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CENTENARUL „LUPEI CAPITOLINA“
ÎN ROMÂNIA

Cuprins:

Lupoaica Capitolină amplasată în intersecția de la 
fostul pod al lui Hozoc. Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.
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CULTURA vâlceană a primit premiul Ligii 
Scriitorilor Români (LSR) pe anul 2020

Constantin ZĂRNESCU

În 28 septembrie 20021 se împlinesc 
100 de ani de când statul italian (Pri- 

măria Romei) a dăruit noii Românii Mari  
 versiuni, în bronz patinat, ale glorioasei 
statui, reprezentându-i pe copiii Romulus 
și Remus, supranumită de românul nostru 
călător, Badea Cârțan: „Lupoaica de pe 
Capitoliu” sau „Lupa cu pruncii”.

România (Dacia antică) este teritoriul 
pe care s-a descoperit, arheologic, simbolul 

unificator și civilizator al „Almei Mater”: 9 (nouă) Lupe; de la cea 
de pe mormintele unor funcționari și mineri auriferi, în Apuseni, 
până la cripta soldatului Valens, dezhumată, dintr-un cimitir 
antic, lângă Tulcea, în Dobrogea.

Lupe, în miniatură, figurine, talismane, au circulat și în Evul 
Mediu, până în secolul XIX, al nașterii muzeelor istorice: în colecția 
unor regi și împărați, iar în Transilvania, la principi și negustori, 
intrate în colecții, devenite „particulare”.

Cadoul  Statului italian (Primăriei Romei) a fost expediat, pe 
tren, cu o delegație de bărbați politici și istorici, la Cluj; ajungând 
în fața Primarului Iulian Pop, la 30 august 1921, pe o splendidă 
vreme caniculară! A doua, în bronz patinat, a ajuns, câteva zile 
mai târziu, la Timișoara, „capitala” Banatului; urmând ca, imediat 
după ea, să se toarne alte statui, pentru orașele Chișinău, Iași, 
Cernăuți, Suceava, Botoșani.

În acel an, istoricul român Vasile Pârvan a numit, într-o con-
ferință, Universitatea din Cluj, prin două metafore, care au ajuns 
celebre, fiind utilizate, în educație, până astăzi: „Maica Daciei 
Superioară” și „Alma Mater Napocensis!...”

Iată cum au decurs sărbătorile (inaugurarea) Lupoaicei Capi-
toline, adusă mai întâi, repetăm, în orașul Cluj: 200 de cetățeni 
italici au venit, aducând diploma (actele) și omagiul Italiei, sora 
noastră latină: „Aducem simbolul cel mai măreț al Latinității și 
Romanității!”

Autoritățile transilvane au pregătit, special, recepția nume-
roșilor oaspeți; și au comandat un soclu, din piatră, înalt, pe care 
trebuia să fie înălțată statuia, de către un arhitect „peisagist”, pe 
care istoria l-a reținut: Traian Buia. Iată ce se scria într-un edi- 
torial al ziarului „Patria”, al lui Ion Agârbiceanu: „Locul ales pentru 
amplasarea ei a fost capătul străzii Regina Maria, numită pe atunci, 
în faţa primăriei. Prefectura şi primăria au constituit comitete 
speciale de organizare a primirii oaspeţilor şi a festivităţilor de 

inaugurare cultural-patriotică. Cu acest prilej, a fost proiectată o 
adevărată sărbătoare naţională. Oraşul a fost pavoazat cu drapele 
româneşti şi italiene. Încă de la orele 9.00 oamenii s-a adunat pe 
parcursul de la gară până în oraş, aşteptând sosirea oaspeților. La 
gară, pe peronul împodobit, oaspeţii erau aşteptaţi de autorităţile 
civile şi militare și de întregul corp profesoral universitar şi 
secundar, studenţi, armată etc. La ora 10.00 trenul a sosit în su- 
netul muzicii militare care a intonat marşul italian. Oaspeţii au  
fost primiţi cu urale şi buchete de flori. Un reprezentant al mu-
nicipalităţii și unul din partea armatei, generalul Florescu, au sa- 
lutat oaspeții care au trecut în salonul gării, unde au avut loc 
prezentările şi alte cuvântări, rostite de prof. Nicolae Bănescu în  
numele Universităţii, reprezentantul tuturor şcolilor din Cluj; 
apoi P.S.S. arhimandritul Nicolae lvan şi locotenentul Stan, care 
și-a rostit salutul, în numele legiunilor de români ce au luptat pe 
fronturile Italiei.”

Un alt jurnalist, Felix Ostroviciu afirmă:
„Festivitățile  propriu-zise  au  avut loc  în  Piaţa Unirii. Și au în- 

ceput cu  un discurs al delegatului orașului Roma. Dezvelirea sta- 
tuii s-a făcut în uralele mulţimii imense – 28.000 de oameni) adu- 
nată în piață, statuia fiind acoperită cu flori. Zece avioane de la  
baza din Someşeni au survolat cerul deasupra Pieţei Unirii, în  
timp ce erau trase 21 de salve de tun. Luând cuvântul, primarul 
Clujului, Iulian Pop, i-a rugat pe reprezentanţii Italiei să mulţu-
mească Regelui și guvernului italian pentru preţiosul dar. Au mai  
luat cuvântul prof., scriitor și traducător, Vasile Bogrea, scriitoarea 
și publicista Elena Bacaloglu, apoi protopopul Elie Dăianu, 
generalul N. Petala și reprezentanţi ai studenţilor clujeni și italieni.

La ora  13.00  a avut  loc un banchet în sala  mare a prefecturii, 
cu participarea a 300  de persoane. După amiază, oaspeţii au 
vizitat instituții importante din Cluj, seara îmbarcându-se pentru 
plecare, într-un tren special, spre Italia.”

Lupa Capitolină (și copiii ei - Eroi mitici) a devenit cea mai ve-
nerată și importantă, veche statuie, edificată și înălțată, necon-
tenit, prin vremuri, metamorfozându-se, până astăzi (și) în sim-
bol unic, al întregii Uniuni Europene, ca moștenitoare, vie și 
miraculoasă, de la strămoșii greco-latini; și Creștinism, intrate în 
epifania (și) învățătura întregii lumi (prin limbile greacă și latină). 
În 2006, la împlinirea a 2000 de ani de la cucerirea și romanizarea 
Daciei, sculptorul român-basarabean Dumitru Gorduz, invitat de 
ambasadorul nostru român, la UNESCO, regretatul Dan Hăulică, 
a ridicat, pe scările romane ale Palatului Muzeului Național de 
arheologie și istorie al României, din București, statuia grupului 
statuar: Împăratul cuceritor, ținând Lupa în mâini – simbol 
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universal al civilizației și educației. Traducerea (metamorfoză) în 
plastică a faimoasei expresii a savantului Vasile Pârvan: „ALMA 
MATER” (Mama – alăptând copiii săi).

În Transilvania s-au ridicat, până astăzi, 151 statui-versiuni, adău- 
gându-se, pe soclu și efigia poetului legendar latin, Ovidiu; și ex-
presia: „ALA CITA DI CLUJ – ROMA MADRE” (Orașului Cluj – Mamă 
îi este Roma!).

Înălțată și într-o populară Piață a orașului-capitală Strassburg, 
Franța, în vibrantele valuri ale Odei Bucuriei, lui Friederich Schiller – 
Lupa Romana este mai vie, trăitoare, în contemporaneitate, spiritual, 
ca niciodată!...

Un dar minunat, de centenar al Lupei, a oferit scriitorul Mihail 
Sporiș, în cartea sa Roma milenară, o problemă astăzi?, relevând 
că trei ani de zile a fost publicat în presa vâlceană colajul-imagine al 

lupei, gândită pentru Râmnicu-Vâlcea de domnul Petre Cichirdan. De 
atunci a trecut centenarul Primului Război Mondial, apoi Centenarul 
României Mari, apoi, astăzi, Centenarul Lupei Capitolina în România 
și, cine știe când va fi edificată lupa: posibil la septcentenarul 
Râmnicului... iată ce a formulat un important poet român, care s-a în- 
tâlnit cu Papa Wojtyla de două ori: „Mă tulbură, din cale afară, o sta-
tuie mică și veche, pe care o consider cel mai frumos monument din 
lume. Este Lupa Capitolina. Ea, lupoaica asta sălbatică și flămândă, cu  
capul ușor întors, pentru previziunea unei primejdii, cu coastele des-
cărnate și cu țâțele căzute, cu care mătură istoria, nu alăptează doi pui  
de om, ci însăși omenirea. Lupoaica își schimbă părul, dar bronzul nu!” 
     Mihail Sporiș afirmă, la sfârșitul cărții sale că Lupa Capitolină la 
Râmnic trebuie votată și edificată!

Cluj, sept. 2021

Petre CICHIRDAN

Cartea de față scrisă de Mihai Sporiș 
este un studiu, aproape, comandat 

firesc de către societatea civilă - vâlceană (ca 
să ne referim numai la ea) - urmare unui aflux 
de păreri de ordin istoric, lamentabil, aproape 
fără rost, cinic, și mai mult decât incomod, 
frână chiar în calea unei mișcări evolutive în 
plan cultural. Cum să pui la îndoială latinitatea, 
romanitatea poporului român, care de secole 

a luptat pentru afirmarea acestora în toate zonele  acestei țări și nu 
numai!?...frână în calea celor dedicați progresului, constructivi și 
de modă veche - clasică și europeană. ...Să nu ne mai considerăm 
latini, și gena daco romană a poporului român să fie una ireală?! 
...Traian a fost un nimeni și Roma la fel?! Cum să te închini unui 
cuceritor care te-a plimbat în lanțuri pe străzile Romei! Iată ce idei 
circulau în orașul de sub Capela, de lângă Cozia, din preajma a zeci 
de castre romane înșirate de-a lungul Oltului! în anul 2017, odată 
cu apropiata sărbătoare a poporului român: 100 de ani de la 
crearea României  Mari, când ziarul „Cultura vâlceană” a publicat 
propunerea scriitorului Constantin Zărnescu de a fi montată la 
Râmnicu Vâlcea o „Lupoaică Capitolină”... Ziarul a propus ca acest 
mo-nument, de o estetică excepțională, manieră clasică figurativă, 
să fie ridicat în cartierul Nord, pe Calea lui Traian, pe drumul 
Sibiului. Propunerea de monument a venit de la Cluj Napoca, de 
la compatriotul nostru, scriitor de mare valoare, născut în anul 
1949 la Lăpușata, județul Vâlcea.

Niciodată nu am fi crezut, până la acea dată, 2017, că un ase-
menea gest, care să evoce latinitatea și romanitatea noastră, a ro-
mânilor de la sud de Carpați, poate să provoace atâta adversitate 
din partea unui segment destul de consistent din populația Râm- 
nicului, dată fiind reprezentarea lui în Forumul Cultural al Râmni-
cului, parte destul de consistentă din intelectualitate care se auto-
intitulează...dacistă! 

    Constantin Zărnescu își motiva propunerea prin faptul că 
este anormal ca Transilvania, parte din România de astăzi, dar și 
din cea de acum o sută de ani să aibă în jur de 150 de monumente 
cu „Lupa Capitolină”, iar fosta Țară Românească, Muntenia și Ol-
tenia, să nu aibă decât două monumente cu pruncii Romulus și  
Remus sugând la lupoaică.  Gestul lui C. Zărnescu era și este unul  
excepțional, ca la 100 de ani de la Marea Unire, care a dus la crea-
rea României Mari să sărbătorim cu toții unirea celor din Oltenia și 
Muntenia cu românii frați de peste Carpați în acest an, 2018, dar și 
ca să protestăm asupra faptului că într-o sută de ani nu am reușit 
să construim această Autostradă pe Culoarul IV - Valea Oltului...
proiectată acum o sută de ani!  Mai mult, ca reacție la propunerea 
scriitorului vâlcean și trăitor la Cluj Napoca, și materializată lună 
de lună timp de trei ani pe prima pagină a „Culturii vâlcene”, nu-
măr de număr!, „daciștii” au ieșit în public cu propunerea ca stra-
da cu pricina, „Calea lui Traian”, să nu se mai cheme așa, ci strada 
„Decebal”,  și pe locul unde noi am propus monumentul cu „Lupa 
Capitolină” să se monteze statuia lui Decebal (lucru nepermis în 
monumentalistică căci locul de amplasare face parte din lucrare! 
și el ne aparține).

Propunerea noastră era ca monumentul amintind de înte-
meierea Romei, atât de des întâlnit în patria transilvană, soră cu 
cea olteană și având aproximativ aceeași ctitori, chiar din rândul 
regilor Ungariei, să fie ridicat în punctul „Podul lui Hozoc”, în in-
tersecție, de unde de sute de ani se zărește foarte bine Biserica din 
Cetățuie. Fost pod al lui Hozoc, intersecție astăzi, în dreapta, cum 
privești spre Sibiu, fiind flancat de Cartierul „Traian” iar în stânga, 

MIHAI SPORIȘ: „ROMA MILENARĂ, O PROBLEMĂ ASTĂZI?”

ușor deviat spre sud, de scuarul Arhiepiscopiei, unde tronează 
bustul lui Traian!! Soclul pe care ar fi trebuit montată Lupoaica 
este o imitație a unei coloane (de 5m înălțime) desprinsă din 
fațada Tribunalului Județean, mărturie a ordinului de arhitectură 
roman, Compozit, o combinație între ordinile Ionic și Corintic...

*
„Roma este atestată cu înființarea cetății în 21 aprilie, 753  

î.Ch. sub primul său rege Romulus. Monarhia de început numă- 
ră încă șase regi din neamurile aliate: la- 
tini, etrusci, sabniți. - Superbus din nea- 
mul etruscilor, ultimul, este uzurpat prin- 
tr-o răscoală populară, în 509 î. Ch. când  
locuitorii cetății Roma - acum să-i nu-
mim pe toți: romanii! - instaurează Repu- 
blica. Aceasta avea Senatul (senex-bă-
trân!), organul suprem de conducere al  
statului (cu rolul deciziei!), care își de- 
semna reprezentanții puterii executive 
în exercitarea administrației, justiției și  
conducerea militară.” (Roma veche a… Se-
natului devine cetate a omului - Împărat, 
scurtă istorie a nașterii Imperiului; pag. 
63)

Cartea lui Mihai Sporiș, așa cum pro-
misese când constatasem împreună (în 
trei) cu Constantin Zărnescu, apoi în 
patru  cu Răzvan Theodorescu, și încă 
mulți alții, imensul eșec (datorat societății 
vâlcene de astăzi) al unei gândiri pozitive, 
vine să demonstreze la modul cel mai 
civilizat, și argumentat, și artistic, dar și cu acribie științifică, 
autorul având și un doctorat acordat de Academia dacistă!, că în 
România Mare,  nici nu poate fi vorba, nu poate fi pusă în discuție 
o altă origine decât cea daco romană care se afirmă în perioada 
sec. II și III d. Ch., când Dacia a fost Provincie Romană și, când, în 
jurul Transilvaniei și Olteniei trăiau dacii liberi. Istoria omenirii ne 
consacră ca popor daco roman, cu Traian sau fără, cu Decebal sau 
fără! Dacă pe arhitectul Imperiului Roman, Apolodor din Damasc, 
atât de celebru în lumea antică, nu l-a deranjat să-i urce pe daci 
cu sabia în mână, până sub împăratul lumii pe Columna acestuia 
ridicată în centrul Romei acum 1900 de ani și care dăinuie ne-
atinsă de vremuri și astăzi; și o lume întreagă, contemporană, să-i 
admire pe dacii noștri în curtea Vaticanului,  cum oare pot exista 
acești râmniceni, care se laudă că se trag de la Râm, și să-l blasfe-
mieze pe împăratul Traian care, de sute de ani, există în colindele 
de Crăciun ale românilor!...Cum pot nega însăși rostul dacilor în 
vechea Romă, când aceștia, chiar au salvat cu aurul lor Imperiul 
Roman, făcându-l, da, să dăinuie aproape trei mii de ani, din sec. 
VII î. Ch. și până în sec. XX d. Ch., prin in-termediul imperiului 
Romano German!...și când mai toți istoricii contemporani, și nu 
numai, au considerat Columna lui Traian „actul de naștere” al 
poporului român! Cum poți să-i disociezi pe romani de poporul 
român când la numai patruzeci de kilometri distanță, sau 
cincizeci, dar în județul Vâlcea, pe artera ce duce la Sibiu, este 
montată în 1720 placa de bronz de la Gânga-Câineni de către 
austriecii care au reîntemeiat drumul romanilor pe Valea Oltului! 
și pe care scrie că această țară este fosta Dacie, care „acum, în 
1720” este provincie a imperiului romano german!! De ce vor ei, 
acești râmniceni, să coboare în întunericul antic să-și caute origini 
te miri unde și de când, dacă întreaga Europă de astăzi caută 
să-și găsească măcar un colț de piatră prin care să demonstreze 
originea latină și romanitatea sau, măcar, contactul cu acestea... 

Până și Rusia, în sec. XVI, și-a numit Moscova a treia Romă și, și-a 
asimilat titlul de Cezar, Țar, până să vină la putere Petru cel Mare și 
să-și arate sen-timentele pro germane... O să citiți cartea lui Mihai 
Sporiș, cu o imensă plăcere, autorul, reușind prin intermediul artei 
literare (fără discuții) și istorice! mai mult decât o demonstrație! 
Citindu-i lunga argumentație care cuprinde, cronologic, întreaga 
perioadă a celei mai înalte și cuprinzătoare civilizații - culturi 
a lumii, cea a bătrânului continent, constați evidenta forță pe 

care ți-o dă cultura atunci când ea se 
află la baza oricărei analize, construcții 
de orice fel...Sub forma eseului literar 
autorul reușește un conglomerat, un 
tot unitar, în care frazele, gândurile, 
imaginile, interferează atât de bine, ar- 
tistic și sintetic (!), fără a prejudicia rea-
litatea istorică, din contră, dar stilul adop-
tat și care nu de puține ori este unul 
pu-blicistic, atrage forma, argumentul în 
egală măsură, înspre estetică și știință; 
chiar înspre muzică, nefiind vorba 
neapărat de armonie, dar, declarăm cu 
mâna pe inimă că, la un moment dat, 
în timp ce ochii minții scrutau imagini 
din „Iliada” și „Eneida” celebrele opere 
antice (atât de bine prezentate de autor), 
în urechi auzeam tonalități din opera 
„Ifigenia din Taurida” de Christoph Gluck 
(n. 1714) și lucrarea orchestrală „Muzica 
Apelor” de G. F. Händel (n. 1685); ambii, 
compozitori germani... Vă dați seama ce 

punct nodal pentru cultura noastră, perioadă, iarăși, de glorie, 
sec. XVII și XVIII, precum cele două secole romane - de întemeiere 
a creștinismului!...în care imperiile ne înghit, acum cel austriac 
- și tot pentru două sute de ani (atunci, în timpul romanilor, 
Transilvania și Oltenia, acum, în timpul austriecilor, Bucovina și 
Oltenia).  Am făcut apel la cele două evenimente culturale cu tentă 
germană, căci trebuie să se știe că, permanent, imperiul austriac 
și forța germană, de-a lungul timpului, au căutat, lor nefiindu-
le rușine, să se arate continuatorii celor mai ridicate civilizații 
omenești, elenă și romană. Este normal ca în această tendință să 
ne considerăm și noi, românii, limba noastră, apucăturile noastre 
lumești, ca fiind cele mai apropiate de ale romanilor!...și ale 
germanilor (mare parte din populația românească având la bază 
elementul german, datorat sașilor! Și șvabilor,  și austriecilor! da, 
și fiilor lui Israel! ...Cum altfel, dacă în sec. XX, postbelic, țăranii 
români s-au dovedit ași în folosirea șublerului!). Da, ei (austriecii și 
germanii) au căutat și dezvoltat, dar, numai noi, românii, avem de 
două milenii o Columnă a puterii nației în Italia, în fața Vaticanului, 
și tot numai noi, în cele două secole nodale, ale mileniului II, avem 
o cultură raportată direct la cea romană și germană, de astă dată 
unică în lume, plecând din Câmpulung Muscel, prin Curtea de 
Argeș, Oltenia și mergând înspre Bucovina, ca o potcoavă, într-
adevăr, de aur!  

Corolar acestor idei să nu-l uităm pe Constantin Zărnescu care 
ne-a făcut propunerea (mare cât o istorie) de a ridica monumentul 
„Lupei Capitoline” la Râmnicu Vâlcea și, care, afirma tot aici, la noi, 
în revista „Povestea vorbei”, în 2006, într-un interviu, „că acolo 
unde lipsește știința istoricului devine valabilă arta poetului”! Cu 
alte cuvinte cartea lui Mihai Sporiș se adresează cu deosebită 
vocație culturală, deopotrivă, celor care se autointitulează la 
modul cel mai serios: artiști, oameni de știință, și, mai ales, 
cetățeni ai spațiului unit european. 
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Al. Florin ȚENE

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de la în-
ființarea Ligii Scriitorilor Români, scrii-

torul Gavril Moisa a publicat cartea cu titllul 
„LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI-15 ani în slujba 
culturii române”, volum apărut la Editura Na-
poca Star, Cluj-Napoca, 2021, având ca motto: 
“Cultura semper in virtute Dei. “ Carte care a 
fost lansătă în cadrul manifestărilor organizate 
de filialele Ligii Scriitorilor Români  sub egida 

Uniunii Ziariștilor Profesioniști.
Liga Scriitorilor români a luat ființă la propunerea scriitorului 

Al.Florin Țene, cu scopul democratizării mișcării scriitoricești din 
țară, luând exemplu  din Belgia, după o bursă în structurile Uniunii 
Europene, și așa cum au procedat fostele țări socialiste, membrii 
fondatori a acestei organbizații profesionale sunt: Ionuț Țene, 
Gavril Moisa, Iulian Patca, Ion Constantinescu, Radu Vida, Ioan 
Benche, Dana Deac,  Ion Ghercioiu,  Iustian Zegreanu,  Titina Nica 
Țene și Monica Angela Spiridon.

În acest volum sunt înserate cele 39 de filiale ale Ligii Scriitorilor 
din țară și străinătate, numele organelor de conducere, numele 
președinților filialelor, cele 18 reviste pe care le editează, printre ca- 
re: Agora Literară, Heliopolis, Cetatea lui Bucur, Constelații Dia-
mantine, Ritmuri Brașovene, Nord-Est Cultural din Iași, inclusiv ze- 
cile de antologii publicate de filiale, și televiziunea “Porțile Nordu-
lui” care emite prin internet, având ca director pe dr. Mihai Ganea etc. 
      Volumul cuprinde Imnul Ligii Scriitorilor, versurile și portativul 
cu elementele morfologice ale graiului muzical, compus de 
dr.Mihai Ganea, inclusiv stema și sigla Ligii Scriitorilor. 

Liga Scriitorilor din România premiază anual cele mai bune 
produse editoriale care au văzut lumina tiparului în anul editorial 

GAVRIL MOISA: „LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI - 15 ANI ÎN SLUJBA 
CULTURII ROMÂNE”

precedent.Pentru aceasta ia în considerare toate cărţile sosite pe 
adresa LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI pentru jurizare, până la finele 
anului încheiat, făcându-se câte trei nominalizări pentru fiecare 
gen literar, şi în final, stabilindu-se titlurile câştigătoare.

Având în vedere că aceste cărţi sunt scrise în interiorul Lite-
raturii Române, premiile se acordă doar pe criteriul valorii, indi- 
ferent din ce organizaţie profesională fac parte autorii. Liga Scrii-
torilor Români, militează consecvent pentru promovarea spiritului 
democratic în lumea scriitorilor și a adoptat acest principiu încă 
de la înfiinţare, în urmă cu cinsprezece ani, prin Statut.

Juriul este format din scriitorii: Iulian Patca (preşedinte), An- 
tonia Bodea, Ion Constantinescu, Voichiţa Pălă-
cean-Vereş, Ionuț Țene şi Gavril Moisa.

