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Și ploile verii 
Treceau peste noi –
Eram cu o turmă
De capre și oi
Intram în biserici
Stăteam la icoane
Cu nume simbolic
Marii și Ioane
În munți răsuna
Un clopot de brumă
Strângeam în tăcere
Merindea din urmă
Și-n coșuri de paie
Cu oalele goale
Porneam de la vârfuri
Pe jgheaburi la vale
Nimic nu era
Cu stare pe loc…
Se stinge un foc…
Aprindem alt foc
Pe-o vatră de fire
Ascunsă-n obroc
Ce-aduce Norocul
Dintr-un… nenoroc…

*
Și stelele curg
Se rupe șiragul
E putredă ața
E putred și pragul
Nimic nu mai vine
În fluier, în viers…
De  parcă  tot singuri
Am sta-n Univers.
Dar iată de-odată
Vin negrele hoarde
Bătând din țimbale
Dansând din cocarde.
E timpul să-mprăștii
Cărbunele, vatra
S-o las și pe Mama
Să-l las și pe Tata

FELIx		SIMA
POEME	DE	PE	ȚIGLA	CASEI

Viața mea curge uitând izvorul - Mihai EMINESCU,  Amicului F.I

Și fug în hogeacul
Cu tufe de  mure
Să-mi duc nevoința
Adânc în pădure,

*
Mai stăm pe sub ploaia
Istoriei reci
Și Mama și Tata
Pe-aceleași poteci
Se duc și revin –
Același suspin –
La care mă-nclin
Cu oale cu vin…

*
Ce faceți cu acest popor
Sub flamură de tricolor?
Icoana a-nceput să meargă
Și zidul școlii să se șteargă
Iubim golani și gologani
N-avem nici timp nici ani nici 
bani
Iubim galante efemere
Și sfertodocți și semisfere...
Să-mi sară inima din piept
Dacă și mâine tot aștept…
Și tot semnez la stihuri noi
Eu, cronicarul dintre Voi,

*
Cu lemne vechi și cărămidă
Aș vrea de-acum să se deschidă
Tot ce-am închis de ani și ani
Pe sub aluni contemporani
Vânând tot ce vânam din veci
(În Evul Mediu XX)
Mâncând anafură din beci
Cu o aghiasmă din cămară
Cu pana-nfiptă-n călimară
Scriind pe piei de iepuri șchiopi
Când vrei trecutul să-l îngropi
Lângă un foc pe  vatra chioară
Care și astăzi mă-nfioară,

*
Mai ocolind un bolovan
Fiind cu noi contemporan
Trecând aceleași pietre seci

Când seacă albia de veci
Spre secol următor umblând
Cu moara apelor torcând
Cu pive ce băteau dimii
Pentru noi haine de copii
Pentru  bătrâni - mai călduroase
Să le păstreze cald în oase
Ca după sobă să mai stea
Lângă mușcată, sub perdea.
Închidem ușa - intră frigul
Se moaie coca și covrigul
Pe prispă a-nghețat pisica
De frig a înghețat și pipa
A înghețat năvodu-n apă
Nici turmele nu se adapă
Doar vaca rumegă în șură
Cățeii dorm într-o trăsură
La han e doar hangiul beat
Pe-o scândură s-a și culcat.
Acestea eu le-nchipuiesc 
Și  totodată le trăiesc,
 Iubiți copii, în poezii
Ființele acestea-s vii
Voi le-ntâlniți doar la muzeu
Mă creadă Bunul Dumnezeu
Că eu nici nu le-am ponegrit
Eu le-am iubit și le-am cinstit
Le-am ocrotit nu le evit
Le pomenesc cât mai trăiesc
Cu ele zilnic tot vorbesc
Din ani în ani contemporani
Să mai trăiți să faceți bani…

*
La un cuptor de var am fost
Acolo oamenii țin post
Cu laptele de var din oală
Ei văruiesc dau o spoială
Pereților îmbătrâniți
Crăpați betegi și hârbuiți
Să fie totul nou de Paște…
Pentru cel care nu cunoaște…
Iar cine știe – să mai vie
Că eu mai spun o poezie
Și stea la umbră pe sub vie…
Tot prin grădină preumblând

Și pe sub soare într-un gând
Am și ajuns un mușuroi
Pe care vin  mai multe oi
Fiindcă sus în vârf în ceață
Este o stână sub verdeață
Unde ciobanii cu cojoc
S-au strâns la umbră la un foc
Și ard la lemne în neștire
Pentru a noastră miluire,

*
Și ard bușteni de fag de brad
Și fluiere de soc ce ard…
Dar fluierul din lemn de prun
A fost întotdeauna bun
Fiindcă lăcrimează des
Pe unde lacrimile ies
Într-o ceșcuță cu lichioară…
Aducem mâine și-o vioară…
Aceste cântece-nfioară…
Și nopți de nopți și zi de zi
Bărbați se scriu în poezii
Nu le semnează – fiindcă vor
Să fie ale tuturor!

*
Mergeam pe Oltu-apropiat
Cu luntrea grea de pești – bărbat –
Bărbat eram, culegeam pești
Din viața-n care sunt și ești
Și-ntotdeauna eu știam
Dacă se uită pe la geam
Vreun dușman de oareunde
În casa noastră nu pătrunde...
Eram plecat cu luntrea-n vad
Când apele și cresc și scad
Păzeam și casa și moșia
Păzeam porumbul și vecia
Trifoiul îl tăiam cu coasa
Acasă era plină masa
Cu de-ale gurii din bătrâni
Aici fiind tot ei stăpâni
Dar astăzi dorm împiedicați.
Le puneți piedici la bărbați?

*
Fiți sănătoși! Eu v-am iubit!
Poemele nu s-au… Sfârșit… 

Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin	zărnescu	este	autorul	acestei	propuneri	de	monument.



Constantin	GEANTĂ

Născut la 30 mai 1950 
în comuna Păușești 

județul Vâlcea, a urmat școa-
la primară în satul natal, Pău- 
șești – Otăsău, liceul în Râm-
nicu Vâlcea, iar mai apoi și-a 
continuat studiile în alte ora- 
șe. A fost bibliotecar și inspector la UCMR 
– ADA. Fiind  că-sătorit a avut doi copii.

Debutul literar a fost în 1968, iar cel  
editorial în 1992. A scris și publicat nume- 
roase cărți de poezie, eseu, roman, epi- 
grame și a fost membru al USR din 
România. A fost redactor șef la revistele 
Semn, Țânțar și Otăsăul. A fost în juriu 
la numeroase concursuri de poezie 
(ex. Festivalul National de Poezie Vasile 
Militaru de al Ocnele mari). A fost unul 
dintre membri fondatori ai Societă-
ții Culturale ,,Anton Pann”, făcea parte 
din Societatea Umoriștilor și a fost unul 
dintre organizatorii Festivalului de Umor 
,,Anton Pann”.

A fost mare prieten al scriitorilor din 
Călimănești, iar întâlnirile cu dumnealui 
constituiau un regal cultural. A trecut la ce- 
le veșnice pe 24 octombrie 2021 la Râm-
nicu Vâlcea și îți doarme somnul de veci  
în cimitirul din satul natal Păușești- Otăsău.

MAESTRUL	GEORGE	ACHIM	
A	TRECUT	LA	CELE	VEȘNICE

SĂNĂTATE ȘI POLITICĂ

PILULA	DE	SĂNĂTATE	MORALĂ
Cristian	Ovidiu	DINICĂ

Suntem prădalnici, distrugem totul în jurul nostru și buna credință și buna creștere, tot ce este viu. 
Distrugem ordinea firească și apoi credem în știri false înzorzonate. Argumentele științifice sunt ignorate, 

dar credem în jocuri de culise și-n marea provocare a conjurațiilor secrete. De fapt ele sunt jocuri infantile ale 
minților înfierbântate. Dacă într-adevăr există o teamă, aceasta poate veni dinspre est unde se coc planurile 
diabolice ale dizarmoniei sociale pentru România aflată la marginea civilizațiilor europene, dar sub atenta 
supraveghere a lui Sputnik. Norocul sau provocarea pentru noi este că suntem membri cu drepturi depline în UE 
și NATO. Ce-i armonios nu trebuie să devină articial, să poluăm prin ignorare viață publică. Suntem locuitori ai 
planetei, unica deocamdată pe care o avem la dispoziție. Dacă prin atitudinea noastră ne îndreptăm împotriva 
ei, însăși viitorul este periclitat.

Acum fiind un moment de profundă criză medicală dar și economică, măsurile preventive ar fi trebuit să 
aibă loc, în schimb s-au dezvoltat pro-puneri populiste și anacronice cu timpurile în care trăim. Să crezi și la ora 
actuală în prezicerile lui Nostradamus precum în ghioc, înseamnă că am pierdut treizeci de ani absolut degeaba. 
Să găsești putere de a distribui minciuni cu vădit interes, de a induce în eroare și a crea panică este mult mai 
periculos decât căderea turnurilor gemene la 11 septembrie 2001. Existența României negre reprezintă un 
pericol evident pentru Europa, înseamnă crearea anarhiei sociale. Adevărul devine tot mai rahitic și dovedim 
incapacitatea de a accepta reformele, lucru dovedit de altfel pentru țara noastră de multe ori începând cu 
domnia lui Cuza. Din rahitism adevărul se subțiază tot mai mult, devine anemic cu orice zi pierdută, fiind nevoiți 
să înghițim găluștile așa cum ni le fabrică alții.

Imprevizibilitatea fenomenului ce a debutat pe ascuns la sfârșitul lui 2019, a luat prin surprindere pe toată 
lumea, inclusiv pe medici, dar aceștia lucrau la un vaccin împotriva cancerului, fapt care le-a permis să extragă 
o secvență din acest vaccin și să-l orienteze ca antidot împotriva virusului. Desigur nu a fost timpul necesar 
verificărilor însă în acest moment milioane de cetățeni de pe glob s-au vaccinat și în țările în care procentul 
de vaccinați a depășit 60-70% s-a relaxat situația. Din păcate, în bună parte ca urmare a Fake News-urilor, țara 
noastră se află pe ultimile locuri în Europa. Din cauza crezului său fatalist, poporul român, și la acest capitol, are 
de suferit. Elvețieni au reușit să elaboreze un medicament împotriva virusului Covid, însă punerea sa în consum 
se va face la sfârșitul lui 2022. Credeți că România va fi printre primele țări ce-l vor utiliza?

                  ADIO	
MAESTRE!

Poetul s-a  retras zâmbind 
într-un colț al realității...

Clipele și anii își poartă 
turmele de vise

pe când torente de poeme
și valuri de fraze
inundă cotidianul...

Zâmbetul său  
unduiește printre astre,
iar noi 
privim fotografia 
peste care
nu s-a așternut praful amiezii.

Odihnă lină printre eoni 
și fie ca într-o zi
cântul tău să mărturisească
despre noi
cei care în  al douăzeci și unulea  veac
am rătăcit
pe acest tărâm 
al deziluziei 
și speranței…

Adio Maestre!

Ionuț	ȚENE

În poezie imaginea nu este o anexă a gândirii, ci o 
asociere a inconștientului sensibil cu forma de expresie 

a necunoscutului. Lirismul ca forță a emoției este o căutare 
febrilă a universalului și o regăsire a interiorității. Poezia este 
regina genurilor literare, adevărata esența a sufletului teandric al 
umanității. Lirica fierbe magma spiritului și este o renașterea sau 
o resurecție a ceea ce nu se vede, dar se simte că izvorește din 
inima umanității. Originea izvorului liric este unitatea inteligenței 
universale și creatoare. Poetul este un explorator îndrăzneț spre 
principiul creator al existenței. În această paradigmă, poezia este 
o formă de expunere a necunoscutului increat. Sensul sensibilității 
este căutarea limitelor esenței ce inspiră creator. Restaurarea 
umanității în plenitudine este credința poetului. Pardoxul poetic 
este că imaginea controlează gândirea și supune națiunea. Există 
o mistică a poeziei, care îi face pe poeți să să se contopească 
cu lumea pentru a vorbi cu zeii despre principiile originarității 
care face să devenim ceea ce suntem. Poezia este o practică 
spirituală tainică a neînțelesului pentru a fi înțeles. Este o credință 
a apropierii și frățietății prin emoția împărtășită a dragostei. 
Poetul nu este un zeu, dar vrea să fie egal cu cel ce știe cum a 
început totul. Poetul este misticul care refuză cu grație rațiunea 
ce sufocă spiritul sensibilității. Opera lirică este o anagogie de la 
rațiune la emoție, o incursiune inițiatică în taina lumii. E un refuz 
al durerii care știe că nu poate să cunoască secretele plenitudinii, 
deși încearcă cu o dureroasă ardoare. Poezia respiră o imagine 
care gândește autonom și este un act pur al necunoscutului care 
unește. Este o profeție a celui ce vede și simte. Se naște prin 
frumusețea durerii și interogații despre iluminările interioare, 
care duc la rădăcini și prima picătură a izvorului curăției. Poezia 
este o sinestezie dintre suflet și emoție, izvorul care devine 
fluviu spre noile orizonturi ale mării necunoscute. Poetul unește 

POEzIA	ESTE	ExPRESIA	NECUNOSCUTULUI!
dezechilibrele într-o unitate a emoției universale. Cu cât e mai 
nanarhică destructurarea preajmei, cu atât mai unitar este mesajul 
liric și mai penetrant. Asistăm la o purificare prin dezechilibrare, 
până la consumarea tuturor variantelor posibile de a atinge țelul 
cunoașterii necunoscutului. Cu cât poetul se apoprie mai mult de 
abis și iluminat de fierbințeala cunoașterii, cu atât necunoscutul i 
se dezvăluie mai opac și mai nesfârșit. E o incursiune spre veșnicie. 
Poetul Lucian Blaga a înțeles taina poeziei: „eu cu lumina mea 
sporesc a lumii taină –/ şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna/ nu 
micşorează, ci tremurătoare/ măreşte şi mai tare taina nopţii…” 
(Poemele luminii, 1919)

De aceea, poetul este solidar cu universalitatea. Poezia este 
o formă de unire a emoției inițiatice într-o împărtășire comună 
a sensibilității care fecundează și face mai frumoasă lumea. 
Intimitatea poetului este experiența unei lumi întregi. Nichita 
Stănescu a avut dreptate să ne spună că ”poetul ca și soldatul 
nu are viață personală”, viața lui este o eternă reîntoarcere 
la unitatea universală printr-o aventură inițiatică spre marele 
necunoscut, care inspiră și ne emoționează, dar nu reușim să 
ajungem cu adevărat niciodată la el, ca să-l cunoaștem fizic, ci se 
dezvăluie doar prin forțarea sensibilității. Acel necunoscut atrage 
poetul ca o bulboană prometeică a soarelului clocotitor, pentru 
a fura din el puțin foc ca să încălzească inima rece a umanității 
descărnate de memoria originarității. Acel necunoscut poate fi 
vulcan sau soare, întuneric sau noapte înstelată, el este o sirenă 
pentru poet, un fel de a spune ca poetul Alexandru Philippide, 
azi, din păcate, pe nedrept uitat: ”bulboana soarelui clocotitor, 
pe veșnice să mă soarbă” (Izgonirea lui Prometeu). Tentația 
poetului este unirea cu necunoscutul, cu inefabilul veșniciei. 
Poezia este sinteza cu inteligența universală. Lirismul este un 
salt spre necunoscut. Iluminarea poetului vine din necunoscut. 
Este o formă a inconștientului, pe care îl explorează prin 
sensibilitatea emoției. Să fie pentru poet necunoscutul o stare de 

grație a infinitului? Lirica este un extaz al abisului? Doar poeții 
pot da răspunsul adevărat! Să fie descoperirea necunoscutului 
doar o treaptă a realului în irealitatea sa? Nichita Stănescu ne 
provoca cu ”pericolul care atrage pe oameni spre necunoscut, iar 
necunoscutul spre noi descoperiri”. Poetul are această mândrie 
a iluminării care vrea să depășească limitele necunoscutului. 
Sămânța liricului e izvorul necunoscut din care nu se mai 
satură niciodată poeții. Lumea poeziei nu este empirică. Poezia 
anihilează realul. Lirica este forma de expresie a necunoscutului. 
Poezia ne vorbește despre ceea ce nu se vede. Arthur Rimbaud, 
poet profetic, construieşte un eu poetic prin formula „eu este 
altul”, opera acestuia este propusă printr-o întoarcere la matricea 
senzorială, a ”datului” poetic, un Altul, ca „marele criminal, 
marele bolnav, marele blestemat şi supremul Savant”. Poetul e un 
Savant al unei construcţii fabuloase, uneori absurdă, estropiată, 
unde se simte o supradoză de simţuri dereglate ca în manifestul 
”noul vizionar” dintr-o scrisoare transmisă unui prieten Demeny, 
pe 15 mai 1871: „m-am prefăcut într-o operă monstruoasă”. 
Rimbaud în ”scrisoarea vizionarului” considera poezia ca ”limba 
sufletului pentru suflet, rezumând totul, miresme, sunete, 
culori, gândire agățând gândirea și trăgând din ea. Poetul ar 
defini canitatea de necunoscut, ce se trezește în vremea sa, în 
sufletul universal…” Poezia este o căutare tensionată a infinitului 
într-o unire plenară a simțului cu sufletului. Necunoscutul 
este o provocare a poeziei și o eternă reîntoarcere la izvoarele 
originității și originalității. Poezia este focul care arde în această 
piatră a eternității. Integrarea în necunoscut va fi țelul unui poet 
autentic. Poezia nu este matematică cum credea E.A. Poe sau Ion 
Barbu, ci iraționalitatea unui necunoscut care acaparează emoția 
lumii în sufletul universal. Poezia redevine o căutare neliniștită 
și teandrică a necunoscutului etern, acea forță care atrage și 
distrage autorul liric. Indefinitul este atracția inefabilului. Poetul 
este, de fapt, propria sa poezie.

SC	Perfect	ArgBuild	SRL
•	Construcții	•	Vânzări	imobiliare	

•	Formare	profesională
perfectargbuild@gmail.com

SC	AS	FORMARE	SRL
•	Furnizor	de	formare	profesională

Râmnicu	Vâlcea,	str.	Calea	București,	nr.	265G,		
județul	Vâlcea,	as.formare@gmail.com

ASOCIAȚIA	
SOCIOPROFESIONALĂ	TSPR

•	Furnizor	de	formare	profesională	și	servicii	
sociale, Telefon:	0744658748
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Conf.	Dr.	Corneliu	zEANA

În ziua de 21 octombrie 2021, la 
Institutul Cultural Francez din 

București a avut loc o seară special de-
dicată gastronomiei franceze din Valea 
Loarei .  Excelența Sa  Laurence Auer, am- 
basadoarea Franței în România, foarte  
recent instalată pe acest post de pres-
tigiu, a susținut o alocuțiune în care, 
pe lângă menționarea tradiționalelor 
legături dintre țările noastre, franco-
fonia fiind aici la ea acasă, a prezentat 
valoarea turistică a unei zone de interes 
cu totul aparte, situată nu departe de Paris și presărată cu un 
mare număr de castele medievale, bine conservate și restaurate, 
care sunt și patrimoniu UNESCO. Pe ecran s-au derulat imagini 
imaginile superbe ale castelelor regale dar și ale fabuloaselor 
grădini amenajate în jurul acestora. Evident, o ispită turistică de 

Mihai	SPORIȘ

În fiecare toamnă, de mulți ani, la Voineasa, Clubul de Turism 
Ecologic Montan „LOTRU” (CTEM „LOTRU”), conform unei 

agende anuale a evenimentelor sale, aduna la Voineasa iubitorii 
muntelui, din toată țara, la o sărbătorire a muntelui. În cei 36 de 
ani de existență CTEM-ul generase o tradiție și prietenii muntelui, 
din ce în ce mai multe cluburi similare ale României, se adunau 
la Voineasa, indiferent de starea vremii (ploaie, ninsoare, vreme 
bună!). Nimic și nimeni nu putea opri montaniarzii să se revadă 
în decorul Văii Lotrului și a munților care o înconjoară, să se dea 
cântărilor de-a împreună, să vâneze imaginile unice și irepetabile 
ale naturii, marele zugrav al toamnelor, mereu altele. Natura cu 
legile ei, chiar atunci când schimba decorul, nu va fi îngrădit în 
vreun fel voința oamenilor, pe care șeful ei suprem – Dumnezeu... 
întreit în persoană!-  îi va fi făcut liberi să se arate cum 
vor ei: eroi, ori martiri. Altfel se pun însă, în societate, 
problemele libertății persoanelor. Legile oamenilor, 
zice-se pentru mai binele lor, că de aceea: dura lex sed 
lex!, condiționează în mod imperativ, dau poruncile și  
ne dictează libertatea de mișcare. Situațiile de nor- 
malitate se schimbă prin poruncile zeităților pămân-
tene, evident în temeiul unor argumente raționale, în  
cele ale... urgențelor (scapă cine poate!), ale alertelor 
– care paradoxal îndeamnă la... pe loc repaus! Ce mai!  
Unde-s legile comandate celor sub jurământul supu- 
nerii necondiționate, nu mai este loc de nicio toc-
meală! Pleci capul, te supui și... mucles! Ce vagă poate 
fi și Constituția... organismului statal, în devălmășia-
bulibășeala Olimpurilor, prea eterogene! Dar până la  
Dumnezeul de deasupra, Cel cu garanția libertății abso- 
lute, te mănâncă zeișorii-sfinți ai puterilor subsidiare.

De vreo doi ani o pandemie a Covidului, ne-a pus 
dilema în față! Cum să facem să nu omorâm o tradiție, 
greu înfiripată și în același timp să ne conformăm 
regulilor societății, în spirit civic, dând exemplul 
potrivit? În 2020, când despre dușmanul nevăzut nu 
se cunoșteau multe, precauția trebuia să fie foarte 
mare! Ne-am hotărât!: nu ne vom întâlni cu prietenii 
la Voineasa, ci le vom transmite drept epistole, o carte 
specială dedicată muntelui, cu un nume special și un 
conținut personalizat: „De la lume adunate, să fie iar 
la lume date”, editura Intol Press, Rm. Vâlcea, 2020. 
Am transmis-o imediat, în on line, în spațiul virtual 
(format pdf!), la peste 200 de adrese, cu rugămitea, pentru o 
reacție în lanț, să fie redistribuită, după dorință, mai departe! 
Tipărită în 100 de exemplare, am distribuit-o în vecinătatea cu 
mască și mănuși! Și a fost bine! Prietenii s-au bucurat și s-au arătat 
bucuroși că la anul viitor vom recupera îmbrățișările pierdute!

Ce e val ca valul trece?! Uitasem că fluxul și refluxul au o 
cadență... matematică! Cum să facem să nu ne izbească valul 
următor? Să mergem ca printre picăturile de ploaie! Apoi să ne 
cumpărăm umbrelă, pelerină... imunități, la cel ce se adaptează 
continuu și este pregătit să experimenteze alfabetul grecesc, 
precum o face ingeniosul virus. Vara anul 2021 ne găsește ceva 
mai relaxați, poate prea, și anesteziați asupra riscurilor. Suntem 

UN	EVENIMENT	INSOLIT	DAR	PLIN	DE	SEMNIFICAȚII
primă mână. Au vorbit despre arta 
lor și maeștri bucătari (chef), patisieri 
(care au în Franța o confrerie) și cofe- 
tari de cea mai înaltă reputație, care  
ne-au crescut apetitul pentru vizitarea 
acestei zone. Deviza: turismul ecologic, 
inclusiv cel gastronomic, apropiat de 
natură. Turismul merită promovat în spi- 
ritul epocii pe care o traversăm, în ciuda 
pandemiei care se va încheia, sperăm, 
cât mai curând. Am aflat cu acest pri-
lej și un aspect de turism cultural: Leo-
nardo da Vinci este înmormântat în ca- 
pela castelului Amboise, unde și-a pe- 

trecut ultima parte a vieții ca invitat al regelui Franței. Istoria ne  
învață multe, între altele și respectul preaputernicilor regi pen-
tru cei care au împodobit artele și știința. Regele Francisc I a fost  
onorat să ia masa cu marele Leonardo! Impostura, atât de des 
întâlnită la noi în aceste vremuri încă tulburi, nu-și afla locul. 

De înaltă prețuire se bucura valoarea autentică. Franța și-a 
păstrat bunele tradiții. Vive la France! Ca președinte al Asociației 
Medicilor Scriitori și Publiciști Români am dori ca și literatura să 
constituie o punte solidă între popoarele noastre.

*
Turismul, mai cu seamă cel ecologic , deschide punți și 

porți de cunoaștere reciprocă prin cultură. Este regretabil că 
ambasadorii României nu acordă atenție acestui domeniu în 
care, iată, Ambasada Franței excelează. In alocuțiunea ținută 
la acest eveniment Excenența Sa Laurance Auer, Ambasadorul 
Franței, a ținut să sublinieze tradiția și importanța relațiilor dintre 
țările noastre, cu atât mai mult cu cât România este francofonă. 
Un ținut încântător dar neglijat sub aspect turistic este zona 
Vâlcea. Ne putem gândi la un jumelaj în plan turistic  între cele 
două regiuni europene, chiar dacă sub aspect politic sunt mari 
diferențe. În acea arie a Franței domină partidul președintelui 
Macron (Republique en Marche) și spiritul creștin democrației, 
partidul comunist și cel socialist înregistrând la recentele alegeri 
o mare înfrângere …

„FESTIVALUL	MUNTELUI”		SUB	CONDIȚIONĂRILE...	COVIDULUI! 

(Voineasa,	13-14	noiembrie,	2021,	ediția	a	xxII-a!)

familiarizați cu măștile, distanțările și un anume comportament. 
Facem distincția între cele din interior și cele de afară, între 
vaccinați și rebelii care își asumă dobândirea imunității prin boală. 
La mijlocul verii, foarte relaxați, ne hotărâm, după ce fusesem 
la „Lira Litoralului”, organizasem „Ziua Energeticianului”, la 
Malaia (împreună cu autoritățile locale și asociația „Descoperă 
Voineasa”), să organizăm ediția a XXII-a  „Festivalul Muntelui”, 
după un an de pauză. Începem demersurile organizatorice!

     Valul patru al pandemiei se rostogolește ca un tsunami! 
Vești alarmante despre plecări abrupte ale unor prieteni dedicați 
iubirii muntelui ne inhibă elanul! Cum să procedăm, că nu 
trebuie să dăm înapoi privind organizarea Festivalului? Îl vom 
organiza, respectând condițile și adaptându-i conținutul, pentru 
o părtășie de la distanță!  Crește numărul veștilor cu cei plecați 
în veșnicie. Printre ei și fondatorul mișcării ecologice locale și a 

clubului nostru: prof.dr. Gheorghe Ploaie. Statisticile 
alarmante înterzic evenimentele cu lume multă și 
țara se înroșește... Va trebui să renunțăm la proba 
culturală, care presupune o sală cu lume multă! Ne 
repliem pe un program cu lume puțină și cu condiții 
de desfășurare în deplină siguranță. După multe 
telefoane, ca într-o teleconferință cu Brașov, Râmnicu 
Vâlcea, Brezoi, Voineasa, Drăgănești, Titești, Robești, 
Sibiu... punem la punct programul-invitație și pregătim 
material evenimentul! Să vedem ceea ce a fost!