Conform Ordonanței 26/2000, completată de  
Legea145/2012, statutul de Organizație Neguver- 
namentală de Utilitate Publică, se acordă aso-
ciațiilor, fundațiilor sau altor etități similare care  
întrunesc cumulul următoarelor condiții (art. 38,  
aliniat 1 și literele d, e și f.); fac dovada unor con-
tracte de colaborare și parteneriat cu instituțiile 
publice, asociații, fundații etc; fac dovada obține- 
rii unor rezultate semnificative în ceea ce priveș-
te scopurile propuse, sau prezintă în acest sens  
recomandări din partea unor autorități compe-
tente; dețin un patrimoniu, logistică, membrii și 
personal angajat corespunzător scopului propus.

Întrucât la baza activității unei organizații negu- 
vernamentale stă principiul voluntariatului, prevederea pri- 
vind deținerea unui număr de angajați contravine scopului 
urmărit prin organizarea O.N.

Deși nu deține niciun salariat, LIGA SCRIIRORILOR ROMÂNI, 
de exemplu, asociație națională a scriitorilor din România, care 

LIVIA CIUPERCĂ
NEODIHNĂ

Rebele aripi forfotesc în marele și nesfârșitul văzduh.
N-au odihnă. Și nici n-o cer.
Îndulcitoare hrană – pe pământ,
Dar nesățioasă aprindere înspre înaltul cel necuprins.

Într-aripatele zglobii
– și noi –
flămânzii de mister!
Ce rugăciune ne zidește lăuntric?
Nimic nu ne surprinde într-acest areal hărăzit eternului.
Mai puțin, nouă, ființe vorbitoare,
dar nu întotdeauna într-ale înțelepciunii.
Destine și destine!
Ciocârlia …cu dorința vie de a înfrunta înaltul,
cu prețul de a-și zdrobi pieptul de flacăra Sfântului Soare.
Și-n spirală, Omul,
să zicem,
precum confratele Georg Trakl,
pentru care,
la doar 27 de ani,
„fruntea încremenită se dorește năvălind spre cer”,
pentru ca, într-un final,
 o „pace dulce să coboare pe fruntea-i încremenită”.
Ființe și ființe – înfrățite-n zborul cel nesfârșit!
Unele, slujind șarpelui, știți voi, „cel de demult”,
Altele, preocupate de „secerișul” cel aducător de roadă.
Fiecare, cu ale lui opțiuni!

PAVEL RĂTUNDEANU - 
FEGHERTE

ROMÂNIA, VEȘNICIA, ÎN CARE CU DUMNEZEU,
ÎN DRAG ȘI FĂINOȘAG NE-AM NĂSCUT ROMÂNI

Mă gândesc la grozăvia de a nu uita pe români  
și istoria lor, în folos și rostul lor, 

un sfânt lucru, cântare a cântărilor, 
cu măsură și maistru, nu puțin lucru, 

cu artă și-n schimb, cu tot ce cinaș se poartă, 
în vogă și la modă fără modru, 

mândru 
că-i România, în dar din dar, 

cu talanții îmulțiți, în har perspectiv și creativ, 
paleiativ și creeativ, în schimb, 

România de mâine, 
România de pace și pâine, 

România muncii și limbii române, că unde iubire e, 
Dumnezeu e și România e, Dumnezeu e: 

pace și mâine trasă,în mâine, 
Dumnezeu, în eterna dragoste maternă: lumina, luminii, corola minunii și România al limbii române, 

România verde-albastru din mâine, veșnicia de care s-a zis și făcut, 
în veșnicia, în care noi românii păcii ne-am născut, în România, 

Dacia Dacia Felix, 
în cumințenia pământului Zamolxis, 

matematica Pitagora, pe Altarul soarelui, 
imensă tablă de șah al pământului, cu iz de Eminescu, 

România, din iarba limbii române, de pace și pâine-liturghie, în holda de spice.

are un număr de peste 1000 de membrii, organizați în 38 de 
filiale, din care 12 în străinătate( Franța, Anglia, Australia, Israiel, 
Ungaria, Canada, Serbia, Italia, S.U.A. Moldova, etc) desfășoară o 
vastă activitate, numai pe bază de voluntariat.

Concret, aceasta editează 18 publicații(pe suport de hârtie 
și onlaine), desfășoară activității culturale prin intermediul a 13 
cenacluri, inițiază întâlniri cu cititorii, organizează concursuri și 
șezători literare, lansări de carte etc.

Sub egida LIGII SCRIITORILOR  ROMÂNI, anul se publică peste 
100 de cărți. Liga este coorganizator sau participant la aproape 
toate manifestările cultural-artistice principale, desfășurate în 

localitățile și țările în care are filiale. Neavând însă 
personal salariat, solicitarea acesteia de a primii 
statutul de Organizație Neguvernamentală de 
Utilitate Publică, a fost respinsă de instituțiile în 
drept, respectiv Ministerul Culturii. Deoarece în 
situația Ligii Scriitorilor se mai află și alte asociații 
similare, considerăm justificat ca din lege să se  
elimine prevederea:,, dețin un patrimoniu, logisti-
că și personal angajat”, pentru că e vorba despre o  
ce prioritar se sprijină pe  voluntariat, iar cei impli- 
cați uzează de logistica proprie, lucru firesc, spe- 
cific unor activități de această natură. De fapt  
acesta este și menirea Organizațiilor Nonguverna-
mentale, scopul urmărit prin crearea acestora.

În cadrul activităților organizate de Liga Scriito- 
rilor Români în colaborare cu filialele UZPR  au par- 

ticipat numeroși ziariști de la cotidienele din țară care au consem-
nat în publicațiile lor aceste acțiuni în slujba culturii noastre.

Cartea are numeroase fotografii care prin memoria clipei 
imortalizează activități culturale și cu cartea desfășurate de 
filialele Ligii Scriitorilor atât în țară cât și pe meridianele lumii.
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Veronica LERNER, Toronto

Luna Septembrie, lună romantică? Asa 
credeam. Septembrie era timpul în care 

mă gândeam la începutul școlii și la reîntâlnirile 
de după vacanță.

Era luna care simboliza încheierea verii, co- 
borârea soarelui spre egalizarea zilelor cu nop-
țile. Era luna care aducea la vedere roadele 
pământului, legumele. Și al copacilor, fructele. 
Era luna schimbării de temperatură și a culorii 
frunzelor. Septembrie la Venetia, dar nu numai 
acolo. Septembrie peste tot pe lume, cu lim-
pezimile, repetițiile, nostalgiile și romanțele ei. 
Luna mirosurilor de papetărie, de cerneluri și 
de învelitori de plastic. Luna abandonării rochiei 
spumoase de vară și a regăsirii tesăturii dense, 
acoperitoare de vânturi ce pot încă mângâia.

Pentru mine Septembrie însemna și înce-
putul vieții la “Observatorul”, în anul 2000. În 
Septembrie 2001 mă bucuram că voi aniversa 
acest eveniment. Dorisem chiar să scriu un arti-
col despre asta, dar mi s-a părut prea personal 
și am scris altul, despre iubirea orașelor, pentru 
ziarul tipărit care avea să apară în zorii zilei de 11 
Septembrie, zi în care lumea avea să se schimbe 
definitiv.

Acel Septembrie zbuciumat din 2001 a 
pus stapânire pe toate celelalte semnificații 

REMEMBER 11 SEPTEMBRIE - ACUM 20 DE ANI

ale acestei luni romantice. Imaginea avionului 
traversand World Trade Center din New-York 
am văzut-o repetată la nesfârșit de stațiile de 
televiziune, dar și de subconștientul nostru.

Mă aflam la serviciu, cufundată în calcule. 
Vroiam neaparat să demonstrez teoretic rezul-
tatele experimentale obținute în ajun.

Un coleg mă sună: “Ai auzit? Un avion a lovit 
unul din cele două turnuri gemene World Trade 
Center din New York”. N-am dat atenție. “O fi 
vreun accident, n-am timp de asta”, i-am spus 
și m-am aplecat iarăși peste calcule. Am deschis 
apoi radioul. Tare. Se anunța deja că un al 

doilea avion a lovit cel de-al doilea turn. Panică. 
    În decurs de câteva minute dimensiunea 
evenimentului s-a schimbat. Gata, ne-am oprit 
din lucru. Stăteam lipiți de radio și ascultam.

Momentul de care îmi aduc aminte ca de un 
fulger tăios a fost cel în care o reporteriță care 
vedea imiagini la televiziune a spus: “Primul turn 
s-a prăbușit. Gata. Totul e numai un fum imens, 
turnul literalmente nu mai există. A dispărut, 
a dispărut.” Repeta aceste vorbe ca și cum ea 
însăși încerca să se convingă de adevărul lor.

M-a izbit neputința omului în fața catastrofei 
declanșate de ură.

După acel “nine-eleven”, nimic n-a mai fost 
ca înainte. Șocul celor care au calculat clădirile 
căzute a fost amplificat de credința lor că nici un 
vânt și nici un cutremur nu le vor distruge. Dar 
iată că ura, mai puternică și decât vântul și decât 
cutremurele, le-a dărâmat. Au murit oameni, au 
murit speranțe, au murit roadele muncii unor 
lucrători din construcție.

Tot așa cum cutremurul, catastrofă naturală, 
are “after-șocuri”, orice catastrofă creată de 
om are urmări adânci și grave pentru întreaga 
omenire. Nu numai răni fizice și psihice ale între-
gii planete au fost deschise, dar tot complexul 
de evenimente care au urmat a fost o continuă 
durere.

“Observatorul” tipărit a apărut pe 11 sep-

Mihai SPORIȘ

„Recuperatorul” ? O carte primită în dar 
de curând, de la autorul ei, tânărul ofițer 
(conform fotografiei de pe coperta IV!) 
Marius Mihai Croitorescu. A apărut în 2021 la 
Editura Antim Ivireanul , din Râmnicu Vâlcea. 
Coperta I ne dă sugestia conținutului. Grafica 
ne arată la Buenos Aires, iar o firmă cu 
înscrisul spaniol: Cereza Valles, ne vorbește și 
de eroina cu același nume pozându-ne sveltă 

și ademenitoare, precum însăși frumoasa Argentina, pământ nou 
ce trebuie neapărat cucerit ca destinație turistică. Citatul copertei 
IV ne invită la o poveste de dragoste, argumentând telegrafic 
farmecul indus de arta narativă a trupului feminin prin faptul 
că fluența explicită nu împiedică ordinea implicită, după cum se 
mărturisește autorul, el însuși eroul principal al unei cărți, cu 
aparența unui roman polițist.

Fiecare cititor găsește ceea ce îi lipsește, din ceea ce era 
interesat, în căutarea lui. Auzisem, citisem, văzusem multe 
despre Argentina, dar erau încă multe de cunoscut și aveau 
nevoie de un ghid care să-mi spună din foarte multele neștiute, 
lucruri importante și pentru mine. Mărturisesc cu onestitate 
că suprasaturat de ficțiunile cărților polițiste, cele din filmele 
cu James Bond, ori ale celebrului Roger Moore (alias ... Sfântul 
/Simon Templar ), m-a interesat în mică măsură misiunea 
Căpitanului Mihai, dar am urmărit o posibilă parodiere a temei, 
observând că nici autorul nu pune preț pe conținutul ei, lăsând-o  
secretului inițial. Adică CIP...cirip!, cu niciun CIP și mucles total! 
Așa am înțeles și de ce nenea Barbu, a editat cartea, unde multe 
alte cărți despre lumea largă văzuseră lumina tiparului.

Mi-am pus problema, după citire și răscitire să găsesc o 
referință în cultura română pentru cartea lui Marius. Fiind vorba 
de o vânătoare de trădători, prin marea junglă omenească, mi-
am amintit de Odobescu, care și el scrisese un Fals tratat de...
vânătoare și m-am gândit să deconspir cele citite prin „Fals tratat 
de spionaj”. Un Făt Frumos, cel mai frumos și devreme acasă, 
- ca un Don Juan, poate Rodolf Valentino, că despre Robocapi, 
Terminatori ș.a., se umpluse lumea cea atât de dornică de 
aventură!-, se potrivea specific românesc, cărții noastre. Luat 
de minte și de numele autorului și erou principal aici, în spiritul 
parodiei m-am gândit la o posibilă inspirație din „Croitorașul cel 

viteaz...” cu ai lui „șapte dintr-o lovitură!”, în cazul nostru cartea 
mărturisea de lovirea a de două ori mai mulți. Apoi se asuma, 
românește, o personalizare prin cuvintele cheie: căpitan și Mihai, 
cu trimitere la un arhanghel al dreptății. Ce erou de epopee 
națională Mihai! și ce Arhanghel cu sabia dreptății în mână!, în 
cazul nostru cu tot armamentul din dotarea modernă, inclusiv cu 
inteligența și antrenamentul, fără de care... munca nu-și culege 
roadele.  Ideea căpitanului...de plai, aici un play-boy plecat în 
lumea mare, este că  aici se luptă cu legiunile de demoni și nu cere 
nimic pentru el. În numele dreptății își asumă 
bărbăția. El recuperează ceea ce este al lumii, 
în anasmblul ei (cu toate continentele!), fiind 
cetățean al planetei și arhanghel atotbiruitor, 
trimis al cerului cu dreptatea consacrată de 
porunca înaltului (teleconferințele planetare 
cu dumnezeul ascuns, căruia în toate religile 
pământului nu i se cunoaște numele adevărat, 
se poartă înaintea acțiunii pământene!)

Autorul intră în povestea cu aproape 300  
de pagini și își asumă spusele, semnând aproa- 
pe fiecare pagină..., explicit, cu căpitan Marius  
Croitorescu. Înțelegem aici că Mihai era con-
ținut, sub acoperire de... cuvântul căpitan.(foto-
grafia de pe copertă ni-l arată pe autorul cărții... 
locotenent!). Ca să poți fi eficient într-o lume 
hipertehnologizată, asistată de informatizare, 
trebuie să acționezi cu precizia robotului, dotat cu o fabuloasă 
memorie (i-a trebuit ceva timp să memoreze 400 de pagini și 
imaginile colaboratorilor!), dar pentru a rămâne om trebuie să 
trăiește în morala omenească și ... în softul naturii în care ai fost 
zidit, adică în legea iubirii de toate felurile. Fără o cunoașterea 
dobândită prin asiduă cercetare și bucuria naturală pe  
care ai câștigat-o când ai descoperit înțelesurile lucrurilor, fap- 
telor nu te poți acomoda societății cunoașterii și nu poți trăi 
cultura și spiritualitatea care înnobilează omenescul. Reținem 
aici povața altui Mihai, de acum peste patru veacuri, Michel de  
Montaigne (vezi Eseuri!), de-a călători, de-a înțelege diversi-
tatea și de-a da credit rațiunii supreme! Autorul nostru înțelege  
că recompensa tuturor recuperărilor trebuie să se îndrep-
te către instituțile culturale, care țin, prin slujirea lor permanentă: 
cumpătul, măsura, bunul gust și frumusețea lumii. Această di-
mensiune a tânărului autor, vădită prin lecturarea cărții, ni-l re-

comandă ca pe un ghid de nădejde, pe alte meleaguri ale lumii.
În lumea cuprinsă de globalizare (suntem după 1993, anul 

de început al recuperării - într-o lună, zi, oră, minut, precis con- 
semnate!-,  care constituie pretextul cărții!), se trăiește întregul pe 
care trebuie să-l pricepi, să-l experimentezi pentru a-i supraviețui. 
Acțiunea de recuperare în discuție vine după încercările, multe la 
număr, nereușite. Ca într-o construcție cu două planuri simultane, 
fără altă ordonare a materialului în capitole anunțate de o 
punere-n temă, vreo postfațare, vreun cuprins, ce se desfășoară 

pe repede înainte (să folosim și noi un clișeu media 
la modă, pentru cei în crizele de timp, dictate de 
intersecția intereselor!), cadrul de desfășurare 
al acțiunii, adică decorul este doar în aparență 
secundar. Tema de basm, apriori constatată, ne lasă  
să înțelegem hapyendul acțiunii care este  acre-
ditată cu 5% șanse de reușită. Recuperarea, în  
mod voit, cu obiectivul neclar precizat, își face bi- 
lanțul prin ceea ce a transmis cititorului, noutate 
adăugată. Ne repetăm aici spunând că nu vână-
toarea de răufăcători, secerați prin judecata de sus,  
prin „spada” arhanghelului, ne putea rămâne un 
ceva care merita adăugat, ci acel decor ca un ghid 
turistic despre spiritul Argentinei, garnisit cu atâtea 
referințe ins-pirate din cărțile studiate pentru noi 
și aduse în povestea vie și de un dinamism cu o 
viteză care nu te lasă să privești într-altă direcție.

Recuperatorul recuperează, nu pentru sine, ci pentru noi citi-
torii cărții sale. Ne dăruiește un adevărat ghid turistic al Argentinei, 
într-o formă de perzentare care poate atrage așteptări diverse. Nu 
așa procedează un anume marketing pentru atragerea clientelei, 
forțându-i, în spiritul modei, gustul? Noutatea, exoticul, spiritul 
de aventură, taina, căutare răspunsului la întrebări sunt tot atâtea 
provocări care te pot lua de mână! Exterior, ca o marcă de identifi-
care, cartea spune adevărul: vorbește de Argentina și aerul bun al 
capitalei sale, despre faptul că Cer(v)eza, ca o personificare a ma- 
ternității, poate a femeii dintr-un tangou... dansat ca joc al iubirii, 
nu poate fi despărțită de pământul cel nou al lumii noi. Da, Argen- 
tina, oamenii ei, din diversitatea unei lumi întregi, trebuie cunos-
cuți, la ei acasă, iubiți și povestiți lumii întregi, și evident  a noastră 
a tuturor, de pe planeta albastră și cu sclipirile de argint ale unui 
pământ, recuperat pentru noi printr-o carte ca un basm... frumos! 

29.august, 2021, ora 16.13

„RECUPERATORUL”... M. MIHAI CROITORESCU

tembrie 2001, înainte de tragedie, cu articole 
frumoase despre alte orașe, pe când New York-
ul sângera.

Dar omul, se spune, își poate reveni după o 
traumă. Desigur, lumea își revine, la New York 
s-au construit noi edificii și un memorial pe locul 
tragediei, orașul a reintrat în normal, dar este 
acest normal același ca înainte?

Nici un om, chiar după o operație reușită, 
nu mai este același. Traumele schimbă. Lasă 
urme. Cicatrici invizibile, dar existente. Imaginea 
avionului intrând în turn și tăindu-l ca pe o 
bucată de hârtie nu poate fi uitată. După cum nu 
pot fi uitate trăirile fiecăruia dintre noi în acele 
momente.

Radioul meu cu cele două difuzoare puse a- 
tunci la maximum (ca să le auzim din laborator) 
există și acuma, tăcerea lui e o dovadă azi a 
plânsului de ieri.

Viața și-a reluat cursul, dar lumea nu mai 
este aceeași. Și în această lume care nu mai este 
aceeași, în care insecuritatea mondială planează 
la tot pasul, în care ura izbucnește din când în 
când în accese ucigătoare contra unor oameni 
nevinovați, în această lume de instabilitate și 
prudentă practicată pâna la limite, există ceva în 
puterea noastră, a celor care scriem, pentru a 
menține liniște pe Terra?

9/11/2021
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Ionuț ȚENE

Poezia este emoția 
dintr-o pădure a in-

conștientului sensibilului. 
Natura sălbatică este un  
manifest originar împotriva  
formei rațiunii și nor- 
mativului. De la începu-
turile sale omul a dorit să 
supună natura așa de tare, 

încât controlând forțele ei prin nomenctaturizare 
și categorii a ajuns la schimbările climatice 
de azi, o formă de exces și produs rebut a 
rațiunii umane contrsionate. Reîntoarcerea la 
dezorganizarea naturii este o expresie poetică 
împotriva urbanizării spiritului. Orașele noastre 
geometrice și conice au transformat sufletul 
omului după asemănarea formelor planimetrice 
fără forța emoției. Organizarea seculară a 
naturii a îndepărtat omul de paradisul originar 
și emoția originală. Umanitatea fuge de eterna 
reîntoarcere la originile edenice, care erau de o 
frumusețe sălbatică și în consonanță armonică cu 
sufletul. Geometrizarea societății a ucis poezia 
inimii într-o trigonometrie socială. Rațiunea 
excesivă a dus la o indigestie a formelor și la o 
inhibare a emoției, omul devenind prizonier 
propriilor criterii de clasificare și inventariere. 
Omul liric nu este un inventar al formelor 
inteligenței, ci o energie emotivă spectrală. 
Încercarea de a clasifica, descrie și a introduce 
în proceduri natura umană a dus la plafonare 
culturală, la o impotență a exploziei creative, 
la inhibarea emoției care eliberează lirismul. 
Poezia nu se naște din normă, ci din implozia 
interiorizării sensibilului. De-a lungul istoriei, 
poetul a fost un fel de Robin Hood al sufletului 
nealterat și eliberat de lege, care s-a retras în 
pădurea nealterată a libertății inconștiutului. 
Poetul este un rebel împotriva oricărei legi 

POETUL ESTE HAIDUCUL EMOȚIEI DIN PĂDUREA INCONȘTIENȚEI 
SENSIBILE

care impune forme raționale ce încorsetează 
libertatea totală de expresie a emoției sufletului. 
Cei mai mari revoluționari ai lumii au fost poeții, 
niște oameni în afara legii, asemeni lui Robin 
Hood. În afara legii inteligenței raționale poetul 
se manifestă în plenitudinea sensibilului și simțirii 
lirice. Doar în pădurile inconștientului liberatea 
este cea mai pură și sinceră emanație a emoției. 
Creația este o formă a libertății dezinhibate 
de retorica inteligenței științifice. Evoluția este 
o fantasmă a particularului care niciodată nu 
va surprinde universalul. Societatea modernă 
este obsedată de clasificările indigeste, a ceea 
ce se poate doar vedea și care devine în timp 
la limita futilului. Doar lumea sensibilului ce nu 
poate fi cuprinsă de contingent este o irumpere 
a inconștietului care crează adevărata creație ce 
devine teandrică.

Dintre genurile literare doar 
cel liric este cea mai pură formă 
a iconștientului, o adevărată pă- 
dure magică în care se adă-
postesc zeii și elfii creației. ”Pă- 
durea nebună” sălbatică, hao- 
tică și neatinsă inspiră incon-
știentul creatorului liric, nu par- 
curile amenajate de mâna plic-
ticoasă a rațiunii. Feng Shui-ul 
nu inspiră, ci doar ordonează și  
ordonă formele inteligenței care,  
cu adevărat, alungă poezia. Poe- 
ții la un dialog cu zeii, nu se pot lăsa inspirați 
de imanent, ci doar de creația sălbatică interio- 
rizată, anarhică a transcendentului. Sensibi-
litatea poetică rezonează la anarhia origina-
rității și se retrage în sine la agresiunea for-
melor inteligenței. Cu cât orașul este mai mo- 
dern cu atât oamenii lui devin mai geome- 
trici, mai schematici, iar sufletul nu se regăsește 
în aria cercului unui zgârie-nori. Înstrăinarea 
este specifică spațiului urban, care s-a depărtat 

de natură. Orașele și parcurile sunt for-me ce 
geometrizează spiritul omului. De aceea poetul 
înstrăinat de distanțarea digitală sau socială se 
regăsește doar în spațiul nealterat al naturii 
neatinse de mâna omului. Se regăsește pe 
sine în edenul creatorului, în unicitatea crea- 
tivă. E un paradox, natura sălbatică așa hao-
tică și fără norme este cea care odihnește și  
potențează cu adevărat emoția sufletului liric.  
Cu cât pădurea inconștientului este mai sălbatică  
și aparent anarhică, cu atât este o formă a per- 
fecțiunii ce inspiră creația poetului după chipul  
creatorului. Inconștientul care nu se repetă este  
taina unei opere lirice autentice și originale. 
Opera lirică este emoția care nu este repetitivă. 
Retras în pădurile nealterate ale sensibilității 
și emoției poetul ne vorbește într-o limbă uni-
versală despre forța energiei care le trăiește, 

simte și miroase pe toate. Poetul este un revolu-
ționar al timpului său. El se retrage în pădurile 
inconștientului pentru a deveni un haiduc al 
emoției, care refuză cămașa vărgată a formelor 
rațiunii. Din când în când iese din weltanshauung 
și ca un haiduc dă lovitura printr-o operă literară 
care sparge geometria și se retrage rănit 
sufletește în poienile fermecate ale sălbăticiei.

Poetul este un haiduc care fură emoția din  
formele rațiunii și se retrage în pădurea incon-

știentului pentru a oferi apoi cu dărnicie sensi-
bilitatea la cei care nu au tăit-o sau cunoscută 
niciodată. Poetul Mihai Beniuc are o poezie ”Cân- 
tecul poetului haiduc”, scrisă într-o notă ironică 
despre ”haiducul-poet”, care ”hăuie-n” într-o in- 
teriorizare emotivă inconștientă, de fapt o împăr- 
tășire a propriei inimi. Poetul trăiește doar după 
legile inimii.

”Vai de biet haiduc-poet,
Cântă tare, cântă-ncet,
Toată lumea-l bănuiește
Că doinește tâlhărește,
Că se vinde tuturor,
Și oleacă prea usor,
Că și inima și-o fură
Și o dă pe băutură,
Si-apoi hăuie-n neștire
Pentru-un pic de fericire”

Poetul iubește cu o inconștiență luciditate, 
e paradoxul celor care dialoghează cu zeii.
Un scriitor român mai puțin cunoscut afirma 
într-o excelentă carte ”Gâlceava Himerelor” 
că ”Luciditatea este cea mai subtilă și elevată 
manifestare a iubirii”, iar ”certitudinea inimii 
un inefabil absolut. Dar absolutul nu este decât 
o adiere de Dumnezeu”. Celebrul poet spaniol 
Federico Garcia Lorca îi scria prietenului său 
despre indelebilitatea poeziei: Nici tu, nici eu, 
nici altcineva nu știe ce este Poezia. Ea se află 
aici, privește-o. Țin focul ei în mâinile mele. 
Îl înțeleg și lucrez cu el în mod desăvârști, dar 
mi-e cu neputință să vorbesc despre el…” Numai 
poetul se poate juca cu focul, ceilalți oameni 
doar se ard cu manifestările periculoase ale 
poeziei, care nu o înțeleg. Poezia este teandrică 
și în inconștiența ei devine o dureroasă luciditate 
despre imposibilitatea formelor de a constrânge 
emoția și sensibilitatea. Tronul poeziei este 
inima, care se împărtășește cu un vulcan de 
sensibilitate. Lirismul este expresia sintetică sau 
explozivă a forței energetice a simțirii.

ION MICUȚ

EPIGRAME

Iar sunt vinovați străinii!
De moartea ursului, precis,
Nu-i nimeni vinovat în țară,
Nici șleahta noastră ordinară,
Ci prințul care l-a ucis!

Finalul anchetei privind uciderea 
ursului

Urmărind atent parcursul
Cercetărilor penale,
Aflu că de vină-i ursul,
C-a ieși la prinț în cale!

Efecte pozitive
Vaccinul are dintr-o dată
Și un efect fenomenal,
Potența este garantată,
Doar dacă-l faci săptămânal.

Onorantă dorință
Eu sunt oltean din Filiași,
Apreciat în neamul meu,
Dar nu-i suficient, că eu, 
Doresc și-un buletin de Iași!

Albastrul distanțării
Cu soacra am vorbit, să știe,
Că pentru ea e foarte bine,
Mai rar să vină pe la mine...
Că mă feresc de pușcărie.

Prudență
Când te-agresează un inept
Ce-i al prostimii ca agent,
Să procedezi inteligent,
Ca să nu pari că ești deștept.

Evoluție 
în cerc orizontal

În Parlamentul actual,
Sunt măști moderne, joviale,
Doar că limbajul uzual,
Jur că l-a scris Caragiale.

Pandemia, 
ca o ploaie de vară

Cu consecințe ce-nfioară,
Periculoasă-i pandemia,
Dar cu regret constat că-n țară,
Dezastruoasă e prostia.

MARIAN ILIE

ALEGERILE DIN 
REPUBLICA MOLDOVA

Ne place, sau nu ne place
Prin stepa basarabeană
Umblă mai multe şoşoace
În haină europeană

Bântuie peste coclauri
Şi jelesc în gura mare
Au dânşii ce au cu AUR
Dar de fapt unirea-i doare

Nu se-mpacă cu durerea
Slugile neomarxiste
Căci unirea dă puterea
Şi idei suveraniste

Mirajul câmpului cu flori
Finalul s-a-ncheiat cam prost,
Dar nu e supărată fata,
Că în concediu ea a fost,
Însărcinată la Sovata!

Energizant
Cu tratamentul la Sovata,
Efectu-a fost fenomenal;
Și-a zis nevasta: Fac eu plata,
Dar să te duci trimestrial!

Un nou răsărit
Cum medicii avertizează,
Că în vaccin ai siguranță,
Mai am o minimă speranță:
Că soacra nu se vaccinează.

La căruța căsniciei
Nu mă-nțeleg cu soața mea
Dar n-am să divorțez de ea,
Să stea așa, căsătorită,
Ca să nu fie fericită!

Sacrificiul bunicilor
Paradoxal, cum pandemia, 
Avu efect în România!
Că mulți din vârstnici decedară
Și tot bugetul îl salvară.

Euforie pandemică
Apare marea relaxare
Și toți pornesc ca la poruncă,
Cu trenuri și mașini, la mare,
Dar unul nu ar vrea la muncă.

Deci, ieşind din letargie
România re-ntregită
N-ar mai fi o colonie 
Golăneşte jefuită

S-ar face iar dodoloanţă
Şi-n context european
Ar redobândi prestanţă
De stat demn şi suveran



DRAGOȘ G. 
CĂLINESCU

POEZIE

Noapte bună, 
Pata mea de cuvinte!

Noapte bună, Pata mea de cuvinte! 
Sunt asemeni ție, 
O pată din nisipul 
În care am îngropat o lună, 
Îi adaug viață în fiecare zi, 
Îi vorbesc prin simple hieroglife, 
Mă întind lângă petalele gândurilor, 
Aud schijele cum înoată asemeni peștilor 
În sângele asfințitului, 
Desenez cu un creion leagăne 
Strânse în brațe de uitare, 
Port pietrele viselor găurite de vânt 
Pe umerii goi, 
Secretele lumii se vor deschide  
Asemeni plicului unei scrisori, 
Unde totul este o femeie, 
Poate voi rămâne în noaptea mea 
Să sparg singur baloane de săpun.

Remember

A-nceput gândul să se cutremure, 
Să ardă fiecare respirație, 
Fiecare palmă de țărână 
Numără printre dinți, 
Iar numărătoarea tace, 
Sare din doi în ...  
Prea multe șoapte.
A-nceput jocul cu umbra, 
Pomii înghit în sec cenușa, 
Am timp pentru o nouă așteptare, 
În secul gândului smerit 
Sunt pietre fără grai, 
Să ne așezăm la masă...
Nu mai avem timp și pentru alai... 

16.01.2020
Drum lin, Suflete Ştefan Stăiculescu, 

în lumea îngerilor!

12 ore negre

Vite cu ochii turbați 
Se opresc în mijlocul cadranului 
Potcoavele se topesc 
Printre blesteme 
Secunde cu rimă 
Îmi lovesc malurile adormite ale pernei 
Sulițele sunt coborâte în bernă 
Jumătăți din oamenii vii 
Cer de mâncare 
Aripile păsărilor nopții 
Se așează pe bănci pentru odihnă 
Următoarele impulsuri 
Țin în viață turnurile de fildeș 
Sărut pe gură 12 ore negre 
Ca și cum ar fi Niciodată

 
Sărutul dulce al unei muște

 
Câteva uși dorm închise 
Lângă îngerii lor  
Hrăniți cu cereale și lapte 
Degetele flămânde ating universul 
În dreptul ombilicului 
Coboară uitarea prin grotele complexului 
Precum curcubeiele în cimitire 
Sărutul dulce al muștelor 

Mă oprește din ultimul secol al gândurilor 
Am venit să ascult muzica valurilor 
Poate că marea va muri odată cu mine 
Iubirea a lăsat cuvintele să crape de sete 
În curând vinul mă va îmbrăca cu forme 
Pe coala alba de mireasă. 

Cine nu a dansat cu mine, 
 aștepte!

 
Respir cum îți spun 
La revedere 
În noaptea timpului celest 
Frica nu are nici o remușcare 
Doar urme de ruj 
În palme 
Marea este o nimfomană 
Îmi ascultă bătăile sufletului 
Toate sunt părți egale 
Din vapoarele ruginite  
Ochii sunt sorbiți din orbite 
Durerea se dizolvă în liniștea gândurilor 
Visele se nasc precum pietrele 

Înghit ploaia

Înghit ploaia cu toate umbrele
Cu toate privirile noilor născuţi
Durerea  îmi eliberează o stare de bine
Un biet bob din zăpada firbinte
Gradinile au buzele roşii
Copii cerşesc sâmburii cireşelor
Cu o mână întinsă

Scrum
 

Ochii 
Te inspiră adânc 
Cu palmele la unison  
În bătăile inimii 
Timpanele sunt înfundate 
Cu strigăte infidele 
Lacrimi în cădere 
Sunt sugrumate 
De lamele ascuțite ale uitării 
Privesc timpul între patru ochi 
Ca și cum visele s-ar îmbrățișa 
Împăcate cu oasele fracturate 
Ale orașelor înecate în sânge 
Simt gustul sărat  
Al sabiei adormite în teacă 
Doar brațul răzbunării 
E un câine turbat 
Precum pomii în floarea primăverii. 

PARAPETISME

Nea

Frunze claustrofobe
Încuiate în colivia scoarței de copac -
Să ne aruncăm în vâltoarea viselor fără titlu!...

Joc de cărți

Într-o zi am respirat cu ceilalți,
M-am născut poate a infinita oară,
Cobor mâinile către visele blestemate.

Calcar

Turnuri din fildeș 
Se coboară în mare 
Copiii privesc luminițele stradale. 

Vreau

Întins mi-e pământul 
Precum bruma tâmplelor 
Tăcerea se scrie în versuri fără rimă. 

Cub de zahăr

Înmoi bluzele 
Deșertului cu un deget 
În călimara goală. 

Pisica murdară

Strângem fiecare fir
Din globul ocular
Al celei mai simple vrăjitoare.

Penseta cu buze roșii

Milioane de cioburi protestează în mine cât 
Privesc luna plină 
Cum îmi arde amintirea pașilor fără viață. 

Mare sălbatică

Nisipul mi-e lacrima pustie, iar 
Sărutul tău în umbra valurilor de curmal 
Se ascunde nevinovat într-o lume de dincolo. 

Solaris

O picătură din marea de lângă mine 
S-a evaporat în urechea interioară a unui ciob 
Ce strălucește asemeni regretului din prima zi. 

Lecție de anatomie

Adun cu palmele goale 
O bucată din lobul occipital 
Al unei poezii neterminate. 

Observator astronomic

O risipă de cuvinte aruncate, 
Nu îmi place liniștea în doi, 
Se rupe un răspuns în străzi lăturalnice. 

Sunt ploi ca noi

Aud lacrimile cum 
Lovesc ferestrele zâmbetelor 
Un singur cuvânt în doi. 

 
Toreador

Lacrimile au înghețat, 
Iar acum se topesc 
Ascunse de partea întunecată a lunii sângerii. 

Lume

Rostul luminii 
Este să-mi țină de sete 
Cu ochii îngropați în pământul gândurilor. 

Rostogolire 

În dimineața închisorii mele 
Limpezesc visele iubirii 
Cu vântul stors dintr-o lămâie coaptă. 

Nade

Am tăiat oameni în buchete 
Colorate cu limbi mute și 
M-am înecat pe plaja cu flori uitate în soare. 

Șchiop

Poeții mor precum fluturii,
Cu timpanele înfundate de hârtie igienică…
Ne șezăm la masă să bem heliul din baloane.

Culminant

În fiecare punct stingher de apă  
Împing cu forță lumina dintr-o zi, 
Să ne îmbătăm de bunăvoie cu arca răzvrătită a așteptării. 

GOGYOHKA

Noaptea scrie 
Un vers  
Eretic cititor 
Îl sugrum pe Ra 
Fără durere

*
Statuia Libertății 
În singurătate 
O noapte pierdută 
Nori de furtună 
Ciorchine

*
Între coapsele serii
Argintul proapăt
Se topeşte
În palmele cămătarului
Nuferii-s înfloriţi

*
Hrănesc
Petale 
Din mine
Doar bleteme
Picături de pian

*
Caii 
Se hrănesc la sân 
În celula felinarul vechi 
Nu poți vorbi  
Singuratate

*
Păsări de pradă 
În carantină 
Motoare turate  
La limita subzistenței 
Oameni de piatră 

HAIKU

Teatru de umbre 
Din vise colorate - 
Un insomniac. 

*
Liniștea sălii 
Concert simfonic -
Toamnă bogată. 

*
Fără limite 
Noapte invizibilă - 
Dune de iarbă. 

*
Linia vieții 
Verde din acuarelă - 
O piatră rece. 

*
Străzile goale, 
Opaițele stinse - 
În rugăciune. 

*
Printre canale 
Cu atâta dragoste - 
Piața închisă.

*
Copilărie, 
Pe drumuri sălbatice - 
Umbra pașilor. 

*
Calc în picioare 
Brazda crucilor mele - 
Stăpâna nopții. 

*
Sfârșitul lunii - 
Păsările simt ploaia, 
Ochii sunt pe cer. 

*
Îndrăznesc să cred
În fiecare noapte – 
Luna pe cuvânt.
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Galina MARTEA

Fără ezitări, literatura română din 
toate timpurile a avut mereu în rân- 

durile sale personalități celebre, intelec- 
tuali și scriitori talentați de mare prestigiu 
care, prin contribuția lor, au completat 
și valorificat patrimoniul cultural român 
prin cele mai distinse forme și acțiuni. 
Acest lucru îl demonstrează cu prisosință 
istoria culturii române, domeniu care stu-
diază neîncetat dezvoltarea complexă a 

poporului român, înregistrările fiind expuse în mod cronologic 
și în baza evenimentelor și constatărilor obiectiv-reale. Astfel, 
printre intelectualii de vază a societății române se regăsește și 
bine-cunoscutul, talentatul, neobositul scriitor și om de cultură 
Al.Florin Țene – născut cu numele de Florinel Sandu Țene, 13 
iunie 1942, în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea. Cu o carieră 
de amploare în arta scrisului și nu numai, adunând în palmares 
peste 85 de cărți editate și sute de articole în domeniul literaturii, 
sociologiei, istoriei, etc., Al.Florin Țene (prozator, poet, eseist, critic 
literar și de artă, publicist, editor, membru al UZPR și al Academiei 
Româno-Americane de Științe și Arte din SUA, cât și altor uniuni 
de creație literară, deținător al multiplelor premii de valoare 
națională și internațională, fondatorul revistelor Agora Literară, 
Regatul Cuvintelor, Constelații diamantine, Scurt circuit oltean, 
altele) există în astă viață cu misiunea sacră de a produce lucruri 
nobile, de a pune în lumină opere literare de mare pondere, prin 
intermediul acestora abordând diverse genuri literare precum 
poezie, proză, eseu, roman, analiză literară. Pe lângă activitatea de 
scriitor, Domnia sa este un admirabil activist și manager cultural, 
în timp afirmându-se cu mult succes în calitate de fondator al 
diverselor cenacluri și reviste literare; iar pentru a încuraja și mai 
intens activitatea scriitoricească din țară și Diasporă domnul Țene 
înființează în anul 2006 Asociația profesională Liga Scriitorilor 
Români, fiind și Președinte al acestui forum cultural. Deci, cu 
siguranță, se poate spune că Al.Florin Țene este un veritabil 
susținător al valorilor culturale românești și un promotor insistent 
în fructificarea vieții spiritual-umane.

Referindu-ne la romanul „In poeziile mele nu va rima poporul 
cu tractorul - Viața poetului Vasile Militaru între realitate și 
poveste”, vom constata cu încredere deplină că și de această dată 

AL. FLORIN ȚENE - SCRIITORUL CU VIZIUNI SPIRITUALE NOBILE

Al.Florin Țene vine în fața publicului cititor cu o lucrare impre-
sionantă sau, mai bine zis, cu un roman reprezentativ și răscolitor 
despre viața scriitorului/poetului Vasile Militaru (n. 21.09.1886, 
comuna Dobreni-Câmpurelu, Județul Ilfov – d. 08.07.1959, tem-
nița Ocnele Mari din România), deținut politic din perioada co-
munistă, învinuit de infracțiuni săvârșite împotriva sistemului so- 
cial și pentru deținerea de publicații neautorizate prin lege. De 
amintit, Vasile Militaru este autorul celebrului poem „A venit 
aseară mama”, dedicat lui George Enescu, prietenul său, și lui 
George Coșbuc; ulterior acest poem a fost pus pe note muzicale  
de George Enescu, care între timp devine și o capodoperă a ge- 
nului respectiv (sursă din Wikipedia). Romanul de față simbolizează 
o adevărată istorie despre destinul unui scriitor care a existat prin 
mrejele comunismului – regim social-politic ce încătușa integral li- 
bertatea individului atunci când acesta oglindea în mod fidel  rea-
litatea obiectivă instaurată în cadrul țării. În același timp, opera 
respectivă este o dedicație și pentru toți scriitorii români care nu  
au fost complice cu regimul comunist de până la anii 1989, ast-
fel Al.Florin Țene analizând și zugrăvind acele împrejurări care au 
determinat la un moment dat condițiile de existență ale intelec- 
tualilor din societatea română; nemijlocit despre viața și activi-
tatea martirului Vasile Militaru, valorificându-i creația literară până  
la limite complete. După cum consemnează autorul, Vasile Militaru  
s-a afirmat ca o personalitate foarte talentată în domeniul litera-turii 
române, în mod aparte abordând cu mult talent genul liric al poe- 
ziei, ca urmare dând viață la peste 23 de titluri de carte, dar și mul- 
te alte lucrări care nu și-au văzut lumina tiparului din cauza că secu- 
ritatea le-a distrus în momentul percheziției în locuința acestuia. 

Acțiunea romanului ilustrează perioada în care societatea 
română, scriitorul român s-a aflat sub un zbucium emoțional-
moral, sub o grea încercare de a face față lucrurilor împotriva unui 
regim politic care împiedica mersul decent al existenței pentru o 
mare parte din populație, și anume pentru acea care nu colabora 
cu sistemul comunist. Între aceste ipostaze Al.Florin Țene 
plăsmuiește o imagine literară ce se bazează pe fapte și acțiuni 
reale, subiectele redând o meditație adâncă la tema suferinței 
umane. Printr-un asemenea model de creație literară avem ocazia 
să cunoaștem aspecte din istoria poporului român, priveliști cu o 
sensibilitate absolută despre procesele vitale ale omului ce sunt 
într-o legătură indispensabilă cu existența cotidiană, cu relațiile 
reciproce și atitudinea acestuia față de realitatea înconjurătoare. 
Cu acest tablou se prezintă conținutul integral al romanului, o 

lucrare care sensibilizează prin subiectele abordate și care, la 
rândul ei, produce o impresie puternică despre viața unui scriitor 
talentat și asuprit politic cum este Vasile Militaru – un martir 
cu un destin uman nespus de trist. Drept urmare, romanul „In 
poeziile mele nu va rima poporul cu tractorul - Viața poetului 
Vasile Militaru între realitate și poveste” oferă publicului cititor 
o istorie trăită, o biografie a unui scriitor, dar și a altor condeieri 
români care în timp au cunoscut ce este durerea și suferința în 
limite reale, ce este lipsa de exprimare și libertatea încătușată; 
nemijlocit, această operă literară pune în evidență fapte despre 
existența nenorocită a unui popor și a unor intelectuali în vremuri 
de grea cumpănă – perioada de timp prin care a existat regimul 
comunist din România. Romanul, scris cu mult talent intelectual și 
imbold lăuntric, cucerește prin multitudinea aspectelor abordate, 
prin crezul autorului față de valorile culturale și spiritual-umane. 
Scrierile autorului transmit înțelepciune umană, sensibilitate 
accentuată asupra lumii intelectual-spirituale și, nu în ultimul 
rând, dragostea și respectul autentic față de propriul popor - 
națiunea română, față de scriitorul român din toate timpurile, 
evident față de cultura și literatura română.

Cu o impunătoare carte de vizită, Al.Florin Țene de-a lungul 
timpului a pus în lumină opere literare de mare pondere culturală, 
scrierile sale fiind publicate în volume ca autor unic (versuri, proză, 
roman, publicistică, etc.), cât și cu prezență în publicații relevante 
- antologii literare de poezie și proză, enciclopedii, reviste și ziare 
naționale și internaționale, deținând în palmares multiple premii 
și diplome de valoare. Cât despre creația literară a Domniei 
sale s-au pronunțat foarte mulți scriitori români consacrați: 
Veronica Balaj, Dan Deșliu, Mihai Beniuc, Marcel Breslașu, Miron 
Paraschivescu, Negoiță Irimie, Anghel Dumbrăveanu, Ion Popescu 
Brădiceni, Miron Țic, Horia Zilieru, Marian Barbu, Dumitru Velea, 
Petrică Birou, Rodica Marian, Antonia Bodea, Nicolae Uțică, Ion 
Velica, Constantin Zărnescu, Doru Moțoc, Traian D.Lungu, Petre 
Petria,Gh.Stroia, Doina Drăgan, Marin Oprea, Nina Cassian, 
Nicolae Tăutu, Constantin Toni Dârțu, Mariana Cristescu, Emil 
Istocescu, Teodor Barbu, Dan Brudașcu, Ion Cristofor, Gh.Azap, 
Sorin Grecu, Gavril Moisa, Ion Constantinescu, Ioan Benche, 
Liliana Corobca, Ion Roșioru, Gh.Neagu, Mircea Popa și mulți alții. 

Așadar, talentatului și neobositului scriitor Al.Florin Țene îi 
reușește de minune să pună în lumină opere literare de mare 
valoare, atât pentru cultura și literatura română, cât și pentru 
propriile realizări și necesități spirituale.

Simona Maria KIS

Toată lumea din area-
lul Râmnicului Vâlcea 

știe că marginea de sud a 
comunii Golești începe la 
km 7 pe DN 7 între Râmnic 
și Pitești, la Casa oltenească 
și se desfășoară câțiva kilo-
metri pe/după drumul spre 
Curtea de Argeș, începând 

cu satele Aldești, Blidari, Coasta, Drăgănești, 
Gibești...Poenița, Popești, Tulei-Câmpeni și Vătă-
șești..Un spațiu în care pădurea și satul românesc 
domină atât de puternic, încât cel care pătrunde 
până aici nu-l va uita ușor...rămâne uimit de 
frustețea locurilor, de ce înseamnă lumina și 
căldura dealurilor subcarpatice dinspre Munteia 
și Oltenia, și Argeșul, toate de sub munte...Are 
și un gust amar că este imposibil să nu vadă 
această lucrare rămasă fără finalizare, calea 
ferată Râmnicu Vâlcea - Curtea de Argeș, care, 
însă, dacă ar fi fost continuată și terminată ar fi 
schimbat pozitiv  întreaga situație peisagistică, 
economică și socială, o mare realizare 

europeană, nu numai românească, desigur 
cuplată în viitorul apropiat și cu construcția 
autostrăzii Pitești - Sibiu cu bretele de legătură 
în Tigveni și Berislăvești....Intrând, deci, în 
zonă am fost cuprinși de două sentimente 
opuse: de bucurie în fața unor peisaje și tradiții 
copleșitoare, de mândrie că suntem părtașii, 
apropiații, născuții acestor locuri; și sentimentul 
dureros că în fața istoriei suntem părtașii acestor 
politici  incoerente și incapabile să ducem mai 
departe curajul în construcții al altor generații...