Sâmbăta, 13 noiembrie, 2021. Asaltăm Valea 
Lotrului dinspre multe locuri, spre Voineasa, să 
povestim în revistele noastre (ca membrii acreditați 
UZPR), cum se va desfășura „Festivalul Muntelui” 
anunțat de invitația-program pe care o vom fi primit 
prin INTERNET, acum câteva zile. Se anunțau lucruri 
inedite și interesante, iar condițile de desfășurare 
păreau îngreunate de toate statisticile, privind 
starea generală de sănătate, datorată necontenirii 
pandemiei. Pe Valea Oltului lacurile de acumulare 
au pus o ceață lăptoasă, mărind o răcoare brumată, 
estompând pastelul multicolor din imediata 
vecinătate. Intrarea pe ... Lotru  ne schimbă imediat 
perspectiva. Coloritul toamnei, în reflectorul soarelui 
din spatele nostru, se amplifică. Este foarte multă 
lumină pe creste, iar oglinzile Brădișorului și Malăii 
au sclipiri de smarald. Ne grăbim, cu prudență, că pe 
locurile umbrite bruma abia topită ne face aderența 
precară. La ora 9.00 trebuie să fim la Biserica Sf. 

Nicolae din Voineasa, unde conform programului trebuia să aibe 
loc Te Deumul, in memoriam Gheorghe Ploaie. Sosim pe la 8,30. 
Liturghia, ca o uvertură necesară este în plin ritual. La ora fixată, 
preotul paroh Nicolae Moga, asistat de  superba voce de tenor 
a cântărețului, oficiază pomenirea programată, căreia îi asociem 
numele tuturor profesorilor liceului/școlii generale(acum), care 
vor fi trecut la cele eterne. Regulile sunt stricte, preotul dând 
exemplul întregii comunități prezente, așezate cu distanțare și... 
mascată corespunzător. Ne deplasăm la Școală. Ne întâmpină 
directorul , prof. Marinela Beu, de la intrare, cu precizarea regulilor 
de acces și prezentarea celor pregătite. La ora 11.30, conform 
programului, în laboratorul de fizică-chimie încep lucrările... unei 

mese rotunde. De-a împrejurul sunt panouri pregătite cu poze, 
articole de ziar, texte. Pe mesele din față: pliante, cărți ș.a. Un 
videoproiector punea pe ecran imagini cu drumeții pe traseele 
familiare ale Lotrului. Presa... parteneră (Intol Press și rev.Valea 
Lotrului) va fi distribuit revistele cu articole dedicate evenimentului 
și va fi înregistrat video desfășurarea evenimentului. Prezidiul 
manifestării a pus alături organizatorii: Horia Brănescu (liderul 
asociației „Descoperă Voineasa”, primarul localității: Gabriel 
Năstăsescu, Corina Oprescu (președintele CTEM „Lotru”) și 
directorul Școlii Gen Voineasa-Marinela Beu. Între participanți 
să remarcăm elevii, care vor da vestea celorlalți colegi și le vor 
fi ghizi să vadă exponatele unei expoziții... mult după, pe poziție.   
Evidențiem aici, după intervențile referențiilor, lansările de carte, 
(vezi de ex. Gh. Ploaie „Sufletul Munților”, editura Proșcoala, Rm. 
Vâlcea, 2018!) și două propuneri importante, având consensul 
celor prezenți. Propunerea pentru atribuirea Școlii Generale 
Voineasa a numelui : Gheorghe Ploaie, avansată de organizațiile 
civice: CTEM „Lotru”-Voineasa și „Descoperă Voineasa”, agreată 
de familia Gheorghe Ploaie jr.(prezentă la eveniment!), a fost 
împărtășită de cei prezenți. Preotul paroh, Nicolae Moga și prof. 
Marinela Beu, considerând faptul ca o înnobilare a instituției cu 
numele unei personalități, este patronaj autentic, iar Primarul 
vede, în eventuala hotărâre a Consiliului Local, recunoașterea 
publică, onorantă pentru localitate, a profesorului, doctor în 
științe, demult cetățean de onoare al Voinesei, o personalitate 
a patrimoniului cultural național, dascălul model, căruia atâtea 
generații de elevi îi datorează recunoștința. Cealaltă propunere - 
cu trimitere la evenimentul tradițional: „Festivalul Muntelui”!- se 
referă la instituirea Trofeului: „Prof. Dr. Gheorghe Ploaie”, probelor 
de concurs care cumulează punctajele: traseu, geografie, floră! 
Membrii clubului, prezenți au reținut propunerea pentru o decizie 
în acest sens. Ca prim pas, în sprijinul demersului numirii școlii, 
la intrarea principală în Scoală s-a montat o placă in memoriam 
Gheorghe Ploaie. S-au decernat apoi diplomele de participare, 
ca dovadă a prezenței la eveniment. Școala Generală, pentru 
biblioteca ei, a primit o donație de 50 de cărți.

Pensiunea Bellavenere, sediul provizoriu al CTEM „Lotru”, a 
asigurat, alături de „Descoperă Voineasa”, suportul logistic al... 
consumabilelor, informările de presă etc. Au fost emise diplomele 
de mulțumire, pentru toți partenerii, la acțiunile organizate în 
cursul anului 2021! Am primit asigurări că evenimentele vor fi 
făcute cunoscute prietenilor, de departe, prin... mijloacele de 
comunicare la distanță, iar noi martorii invitați, le-am mulțumit 
pentru găzduire și am promis că vom duce vestea! Fie ca la anul 
ce vine să ne putem vedea fără restricții și să urcăm împreună 
muntele iubit, pentru a-l săruta, pipăindu-L... 



Gheorghe	PANTELIMON

Pe 24 octombrie 1945 și-a început oficial activitatea 
Organizația Națiunilor Unite, după ce, pe 26 iunie 1945, a 

fost semnată, la San Francisco, în SUA, Carta ONU, care definește 
scopurile și principiile organizației, structurile, organele principale 
și funcțiile acestora. În același an, pe 16 octombrie, la Quebec, în 
Canada, s-a constituit Organizația pentru Alimentație și Agricultură 
(FAO), o instituție a ONU, cu sediul la Roma. România este 
membru al FAO din anul 1962. Aceasta are ca scop îmbunătățirea 
alimentației și diminuarea foametei, prin coordonarea activităților 
guvernelor, în domeniul agriculturii, silviculturii și industriei 
piscicole. Totodată vizează creșterea gradului de conștientizare 
publică a problemelor privind alimentația la nivel mondial și 
consolidarea solidarității în lupta împotriva foametei, malnutriției 
și sărăciei. Ea vine în sprijinul țărilor membre prin programe de 
cercetare, specializare, dezvoltare, aplicații practice și acordă 
ajutor în cazuri de dezastre. Din anii 1960 FAO și-a concentrat 
eforturile pentru obținerea unor producții mai mari de grâu, 
eliminarea deficitului de proteine din hrana oamenilor, sprijinirea 
zonelor rurale și încurajarea exporturilor în agricultură.

În anul 1963 s-a înființat Programul ONU pentru Alimentație 
și Agricultură, care se ocupă de combaterea foametei la nivel 
mondial. Este cea mai mare organizație de asigurare a alimentelor 
și oferă hrană pentru circa 15% din populația înfometată a 
planetei. Derulează trei programe: Hrană pentru viață, Hrană 
pentru dezvoltare și Hrană pentru muncă. 

În fiecare an, pe 16 octombrie, Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură sărbătorește Ziua Mondială a 
Alimentației. În prezent această zi este serbată în peste 150 de 
state. Decizia de a marca Ziua Mondială a Alimentației a fost luată 
în cadrul celei de a XX-a sesiuni a Organizației pentru Alimentație 
și Agricultură a Națiunilor Unite, care s-a desfășurat la Roma, 
în perioada 10-28 decembrie 1979. Aceasta a fost ratificată de 
Adunarea Generală a ONU, pe 5 noiembrie 1980, care a cerut 
guvernelor și organizațiilor internaționale, naționale și locale să 
celebreze, în fiecare an, Ziua Mondială a Alimentației, care a fost 
marcată pentru prima dată în 1981. 

În România a fost instituită prin Legea nr. 47/2016, ca Ziua 
națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare, care a 
fost promulgată de președintele Klaus Iohannis pe 29 martie 2016. 
Tema ediției din acest an a Zilei Mondiale a Alimentației s-a axat 
pe „principii de agricultură sănătoasă, care duc la o alimentație 
sănătoasă”. Cu acest prilej, factorii de decizie au organizat 
conferințe, seminarii, dezbateri, mese rotunde, care vizează 
amplificarea eforturilor pentru protejarea mediului înconjurător, 
în scopul diminuării procesului de încălzire globală, generator de 
schimbări climatice și fenomene meteorologice extreme ce aduc 
prejudicii agriculturii. De asemenea se urmărește intensificarea 
activităților educative pentru o alimentație sănătoasă și inițierea 
unor politici guvernamentale eficiente care să contribuie la 
asigurarea securității produselor alimentare.

Și în județul Vâlcea se inițiază în acest scop multiple activități. 
Spre exemplu, în perioada 2010-2019, Forumul Cultural al 
Râmnicului și Asociația Seniorilor, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, 
Inspectoratul Școlar Județean și Spitalul Județean de Urgență 
Vâlcea au organizat, în fiecare an, în luna octombrie, dezbateri 
pe tema „Învață să trăiești sănătos”, la care au participat medici 
cu notorietate, care au abordat subiecte interesante, utile, ce 

vizează un stil de viață sănătos, iar manifestarea va fi reluată cu 
ediția a XI-a, după încetarea pandemiei de coronavirus.

În 2021, Ziua Mondială a Alimentației a fost marcată pe 
fondul mai multor crize globale: sanitară, economică, energetică, 
ecologică, alimentară ș.a. În mod paradoxal criza hranei se 
manifestă în era supermarketurilor. Pe întreaga planetă, 2021 
a fost anul extremelor meteorologice. Schimbările climatice 
au generat fenomene meteo violente: creșteri însemnate ale 
temperaturii aerului, caniculă, disconfort termic, ploi torențiale, 
furtuni, secetă, incendii devastatoare care au distrus clădiri, 
culturi agricole, păduri și au provocat pierderi de vieți omenești, 
inundații catastrofale etc. Vremea a perturbat serios sistemul 
alimentar global, recoltele din lumea întreagă și siguranța 
alimentară a locuitorilor. Prețurile bunurilor alimentare cresc 
alarmant și ar putea exacerba insecuritatea alimentară globală. 
Dezastrele climatice, care sunt un pericol pentru progresul țărilor 
lumii, la care se adaugă urmările crizei economice, amenință 
să declanșeze o foamete la scară planetară. Previziunile sunt 
sumbre: jumătate din populația globului va fi afectată de foamete. 
Conform estimărilor FAO, producția mondială de cereale din 2021 
este inferioară consumului global, iar prețul grâului a atins cel mai 
mare nivel din ultimii 10 ani. 

Prețurile globale la alimente au crescut aproape cu 33%, în 
septembrie 2021, comparativ cu aceeași lună a anului 2020. 
Specialiștii preconizează o majorare medie a prețurilor alimentelor 
în maximum trei luni cu 8-10%. Cea mai mare creștere s-ar putea 
înregistra la carnea de porc și la preparatele din carne de porc, 
unde ar urma o majorare de până la 20-25%. Pe fondul impactului 
schimbărilor climatice și modificării cererii de pe piață, cafeaua, 
carnea și condimentele ar putea deveni bunuri de lux.

Printre cauzele care au generat această situație, specialiștii 
menționează creșterea prețului petrolului și gazelor naturale, 
care a început în 2020 și a afectat costurile tuturor produselor 
alimentare, lipsa zilierilor în agricultură în contextul pandemiei de 
coronavirus, care a dus la cheltuieli mai mari cu forța de muncă, 
mărirea costurilor materiilor prime din industria alimentară, mai 
ales la ulei și zahăr, unele dificultăți în transportul produselor, 
cât și efectele nefaste ale condițiilor meteorologice nefavorabile, 
imprevizibile. Subliniem că în prezent, între SUA și Uniunea 
Europeană există divergențe majore referitoare la modul în care 
este produsă mâncarea și cum este hrănită lumea, în condițiile 
în care lanțurile alimentare sunt responsabile de peste o 
treime din gazele cu efect de seră, care contribuie la încălzirea 
globală. Trebuie să aducem în atenție și calitatea produselor 
pe care le consumă oamenii, care nu se ridică întotdeauna la 
nivelul cerințelor unei alimentații sănătoase și provoacă boli 
cum sunt toxiinfecțiile alimentare, diabetul zaharat, afecțiuni 
gastro-intestinale, hepato-biliare etc., numărul celor suferinzi 
crescând îngrijorător. La nivel mondial, una din zece persoane 
suferă de diabet zaharat, iar în România 500 000 de copii sunt 
obezi. Mulți medici din România consideră că stresul și calitatea 
necorespunzătoare a unor alimente reprezintă cauza principală a 
unui număr mare de îmbolnăviri. 

Din evaluarea stării de nutriție și a alimentației locuitorilor, 
realizată în anul 2011 de Institutul Național de Sănătate Publică 
din cadrul Ministerului Sănătății, a rezultat că populația României 
are o alimentație preponderent nesănătoasă ce se caracterizează 
printr-un aport mare de grăsimi și proteine, unul insuficient 
de carbohidrați, fibre alimentare, calciu, magneziu și seleniu, 
iar dieta conține un consum dublu de sare, față de valorile 

recomandate, care agravează bolile cardiovasculare și renale. 
Alimentele cele mai des consumate sunt carnea și preparatele 
din carne, ouăle, produsele lactate, pâinea, zahărul și mai puțin 
peștele, leguminoasele, fructele, oleaginoasele. Nici în prezent nu 
s-au produs schimbări radicale. 

Un studiu realizat în SUA, cu privire la efectele perioadei 
de carantină și izolare la domiciliu din anul 2020, din cauza 
pandemiei de coronavirus, a ajuns la o concluzie îngrijorătoare: a 
crescut vertiginos cantitatea de alcool consumată, cu 23% și cea 
de tutun, care s-a fumat cu 9%, cu urmări grave pentru sănătate. 
Cele mai recente comunicate ale Organizației Mondiale a Sănătății 
arată că principalele cauze de mortalitate în lume sunt legate de 
alimentația nesănătoasă: 14 milioane de decese, la nivel global, 
sunt produse anual de o alimentație incorectă și dezechilibrată. În 
context, China a lansat un plan de acțiune pentru a limita excesele 
alimentare.

Specialiștii susțin că în apa din pet-uri se află compuși foarte 
periculoși printre care stibiul sau antimoniul, care poate induce 
afecțiuni pulmonare, cardiovasculare, gastroenterologice, mutații 
genetice, cancer.

Risipa alimentară a ocupat în ultimii ani primele locuri pe 
agenda unor reuniuni internaționale, dar cu toate acestea 
sunt aruncate la coșul de gunoi cantități uriașe de alimente. 
Conform unui studiu realizat de Guvernul României, cel mai 
frecvent, românii aruncă alimente gătite (36%), pâine și produse 
de panificație (17%), mai puțin legume (6%) și fructe (4%), în 
condițiile în care conform unor estimări, circa 220.000 de copii 
se culcă flămânzi, în fiecare seară și mai sunt persoane care caută 
mâncare în tomberoane. Un studiu realizat de Departamentul 
pentru Dezvoltare din cadrul Guvernului arată că 40% dintre 
români susțin că cheltuiesc în medie, între 500 și 1000 de lei pe 
lună pentru cumpărarea alimentelor. Se estimează că în 2022, 
în România, mâncarea va fi mai scumpă cu 30%, la aceasta 
contribuind faptul că în 2020 țara noastră s-a confruntat cu cea 
mai mare secetă din ultimii 20 de ani, care s-a prelungit și în 
vara anului în curs, la care s-au adăugat și inundații de proporții, 
care au influențat producțiile de cereale, legume și fructe. Deja 
a început raționalizarea unor alimente de bază cum sunt făina, 
mălaiul, uleiul și zahărul. Se pune firesc întrebarea cum se vor 
descurca românii cu banii, fiindcă analizele efectuate de Eurostat 
și Banca Mondială arată că România s-a transformat mult după 
aderarea la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, însă există 
discrepanțe uriașe între orașe și anumite zone, de aceea o mare 
parte a țării zace într-o sărăcie lucie, iar peste 121.000 de români 
au ajuns în sărăcie extremă. Astfel s-a constatat, că sunt zone greu 
încercate economic în estul Moldovei, o parte a Olteniei și în Valea 
Jiului. De curând Eurostat a arătat că 40% din locuitorii satelor 
sunt amenințați de sărăcie, față de numai 6%  dintre cei din marile  
orașe, iar în mediul rural românesc poate fi cea mai dură sărăcie  
din Uniunea Europeană. De asemenea există decalaje evidente 
între sectorul privat și cel de stat, iar dacă cel privat este fragil, 
oamenii sunt condamnați la sărăcie. De aceea, în opinia noastră, 
printre obiectivele prioritare ale Guvernului României, trebuie 
să se situeze lupta cu pandemia de coronavirus și combaterea 
sărăciei, prin dezvoltarea și modernizarea economiei, cu accent 
pe industria energetică. 

Problematica alimentației este vastă, complexă și impune Orga- 
nizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și guver-
nelor statelor membre, promovarea de urgență a unor politici 
comune în acest domeniu de importanță vitală pentru omenire.

zIUA	MONDIALĂ	A	ALIMENTAȚIEI	MARCATĂ	ÎN	CRIzĂ	ALIMENTARĂ

Elena	MANDA
  

Anul acesta s-au împlinit 200 de ani de la nașterea unuia dintre cei 
mai importanți scriitori ai literaturii universale. Feodor Mihailovici 

Dostoievski, născut la 30 octombrie/11 noiembrie 1821, Moscova a decedat la 
28 ianuarie/ 9 februarie  1881, Sankt Petersburg, este un  prozator rus, unul 
dintre cei mai de seamă reprezentanți ai realis mului din literatura se colului al 
XIX-lea.

  Opera sa se remarcă prin profunzimea anali zei psihologice și prin 
zguduitoarea problema tică morală surprinsă în romanele sale. în cele dintâi 
romane: Oameni sărmani, 1845, Umiliți și obidiți, 1861. și Amintiri din casa 
marților, 1861 scriitorul descoperă dra ma omului simplu și necăjit sau a indivizilor 
ajunși pe ultima treaptă a degradării morale, cum sunt ocnașii.

 Urmează epoca mari lor creații: Crimă și pe deapsă, 1866; Idiotul, 1868/1874; 
Demonii, 1872 și Frații Karama zov, 1880.

 Crimă și pedeapsă este unul dintre cele mai importante romane ale 

M.	DOSTOIEVSKI:		„CRIMĂ	ȘI	PEDEAPSĂ”	-	UN	AUTOR,	O	CAPODOPERĂ
scriitorului rus Feodor Mihailovici Dostoievski și a fost publicat  în anul 1866.

Eroul romanului este tânărul Rodion Raskol nikov, fost student care a părăsit 
universitatea din pricina sărăciei.

Rodion Raskolnikov ucide o bătrână cămă tăreasă și pe sora aces teia, 
atât pentru bani, cât și pentru a-și dovedi lui însuși că este o per sonalitate 
„excepționa lă”, situată dincolo de bine și de rău, în afara moralei. Crima este însă 
urmată de frământările sufletești ale lui Ras kolnikov. Mustrările de conștiință nu-i 
vor da o clipă de liniște sa la un moment dat, Ras kolnikov își va mărturisi  crima. 
Este deportat in Siberia și își va găsi liniștea grație Soniei Marmeladova, femeia 
generoasă care se sacrificase în trecut pentru familia ei și care îl va însoți acolo.

Romanul prezintă profunda dramă a lui Ras kolnikov. Prăbușirea lui începe din 
momentul în care este cuprins de remușcări și constată că nu este o personalitate 
,,excepțională”, ,,un supraom”.

Ras kolnikov declara că prin crima comisă „M-am ucis pe mine însumi”. 
Ispășirea crimei, singura cale care îi poate da dreptul să mai aspire la fericire, nu 
se poate face decât prin suferință.
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Student fiind în anul III, ca și ceilalți studenți din anii ter-
minali am fost cooptat în instituțiile de organizare a 

festivalului. Eu am fost repartizat la PCFS – CM, la centrul de 
organizare, unde am întocmit diferite documente și planuri de ac- 
țiune pentru întrecerile sportive, având ca șef pe dl. Andrei Să-
nescu unul din conducerea organizatorică a instituției. După o 
perioadă de lucru am fost desemnat ca responsabil cu comisia 
de premiere a sportivilor la concursul de atletism. Pe durata a 
5 zile, cât a durat concursul, am fost cazat în biroul rectorului, 
care era în institut lângă Stadionul Republicii. Aveam asupra 
mea materialele necesare oficierii premierilor: medaliile ce se 
decernau și diplomele pentru atleții câștigători ai primelor trei 
locuri, drapelele țărilor participante în ziua concursului.

Evenimentul care s-a petrecut, și la care au asistat miile de 
spectatori, s-a produs în timpul desfășurării probei de 10.000 
m, unde, în plutonul de finaliști, era și cel mai valoros și îndrăgit 
în întreaga lume atlet, cehul Emil Zatopek, multiplu campion 
european, mondial și olimpic, o lungă perioadă de timp. Eu, având 
o pauză, în care nu aveam de făcut premiere, așteptam să văd 
cursa la locul sosirii, lângă cronometrori. Spre sfârșitul concursului 
Emil Zatopek luase o distanță confortabilă care îi asigura succesul. 
La un moment dat, când oficialii se pregăteau să înregistreze 
timpul, pe la 30-40 m de finiș, Zatopek a ridicat brațul și cu 
degetul arătător a atras atenția că mai are o tură. Stupefacție! 
El și-a continuat alergarea, urmat de plutonul celorlalți și în final 
a câștigat. Dintr-o eroare numărătorul de ture a grăbit cu o tură 
sosirea dar celebrul atlet a știut când avea să termine cursa. 
Exemplu de caracter, cinste și calități morale, exemplu pe care l-a 
dat întregii lumi și care nu mai are nevoie de comentarii.

L-am dat exemplu pentru că, în comparație cu acesta, doi 
oficiali discutau reversul problemei – petrecut cu o zi în urmă, 
când un atlet al nostru a mărșăluit cu o tură mai puțin și a câștigat. 
La campionatele internaționale de atletism, organizate anual de 
România, am avut aceeași prestație – de a oficia premierea.

În anul 1954 am făcut practica pedagogică obligatorie la 
Institutul Politehnic din București. Mi s-a făcut propunerea de a 
veni ca asistent la acest institut. Am meditat mai mult timp la ceea 
ce aveam să-mi aleg la absolvire și până la urmă mi-am ales tema 
lucrării de diplomă în legătură cu învățământul superior. Surpriza 
mare și care nu m-a mulțumit a fost repartizarea mea la Consiliul 
pentru Cultură Fizică și Sport de pe lângă Consiliul de Miniștri, la 
Direcția Organizatorică, în postul de Inspector Șef. Am funcționat 
ca inspector între 15 august – 1 octombrie 1954, când o HCM 
a decretat restrângerea activității în urma căreia personalul s-a 
redus la jumătate.

Mi s-a propus postul de profesor de Cultură Fizică Medicală la  
Băile Herculane, în condiții de retribuire și cazare superioare celor  
pe care le aveam. A doua ofertă mi s-a făcut la Craiova ca Inspec-
tor de specialitate la Secția de învățământ. Am preferat să vin acasă  
să mă încadrez în învățământ și în acest fel să-mi realizez idealul  
meu profesional, acela de a pregăti practic tineretul și pasiona-ții 
iubitori de natură, mișcare și sport, pentru sănătate și divertis-
ment. În 1954, la 1 octombrie, singurul post disponibil a fost la Cen- 
trul Școlar Profesional și Tehnic, unde m-am angajat și am prestat 
munca mea de profesor până la 10 septembrie 1958. La această 
dată am fost convocat la secția de învățământ a raionului și în 
contradicție cu voința mea a trebuit să accept, nefiind loc de refuz.

La Școala Profesională unde am funcționat patru ani m-am sim- 
țit extraordinar de bine. Deși dispuneam de condiții de lucru mini-
me, aveam o atmosferă optimă pentru activitatea cu elevii, care 
erau buni, muncitori și ascultători. Am obținut rezultate, din an în 
an mai bune, la campionatele naționale ale școlilor profesionale, 
obținând numeroase premii la atletism și volei. Rămăsesem 
singur și îmi organizam totul cu perspective din ce în ce mai bune, 
încurajat de felul cum răspundeau elevii solicitărilor mele de 
instruire și de sprijinul pe care îl primeam de la conducerea școlii. 

Visurile mele de viitor erau altele, dar aveau să se rupă, după cei 
patru ani de practică a profesiei și să se concentreze pe probleme 
de coordonare, de activitate organizatorică, administrativă și pe 
responsabilități pentru ceea ce făceau alții. Fiind primul absolvent 
al ICF – care a rezultat din noua organizare după reforma din 1948, 
am fost năpădit cu solicitări din partea organizației responsabilă 
cu coordonarea și realizarea directivelor din domeniul de care 
mă ocupam și mi s-au încredințat responsabilități care priveau 
desfășurarea Calendarului sportiv, acțiuni de masă cum era SMA 
– organizări de asociații sportive de masă la sate. Participam la 

IOVAN	N.I.	IULIAN
•	Profesor	de	excepție	și	de	mare	modestie	al	anilor	‘60	•

Publicăm o parte din memoriile ce alcătuiesc într-o sinteză viața și profesionalismul exemplar al profesorului Iulian Iovan dedicat Liceului Vasile Roaită,  Secția cu Program Special de Educație Fizică din Râmnicu Vâlcea, 
activitate desfășurată cu pasiune, pentru o educație sănătoasă  în spiritul muncii sportive, de formare intelectuală și de performanță a elevilor și tinerilor vâlceni. (Prof. Gheorghe Dumitrașcu)

ședințe și acțiuni și ca membru în UCFS – regiunea Argeș, din care 
raionul nostru făcea parte.

UCFS – raional, mai târziu – după înființarea județului în 1968, 
s-a folosit de persoana mea acolo unde a avut nevoie și nu a 
fost obligat să ofere recompense materiale ci doar evidențieri și 
gesturi simbolice care nu trebuiau susținute financiar.

În primii mei ani de activitate practică m-am implicat cu pasiu- 
ne în atragerea unor tineri dornici de sport și întrucât posibilități 
de a ne petrece timpul liber nu prea erau în oraș, ne întâlneam 
duminica în sala de sport a Liceului N. Bălcescu să jucăm baschet. 
Așa am format o echipă de băieți, absolvenți de liceu și cu dife- 
rite ocupații, cu care ne-am atașat la activitatea Asociației Spor- 
tive Recolta. După un an asociația a trecut la sindicatele mește-
șugărești și a devenit Asociația Voința. A fost prima echipă de bas- 
chet seniori din oraș cu care, onorific, am prestat ca antrenor. La  
formarea lotului de amatori s-au atașat tineri care s-au dăruit 
deplin cu perspectiva de a face performanță. Bazele lotului au fost  
modificate și completate în timp, dar cei care au 
asigurat scheletul și continuitatea au fost Du- 
mitrașcu Aurel, Manole T., Mihăilescu G., Marcu  
I., Cucu V., Baidan A., frații Ștefan ct. Florian  
și Radu, Budu V., Vânagă C., Dohanici P., Cincă  
ct., Artemie st. Oficial constituiți în anul 1956 
ne-am integrat în sistemul competițional, în 
care am participat la cupe regionale, Rucăr, 
Pitești, Craiova și în turneul de calificare pentru 
divizia națională în grupă cu Timișoara, Galați 
și Craiova. La lotul nostru se integrau jucători 
care, din pasiune și fără nicio retribuție – ca și 
mine, prestau conștiincios și într-o atmosferă 
de amiciție exemplară.

În 1958 echipa a promovat în divizia B și am  
întrerupt colaborarea din cauza numirii mele în  
funcția de director la SSE și la liceele cu program  
sportiv. Mi-am început activitatea de perfor-
manță cu grupa de fete din clasa a VIII-a, care se 
compunea din elevele celor două licee, Roaită 
și Bălcescu, cu care am obținut succese notabile în campionatele 
școlare și în competiții festive organizate în orașe cu tradiție.

În 1960, în data de 13 noiembrie, am obținut la Brașov, titlul 
de campioană națională și Cupa SSE. Componentele echipei 
laureate erau: Negulescu Draga, Ceaușescu Luci, Lăzărescu Paula, 
Mihai Magdalena, Maga Coca, Teodosiu Mihaela, Ciobanu Coca, 
Cârceag Marica, Ioniță Pușa, Popescu Rodica.

În anul 1957 Ministerul Învățământului a inițiat un experiment 
interesant în domeniul educației fizice școlare și în beneficiul 
mișcării sportive naționale. O nouă structură cu specific sportiv 
se înființează, adăugându-se celor care existau, dar într-un fel  
deosebit prin modul de organizare structurală internă, care să 
îndeplinească aceleași cerințe ale comenzii sociale și anume asigu- 
rarea și dezvoltarea bazei de pregătire și selecție a elementelor 
sportive, de la vârsta minorilor apți pentru sportul de performanță. 
În esență era necesar să se asigure o mai largă bază de selecție 
pentru asociațiile și cluburile de performanță din rândurile cărora 
se alcătuiau loturile reprezentative ale țării, care se bucurau 
de înalte aprecieri prin rezultatele obținute în confruntările 
europene, mondiale și Olimpice.

Astfel, se decide înfiițarea unor licee cu profil sportiv în Bucu- 
rești, Brașov și Timișoara, orașe mari care asigurau o bună parte  
din cerințele unui debut al unui sistem despre care nu se cunoș-
teau prea multe. În timp, avea să se confirme că era o formă idea-
lă a realizării unui proces de învățământ complet, care asigura 
pregătirea de cultură generală utilă opțiunii fiecărui elev pentru 
integrarea în oricare domeniu al activităților sociale, concomitent 
cu dezvoltarea fizică armonioasă și a capacității de obținere a 
unor performanțe notabile în ramura de sport aleasă. Avea să se 
demonstreze în mod convingător că studiul la clasă al obiectelor 
de cultură generală și activitatea sportivă pot fi două domenii care 
pot și trebuie să fie complementare. În practică, din păcate, în 
învățământul nostru, acest deziderat este ignorat.

Ideea creării acestui tip de școli a fost bine fundamentată și  
științific concepută, pe baza experienței îndelungate a unor specia- 
liști de marcă și practica avea să confirme dacă orientarea este 
profitabilă pentru sistemul nostru național în domeniul sporturilor.

Cu Ordinul 631 din 27 august 1958, în Râmnicu Vâlcea, ia ființă  
Școala Medie Nr. 3 cu program special de educație fizică. Aceasta 
a fost titulatura oficială la acea vreme, când școlile nu aveau 
titulatura atribuită onorific. Din anul 1961 școlile au primit 

titluri corespunzătoare unor personalități ale istoriei naționale, 
ale unor demni edili ce au activat în zona în care se afla școala 
și care au avut contribuții importante în dezvoltarea economică, 
culturală sau din alt domeniu important al urbei. Convențional noi 
mențineam școlii titlul care se purta, în limbajul uzual și oficial: 
Liceul cu program sportiv. Ca și la Râmnicu Vâlcea, au luat ființă 
licee cu profil sportiv și la Cluj-Napoca, Tg. Mureș și Galați. În 
anii care au urmat, pe măsură ce ideea prezenta o perspectivă 
atrăgătoare și eficientă, numărul liceelor sportive s-a extins în 
toate județele țării, în localitățile cu tradiție și care dispuneau de 
condiții care asigurau o bună funcționare acestora.

În prima perioadă a existenței lor, 1957-1979, liceele sportive 
s-au dezvoltat și s-au consolidat dovedind, prin rezultatele nota-
bile obținute, că sunt eficiente. Prin pregătirea și valoarea tinerilor 
sportivi la un nivel calitativ ridicat s-a contribuit la susținerea și 
îmbunătățirea poziției țării noastre în elita sportivă internațională. 
Acest lucru a fost posibil prin efortul și nivelul de calitate al muncii tu- 

turor factorilor educaționali concentrați într-o 
singură unitate de învățământ. Prin forma în 
care erau structurate aceste licee asigurau 
pregătirea intelectuală și dezvoltarea fizică în  
mod unitar, în acest fel împlinindu-se dorința 
tinerilor școlari de a se bucura de influența be- 
nefică a exercițiilor fizice asupra sănătății, prin  
dezvoltarea capacităților fizice și îmbunătățirea 
însușirii pregătirii de cultură generală, factori  
fundamentali în activitatea lor profesională. 
Activitatea sportivă, în oraș și în regiune, di- 
versă și atractivă, adaptată zonei noastre geo- 
grafice, a înregistrat rezultate notabile ce  
s-au făcut cunoscute la nivel de țară, fapt ce 
a justificat nominalizarea Râmnicului printre 
primele orașe în care au luat ființă liceele 
sportive. Trebuie menționat rolul determinant 
pe care l-a avut Inspectorul general din 
Ministerul Învățământului – Onorșac Emil care a 
inițiat și a finalizat acțiunile. Vâlcean, absolvent 

al Liceului Al. Lahovari, sportiv activ și talentat, absolvent al 
Institutului de Cultură Fizică (ICF) din București, activ în CCFS-
CM și apoi ca înspector general în Ministerul Învățământului a 
dorit să recompenseze meritele celor care au reușit să obțină 
succese notabile, orașului în mod deosebit, profesorilor Marin 
Trincă și Petre Darie. Având colaborare și cu alți factori a reușit, 
ca prin muncă și competență, să aducă autoritate și respect prin 
mobilizarea și integrarea în mișcarea sportivă organizată a unei 
mase de tineri amatori de sănătate și divertisment.

În urma consultărilor cu profesori apreciați în oraș și cu 
organele îndrituite să decidă, proiectul a prins viață în august 
1958. Om de o calitate deosebită, personalitate de referință prin 
capacitatea și contribuția adusă dezvoltării sistemului național 
de educație fizică, apreciat și bucurându-se de toată încrederea 
în minister a fost omul providențial, demn de încredere. Fin, 
educat, prezentabil, receptiv și eficient în acțiunile ordonate cu 
moderație și profesionalism își onora funcția de înaltă răspundere 
în minister. Fiind la curent cu pasiunea vâlcenilor pentru mișcare, 
divertisment și socializare, sentimentele lui l-au determinat să 
răsplătească astfel orașul natal.

Liceul ia ființă în mod oficial la dat de 10 septembrie 1958. La 
Secția de învățământ a raionului Vâlcea se convoacă conducerea 
ce avea să pună în aplicare ordinul Ministerului Învățământului și 
să ia toate măsurile pentru ca la 15 septembrie să se deschidă, 
în condiții normale, cursurile. Șefa Secției de învățământ, 
Maria Iliescu, face cunoscută numirea în funcția de director a 
profesorului Gheorghe Negoiță cu specialitatea biologie și în 
funcția de director adjunct a profesorului de educație fizică 
Iulian Iovan. La o școală cu un asemenea profil era necesar ca 
adjunctul să fie profesor de specialitate. Numirea surprinzătoare 
pe care aveam să o primesc, fără să mi se ceară asentimentul în 
prealabil, mă nemulțumea deoarece mă transfera de la școala 
unde am prestat timp de patru ani, care mi-au adus satisfacția 
practicării meseriei într-un mediu propice, la o scoală pe care nu 
o cunoșteam și de care nu auzisem că ar exista pe undeva. Șefa 
secției nu era informată cu ceea ce aveam de făcut din punctul 
de vedere al specificului școlii și ne-a ordonat să luăm legătura 
cu directorul Școlii medii nr.2, unde urma să ne desfășurăm 
activitatea, pentru a ni se repartiza spațiul alocat și a ne comunica 
în ce măsură ne va sprijini, în condiții rezonabile și pentru a ne 
asigura corpul didactic care va fi detașat urgent. (Va urma)



Florian	TĂNĂSESCU

În vremuri tulburi rar se întâmplă să fie înregistrate proiecte 
de anvergură cu impact semnificativ asupra dezvoltării 

societății. Puțini s-au așteptat ca imediat după dramaticele 
evenimente din decembrie ‚89 să asistăm la inițierea unui 
astfel de proiect. Autorul lui era profesorul universitar Aurelian 
Gh. Bondrea cunoscut îndeosebi în cercuri intelectuale pentru 
funcțiile deținute la Ministerul Educației și Învățământului în 
vremea regimului comunist.

Fostul director al Serviciului cadre din Minister se dovedește, 
imediat după 1989, că era nu numai un admirator al marilor 
noștrii înaintași Spiru Haret și Dimitrie Gusti ci și un continuator 
al strădaniilor acestora de implicare a învățământului, științei și 
culturii în demersul dezvoltării durabile a societății românești.

Ideile ca și acțiunile sale au fost însă răstălmăcite 
de cei înrăiți de vrajbă, care îl denigrează și împroșcă 
cu insulte și invective pentru „trecutul lui comunist”.

Pășea în viață la 22 mai 1928, când semnele celei 
mai grave crize economice mondiale începea să se 
resimtă și în România. Părinții săi, Gheorghe și Maria, 
oameni harnici și muncitori, aveau o gospodărie care 
le-a permis să asigure un trai decent copiilor (trei 
băieți și o fată). Urmează școala generală în comuna 
natală, Mateești (jud. Vâlcea) între 1931-1942. 
Studiile liceale le efectuează la Râmnicu Vâlcea, Liceul 
„Alexandru Lahovari”, începând cu 1944, an în care 
România intră într-o perioadă de mari prefaceri socio-politice 
care schimbă destinul său și al familiei din care face parte. Părinții 
săi devin membrii C.A.P. și ai P.C.R.

Și-a îmbogățit cunoștiințele generale printr-un efort de auto-
depășire într-o epocă cuprinsă de frământări când, de timpuriu, 
trebuie să răspundă unor chemări locale, raionale și regionale.

După lovitura de stat de la 23 august 1944, în paralel cu pre-
gătirea școlară, după cum se suține într-un Referat al Secției cadre 
a C.C. al P.C.R. din 5 februarie 1976, funcționează cu întreruperi ca 
învățător suplinitor în comuna natală, apoi din 1949 este director 
al Căminului cultural timp de un an, după care începe ascensiunea 
în structurile peceriste (instructor al Comitetului Raional P.C.R. 
– Bălcești - Vâlcea; redactor la „Secera și ciocanul”- publicație 
editată de Comitetul regional P.C.R. Pitești, activist la Secția de 
propagandă și agitație a Comitetului regional de partid Pitești și 
apoi la Secția de Propagnadă și agitație a C.C. al P.C.R., ulterior 
fiind numit secretar al Comitetului municipal de partid Pitești.

În paralel, în diverse forme și structuri, continuă pregătirea 
profesională în învățământul de partid (cursul de lectori de pe 
lângă Școala de științe sociale „A.A. Jdonov”, cursuri la învățământ 
fără frecvență la Școala superioară de partid „Ștefan Gheorghiu”, 
în urma cărora obține diploma de profesor în filosofie și, în sfârșit, 
aspiratura la „Ștefan Gheorghiu, devenind candidat în științe, 
echivalentul cu doctoratura actuală”.

Între 1954 -1959, după cum rezultă din „Schița biografică” 
publicată în volumul omagial care i-a fost dedicat cu prilejul 
împlinirii vârstei de 85 de ani, urmează Facultatea de Filosofie a 
Universității din București. Parcurge ulterior cursurile doctorale 
la zi, ca bursier al Ministerului Educației și Învățământului (1960 
-1965). Susține doctoratul în filosofie în 1965, după care urmează 
specializarea în domeniul sociologiei la Universitatea Sorbona 
(Paris) în anul universitar 1969-1970.

Din 1968, când ocupă prin concurs poziția de asistent la Univer- 
sitatea din București, începe cariera sa universitară. Perseverează 
în  această direcție devenind lector universitar în 1969. Pe func- 
ție de conferențiar își îndeplinește normele didactice la Conser-
vatorul „Ciprian Porumbescu”, Institutul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu” între 1971-1990 și Universitatea „Spiru Haret” din Bucu- 
rești în perioada 1991-1996. Obține gradul de profesor universitar 
în 1997. Susține cursuri de Sociologia culturii, Sociologia opiniei 
publice , Sociologia mass-media și Istoria sociologie românești.

Își descoperă adevărata vocație în mediul academic, după ce 
ia cunoștiință și apoi aprofundează în timpul studiilor universitare 
contribuțiile aduse la dezvoltarea științei și culturii românești 
de eminenți cărturari autohtoni. Este fascinat de scrierile și 
realizările practice ale profesorilor Spiru Haret (1851-1912), ctitor 
al învățământului modern românesc, Dimitrie Gusti (1880-1955), 
inițiator și conducător al Școlii sociologice de la București și Petre 
Andrei (1891-1940), sociolog și filosof de renume care inițează o 
lege de organizare a învățământului superior pe când era Ministrul 
Educației Naționale.

Fiecare etapă pe care o parcurge în viață și în avantul său 

UNIVERSITARUL	AURELIAN	GH.	BONDREA	-	VIAȚA,	
PERSONALITATEA	ȘI	IDEALURILE	SALE	(1928-2020)

profesional înseamnă pentru tânărul universitar noi strădanii în  
dezvoltarea propriului orizont de cunoaștere și deopotrivă noi  
experiențe de viață care dau alte conținuturi, greutate și perspec-
tive ideiilor, concepțiilor și așteptărilor sale. Într-o astfel de fază 
se află începând cu anul 1969 când deține funcții de conducere 
în Ministerul Educației și Învățământului (director general adjunct 
la Direcția generală a personalului, pentru scurtă vreme, șef de 
serviciu în Direcția învățământului superior și cercetării științifice 
în 1973, iar din 1977 director al Direcției de organizare, personal, 
învățământ și control în cadrul aceluiași minister. Evenimentele 
din decembrie 1989 îl surprind ocupând această poziție.

Referatele Secției de cadre a C.C. al P.C.R. apreciau că profe-
sorul Aurelian Gh. Bondrea era prompt, riguros și exigent în înde-
plinirea cerințelor posturilor de conducere pe care le-a ocupat în 
minister. Manifestând o constantă preocupare pentru creearea unui  

climat de muncă destins, bazat pe încredere și respect.
Relația cu învățământul școlar și universitar 

și activitatea în cadrul Ministerului Educației și 
Învățământului, în care ia cunoștiință de problematica 
întregului sistem educativ din țară, îi întăresc propriile 
păreri și convingeri cu privire la schimbările ce trebuie 
întreprinse pentru creșterea rolului învățământului, 
științei și culturii în dezvoltarea societății românești.

Evenimentele din decembrie ‚89 îl impulsionează 
să treacă la fapte. Consideră că a venit momentul 
materializării propriilor idei, convingeri și concepții. 
Nu stă pe gânduri și din 1990 începe să-și pună în apli- 

care proiectul gândit, se pare, cum să se desfășoare, încă înainte 
de căderea regimului ceaușist. Ia contact și se consultă cu nume- 
roși intelectuali de vază ai țării – academicieni, profesori univer-
sitari, conferențiari - pentru demararea procedurilor de înființare a 
primei și esențialei piese a sitemului instituțional pe care îl concepe 
și inițiează - Fundația „România de Mâine”. Grupul de inițiativă, 
înființat cu acest obiectiv, alege în prima sa adunare generală 
constitutivă din 19 ianuarie 1991, președintele în persoana prof.  
univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, primul vicepreședinte (academi-
cianul Nicolae Teodorescu), vicepreședinți și celelalte organisme 
de conducere. Fundația se înscria în peisajul socio-politic 
românesc postdecembrist, încărcat de contradicții și tensiuni 
sociale, politice, economice și interetnice, cu obiective bine 
definite: cultivarea și promovarea valorilor naționale, dezvoltarea 
învățământului, științei și culturii, creearea cadrului și a condițiilor 
pentru dezbaterea publică a problemelor de interes național, 
sprijinirea eforturilor cetățenești pentru întronarea democrației 
reale și a statului de drept, utilizarea întregului potențial creator 
al societății, fără discriminări sau restricții, în folosul întregii obști.

Interesant este că în politica Fundației se regăsesc și au fost 
puse în aplicare elemente ale doctrinei economice liberale „Prin 
noi înșine”, ale cărei rezultate pozitive din perioada interbelică 
erau mult apreciate de către președintele Bondrea. Și nu numai 
atât! A încurajat aplicarea principiilor de bază ale doctrinei liberale 
în strategia dezvoltării Fundației și componentelor sale, care s-au 
înmulțit an de an.

După înființarea Universității „Spiru Haret” în 1991 - cea mai 
importantă „piesă” a ansamblului instituțional edificat în cadrul 
Fundației – intră în circuit funcțional Editura Fundației (1992) și 
ulterior a unui ultramodern complex tipografic, postul propriu 
de televiziune care începe să emită la 1 octombrie 2000 (primul 
din țară dedicat îndeosebi învățământului, fiind o premieră a 
autovizualului românesc), postul de radio Student FM, publicația 
„Opinia națională” etc. Cercetarea, care ocupă un loc important 
în ansamblul activităților desfășurate în Fundație, este susținută 
de Academia de cultură națională „Dimitri Gusti” și de institute de 
cercetare științifică (4 la număr).

De departe Universității (botezată cu numele marelui om de 
știință și reformator al învățământului românesc - Spiru Haret) i-a 
fost rezervat locul cel mai important între instituțiile Fundației și 
asta nu numai că purta numele ilustrului profesor și ci pentru rolul 
constructiv pe cre îl atribuie acesta învățământului în viața socială. 
„După noi - releva Haret - principala chemare a Universității este 
de a fi centrul cultural cel mai înalt al țării”² (subl.ns.-n.n.) motiv 
pentru care susținea că „învățământului universitar trebuie să i se 
lase o completă libertate de mișcare pentru a se putea adapta cu 
cea mai înlesnire de progresul continuu al științei”³ (subl.ns.-n.n.). 

Politica investițională ghidată de deviza „prin noi înșine” și 
promovată cu obiectivul susținerii dezvoltării durabile a Fundației 
și componentelor sale a permis Universității „Spiru Haret” să 
mărească numărul programelor de studii și implicit al facultăților, 
majoritatea cu locații în proprietate, dotate cu echipamente și 

instalații moderne, apte pentru desfășurarea unui învățământ 
de calitate, să asigure burse studenților merituoși și taxe de 
școlarizare moderate, pentru a veni în sprijinul tinerilor dornici 
de instrucție, cazare în cămine proprii, să ofere condiții pentru 
desfășurarea activităților sportive ( în baze sportive proprii) și 
recreative ( în cluburi studențești) s.a.

Universitatea a devenit astfel ea însăși o instituție cu o 
structură complexă care cuprindea universități de învățământ în 
Capitală și în provincie, cu zeci de amfiteatre, săli de curs și de 
semniar, laboratoare, cămine studențești, săli și terenuri de sport, 
cluburi, care completau peisajul campusurilor sale universitare din 
București, Craiova, Brașov, Constanța, Râmnicu Vâlcea, Câmpulug 
Muscel și Blaj.

Având misiune și obiective comune cu cele ale Fundației, 
Universitatea cunoaște o dezvoltare explozivă, pe fondul creșterii 
potențiale a interesului pentru învățământul universitar și, în mod 
deosebit, a celui la Distanță (ID). Forma de învățământ la ID este 
cea mai solicitată, întrucât, din experiența altor state se dovedesc 
a fi mult mai accesibilă celor ce aspirau la educație universitară 
cu venituri mici. Era apreciată, în acelaș timp, și utilitatea sa în 
contextul socio-economic de atunci din țară. Fiind mai mobilă și 
aplicată pe înființarea și extinderea sistemului ID, USH devansează 
alte universități la numărul studenților și condițiilor de învățare 
oferite acestora. Creșteri importante înregistrează și formele 
de învățământ la zi și cu frecvență redusă. În anul universitar 
2008/2009, Universitatea înregistra numărul record de aproape 
250.000 de studenți din care peste 176.000 la învățământ la 
distanță. După numărul de studenți, potrivit unor surse din 
epocă, era cotată ca a 2-a instituție de învățământ din lume, după 
Universitatea Islamică „Azad” care avea 1,3 milioane de studenți.

Poziția pe care o ocupa Universitatea în sistemul educațional 
și deopotrivă în societatea românească, prestigiul și audiența sa 
în creștere, potențialul de dezvoltare pe care îl avea, începe să 
îngrijoreze unele persoane influente din conducerea Ministerului 
Educației și Învățământului care depășite de rapida extensie a 
învățămânului la distanță în general și, îndeosebi a celui de la 
Universitatea „Spiru Haret” adoptă un șir de măsuri coercitive 
împotriva acesteia, în contradicție cu cerințele epocii și libertății 
de manifestare în spațiul învățămânului.

În cazul USH și a rectorului său Aurelian Gh. Bondrea aveau 
alte și „serioase motive” de restricționare a demersurilor lor. Nu 
numai numărul studenților le „motiva” măsurile ci și numărul 
și calitatea corpului profesoral, în care se regăseau eminenți 
oameni de știință și cultură, universitari de mare prestanță, 
specialiști de vârf, scriitori, muzicieni, artiști și ziariști consacrați 
s.a. Semne serioase de îngrijorare exprimau și cu privire la forța 
pe care o reprezenta „România de Mâine” și componentele sale 
în conjuncturile politice de atunci, în condițiile când concepția 
neoharetistă elaborată de președintele Fundației și rectorul 
USH se extindea influențând îndeosebi cadre didactice din 
învățământul școlar și univesitar. Care din constituentele societății 
civile de atunci își propunea un model social reprezentativ de 
acțiuni și de atragere a forțelor creatoare ale națiunii, în procesul 
de redresare a vieții economice și sociale, dezvoltării cadrului 
democratic de manifestare a populației și înscrierii țării în circuitul 
european și internațional de valori spirituale și materiale cum își 
propunea Fundația „România de Mâine”?

Și care dintre aceștia, în afară de „România de Mâine”, 
chema pe români la o viață socială activă, cum a făcut-o acesta 
prin Alianța Națională penru România de Mâine sau Societatea 
Națională „Spiru Haret” pentru Educație, Știință și Cultură, creații 
ale Fundației din inițiativa neoharetistului Aurelian Gh. Bondrea?  
Erau întrebări la care structuri ale puterii din aceea perioadă 
refuzau să răspundă, dar acționau în sensul descurajării activității 
lor și a numeroșilor aderenți din București și din țară. În unele 
localități în care înființau facultăți ale USH și filiale ale celor două 
organizații neoharetiste s-au constituit importante centre de 
dezbateri și acțiuni cu caracter neoharetist urmate de publicarea 
unor lucrări consacrate nașterii intelectuale a reformatorului Spiru 
Haret și adoptării acesteia la noul episod al evoluției societății 
românești. Râmnicu Vâlcea excelează în acest sens, profesorul 
Gheorghe Dumitrașcu, animatorul cercului de neoharetiști din 
județ, desfășurând o activitate publicistică remarcabilă⁴.

Readucerea în actualitate a personalității și a operei profe-
sorului Spiru Haret și convertirea mișcării haretiste, în neoharetism 
datorate președintelui Fundației „România de Mâine” și rectorului 
Universității „Spiru Haret” a fost un răspuns la cerințele perioadei 
post comuniste marcată de o tranziție parcă fără sfârșit.