*
Iată și faptele din 09 iunie 2021. Subsemnații, 

eu și directorul Intol Press Râmnicu Vâlcea, 
și jurnalistul Marin Lucian, și gazda și călăuza 
noastră, colonelul în rezervă Ion Aldescu, un 
mare patriot, cecetător istoric și iubitor de eroii 
neamului, din satul Aldești, comuna Golești, ne-
am întâlnit la kilometrul 7 la Casa oltenească 
și am purces la drum, la dorința noastră, către 
satul Coasta la cimitirul din sat căci cu o zi înainte 
aflasem de decesul Elenei Câțu, mama primului 
ministru din acest mandat! Ne părea rău că nu 
ne informase nimeni, căci am fi vrut să mergem 
în ziua înmormântării, odată să depunem niște 

TULEI, POENIȚA, COASTA: TRIPTIC SĂTESC CARE ÎN LUNA IUNIE 
A ÎNDURERAT UN PRIM MINISTRU

flori la cosciugul mamei lui Florin Cîțu și, a doua 
oară ca să-l cunoaștem mai îndeapropape pe 
cel născut pe meleagurile noastre, vâlcene... 
Domnul Aldescu a fost un ghid cu totul ne-
maipomenit, ne-a condus, direct, urmând chiar 
mersul cortegiului cu două zile mai înainte. 

Tot timpul ne-a povestit, noi l-am întrebat și 
domnia sa ne-a răspuns, la sfârșit, vizita noastră 
încheindu-se cu o seară foarte plăcută și o cină 
la fel oferită de dânsul la poalele Dealului Negru, 
dinspre Râmnic, la restaurantul care pare a fi un 
veritabil club al Cultului Eroilor filiala Golești...Pe 
scurt, am pornit de la Casa oltenească, am ajuns 
în satul Poienița în a cărei bisericuță s-a petrecut 
priveghiul la trupul neînsuflețit al Elenei Cîțu, 
am făcut poze, dl Aldescu ne-a povestit, apoi am 
mers la cimitirul din Coasta, acolo, unde există o 
bisericuță, monument istoric atestat în 1747 și 
unde a fost înhumată Elena Cîțu (08 X 1950 - 04 
VI 2021).

Toată această deplasare s-a desfășurat sub 
auspiciile personalității lui Theodor Geantă, 
marele om de cultură vâlcean, mare învățător 
în interbelic - autor de manuale școlare, com-
pozitor, care a dominat viața locală a Râmnicului 
împreună cu Constantin C. Popianu până și 
în timpul  celui de-al Doilea Război Mondial...
pen-tru care dl Aldescu pregătea un memorial 
și parastas și pentru care îl contactase pe 
directorul Intol Press...

(Continuare în pag. 13)Lucian Marin la pian la mânăstirea Sf. Filimon
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Nicolae TĂNĂSESCU

În urmă cu un veac, la mijloc de florar, 
puțini bucureșteni au dat atenție unui 

eveniment politic care era consemnat de câteva jurnale ale vremii. 
Cei care nu-l ignoră, află că în Capitală s-a desfășurat „congresul 
socialiștilor comuniști și al unitarilor”, care „a hotărât, după cum 
era de așteptat, afilierea la Internaționala a III-a”1. Informația era 
inserată în cotidianul „Adevărul” și avea tâlcul ei. Ce bine ar fi 
fost ca populația Bucureștiului și a țării să-l fi înțeles! Reporterul 
care o publică, menționează că grava hotărâre de afiliere a noului 
partid la Internaționala a III-a (Comintern) aparținea „socialiștilor-
comuniști” și „unitariști” (a socialiștilor care de dragul unității 
mișcării muncitorești erau forțați să accepte afilierea la forumul 
mondial comunist de la Moscova, manipulat și utilizat cu succes 
de Puterea Sovietică pentru subordonarea Partidului Comunist 
și, prin extensie, a mișcării muncitorești din întreaga lume). 
Puțini români auziseră de îngrozitoarele „isprăvi” ale slujitorilor 
Internaționalei roșii fie din țară, fie din capitala Rusiei bolșevice 
unde își avea sediul. Nu va trece multă vreme și fătul născut în 
mai 1921 la București va apărea în reala sa postură de instrument 
politic aservit intereselor Rusiei bolșevice și apoi U.R.S.S.-ului și 
așa va rămâne imaginea sa, chiar dacă a suferit ajustări episodice.

Glorificarea trecutului istoric al P.C.R. de către aparatul 
propagandistic pus în mișcare de către dictatura comunistă n-a 
indus în eroare nici populația, nici opinia publică. Evenimentele 
din decembrie ‚89 o atestă cu deplină îndreptățire.

„Fantezii” care devin dureroase realități

După aproape o jumătate de veac, timp în care Europa s-a 
aflat sub apăsarea jugului „păcii înarmate” și temerilor față de 
declanșarea unui conflict armat general, ostilitățile dintre marile 
puteri „migrează” din plan politic în plan militar. La 28 iulie 1914 
pericolul de război devine o presantă realitate. Este un război 
devastator, cum nu s-a mai cunoscut până atunci în istorie, care 
zguduie profund ordinea internațională și deopotrivă evoluția 
economică și socio-politică a omenirii, cu efecte devastatoare 
pentru milioane de oameni. Pe măsură ce conflictul armat se 
prelungește, tensiunile sociale se amplifică și se extind adâncind 
dezastrul economico-social și revolta populației.

Nici un eveniment istoric anterior nu se revendică ca având 
dimenisunile și forța de șoc a primului război mondial. Și este 
firesc să fie așa, deoarece nici unul dintre acestea n-a atras în 
angrenajele sale o masă umană atât de impresionantă care din 
„actor” social docil devine treptat un „agent” ce percepe forța sa 
și are voința s-o transpună în fapte.

La câteva zile de la declanșarea primei conflagrații - mai exact la 
3 august 1914 - Take Ionescu, viitorul prim-ministru al României în 
perioada 1921-1922, estima într-un cerc de prieteni că omenirea 
a intrat într-o perioadă care va cunoaște mari zguduiri și prefaceri. 
Sintetizate, predicțiile sale cu privire la efectele războiului „su-
nau” astfel: conflagrația va dura 5 ani; în conflictul armat vor 
intra și state din afara Europei (S.U.A, Japonia); „Aliații” (puterile 
Antantei) „vor fi definitiv victorioși”; multe tronuri se vor prăbuși; 
„vom asista la nașterea atotputernicei Americi și „preponderența 
rasei anglo-saxone”; „omenirea va face un mare pas spre stânga, 
spre socialismul revoluționar”; „o sărăcie groaznică va stăpânii 
omenirea mulți ani”; generația războiului va „vedea înfăptuită și 
România Mare, dar nu va vedea zile bune...”2.

Predicțiile versatului om politic sunt primite cu rezervă sau sunt 
considerate fanteziste de politicenii români, cu toate că experiența 
umană în materie de conflicte armate releva cu limpezime forța 
lor distructivă. Cu cât durata desfășurării acestora era mai mare 
cu atât mai ample și devastatoare deveneau urmările lor. Liderii 
politici și conducătorii militari ai lumii de atunci, deși cunoșteau 
consecințele înfruntărilor militare, au prelungit în mod criminal 
războiul în temeiul aspirațiilor lor pentru putere, dominație 
și înavuțire, ignorând că cei care de fapt îl purtau și suportau 
urmările aberantei lor politici erau milioane de oameni nevinovați 
și dornici de o viață decentă. Imensele pierderi umane și distru-
geri materiale, foametea, epidemiile, disperarea, pierderea locuin- 
țelor și a bunurilor personale ca efect al bombardamentelor 
sau migrărilor forțate de împrejurări, traumatizarea psihică care 
generează psihoze individuale sau colective, teama pentru viitorul 
imediat-toate se răzbună. Europa devine un activ vulcan social 
care mătură guverne, imperii și sisteme sociale, amenințnd serios 
ordinea internațională. Și în alte zone ale lumii nemulțumirile 
populației îmbracă tot mai mult forme extreme de manifestare.

P.C.R. (1921-2021) - O ANIVERSARE LIPSITĂ DE GLORIE

„Omenirea face un mare pas spre stânga”

Chiar din primul an de război simptomatologia socială se 
diversifică și tinde să devină amenințătoare pentru construcția 
sistemului socio-politic mondial și bine înțeles pentru fiecare stat 
angrenat în conflictul militar. În februarie - martie 1915, în timpul 
grevei muncitorilor din industria construcțiilor de mașini de pe 
valea fluviului Clyde (Marea Britanie) se cristalizează mișcarea 
„comitetelor de fabrică”, care se extinde și dincolo de hotarele 
monarhiei britanice.

Spectrul mișcărilor sociale se mărește prin recurgerea la greve 
generale locale, pe ramuri de producție și naționale, cum au fost 
grevele generale ale feroviarilor spanioli (iulie 1916), muncitorilor 
norvegieni (ianuarie 1917), lucrătorilor din Petrograd - Rusia 
( februarie 1917), muncitorilor și altor categorii salariale din 
Berlin (aprilie 1917), muncitorilor din Cehia, în timpul căreia se 
înregistrează violente lupte de stradă (iunie 1918) ș.a.

Mișcarea grevistă este acompaniată de refulări interetnice 
(răscoala irlandezilor din aprilie 1916), acțiuni antidominatoare 
(răscoala antiturcească de la Mecca din iulie acelaș an), revol-te 
antiguvernamentale (Salonic, Grecia, în august 1916), demon-
strații, marșuri, mitinguri de protest etc.

În peisajul social atât de complex și dinamic al acelor frămân-
tați ani  se înscriu și mișcările revoluționare din Rusia, Austria, 
Germania, Finlanda, Ungaria, care îmbracă caracter de revoluții. Fie- 
care dintre acestea are propria relevanță istorică. Se detașează prin  
consecințe și ecou revoluțiile din Imperiul dualist Austro-Ungar și  
Rusia, în urma cărora regimurile monarhice se prăbușesc, deschi-
zându-se astfel perspectiva împlinirii aspirațiilor naționale ale po- 
lonezilor, letonilor, lituanienilor, estonilor, cehilor, slovacilor, slavilor  
sudici (sârbi, croați, sloveni, bosniaci, muntenegreni) și românilor. 

În 1917, pravoslovnica Rusie - „veriga slabă a capitalismului”- 
devine scena unei revoluții în două faze care înlătură țarismul 
și instaurează puterea Sovietelor - o nouă formă de organizare 
politică a societății rusești.

Revoluția rușilor ar fi avut șansa, dacă nu era confiscată de 
o mână de ideologi cu concepții criminale, să fie, în adevăr, un  
eveniment crucial în istoria omenirii. Potrivit aprecierilor profe-
sorului Dimitrie Gusti, prezentate studenților săi la cursul susținut 
la Universitatea din București în 1920/1921, „Revoluția rusă era 
necesară și nu putea fi înlăturată, fiindcă era desființarea unui 
anarhism medieval: forma de guvernământ auto-teocratică a  
Rusiei”3. Revoluția, din acest motiv, era de părere marele sociolog, 
„nu trebuie confundată cu bolșevismul”4, care a acționat potrivit 
propriilor interese de grup creând un nou prototip de societate 
în urma unei revoluții violente și sângeroase ce deposedează de 
puterea politică și economică burghezia, instaurează dictatura 
proletariatului, anihilează orice drepturi și libertăți cetățenești 
instituind teroarea generalizată.

Distincția dintre revoluția rusă sau mai exact ce ar fi trebuit 
să fie revoluția rusă și bolșevism o evidențiează peste aproape un 
deceniu și publicistul social-democrat S. Emil: „Că acea revoluție 
a fost în realitate agrară-burgheză, că dictatura domnește împo-
triva proletariatului și că politica bolșevică a distrus în bună parte 
terenul pe care să se poată organiza lupta și apoi transformarea 
socialistă - adevărurile acestea au putut fi înțelese de proletariatul 
european abia după ce a ieșit slăbit și divizat de pe urma propa-
gandei nesocotite și brutale a Internaționalei Comuniste, care își 
închipuie că revoluția proletară mondială poate fi provocată în 
mod oficial”5.

Acelaș ziarist consemna că „Bolșevismul a reușit vreme înde- 
lungată să facă muncitorimea să creadă că revoluția rusă este pro- 
letară, că Republica Sovietică este condusă de dictatura proleta-
riatului și că regimul este socialist”6, când realitatea era cu totul alta.
     Speranțele multor mii de oameni se văd astfel înșelate, cum 
înșelate au fost aspirațiile multor români care au fost seduși de  
promisiunile amăgitoare ale bolșevicilor ruși. Noii lideri de la 
Kremlin își dezvăluie, mai curând decât se credea, esența despotică 
și imperialistă a politicii lor. Ei tensionează climatul regional 
și continental prin acțiuni și o agresivă propagandă cu scopul 
șubrezirii pozițiilor regimurilor democrate și apoi prăbușirea lor 
concomitent cu demersuri pentru accederea noii Rusii în sfera 
puterilor mondiale care decid soarta omenirii.

Din 1919 au la dispoziție un imens cal troian, numit Inter-
naționala a III-a Comunistă sau Comintern, care acționează cu  
sprijinul partidelor afiliate pentru pregătirea și declanșarea revo-
luției socialiste, prăbușirea guvernelor burghezo-democrate 
și instalarea dictaturii proletariatului. Cominternul are un rol 
distructiv care compromite grav, pe o lungă perioadă de timp, 
partidele de esență socialistă și social-democrată.

Rolul său se încheie în 1943, reminis-
cențele practicilor sale regăsindu-se și în  
perioadele care au urmat. Acestea se inter-
sectează cu demersurile continuatorului său, 
Cominformul, creat în 1947. Vecinătatea ru-
șilor, prin urmare, este ca un blestem pentru români, de care nici 
astăzi n-am scăpat.

Presiunea mișcărilor sociale asupra sistemului 
pluripartidist și efectele lor

Un proces de căutări și redefiniri privind orientările politice 
ale grupărilor și partidelor europene debutează încă înainte de 
declanșarea Primului Război Mondial. Pricina o identificăm în 
apariția și apoi manifestarea cu virulență a contradicțiilor dintre 
politicienii care susțineau guvernele în virtuala lor aventură 
războinică și cei care respingeau utilizarea armelor în soluționarea 
conflictelor. Divergențele se acutizează după ce cavalerii Apo-
calipsei ridică săbiile, semn că vărsarea de sânge putea începe, 
generând frământări în spectrul partidist care continuă și se 
prelungesc mai mulți ani și după stingerea războiului mondial.

Partidele și grupările politice muncitorești sunt angrenate 
inevitabil în aceste dezbateri. Transferate și în contul congreselor 
socialiste internaționale (Zimmerwald - septembrie 1915, Kienthal 
- aprilie 1916, ambele desfășurate în Elveția) acestea înăspresc 
contradicțiile dintre curentele ce se manifestau în cadrul stângii 
socialiste, slăbindu-i capacitatea de a riposta la atacurile tot mai 
virulente ale bolșevicilor ruși și susținătorilor lor. Situația de- 
vine îngrijorătoare după ce Cominternul intră în rolul ce il atri-
buie puterea sovietică, țintind direct partidele și grupările 
muncitorești care resping sau manifestă rețineri față de afilierea 
necondiționată. Atacurile propriului aparat politico-diversionist 
combinate cu acțiunile în forță ale statului sovietic dobândesc 
o tărie distructivă fără precedent în planul relațiilor politice 
internaționale. Acestea au un impact destabilizator și provocator 
asupra entităților politice „atacate”, care se apără încercând să-și  
conserve unitatea amenințată din interior și din afară. Nu este sin- 
gura amenițare și/sau situație care reclamă repoziționări ideo- 
logice și modificări ale demersurilor politice. Procesul de radica-
lizare a principalilor actori sociali se situa încă pe un trend as-
cendent, iar tensiunile sociale se mențineau la cote ridicate. Am- 
bele manifestări în planul realităților cotidiene conduc la instalarea 
unor republici sovietice efemere în Finlanda (ianuarie - mai 1918), 
Estonia (noiembrie 1918 - februarie 1919) și Lituania  (decembrie 
1918 - august 1919), la Bremen - Germania (ianuarie - februarie 
1919) și în Ungaria ( aprilie - mai 1919)7 etc.

Sub presiunea evenimentelor revoluționare din Rusia și din 
alte state atinse de molima schimbărilor generate de proliferarea 
ideilor bolșevico-comuniste asităm la mărirea considerabilă a 
numărului organizațiilor care revendică apartenența la „familia” 
comunistă. Printre acestea se numără multe grupări, fracțiuni sau 
partide care se declară comuniste. Existența lor este consemnată 
în Finlanda, Țările Baltice, Cehoslovacia, Ungaria, Austria, Polonia, 
Iugoslavia, Turcia, Franța, Elveția, Italia, S.U.A, Mexic, Canada, 
Africa de Sud, Noua Zeelandă și alte state.

În cazul României schimbările se datorează atât urmărilor 
războilui cât și alipirii fostelor provincii ocupate de Rusia și monar-
hia dualistă Austro-Ungară, unde alături de români conviețuiau și 
minoritari unguri, germani,evrei, ruși, ucraineni ș.a.

Păturile salariale erau cele mai lovite de consecințele confrun-
tărilor militare și crizei economico-sociale ce se declanșează 
după încetarea lor. Afectați sunt și țăranii fără sau cu pământ 
insuficient și mica burghezie care își pun speranțele în partidele 
noi, reformatoare ce apar începând cu anul Marii Uniri- Partidul 
Țărănesc, Partidul Național din Transilvania, Liga/Partidul Popo-
rului, Partidul Muncii (cu existență efemeră) – sau mai vechi cum 
erau formațiunile socialiste și social-democrate.

Mai puțin „căutate”, dar prezente în viața politică după 1918, 
sunt Partidul Național - Democrat, Partidul Democrat al Unirii 
din Bucovina precum și epigonicele partide conservatoare care 
supraviețuiesc după Marea Unire, dar au existență simbolică 
(Partidul Conservator - Democrat, Partidul Conservator Progresist). 
Deși slăbit, Partidul Național Liberal își continuă existența după 
război, dominând viața politică în mai multe cicluri electorale, în 
noua conjunctură istorică  deplasâdu-se spre centru apoi ușor 
spre dreapta, fără să afecteze alura sa democrată.

În stânga spectrului politic românesc se situa Partdul Social 
- Decmocrat din România veche (care își modifică titulatura în Par- 
tidul Socialist, adecvându-și totodată și programul politic) precum 
și partidele socialiste și social-democrate din fostele provincii 
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istorice care s-au aflat sub dominație străină. Cu excepția 
Bucovinei, unde ființează 4 secțiuni (română, germană, ruteană 
și evreiască) reunite în Partidul Social-Democrat, în Transilvania 
și Banat pe structurile fostelor secțiuni române ale P.S.D. din 
Ungaria se formează organizații social-democrate.

Dispersarea pe regiuni istorice a socialiștilor și social-
democraților ca și unele diferențieri în orientările lor politice 
reclama unificarea lor într-o singură formațiune politică și 
adoptarea unor noi documente programatice în concordanță cu 
spiritul vremii și cerințele dezvoltării societății românești. Pentru 
respectivele formațiuni politice, de factură națională și democrată, 
ca și pentru statul român întregit, învecinarea cu Rusia sovietică, 
Ungaria și Ucraina, a reclamat o permanentă stare de veghe 
pentru prevenirea atacurilor lor desfășurate pe toate fronturile: 
politic, ideologic, psihologic, social, informativ și militar, cu 
scopul destrămării statalității și sovietizării societății autohtone. 
Cominternul are propriul rol în „problema românească” pe care 
vrea s-o soluționeze după „știința” și vrerea sovietelor rusești.

O amenințare la adresa integrității partidelor de sorginte 
socialistă și social- democrată se profilează și din zona grupurilor 
comuniste din țară ale căror acțiuni se coroborează cu demersurile 
structurilor bolșevice din sudul Rusiei, constituite de transfugi 
români la Odessa, Harkov precum și în alte localități. Grupuri 
comuniste sunt create sub influența temporară a Budapestei în 
Transilvania și Banat.

Tendința firească de centralizare organizatorică și politică a 
mișcării muncitorești din România înscrie, în cursul anilor 1919 și 
1920, importante reușite: acordul asupra unui program comun ca 
platformă a partidului unificat, succesul electoral din 1920 când 
se obțin 21 de mandate la Cameră și 3 la Senat, constituirea prin 
consens a unor structuri de conducere ale partidului unificat. 
Evoluția naturală a mișcării socialiste se confruntă, din nefericire, 
cu demersurile elementelor bolșevizate din interiorul partidelor și 
din afara lor orientate în direcția minării unității organizatorice și 
creării unor dizidențe menite să schimbe raportul de forțe dintre 
adepții constituirii imediate a Partidului Comunist și afilierii la 
Comintern și adversarii lor.

O greșeală de calcul a liderilor socialiști determină eșecul 
grevei generale din octombrie 1920 și declanșarea unei vânători 
de „vrăjitoare” care produce serioase defecțiuni în desfășurarea 
procesului de unificare și mărește plaja confuziilor care se 
manifestă în rândurile formațiunilor gestionate de socialiști.

Se spera ca delegația care urma să viziteze Rusia Sovietică în 
toamna anului 1920 să aducă la întoarcere clarificări în probleme 
importante precum: atitudinea față de Comintern, condițiile 
de afiliere, raportul dintre Internațională și partidele afiliate, 
convocarea congresului general al mișcării socialiste. Depășindu-și 
mandatul, cu excepția lui Ion Flueraș, ceilalți membri ai delegației 
- Gh. Cristescu, Al. Dobrogeanu-Gherea, C. Popovici, D. Fabian 
și E. Rozvan - acceptă criticile lui G.Zinoviev la adresa Partidului 
Socialist din România, răspund la întrebările lui N.Buharin într-o 
manieră nerealistă și jignitoare la adresa mișcării muncitorești 
din țară, se angajează să creeze un partid comunist de factură 
leninistă și să excludă din organizații pe unitariști (centriști). Mai 
rămăseseră astfel doar chestiuni de ordin organizatoric pentru ca 
„marele congres” să-și poată desfășura lucrările.

O apariție însolită în peisajul politic românesc- 
Partidul Comunist

Vizita delegației socialiștilor români în Rusia bolșevică 
marchează un moment important în clarificarea raportului de forțe 
dintre cele trei curente care se manifestau în aceea perioadă în 
mișcarea socialistă: de stânga (de factură cominternistă), unitarist 
(centrist) și de centru-dreapta (social-democrat). Cele trei curente 
se poziționau distinct față de afilierea partidului la Comintern și 
convocarea congresului general al Partidului Socialist. Primul era 
pentru organizarea imediată a lucrărilor congresului Partidului 
Socialist și afilierea necondiționată la Internaționala a III- a; al 
doilea se pronunța identic în ce privea desfășurarea lucrărilor 
congresului, dar era pentru afilierea cu rezerve la Comintern, iar 
al treilea considera inoportune atât convocarea celei mai înalte 
instanțe a conducerii P.S.R. cât și problema afilierii.

Majoritatea membrilor delegației și-au trădat mandatul primit 
în țară după discuțiile pe care le-au avut cu C. Racovski (transfugul 
social-democrat român promovat de Lenin pe poziții înalte în stat 
și în Partidul Bolșevic Rus) și cu alți reprezentanți ai Internaționalei 
cu sediul la Moscova. Ei acceptă, fără I. Flueraș, în nume propriu, 
afilierea necondiționată, cu toate că nu au mandat în acest sens  
și se angajează să „lucreze” pentru convocarea imediată a congresu- 
lui Partidului Socialist la care să se voteze afilierea la Comintern.