(Continuare în pag. 8)
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Pr.	Dr.	Ioan	DURĂ

Autorul cărții ,,Episcopia Argeșului 1793-1949’’ este 
profesorul piteștean Teodor Mavrodin.                                                                                                                                       

Potrivit lucrării ,,1990-2000. Episcopia Argeșului și Muscelului 
din nou la drum’’, editată de Sfânta Episcopie a Argeșului și 
Muscelului în 2000, profesorul Teodor Mavrodin era atunci 
membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Argeșului și Muscelului 
(p. 45) și membru în Comisia culturală a aceleași episcopii (p. 47).                                                                                                                   

Cartea tipărită la Pitești, în 2005, fără să poarte numele vreu-nei 
edituri, este rezultatul unor cercetări minuțioase și prețioase ale  
profesorului Teodor Mavrodin în arhiva Episcopiei Argeșului. De  
aici și importanța celor inserate de autor în cartea sa despre Episco- 
pia Argeșului, așezămintele monahale, bisericile și parohiile acesteia  
pe durata existenței eparhiei, adică de la 1793 la 1949. Mai exact  
la 5 februarie 1949, când Episcopia Argeșului a fost incorporată în  
Episcopia Râmnicului constituind Episcopia Râmnicului și Argeșului 
până la 12 februarie 1990, când Sinodul Bisericii Ortodoxe Române 
a decis separarea celor două eparhii și reînființarea Episcopiei Arge- 
șului, ca sufragană a Mitropoliei Ungrovlahiei, devenită ,,Mitropo-
lia Munteniei și Dobrogei’’, prin decizia sinodală din 17 mai 1990.                                                                                                          

Perioadă, ,,1793-1949’’, în care Episcopia Argeșului a avut sub  
jurisdicția sa canonică Biserica ortodoxă din județele istorice Argeș  
și Olt. Cu precizarea că județul Argeș își întindea teritoriul ,,și în  
dreapta râului Olt, în partea de nord, până la râul Lotru, cuprin-
zând în anul 1773 satele Voineasa, Mălaia, Brezoi, Proiani, Căli- 
nești, Robești.’’. (p. 11). Sate ce făceau parte ,,din plaiul Loviștea’’. 
(p. 11). Și astfel Schitul Fedeleșoiu, de la 1793 și până la desfiin-
țarea acestuia în secolul al XIX-lea a aparținut de Episcopia Argeșu- 
lui. Însă cu precizarea că de la întemeierea sa, în 1673, Schitul Fede- 
leșoiu a aparținut de Mitropolia Ungrovlahiei până în 1793, an în  
care înființându-se Episcopia Argeșului a trecut sub jurisdicția 
canonică a acesteia.                                                                                                              

Odată cu contopirea Episcopiei Argeșului cu Episcopia Râmni-
cului la 5 februarie 1949, alcătuind Episcopia Râmnicului și Arge- 
șului, și până la 12 februarie 1990, parohia din Fedeleșoiu a apar-
ținut de aceasta din urmă. Iar din 12 februarie 1990 și până în pre- 
zent parohia din Fedeleșoiu aparține de eparhia Râmnicului, ridica- 
tă la rangul de arhiepiscopie în 2009, urmare deciziei Sfântului Sinod  
din 18-19 iunie a aceluiași an, ca sufragană a Mitropoliei Olteniei.

Până în 1951, de județul istoric Argeș a aparținut și satul Fede-
leșoiu, numit anterior Fedelesciori, situat pe malul stâng al Oltului, 
în Muntenia, și aflat la numai câțiva kilometri de Râmnicu Vâlcea, 
aflat pe malul drept al râului, în Oltenia. Apoi, din 1951 și până în 
1969, satul Fedeleșoiu a aparținut de Raionul Vâlcea, Regiunea 
Pitești, iar din 1969 și până în prezent de Județul Vâlcea.                                                                                                                                                   

În 1673, mitropolitul Varlaam al Ungrovlahiei (1672-1679) cu  
domnitorul Grigorie I Ghica al Țării Românești (1 sept. 1660-noiem. 
1664; febr. 1672-noiem. 1673) și șoția sa, Doamna Maria, au  
ctitorit la Fedeleșoiu schitul și biserica acestuia cu hramul Schim-
barea la Față a Domnului. Sfințirea bisericii schitului Fedeleșoiu 
s-a săvârșit la 29 iunie 1673.

De reamintit că mitropolitul Varlaam al Ungrovlahiei a ctitorit 
și alte două schituri și anume Trivale (1672-1674) și Turnu (1676.                                                    

Câteva decenii după înființarea Schitului Fedeleșoiu, acesta a 
fost înălțat la treapta de mănăstire în secolul al XVIII-lea și a func- 
ționat ca atare o vreme. Cu precizarea însă că nu intră în preo-
cupările noastre aici de a stabili anul ridicării schitului Fedeleșoiu 
la treapta de mănăstire și nici cel al decăderii din aceasta. Ceea 
ce se cunoaște însă este că în 1750, așezământul monahal de la 
Fedeleșoiu a devenit metoc al Mănăstirii Pantelimon din București.

Despre schitul și mănăstirea Fedeleșoiu, precum și despre 
biserica acestui așezământ monahal, devenită parohială din 
1884, găsim importante mărturii istorice în cartea Prof. Teodor 
Mavrodin, pe care le prezentăm mai jos însoțindu-le și cu unele 
precizări și lămuriri explicative acolo unde am considerat de 
cuviință. Cu convingerea că toate aceste mărturii istorice se vor 
adeveri ajutoare prețioase la redactarea monografiei Schitului 
Fedeleșoiu, de care acesta n-a avut parte până în prezent.

Ierarhul Samuil al Episcopiei Argeșului, locțiitor de episcop (13 
ian. 1845-30 sept. 1849), abia ajuns pe tronul episcopal, mai exact 
,,la începutul anului 1845’’, (p. 192) a cerut protopopilor din cele 
două județe ale eparhiei (Argeș și Olt) să-i raporteze ,,situația cu 
privire la biserici, slujitorii acestora, proprietarii moșiilor pe care 
se aflau bisericile, pe sate și cătune.’’. (p. 192). Iar respectivele 
rapoarte statistice ale protopopilor din 1845 au fost publicate de 
autorul cărții, Teodor Mavrodin, la paginile 192-206 ale acesteia.                                                                                                                                       

De fapt, ierarhul Samuil ,,a inițiat și apoi a verificat o catagrafie 
a eparhiei respective”1. A fost însă a doua catagrafie a eparhiei 
Argeșului, fiindcă prima a fost întocmită chiar de primul ierarh al 
acesteia, Iosif (13 decembrie 1793-+27 octombrie 1829), în anul 
1808,  ,,catagrafie a bisericilor și preoților din eparhie.’’2.   

Potrivit autorului cărții, rapoartele protopopilor trimise episco-

pului Samuil în 1845 au constituit ,,primul document mai complet 
aflat în arhiva episcopiei, deoarece cancelaria acesteia nu a fost 
organizată, așa cum era firesc, până la venirea acestui arhiereu 
la conducerea episcopiei.’’. (p. 192). În același timp, profesorul 
Teodor Mavrodin a făcut ,,precizarea că nu toți conducătorii 
protopopiatelor au răspuns conștiincios la toate rubricile cerute. 
Regretabil este și faptul că rapoartele unora dintre ei, în general, 
sunt întocmite superficial, cu greșeli și inexactități.’’ (p. 192). 

Dincolo de precizarea făcută, Teodor Mavrodin a adus și urmă-
toarele lămuriri privitoare la acele rapoarte: ,,Deoarece unii pro-
topopi nu au răspuns la toate rubricile, am folosit date din anii 
1859-1860 pentru unele biserici (rubricile 3-4 și 6-7), deși unele 
se contrazic (6-7). În corespondența preoților cu protoieriile și 
a acestora cu episcopia, ulterioară anului 1845, apar nepotriviri 
în ceea ce privește numele cătunelor și hramurilor bisericilor. 
În pri-vința anului zidirii lăcașurilor (rubrica 5) credem că unele 
date sunt eronate fie din cauza pisaniilor, fie că preoții nu știau să 
transcrie corect literele chirilice din inscripțiile existente.’’ (p. 20)                                                                                        

Convingerea profesorului Teodor Mavrodin era așadar că în 
rapoartele protopopilor din 1845, ,,unele date sunt eronate’’ 
ceea ce avea să-l determine să folosească în cartea sa și ,,date 
din 1859-1860’’ din arhiva Episcopiei Argeșului privitoare la 
așezăminte monahale și biserici ale eparhiei Argeșului din acei an.

Iată și ce prevedeau rubricile rapoartelor protopopilor despre 
bisericile din Episcopia Argeșului din 1845: nr. 1 ,,Orașul, satul, 
cătunul’’; nr. 2 ,,Hramul’’; nr. 3 ,,De zid’’; nr. 4 ,,De lemn’’; nr. 5 ,,Anul  
înființării’’; nr. 6 ,,Enoria (familii) 1845’’; nr. 7 ,,Enoria (familii) 
1859’’; nr. 8 ,,Proprietatea în 1845’’; nr. 9 ,,Proprietatea în 1859/ 
1860’’. Cu reamintirea, firește, că la rubricile cu datele rapoartelor 
protopopilor din 1845 au fost inserate de Teodor Mavrodin și date 
,,din 1859-1860’’.                           

Din respectivele rubrici ale rapoartelor inserate de Teodor 
Mavrodin în carte luăm cunoștință că: 1) ,,Mănăstirea Fedeleșoiu” 
era proprietara moșiei pe care a fost construită în 1820 biserica 
de zid cu hramul Buna Vestire din Dăngești, Plaiul Loviștea, 
județul Argeș (p. 193); 2) ,,Schitul Fedeleșoiu” era proprietarul 
moșiei pe care s-a construit bisericile: a) biserica de lemn cu 
hramul Sfântul Dumitru din Giurgiuveni, Plasa Topologul, județul 
Argeș, în 1832 (p. 194); b) biserica de zid cu hramul Toți Sfinții 
din Runcu3, Plasa Topologul, județul Argeș, în 1855; c) biserica de 
zid din Fedeleșoiu, Plasa Topologul, județul Argeș (p. 195), adică 
însăși lăcașul schitului din localitate.

Privitor la biserica din Fedeleșoiu se cuvine precizat că în carte 
este indicat hramul ,,Sfinții Apostoli’’, însă primul hram al bisericii 
Schitului Fedeleșoiu a fost Schimbarea la Față a Domnului. Însă se 
poate constata din cele scrise în același raport că pe la jumătatea 
secolului al XIX-lea în biserica de la Fedeleșoiu era cinstit doar 
cel de al doilea hram, adică al Sfinților Apostoli, care îi fusese 
dat aceleia, probabil, cu ceva timp în urmă. Probabil că bisericii 
schitului i s-a dat hramul Sfinților Apostoli, întrucât aceasta a 
fost sfințită la 29 iunie, ziua de cinstire a Sfinților Apostoli Petru 
și Pavel. Dar rămâne, desigur, de cercetat și cunoscut anul exact 
în care biserica așezământului monahal de la Fedeleșoiu a primit 
al doilea hram. Sigur este că, în prezent, la biserica fostului schit 
Fedeleșoiu, devenită de mir în 1884, sunt sărbătorite ambele 
hramuri, adică atât al Schimbării la Față, cel initial din 1673, cât și 
cel al Sfinților Apostoli.

Totodată, o altă precizare ce se cade a fi făcută este aceea 
că biserica din Fedeleșoiu datează din 1673, în timp ce în 
raportul prezentat în carte este trecut ,,1600’’ (p. 195). În cazul 
acesta anul 1600 menționat în raport este fie eronat, fie că la 
Fedeleșoiu a fost o biserică construită la 1600, anterioară deci 
celei ctitorite de mitropolitul Varlaam la 1673. Firește, cercetări 
viitoare efectuate la Fedeleșoiu vor putea confirma sau infirma 
existența unei biserici de la 1600. Însă, oricum, referitor la anul 
,,1600’’ și la hramurile bisericii din Fedeleșoiu sunt mai multe 
întrebări cărora trebuie să li se dea răspunsuri satisfăcătoare tot 
de aceleași cercetări viitoare. Până atunci ne întrebăm dacă nu 
cumva a fost construită o biserică de zid sau de lemn cu hramul 
Sfinții Apostoli la Fedeleșoiu, în 1600, tocmai pe locul - sau în 
apropierea acestuia - unde avea să fie construită biserica schitului 
la 1673. Și poate chiar în amintirea acelui hram al bisericii din 1600 
să se fi adăugat cel de mai târziu la cel inițial al bisericii schitului, 
Schimbarea la Față a Domnului. După cum ne mai putem întreba, 
cum am menționat deja, mai sus, dacă nu cumva hramul Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel dat mai târziu bisericii schitului Fedeleșoiu 
s-ar datora faptului că sfințirea acesteia s-a săvârșit  la 29 iunie 
1673, adică în ziua de prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel. 
Însă oricare ar fi realitatea, se cuvine ținut seama de ceea ce scria 
chiar Teodor Mavrodin, și anume că în raportul din 1845 ,,unele 
date sunt eronate’’ și ca atare se cuvine ca acestea să fie luate în 
considerare cu precauție. Mai ales că în raportul din 1845 unde 
biserica din Fedeleșoiu figurează în rândul bisericilor de mir ale 

Episcopiei Argeșului (p. 192 și p. 195), ceea ce în realitate avea 
să se întâmple cateva decenii mai târziu, cum se poate constata 
din cele de mai jos. Totuși, interesant de notat este că din același 
raport din 1845 aflăm că biserica parohiei Fedeleșoiu avea ,,98 
enoriași (familii)’’ în ,,1845’’ (p. 195).

Cu toate că prof. Teodor Mavrodin a precizat că ,,unele date’’ 
ale raportului din 1845 ,,sunt eronate”, totuși în cartea sa scrie 
că ,,în anul 1845 biserica Schitului Fedeleșoiu a fost consemnată 
ca locaș de mir, cu hramul Sf. Apostoli, având o enorie de 98 de 
familii.’’ (p. 279). Potrivit datelor inserate de Teodor Mavrodin 
privitoare la situația din anii 1859/1860, enoria Fedeleșoiu avea 
atunci ,,90 enoriași (familii)’’ în ,,1859’’ (p. 195). 

Mitropolitul Nifon al Ungrovlahiei (1850-1875) dorind în 
1853 ,,să cunoască numărul bisericilor aflate pe proprietățile 
mitropoliei, episcopiei, schiturilor și mănăstirilor neînchinate’’ 
(p. 208) din Episcopia Argeșului îi solicita episcopului acesteia, 
Climent (15 sept. 1850-8 oct. 1862), la 2 noiembrie a aceluiași 
an, să-i prezinte un raport cu situația din eparhia sa. Iar episcopul 
Climent, la rândul său, cere ,,celor cinci potopopi’’ (p. 208) din 
episcopie să alcătuiască respectivul raport și să-l trimită episcopiei. 

Raportul protopopilor trimis episcopului Climent, care era o  
adevărată catagrafie a eparhiei Argeșului, conținea rubricile: ,,Numi- 
rea satului’’; ,, Nr. biserici’’; ,,Numirea bisericii’’; ,,Plaiul ...’’ sau 
,,Plasa ...’’ . Proprietatea’’. Iar în acest raport din 1853 găsim trecut 
,,Schitul Fedeleșoiu, Runcu’’ la rubrica ,,Numirea bisericii’’. Dar iată 
ce găsim trecut și la celelalte rubrici ale raportului din 1853: a) la 
rubrica ,,Numirea satului’’ = ,,Runcu’’; b) la rubrica ,,Nr. biserici’’ 
= ,,2’’; c) ,,Numirea bisericii’’ = ,,Schitul Fedeleșoiu, Runcu’’ d) 
,,Plasa...’’ = ,,Argeșul’’. ,,Proprietatea’’ = ,,Schitul Pantelimon’’.

Firește, la cele scrise în catagrafia trimisă episcopului Climent, 
și anume ,,Schitul Fedeleșoiu, Runcu’’, necesită aduse cîteva 
lămuriri: 1) Existența numărului de două biserici la Runcu rămâne 
de cercetat de cei interesați, firește, dacă corespunde sau nu 
adevărului istoric. 2) Cât privește ,,Numirea bisericii’’ din Runcu 
cu denumirea ,,Schitul Fedeleșoiu, Runcu’’ este eronată. Ceea 
se cunoaște sigur este că biserica din satul Runcu, vecin cu satul 
Fedeleșoiu, dar situat la câțiva kilometri în dealul dinspre pădure 
al acestuia, avea să fie construită pe moșia proprietate a schitului 
Fedeleșoiu. Și tocmai în baza acestei realități istorice a timpului 
considerăm că autorii raportului au inserat la rubrica ,,Numirea 
bisericii’’: ,,Schitul Fedeleșoiu, Runcu’’. 3) La rubrica ,,Plai... Plasă... 
Proprietate’’ găsim trecut: ,,Plasa Argeșul’’ și ,,Proprietatea Schitul 
Pantelimon’’. Aici venim, mai întâi, cu precizarea că, într-adevăr, în 
1853, Runcu aparținea de Plasa Argeșul. Apoi, nu se cade uitat că 
schitul Fedeleșoiu devenise metoc al Mănăstirii Pantelimon din 
București (Eforia Spitalelor Civile) în 1850. Ori faptul că în acel 
timp, 1853, schitul Fedeleșoiu era posesorul unor mari proprietăți 
în Runcu, inclusiv asupra moșiei pe care avea să se construiască 
acolo biserica cu hramul Sfântul Nicolae și Toți Sfinții4, terminată 
în 1855, autorii raportului trimis episcopului Climent au trecut 
lăcașul respectiv drept proprietate a ,,Schitului Pantelimon’’. Și 
astfel s-ar explica de ce se află trecut ,,Schitul Fedeleșoiu, Runcu’’ 
și ,,Schitul Pantelimon’’.

La 29 august 1860 mitropolitul Nifon înștiința pe episcopul Cli- 
ment al Argeșului despre cele două circulare trimise, una către sta- 
reți și cealaltă către starețe ale așezămintelor monahale din întrea- 
ga Mitropolie, prin care ,,se încerca să se introducă o anumită ordi- 
ne în viața monahală, înlăturându-se abaterile care se constata-
seră.’’ (p. 49). De asemenea, mitropolitul Nifon îi cerea episco-
pului Climent să facă cunoscut conținutul celor două circulare în  
Episcopia Argeșului ,,spre a se conserva uniformitatea ce trebuie  
să existe în lucrările noastre privitoare la administrația biseri-
cească.’’ (p. 49). Episcopul Climent s-a conformat cerinței 
mitropolitului Nifon și la 6 septembrie 1860 a trimis textele 
celor două circulare la toate schiturile și mănăstirile de călugări 
și de călugărițe ale Episcopiei Argeșului. Și printre mănăstirile 
respective cărora li s-au trimis cele două circulare este menționată 
și mănăstirea de la ,,Fedeleșoiu’’ (p. 50). Fapt ce indică că la 1860 
Fedeleșoiu era trecut în rândul localităților cu schituri și mănăstiri 
ale Episcopiei Argeșului, ceea ce contrazice, evident, cele inserate 
în raportul din 1845 care includea biserica schitului din Fedeleșoiu 
în rândul celor de mir.

Câțiva ani mai târziu, mai exact la 5 august 1865, Ministerul 
Cultelor îi cerea noului instalat episcop al Episcopiei Argeșului, 
Ghenadie (31 mai 1865-19 iulie 1868, suspendat, 12 noiembrie 
1868 demisionat), ,,date despre episcopie și slujitorii ei’’ (p. 
72), ceea ce ierarhul a și făcut. Mai întâi, în răspunsul său către 
Ministerul Cultelor, episcopul Ghenadie a prezentat pe scurt 
datele biografice ale ierarhilor argeșeni de la înființarea Episcopiei 
în 1793 și până la urcarea sa pe tronul Episcopiei Argeșului în 1865. 
Apoi, episcopul Ghenadie a trimis Ministerului Cultelor ,,tabele cu 
personalul cancelariei, superiorii m-lor și îngrijitorii bisericilor din 
cele două județe ale eparhiei, foste schituri:’’ (p. 73).
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Concret, în tabelele respective din 1865, Episcopul Ghenadie 
indica numele a 18 persoane din județul Argeș și 9 din județul 
Olt, (p. 73-74), ca fiind superiori ai așezămintelor monahale și 
îngrijitori ai bisericilor, majoritatea preoți.

Interesant de semnalat este că la numărul 15 din tabelul județu- 
lui Argeș, episcopul Ghenadie a trecut numele unui preot și vârsta 
sa, studiile sale și calitatea de ,,îngrijitor al bisericii Schitului Fedele- 
șoiu din 1865.” (p. 74). Dar, iată cele scrise de episcopul Ghenadie: 
,,15. Pr. Dimitrie Șerban - 40 ani - Fedeleșoiu - 4 clase în seminarul 
episcopiei - îngrijitor al bisericii Schitului Fedeleșoiu din 1865;’’ (p. 74). 
    Așadar, din cele scrise de episcopul Ghenadie aflăm lucruri 
importante despre biserica Schitului Fedeleșoiu și slujitorul 
aceleia în 1865. În primul rând, că la Fedeleșoiu era în 1865, 
preotul Dimitrie Șerban, în vîrstă de 40 de ani, absolvent al 
seminarului ,,Sfântul Neagoe’’ al Episcopiei Argeșului, înființat 
în 1836 la Curtea de Argeș, și îngrijitor al bisericii Schitului 
Fedeleșoiu în 1865. În al doilea rând, că pentru Episcopia Argeșului 
și episcopul ei Ghenadie, biserica rămânea și în 1865 ,,biserica 
Schitului Fedeleșoiu’’. Cu toate că, așa cum se poate constata 
chiar din cele inserate în cartea ,,Episcopia Argeșului 1793-1949’’ 
și prezentate în acest articol, biserica fostului Schit Fedeleșoiu 
fusese menționată în raportul din 1845 ca fiind biserică de mir5, 
dar fiind, cu siguranță, eronat.

Urmașul episcopului Ghenadie pe scaunul episcopal de la Argeș  
a fost ierarhul Neofit (Scriban) (locțiitor (30 oct. 1862-20 mai 1865); 
episcop eparhiot (19 iulie 1868-18 ian. 1873), în timpul căruia 
Ministerul Cultelor îi cerea la 1 septembrie 1872 prezentarea unei 
situații ,,cu călugării și călugărițele aflate în eparhie, pentru a se 
verifica dacă legea călugăriei din anul 1864 se respectă.’’ (p. 85).

Episcopul Neofit (Scriban) s-a conformat și a trimis 
Ministerului Cultelor situația cu numele așezămintelor monahale 
din Episcopia Argeșului și a numărului existent de viețuitori al 
fiecăruia dintre acestea. Iar printre așezămintele menționate 
de ierarhul Neofit în situația trimisă Ministerului Cultelor se 
află trecut și cel de la Fedeleșoiu, astfel: ,,4. Schitul Fedeleșoiu, 
întreținut de eforie1;’’. (p. 85). Prin urmare și în toamna anului 
1872, ,,Schitul Fedeleșoiu’’ era trecut în rândul așezămintelor 
monahale ale Episcopiei Argeșului și că, totodată, avea atunci un 
viețuitor, care, cu siguranță, era și slujitorul bisericii aceluia, care 
deservea și pe locuitorii satului Fedeleșoiu, care nu dispuneau de 
altă biserică pe teritoriul localității acestora. Așadar, cele scrise în 
raportul din 1845 și anume că biserica Schitului Fedeleșoiu era 
în anul respectiv biserică de mir nu corespund realității istorice.

O știre importantă despre obiectele de cult aflate în posesia bise- 
ricii Fedeleșoiu, și anume a unui al doilea sfânt Antimis, din 1773, 
dăruit acesteia de mitropolitul Grigorie al II-lea o aflăm prezentată 
în cartea lui T. Mavrodin astfel: ,,La inspecția revizorului ecleziastic 
din 8 iunie 1866 s-a găsit un al doilea sfânt antimis cu moaște’’, 
,,de la anul 1773, de la înălțatul mitropolit Grigorie’’. (p. 279-280).

Biserica schitului Fedeleșoiu se învrednicea așadar în 1773 să 
primească un sfânt Antimis de la însuși mitropolitul Ungrovlahiei, 
Grigorie al II-lea (1760-1787), cel care a tipărit ,,în jur de 40 de 
cărți de slujbă și de învățătură teologică’’6. Și tot același mitropolit 
Grigorie al II-lea a fost cel care în 1776 a primit din partea 
patriarhului ecumenic Sofronie (1774-1780) titlul de ,,locțiitor al 
scaunului Cezareii Capadociei’’, purtat și în prezent de Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române.

Câțiva ani mai târziu, în 1880, Camera Legiuitoare a votat 
bugetul Eforiei Spitalelor Civile din București, votare publicată în 
Monitorul Oficial ,,nr.70/1880’’, prin care s-a decis ,,în înțelegere 
cu Guvernul, să ia măsuri a reduce numărul schiturilor aflate în 
administrațiunea sa, păstrând numai pe acelea cari ar prezenta 
un interes mai mare istoric sau ecleziastic, rămâind celelalte pe 
seama trebuinței comunelor respective.’’ (p. 280). Or, schitul 
Fedeleșoiu se afla în administrația Eforiei Spitalelor Civile. 

Aproximativ trei ani mai târziu însă, în 1883, biserica schitului Fe- 
deleșoiu și îndeosebi chiliile acesteia au căzut pradă focului, ceea  
ce a determinat pe ,,enoriașii parohiei’’ (p. 280) să repare ,,acope-
rișul’’ acesteia, dar fără a anunța Episcopia Argeșului, potrivit infor- 
mării făcută acesteia de către protoiereul locului ,,la 20 decem-
brie 1883’’. (p. 280). Așa încât la Fedeleșoiu a fost trimis ,,subpro-
toiereul Ștefan Gibescu’’, care în procesul verbal încheiat la 3 ianua- 
rie 1884 preciza că ,,îngrijitorul Nichifor ieromonah a primit dezle-
gare de la Eforia Spitalelor Civile din București, însă nu anunțase și  
episcopia că s-au efectuat reparații în interiorul și exteriorul biseri-
cii.’’ (p. 280). Deci, la 20 decembrie 1883, la schitul Fedeleșoiu era 
ieromonahul Nichifor, cel care slujea în biserica acestuia.

,,Subprotoiereul’’ Ștefan Gibescu mai preciza în procesul ver- 
bal din 3 ianuarie 1884 că din cauza incendiului din anul prece-
dent întâmplat la schitul Fedeleșoiu ,,au ars toate casele care se  
compuneau din 15 camere și chiar învelitoarea bisericii, căci după  
informațiunile ce am luat locuitorii comunei nu au dat nici un ajutor 
și nici nu s-a putut descoperi de unde a provenit focul.’’. Sigur este 
că urmare dispoziției dată de Eforie s-a reparat acoperișul ,,și s-au 
reparat toate stricăciunile ce i s-au cauzat.’’ (p. 280).

Același proces verbal al ,,subprotoiereului’’ Ștefan Gibescu dez- 
văluie și următoarele realități: a) satul Fedeleșoiu ,,nu are altă 
biserică’’ decât aceea a schitului; b) parohia era constituită din ,,pes- 
te 120 locuitori’’; c) ,,biserica împreună cu odoarele deja s-au dat 
în primire primăriei’’; d) iar Eforia Spitalelor Civile din București a 
solicitat Ministerului de Interne să dea dispoziție Primăriei7 Fede-
leșoiu să se îngrijească de biserică ,,deoarece Eforia a și suprimat din  
bugetul său cheltuielile privitoare la Schitul Fedeleșoiu.’’ (p. 280); 
e) ,,casele’’ arse ale schitului ,,se compuneau din 15 camere’’, de 
fapt, chilii ale viețuitorilor schitului; f) pradă focului din 1883 a 
căzut și ,,învelitoarea bisericii’’ schitului, adică acoperișul acesteia.

Cu siguranță, incendiul de la schitul Fedeleșoiu din 1883 a 
avut drept urmare imediată luarea deciziei Eforiei Spitalelor Civile 
de a nu-l mai păstra în administrația sa și a da biserica aceluia 
în grija Primăriei Fedeleșoiu. Decizie devenit reală prin ,,adresa 
403 din 19 ian. 1884 a Eforiei Spitalelor Civile din București către 
Ministerul de Interne’’, în care ,,se menționa actul în baza căruia 
biserica a fost dată Primăriei Fedeleșoiu.’’. (p. 280).

Primăria Comunei Fedeleșoiu-Fețeni, cu sediul la Fedeleșoiu, 
prin adresa ,,403’’ din 5 martie 1884, anunța Episcopia Argeșului 
că Eforia Spitalelor Civile din București a lăsat biserica Schitului 
Fedeleșoiu ,,pe seama enoriașilor cătunului Fedeleșoiu, cu toate 
odoarele ce se află   într-însa.’’ (p. 280). Prin urmare, începând din 
anul 1884 biserica schitului Fedeleșoiu deservea în exclusivitate 
enoriașii parohiei din ,,cătunul’’ respectiv, devenind astfel de 
atunci și până în prezent biserică de mir.

Preot al bisericii din Fedeleșoiu în 1884 era Ioan Atanasiu, care 
la 7 septembrie a aceluiași an aducea la cunoștința episcopului 
de la Argeș, Ghenadie Petrescu (14 martie 1876-18 mai 1893), că  
Eforia a lăsat aceleia, prin ,jurnalul încheiat, nr. 32’, ,,nouă pogone 
pământ, care sunt rezervate prin actul de delimitare și prevăzut 
în planul comunei sub litera C, și care pământ încunjură biserica 
de toate părțile, pe care se află plantată și o mică viișoară pentru 
vinul trebuincios serviciului divin.’’. (p. 280). Însă, după Teodor Ma- 
vrodin, ,,arendașul moșiei Fedeleșoiu a intervenit la eforie cum 
că acest pământ se află aproape de conacul și pătulele moșiei și 
astfel, prin adresul 2527, a suspendat dispozițiile celuilalt ordin, 
dând bisericii alt teren ,în depărtare cu totul de biserică,’’. (p. 280). 
Și T. Mavrodin conchide: ,,Episcopia a trimis raportul la Ministerul 
de Interne pentru a se hotărî.’’ (p. 280). De semnalat aici că în ta-
bela cu suprafețele de pământ proprietate a bisericilor din județul 
Argeș în 1940, în baza măsurătorii întocmite de inginerul hotarnic 
în acel an, și prezentată de T. Mavrodin în cartea sa, parohia Fede-
leșoiu este trecută ca având suprafața de ,,14,5079 ha’’. (p. 225).                                                                                                                                           

O altă informație despre parohia Fedeleșoiu pe care o găsim în 
cartea lui T. Mavrodin se referă la faptul că protoierul acesteia în- 
știința episcopia Argeșului, la 17 februarie 1888, că primăria Fede-
leșoiu voia ,,să vândă cărămida din zidurile clădirilor care au ars 
în incendiul din anul 1883 și cu banii să contribuie la întreținerea 
bisericii.’’ (p. 280). Dar, potrivit profesorului Teodor Mavrodin, epis- 
copul Ghenadie i-a răspuns protoiereului că Primăria Fedeleșoiu 
,,n-are decât s-o vândă din moment ce-a luat-o de la Eforie.’’. Și că, 
totodată, episcopul Ghenadie a concluzionat astfel: ,,Noi nu ne 
putem lua răspunderea în fața lui Dumnezeu.’’. (p. 280).

Importante sunt desigur și informațiile lui T. Mavrodin, 
provenite din documentele din arhiva Episcopiei Argeșului, 
potrivit cărora bisericii fostului schit Fedeleșoiu i s-au făcut ,,unele 
reparații... în anii 1895 și 1920’’. (p. 280). 

Documentele din arhiva Episcopiei Argeșului i-au dat 
posibilitatea lui T. Mavrodin să constate că parohia Fedeleșoiu a 
organizat o colectă de strângerea de fonduri pentru biserica  din 
satul vecin, Goranu8, aflată în construcție. Concret, T. Mavrodin 
scrie că ,, la 17 iulie 1940’’ (p. 283), parohia Fedeleșoiu aducea 
la cunoștința Episcopiei Argeșului că a intreprins ,,trei pantahuze9 
pentru ,biserica în construcție’ din Goranu și tot nu s-a terminat.’’ 
(p. 283). Dar, întrucât biserica din Goranu nu s-a terminat de 
construit, parohia Fedeleșoiu cerea aceleași Episcopii a Argeșului 
,,penthahuză pentru Eparhia Olteniei și Eparhia Bucureștilor’’, iar 
,,episcopia a fost de acord și a intervenit la cele două eparhii.’’ (p. 

283). Și aici se cade precizat că ceea ce a determinat parohia din 
Fedeleșoiu să recurgă la pentahuze pentru construcția bisericii din 
Goranu se datora faptului că aceasta din urmă era filie a aceleia. 
Oricum, biserica din Goranu, construită din piatră și cărămidă, a 
fost terminată ,,în anul 1955’’ (p. 283).  

Dintr-un tabel întocmit de Episcopia Argeșului la cererea 
Departamentului Logofeției de la ,,25 august 1847’’ și trimis 
acestuia aflăm că printre cei zece tineri ai eparhiei, care ,,au 
absolvit la 1 iulie 1847’’ Seminarul ,,Sfântul Neagoe’’ de la Curtea 
de Argeș se număra și unul din ,,Fedeleșoiu - plasa Topolog” (p. 
448), fără a i se indica însă numele seminaristului.

Într-o tabelă întocmită de T. Mavrodin pe perioada 1839-
1873 cu clerici și credincioși ai Episcopiei Argeșului care au primit 
distincții bisericești și laice, inserată în cartea sa, găsim trecut și un 
preot din Fedeleșoiu, astfel: ,,Alecsandru Brătășanu, preot Schitul 
Fedeleșoiu, Plasa Olt, Județ Argeș, rangul primit: sachelarie, anul 
1863.’’ (p. 479). 

Aflăm, prin urmare, numele și prenumele unui preot al Schitu-
lui Fedeleșoiu din 1863, ,,Alecsandru Brătășanu’’, care a primit în 
acel an rangul onorific bisericesc de sachelar. Și astfel aflăm că în 
1863 Schitul Fedeleșoiu avea preot slujitor. De altfel, din cartea 
profesorului Teodor Mavrodin mai cunoaștem, potrivit celor 
consemnate, și numele altor doi preoți de la schitul Fedeleșoiu, și 
anume: preotul ,,Dimitrie Șerban’’, absolvent al Seminarului de la 
Curtea Argeș, ,,îngrijitor al bisericii Schitului Fedeleșoiu’’ în 1865; 
și ,,ieromonahul Nechifor’’ al aceluiași schit în decembrie 1883, 
care, probabil, a fost și ultimul preot călugăr slujitor al schitului. 

În același timp, din aceeași carte a prof. T. Mavrodin aflăm că 
la 1872, schitul Fedeleșoiu avea un viețuitor, fără a i se indica însă 
numele și nici preciza dacă era  ieromonah, adică preot călugăr. 
După cum tot din cartea lui T. Mavrodin aflăm și de un seminarist 
din Fedeleșoiu, fără a i se da numele, care la 1 iulie 1847 a absolvit 
Seminarul de la Curtea de Argeș.

De asemenea, de menționat că în cartea lui T. Mavrodin este 
amintit preotul parohiei Fedeleșoiu din 1884, și anume, Ioan 
Atanasiu, precum și proprietățile deținute de aceasta în acel an. 

Merită  semnalat, în fine, și faptul că în 1863 așezământul mo- 
nahal de la Fedeleșoiu apare menționat în documentele Episco-
piei Argeșului ca schit. Tot în cartea lui T. Mavrodin găsim că în 
1847 localitatea Fedeleșoiu aparținea de Plasa Topolog, în timp 
ce în 1863 de Plasa Olt. Mărturiile despre Schitul Fedeleșoiu și  
biserica acestuia existente în cartea profesorului Teodor Mavro-
din constituie un prețios ajutor la întocmirea monografiei acestui  
așezământ, ceea ce ne-a și determinat, de altfel, să le prezentăm.
                                                                                     

1) Preot profesor doctor Niculae Șerbănescu, Înființarea Episcopiei 
Argeșului. Episcopii Argeșului, în lucrarea: ,,1990-2000. Episcopia 
Argeșului și Muscelului din nou la drum’’. Sfânta Episcopie a Argeșului 
și Muscelului, 2000, p. 12; 2) Ibidem, p. 7; 3) Potrivit raportului amintit, 
Biserica parohiei Runcu avea ,,158 familii în 1845’’  și ,,210 familii în 
1859’’, conform datelor profesorului Mavrodin. (p. 195). Or aceasta 
presupune că deja inainte de 1855, anul terminării construcției actualei 
biserici, a existat la Runcu o parohie cu o biserică. În această privință, 
Părintele Virgil Oprescu, actualul paroh al parohiei de la Runcu, ne scria 
la 14 octombrie 2021, căruia îi mulțumim și pe această cale, că: ,,Tradiția 
consemnată într-o schiță istorică a comunei Runcu din anul 1940 ne 
spune că biserica din Runcu ar fi fost ridicată pe la anul 1660.’’. Și tot 
Părintele Virgil Oprescu ținea să ne precizeze în aceeași scrisoare că ,,la 
schimbarea pardoselii din biserică (în vara aceasta) nu am găsit nici o 
urmă de vestigii, o altă temelie sau mormânt.” Ceea ar indica că biserica 
veche, din 1660, a fost clădită, potrivit Părintelui V. Oprescu ,,în alt loc 
sau piatra din temelie a fost folosită la actuala construcție. Poate biserica 
a fost zidită pe vechea temelie!”. Firește, cercetări viitoare vor aduce 
lumină și în cele de mai sus; 4) Hramul Sfântul Nicolae și Toți Sfinții ai 
bisericii parohiei din Runcu ar fi fost înlocuit cu ,,Sfinții Arhangheli’’ în 
1968 de Preotul slujitor Petre P. Coman (1930-1974), cu prilejul sfințirii 
picturii la 12 septembrie a aceluiași an, potrivit aceluiași preot Virgil 
Oprescu, actualul slujitor și paroh al acesteia. Totodată, țin să menționez 
că biserica din Runcu, terminată în 1855, a avut drept ctitor pe Nicolae 
Olteanu, strămoșul pe linie maternă al autorului prezentului articol; 5) 
Biserica Schitului-mănăstire Fedeleșoiu a devenit de mir în 1884, deși 
chiar recent se scria că aceasta ar fi devenit biserică a parohiei din satul cu 
același nume în ,,1860’’. (Preot Radu Tascovici, Fedeleșoiu (Fedelesciori), 
în ,,Enciclopedia Ortodoxiei Românești’’, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune Ortodoxă, București, 2010, p. 274); 6) Pr. dr. Florin Șerbănescu, 
Mitropolitul Grigorie (II) (1760-1787), în vol. ,,Domnitorii și ierarhii Țării 
Românești - Ctitoriile și mormintele lor - Editura ,,Cuvântul Vieții’’ a 
Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009, p. 543-545; 7) În istoria sa, Satul 
Fedeleșoiu a fost atât singur primărie cât și împreună cu alte sate, dar cu 
sediul comunei în acesta, ca, bunăoară: Fedeleșoiu-Runcu; Fedeleșoiu-
Goranu; Fedeleșoiu-Fețeni; Fedeleșoiu-Dăești. În prezent Fedeleșoiu este 
sat al Comunei Dăești; 8) Goranu face parte, în prezent, din Municipiul 
Vâlcea; 9) Pantahuza (cuvânt grec) era lista de subscripție, prin care se 
strângeau bani pentru construirea sau repararea bisericilor, mănăstirilor 
și pentru diverse lucrări umanitare.

(Urmare din pag. 6)

Ca idee și acțiune socială, neoharetismul era și este chemat să susțină și să aplice concepțiile refor- 
matorului Spiru Haret pentru redresarea societății românești marcată de criza economică, zbuciu-
mată de conflictele sociale și aprige dispute politice și al cărui sistem de securitate socială se pră-bușise. 
Esența neoharetismului, aprecia profesorul Aurelian Gh. Bondrea într-o formulă sintetică, consta  
în abordarea în mod constructiv a problemelor cu care se confruntă societatea românească „prin 
adecvare continuă la condițiile lumii noastre, prin asumarea progresului științific și tehnic, dar și prin 
reconsiderarea tradiției, prin apelul constant la ceea ce s-a definit ca o școală națională în domeniu.⁵

Neoharetismul nu și-a pierdut semnificația și importanța socială. Este nevoie de un astfel de 
spirit reformator, curajos și hotărât și astăzi când România a ajuns un stat neguvernat din cauza 
unor neaveniți care s-au cocoțat în vârfurile puterii, ancorați în minciuni, incompetență și corupție, 
generând dezastrul fără precedent al societății românești și punând în pericol viitorul țării și al 
neamului nostru multimilenar.

NOTE:	
1. Omagiu profesorului Aurelian Gh. Bondrea. 85 de ani de viață. 65 de ani de învățământ. Neoharetism în 

învățământ, știință, cultură. Editura Fundației „România de Mâine”, București, 2013, p.13. 2. Operele lui Spiru 
C. Haret, Cartea Românească, București, vol.VII, Polemice și politice. 1887-1890, p.186. 3. Ibidem. 4. Gheorghe 
Dumitrașcu, Haretismul în școala românească (județul Vâlcea), Editura Fântâna lui Manole, Râmnicu Vâlcea, 
2013. 5. Omagiu profesorului Aurelian Gh. Bondrea...., ediția citată, pp.40-41.

UNIVERSITARUL	AURELIAN	GH.	BONDREA...

8 noiembrie/2021



noiembrie/2021 9

Gheorghe	DUMITRAȘCU
(Urmare din numărul trecut)

Activitatea	politică	în	România	interbelică

În anii care au urmat actului istoric de la 1 decembrie 1918, 
Iuliu Maniu a dus o politică consecventă concentrându-și 

eforturile în direcția luptei împotriva Partidului Național Liberal, 
care dispunea de cadre cu o vastă experiență politică, în frunte cu 
Ion I.C. Brătianu. Adevărul este că liderul liberal avea o influență 
dominatoare asupra regelui Ferdinand, cu tendințe de a nesocoti 
opoziția și de a-și impune punctul de vedere în toate problemele 
țării. De aceea Iuliu Maniu încerca să încadreze Partidul Național 
Român în sistemul de partide din România întregită, dar refuza 
orice alianță cu liberalii lui Ion I.C. Brătianu. El nu accepta dominația 
P.N.L., pe care o socotea periculoasă pentru însăși evoluția regi-
mului democratic. El acționează pentru coalizarea forțelor politice  
din opoziție, iar în urma unor serii de tratative, care au durat doi  
ani, va repurta un important succes pentru realizarea fuziunii Par- 
tidului Național Român din Transilvania cu Partidul Național Țără-
nesc din Vechiul Regat, condus de învățătorul Ion Mihalache, la 10  
octombrie 1926 și formarea Partidului Național Țărănesc sub pre- 
ședinția sa. În cadrul noului partid, liderul său va desfășura o am- 
plă campanie de răsturnare a guvernului liberal, reușind să obțină  
cele mai multe voturi (77,76%) din totalul de voturi pe țară, iar 
guvernul liberal a fost nevoit să-și prezinte demisia, puterea reve-
nind Partidului Național Țărănesc, iar Iuliu Maniu președintele Con- 
siliului de Miniștri, la 10 noiembrie 1928. Ulterior, guvernul pre- 
zidat de Iuliu Maniu, a provocat o grea decepție pentru populari-
tatea PNȚ. Au ieșit la iveală trăsături mai puțin cunoscute până 
atunci ale lui Iuliu Maniu: preocuparea de a salva mai mult formele 
democratice decât de a da democrației un autentic conținut 
social. În timpul opoziției PNȚ afișase un program real democratic, 
dar guvernarea acestui partid nu a însemnat altceva decât 
continuarea, cu alți oameni, a vechiului sistem politic. Guvernul 
său va încerca să mențină economia pe un curs al stabilității, va 
face unele împrumuturi externe, va concesiona unele activități 
economice, extrem de păguboase pentru statul român.

Din mărturia documentelor cuprinse în lucrările unor exegeți 
de prestigiu ai personalității lui Iuliu Maniu, rezultă că liderul 
PNȚ era preocupat mai mult de lupta cu oamenii politici și mai 
ales cu guvernanții, recurgând la atacuri ce depășeau adesea 
limita rezonabilității. De pildă, în octombrie 1922, a refuzat să 
dea curs invitației regelui Ferdinand de a participa la festivitățile 
încoronării de la Alba Iulia, invocând motivul că acestea au fost 
coborâte „la rolul unei simple manifestații de partid”(18), iar 
președintelui Consiliului de Miniștri, Ion I.C. Brătianu, care a 
organizat aceste manifestații naționale, urmărea să câștige capital 
politic, legându-și numele de acest act. De asemenea, a căutat 
să impiedice adoptarea Constituției din 1923, inițiată de liberali, 
fiind considerată de către acesta prea centralizatoare și votată de 
un Parlament ilegitim de a o schimba.

În memoriile sale, Nicolae Iorga, la 29 martie 1923, relata 
atmosfera creată în incinta Adunării Deputaților: „Imens scandal 
al Opoziției Unite. Brătianu împiedicat a vorbi pe necontenite 
huiduieli și printr-un potop de vorbe murdare”.(19) În opinia lui 
Iuliu Maniu, inițiativa liberalilor era considerată ca o încercare 
de „a înrobi intereselor unui partid, poporul românesc”, iar 
după votarea Constituției, la 29 martie 1923, Partidul Național și 
Partidul Țărănesc au votat o declarație prin care afirmau că aceasta 
„rămâne nulă de drept. Ea nu poate servi de temelie noului stat 
român”.(20) Realitatea istorică a dovedit că această Constituție a 
fost una dintre cele mai democratice din Europa acelei vremi. Ea a 
consacrat statul național unitar și reformele înfăptuite, între care 
votul universal și împroprietărirea țăranilor.

Odată ajuns la guvernare Iuliu Maniu nu numai că a recu-
noscut-o, dar a și guvernat pe baza ei și a apărat-o în perioada de  
ascensiune a forțelor de extremă dreapta, deși o contestase vehe- 
ment în 1923. În mod formal, guvernul Național Țărănesc a 
desființat legea stării de asediu, pentru ca mai târziu el însuși să o 
introducă din nou și s-o extindă ca arie geografică. A luat măsuri 
mult mai drastice decât guvernele anterioare împotriva presei și  
a libertății de întrunire, practici împotriva cărora protestase în opo- 
ziție. În anii crizei, guvernul Maniu a hotărât să facă „economii” dar 
nu prin reducerea lefurilor guvernanților, care au fost chiar mărite, 
ci pe seama salariilor celor ce munceau cu brațele și cu mintea, 
care au fost reduse la jumătate. Conform programului economic 
al PNȚ, al „porților deschise” capitalului străin, tratativele de îm- 
prumut dintre guvernul național-țărănesc și bancherii de la 
Geneva s-au încheiat prin condiții oneroase pentru România. O 
serie de oameni politici din jurul lui Iuliu Maniu au realizat afaceri 
veroase, păgubitoare pentru țară (ex. Afacerea Skoda).

Firește, ar fi nedrept să se omită trăsăturile pozitive, atât ale 
personalității cât și ale politicii lui Iuliu Maniu, dar adevărul ne 
obligă să spunem că, în perioada guvernărilor național-țărăniste, 

care au avut loc în anii crizei economice, s-au săvârșit masacrele 
muncitorilor de la Lupeni(1929) și ale ceferiștilor de la atelierul 
Căilor Ferate din București (1933), s-a înregistrat scăderea 
catastrofală a nivelului de trai prin aplicarea curbelor de sacrificiu, 
creșterea șomajului, o profundă criză în agricultură ș.a., fiind 
încurajate elementele de dreapta de către fruntașul PNȚ Vaida 
Voevod, fără a întâmpina opoziția lui Iuliu Maniu.

În 1937, Maniu revenea la șefia PNȚ, iar primul său act 
important în această calitate a fost încheierea unui pact de 
neagresiune cu Mișcarea Legionară și cu Partidul Liberal condus 
de Gh. Brătianu.(21) Liderul național-țărănesc a intenționat să 
folosească Garda de Fier în scopul atingerii propriilor obiective 
politice: înfrângerea guvernului în alegeri, câștigarea acestora 
de Partidul Național Țărănesc și ajungerea sa la guvern. Astfel, 
el credea că-l va sili pe rege să respecte regimul parlamentar. 
Alianțele electorale încheiate au creat o adevărată derută în 
rândul electoratului. Ziarul „Lumea nouă” – organul central al 
Partidului Social Democrat – scria la 14 decembrie 1937: „În loc de 
pact democratic, D-l Iuliu Maniu ne-a invitat să aderăm la un pact 
de neagresiune cu partidele opoziționiste de dreapta care sunt 
dușmanul democrației, dușmanul oricăror libertăți cetățenești, 
pentru desființarea alegerilor și introducerea dictaturii”. Tot 
atunci, Grigore Iunian, președintele Partidului Radical-Țărănesc, 
se adresa astfel lui Iuliu Maniu: „Nu vi se pare straniu să faceți 
acord cu partidul «Totul pentru Țară», a cărui doctrină este 
înlăturarea libertăților democratice, precum și instaurarea unui 
regim totalitar, în care unul poruncește și ceilați se supun?”.(22)

Raporturile	dintre	Carol	al	II-lea	și	
liderul	național-țărănist

Principele Carol se angajase în 1925, 
când renunțase la calitatea de moștenitor al 
tronului, că nu va mai veni în România timp 
de zece ani, iar după acest termen, numai 
dacă va fi invitat de rege și guvern. În iunie 
1930, nu se scurseseră nici zece ani, astfel 
că prințul încălca propriul său angajament 
și, folosind un pașaport fals, călătorește 
deghizat pe numele de Eugéne Nicolas, 
sosind inopinat la București, în seara zilei 
de 6 iunie 1930 și se va instala la Cotroceni. 
În astfel de condiții, prințul încălca legea 
privind regimul de trecere a frontierei de 
stat a României, fiind pasibil de pedeapsă 
cu închisoarea. Președintele Consiliului de 
Miniștri, Iuliu Maniu, care avea obligația de a impune respectarea 
angajamentelor și a legilor țării, nu numai că nu a luat măsuri în 
acest sens, dar a acceptat faptul împlinit. În noaptea de 6/7 iunie 
1930, prințul Carol va fi declarat rege al României, iar în dimineața 
de 7 iunie, Maniu și-a dat demisia din fruntea guvernului deoarece 
nu a dorit să-și asume răspunderea pentru actul restaurației. 
A doua zi, 8 iunie, vorbind în Parlament în numele majorității 
parlamentare național-țărăniste, Maniu a susținut proiectul de 
lege prin care lui Carol I se recunoștea calitatea de moștenitor 
al tronului, declarând că „se alătura cu însuflețire” la votul ca 
principele Carol să fie proclamat rege al României.(23)

Liderul țărănist a fost un susținător al lui Carol al II-lea cu 
„obligamentul” că regele va relua căsătoria cu regina Elena și va 
renunța la amanta lui Elena Magda Lupescu. Regele a refuzat o 
astfel de propunere și, în ciuda tuturor apelurilor liderilor politici 
de a nu o aduce pe amanta sa în țară, Elena Lupescu s-a stabilit la 
Castelul Foișor pe 12 august, iar câteva luni mai târziu s-a mutat 
la București într-o vilă care a devenit „sediul central al camarilei 
regale”. Acest gest și nerespectarea Constituției îi va transforma pe 
Carol al II-lea și Iuliu Maniu în dușmani neîmpăcați. Totuși, primul 
ministru a evitat să-și facă publice divergențele cu suveranul 
declarând presei că se constată „un perfect acord cu Partidul 
Național Țărănesc și „Coroană”. Divergențele s-au accentuat iar 
în primăvara anului 1933 Iuliu Maniu a luat atitudine deschisă 
împotriva „forțelor oculte care s-au cuibărit în jurul tronului”.(24)

În viața politică, în general, Iuliu Maniu nu a fost numai un 
abil diplomat, un negociator răbdător cu o implicare discretă, 
dar de multe ori echivocă, nu întotdeauna a acționat imediat, 
tergiversând asumarea răspunderii, așa după cum rezultă din 
prezentarea sa în presa timpului sau în scrierile unor istorici ori 
apropiați ai săi. Din contră, el avut și atitudini imediate și ferme, 
prezentându-și deschis și hotărât, punctul de vedere. Așa îl 
vedem în discuțiile purtate la Arad, în noiembrie 1918, între 
Consiliul Național Român Central și reprezentantul guvernului 
de la Budapesta în legătură cu soarta Transilvaniei. La întrebarea 
Oskar Iászi: „În definitiv, ce vor românii?”, liderul național-țărănist 
a dat un răspuns categoric: „Despărțirea totală”, ceea ce a dus 
la unirea Transilvaniei cu România, hotărâtă la Alba Iulia la 1 
decembrie1918.(26)

De asemenea, liderul țărănist a sesizat pericolul  pe care-l 
reprezenta camarila regală pentru existența regimului democratic 
din România, de aceea în discursul din iunie 1936, el a luat o 
atitudine fermă împotriva Elenei Lupescu, recurgând la termeni 
foarte duri, afirmând că aceasta „a adunat în jurul său o ceată 
de aventurieri, care au acaparat conducerea țării și șoptesc la 
urechile regelui visuri dictatoriale”. El cerea ca Elena Lupescu „să 
fie înlăturată și să fie scoasă din țară, iar camarila, atât de odioasă, 
să fie imediat desființată”.(27)

În aceeași direcție se înscria și pactul de neagresiune încheiat 
de Iuliu Maniu cu Corneliu Zelea Codreanu, căpitanul Mișcării 
Legionare, la 25 noiembrie 1937, urmând să înfrângă în alegeri 
guvernul Tătărescu, devenit un fel de cabinet personal al regelui.