Prin poziția lor componenții delegației se depărtează de as- 
pirațiile majorității membrilor organizațiilor socialiste care simpa-
tizau și susțineau încă transformările revoluționare din fosta Rusie  
țaristă ca urmare a Revoluției din octombrie 1917, dar nu erau 

favorabili ideii subordonării totale a propriilor structuri politice față 
de Comintern. Că s-au pripit în hotărârile luate în Rusia Sovietică, 
Gheorghe Cristescu și Constantin Popovici o vor recunoaște mai 
târziu când se retrag din Partidul Comunist (ambii) și din Comitetul 
Executiv al Internaționalei Comuniste (primul).

Niciunul din membrii delegației n-a anticipat urmările 
poziției lor asupra evoluției mișcării muncitorești din România și 
situației statului român despre care, culmea ironiei, știau că erau 
ținte ale atacurilor fățișe sau subterane ale Rusiei comuniste și 
Internaționalei din subordinea sa.

Evenimentele care se derulează în lunile de la sfârșitul anului 
1920 și începutul următorului în starea de încordare generată 
de consecințele grevei generale din octombrie care privesc 
direct mișcarea socialistă trebuie scoase de sub incidența unor 
interpretări vehiculate în literatura istorică din epoca comunistă 
pentru a le conferi valoarea lor reală.

După cum se știe, decizia cu privire la convocarea Congresului 
Partidului Socialist concomitent cu desfășurarea lucrărilor Congre-
sului mișcării sindicale este luată în ședința comună a Consiliului 
Partidului Socialist și Comisiei Generale a Sindicatelor din 17 martie 
1921 la care se dezbate și este votată și teza afilierii la Comintern. 
Tam-tamul care a fost făcut de adepții stângii comuniste asupra 
problemei afilierii la Internaționala de la Moscova a fost deliberat 
mai zgomotos decât era necesar, tocmai pentru a masca rezultatul 
nefavorabil al votului obținut de reprezentanții stângii (18 voturi), 
față de 12 ale centriștilor și 8 ale social-democraților. Oricine știa 
și știe că 18 voturi sunt mai puține decât 20(12+8)!8

Susținuți de aparatul propagandistic al Cominternului repre-
zentanții stângii (cominterniste), în condițiile în care o parte a con- 
ducerii Partidului Socialist era arestată și unitariștii au fost alungați 
din organizații, reușesc să adune în sala de ședințe a Clubului so- 
cialist din București un număr de delegați, în bună parte fixați de  
comitetele secțiunilor (cum au procedat secțiunea din București și  
Uniunea C.F.R.9) și să treacă la desfășurarea lucrărilor congresului 
partidului și sindicatelor, cu o ordine stufoasă pentru ambele con-
grese (11 pun  cte înscrise pentru primul și 7 pentru al doilea) din 
care nu lipseau dările morale și materiale, afilierea și programul, 
modificarea statutelor, problema agrară, cooperativele, chestiu-
nea naționalităților, raporturile dintre sindicate și partid, mișcarea 
tineretului și a femeilor, alegerea comitetelor.10

La congres au fost reprezentate 27 de secțiuni, în afara Comite-
tului Executiv al Tineretului și Comisiei Generale a Sindicatelor, prin  
541  de mandate pentru 45.086 membrii11 Dacă cifra respectivă ar fi 
reală, la congres a fost reprezentată numai o parte a membrilor or- 
ganizațiilor socialiste, anihilând pretenția absurdă că la București  
și-a desfășurat lucrările „forumului socialiștilor” din întreaga țară.

Câteva date comparative cu cifra de mai sus ar îndreptății apre- 
cierea noastră. În iunie 1920 numărul membrilor secțiunilor so-
cialiste din Transilvania era de 83.30912, iar a celor din Bucovina, cu 
aproximație, ajungeau a 10.000 de membrii13. Numărul total esti-
mat al socialiștilor în prima jumătate a anului 1920 era de 
160.000-170.000.

După greva generală cifrele încep să scadă din cauza măsurilor 
coercitive ale autorităților, părăsirea organizațiilor de către 
membrii timorați de amenințările Cominternului și slujitorilor săi, 
de atitudinea oficialităților, care însoțesc sancțiunile politice cu 
concedieri și cu noi angajări pentru a diminua criza de personal. 
Desfășurarea lucrărilor congresului după votarea afilierii la 

Comintern- un nou și grav afront la adresa autorităților statale 
- este interzis și delegații care au votat afilierea iau drumul 
închisorilor bucureștene. Era o bravare inutilă și prostească în 
folosul dușmanilor României care urmăreau cu cerbicie sfâșierea 
ei și a organizațiilor socialiste.

Partidul Comunist pion avansat al Cominternului în 
România

Pentru un nou partid condițiile în care apare pot deveni 
o traumă ce dăinuie în timp ca în cazul unui copil agresat. Toți 
contributorii la nașterea copilului (P.S.R-ului) cunoșteau bine că 
forțau înțelegerea autorităților, dar au bravat pentru o iluzorie 
recunoaștere a eroismului lor, care dacă venea mai devreme era 
cu atât mai bine. Adepții creării imediate a Partidului Comunist și 
afilierii sale la Comintern n-au înțeles - și poate nici nu au vrut să 
înțeleagă - că în România întregită nu putea să ființeze o formațiune 
politică care se plasa fățiș și provocator pe o poziție antinațională, 
favorabilă dușmanilor unității românești. N-au înțeles nici 
faptul că numeroși adepți ai afilierii la Comintern se situau pe 
această poziție pentru a exprima solidaritatea cu Revoluția 
Rusă, necum acceptarea subordonării mișcării muncitorești din 
România aspirațiilor hegemoniste ale puterii sovietice. Într-o 
atfel de perspectivă, măsurile adoptate de autoritățile române, 
chiar dacă au lovit așteptările partizanilor afilierii, erau luate în 
interes național, care se situa deasupra oricăror alte pretenții de 
reprezentativitate în plan politic.

Noua formațiune – Partidul Socialist-Comunist – rezultată în 
mai 1921 în urma unui congres nefinalizat, își afirma de la bun  
început susținerea tezelor antiromânești și antieuropene comin-
terniste, ceea ce era ușor de anticipat că nu putea fi acceptată de 
către societatea autohtonă. Care român cu scaun la cap, excluzând 
pe cei „vânduți”, ar fi agreat ca o grupare politică, indiferent de  
„coloratura” ei sau de numărul adepților, să susțină că nu are „alte  
scopuri (politice-n.n.) decât acelea ale Internaționalei căreia îi apar-
ține”14 (conform prevederilor art.1 din Statutul Partidului Comunist 
votat la Congresul al II-lea). Cu alte cuvinte, cu obiectivul destră-
mării unității naționale, așa cum voiau liderii comuniști de la 
Krem-lin, care controlau și manipulau Cominternul potrivit 
propriilor interese. Partidul Socialist-Comunist (din 1922 Partidul 
Comunist din România) are o existență cu puțin peste 68 de ani 
(8 mai 1921 - 22 decembrie 1989), comparativ cu alte formațiuni 
politice cu longevitate considerabil mai mare: Partidul Național 
Liberal închegat ca partid în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea; 
Partidul Social-Democrat înființat în 1893; Partidul Național-
Democrat creat în 1910 ș.a.

Prin doctrină, ideologie și activitate P.C.R. era cotat ca partid 
plasat în extrema stângă a spectrului pluripartidist din România.

În existența sa de aproape șapte decenii traversează etape 
distincte ale activității militante: (1) legală (mai 1921-1924); (2) 
ilegală(1924-1944); (3) legală (1944-1989) care se desfășoară în or- 
ganizări distincte ale societății românești sub raport socio-politic: 
democrat-burgheză (1921-1938), autoritar carlistă (1938-1940), 
dictatorială antonesciană (1940-1944), democrat-burgheză (1944 
-1947), totalitar comunistă (1947-1989). Noul partid, cu titula-turi 
schimbate în 1922 (Partidul Comunist), 1948 (Partidul Muncito-
resc Român) și 1965 (Partidul Comunist Român), apărea pe scena 
politică românească anchilozat de propriile neputințe, dată fiind 
pilotarea sa din afara României. Este un caz singular în ce privește 
gradul de aservire a unui partid comunist din centrul și sud-estul 
Europei de către Moscova. În asemenea măsură a fost înlănțuit 
Partidul Comunist din România încât fizionomia sa politico-ideo- 
logică și liniile directoare ale activității curente s-au scurt-circui-
tat pentru lungi perioade de timp (Alte referințe cu privire la ra-
porturile P.C.R. cu Internaționala a III-a am evitat să le prezentăm 
dată fiind extensia studiului. Pentru completarea informațiilor 
a se vedea: Florian Tănăsescu, Nicolae Tănăsescu, Cominternul 
vârful de lance al politicii sovietice împotriva României Mari, în 
„Arhivele totalitarismului, anul XXVII, nr.1-2/2019, pp.38-56.).
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Leontina RUS

O să intru direct în subiect, zilele trecute internetul mi-a adus o știre, 
pe HotNews, care, nu știu exact de ce, mi-a trezit interesul; destul 

de dezamăgită fiind de discuțiile purtate în ultima vreme pe micile ecrane 
referitoare la învățământul românesc, referitoare la începerea anului școlar în 
condiții noi, după ce în 2020 - 2021 aproape nu am ieșit din casă ocupată fiind cu 
supravegherea nepoțelului din clasa a doua, care în acest an de învățământ care 
tocmai a trecut a urmat cursurile de la școală în sistem on line....Ne bucurăm 
cu toții că în sfârșit poate să meargă și el la școală, acum, când a trecut în clasa 
a III-a! Nu că nu ar fi bun învățământul on line, dar de mult simțeam nevoia să 
meargă și el zilnic la școală ca să se obișnuiască cu această deprindere deosebit 

de utilă mai târziu, când va trebui să desfășoare o activitate, cum se spune, să meargă la servici....
Nu, nu este de loc prea devreme să ne punem asemenea probleme. Nu vreau să iubească neapărat 
școala, dar doresc să se obișnuiască cu datoria zilnică și dacă se poate să înceapă dimineața!...Păcat 
că nu mai sună fabricile la orele șapte, păcat că nu mai avem în apropierea locuinței gospodării cu 
păsări în curte, cu cocoși care să cânte dimineața (vai, vai, ce prostie și cu gripa aviară din anii trecuți: 
am exterminat frumoșii cocoși românești, desigur, și alte păsări și tare mi-a fost frică în 2020 să nu se 
întâmple la fel și cu oamenii atacați de virusul necunoscut, dar prezent în toate compartimentele în 
care există oameni: acasă, pe stradă și la servici)...Oricum, școala, frumusețea ei-măcar în vacanțe-
este o amintire plăcută pentru noi toți, când stăteam în bancă și-l ascultam cu deosebită plăcere 
pe profesorul nostru de istorie, care își depășea programa de învățământ și ne vorbea - povestea 
- despre faptele reale, cu foarte puține date în zile și ani, referitoare la câte vreun domnitor, putând 
mai apoi să împărtășim această plăcere și către un coleg din altă clasă, din altă școală, chiar și către 
familie...Această amintire a devenit și mai vie, după ce am citit respectiva știre:

Zenovia ZAMFIR 
        

Limba română suntem noi, limba 
română este limba  pe care o învățăm 

încă din primele momente ale vietii, este 
limba în care pronunțăm primele și cele mai 
dragi cuvinte .

Limba română este  limba viselor noastre, 
e leagănul copilăriei, e o mireasmă plăcută de 
flori de tei, veșnic aducătoare de mângâiere 
și liniște.

Începând cu anul 2013, Limba Română 
este celebrată anual, la data de 31 august, ca o „sărbătoare a 
identității și demnității poporului român”, un prilej de celebrare și 
aprofundare a limbii materne și de recunoaștere a importanței sale 
ca element esențial în menținerea identității naționale.Eminescu 
spunea: Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră. 
Nichita Stănescu: Limba română este patria mea! Limba română 
este ca o duminică. 

Marti, 31 august 2021, în Sala de Conferințe a 
Bibliotecii Județene Antim ‘’Ivireanul Vâlcea’’, s-a 
desfășurat manifestarea Ziua Limbii române, În 
memoriam - Ligya Diaconescu.  

Au participat : Mariana Popa (Brașov),Tudosia 
Lazăr (Galați), Camelia Florescu( București), Maria 
Brădean ( Arad), Vasile Bele (Baia Mare), Silvia Giurgiu 
(Pitești), Petre Cichirdan- U.Z.P.R., scriitori, oameni de 
cultură din Vâlcea. 

Mesajul IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
a fost transmis de părintele consilier Constantin Olariu. 
Domnul Iulian Trușcă a transmis mesajul domnului 
Constantin Rădulescu, președintele Consiliul Județean 
Vâlcea. 

 “Orice cultură începe cu un miracol al spiritului: 
limba.” ( Jacob Burckhardt )

Am transmis mesajul managerului Bibliotecii 
Județene “Antim Ivireanul”, conf. univ. dr. Remus 
Grigorescu și am adus un cuvânt de alinare Andradei 
Diaconescu, fiica Ligyei Diaconescu.

Veniți din toate colțurile țării, scriitori români au adus un 
elogiu Limbii Române dar și Lygiei Diaconescu, care care, alături 
de  domnul Al. Florin Țene,  președintele Ligii Scriitorilor Români 
au luptat împreună cu regretatul  om de cultură, regizorul, 
scriitorul Corneliu Leu, au  inițiat Petiția către Parlamentul 

ZIUA LIMBII ROMÂNE, ÎN MEMORIAM - LIGyA DIACONESCU
României,  privind propunerea Sărbătoririi limbii române, a limbii 
vorbite de românii din interiorul țării, dar și de cei din  diaspora. 
Jurnalist, poet, scriitor, publicist, economist, pictor amator, așa 
poate fi descrisă doamna Lygia Diaconescu. A câştigat în anul 
2017 – Trofeul Ligii Scriitorilor Români – Trofeul „Limba Română”. 
În anul 2018 a obţinut – „Tableta de Aur a Limbii Române” – din 
partea Ligii Scriitorilor Români.

Este născută în Bicaz, Neamţ. Deşi plecată des din România, 
îi place să spună că este româncă şi locuieşte, când nu se află 
peste ocean, într-unul dintre cele mai frumoase oraşe ale lumii, 
plin de cultură, dintr-o zonă preponderent turistică, zona Vâlcii. 
Realizările sale în domeniul cultural și puntea de legatură, create 
pentru scriitorii români de pretutindeni, întâlnirile minunate 
organizate anual cu scriitorii români din întreaga lume, sunt bine 
cunoscute și așteptate de scriitori ca o întalnire în familie, cu 
emoție, dor și drag. La acestea, se adaugă lansările și prezentările 
antologiilor pe diverse teme ale Ligyei, dar și cele bilingve.

Vestea plecării  în țara de dincolo de nori   a căzut ca un trăsnet 
pentru cei de o cunoșteau și apreciau pe Ligya.

Ligya Diaconescu era persoana care împreună cu conducerea 
Ligi Scriitorilor organiza în fiecare 31 august sărbătoare Zilei 
Limbii Române în diferite orașe din țară, la care participau scriitori 
români de pe toate meridianele lumii. Numele ei va rămâne în 
conștiința noastră ca o amintire frumoasă și luminoasă, iar 
veșnicia îi va rezerva o pagină în Istoria Literaturii Român. 

Dumnezeu să o odihnească în pace” transmite Comitetul Director 
al Ligii Scriitorilor Români.

...Trecători fiind prin această viață, candela amintirii sale nu 
se va stinge, ci va dăinui prin cele zece antologii de poezie și proză 
cărora le-a dat viață ca director, prin poezia sa plină de candoare, 
prin proză și publicistică, prin contribuția la sărbătorirea limbii 
române în fiecare an, pe data de 31 august, prin concursurile 
literare pe care le-a organizat aproape anual, prin organizarea 
întâlnirilor cu scriitorii premiați, scriitori români de pretutindeni, 
ca să amintesc doar câte ceva din ampla sa activitate, dar mai 
ales, prin noblețea sufletului său,...  Elena Buică,Pickering, Toronto, 
Canada, 8 Martie 2021. 

Ligya Diaconescu– suflet românesc, autentic, plin de iubire 
de neam și țară, ne-a „chemat”, întru unire, credință, dreptate, 
libertate, cuvânt, adevăr, rugăciune, spunea Vasile Bele, prezent 
la Vâlcea.

Îmi place să cred că a munci pentru cărți și pentru publicații este  
un lucru magic, onorează acele persoane care își subordonează 
existența cuvântului scris. O privire obiectivă și minuțioasă asupra  

vieții și activității culturale ale doamnei Ligya Diaconescu 
mă îndreptățește să afirm  că ne aflăm în fața unei 
profesioniste în Arta Cuvântului. Sunt sigură că radiază 
de iubirea scrisului pe care-l răspândește prin cărți 
proprii sau publicații în lume, dezvăluindu-și universul 
sufletesc,... scria într-o recenzie doamna Mariana Popa .

Cuvinte frumoase și alese au fost rostite la adresa 
Ligyei Diaconescu cu prilejul evocări vieții și activități 
sale pe  Ogorul scrisului. Prin grija doamnei Mariana 
Popa și cu ajutorul celor ce au cunoscut-o și apreciat-o, 
fiica Adrada, a realizat Antologia In memoriam - Ligya 
Diaconescu, care a fost lansată de Ziua Limbii Române, 
la Vâlcea.

„Iertându-mă, fă-mă mai  iubitor,
Ajută-mă Doamne, să caut Lumina
Să-ţi sărut paşii, printre muritori,
Să înţeleg de ce te simt aproape
Şi-urmez ispita crudă pâna-n zori...
În lumea spartă de virtuţi creştine

         Sunt oameni ce se cred nemuritori
         Te rog, o Doamne, ajuta-mi încă-o dată
         Iertandu- mă, fă-mă mai iubitor!”

(Ligya Diaconescu, 19 Iulie 2019) 
Suntem trecători prin lumea aceasta... avem nevoie de 

Dumnezeu, așa cum avem nevoie de viață!

« Vladimir Putin, corectat de un elev când ținea o lecție despre istoria Rusiei / Ce a urmat după 
aceea (de S.J. HotNews.ro, Joi, 2 septembrie 2021, 18:46 Actualitate Internațional)

Președintele rus Vladimir Putin a vrut să le țină o lecție de istorie unor tineri elevi despre o bătălie 
din secolul XVIII dar în cele din urmă el a fost școlit, scrie The Mosvow Times.

Putin le vorbea elevilor de la o școală din orașul Vladivostok din Orientul Îndepărtat Rus cu ocazia 
primei zi de școală. „Istoria nu este doar o materie interesantă și importantă ci și fundația tuturor 
cunoștințelor umaniste”, le-a spus președintele rus elevilor.

În timpul lecției oferite de acesta, care a fost și televizată, Putin a descris Bătălia de la Poltava din 
1709 în care Petru cel Mare a obținut o victorie decisivă împotriva Imperiului Suedez.

Putin a spus că bătălia a avut loc în timpul Războiului de 7 ani însă a fost corectat rapid de elevul 
Nikanor Tolstyh care i-a spus că lupta a avut loc de fapt în timpul Marelui Război al Nordului și că 
acesta a avut loc între 1700 și 1721. „Da, bineînțeles, 21 de ani”, a răspuns Putin, încercând să 
salveze aparențele. Dirigintele elevului l-ar fi certat pe acesta pentru „obrăznicia” de a-l corecta pe 
președintele rus cu privire la cunoștințele sale de istorie militară.

Întrebat despre incident a doua zi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a spus că 
este „în dezacord complet” cu opinia dirigintelui că băiatul a dat dovadă de obrăznicie. „Suntem 
convinși că nimeni nu îl va exmatricula pe acest copil, mai ales că este vorba de un copil atât de 
talentat și cu cunoștințe”, a mai spus Peskov. »

Când citești asemenea știri, nu știu de ce, dar parcă inima ți se umple de bucurie, și în minte 
îți încolțesc germenii unor noi și necesare speranțe pentru ziua de mâine...Chiar și faptul în sine 
este deosebit de frumos...Iată, președintele Rusiei își părăsește locul de muncă, din capitală, și se 
deplasează șapte mii de kilometri pentru a merge la o școală, la oceanul Pacific, să cunoască elevii, 
nivelul de însușire al lecțiilor, predând o lecție de istorie...și mai și emite o saga de care omenirea 
are acum nevoie: „Istoria nu este doar o materie interesantă și importantă, ci și fundația tuturor 
cunoștințelor umaniste” (totul în viață trebuie să concure pentru întărirea ființei umane!).

LECȚIA DE ISTORIE

ISTORIA ESTE FUNDAMENTUL TUTUROR CUNOȘTINȚELOR UMANISTE
„Istoria nu este doar o materie interesantă și importantă, ci și fundația tuturor cunoștințelor umaniste” (Vladimir Putin)
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PERSONALITĂȚI ILUSTRE
Vizitează Peștera Sfântului Grigorie Decapolitul 

(III)

Arhim. Veniamin MICLE

Mitropolitul Neofit I 
al Țării Românești. 

Un distins ierarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, care vizi- 
tează Peștera Sfântului Gri- 
gorie Decapolitul este mi-
tropolitul Neofit I al Țării Ro- 
mânești (1738–1753). Numit  
„Cretanul”, fiind născut în 

insula Creta, vine în țara noastră pe când era 
ieromonah, ca dascăl al copiilor domnitorului 
Constantin Mavrocordat (1731–1733). Persona- 
litate recunoscută pentru vasta sa cultură, se 
bucură de cinste deosebită și aprecieri pozitive 
din partea contemporanilor săi.

Mulțumit de educația temeinică dată co- 
conilor domnești, voievodul Constantin Mavro-
cordat intervine la Patriarhia ecumenică din 
Constantinopol să acorde ieromonahului Neofit 
rangul onorific de „mitropolit al Mirelor Lichiei”. 
Acceptată intervenția, Neofit este hirotonit 
arhiereu la 27 ianuarie 1737. În anul următor, 
moare mitropolitul Ștefan, iar domnitorul și 
divanul hotărăsc alegerea tânărului ierarh Neofit 
în scaunul vacant al Mitropoliei Ungrovlahiei.

Cult, gospodar și profund atașat sufletește 
poporului de jos, mitropolitul Neofit I rămâne 
în Istoria Bisericii noastre o personalitate cu  
înfăptuiri epocale. Sfetnic apropiat al domni-
torului, participă la alcătuirea Constituției din 
anul 1741, cerând înscrierea unor prevederi 
referitoare la îmbunătățirea situației mănăstirilor 
și clerului, obținând scutirea lor de la orice fel 
de contribuții. În 1746 participă, alături de dom-
nitor, înaltul cler și reprezentanții boierimii, la 
acțiunea pentru desființarea robiei, cunoscută 
în Țara Românească sub numele de rumânie, 
instituție care susține dependența totală a 
unei persoane față de stăpânul său. Pe temeiul 
învățăturii Sfintei Evanghelii, mitropolitul de-
monstrează că, această practică este „de mare 
pagubă sufletului creștinesc”. Convingerea sa 
o dovedește prin fapte, fiind primul care, la 15  
martie 1746, dezrobește pe toți rumânii și pe ur- 
mașii lor de pe moșiile Mitropoliei, după cum 
scrie în actul redactat cu ocazia respectivă: „De  
vreme ce răscumpărarea robilor este mai cins-
tită decât toate celelalte milostenii câte se fac, 
după socoteala Sfinților Părinți, pentru aceasta 
și Smerenia Noastră iertăm și slobozim pe toți 
rumânii, atât ai sfintei Mitropolii de la Târgoviște, 
cât și acești de aici din București, pe ei și pe fe-
ciorii lor, pe nepoții și strănepoții lor”. Pentru a  
preîntâmpina eventualel  e acuzații că, ar fi 
dăunat averii Mitropoliei eliberând robii, Neofit 
înzestrează Mitropolia cu moșia Pătroaia din 
județul Dâmbovița, cumpărată din economiile 
personale, sau „cu banii Noștri”, cum precizează 
el. Moșia avea case, biserică, pivniță de piatră și 
podgorii în valoare de 3.500 taleri, iar „rumânii 
pe care i-am slobozit, nici până la taleri 1.500 nu 
făceau”, specifică marele mitropolit.