În urma pierderii alegerilor de către guvern, Mișcarea Legio-
nară a reputat un veritabil succes, Codreanu a declarat că „în 48  
de ore după biruința Mișcării Legionare, România va avea o alian-
ță cu Roma și Berlinul”. În acest context, Iuliu Maniu a replicat ex- 
trem de dur: „Este direct criminal acel român care, direct sau indi- 
rect, vrea să ducă politica externă în orbita politicii germane, căci  
aceasta este expansionistă și primejdioasă pentru pacea mondi-
ală”.(28) În timpul regimului de autoritate monarhică, instaurat 
la 10 februarie 1938, Iuliu Maniu n-a recunoscut legalitatea 
măsurilor adoptate de acest regim și a cerut în permanență 
revenirea la sistemul democratic, întemeiat pe pluripartidism. 
Când a fost solicitat de regele Carol al II-lea, la 10 februarie 
1938, să intre într-un guvern de „uniune națională”, Iuliu Maniu 
a refuzat hotărât declarându-i: „Majestate, faceți o neiertată 
greșeală ale cărei consecințe sunt incalculabile. Acum când se 
adună nori negri pe orizontul internațional, ar fi nevoie mai mult 
ca oricând să mențineți sistemul democratic parlamentar, lăsând 
răspunderea situației, integral, partidelor politice. Asumând 
această răspundere personal Majestatea Voastră vă expuneți 
inutil și riscați chiar și tronul”.(29) Această previziune a liderului 
țărănist s-a adeverit în vara anului 1940, când regimul de 

autoritate monarhică s-a prăbușit odată cu 
destrămarea teritorială a României. Poziția 
fermă a lui Iuliu Maniu față de regimul carlist 
se constată și în seara zilei de 30 august 
1940, după Dictatul de la Viena, când, Iuliu 
Maniu, fiind primit în audiență a făcut un 
aspru rechizitoriu la adresa întregii domnii a 
lui Carol al II-lea, conchizând că „În politică 
greșelile se plătesc și se sancționează, ca și în 
viața de toate zilele”. La întrebarea lui Carol: 
„Va să zică, sunteți de părere să abdic?”, 
răspunsul lui  Maniu a fost categoric: „Da, 
Majestate, nu văd altă ieșire”.(30)

Liderul național-țărănist a prevăzut exact 
mersul evenimen-telor, iar după Dictatul de 
la Viena, din 30 august 1940, populația a 
ieșit în stradă nu numai pentru a protesta 
împotriva cedării nord-estului Transilvaniei, 
dar și pentru a cere abdicarea lui Carol 

al II-lea, considerat a fi principalul vinovat pentru sfărâmarea 
statului român. Regele pierduse partida iar Ion Antonescu era 
decis să meargă până la capăt. În seara zilei de 5 septembrie i-a 
cerut demisia, iar în dimineața zilei de 6 septembrie Carol al II-
lea a renunțat la tron și a abdicat în favoarea fiului său Mihai. În 
legătură cu demisia regelui, Iuliu Maniu scria: „Cauza abdicării 
era concepția sa generală de dominație autoritară, fără ideal, 
fără moralitate și busolă sigură, în continuă oscilație oportunistă. 
Regele Carol al II-lea s-a dovedit încapabil de a conduce țara și mai 
ales de a o reface după dezastrul în care a împins-o”.(31)

Iuliu Maniu a susținut venirea lui Ion Antonescu la putere cu  
condiția înlăturării lui Carol al II-lea, dar a stăruit asupra reve- 
nirii la viața de partid. Devenit, la 6 septembrie 1940, conducă-
torul statului, Ion Antonescu a promovat o politică dictatorială. 
Antidemocratică, ceea ce a determinat reacția negativă a preșe-
dintelui PNȚ care, nu a pierdut niciun prilej pentru a-și exprima opo- 
ziția față de regimul Antonescu, mai ales pentru continuarea războ- 
iului dincolo de Nistru, și pentru a afirma necesitatea revenirii 
la regimul democratic. Evoluția evenimentelor confirmă că, în 
condițiile dispariției, după 10 februarie 1938, a mai multor partide 
și al scindării PNL(prin eliminarea grupării tătăresciene, în aprile 
1938) Partidul Național Țărănesc a devenit principala forță politică 
din România, iar președintele său, Iuliu Maniu, personalitatea cea 
mai marcantă a opoziției. Prin activitatea sa, a intrat în conștiința 
publică internă și internațională, ca lideul opoziției române și, ca 
atare, cel mai îndreptățit să realizeze schimbarea de regim, prin 
scoaterea României din războiul alături de Germania și revenirea 
la sistemul democratic de guvernare. (Va urma)

18. Ioan Scurtu, Portrete politice... p. 198; 19. N. Iorga, Memorii, vol. IV, 
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Ioan Scurtu, coordonator, dr. Petre Otu, secretar, Editura Enciclopedică, 
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București, 1997, p. 230 – 378; Ioan Scurtu, Portrete politice... p. 217; 
31. Iuliu Maniu, Cuzele prăbușirii fostului regim, în „Universul” din 13 
septembrie 1940; Vezi pe larg: Academia Română... vol. VIII. România 
întregită (1918-1940), Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, coordonator, dr. Petre 
Otu, secretar, Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 507;
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PATRIOTISM	LOCAL...	DIN	
FRAGEDĂ	PRUNCIE

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

MODA	zILEI	ÎN	PANDEMIE:	TUBUL	DE	OxIGEN!

 - Peter, care sunt cele mai 
frumoase orașe din lume?

 - Cluj și Râmnicu Vâlcea!
Peter	KIS

Nimic mai banal, dar cât de important pentru o țară, oricare țară, să aibă 
producția sa de oxigen în orice punct al ei la fel de important cum sunt 

balastierele și fabricile de asfalt. Le-am numit banale căci așa sunt și în plus 
nu putem exista fără ele: betonierele și mașinile de produs asfalt sunt peste 
tot pe cuprinsul acestei țări, salvările sună într-una pe străzile României ca să 
anunțe să fie pregătite saloanele din spitale, instalațiile de oxigen. De ce m-am 
aplecat astăzi pe această temă? Probabil ați bănuit, solistul nostru de muzică 
populară Petrică Mîțu Stoian a murit de prea mult oxigen turnat, fără rost, în el! 
În fond, tot ce este mult strică, dar, totuși, în cazul inofensibilului oxigen (foarte 
periculos, însă, când este sub presiune - în butelia de oxigen) fără de care viața 
nu-și poate urma cursul, trebuie să se știe ce forță colosală poate declanșa el...
Eu nu mă voi referi decât la faptul că focul nu poate exista fără acest oxigen, 
mai mult, că temperaturile colosale de topit fonta și oțelul se obțin prin jetul de 
oxigen fiindcă acesta întreține arderea, îi crește arderii temperatura în cadrul 
procesului tehnologic. Așa se întâmplă și în organismul uman, dacă oxigenul 
este băgat cu forța-presiune mărită-în cavitățile interioare (plămâni) atunci el 
nu îmbunătățește respirația ci pur și simplu omoară!

Într-unul din articolele mele trecute arătam că deja ne aflăm într-un alt stadiu  

de viață și de diviziune a muncii, spitalele mari și moderne, extrem de complexe, 
având nevoie de o altă organizare și filosofie a muncii...Odată este nevoie de ser- 
viciile extraordinar de utile de PSI și NTS (batjocorite întrucâtva în timpul orândui- 
rii trecute: Paza și Stingerea Incendiilor și Normele de Tehnica și Securității Mun- 
cii) obligatorii astăzi pentru orice locuitor al comunității. În acest sens omul tră-
iește astăzi în fiecare minut și secundă cu pericolul lângă el (vedeți că suntem înfri- 
coșați acum cu pana de curent...Brrr...). Cu moartea chiar lângă el. Vedeți centralele  
de apartament, gazul de la aragaze, apa din robinete și prizele supraîncărcate...

A doua oară, și de asta am mai vorbit (în această lume, deja, a roboților) des- 
pre activitatea de Service și Întreținere care în mileniul III trebuie să devină prin-
cipala forță de producție! Da chiar așa...mai ales în spitale...Un Service corect și 
bine administrat precum și o Întreținere la fel, salvează instituția spitalicească de 
foarte multe probleme...și, extinzând problematica la nivelul întregii comunități, 
putem vorbi de un întreg arsenal de măsuri care în viitor va duce la crearea 
unei Instituții a statului, ca și Armata (pe cale de revenire), care va fi precum 
o secție de Mecano Energetic din cadrul unui mare ansamblu industrial... Nu 
uitați menegeri din sănătate, economiștii își spun deja ingineri financiari!...

Leontina	RUS	

Ștefan	DUMITRESCU

STIMATE DOAMNE ȘI STIMAȚI DOMNI DIN CONDUCEREA  
ACADEMIEI ROMÂNE, DIN CONDUCEREA ACADEMIEI  

ROMÂNO-AMERICANE, DIN CONDUCEREA ACADEMIEI  DIN 
REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN CONDUCEREA ACADEMIEI 

ROMÂNO-AUSTRALIENE
(Numai când aveți timp, de lecturat de plăcere)
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Sunt scriitorul Ștefan Dumitrescu și în același timp Cercetătorul 
în domeniul Științelor socio-umane, unul din membrii importanți, 
fondatori ai Biroului de Viitorologie de la București, un Grup 
format din Cercetători de top, pasionați de viitorologie și de 
cercetarea în domeniul Științelor de graniță. Un fel de nebuni 
frumoși ai limitelor cunoașterii.  Pentru că sunt scriitor mi s-a 
cerut să fiu eu Purtătorul de cuvânt al Biroului de viitorologie.

În viața științifică a României, mai precis în domeniu Matema-
ticii, s-a petrecut un eveniment fericit. Domnul Academician Gheor- 
ghe Păun a avut o realizare deosebită în domeniul Matematicii, de o 
importanță extraordinară (eu o definesc ca pe o mare descoperire 
în Matematică) recunoscută și apreciată pe plan internațional. 
Cum îl cunoșteam pe domnul academician Gheorghe Păun 
bineînțeles că m-am bucurat și am ținut să îl felicit.

Aici cu siguranță a intervenit Domnul, „lucrarea Domnului”, 
mâna Domnului. Începând să-i scriu domnului academician 
Scrisoarea de felicitare m-am gândit că noul Curent pe care l-am 
adus cu  mulți ani în urmă în domeniul Filozofie, al  Ontologiei, 
ca și noua Viziune, noul Model conic despre Univers ar putea să 
le deschidă matematicienilor și fizicienilor noi piste pe care să 
înainteze în necunoscut. Cu ani în urmă am publicat cartea „Al 
Treilea mare curent din istoria Filozofiei universale”, un Eseu 
filozofic în care argumentam că materialismul și idealismul, cele 
două mari Curente, coloana vertebrală a Istoriei Filozofiei, nu au 
avut și nu au obiect. De aceea ele  au fost și sunt în realitate pseudo-
curente. De aceea nici unul din aceste curente nu mai poate să fie  
un fundament pentru Știința contemporană și pentru noile Știin-
țe care vor apărea. Cum Știința prin descoperirile realizate în Fizica  
atomică, în Fizica universului ne-a pus la dispoziție multe date  
despre constituenții ultimi ai materiei, folosindu-ne de instrumen- 
tele aparținând  logicii și raționamentelor viitoriste am ajuns la 
concluzia că materia, așa cum o cunoaștem la acest moment al 
Istoriei cunoașterii umane, are la baza existenței și a funcționalității 
sale un constituent indestructibil (un fel de  atom), o monadă 
triontică formată din Substanță, Energie și Informație. EIS.

Așadar, materia pe care o cunoaștem și care alcătuiește 
universul are la baza ei acest constituent, EIS, Energie, Substanță, 
Informație. Aceasta ar fi „cărămida” de bază  din care este alcătuit 
nivelul cel mai de jos al Materiei. Deasupra acestui Nivel ultim, 
vine al doilea Nivel, care este format însă doar din energie și 
informație, energie și informație superioare calitativ energiei 
și informației din primul Nivel. Peste al doilea Nivel al materiei 
vin nivelele 3, 4, 5, formate din energie și informație superioare 

O	NOUĂ	TEORIE	DESPRE	MATERIE	ȘI	UNIVERS
Se dedică prietenului meu Costy, Excelența Sa Domnul Ambasador Constantin Lupeanu, pe care îl iubesc ca pe un frate! Fie ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute în toate!
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calitativ nivelelor inferioare. Aceste Nivele  seamănă cu un Con 
(de aici Teoria Universului conic). 

Ei bine, în vârful Universului conic întâlnim numai Informația 
(Cuvântul  din Biblie), „cea mai superioară”, scuze că siluim puțin 
gramatica. Acesta este Dumnezeu, și  El, această Informație supe-
rioară, a existat înainte de Bing Beng. Ea pătrunde toate nivelele 
inferioare ale materiei, fiind infinită, omnipotentă, omniscientă, par- 
ticipând direct și subtil la alcătuirea, la structurarea și funcțio-
nalitatea Universului.

Ne oprim aici. Mai multe lucruri veți afla lecturând Scrisoarea 
de felicitare pe care i-am trimis-o domnului  academician 
Gheorghe Păun, în speranța că unui matematician de top, 
(matematicienilor și fizicienilor atomiști) i-ar putea deschide 
noi portițe în înaintarea în necunoscut. Teoria aceasta a noastră 
despre Materie și Modelul Conic al universului s-a născut din 
setea și din intuiția unui adolescent care visa să ajungă fizician 
atomist, dar care a făcut Facultatea de Filozofie.

Departe de noi gândul că am adus în  fizica materiei și a Univer- 
sului un model științific… Demersul nostru este doar un excurs   
epistemologic al unui viitorolog care s-a aventurat foarte mult în 
viitor și în necunoscut. Prin acest demers filozofic care ține de - 
setea spiritului uman  de a se aventura în necunoscut am vrut   
doar să aproximăm, să sugerăm, să ne apropiem și mai mult de  
esența Misterului care sunt Materia și Universul. Vă trimitem dum-
neavoastră academicienilor, cercetătorilor în domeniile științifice 
acest Eseu al nostru, conținut în Scrisoarea adresată  domnului 
academician, în speranța că el va inspira spiritele fascinate de cu-
noaștere să pășească și mai departe, acum, în această perioadă isto- 
rică, și  în deceniile care vor urma. Vă mulțumesc, domnilor acade- 
micieni și cercetători și vă doresc lectură plăcută. V-aș fi foarte  
recunoscător dacă ați lectura atât Scrisoarea pe care i-am  adre-
sat-o domnului academician, cât și cartea publicată cu mai mulți 
ani în urmă „Al Treilea mare Curent din Istoria filozofiei universale”. 
Fie ca  Domnul să ne inspire și să ne călăuzească în toate.

Cu prețuire și aleasă considerație, al dumneavoastră, prof 
Ștefan Dumitrescu, scriitor, Purtătorul de cuvânt al Biroului de 
Viitorologie de la București.
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O ZI MINUNATĂ ȘI O VIAȚĂ BUNĂ, STIMATE DOMNULE 
ACADEMICIAN GHEORGHE PĂUN. MULTE ȘI MARI SUCCESE ÎN 

CONTINUARE. MONADA TRIONTICĂ, AL TREILEA MARE CURENT 
FILOZOFIC

Am aflat cu bucurie despre marea realizare a dumneavoastră 
în domeniul Matematicii și despre recunoaștere ei internațională. 
Minunatul domn, Excelența sa domnul Ambasador Constantin 
Lupeanu, v-a felicitat în mod călduros, în numele domniei sale 
și al prietenilor. Cum bunul Dumnezeu a făcut să mă număr 
printre prietenii domniei sale, îi mulțumesc că v-a felicitat și în 
numele meu. Citind rândurile care conțineau felicitarea adresată 
dumneavoastră m-am gândit că  o personalitate fabuloasă 
a culturii române (domnul Constantin Lupeanu a fost și este 
marea punte dintre cele două mari culturi, cultura daco-română 

și cultura chineză) l-a felicit pe unul dintre marii matematicieni 
români. Îi mulțumesc pentru aceasta.

Sunt scriitorul Ștefan Dumitrescu, stimate domnule 
academician, Gheorghe Păun. Cunosc excelenta revistă  pe 
care o editați, în care am avut onoarea să fiu  publicat. Puțin 
mă cunoașteți și dumneavoastră, ne-am întâlnit la Vâlcea la 
Sărbătoarea Plopilor aprinși, organizată de domnul Ioan Barbu, 
de Nenea. Este mare lucru să  realizezi ce face dânsul. V-am 
ascultat Cuvântul pe care l-ați rostit atunci, am luat și eu cuvântul 
apreciind la superlativ alocuțiunea dumneavoastră. Îmi place 
patriotismul dumneavoastră profund, de substanță. Îmi aduceți 
aminte de domnul profesor universitar T. Alexandru, părintele 
Grupării Renașterea, care și-a propus să descopere vârfuri ale 
Creației  spirituale românești,  genii, pe care să le ajute să se 
formeze, în  speranța că acestea ajunse la maturitate vor realiza 
descoperiri extraordinare și vor crea opere atât de valoroase încât 
acestea vor produce o adevărată Renaștere națională.

Fiind un om însetat de cunoaștere, fascinat de   cercetare în 
domeniul Științelor socio-umane, făcând Facultatea de Filozofie 
în anii 1970, am fost absorbit aproape toată viața, acesta este 
cuvântul, de cercetarea în domeniile Psihologiei, Pedagogiei, 
Economie, Sociologiei, Viitorologiei. Sunt unul din fondatorii și 
cercetătorii importanți ai Biroului de viitorologie de la București. 
Sunt purtătorul de cuvânt al Biroului de viitorologie de la București.

Vă scriu la rugămintea unui coleg din Biroul de viitorologie, 
care este prof universitar, matematician ca dumneavoastră, dar 
și pentru că Excelența sa, domnul Constantin Lupeanu, m-a trimis 
cu gândul la dumneavoastră...

Eu sunt un scriitor la 71 de ani, dezamăgit și îndurerat de tot ce 
se întâmplă în cultura și în istoria noastră. Norocul meu a fost că 
Domnul mi-a dăruit mult talent literar și  m-am salvat refugiindu-
mă în poezie, în creație, altfel nu știu ce m-aș fi făcut în viața 
aceasta. Domnul m-a ajutat să dau o operă literară de valoare, 
bogată, pentru care am fost propus pentru Premiul Nobel. Cel 
care vă scrie este un om bun, obișnuit, numai că m-am născut 
cu această sete de cunoaștere devoratoare, am fost chinuit de 
această sete toată viața.

În  liceu am fost un matematician talentat (am zis bine, și 
inspirat) și un mare îndrăgostit de Fizică, de univers și de universul 
intra-atomic. Pentru că citisem multă literatura sf, cum eram 
un spirit însetat de cunoaște, fascinat de marele univers, dar și 
de  universul subatomic, visul meu era să ajung cercetător la I.F.A, 
unde îmi imaginam că voi face mari descoperiri. Mă plimbam, 
pluteam prin universul subatomic asemenea unei păsări în 
văzduh. Eram la mine acasă. Eram foarte bun la matematică și 
la fizică, aveam o capacitatea ciudată de a face conexiuni. Cum 
aveam cunoștințe foarte vaste în domeniul Universului și al 
universului subatomic am scris la 17 ani o Povestire sf, în care un 
tânăr inginer îndrăgostit de cunoaștere, de cercetare, neînțeles, 
care își depășește epoca (acela eram eu, bineînțeles)  descoperă 
particula numită de mine antigravitonul (asta era în anul 1967, 
eu aveam 17 ani), care are aplicații revoluționare în aviație, în 
transportul aerian, în călătoriile spațiale. (Va urma)
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ICOANE	MIRACULOASE
ÎNDRUMĂTOAREA	-	Mănăstirea	Cozia

Arhim.	Veniamin	MICLE
 

Mănăstirea Cozia este un complex 
monahal medieval, situat într-un 

peisaj natural splendid, pe malul drept al Oltului, 
la 3 kilometri de stațiunea balneo-climaterică 
Călimănești – Căciulata și la 20 de kilometri de 
municipiul Râmnicu Vâlcea.

Potrivit unei legende, la originea Mănăstirii 
Cozia ar fi o „arătare Dumnezeiască”, descoperită 
voievodului Mircea cel Bătrân, domnul Țării 
Românești (1386–1394; 1397–1418). Legenda 
spune că, în timpul unui război declanșat 
împotriva ungurilor, Mircea a stabilit ca sediu 
al oștirii un loc de pe Valea Oltului, la castrul 
roman Arutela, în punctul „Poiana Bivolari” din 
stânga râului, lângă orașul Călimănești. În timp 
ce dormea în cortul său, voievodul a avut un vis, 
iar a doua zi, a hotărât zidirea unei mănăstiri în 
zona respectivă.

Mănăstirea a fost amplasată în dreapta Oltu-
lui, la locul numit Nucet, și i s-a spus  „Mănăstirea 
de la Nucet”, fiind clădită într-o regiune 
favorabilă creșterii nucilor care se extinde și pe 
coastele muntelui Cozia, până spre vârf. Numele 
„Cozia” își are originea de la cuvântul pecenego-
cuman koz = nucă, iar Cozia înseamnă nucet.

Ridicarea Mănăstirii Cozia a avut loc între 
anii 1387–1388; un sprijin important în zidirea 
ei avându-l Sfântul Nicodim, duhovnicul dom-
nitorului și starețul mănăstirilor Vodița și 
Tismana.  La 18 mai 1388, a avut loc sfințirea 
așezământului, slujba fiind oficiată de Nicodim, 
iar stareț a fost numit ieromonahul Gavriil, unul 
dintre ucenicii  sfântului de la Tismana.

Biserica Mănăstirii Cozia, cu hramul „Sfânta 
Treime”, este o realizare arhitecturală și artistică 
de mare valoare, având elemente de construcție 
originale, ce integrează caracteristici ale stilului 
bizantin, îmbinate cu ale arhitecturii balcanice 
și artei autohtone ale bisericilor din secolele XIII 
și XIV. Construcția a fost încredințată de Mircea 
cel Bătrân unui arhitect sârb, fiind o variantă 
a monumentelor sârbești din zona Moravei. 
Monumentul este construit din piatră de talie și 
cărămidă. Planul este triconc, fiind structurat în 
altar, naos și pronaos; naosul, foarte spațios, are 
deasupra înălțată o turlă; pronaosul are forma 
pătrată și este acoperit de o boltă semicilindrică.

Inițial, Catapeteasma era de lemn, dar a fost 
distrusă de un incendiu, iar cea actuală, de zid, 
este realizată în tehnica stucaturii, datând de 
la anul 1794, din timpul domniei lui Alexandru 
Moruzi. Împreună cu icoanele împărătești, ea 
a fost făcută de Teodosie, egumenul Coziei. 
Pictura actuală a catapetesmei datează din 
1907, fiind realizată de pictorul Covaci, în timpul 
Episcopului Atanasie al Râmnicului.

Pictura din pronaos, precum și o mică parte 
din naos și altar, datează din secolul al XIV-lea. 
Deoarece s-a degradat în timp, ea a fost refăcută 
în anul 1517, în perioada domniei lui Neagoe 
Basarab; cea din naos și altar a fost refăcută în 
epoca brâncovenească, între anii 1704–1705, 
la inițiativa jupanului Șerban Cantacuzino biv 

vel Paharnic. Familia Cantacuzinilor este pictată 
la intrare în naos pe partea stângă, în dreapta 
aflându-se tabloul votiv al lui Mircea, alături de  
fiul său Mihail, ținând în mâini biserica și închi-
nând-o Sfintei Fecioare Maria cu Iisus în brațe.

În anul 1707, a fost adăugat pridvorul, când a 
fost realizată și pictura. 

Exteriorul bisericii impresionează prin 
eleganța, varietatea și bogăția ornamentației 
executate în piatră: arcaturi, ferestre și rozete cu 
ancadramente unice, motivul vulturului bicefal 
bizantin, cruciulițele din jurul rozetelor etc.

Inscripția – care a fost înlocuită în repetate 
rânduri – precizează: „Întru slava Sfintei și de 
viață făcătoarei Troițe s-au înălțat din temelie 
această sfântă Biserică, de creștinul Domn 
al Țării Românești, Io Mircea Voevod, la leat 
6894 – 1386 și lipsindu-se de podoaba ei cea 
dintâiu, pentru mulțimea anilor, au luat iarăși 
această înfrumusețare, precum se vede, de cei 
ce s-au îndurat, în zilele Prea Luminatului Domn 
Constantin B. B. Voevod, fiind Mitropolit al Țării 
Românești Kir Teodosie și ostenitor Kir Antim 
(Ivireanul) Episcopul de Râmnic, leat 7215 – 
1707, în egumenia Prea cuv. Kir Mihail”.

Întreg ansamblul pictural a fost restaurat în 
anii ’80; la altar, turlă și pridvor s-a definitivat în 
1984, iar în anul următor, s-a finalizat spălarea 
picturii din secolul al XVIII-lea, fiind evidențiată 
lucrarea cea mai prețioasă: pictura originală din 
secolul al XIV-lea a pronaosului.

Interiorul pronaosului adăpostește nume-
roase morminte, precum al lui Mircea cel Bătrân, 
al doamnei Mara, al lui Mihail Voievod, Dan 
Voievod, al Maicii Teofana, mama domnitorului 
Mihai Viteazul, al Mitropolitului Varlaam și ale 
altora personalități.

Odată cu biserica, s-au construit și chiliile 
pentru adăpostirea monahilor, formând incinta 
mănăstirii și cetatea de apărare; ele aveau 
aspect de cetate închisă, cu ferestre în interior 
și crenele de apărare în exterior. Zidurile formau 
un patrulater care se întindea până la șoseaua 
actuală. Restaurările din timpul lui Neagoe 
Basarab și Constantin Brâncoveanu au modificat 
aspectul chiliilor, fiind reparate, modificate 
și adăugate balcoanele. De la restaurarea lui 
Constantin Brâncoveanu, s-au păstrat vechile 
chilii numite „camerele domnești” din partea 
de miazăzi, patru camere boltite mari și una 
mică, iar alta la nivelul cetății, toate spațioase 
și cu bolți. Tot din perioada respectivă, datează 
cele patru cerdace și cuhnia sau bucătăria veche 
brâncovenească, cu o mare boltă conică, având 
coș cilindric și vatră întinsă.

Corpul estic de chilii, dinspre râul Olt,  
are „cerdacul lui Mircea”, unde se păstrea-
ză  proiectul de stemă a Principatelor Unite: 
capul de bour și vulturul, reprezentând unirea 
Moldovei și Țării Românești.

La anul 1583, ieromonahul Amfilohie, 
egumenul Coziei, a zidit paraclisul „Adormirea 
Maicii Domnului”, situat în partea de sud-est a 
incintei, între „camerele domnești” de la sud și 
„cerdacul lui Mircea” de la est.

În partea de nord-est a incintei, simetric 
cu paraclisul „Adormirea Maicii Domnului”, 
Arhimandritul Ioan de la Hurezi a ctitorit, în anul 
1710, paraclisul „Duminica Tuturor Sfinților”, și 
anexele sale: două camere boltite și foișorul. 
În anul 1859, jumătate din paraclis s-a prăbușit 
în Olt, cu turlă, picturi și obiecte de cult, fiind 
refăcut abia în anul 1959.