Pentru a cunoaște viața religios-morală a 
credincioșilor, mitropolitul Neofit I efectuează 
două vizite pastorale prin Eparhia sa și o parte 
din cea a Râmnicului; prima începe la 2 iunie 
1746, iar a doua la 22 iunie 1747. În cursul 
acestor călătorii, desfășoară o vastă activitate 
pastoral-educativă, prin oficierea sfintelor slujbe, 
rostirea predicilor și împărtășirea numeroaselor 
sfaturi credincioșilor, călugărilor și preoților. De 
asemenea, face valoroase însemnări în limba 
greacă, cuprinzând relatări istorice, geografice 
și etnografice; pisanii de la biserici, mănăstiri, 
monumente și pietre funerare; prin aceasta, 
el devine inițiatorul culegerilor de inscripții din 

țara noastră.
În călătoria pastorală din anul 1747, vineri 1 

august, mitropolitul Neofit I ajunge la Mănăstirea 
Bistrița; sâmbătă, vizitează monumentul și tran-
scrie vechile inscripții: Pisania bisericii așezată de  
Neagoe Basarab (1518), cea a mormântului voie- 
vodului Moise Vodă (1530) și Pisania lui Con-
stantin Brâncoveanu (1683) amplasată cu ocazia 
restaurării Mănăstirii; merge la Peștera Sfântului 
Grigorie, despre care scrie că este „foarte si-
gură, în care am intrat și Noi și ne-am minunat; 
intrarea ei este într-un loc râpos și înăuntru nu se  
poate băga cineva decât „aplecându-se”. Mitro-
politul menționează bisericuța Ovidenia, Sfinții 
Arhangheli și chilia pustnicului. Duminică, săvâr-
șește Sfânta Liturghie arhierească în biserica Mă- 
năstirii, precum și un parastas pentru pomenirea 
ctitorilor. A doua zi, luni, mitropolitul cu însoți-
torii săi părăsesc Bistrița, îndreptându-se spre  
Arnota. Dascăl în tinerețile sale, Neofit I des-
fășoară și ca mitropolit o vastă activitate cultu- 
rală. La Pătroaia întemeiază o școală, sub-
venționată de Mitropolie; copiii țăranilor învățau 
gratuit, iar dascălul primea „50 de lei pe an, 
afară de nutrimentul lui și de o haină de postav”.

Deosebit de mare importanță au avut cărțile 
tipărite de mitropolitul Neofit I. Cronologic apar 
următoarele: Învățătura bisericească, Întrebări 
bogoslovești, Liturghierul, Molitvelnicul (1741), 
Catavasierul, Evanghelia, Triodul (1742), Apos-
tolul, Penticostarul, Antologhionul (1743), Litur-
ghierul, Octoihul (1746), Ceaslovul (1747) și Psal- 
tirea (1748), unele cunoscând mai multe ediții. 
Deci, tipărește aproape toate cărțile de slujbă, 
contribuind substanțial la introducerea în cultul 
bisericesc a limbii vorbite de credincioșii români.

Mitropolitul Neofit I mai editează o serie de 
cărți pentru învățătura și educația religioasă a 
credincioșilor; dintre ele, menționăm: Cazaniile 
lui Ilie Miniatis (1742), traduse prima dată în  
limba română; Pravoslavnica Mărturisire a mitro- 
politului Petru Movilă (1745) și Mărgăritarele 
Sfântului Ioan Gură de Aur (1746). De asemenea, 
a scris și două lucrări originale cu caracter cano-
nico-moral.

Generalul Pavel Kiseleff. În anul 1832, Peștera 
Sfântului Grigorie Decapolitul este vizitată de 
generalul Pavel Dimitrievici Kiseleff (1788–1872). 
Personalitate marcantă a armatei și diplomației 
ruse, generalul Kiseleff s-a afirmat în războaiele 
Rusiei cu împăratul Napoleon al Franței (1804–
1814), apoi în cel ruso-turc din anii 1828–1829. 
În timpul ultimului război, devine comandant al 
armatei ruse din Principatele Române, iar după 
semnarea păcii de la Adrianopol, este desemnat 
președinte plenipotențiar al divanurilor Moldo-
vei și Munteniei, funcție deținută în perioada 
ocupației militare ruse din țara noastră (1828–
1834). Adept al iluminismului modern, generalul 
Kiseleff sprijină pe Gheorghe Asachi și Petru 
Poenaru în opera lor de făurire a învățământului 
nostru național. Împreună cu elemente ale 
tinerei generații culte de boieri, elaborează 
cele două Regulamente care, întrucât priveau 
întreaga cârmuire a țării, s-au numit organice. 
Ele sunt cunoscute sub numele de Regulament 
organic, pentru asemănarea până la identitate a 
conținutului lor. De fapt, este prima Constituție 
scrisă în limba română, privind atât organizarea 
și conducerea civilă cât și cea bisericească a țării.

Regulamentul organic specifică înființarea 
unei Adunări obștești formată din marii boieri 
și ierarhia superioară bisericească; era de fapt 
un început de Parlament care întocmea legile, 
pe care le prezenta apoi, prin așa numitele 
anaforale sau rapoarte, domnitorului spre 
aprobare. Adunarea obștească extraordinară 
alegea dintre înalții demnitari ai statului pe 

viitorul domn. Atribuțiile administrative ale 
diferitelor domenii erau repartizate unui număr 
de șase miniștri; se prevedea înființarea de 
birouri, precum și a arhivei pentru păstrarea 
documentelor și hrisoavelor.

Regulamentul organic cuprindea numeroase 
dispoziții cu privire la organizarea bisericească; 
mai întâi, înființarea de seminarii în fiecare 
eparhie, pentru pregătirea clerului; conducerea 
lor revenea episcopilor și mitropoliților epar-
hioți, iar întreținerea materială o asigura statul. 
Pentru prima dată se prevedea instituirea Marei  
Logofeții a Credinței, corespunzătoare Ministeru-
lui Cultelor. Logofătul bisericesc se numea nu-
mai dintre absolvenții seminarului, cea mai înaltă  
școală teologică în vremea respectivă. El avea o  
serie de atribuții, printre care se remarcă întoc- 
mirea raportului de recomandare către stăpâ-
nire a candidaților la hirotonie, care avea loc nu- 
mai după aprobarea domnului; tot pe baza unor  
rapoarte asemănătoare, erau recunoscuți egu- 
menii mănăstirilor. Ca să evite accesul străini- 
lor la posturile superioare de conducere biseri- 
cească, Regulamentul stabilea ca mitropoliții și  
episcopii să fie aleși numai dintre clericii pămân-
teni, recunoscuți pentru evlavia, cultura și vred- 
nicia lor. La administrarea eparhiei, erau ajutați  
de protopopi, recrutați dintre cei mai destoinici 
preoți, având numeroase atribuții, ca: inspec-
tarea parohiilor, verificarea întreținerii corespun- 
zătoare a bisericilor, supravegherea preoților și ju- 
decarea unor neînțelegeri dintre ei și credincioși.

Prin Regulamentul organic s-a hotărât ca 
preoții să păstreze actele de stare civilă, practică 
nouă introdusă la noi, și rămasă în vigoare până 
la anul 1864, când a fost votată Legea comunală.

Regulamentul organic a îndeplinit un rol 
major în pregătirea Unirii Principatelor, prin 
organizarea aproape identică dată celor două 
țări românești. În acest sens, se spune textual: 
„Începutul, religia, obiceiurile și cea de un fel 
limbă a locuitorilor din aceste două Principate, 
precum și cele deopotrivă trebuință, sunt 
destule elemente pentru o mai aproape a lor 
unire, care până acum a fost împiedecată și 
întârziată numai din împrejurări întâmplătoare... 
Bunele dobândiri și urmările folositoare ce ar 
rodi din apropierea celor două popoare, nu pot 
fi puse la îndoială; începuturile s-au așezat dar 
în acest Regulament prin cea de un fel clădire a 
temeiurilor administrative în amândouă țările”.

În anul 1832, generalul Kiseleff vizitează Peș- 
tera Sfântului Grigorie, având dorința să-l cu- 
noască pe sihastrul peșterean Ilarion schimo-
nahul. Din însemnări, se constată că vede aici: „O  
chilie reparată; o biserică săpată în piatră; o altă 
chilie; cămările; o chilie de lemn și tinda ei; o încă- 
pere reparată; un fel de chioșc; o biserică în ulti- 
ma încăpere întunecoasă, în partea de sud-vest”.

Generalul Kiseleff își încetează activitatea 
din Principatele Române în anul 1834, când Ale- 
xandru Ghica este numit domn al Țării Românești 
(1834–1842), iar Mihail Sturza al Moldovei 
(1834–1849). În calitate de ambasador al Rusiei 
la Paris, între anii 1856–1862, generalul Kiseleff 
a sprijinit eforturile românilor pentru realizarea 
Unirii Principatelor, eveniment petrecut în 1859.

Arhimandritul Ghenadie Enăceanu. Unul 
dintre arhimandriții distinși ai monahismului 
nostru, care vizitează Peștera Sfântului Grigorie, 
este Ghenadie Enăceanu.

După studii temeinice la Școala teologică 
a Patriarhiei ecumenice din insula Halki și la 
Academia Duhovnicească din Kiev, însușindu-și 
perfect limbile greaca și rusa, îndeplinește în 
viața bisericească o serie de funcții importante. 
Dintre ele, reținem cea de profesor la Seminarul 
Central din București; întâiul director al 

Seminarului „Nifon”; membru în Comitetul de 
redacție al revistei „Biserica Ortodoxă Română”, 
înființată în anul 1874; director al Tipografiei 
Cărților Bisericești; profesor la Facultatea de 
Teologie din București, întemeiată în 1881, și 
arhiereu din 1885, cu titlul de „Craioveanul”.

În anul 1876, arhimandritul Ghenadie 
vizitează Peștera Sfântului Grigorie, lăsând 
interesante relatări despre cele văzute aici. 
Printre altele, iată ce notează: „Înlăuntru se află 
o bisericuță și chilia unui ascet care, murind mai 
anii trecuți, s-a înmormântat lângă chilia sa”. 
Despre bisericuța Sfinții Arhangheli, scrie că, 
„deși în stare de ruină, reprezintă antichitate, și 
poate fi aceea văzută de mitropolitul Neofit”, iar 
„chilia este o construcție cu totul nouă”, însă nu 
relatează nimic despre bisericuța Ovidenia.

La 10 noiembrie 1886, arhiereul Ghenadie este  
ales episcop al Râmnicului, conducând Epar-
hia până în anul 1898. În timpul păstoririi sale,  
realizează numeroase vizite canonice, consem-
nând impresii, date istorice, inscripții și pisa- 
nii din biserici și mănăstiri, publicate în două  
volume intitulate: O vizită canonică în anul 1889  
și Vizite canonice însoțite de note istorico 
-arheoiogice. Anii 1890–1891. Episcopul Ghena- 
die Enăceanu s-a stins din viață la 14 ianuarie 
1898, după o păstorire destul de scurtă, dar 
marcată de puternica sa personalitate, în care 
se distinge ierarhul de vocație și de cultură.

Deci, Peștera Sfântului Grigorie Decapolitul 
de la Mănăstirea Bistrița s-a bucurat, de-a lungul 
istoriei, de vizita a numeroase personalități 
bisericești și civile, care au lăsat prețioase 
însemnări despre cele văzute în acest loc sacru, 
unde au trăit numeroși monahi cărturari și cu 
viață sfântă.    

Adam și Eva, 
stejar, 1972, 

S.P.CICH



Gheorghe PANTELIMON

De curând, la Editura Evenimentul şi 
Capital din Bucureşti a apărut o carte 

valoroasă, deosebit de interesantă – În ochiul 
ciclonului. Constantin Boştină: „Am fost 
secretarul personal al lui Nicolae Ceauşescu”. 
Chiar titlul este incitant, percutant, ciclonul 
fiind un vânt puternic însoţit de ploi torenţiale 
şi de descărcări electrice, cunoscut sub 
diferite denumiri, ca uragan, taifun etc. Este 
lesne de înţeles că titlul se referă la Nicolae 

Ceauşescu. Lucrarea, care conţine 325 de pagini, a fost realizată 
pe baza dialogului fructuos purtat de domnul Constantin Boştină 
cu Alice Barbu, istoric şi cercetător prolific al istoriei recente şi 
cunoscutul jurnalist Sorin Roşca Stănescu, care l-au chestionat cu 
cerbicie pe cel care le-a făcut destăinuiri senzaţionale, din surse 
directe, din timpul regimului Ceauşescu. 

Constantin Boştină s-a născut pe 1 august 1946. A urmat Liceul 
„Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu şi apoi Facultatea de Comerţ 
din cadrul Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti, pe care a 
absolvit-o în anul 1969. Este doctor în economie, specialitatea 
„Economia mondială”, titlu obţinut în 1987 la ASE Bucureşti. Are o  
experienţă profesională bogată în domeniul economiei, fiind un  
specialist de marcă şi s-a implicat în dezvoltarea sectorului privat  
de vârf. De asemenea a desfăşurat o activitate publicistică prodi-
gioasă, a editat peste 100 de studii şi articole în reviste şi presa 
de specialitate. Lucrarea sa de referinţă „Prezent şi perspectivă 
în economia mondială” a apărut în 1989 la Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică Bucureşti. A ocupat mai multe funcţii de răspundere 
în domeniul economiei, ştiinţei, învăţământului, educaţiei, 
audiovizualului, de ministru adjunct, cât şi demnităţi politice.

În perioada 1973-1975 a fost preşedinte al Consiliului 
Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România, iar între 
1975-1980, preşedinte al Consiliului Naţional al Organizaţiei 
Pionierilor şi al Comitetului Naţional Român pentru UNICEF. L-am 
cunoscut şi am colaborat productiv, în perioada 1975-1979, când 
eram preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea al Organizaţiei 
Pionierilor. A avut o ascensiune politică fulminantă, ajungând 
secretar personal al lui Nicolae Ceauşescu, între anii 1980 şi 
1982. Constantin Boştină este o personalitate de anvergură, un 
om inteligent, luminat, integru, perseverent, pragmatic, flexibil, 
cu spirit organizatoric, care detestă improvizaţia, formalismul şi 
festivismul. Memoriile sale oferă cititorului dezvăluiri veridice, 
extrem de utile despre Nicolae Ceauşescu şi despre regimul său, 
care contribuie la o mai bună înţelegere a evenimentelor de la 
sfârşitul secolului trecut şi începutul celui actual.

În „Cuvânt înainte”, Constantin Boştină motivează de ce, 
la peste 30 de ani de la evenimentele din 1989, s-a hotărât să 
vorbească într-o carte despre statutul său de secretar personal al 
lui Nicolae Ceauşescu. Pentru că pe parcursul vieţii sale, începând 
din studenţie (1964-1969) şi până în 1989 a fost profund marcat de 
personalitatea lui Nicolae Ceauşescu, aşa cum a fost ea, cu bune 
şi  rele. În acea perioadă frământată a fost, fie în relaţie directă 
cu Nicolae Ceauşescu, fie foarte aproape de el şi a încercat să 
dea viaţă celor promovate de acesta, iar Ceauşescu a ţinut seama 
de punctele sale de vedere. Indiscutabil Nicolae Ceauşescu  avea 
încredere în Constantin Boştină,  ba chiar îl simpatiza, însă nu l-a 
promovat într-o funcţie înaltă în conducerea superioară de partid, 
fiindcă avea o personalitate puternică şi nu accepta postura de 
marionetă.

Constantin Boştină a fost şi încă este frământat de întrebarea 
dacă perioada 1965-1989, când Nicolae Ceauşescu era liderul 
partidului şi al statului, a fost una fastă sau nefastă pentru 
România şi afirmă că a fost mai mult fastă decât nefastă. În 
opinia sa, epoca 1965-1980 a fost caracterizată de progres şi 
dezvoltare economică, dar şi de mari erori făcute de Ceauşescu 
mai ales după anul 1980, până în 1989. Meritele şi greşelile lui 
sunt analizate, în mod obiectiv, în cuprinsul cărţii. Erorile făcute 
de Ceauşescu în domeniul economic s-au acumulat în timp şi au 
generat o criză socială, care a determinat pierderea popularităţii 
de care se bucura şi a aderenţei populare.

Constantin Boştină subliniază că atât el cât şi cei doi co-autori, 
Sorin Roşca Stănescu şi Alice Barbu nu şi-au propus să facă o 
reabilitare a lui Nicolae Ceauşescu, „reabilitarea o vor face sigur, 
istoria şi naţiunea”.

În „Prefaţă”, Alex Mihai Stoenescu încadrează confesiunile lui 
Constantin Boştină în categoria mărturiilor istorice. Acesta s-a 
bucurat de încrederea lui Nicolae Ceauşescu, de aceea informaţiile 
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prezentate în lucrare au valoare istorică şi sunt credibile, fiindcă 
fac o analiză profundă a fenomenelor care s-au întâmplat în 
România, în acea perioadă şi se întâmplă şi astăzi. Ele pot intra în  
biografia temei „Sfârşitul regimului Ceauşescu”. 

Volumul oferă multe informaţii inedite, captivante, despre  
rolul lui Nicolae Ceauşescu în viaţa politică internă şi interna-
ţională, despre activitatea celor care făceau parte din conducerea 
partidului, din Comitetul Politic Executiv, 
despre rolul jucat de Elena Ceauşescu şi 
membrii familiei Ceauşescu, de grupurile 
de influenţă şi de persoanele din jurul celor 
doi din vârful puterii etc. De asemenea se 
analizează cu imparţialitate unele eveni-
mente politice care s-au petrecut în pe-
rioada 1965-1989. 

Referitor la relaţia dintre Nicolae Ceau-
şescu şi Elena Ceauşescu se reliefează faptul  
că Elena Ceauşescu a creat un centru de pu- 
tere paralel, că îl spiona pe Nicolae Ceau- 
şescu, îi surâdea ideea de a ajunge la Ca- 
binetul 1 şi că a avut o înfluenţă catas-
trofală asupra lui. Constantin Boştină îi face  
acesteia o prezentare negativă, în sensul 
că „s-a urcat în copac şi nu mai ştie să ate-
rizeze”. Între cei doi s-au creat tensiuni, o  
antipatie profundă, pentru că Boştină deve- 
nise o barieră între ea şi Nicolae Ceauşescu 
şi de aceea a fost nevoit să plece în funcţia de  
ministru adjunct la Ministerul Industriei 
Uşoare. Membrii familiei Ceauşescu, promo- 
vaţi în diferite funcţii au avut un rol pozitiv.

În „Postfaţă” renumitul istoric şi ziarist Ion Cristoiu consideră 
că propulsarea Elenei Ceauşescu în funcţia neoficială de al doilea 
om în statul român a dus la o conducere bicefală a ţării, mai precis 
la o dictatură bicefală. În opinia sa, drama României lui Ceauşescu 
n-a fost dictatura ci dictatura bicefală, percepută ca un dezastru. 
În calitate de preşedinte al UASCR, Constantin Boştină a colaborat 
cu Nicu Ceauşescu, supranumit „prinţişorul”. Atât Nicolae cât, 
mai ales Elena Ceauşescu, îşi  puneau mari speranţe că Nicu va fi 
capabil să preia ştafeta şi să ajungă secretar general al PCR, dar, 
deşi îl vizau ca succesor, ei se temeau de el şi de colaboratorii săi, 
că puterea va fi preluată de acesta înainte ca ei să o cedeze. 

Nicolae Ceauşescu este prezentat ca un expert în politici 
globale şi un jucător politic major, capabil să influenţeze decizii 
cardinale ale politicii internaţionale, ca urmare, România îşi 
câştigase statutul de cea de-a cincea putere diplomatică a lumii, 
iar Nicolae Ceauşescu  a dobândit  reputaţia de om de stat la nivel 
mondial, cu profundă cunoaştere şi înţelegere a problemelor 
internaţionale. A vizitat peste 100 de state din Europa, Asia, 
America, Africa şi a fost primit cu onoruri la cele mai înalte curţi 
ale lumii. A făcut echilibristică între cele două mari puteri, SUA 
şi URSS, a mediat înţelegerile dintre SUA şi China, între URSS şi 
China, precum şi în Orientul Mijlociu. A vizitat de patru ori SUA, 
la invitaţia preşedinţilor Richard Nixon, Gerald Ford şi Jimmy 
Carter. De fiecare dată, la Washington a desfăşurat o activitate 
deosebit de intensă. În vizita din 4-7 decembrie 1973 a beneficiat 
de cele mai înalte  onoruri pe care le-a primit vreodată în SUA un 
reprezentant al României. În vara anului 1978, România devenise 
partener privilegiat al SUA şi a beneficiat de Clauza Naţiunii Celei 
Mai Favorizate.

În perioada 1-24 iunie 1971, Ceauşescu a vizitat patru state 
comuniste asiatice: R P Chineză, RPD Coreeană, RD Vietnam şi 
RP Mongolă. Unii analişti consideră că vizitele oficiale efectuate 
în China - care se afla în plină revoluţie culturală şi Coreea de 
Nord au avut un impact devastator, pentru că au declanşat cursul 
nefast al politicii lui Nicolae Ceauşescu, exacerbarea cultului 
personalităţii şi deturnarea mişcării de tineret. Pe 13 iunie 1978 
a efectuat prima vizită de stat pe care o făcea un conducător 
dintr-o ţară socialistă în Marea Britanie, unde s-a bucurat de o 
primire fastuoasă. În vara anului 1978, Ion Mihai Pacepa, director 
adjunct al Departamentului de Informaţii Externe (spionaj) a fugit 
din ţară şi a obţinut azil politic în SUA, aceasta fiind o adevărată 
lovitură pentru Ceauşescu. În 1977-1978 a început decăderea 
din punct de vedere economic a României datorită concepţiei 
politice promovată în 1971. După 1980, Ceauşescu nu a mai 
înţeles necesitatea retehnologizării economiei şi s-a dovedit 
că opinia conform căreia România se poate dezvolta prin forţe 
proprii a fost greşită. În anul 1983 au început lucrările la Casa 
Poporului, o cheltuială enormă pentru un stat cu o economie 

oarecum în derivă. După 1984-1985 a existat şi o formă de 
activitate organizată de discreditare a lui Ceauşescu. Pentru plata 
datoriei externe s-au exportat materii prime, piaţa internă a avut 
de suferit iar nivelul de trai al românilor a scăzut îngrozitor.

Nicolae Ceauşescu a efectuat numeroase vizite în URSS, la 
Moscova. Relaţiile cu fosta Uniune Sovietică s-au tensionat după 
anul 1968. Pe 21 august 1968 Nicolae Ceauşescu a condamnat 

invadarea Cehoslovaciei de către trupele 
unor state din Tratatul de la Varşovia, la 
care ţara nostră nu a participat. A fost o zi 
de cotitură istorică. Pe 25 mai 1987, Gor- 
baciov a venit pentru ultima oară în Româ-
nia şi a fost ferm cu Ceauşescu pentru că 
nu a pus nimic în practică  din perestroika şi  
glasnost. Pe 4-6 octombrie 1988, Ceau-
şescu i-a întors vizita, la Moscova, dar pla- 
nurile sale ambiţioase au avut urmări fata- 
le. Pe 4 decembrie 1989, la Moscova, Ceau-
şescu s-a certat foarte urât cu Gorbaciov, 
iar deznodământul era previzibil.

În opinia lui Constantin Boştină eveni-
mentele din decembrie 1989 au început 
cu o mişcare populară de nemulţumire 
faţă de Nicolae Ceauşescu şi de socialism. 
Revolta a continuat cu o încercare de 
revoluţie, fără un program şi o platformă 
clare şi a sfârşit printr-o lovitură de stat. 
Despre împuşcarea lui Nicolae Ceauşescu, 
pe 25 decembrie 1989, în Ziua Naşterii 
Domnului (Crăciunul), Constantin Boştină 
consideră că „a fost cea mai mare greşeală 

să îţi omori preşedintele în funcţie fără o judecată corectă”. 
Constantin Boștină ne dezvăluie că l-a văzut pe Nicolae Ceaușescu, 
ultima oară, în 12 decembrie 1989. Era căzut psihic. Știa că este 
bolnav aproape incurabil. Medicul specialist în urologie, care îl 
îngrija, i-a spus, după 1989 lui Constantin Boștină că dacă nu ar fi 
fost executat, oricum Ceaușescu nu ar mai fi trăit mai mult de un 
an și jumătate, maxim doi ani. În carte se face o analiză riguroasă 
asupra potenţialului României din decembrie 1989 şi după aceea. 
În 30 de ani datoriile ţării se ridică la o sumă astronomică, de peste 
125 de miliarde de euro,  fără să se fi realizat  o investiţie majoră, 
în condiţiile în care în aceşti ani s-au perindat 25 de guverne, iar 
perioada de tranziţie este dramatică. Economia autohtonă a fost 
ruinată şi înlocuită cu una bazată şi dirijată de capitalul străin. 
După 1990 românii au fost dezmoşteniţi.

Mesajul lui Constantin Boştină, un reputat specialist în 
economie mondială, este un semnal funebru. România va trebui 
să folosească perioada pandemiei şi post-pandemie ca pe o 
oportunitate  pentru a-şi construi un model economic în Uniunea 
Europeană şi nu numai în UE, plecând de la o mai bună valorificare 
a potenţialului său uman, natural, mineral şi financiar, în primul 
rând în interes naţional.

Această carte - document conţine dezvăluiri ample din culisele 
puterii, care elucidează multe dintre enigmele istoriei noastre, 
dinainte şi după 22 decembrie 1989, ca urmare merită să fie citită 
cu deosebit interes. Îl asigur pe distinsul economist şi om politic 
cu notorietate Constantin Boştină, de toată preţuirea şi îi doresc 
multă sănătate şi realizări remarcabile în viitor.

Spirala lui TOSCRIS - ipsos  armat, 1972 - S.P.CICH
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La mormântul Elenei Cîțu

Aureliu GOCI

Autorul ştie tot despre Râmnicu Vâlcea, 
şi se documentează încă, fiind chiar 

mai mult decât un istoric şi un enciclopedist 
al spaţiului identitar.  D. Petre Cichirdan este 
îndrăgostit şi pasionat de Râmnicu Vâlcea 
aşa cum a fost posedat de Bucureşti, în urmă 
cu câteva decenii prozatorul Petru Popescu 
înainte de a se pierde în imensitatea Statelor 
Unite ale Americii. Nu numai harta diversifică 

rezoluţia, caracterul, ci şi diversele medii sociale generate de 
comunităţile umane. D. Cichirdan scrie cursiv, elaborează firesc ca 
toţi cei care performează automatismele cotidiene ale scrisului. 
Și știe să mânuiască un număr impresionant de personaje dintr-o 
foarte diversificată tipologie prin care realizează o credibilă 
reprezentare morală a contemporaneităţii. 

Cartea impresionează mai întâi prin dimensiuni – peste 500 
de pagini – structurată în două părţi, subliniat inegale, prima 
Oraşul de piatră, de 50 de pagini, a doua Oraşul de carton, de 450 
de pagini. Chiar şi diferenţa atât de mare marchează o ruptură, cu 
semnificaţie, pe care cititorul urmează să o descifreze.  Pe pagina 
3, se inversează titlurile şi se aduce şi o precizare structurală: 
Apocalipsa după 2000. Oraşul de carton (Roman epistolar).

Narațiunea este dinamică, scrisă cu pasiune gazetărească şi 
vorbeşte despre  alţi oameni pasionaţi precum Andrei Vartic, de 
profesie fizician – spectroscopist pasionat de istoria dacilor.  În 
expediţia sa în spaţiul Sarmizegetuzei, basarabeanul Andrei Vartic 
redescoperă metalurgia dacică cea mai avansată din lume şi scrie 
mai multe cărţi despre civilizaţia şi enigmele Daciei.  Găseşte şi 
un cui dacic care nu a ruginit de două mii de ani. L-a dus şi la 
Institutul Metalurgic din Leningrad, şi la Moscova, unde a fost 
cercetat. Cuiul era format din alfa – fier pur în proporţie de 
nouăzeci şi nouă virgulă nouăzeci şi şapte la sută. Acest cui dacic 
a generat o întreagă poveste, pornind, desigur, de la întrebarea 
cum putea fi creat de o populaţie de daci primitivi şi sălbatici. 

ISTORIA şI ENCICLOPEDIA UNUI ORAş
Petre Cichirdan: „Apocalipsa după 2000. Oraşul de carton” (roman epistolar),

 Ed. Intol-Press, Râmnicu Vâlcea, 2020

Este incipitul unei serii întregi de întrebări care privesc istoria 
noastră care cuprinde și relaţionarea dintre daci şi români. Iată 
această minune istorică în cuvintele autorului: Cuceriţi mai târziu 
de romani (numai paisprezece la sută din teritoriul Daciei) care au 
sosit cu o mică armată de o sută cincizeci de 
mii de legionari şi cărora le-au trebuit mai mult 
de şase ani să cucerească cei câţiva kilometri 
din spaţiul dacic. Oare s-a întrebat cineva cum 
a putut rezista în faţa Romei, o simplă civilizaţie 
ţărănească?

De ce se temeau romanii de daci ? De ce 
Caesar şi Burebista au murit în acelaşi timp? 
De ce la moartea lui Caesar (care dorise să 
pornească războiul împotriva dacilor) şi până 
la cucerirea a numai paisprezece la sută din 
Dacia, de către Traian, au mai trebuit să treacă 
o sută cincizeci de ani? (...) Ce ar fi avut de 
împărţit ei, dacii şi romanii, ca aceştia din urmă, 
după cucerirea unei bucăţi aşa de neînsemnate 
din teritoriul Daciei, să declare cea mai lungă 
sărbătoare cunoscută până în zilele noastre, o 
sărbătoare de nici mai mult, nici mai puţin de 
o sută douăzeci şi trei de zile, în care poporul 
roman putea să mănânce şi să bea gratuit pe 
socoteala statului… o sută douăzeci şi trei de 
zile ? Ce or fi sărbătorit de fapt romanii ?

Referinţele la „epoca de aur” comunistă 
apar destul de estompate, dar justificat, pentru 
că, se pare, la noi, nici așa numita Revoluţie, nici 
vremea noului mileniu nu au însemnat frontice 
absolute pentru a contura o „nouă” Românie. 
Societatea, în dezvoltare şi evoluţie în diverse 
epoci, a perpetuat acelaşi spirit comunitar şi o 
explicită identitate naţională. 

Un roman elastic structurat, nu zic dezlânat, 
pentru că tipologic ascunde o enciclopedie a unui perimetru 

urban nu întotdeauna strălucitor şi performant, dar rezolutiv prin 
specific şi sprijinit pe cursul Oltului. Voiam să spun că structura 
narativă este permisivă pentru orice situaţie şi orice variabilă 
tipologică. Având ca temă centrală oraşul Râmnicu Vâlcea, 

trebuie spus că autorul e un enciclopedist, 
se pricepe la toate, cunoaşte toată regiunile 
ţării şi toate locurile cu celebritate, trecând 
uşor de la descrierea Dealului Cupolei de la 
Vâlcea, la Bulevardul Kiseleff. Am afirma şi 
universul complex al romanului, care are şi o 
zonă ficţională, dar reprezintă, în acelaşi timp, 
o istorie şi o enciclopedie, conturând chiar şi o 
utopie a unui spaţiu sacralizat.

Cartea are un titlu normal, Oraşul de carton, 
pe orizontala paginii, sub numele autorului, şi  
un titlu vertical aproape de cotorul cărţii – 
Apocalipsa după 2000, nu neapărat eliptic, cât 
vizionar catastrofic. Oraşul de carton îşi dato-
rează numele şi renumele derizoriu din perioa-
da după cel de al doilea război mondial până 
în 1989. 

D. Petre Cichirdan are o viziune simplă, 
totalizantă, cumulativă asupra genului proteic. 
Romanul poate conţine orice, este permisiv şi 
absorbant,  nu are alte limite decât amplitudinea 
umanităţii, în felul acesta devenind un docu- 
ment al creşterii şi descreşterii trestiei gânditoa- 
re, absorbind istoria, credinţa, natura, societa-
tea, inclusiv forţele malefice subterane care au  
animat aspiraţiile materiale şi spirituale ale co- 
munităţii “sapiens”. Fundamentală rămâne po- 
vestea care nu se termină niciodată într-un spi-
rit optimist că binele, dacă nu alungă răul din lu- 
me, îl ţine sub control şi-i atenuează forţa des- 
tructivă. Autorul scrie direct, obiectiv, cu încre-

dere că umanitatea va depăşi profeţia apocalipsei pusă în titlu.

(Urmare din pag. 7)

Vizita noastră nu s-a oprit aici, ne-am depla-
sat apoi în satul Vătășești, cătunul Țânculești, un- 
de există o bisericuță monument istoric atestat 
în 1807, cu hramul Buna Vestire șI Sf Ioan; și, 
care, cu noile acareturi construite de Părintele 
Valerian Pâslaru (fostul actor Dragoș Pâslaru) a  
devenit Mânăstirea Sfântul Filimon... Un așeză-
mânt al actorilor...Surpriza noastră s-a dublat 
când am observat pe un delușor un tânăr actor 
de la Timișoara venit aici chiar în ziua aceea cu  
un pian în spinare, l-a montat lângă mănăstire și 
a concertat cu o muzică scrisă de el în tonalitate 
sacră!...Actorul nu a vrut să-și dea numele, dar 
s-a așezat și ne-a pozat la pian...Marin Lucian!

*
 Iată, într-o singură zi, câte lucruri 

frumoase am putut face, și utile, și dătătoare 
de speranțe căci defuncta Elena Cîțu este 
mama primului ministru al României de la 
care vâlcenii așteaptă enorm.                            

De trei ani de zile așteptăm să montăm 
o Lupoaică Capitolină în orașul Râmnicu 
Vâlcea  (și ea nu se montează) în punctul 
Podul lui Hozoc vis a vis de Cartierul Traian, 
bustul împăratului Traian și Dealul Capela! 
Desigur, și Arhiepiscopia Râmnicului; în 
subteran pe aici exista și mai există Valea 
Episcopiei...Vă dați seama ce perimetru? 
Vă spunem noi: Vâlcea cu Râmnicul ei, 
Limes Alutanus, acum două mii de ani, 
val de întărire la est de Olt apărând Dacia 
Romană și....Europa Centrală! Tot cam 

TULEI, POENIȚA, COASTA: TRIPTIC SĂTESC CARE ÎN LUNA IUNIE A ÎNDURERAT UN PRIM MINISTRU

de atunci ziarele noastre de cultură, ale Intol 
Press,  total vitregite de legea 186 din 2003, 
susțin printr-o reclamă care se tot repetă, 
transformarea Văii Oltului în rai pe 
pământ prin construcția unei căi ferate 
duble electrificate aici între Râmnic și 
Sibiu, paralelă cu autostrada care încă 
nu s-a făcut! dar proiectată de multă 
vreme; la fel și ecolocizarea și redarea 
sportului nautic a lacurilor de acumulare 
de pe Olt. Mai vrem, noi vâlcenii, și 
introducerea în legea pensiilor a creșterii 
punctului de pensie datorită activității de 
invențică și inovație a pensionarului...o 
mare și importantă premieră românească 
în NATO! Primul Ministru al României 
este vâlcean și aparține vâlcenilor. Este 

curajos, a făcut și prostioare la vremea copilăriei 
și tinereții, dar cine nu a făcut?...zice lumea! Dar 
acestea se transformă în calități la maturitate, 
exemple, fiind chiar mari personalități ale 
timpurilor, românești și de aiurea:   Eminescu, 
Creangă, Einstein,  Schubert, Schliemann, 
Hesse... Florin Cîțu ar un viitor cum nu a avut 
nici un alt prim ministru al României fiindcă este 
tânăr, are carte, este curajos, are personalitate, 
nu-i este frică de Est și de Vest, și este susținut 
de Guvernator și de Președinte: bravo lor. Noi 
nu dorim decât faptul ca Vâlcea și Sibiul care 
au o istorie comună! da, chiar așa este, să fie 
un model de vecinătate; și, așa cum ne-am 
manifestat încă din anul 2003 această Vale a 
Oltului, așa cum au dorit și austriecii, să devină 
cea mai scurtă cale de legătură dintre Europa 
centrală și Europa de est...

Biserica din Creasta

Biserica din Poenița Biserica din Vătășești sat Țânculești



Mihai MUSTĂȚEA

Putna este un loc emblematic pentru 
români,cunoscut prin ctitoria dom-

nitorului Ștefan cel Mare. ,,Ierusalimul Nea- 
mului Românesc”, cum l-a numit Mihai 
Eminescu, și-a căpătat renumele în urma, 
poate,a singurului eveniment comparabil cu 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 
1918.                 

Atunci, în acel august 1871, prin Ser-
bare, se petrecea o unire simbolică a românilor dincolo de frun- 
tariile vremelnice stabilite de imperii, uniți sub sceptrul simbolic 
al unui erou fondator și dintr-o unică dorință, izvorâtă din idea- 
lurile panromânismului. Alegerea locului de desfășurare a eveni- 
mentului este bine argumentată: „Bucovina este în privința geo- 
grafică și strategică sentinela românismului contra colosului nor- 
dic și a părților lui etnografice; este încheietura care leagă Româ- 
nia, Moldova și Basarabia cu Maramureșul și  Transilvania” 
      O veche idee lansată de Iraclie Golembiovschi (Porumbescu), 
tatăl viitorului compozitor Ciprian Porumbescu, a fost preluată 
de două societăți culturale studențești de la Viena.  Serbarea 
de la Putna din 1871, organizată de tinerimea academică, 
pentru a marca patru secole de la sfințirea Mănăstirii, ctitorie a 
domnitorului Ștefan cel Mare și unde se află și cripta în care a 
fost înhumat, este un moment important în afirmarea unității 
naționale a românilor din toate ținuturile românești.                                

Ion Neculce, în ,,O samă de cuvinte”, povestește despre cum 
a fost ales  locul de domnitor: ,,Ștefan -vodă cel Bun, când s-au 
apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul Ștefan-vodă 
dintr-un vârvu de munte ce iaste lângă mănăstire. Și unde au 
agiunsu săgiata, acolo au făcut prestolul,în oltariu”și legenda 
continuă, dar pentru noi e de ajuns. Zidirea începe pe 10 iulie 
1466 , și, către capătul anului 1469,e dusă la sfârșit construcția. 
Abia în 3 septembrie 1470 are loc sfințirea mănăstirii, cu hramul 
Adormirea Maicii Domnului, ceremonie întârziată de o incursiune 
a tătarilor și de campania victorioasă  contra lor, în bătălia de la 
Lipnic, pe Nistru.                                           

 Letopsețele putnene consemnează: ,,Ștefan Voievod, care a 
domnit 47de ani și trei luni a trecut la cele veșnice locașuri în anul 
7012(1504),luna iulie,în ziua a doua, marți, la ceasul al patrulea 
din zi (ora 10)”, înhumarea având loc la Putna.                                       

 La 26 aprilie 1775, cu acordul Porții Otomane și al Imperiului 
Țarist, nordul Moldovei, Bucovina intră sub ocupația Imperiului 
Habsburgic.                                       

În 1870, se împlineau patru secole de la sfințirea Mănăstirii Put- 
na, fapt care a determinat pe tinerii studenți români de la Univer-
sitățile europene, dar și din România ,să se unească pentru a marca  
această aniversare printr-un eveniment „Serbarea de la Putna”.                               

 La Cernăuți, în 1932, în Tipografia Mitropolitului Silvestru, e 
publicată scrierea ,,Serbarea de la Putna, 1871”, de Teodor Bălan, 
care surprinde contextul nașterii și parcursul până la finalizarea 
Serbării.                                           

,,Românii  din Ardeal, dar și din Banat,Bucovina, inclusiv din 
România liberă, pentru studii preferau să ocolească Budapesta 
în favoarea Vienei. Aici se aflau la studii numeroși români și, cu 
timpul s-a format o însemnată colonie română”.Numărul mare de 
studenți a determinat, firesc, asocierea acestora.  Pe la 1858,Ioan 
G.Sbiera a fost unul dintre cei care au încercat întemeierea în 
capitala austriacă a unei societăți de studenți români, dar abia 
în 1868 acest demers se finalizează prin inaugurarea asociației 
„Societatea literară” iar o alta s-a numit „România”. Ajunul 
Anului Nou 1868/69 a fost serbat împreună de membrii celor 
două societăți, înțelegând că unitatea e mai importantă decât 
opiniile deosebite. Astfel a apărut ,,România Jună “, rezultată 
din contopirea celor două societăți academice, din aprilie 1871. 
Până la înființarea acesteia, cei care vor da viață la Societatea 
„România Jună” lansează ideea Serbării de la Putna și organizarea 
unui congres al studenților români de la toate universitățile și 
academiile. T.V.Ștefanelli, coleg, prieten și admirator al poetului, 
în ,,Amintiri despre Eminescu” susține că propunerea pentru cele 
două acțiuni îi aparține lui Eminescu, dar,din motive de strategie, 
acesta nu dorește să apară în prim plan. În amintirile sale, I.Slavici, 
în capitolul ,,Serbarea de la Putna”, scrie: ,,Eminescu n-a fost 
între inițiatorii serbării, dar ideea congresului de la el a pornit și 
serbarea nu s-ar fi făcut dacă el n-ar fi stăruit ca ea să se facă 
cu orice preț și congresul să fie cu putință.(......). În frunte nu-i 
plăcea să iasă,dar împingea pe alții înainte,  și era gata să meargă 

SERBAREA DE LA PUTNA -150 DE ANI
 Continuitatea unui ideal

și singur când alții nu voiau să-l însoțească. Așa îl vedem cu ocazia 
serbării de la Putna”. Studenții de la Viena au ales un comitet 
pentru organizarea serbării și a congresului.                                          

Greu de crezut că astăzi tinerimea studioasă ar purcede la 
împlinirea unei sărbători de talia celei de la Putna, animată de 
aceleași simțăminte întru afirmarea ideii naționale sub pecetea 
culturală.                                 

Comitetul provizoriu constituit la Viena consideră că ar  întruni 
cu adevărat condițiile unei sărbători naționale,dacă festivitățile 
vor avea loc la ,,mormântul lui Ștefan cel Mare “în mănăstirea 
Putnei,ei văzând în el primul erou național, iar pelerinajul la cripta 
domnitorului, în opinia comitetului,să fie ,,Mecca fiecărui român”.                                                   

Comitetul provizoriu lansează un apel tineretului studios 
pentru împlinirea proiectului. Primii au răspuns, cu entuziasm, 
studenții din Bucuresti, cuprinși de o sublimă emoție, care promit 
a se implica și lucra cu tot devotamentul. Studenții de la Iași in 
16 ianuarie 1870 aprobă apelul și aleg un comitet. Și studenții 
de la Paris răspund în aprilie 1870, ,,răpiți de aceleași speranțe și 
pentru care Ștefan cel Mare rezumă în personalitatea sa legendară 
concepțiunea unei singure Românii “.                                 

În primăvara lui 1870,cum precizează Tudor Bălan în cartea 
amintită, studenții români din Viena aleg un comitet central 
definitiv:Nicolae Teclu, președinte;Mihai Eminescu, secretar, 
și Petru Pitei, casier.În martie 1870,comitetul ales definitiv,sub 
semnătura celor menționați, emit un nou Apel, unde citim: 
,,Pentru prima oară junii români de la toate academiile și 
universitățile române și străine au decis a se întruni la o comună 
serbare românească pe pământul cel clasic al Bucovinei.Acolo, 
între murii monasteriului de la Putna, zac de trei secole și mai 
bine sacrele osemintele ale unui erou român, carele cu brațul său 
puternic a fost cel mai mare apărător al românismului  în Orient 
și al civilizațiunii creștine în secolul XV.El a înfrânt incursiunile 
barbare, nu numai spre gloria și fericirea națiunei române, ci și 
spre binele Europei întregi “.! ,,Geniul național,  firea și locul, ne-o 
impune aceasta.      

Deși desfăcuți unii de alții în privința politică, ne unește totuși  
aceeași limbă,același obiceiuri și datine, aceeași religiune și 
credință politică și socială, de la Tisa pân-la Marea Neagră, de la 
Nistru și pân-la Balcan” .                                  

(...) ,,...toți inteligenții patrioți români să dați sprijinul moral și 
material junimii române ca să poată aranja o festivitate demnă de 
poporul român”.                     

Tinerii studioși au considerat că hramul Adormirii Maicii 
Domnului, o mare sărbătoare creștină, e un bun prilej pentru ,,im-
provizarea  unui congres de studenți români de pretutindeni de 
care duceau lipsă de mult timp”. Se dorește prezența delegațiilor 
de la universitățile și academiile unde studiază români și sunt 
nominalizate cele din București, Iași, Paris, Viena, Turin, Berlin, 
Pesta, dar și academiile de la Sibiu, 
Oradea Mare, Cluj, Cernăuți, Blaj, Arad.                                  

În semn de pietate și de amintire, va 
fi depusă pe piatra tombală o urnă antică 
romană de argint-momentul cel mai înalt 
al Serbării-cu inscripțiunea: ,,Eroului, 
Învingătorului, Spaimei neamurilor, Scu-
tului creștinătății, Apărătorului  culturei, 
Mândriei națiunii române, lui Ștefan 
cel Mare și Bun, An MDCCCLXX”. Urna 
va fi învelită pe jumătate cu o flamură 
tricoloră de mătasă,care va spânzura de 
pe mormânt până jos.Comitetul cheamă, 
la 30 mai 1870, prin Maria C.A.Rosetti, doamnele din ținuturile 
românești să efectueze o învelitoare pentru mormântul lui Ștefan 
cel Mare. Doamna Maria C.A.Rosetti răspunde cu entuziasm și se 
adresează nu doar unor doamne, ci și lui Papiu Ilarian, V.A.Urechia 
și N.Grigorescu, toți asigurând-o de sprijinul lor. Printre doamnele 
din Iași vom afla și pe Veronica Micle, iar o inițiativă asemănătoare 
au și doamnele din Bucovina.                                                   

Autoritățile austriece află de proiectul marii sărbători și 
recomandă prefectului supravegherea pregătirilor pentru 
serbare și desfășurarea acesteia,dar nu o interzic.Întrucât 
autoritățile politice austriece se arată mefiente, considerând 
că studențimea aranjează serbare națională, nu bisericească;în 
contextul evenimentelor politice europene: războiul franco-
prusac ,comitetul central de la Viena anunță amânarea serbării 
pentru 15/27august 1871.Mulți au crezut că amânarea e totuna 
cu o cotramandare, dar, cu toate neajunsurile, Serbarea va 

avea loc la data fixată. Se instituie un concurs pentru discursul 
festiv,sub patronajul lui Titu Maiorescu, I.Negruzzi(înlocuit de 
V.Alecsandri) și V.Pogor.Alegera acestora se oprește la discursul 
lui A.D. Xenopol. La sorocul stabilit, are loc Serbarea, în prezența 
a mii și mii de români veniți din toate provinciile românești 
.Discursul festiv,rostit de A.D.Xenopol, făcu o adâncă impresie 
asupra mulțimii, dar și lui M.Kogălniceanu, G.Dem.Teodorescu, 
pictorului Epaminonda Bucevschi, Iraclie Porumbescu și fiului 
acestuia, viitorul compozitor Ciprian Porumbescu. Participarea 
egumenului Mănăstirii Putna, Arcadie Ciupercovici, alături de 
membrii comitetului de organizare: Ioan Slavici, Mihai Eminescu 
și Nicolae Teclu, este un act de mare curaj și de conștiință. Cum 
aprecia și Teodor Bălan, în cartea citată, Sărbătoarea de la Putna a 
fost ,,prima serbare cu caracter panromânesc. Pentru prima dată 
națiunea română era hotărâtă să se prăznuiască pe sine însăși. Ea 
a sărbătorit amintirea unui erou național, s-a închinat în fața unui 
mormânt deopotrivă de scump tuturor românilor. S-a glorificat 
amintirea omului care mai mult decât oricare altul este simbolul 
unității noastre naționale”.                . 