Pe latura de nord, sub foișorul chiliilor, se află 
„Fântâna lui Neagoe Basarab”, datată în 1517, 
numită după numele domnitorului în timpul 
căreia a fost construită. În curtea mănăstirii, 
mai există o fântână, situată în lateralul Bisericii 
Mari, cu bazin de piatră de formă octogonală, 
având la mijloc o cruce de piatră cu inscripție, 
este o lucrare tipică epocii lui Neagoe Basarab.

În apropierea Mănăstirii Cozia, se află biserica 
Bolniței „Sfinții Apostoli”, un valoros monument 
de arhitectură și artă, ctitorită de domnul Țării 
Românești Radu Paisie (1535–1545), având 
fresca interioară executată în 1542–1543 de 
David și Radoslav.

La 1 km nord de mănăstire, se găsește Schitul 
„Sfântul Ioan”, ctitorit de Radu cel Mare, la 
sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului 
al XV-lea, fiind cunoscut și sub denumirile de 
„Biserica de sub stâncă” și „Cozia Veche”.

Mănăstirea Cozia a trecut printr-o serie de 
perioade critice. Astfel, în timpul Revoluției din 
1821, turcii au atacat-o, au incendiat-o și au 
profanat picturile, apoi au deschis mormintele, 
în speranța că vor găsi înăuntru comori. În ur-
ma secularizării averilor mănăstirești (1863), a  
pierdut 1235 hectare de teren; ulterior au dispă- 
rut și trei clopote dăruite de Mircea cel Bătrân 
și fiul său Mihail. Între 1879–1894, a fost trans- 
formată în pușcărie. În anul 1917, a fost ocupată de 
trupe austro-germane, devenind lagăr de prizo- 
nieri și spital, iar Biserica Mare a fost transformată 
în grajd pentru caii inamicilor ocupanți.

Perioada 1958–1962 a fost una de refacere 
a mănăstirii, fiind restaurată. Cu această ocazie, 
s-au consolidat chiliile și a fost reconstruit și 
paraclisul Arhimandritului Ioan de la Hurezi. 
Lucrările de restaurare au continuat și după 
1970, când s-a introdus încălzirea centrală, iar 
biserica a fost acoperită cu tablă de aramă, 
prin strădaniile Episcopiei Râmnicului și ale 
Arhimandritului Gamaliil Vaida, starețul de 
atunci al Sfintei Mănăstiri Cozia.

De asemenea, s-a reorganizat în anul 
1983 Muzeul, în șase încăperi de la parter și 

etaj, cuprinzând o colecție de vechi obiecte 
bisericești. Sunt expuse aici icoane vechi din 
secolele XIV–XIX, pictate pe lemn și sticlă, 
obiecte de cult, tipărituri în limba română, cu 
caractere chirilice, precum și tipărituri slavone 
și grecești. O parte sunt imprimate în vechea 
tiparniță din Episcopia Râmnicului, iar altele în 
țară sau străinătate. În muzeul Mănăstirii Cozia 
sunt expuse importante manuscrise, Evanghelii 
ferecate în metal și pietre prețioase, Psaltirea 
lui Dosoftei în versuri, Cazania Mitropolitului 
Varlaam, fragmente din sculpturi în piatră din 
secolul al XIV-lea și bucăți din piatra originală de 
pe mormântul lui Mircea cel Mare. S-au păstrat 
în colecție obiecte aparținând unor stareți și 
călugări cozieni. În cerdacul lui Mircea este de 
observat proiectul de stemă a Principatelor 
Unite – capul de bour și vulturul reprezentând 
unirea Moldovei și Țării Românești, iar în 
celelalte camere ale muzeului sunt prezentate 
documente ilustrând evenimente din timpul lui 
Mircea cel Mare și din istoria mănăstirii.

Printre obiectele de cult de la Mănăstirea 
Cozia, cea mai valoroasă este Icoana făcătoare de 
minuni numită „Îndrumătoarea”, reprezentând 
pe Fecioara Maria cu Pruncul Iisus pe brațul 
stâng și arată spre El cu mâna dreaptă. După 
Tradiție, prima icoană cu această compoziție 
a fost pictată de Sfântul Evanghelist Luca și a 
devenit prototipul icoanei împărătești a Maicii 
Domnului.

Ea se păstrează aici de la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea, fiind așezată spre închinare și 
binecuvântarea credincioșilor. Prin purtarea de 
grijă a părintelui stareț Protosinghelul Veniamin 
Luca, a fost realizată o copie a Icoanei Maicii 
Domnului, care a fost sfințită de Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul 
Arhiepiscop Varsanufie a spus, printre altele:. 
„Icoana pe care am sfințit-o astăzi este o copie 
a icoanei care se află în catapeteasma bisericii 
mănăstirii, cunoscută ca făcătoare de minuni. 
Multe persoane s-au rugat, s-au vindecat și 
au primit ajutor de la Dumnezeu. De aceea, 
s-a rânduit o zi de sărbătoare în cursul anului 
bisericesc în care Maica Domnului să fie cinstită 
de către obștea acestei mănăstiri, care se află 
sub ocrotirea Preasfintei Treimi, pentru că 
Maica Domnului este ocrotitoarea monahilor și 
a tuturor oamenilor”.

„Aceste vindecări ne dau nădejdea că ori de 
câte ori ne rugăm lui Dumnezeu, El cu puterea Sa 
cea mare vindecă sufletele și trupurile noastre. 
Există această nădejde a omului de a alerga 
către Dumnezeu atunci când este în neputință, 
când este bolnav. Însă, nu trebuie să așteptăm să 
ne îmbolnăvim, să pătimim pentru a-L căuta pe 
Dumnezeu. Așa cum avem grijă de trupul nostru, 
dându-i cele necesare, hrană și îmbrăcăminte la 
vreme, tot așa trebuie să avem grijă și de sufletul 
nostru. Care este hrana sufletului? Rugăciunea, 
aceasta este hrana sufletului. În rugăciune noi ne  
întâlnim cu Dumnezeu, vorbim cu El ca și cu un 
prieten al nostru, ca și cu un om apropiat nouă”.

Mi-e dor pe-un ștergar de turta arămie 
Pusă de țărancă în țest să crească 
De trilul coborât din înalt de ciocârlie 
În Transilvania, Moldova și Țara Românească. 

AL.	FLORIN	ȚENE
Dumnezeu,	Țara	Maicii	
Domnului	o	mirunge	

Poezie dedicată 
Zilei Naționale a României

E anotimpul când satul îl colind 
Și-l înveșnicesc în vers pentru mâine, 
Prin centenarul acesta suferind 
Mă întorc acasă pe-o punte de pâine. 
    
Ziua scrie cu lumină în brazde  poezie 
Holda aurie mai trece și-n povești, 
Iar poemul scris cu brațul ridică-n  chindie 
Imn Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești. 
 
Izvoarele susură imnuri sub nuci 
Iar ceasul bate secundă de popas 
Pe când ascult cânt de guguștuci 
Și dorul nestins în vers rămas. 

Mi-e dor pe ștergar de turta arămie 
Pusă de țărancă în țest să crească 
De trilul coborât din înalt de ciocârlie 
În Transilvania, Moldova și Țara Românească. 

Prin răscrucea de veac trec cirezi, 
Dinspre ogradă urlă un câine, 
Sunt singur și tu mă visezi 
Întorcându-mă în Țară pe-o punte de pâine. 
 
Ziua scrie cu lumină în brazde  poezie 
Holda aurie mai trece și-n povești, 
Iar poemul scris cu brațul ridică-n  chindie 
Imn Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești. 

Caut în Biblie vibrații de iubire 
Și munții memoriei în noapte dor 
Când sfinții îmi toarnă argint în potire 
Nopțile albe își pun la vis tricolor 
 
Din albastru aerului scriu acum 
Călare pe-o lună roșie ce curge 
Deasupra galbenului holdei pe drum 
Dumnezeu, Țara Maicii Domnului o mirunge…. 
 
Mi-e dor pe ștergar de turta arămie 
Pusă de țărancă în țest să crească 
De trilul coborât din înalt de ciocârlie 
În Transilvania, Moldova și Țara Românească.



Nicolae	MOGA

Vom prezenta câteva referiri la așezările umane dispărute 
de pe Valea Lotrului, valorificând informațiile provenite pe 

calea documentelor. Aceste așezări umane au reprezentat, de-a 
lungul timpului, unități administrativ-teritoriale de sine stătătoare 
și de mare interes pentru Lotru și nu numai. Procesul de locuire a 
munților s-a amplificat și s-a diversificat, din cele mai vechi timpuri 
prin condițiile economice specifice care au stimulat o puternică 
dezvoltare a economiei rurale din această zonă. În aceste condiții 
prielnice se poate vorbi de apariția unor teritorii-nucleu, atestate 
documentar, care s-au transformat în cătune, iar cătunele, la 
rândul lor, și-au consolidat statutul de așezări umane. Astfel, 
noi grupuri de case, nuclee ale viitoarelor așezări umane s-au 
concentrat în zone de mare interes economic pentru populația 
din acele vremuri. Înșirate pe Valea Lotrului, satele păstrează și 
astăzi în mare parte aceleași vetre din urmă cu câteva secole, 
puține fiind cele care au dispărut sau și-au schimbat locul. Totuși, 
unele nu mai sunt, rămânând doar în amintirea celor bătrâni sau 
și-au lăsat amprenta în lutul de sub temelie, astăzi nemaiștiind 
nimeni că au existat sau se mai păstrează o locuință uitată de 

SATE	DISPĂRUTE	DE	PE	VALEA	LOTRULUI:	PRISĂCEANI	ȘI	LUNCANI

Pr.	Dr.	Constantin	MĂNESCU-HUREzI

Vechimea noastră pe meleagurile românești este atestată 
nu numai de documentele istorice și de dovezile arheo-

logice, ci și de mărturiile folclorice și mai ales lingvistice, aduse de 
toponimie și antroponimie, prin bogăția și originalitatea lor. Dacă  
până în anii trecuți toponimia era considerată o ramură a cerce-
tării geografice (a cărei denumire vine de la cuvintele grecești topos 
= loc, teritoriu, ținut și onoma = nume), la ora actuală toponimia 
este o știință care interesează deopotrivă pe geograf, pe istoric, 
pe etnolog și pe lingvist. Istoricii au înțeles ce folos mare pot 
trage, pentru luminarea unor epoci obscure sau a unor detalii 
nelămurite din veacurile îndepărtate, exploatând cum se cuvine 
numele de locuri, pentru că această ramură a lingvisticii poate fi 
considerată drept istoria nescrisă a unui popor, unde se păstrează 
amintirea atâtor evenimente, întâmplări și fapte care s-au petrecut 
de-a lungul timpurilor și au impresionat într-un chip oarecare 
sufletul popular. Toponimia aduce argumente sigure existenței și 
continuității noastre pe aceste vechi meleaguri românești.

Reputatul profesor Ion Soare s-a aplecat, în multe dintre 
studiile sale, asupra toponimiei județului Vâlcea, căreia i-a 
dedicat mai mulți ani de cercetare. Domnia sa arăta că există o 
toponimie majoră, alcătuită din denumiri de localități, de ape și 
de forma de relief cunoscute în toată țara, și o toponimie minoră, 
specifică fiecărei regiuni mai mici, cunoscută de urmașii celor 
care au locuit, cu sute de ani în urmă această regiune, făcând 
referire, de nenumărate ori, la cei care s-au așezat prima dată în 
acele locuri și au întemeiat aici locuințe durabile, care au primit 
numele întemeietorilor lor. Totodată, toponimele vâlcene reflectă 
realități ale florei și faunei locale. În cercetările sale, profesorul Ion 
Soare a propus fiecărei localități a județului Vâlcea, în general, o 
singură etimologie, care i s-a părut cea mai plauzibilă, și a ordonat 
materialul expus mai întâi tematic și, în interiorul capitolelor, 
alfabetic – metodă frecvent utilizată de cercetători atunci când 
sunt analizate nume de localități sau de persoane.

În ce privește toponimia localității Horezu din județul Vâlcea, am  
întâlnit următoarele explicații în cercetările profesorului Ion Soare: 
       1.	Toponime	care	au	la	bază	antroponime.	O bună parte dintre 
acestea se formează, de regulă, cu ajutorul sufixelor -ești, sau -eni, 
adăugate la un nume de persoană. Ca o trăsătură caracteristică 
Olteniei (și, nu mai puțin, Munteniei), sufixul -ești predomină, 
în comparație cu celălalt sufix menționat -eni, care se întâlnește 
mult mai frecvent la formarea toponimelor moldovenești.

a) Toponime de origine antroponimică formate cu ajutorul 
sufixului –ești:  Pe teritoriul localității Horezu întâlnim următoarele 
astfel de toponime:

Ifrimești, de la un anume Ifrim, care și-a găsit locul potrivit pen-
tru a-și întemeia gospodăria, la poalele Munților Căpățânii. Într-un  
cadru natural de vis, acest Ifrim s-a așezat acolo unde râul Râmești, 
după ce iese din munți de pe o vale îngustă, ca dintr-o gură, intră  
într-o vale mai largă, care i-a oferit toate cele necesare traiului. De  
aceea, acest toponim de origine antroponimică mai poartă și denu- 
mirea de „Gura Râului”, care este o adevărată gură de rai. Urmașii 
lui Ifrim au întemeiat aici un sat cu oameni pașnici, harnici, crescă-
tori de animale care nu creează probleme obștii în care trăiesc.

Tănăsești, un sat component al localității Horezu, situat 
departe de lumea dezlănțuită, despre care nu se cunosc prea 
multe. Primul om care s-a stabilit aici a fost un anumit Tănase, ai 
cărui descendenți s-au numit Tănăsești. La ora actuală, din totalul 
de aproximativ cincizeci de familii care locuiesc aici, aproape 
jumătate au numele de Tănăsescu. Sunt oameni liniștiți, care te 
mângâie cu vorba lor caldă, cu privirea blajină, mereu dispuși să 
sară în ajutor când este nevoie.

Râmești reprezintă un toponim care are la origine antroponimul 
Râmă, despre care legenda spune că a întemeiat această așezare. 
Profesorul Ion Soare ne spune că mai există toponimul Râma, 
vâlcel și deal în comuna Valea Mare din județul Vâlcea, provenit, 
în mod cert, de la un nume de familie Râmă. În satul Râmești de 
la Horezu, în aparență neînsemnat, s-a născut Ștefan, care a ajuns 
mitropolit al Ungrovlahiei (mai 1648-iulie 1653, decembrie 1655-
25 aprilie 1668), în vremea domniei lui Matei Basarab. Acesta 
a ctitorit aproape de satul natal, la Bălănești, o biserică din zid, 
în anii 1658-1659, fiind cea mai veche biserică de pe teritoriul 
localității Horezu, zidită cu aproape cincizeci de ani înainte de 
ansamblul Mănăstirii Hurezi (1690-1709). Desigur, exemplele de 
acest gen sunt numeroase: Florești, Udrești, Aricești, Bălănești.

b) Toponime de origine antroponimică, formate cu ajutorul 
sufixului –ani: Cel mai elocvent exemplu din această categorie 
îl reprezintă satul Urșani, alcătuit din urmașii lui Ion Urșanu, 
născut în familia moșnenilor Mihăilă și Nedelea. Din postura de 
potecaș, adică supraveghetor al potecilor din regiunea de graniță 
cu Imperiul austro-ungar, acesta ajunge vătaf al plaiului Horezu, 
adică un conducător al grănicerilor, și va ctitori, singur sau ajutat 
și de alți oameni înstăriți, în perioada 1781-1807, un număr de 
patruzeci de biserici.

2.	 Toponime	 geomorfologice.	 Formele de relief, pozitive și 
negative, aspectul apelor, munților și dealurilor se oglindesc în 
mod expresiv atât în macrotoponimia, cât și în microtoponimia 
vâlceană. În urma cercetărilor întreprinse, Ion Soare spunea că, 
numericește, toponimele geomorfologice ocupă locul al doilea 
după cele de origine antroponimică.

 Cel mai des întâlnit pe meleagurile Horezului, din această 
categorie, este toponimul Poiană, precum și Măgură. Poiană, 
cuvânt românesc vechi, care a pătruns la noi prin slavul poljana, 
cu sensul de luminiș fără arbori, cu iarbă și flori, în mijlocul unei 
păduri, este întâlnit în următoarele toponime: Poiana Rotundă, 
Poiana Cercului, Piciorul Poienii, Poiana Păltiniș. De asemenea, 
Măgură, cu sensul de movilă, deal împădurit, colnic, din albanezul 
magulle, cu origine traco-illirică, este întâlnit în toponimele: 
Măgura Înaltă, Măgura lui Dobre, Măgura Dobrei, Vârful Măgurii.

Padini, cuvânt din fondul pre-latin, cu sensul de loc așezat între 
dealuri, loc plan aflat pe culmea unui deal sau munte, platou, este 
un toponim întâlnit între Tănăsești și Urșani.

Mai întâlnim toponimele: Scăuniș (loc în trepte), Dealul 
Ulmului, Dealul Naneșului, Jariște (loc cu pădure arsă de curând), 
Piatra Roșie, Pietriceaua, Plaiul Tănăsești, Plaiul Râmești, Coasta 
Seacă, Gâltan (cu sensul de lac mare, gârlă), Curături (loc defrișat 
și transformat în teren arabil) și multe altele. La acestea se adaugă 
hidronimele: Luncavăț, Luncaveciorul, pârâul Râmeștilor, Pârâul 
Romani, Bistricioara, Tăul Ursuleț, Izvorul de la Măgură, Valea 
Limpede, Izvorul de la Colțul Teiului, Izvorul Stânii.

3.	Toponime	istorice.	Romani reprezintă un toponim care este 
legat direct de atestarea documentară a localității Horezu. Într-o 
frumoasă legendă, culeasă în 1933 de Gh. I. Tanoviceanu de la 
învățătorul Simionescu din Horezu arată că: „Vlad Țepeș, revenind 
de la Buda unde fusese închis, a trecut într-o zi pe „Drumul Mare” 
spre Târgoviște. Oprindu-se la hanul ce exista la răspântia de 
la ieșire din Horez, formată de intersecția șoselei naționale cu 
șoseaua ce unește Râmeștii cu Măldăreștii, Vlad Țepeș ar fi văzut 
pe un tânăr localnic cu un cal alb de toată frumusețea stând de 
vorbă cu un sătean. Având un cal obosit, Voievodul i-a cerut lui 
Petru, calul – acesta era numele tânărului. Petru i-a răspuns că-i 
va da calul numai cu învoirea fratelui său mai mare, Roman, cu 
care trebuia să se întâlnească la han. În acel moment a sosit și 
Roman. Auzind de dorința lui Vlad Țepeș, i-ar fi spus: „Dacă ești 
Domnitorul Țării, și așa ți-e vrerea, al tău să fie calul!” Drept 

mulțumire, Voievodul muntean îi dărui lui Roman tot ținutul de 
la șosea până la munte, iar lui Petru ținutul de la șosea până la 
Măldărești, cu o singură condiție: să nu-și înstrăineze prin vânzare 
aceste proprietăți. Petru se ținu de învoială, dar Roman nu, iar 
Voievodul îi confiscă moșia, dând-o moșnenilor de la Râmești. De 
la acest Roman se zice că poartă numele satul Romani, din fața 
Mănăstirii Hurezului”.

Legenda are un suport istoric, dar tradiția a confundat pe Vlad 
Călugărul (septembrie-noiembrie 1481 și aprilie 1482-septembrie 
1495) cu Vlad Țepeș (aprilie 1456-august 1462 și noiembrie-
decembrie 1476). Cert este că în actul scris la 5 septembrie 1487, 
Vlad Călugărul menționează moșiile Huhurezi și Râmești, spunând 
despre cei doi frați: „Și domniei mele au dat calul”. De la acest 
Roman avem toponimele Romanii de Jos, Romanii de Sus și Vârful 
lui Roman.

În categoria toponimelor istorice intră și o serie de toponime 
legate de epoca brâncovenească, care denumesc sate și cătune 
din împrejurimile Mănăstirii Hurezi, aflată pe teritoriul satului 
Romanii de Jos. În vechime, o parte din acest sat se numea 
Dezrobiți, iar o altă parte se numea Neagota, denumire care 
a rămas și astăzi. Denumirea de Neagota vine de la cuvântul 
„nagotă”, denumire peiorativă dată unor oameni mai nevoiași, 
plini de încurcături, adică săraci. Este numită și „Țigănia”, pentru 
că aici au locuit robii mănăstirii Hurezi, în majoritate țigani. 
Neagota dăinuiește ca toponim de pe la anul 1690, adică chiar 
din perioada construirii mănăstirii. La ora actuală, o parte din 
acest sat a rămas cu vechea denumire de Neagota, iar altă parte 
se numește „Bivolărie”, nume ce provine de la faptul că în această 
parte, la aproximativ un kilometru mai jos de mănăstire, se aflau 
grajdurile ce adăposteau bivolii ctitoriei lui Brâncoveanu folosiți 
la diferite munci.

4.	Toponime	botanice.	Acestea reflectă o parte dintre plantele 
întâlnite în localitatea Horezu, cum ar fi copaci, arbuști, pomi 
fructiferi: Frăsinet, Ulmetu, La Castani, Sub Aluniș, Mesteceni, 
Mestecăniș, Cărpeniș, Groșet (poiană cu iarbă grasă), Valea Prisăcii 
sau Dealul Prisăcii. Acest toponim are legătură indirect cu prisaca 
în sensul de stupină. El vine din vechiul slav prisekati = a tăia și se 
referă la floarea de culoare roșiatică întâlnită în locurile unde se 
taie pădurile și cresc lăstari. Este foarte căutată de apicultori.

5.	Toponime	zoologice.	Se referă la animalele ce populează 
zona: Valea Ursului, Urșani, Piscul lui Cocoș, Piscul Șerpilor, Pârâul 
Viezuinilor, Piscul Viezurilor, La Viezuri. Cel mai important dintre 
acestea este toponimul Hurezi, care a fost atribuit în vechime 
râului care curgea prin aceste locuri acoperite cu păduri seculare. 
Înainte de înființarea acestei așezări omenești, în aceste păduri 
stăpânea o pasăre nocturnă, răpitoare, din familia bufnițelor, 
sedentară, cu penajul galben-ruginiu și cu pete brune, întunecate, 
numită ciuhurez sau huhurez, dar pe alocuri și ciuf, buhă, ciuvică 
sau cucuvaie. Strămoșii noștri, romanii, denumeau această pasăre 
strigă sau buhă (de la latinescul Strix, strigis), despre care credeau 
că suge sângele copiilor, din cauză că scoate un țipăt caracteristic, 
care înfricoșează pe oameni.

După atestarea documentară, sub denumirea de Huhurezi, 
localitatea noastră apare consemnată în documente cu diferite 
denumiri: Hurezi, Hurez, Huhurezi, Orezi, Urezi, Hurezu, 
ajungându-se la modernul Horezu.

Am scris aceste rânduri și le aduc omagiu și prinos de recunoș-
tință profesorului, filologului și lingvistului (slavist și romanist) Ion 
Soare, care a fost în același timp arhivist, scriitor, publicist, editor 
și animator cultural. Am învățat foarte multe de la dânsul în munca 
de cercetare științifică. Lumea culturală vâlceană a suferit o mare 
pierdere în urma plecării sale dintre noi, dar el va trăi prin opera 
literară și științifică pe care ne-a dăruit-o cu toată dragostea.

TOPONIMIE	HOREzEANĂ	ÎN	PREOCUPĂRILE	PROFESORULUI	ION	SOARE

lume, reminiscență a satului de odinioară. Oamenii dispar, satele 
dispar și în urmă nu mai rămâne nici măcar amintirea în unele 
situații. Doar hărți uitate de vreme ne mai aduc aminte că prin 
anumite locuri a existat cândva viață, că pământul ascunde atâtea 
secrete câte nici măcar nu bănuim noi astăzi.

În această zonă de pe Valea Lotrului dispunem de documente, 
începând cu secolul al XVI –lea, în care se menționează despre 
existența unor sate numeroase, bogate, ceea ce ne înlesnește 
afirmația că acestea își au începutul lor mult mai înainte. S-a 
precizat în istoriografie faptul că, menționarea toponimelor 
Loviște1 și Lotru presupune existența în aceste părți și a satelor. 
Însă documentul din anul 1233 prin care principele de coroană 
Bella al Ungariei oferă contelui Conrad de Tălmaciu “teram, 
Loystha vocatam ab aqua Lothur, que fluit al aquam Olth”, ca de 
altfel și altul din anul 1265 menționate într-o diplomă din anul 
13112, s-au dovedit a fi false3. Aceste falsuri au fost întocmite în 
vederea anexării munților dintre Olt și Lotru comitatului Nicolae de 
Tălmaci. Distinsul cercetător Aurelian Sacerdoțeanu consideră că în 
acea perioadă (1310-1320) unul dintre personajele de seamă ar fi 
fost Voyna de Loystha care își va fi avut curtea la Voineasa, de unde 
își trage și numele iar nepotul său Stoican, la anul 1374, fugise la 

regele unguresc. Autorul susține, bazându-se pe două etimologii 
asemănătoare, însă este greu de acceptat existența unei curți 
”așezate destul de departe de principalele căi de comunicație, 
aflate în general pe malurile râurilor mari”.4

Atestarea documentară a așezărilor de pe Valea Lotrului, a fost  
influențată de cercetarea pe care au efectuat-o cei care s-au în-
deletnicit cu timp și fără timp aducând din negura vremurilor infor- 
mații despre acestea. Astfel, Brezoiul este menționat în registrele 
vamale brașovene la anul 15495, iar atestarea comunei Mălaia, da-
tează din 1 septembrie 1515, când domnitorul Neagoe Basarab 
întărește Mănăstirii Cozia, munți de pe Valea Lotrului printre care  
și „…vârful dealul Mălăii, curmătura cea adâncă a Mălăii”6. Din acest 
an, toponimul Mălaia a existat neîntrerupt până astăzi. Prima ates- 
tare documentară a localității Voineasa, datează din 9 iunie 1520, 
când Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești întă-rește 
așezământul făcut împreună cu Ioan Zapolya, voievodul Transil-
vaniei, prin care se stabilește hotarul dintre Țara Românească și  
Transilvania în care se amintește despre toponimul Voineasa: „Ast-
fel de acolo tot pe vârf  către partea de apus, muntele Voineasei 
și de acolo tot pe vârf până la Piatra Albă și de acolo tot pe vârf 
până la vârful Muntelui lui Pătru”7.              (Continuare în pag. 14)
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La Mânăstirea Ostrov din Călimănești, 28 sept. 2021,  a avut 
loc a XI-a ediție a Simpozionului „Sfântul Neagoe Basarab 

- izvor de spiritualitate românească”, anul acesta comemorând 
„500 de ani de la trecerea la cele veșnice”. Simpozionul a fost 
organizat de Forumul Cultural din Călimănești, MânăstireaSchitul 
Ostrov - din nou o gazdă primitoare; și Biblioteca Orășenească „A.E. 
Baconsky”. Simpozionul s-a ținut în aer liber, sub două copertine, 
din care cauză au fost probleme pentru aparatele de filmat și 
înregistrat, sunetul în cazul vorbitorilor (fără stație de amplificare) 
fiind destul de slab. Cu toate acestea am reușit să încropim niște 
imagini video cu vorbitorii care au fost inspirați și au ieșit de sub 
copertină...imagini pe care le puteți urmării pe Video Arhiva din 
cadrul www.culturaarsmundi.ro. La fel, pe același site, puteți citi 
și acest articol însoțit de fotografii de la simpozion. ...Menționăm 
că neajunsurile semnalate mai sus (sunet și luminozitate) au fost 
dictate de restricțiile impuse de pandemia care lovește acum într-
un val 4, în celelalte ediții simpozionul ținându-se în spațiu închis și 
fără distanțare obligatorie...Au fost invitați și au răspuns invitației: 
I.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului - în locul domniei sale 
a fost prezent Pr. Nicolae State Burluși (care a citit și cuvântul de 
întâmpinare al Arhiepiscopului); Arhim. Veniamin Luca - Starețul 
Mănăstirii Cozia, Monahia Pelaghia - Stareța Mânăstirii Ostrov, 
Dr. Florinel Constantinescu - Primarul Călimăneștiului și prof. 
dr. Gheorghe Dumitrașcu. Moderatorul Simpozionului a fost, 
ca întotdeauna, Fenia Driva - președintele Forumului Cultural al 
Călimăneștiului. S-a format și un prezidiu ad hoc format din Fenia 
Driva, Paula Adriana Cozian, Florinel Constantinescu, Mihai Sporiș, 
Mihai Mustățea, Nicolae State Burluși, Ovidiu Mihail Stângă. 