După unirea Principatelor și nașterea României moderne, 
dorința românilor de pretutindeni de a fi împreună a devenit 
imperioasă. După întemeierea de la 1859, al doilea moment 
crucial în drumul spre întregirea națională a fost Serbarea de la 
Putna și, mai ales, acel prim Congres care a adunat studențimea 
din celelalte provincii. Putem afirma că a fost un ,,început de 
calendare” (îl cităm pe Ion Barbu), care a influențat direct mișcarea 
națională.  De aceea reamintirea, la un veac și jumătate distanță , 
a unui eveniment capital pentru istoria românilor, a Sărbătorii de 
la Putna din 1871, poate fi înțeles ca un act de curaj asumat de 
două instituții care păstrează și cultivă tradiția națiunii române, 
Biserica Ortodoxă Română și Academia Română, sub patronajul 
cărora s-a desfășurat Serbarea din august 2021. Motivarea 
evenimentului este sugestivă: ,,În 15 august 2021, se împlinesc 
150 de ani de la marea «Serbare de la Putna», manifestare deter-
minantă pentru definirea identității românești în istorie. (...).La 
150de ani de la eveniment, intr-o altă epocă, într-o ,,altă Românie 
“, se impune să redefinim idealul re-unirii într-o lume și într-o 
istorie în reașezare “.Cele două instituții și-au asumat, în ciuda 
acuzațiilor de conservatorism-despre care amintea în timpul 
Congresului studențesc președintele Academiei, acad.Ion Aurel 
Pop, să patroneze această manifestare. Dar inițiativa acțiunii a 
avut-o,ca în urmă cu 150de ani, mișcarea studențească, animată 
și susținută de un comitet de inițiativă coordonat, ca și altădată, 
de starețul Mănăstiri Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, de 
Teodora Stanciu și de poetul Adrian Alui Gheorghe. Programul a 
inclus slujbe religioase, acțiuni cu un caracter simbolic, acordarea 
de distincții, premierea concursurilor, dezbateri, colocvii, vizite.                 

Ca în urmă cu 150de ani, delegațiile studențești au dăruit 
Mănăstiri Putna un obiect simbolic, o can- 
delă care să mențină nestinsă lumina 
idealului, sfințită de Părintele Patriarh Da- 
niel și purtată de reprezentanții studen-
ților de la Altarul de vară la mormântul 
Sfântului Ștefan cel Mare. Au fost de- 
puse coroane de flori la bustul lui Mihai  
Eminescu din incinta mănăstirii din par-
tea institutiilor implicate în organizarea 
serbării aniversare, dar mai ales din par- 
tea a numeroase instituții din Republica 
Moldova și din Bucovina de Nord.Con-
gresul studenților a adoptat Declarația 

Finală, din care cităm: ,,Mottoul Serbării din 1871, «Uniți în cuget, 
uniți în Dumnezeu », rămâne un ideal continuu, care se împlinește 
prin credința în el și prin fapta jertfelnică în clădirea lui perpetuă. 
Având conștiința că «acolo unde este inima tinerilor ,acolo este 
viitorul», adresăm o chemare către tinerii din generația noastră: 
Să fim naționali, cu fața spre universal! Să fim verticali, păstrând 
același ideal! Să fim uniți ca români și așa ne vom împlini menirea!”                  

Declarația a fost semnată de studenții prezenți și de invitații 
la congres.                  

Colocviul „Eminescu și Putna” a încheiat seria de evenimente 
dedicate aniversării a 150de ani de la memorabila și consistenta 
întâlnire de la Mănăstirea Putna organizată de generația de 
studenți, care i-a avut în frunte pe Eminescu și Slavici.                             

Rămânem, după un secol și jumătate, datori în fața celor care 
au adunat la Putna pentru prima oară românii din toate ținuturile 
românești!     
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Pr. Dr. Constantin MĂNESCU - HUREZI

Individualizarea geţilor şi dacilor în 
cadrul lumii tracice s-a făcut, aşa cum 

demonstrează cercetările arheologic, cu 
mult înaintea primelor informaţii scrise. Se 
are în vedere faptul că aria culturii Basarabi 
corespunde, în general, cu cea a răspândirii 
geţilor şi dacilor şi 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 geţi şi daci, aşa cum apar în 

izvoarele antice. Este o perioadă de dezvoltare firească autohtonă 
şi continuitate din partea de nord a judeţului Vâlcea, ce pregăteşte 
începutul epocii geto-dacice. Începând cu secolele VI-IV î. de 
Hr., societatea geto-dacică din spaţiul carpato-ponto-danubian 
păşeşte în cea de-a doua vârstă a fierului, numită şi Latène, al cărei 
început a fost fixat de către arheologi în zonele de sud ale ţării în 
jurul anului 450 î. de Hr., iar în cele de nord, în jurul anului 300 î. 
de Hr., care este caracterizată de marea migraţie a celţilor ce au 
pătruns sub formă sporadică şi pe teritoriul României. În această 
perioadă, pe teritoriul Daciei se alcătuieşte o cultură materială şi 
spirituală specifică geto-dacilor, care este influenţată de celţi, dar 
e totuşi deosebită de a acestora. De aceea, în mod convenţional, 
se foloseşte în general în arheologia mondială denumirea de 
La Tène pentru a desemna cultura celtică şi cea de Latène (un 
cuvânt) pentru a indica epoca a doua a fierului şi cultura acestei 
epoci la alte populaţii decât la celţi.

 Cercetările arheologice întreprinse în ultimele decenii ale 
secolului trecut pe aria judeţului Vâlcea au dat la iveală numeroase 
descoperiri datând din epoca Latène, care atestă o intensă locuire 
a populaţiei dacice în aceste părţi ale patriei noastre. Ptolemaeus 
enumeră popoarele Daciei preromane de la vest la est şi de la nord 
la sud în trei grupe de câte cinci. 
Din grupa a doua, al treilea popor 
menţionat 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 şi 
Argeşului Muntos până pe culmile 
Sebeşului şi ale Făgăraşului, 
cunoscut fiind faptul că dacii îşi 
amenajau cetăţile 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 
informaţia următoare oferită de 
Dionisie Fotino: „Pământul Daciei 
cu mulţi ani înaintea lui Hristos a fost locuit de Daci, de unde s-a 
numit şi Dacia. Vechii săi locuitori se numeau totodată Dai şi Davi, 
popor eroic şi războitor (războinic), totodată foarte drept, de 
aceeaşi origine şi stirpe cu Geţii, cari locuiau partea meridională 
a Daciei, dinspre gurile Dunării şi în insulele care sunt între ele”. 
Dacii s-au făcut repede remarcaţi în istorie prin calităţile lor, prin 
vitejia şi curajul cu care îşi apărau pământurile în faţa oricărui 
pericol şi mai ales prin exploatarea bogăţiilor existente în aceste 
locuri ale Vâlcii: sarea de la Ocnele Mari, lemnul din pădurile 
munţilor, păşunile care asigurau creşterea vitelor şi vânatul 
care le asigura hrana. În anul 1973, arheologul Dumitru Berciu 
localiza Buridava dacică la Cosota, în zona salinelor de la Ocnele 
Mari - Ocniţa, unde s-au descoperit fragmente ceramice pe care 
s-au scris în pastă crudă sau după ardere, cu majuscule latine şi 
greceşti, antroponime ce redau cuvinte ca: BUR, REB, BASILEUS 
THIAMARCUS. Este a doua localitate, după Grădiştea Muncelului, 
în care este atestată documentar folosirea de către geto-daci a 
scrierii cu caractere latine şi greceşti încă din secolul I î. de Hr. şi 
desigur şi cunoaşterea limbii latine. Cea de-a treia localitate este 
Polovragi, judeţul Gorj, unde a existat o cetate dacică (în punctul 
numit chiar „Cetăţuia”) şi unde s-a descoperit, la sfârşitul lui 
august 1976, un fragment ceramic pe care au fost imprimate în 
pastă crudă cinci litere latine şi parţial o a şasea.  

Spaţiul în care se găseşte localitatea Horezu astăzi se afla, în 
antichitate, la jumătatea distanţei dintre cele două centre dacice 
puternic fortificate în zona de nord a Olteniei: cetatea de la 
Polovragi, Gorj şi cea de la Ocnele Mari, Vâlcea (Buridava). În jurul 

BURIDAVA DACICĂ DIN JUDEȚUL VÂLCEA

şi în apropierea acestor cetăţi este bine documentată o intensă 
locuire, existenţa unor comunităţi dacice foarte active, care se 
încadrează în tiparele societăţii dacice în ansamblul ei. Viaţa 
economică intensă permitea extinderea relaţiilor comerciale, 
iar relaţiile economice cu civilizaţiile avansate ale timpului 
sunt demonstrate de unele descoperiri, 
consemnate inclusiv pe teritoriul 
localităţii Horezu de astăzi,precum şi în 
împrejurimi. Deosebit de interesante ni se 
par rezultatele unor săpături efectuate în 
comuna Slătioara în anii 1854-1856. Aici au 
fost aduse la lumină „două lănci, un cuţit 
turcesc mic, două fiare lucrate, 13 bucăţele 
de sârmă, toate foarte ruginoase”. După 
termenul „cuţit turcesc mic”, definiţie 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 devine înfloritoare în secolele I î. de 
Hr - I d. Hr., caracterizându-se printr-o luptă 
tenace împotriva expansiunii romane, mai 
ales în vremea lui Burebista (80-44 î. de Hr.) 
şi a lui Decebal (87-106 d. Hr.). Societatea 
dacică în preajma cuceririi romane era o 
societate diferenţiată şi complexă, cu o 
puternică administraţie şi armată. Dacii 
erau grupaţi în obşti săteşti, trecând prin 
faza de democraţie militară, ce reprezintă 
o grupare a unor indivizi cu proprietate 
privată, alături de care nu este exclusă proprietatea comună, mai 
ales asupra pădurilor, fâneţelor şi apelor. Burebista, întemeietorul 
statului dac centralizat, introduce anumite reforme, prin care 

urmăreşte concentrarea unei 
anumite puteri economice 
în mâna regelui. Una dintre 
acestea a fost reforma mo-
netară, care prevedea încetarea 
emisiunilor locale de monede 
dacice de tip diferenţiat şi 
înlocuirea acestor emisiuni cu 
baterea de imitaţii fidele după 
denari romani republicani, 
fapt ce implica transformarea 
dreptului monetar într-un mo- 
nopol regal. Între anii 1961-
1962, la săparea gropii pen- 
tru montarea unui stâlp de 
înaltă tensiune în apropierea 
mănăstirii Bistriţa, s-a des-
coperit un tezaur de monede 

geto-dacice, inclusiv o tetradrahmă, 
imitaţie 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 colecţia Bratu 
din Bucureşti. În Cronica săpăturilor 
arheologice din anul 1962 sunt pre-
zentate şantierele deschise în judeţul 
Vâlcea: Bugiuleşti, Valea Răii, Govora 
Sat, Ferigile, - Costeşti, Horezu. Acestea 
conduc la concluzia că monetăria 
dacică încetează de a mai funcţiona, 
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 şi 105-106), încheiate 
cu sinuciderea lui Decebal şi sfârşitul 
statului dac. Diploma de la Porolissum din 
11 august 106 face dovada că al doilea 
război dacic era terminat şi provincia 
Dacia romană era constituită, având 
ca prim guvernator al ei pe Decimus 
Terentius Scaurianus. Convieţuirea 
daco-romană pe plaiurile vâlcene 
este atestată de faptul că romanii vor 

păstra Buridava dacică de la Ocniţa şi vor înfiinţa alta, romană, 
construind castrul de la Stolniceni, pe Olt, la circa 9 km Râmnicu 
Vâlcea, păstrând denumirea dacică de Buridava, precum şi de unele 
descoperiri monetare de pe teritoriul Horezului. Lângă mănăstirea 
Hurezi, pe Dealu Morii, s-a descoperit un tezaur cu denari 

republicani şi imperiali, azi total împrăştiat. 
Informaţia a fost oferită de Dinu V. Rossetti 
din Bucureşti, care a prezentat mulaje a trei 
denari emişi de Lucius Cassius (78 sau 76 
î. de Hr.), Marcus Antonius (34 î. de Hr.) şi 
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 Direcţia Monumentelor Istorice. 
Existenţa în spaţiul horezean a monedei 
străine, în special a denarului, monedă de 
argint care circula în Roma antică, atestă 
faptul că dacii aveau relaţii comerciale cu 
romanii în secolul I î. de Hr., oferindu-le 
sarea de la Ocnele Mari, lemnul din această 
zonă şi 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 oraşului 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 împleteşte strâns cu 
cea a Imperiului roman. Procesul romanizării în colţul de nord-est 
al Olteniei se va desfăşura pe un puternic fond unitar şi calitativ 
superior geto-dac. Un factor care a unit pe daco-romani şi i-a 
diferenţiat faţă de popoarele aflate în migraţie a fost creştinismul, 
răspândit în mediul sătesc daco-roman încă din această perioadă a 
stăpânirii romane. Marele istoric şi arheolog Vasile Pârvan afirma: 
“Că în Dacia traiană trebuie să fi fost creştini şi înainte de anul 270, 
este o necesitate logic-istorică”, susţinând că noua religie a fost 
adusă aici de orientali, militari şi civili, din regiunile lor de baştină. 

Această teză a fost contestată de Constantin Daicoviciu în 
1936, care a ajuns la concluzia că nu există monumente şi obiecte 
creştine sigure din secolele II-III, reducând exagerat materialele 
documentare ale fenomenului creştin, în acelaşi spaţiu şi în aceeaşi 
perioadă de timp. 

Adevărul  se dovedeşte a fi pe undeva pe la mijloc. Creştinismul 
daco-roman, sub formă latină şi populară, din secolul al IV-lea se 
vede clar că are începuturile (unele nuclee) în vremea provinciei. 
Unul din argumentele vechimii creştinismului la români este 
cel filologic (lingvistic), care arată că noţiunile fundamentale 

ale credinţei creştine sunt exprimate 
prin termeni de origine latină. După 
lăsarea Daciei în voia soartei de către 
administraţia romană (270), noua cre-
dinţă a fost aceea care a continuat să 
ţină strânse legăturile stabilite între 
daci şi romani, aşa că stingerea vechilor 
dialecte şi unificarea limbii române se 
datorează în mare parte creştinismului. 
Pe de altă parte, creştinismul 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 viaţa cea veşnică, 
şi aveau în rândurile lor asceţi, care se 
retrăgeau din lume şi renunţau la orice 
bucurie a trupului pentru nemurirea de 
dincolo. Acest lucru este evident până 
în zilele noastre în zona Horezului, prin 
existenta mănăstirilor şi a bisericilor în 
număr foarte mare, care se construiau, 
de regulă, pe locuri înalte, unde fuseseră 
cândva altare geto-dace. 

Mulţi sihaştri s-au retras şi pe aici, în 
peşterile Builei sau ale Bistriţei, în locuri 
numai de ei ştiute, pentru a-şi dedica 
viaţa lui Dumnezeu şi pentru a se ruga 
pentru cei din lume.
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ARGEȘENI! VÂLCENI! SIBIENI!
AVEM TREI OBIECTIVE COMUNE ÎN ACEST PREZENT 

PRIN CARE PUTEM TRANSFORMA VALEA OLTULUI ÎN RAI PE PĂMÂNT:

APEL

Gheorghe JIANU

Asociația Ziariștilor de Investigații 
vă prezintă un eveniment foarte 

important privind un adevărat OM al culturii 
și cărturar desăvârșit cu multe titluri de 
carte al Bisericii noastre Creștin Ortodoxe!

• VÂLCEA SE POATE MÂNDRI CĂ ARE ÎN 
„GRĂDINA MAICII DOMNULUI” PE UNUL 
DIN MARII CĂRTURARI, ÎN PERSOANA 
PREACUVIOSULUI PĂRINTE ARHIM.
VENIAMIN MICLE, DE LA MĂNĂSTIREA 

BISTRIȚA-OLTEANĂ!
• 16 SEPTEMBRIE 2021, ZI DE CONSEMNAT ÎN CALENDAR!

Motto: „Cultura merită riscuri,riscuri enorme. Fără cultură 
suntem cu toții doar bestii totalitariste”!(Norman Mailer)

Sub patronajul și grija Înaltpreasfintitului Arhiepiscop al 
Râmnicului, VARSANUFIE, se organizează la Mănăstirea Bistrița 
Olteană, în data de 16 septembrie 2021, începând cu ora 17,00 
un eveniment foarte important privind OMAGIEREA PĂRINTELUI 
ARHIMANDRIT VENIAMIN MICLE.

Evenimentul are la bază lansarea a două cărți editate de către 
Editura PRAXIS a Arhiepiscopiei Râmnicului ce 
poartă semnătura părintelui Veniamin Micle, 
sub denumirea: „PEȘTERA SFÂNTULUI GRIGORIE 
DE LA MĂNĂSTIREA BISTRIȚA” și „SFÂNTUL 
GRIGORE DECAPOLITUL”. 

Totodată se prezintă numărul I /2021 al re- 
vistei de teologie și spiritualitate ortodoxă 
MARTYRIA, editată de către Editura Praxis 
a Arhiepiscopiei Râmnicului. Revistă în care 
se regăsește un interviu realizat de către pr.  
Constantin Olariu de la Arhiepiscopia Râmnicului, 
cu părintele Veniamin Micle. 

Cu acest prilej se sărbătorește și împlinirea 
venerabilei vârste de 82 de ani (7 iulie) a pă-
rintelui arhimandrit Veniamin Micle. 

CINE ESTE DE FAPT PĂRINTELE ARHIM.
VENIAMIN MICLE?

Pentru cei care nu cunosc de unde vine 
parintele Veniamin și activitatea sa atât ca duhomnic cu har de 
la Bunul Dumnezeu cât și ca om de cultură, suscint prezint pe 
cel ce ne face onoare cu truda Sa pentru scris și cercetare: S-a 

EVENIMENT EDITORIAL DE CINCI STELE
LA COSTEȘTI VÂLCEA - MĂNĂSTIREA BISTRIȚA

născut la data de 7 iulie 1939, în satul Plopiș, comuna Șișești, 
județul Maramureș. De mic a iubit credința și slova cărții...Pe 
părintele Veniamin îl recomandă diversitatea creației personale 
ca om al slovei scrise, cât și harul ca duhomnic primit de la Bunul 
Dumnezeu. A fost un dascăl teolog desăvârșit, cunoscător a foarte 
multe limbi străine, cercetător, istoric, analist literar, tipograf, 
arhitect având amprenta lăsată pe multe lăcașe de cult (inclusiv la 
Mănăstirea Bistrița Olteană), cercetător etc.

Putem să-l numim pe bună dreptate, „VOIEVOD AL SLOVEI 
DUMNEZEIEȘTI”, ce v-a lăsa pentru multe generații un imens 
„filon de aur” pentru cultura poporului și țării românești. A 
publicat peste 630 de titluri, dintre care: 130 cărți, 110 studii, 
350 articole, 3 comunicări, 18 reportaje, 42 însemnări-corecturi, 
38 recenzii etc. A publicat sute de articole în diverse ziare, fiind 
senior editor, cum ar fi: Cultura vâlceană, Povestea Vorbei, Forum 
Vâlcean, A.Z.I...

Deține articole în publicații la nivel național și internațional, 
fiind foarte apreciat primind ca recunoștință, diplome, decorații 
cât și alte distincții. 

Înaltpreasfintitul Varsanufie, apreciază și respectă foarte mult 
truda și opera părintelui Veniamin, pe care îl consideră cel mai 
mare cărturar contemporan al Bisericii noastre Creștin Ortodoxe 
și este dispus să creeze la Bistrița un muzeu pentru a aminti ge-
nerațiilor viitoare, ctitorii acestui lăcaș de cult cât și truda creației 

neprețuitului meșteșugar al buchiei cărții. 
Pot spune în încheierea acestei prezentări 

următorul citat: „Un om de cultură poate fii 
cântărit de oricine. Rezultatele diferă, în funcție 
de cultura cantaragiului”!

Acesta este Înaltpreasfintitul Arhiepiscop  
Varsanufie care a realizat cât de important este 
pentru Biserică și Cultură, părintele arhim. 
Veniamin Micle.

AM SPICUIT PENTRU D-VOASTRĂ DIN 
PROGRAMUL OMAGIULUI ADUS PĂRINTELUI 
ARHIMANDRIT VENIAMIN MICLE 

Evenimentul are loc la Mănăstirea Bistrița 
Olteană-Vâlcea, după următorul program:

La ora 17,00 TEDEUM, în cinstea parintelui 
arhimandrit Veniamin Micle cu binecuvântarea 
Înaltpreasfintitului Arhiepiscop Varsanufie în 
Biserica Mânăstirii;

17,30: Cuvânt de introducere și laudation al Înaltpreasfintitului 
Arhiepiscop Varsanufie;

La eveniment sunt prezenți: Actrița Daniela Nane și actorul 

Cristi Iacob; Lectură actrița Daniela Nane din Sfântul Grigorie 
Decapolitul.... „O minune” și „Despre Sfântul „... Părintele 
Constantin Olariu va prezenta volumul „Sfântul Grigorie 
Decapolitul” ; Actorul Cristi Iacob va da citire fragmente din cartea 
„Peștera Sfântului Grigorie de la Mănăstirea Bistrița”; Părintele 
Constantin Olariu va prezenta volumul „Peștera Sfântului Grigorie 
Decapolitul de la Mănăstirea Bistrița”; Actrița Daniela Nane și 
actorul Cristi Iacob, vor crea un dialog recitativ; Părintele Ioan 
Gavrilă va ține o cuvântare despre parintele Veniamin Micle; Prof. 
Dr. Ioan Șt. Lazăr de la Forumul Cultural, va vorbi despre opera 
părintelui Veniamin Micle.

La eveniment vor participa, stareții de la Mănăstirile Turnu, 
Cozia, Stănișoara, parintele duhovnic Valerian de la Arnota 
cât și alte fețe bisericești.  Vor fi prezenți: intelectuali, ziariști, 
credincioși, primari, oameni de cultură, oameni de afaceri, cât și 
apropiați ai părintelui arhimandrit Veniamin Micle, etc.

Vor fi date citire mesajelor scrise, iar în final va fi o sesiune de 
autografe din partea părintelui Veniamin Micle, celor care intră în 
posesia cărților. 

Evenimentul în totalitate va fi transmis live de către televiziunea 
„Vertical tv” de la Rm.Vâlcea. 

Acesta este în mare programul dedicat părintelui arhimandrit 
Veniamin Micle, de către Înaltpreasfintitul Arhiepiscop al 
Râmnicului, Varsanufie Prahoveanu.

Lângă Înaltpreasfintitul Arhiepiscop Varsanufie, au fost alături 
pentru realizarea acestui eveniment: Preotul Nicolae State 
Burluși; Petre Cichirdan, administratorul ziarelor de cultură din 
Vâlcea; Gheorghe Jianu, pres. A.Z.I. Rm.Vâlcea 

Haideți să onorăm cu prezența, cei care apreciem și respectăm 
vasta operă a părintelui arhimandrit Veniamin Micle, pentru ai 
bucura sufletul acestui mare driguitor al cuvântului scris.

15.sept.2021
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