Florinel	Constantinescu a deschis simpozionul, referindu-se la 
personalitatea uluitoare a voevodului român, 
subliniind faptul că evenimentul este mai 
mult decât o comemorare, el consemnează 
chiar perioada de început a modernizării 
acestui ținut prin cele două opere capitale 
pentru întreaga cultură europeană: ctitoria 
Mânăstirii Curtea de Argeș - așa zisa biserică 
ridicată de Meșterul Manole și lucrarea scrisă 

„Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”. Cele 
două lucrări care au uimit lumea acelui timp, începutul secolului 
XVI, uimesc și astăzi! Desigur, Neagoe Basarab, își urmează 
modelul său prețios, Mircea cel Bătrân - ctitorul Mânăstirii Cozia și 
ctitorește Mânăstirea Ostrov aici în Călimănești... 

Fenia	Driva	își intră în drepturile de moderator și trece în revistă 
momentele de vărf ale desfășurării acestui 
simpozion, desigur, neuitând să amintească 
de prezența excepțională a istoricului Dan 
Zamfirescu și a dr. Claudia Tiță, aceasta din 
urmă având inițiativa creării în anul 2010 a  
muzeului din incinta Mânăstirii Ostrov închi- 
nat lui Neagoe Basarab...apoi d-sa îl roagă 
pe părintele Nicolae State Burluși să dea 

citire scrisorii trimisă simpozionului de Arhiepiscopul Râmnicului. 
Menționăm că  acest document care reliefează figura magistrală a 
acestui domnitor român, iată, devenit în secolul XXI (2008) Sfântul 
Neagoe Basarab! a fost publicat în articolul cu același nume de pe 
www.culturaarsmundi.ro... 

*
Mihai Sporiș este anunțat să deschidă seria comunicărilor din 

Simpozion cu lucrarea „Neagoe Basarab - 500”
Mihai	Sporiș: - Iată-ne astăzi în Ostrov, în acest Miraj al Oltului 

precum un Vălenii de Munte al lui Nicolae 
Iorga. Suntem la această a XI-a ediție a 
simpozionului, îi mulțumesc dlui primar că a 
amintit Forumul ca principal organizator, dar 
Fenia a uitat să ne spună că în 2008 ne-am 
adunat precum academicienii în renumitul 
Vălenii de Munte să recuperăm pentru 
adevărul omenește posibil, adevăr care se 

primenește continuu cu noi descoperiri, cu noi adăugiri, cu noi 
clarificări...și lucrurile acestea se vor fi întâmplat mănos, aici! Anul 
acesta este unul esențial...pe cumpăna de 500 de ani a mileniului 
II... a apărut Neagoe Basarab pe care Dan Zamfirescu îl nemea 
izvor de spiritualitate românească. Spuneam an special, fiindcă 
au fost mai multe aniversări: a fost aniversarea a 150 de ani de la 
sărbătoarea de la Putna!, Mihai Eminescu. A fost o manifestare de 
200 de ani dedicată lui Tudor Vladimirescu. ...Acest drum extrem 
de complicat de 500 de ani pe care l-am parcurs trebuie, cum 
spuneam, cercetat în amănunt, cu adevărurile lui! Pentru că istoria 
s-a născut așa cum au vrut puterile lumii... Se putea vorbi aici de 
Neagoe Basarab, de contribuția lui la dezvoltarea spiritualității 
românești, civilizației românești, alfel decât marginalizat, cât 
de cât măcar în legătură cu Învățăturile, doar din perspectivă 
pedagogică, lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie? Nu. Chiar 
aici la comunicările noastre, îmi pare rău că nu o văd pe sociologul 
Ligia Rizea, chiar dumneaei făcea odată o comunicare cu istoria 
insulei...cum a fost salvată...e bine că părintele a evidențiat aici 
că insula a trebuit să fie ridicată cu 6 m ca să supraviețuiască... 

SFÂNTUL	NEAGOE	BASARAB	-	500	DE	ANI	DE	LA	TRECEREA	LA	CELE	VEȘNICE
Documentele din 1979, nu spun un cuvânt asupra sacralității 
acestui spațiu! Vă dați seama cum s-a scris istoria în vremea 
aceea!...Iată, de ce după 1990 misia recuperatoare istorică a fost 
obligatorie!...Volens nonlens va trebui să aducem, bilanț fiind, 
și noi aici numele unor truditori și acțiuni care s-au desfășurat 
în acest peisaj și, avem și un vehicul care ne-au trasportat 
aceste informații în spațiul public; chiar această carte (a Feniei 
Driva despre Neagoe Basarab n.n) a recuperat foarte mult din 
informațiile revistei Cultura vâlceană!...foarte marginalizată și 
foarte etichetată strâmb... Cultura vâlceană, care a fost extrem 
de prezentă în actul acestui proces recuperator...Să-i și numim 
pe acești factori recuperatori, Iată, alături avem și un muzeu...
sfințit în 2010. Claudia Tiță a adus materialul care este găzduit 
în acest muzeu! Avem alături de noi, aici, un cercetător care 
nu prea a ieșit în față deși este prezent la toate evenimentele 
importante de dezbatere istorică: Este vorba de Mihail Ovidiu 
Stângă! El descoperă în pomelnicul muzeului o genealogie care dă 
domnescul și domnia atât în Țara Românească cât și în Moldova! 
Iată, doamna lui Neagoe Basarab s-a numit Milița! Despina, sora 
Elenei, care va fi ajuns soția lui Petru Rareș! Elena care dă naștere 
Anei Chiajna, căsătorită cu Mircea Ciobanul, boier de viță, și 
care vor da naștere lui Petru Șchiopul!, care formal, face o primă 
unire a Moldovei cu Țara Românească...mult înainte de Mihai 
Viteazul! ...Lucruri cercetate și demonstrate de Ovidiu Stângă! 
Să-i numim aici pe cei nescriși în nici o istorie, dar care au ajutat 
la consolidarea Mânăstirii Cornetu, ridicarea Catedralei Petru 
și Pavel din Râmnic...și care au lucrat aici și au salvat Ostrovul: 
Dumitru Alexe, Dogăroiu Nicolae, Florescu Constantin, Menghel 
Gheorghe, toți trecând la Domnul în marele anonim, dar lăsând 
fapta lor în vremuri potrivnice...Să amintim aici cum s-a salvat de 
către un alt Mihăilă, Cozia Veche!...Sau alt personaj care nu a lipsit 
aproape de la nici o manifestare închinată lui Neagoe Basarab, 
părintele Constantin Mănescu, venind de la Urșanii Horezului!...
Neagoe Basarab este cel care stabilește în mod explicit hotarul 
între Țara Românească și Transilvania! prin 8 iunie 1520 împreună 
cu Ioan Zapolya...Și argeșenii fac ce facem noi, privind recuperarea 
lui Neagoe Basarab. La Curtea de Argeș, academicianul Gheorghe 
Păun a instituit o medalie de lut cu chipul lui Neagoe Basarab 
și suntem mai mulți, aici, care am primit această medalie. De 
numele lui Neagoe Basarab se leagă și Scrisoarea lui Neacșu de 
la Câmpulung, 1521, primul document scris în limba română cu 
litere chirilice...și care apare într-un context politic al alianțelor, în 
casa păcii. ...Neagoe Basarab a înțeles foarte bine vremea așa cum 
peste două sute de ani o va înțelege și Constantin Brâncoveanu...
Turcul era încă foarte puternic ca să-i fie negată suveranitatea! 
Să înțelegem că Țările Române de la 1393, căderea Târnovului, și 
până în 1878, Congresul de la Berlin au avut statut de vasalitate!...
Mihai Sporiș vorbește în continuare despre Ostrov și Pia Brătianu 
(pe www.culturaarsmundi.ro  Video Arhiva puteți urmări această 
expunere cu titlul - deci și pe You Tube - „Mihai Sporiș - Simpozion 
Neagoe Basarab 2021 Ostrov Călimănești”).

Paula	 Adriana	 Cozian prezintă lucrarea „Despina Doamna”, 
în fapt, un capitol din romanul său „Radu de 
la Afumați, un domn deasupra vremurilor” 
căruia îi dă citire.

În continuare Fenia Driva invită ceilalți  
participanți să ia parte la dezbateri. O surpriză 
plăcută a fost cuvântul lui Mihai Mustățea 
(„5 secole de scris în limba română”) pe care 
l-am mai întâlnit în asemenea împrejurări 

doar la Arefu, Curtea de Argeș, unde în 2008 a condus un 
simpozion închinat lui Vlad Țepeș...așa că l-am urmărit cu interes 
(pe Video Arhiva din cadrul www.culturaarsmundi.ro puteți 
urmări integral acest cuvânt cu titlul „Mihai Mustățea-Simpozion 
Neagoe Basarab 2021 Ostrov Călimănești”).

Mihai	Mustățea:	-	...Să nu ne mire că Neagoe Basarab a fost 
autorul celebrei cărți „Învățăturile lui Neagoe 
Basarab către fiul său Teodosie” tipărită 
pe la 1519 - una dintre cele mai valoroase 
cărți de literatură veche sud est europene, 
căci el a contribuit la apariția primelor 
cărți pe teritoriul românesc în 1508, 1510, 
1512, la ultima, Tetraevangheliarul, Neagoe 
scriindu-i cuvân-tul de început! ...De fapt 

astfel de cărți de învățătură circulau în epocă. În 1513 Niccolo 
Machiavelli scrisese „Principele”... În 1528 Baldassare Castiglioni 
scria Il Cortegiano. Dar modelele lui Neagoe Basarab au fost 
ale împăraților bizantini și ale lui Vladimir Monomahul. Cărți de 
învățătură pentru fiii lor, toți au scris astfel 
de cărți...cum să primească solii, cum să 
judece, cum să se comporte...carte, a lui 
Neagoe Basarab, care ar fi și astăzi bună 
pentru cei care se cocoță acolo sus ca 
să ne conducă!!... Despina este femeia 
care îl întregește!...este cultă, rafinată... 
Împreună au construit totul!...mânăstirea 
Curtea de Argeș...Desigur legendă, cea 

a Meșterului Manole...Zidurile se dărâmau, să fi fost adevărat? 
Da, domnitorul, sever că meșterii nu lucrau cum trebuie, dărâma 
zidurile! Un veac, două, legenda se reia și apare Negru Vodă ca 
ctitor, de ce? Pentru că o asemenea minunăție trebuia pusă pe 
seama cuiva mult mai îndepărtat, el însuși o legendă!...Despina, 
cu puțină bucurie și multe lacrimi, cum frumos spune despre ea 
unul din marii istorici, soție de domnitor, soacră de domnitor, 
cumnată de domnitor și fiica lor Ruxandra de o frumusețe 
uluitoare și istețime la fel, ajungând disputa dintre Ștefăniță Vodă 
al Moldovei și Radu de la Afumați...Mâna fetii este câștigată de 
Radu de la Afumați!...Iată două capitale, într-una apare această 
colosală carte, capodoperă a evului mediu, de învățătură a lui 
Neagoe Basarab în 1521, iar în Câmpulnug, în același an Neacșu 
scrie scrisoarea lui către judele Brașovului care este cel mai vechi 
document scris în limba română cu litere chirilice...Iată Neagoe 
Basarab este purtătorul acestei ștafete, prime scrieri în cultura 
română, care, desigur, se cunosc...este ctitorul mânăstirii Curtea 
de Argeș, capodoperă arhitectonică a jumătății de mileniu II d.Ch., 
este și ctitorul de aici de la mânăstirea Ostrov din Călimănești, o 
mânăstire în care peste câteva secole, prin Pia Brătianu, se va pune 
bazele dinastiei Brătienilor, pentru ca între cele două războaie 
mondiale, Maria Brătianu să devină mama poetului Ion Pilat...În 
final Mihai Mustățea dă citire unui poem scris de Ion Pilat.

Pr.	Constantin	Mănescu, de la Parohia Urșani-Horezu, a pre-
zentat „Scrisoarea lui Manuil  din Corint 
către Sfântul Neagoe Basarab” pe care 
redacția nostră la publicat în ultimul număr 
al Culturii vâlcene, nr. 182 din luna ictombrie 
2021...

Fenia Driva îl prezintă pe Ovidiu Mi-
hail Stângă care prezintă lucrarea „Anul 
revoluționar 1821 - două veacuri”.

Ovidiu	 Mihai	 Stângă: - ...În imperiul țarist se născuse o 
tendință de refacere a Imperiului Roman. Nu 
se vorbește de refacerea unui stat grecesc, 
ci a Imperiului Roman de Răsărit, Imperiul 
Ortodox! Pe tron se preconiza un împărat 
rus!...Ecaterina a II-a îl vedea pentru nepotul 
ei Constantin, iar pe Grigori Potemkin, 
aghiotant și apropiat al camarilei, îl vedea 
rege al Daciei, în fapt Moldova unită cu 

Valahia. Chiar se gândea la lucrul acesta odată cu înfrângerea 
Imperiului Otoman și recucerirea Crimeii, după care se gândea să 
ajungă la Istambul...Lucrurile au trenat, însă, și așa au urmat mai 
multe revolte, apoi Revoluția Franceză, Revoluția Americană, a 
apărut Napoleon I. Asta arată că urmează o efervescență a mișcării 
sociale și naționale în toată Europa. Tudor Vladimirescu cunoștea 
foarte bine lucrurile acestea. El a participat la Conferința de la 
Viena după prima înfrângere a lui Napoleon...A făcut parte din 
delegația Rusiei fiind colonel și conducând un regiment de cazaci 
rumâni. Din delegație mai făcea parte și Alexandru Ipsilanti, fiul lui 
Constantin Ipsilanti cel care în 1806, cu ajutor rusesc, a reușit să 
domnească în Moldova și în Țara Românească pentru o perioadă 
de timp, după care,  intervenind iarăși Napoleon, acest proiect de 
unire al celor două țări a căzut... Aceste premize l-au îndemnat 
pe Tudor Vladimirescu să ridice la luptă pandurii...aceștia fiind un 
corp de armată înființat de austrieci în Oltenia și Banat pe timpul 
ocupației lor din 1718 și până în 1739. Pandurii erau miliții locale 
care trebuiau să acționeze în sprijinul  austriecilor protejându-i 
pe cei care colectau impozite și păzeau drumurile de lotri...După 
retragerea austriecilor pandurii au rămas, dar au fost încet încet 
destrămați de turcii care preluaseră din nou autoritatea...Turcii au 
introdus în schimbul pandurilor formațiile de arnăuți (alcătuiți din 
aromânii din Albania). (...) Eteriștii au intrat în conflict cu Tudor 
Vladimirescu, acesta, nedorind să intre în conflict cu turcii cu 
care dorea să rezolve problemele diplomatic ...Eteriștii căzuseră 
în capcana întinsă de ruși, și se aflau între armata rusească și 
moldovenii răsculați împotriva eteriștilor care prădaseră Moldova. 
Cine erau eteriștii? „Eteria (Philiki Hetairia - Societatea prietenilor) 
a fost o organizație secretă creată la Odesa de Nikólaos Skúfas, 
Tănase Țakalov și Emanoil Xánthos la data de 14 septembrie 1814 
după ideile lui Rigas Velestinlis din Velestino, și care avea ca scop 
eliberarea creștinilor, cu precădere a grecilor, de sub stăpânirea 
otomană, și întemeierea unor state creștine libere, îndeosebi 
a unei Elade libere (frontierele acesteia nefiind specificate, dar 
se spera tot înconjurul Mării Egee și capitala Constantinopol). 
Întemeierea Eteriei este concomitentă cu cea a societăților 
Frăția și Junimea în țările române, și se încadrează în marea 

mișcare socială revoluționară a anilor 1820 
- 1830, care a condus la independența 
țărilor din America Latină, la revoluția 
franceză din 1831, la Revoluția Română 
din 1821 și la revolta grecilor, care a dus la 
independența Greciei. 

(Continuare în pag. 16)
Simona	Maria	KIS

Simion	PETRE



Felix	SIMA

CÂTEVA	CUVINTE	ALE	AUTORULUI

M-am născut în februarie 1948, fiind al doilea copil din cei patru ai părinților. 
Copilăria ne-am dus-o pe malul Oltului. Primele clase le-am absolvit la 

Școala cu ceas, după ce trecusem prin Grădinița numărul 1, „Olga Balcic”. Liceul 
sportiv la „Mircea cel Bătrân”. Am urmat Universitatea Populară din Pitești, pictură 
și sculptură. Câteva piese au fost expuse la expozițiile de la Palatul Culturii Pitești.

Stagiul serviciului militar l-am îndeplinit la Predeal, la vânători de munte, ocazie 
bună cu care am străbătut potecile Bucegilor. După aceea, am lucrat pe Șantierul 
Național al Tineretului Lotru T.C.H., la Puru, apoi la Porțile de Fier II și apoi la alte 
hidrocentrale și microcentrale din țară. Am dus viață de „constructor pribeag” 
prin frumusețile țării. Cu pictura am început din școala primară, cu schițe în creion ale scriitorilor 
și domnitorilor români, din manuale și după cărți poștale, am continuat cu icoane în ulei și schițe în 
cărbune. În anul 2000 m-am pensionat, iar în 2002 m-am decis să văd dacă mai pot să țin pensula în 
mână. De atunci, fac reproduceri după pictori celebri. Îmi place să văd dacă pot face ce au făcut ei, 
la timpul lor. Lucrez în culori acrilice. Le prefer celor în ulei.

A decedat soția mea, Mariana, cu care am o fată, Corina Alexandra măritată cu Cosmin Răduț 
care au, la rândul lor, un băiețel, nepotul meu de șase ani, Rareș Andrei Răduț.

Am cataractă la ambii ochi și urmează operațiile de rigoare, ca să mai pot vedea, ca să mai  
pot picta... Frumusețile ce mi-au trecut prin raza vizuală, locurile, oamenii și peisajele nu încap în 
câteva volume... Amintirile anilor ce i-am trăit sunt greu de spus în câteva cuvinte...

    	Ilie	CÂMPEANU,		5	noiembrie	2021

„PORTRETE,	PEISAJE,	ATITUDINI”
Cunoscut în lumea artistică vâlceană, retrăgându-se undeva, în peisaj, pe Strada Hogii (nu, nu 

este niciun hoge pe acolo și nici nu a fost niciodată, hoaga sau hududoiul este un tranșeu săpat 
de torenții ploilor, în apropierea Viaductului C.F.R. Goranu, drum asfaltat de Primăria Râmnicului), 
construindu-și o casă pe unul din locurile ce le aveau în stăpânire „părinții din părinți”. Retras în 
singurătate, îl vizitează fiica, zilnic și nepotul – apoi aceștia se duc la apartamentul lor, la bloc, „la 
casa lor”, Ilie rămânând cu pensulele, cu culorile din tuburi, cu culorile ce îi înconjoară locuința, 
cu culorile din lăuntrul său. Îl bucură jocurile și jucăriile nepotului căruia i-a creat spații speciale 

SEMNAL EDITORIAL

ION	CÂMPEANU:	„PORTRETE,	PEISAJE,	ATITUDINI”
în fața casei și în spatele casei, se bucură de umbra foișorului în care se retrage 
în verile toride... Viața lui a fost un șantier... șantier are și acuma, pe cele trei 
șevalete la care lucrează. Cu cafeaua aburindă aproape, cu ochelarii cu lentile 
groase, în atelierul cu ferestrele spre apus, cu degetele și pensulele înmuiate 
în culori, gândind, privind, amestecând gânduri și pastă  din tuburi, așa îl  
știm pe maestrul Ilie Câmpeanu. Cu figura impasibilă la orice eveniment, cu glas 
puternic, îți arată expozițiile de pe pereți în care a încadrat și ultimele lucrări: 
Reproduceri. Portrete. Peisaje. Atitudini. O atitudine este și a mea, când mă apropii 
de tablourile pictate cu pastă groasă, lată, largă, sigură, exprimând hotărârea de 
a continua și de a desăvârși lucrarea începută. Femei, Bărbați – apar în scenă, în 
monolog, în dialog, cuprinzându-se, abandonându-se, într-o dezlănțuire de forțe, 
alcătuind un univers veșnic deschis aflat într-un rechizitoriu al unei  Instanțe Supreme 

în care Autorul reproducerilor este personajul principal, este cel asupra căruia se concentrează toate 
personajele adunate, cu penelul, în Universul propriu.

A scrie despre picturile lui Ilie Câmpeanu – reproduceri după tablouri celebre ale unor pictori cele- 
bri – nu înseamnă a te face celebru într-un Spațiu al Său, al Pictorului care are discernământul Său.

El își alege, conform stării spirituale de moment, tabloul pe care urmează să îl reproducă. Și 
reproduce în stilul originalului. Cu tușe apăsate, pregnante, reinterpretând culoarea originalului – 
stilul pictorului creator rămânând nealterat. Dar, în felul acesta, Ilie CÂMPEANU recreează opera 
orginală în stilul Ilie Câmpeanu.

Îi sunt necesare aceste exerciții, tatonări, de câțiva ani le practică cu multă plăcere, cu performanță 
chiar, simțindu-i-se penelul propriu în cadrul fiecărui tablou lucrat.

Tind să cred că este un pictor prolific, de pe șevaletele sale „zburând” multe tablouri spre 
expozițiile din țată și din Râmnicu-Vâlcea, spre case particulare doritoare de frumos și de culoare, 
spre rude apropiate și îndepărtate, spre prieteni și prietene, colegi – cărora le-a „încondeiat figura” 
cu penelul înmuiat în culorile dragostei de chip uman, fiindcă, înainte de toate, Ilie CÂMPANU iubește 
Omul și dorește să-l servească, să-l „reproducă” într-un chip reușit – pe care acesta să-l așeze la 
vedere, în camera principală a sufletului, într-un Univers deschis...

Universul e aproape…/ Universul e deschis…/ Este tot ce pot să spun…/ Despre El... oral... și-n scris!
      Despre Ilie CÂMPEANU... numai cu salutări de bine! Numai de bine și lui Petre CICHIRDAN care 
a fotografiat cu talent și profesionalism tot ce vedem în această lucrare! Numai de bine lui Werner 
RENNER care a sponsorizat apariția acestui ALBUM!  Numai de bine lui Puiu Răducan, tipograful 
meșteșugit al acestui dar pe care îl avem în mâini.

Despre satele Luncani și Prisăceani dispărute de pe Valea 
Lotrului, unele hrisoave amintesc despre existența lor în diferite 
perioade de timp. 

În satul Luncani menționat în anul 1661, situat pe Valea 
Lotrului, care a dispărut, îl întâlnim pe monahul Onufrie, care 
împreună cu fiul său Stoian, dăruiesc mănăstirii Cozia partea lor 
din Luncani şi din văile cu peşte, Valea Vasilatului, Valea Păscoaiei 
şi Valea lui Stan, fiecare al 9 – lea peşte, danie aprobată de 
Episcopul Râmnicului şi Noul Severin, Ignatie, unde se  precizează: 
„...adică eu, Onufrie monahul, din sat din Luncani... ca să se ştie 
că mi-am dat partea mea de moşie din sat din Luncani ca să fie 
sfintei mănăstiri ... şi mi-am dat partea mea toată câtă se va alege 
de preste tot hotarul şi cu arăturile şi cu pometul şi cu văile cu 
peşte şi cu vadurile şi cu morile şi cu dârstele şi de peste tot, 
veri ce venit se va alege: deci să aibă sfânta mănăstire a căuta 
şi a luaver den peşte ver den păsări ce se vor prinde pe acest 
hotar”.8  După cum putem observa acest sat Luncani, avea o eco-
nomie bine întemeiată în timp cu ogrăzi, cu pomi, cu mori, cu 
dârste cu venituri din vaduri, iar dintre preocupările principale ale 
localnicilor era pescuitul şi vânătoarea, ceea ce ne îndreptăţeşte 
să considerăm mult mai veche această aşezare de pe Valea Lotru-
lui, care a pierit cu totul în valurile furioase ale Lotrului într-o anu- 
mită dată. Satul este amintit în anul 1699 decembrie 59, într-un 
zapis prin care Vasile, egumenul mănăstirii Cozia, cu tot sobo-rul, 
se învoiesc cu Grigore, Ioan, Iordan și Oprea Bărbuleț din Voineasa;  
Oancea și Vasâi din Mălaia; alții din Luncani și Brezoi, Oancea și  
fratele său Stan și Sar…pentru adentul moșiilor pe care le are mănăs- 
tirea pe Valea Lotrului, primite danie sau cumpărate. Pentru 
folosirea acestor moșii, lotrenii numiți vor da pe an 4 jderi, 400 
pești (lipani sau păstrăvi) și 4 lostrițe. Sunt puse condiții că dacă nu 
vor aduce de buna lor voie, peștele și pieile de jderi, să le ia forțat.  
De asemenea urmează să-și facă parte când ar fi mâncare pentru 
râmători și ar fi aduși râmătorii în pădurile ce sunt parte ale mănăs-
tirii. De asemenea mănăstirea să aibă parte atunci când s-ar face 
leasă, iar oamenii trimiși de egumeni să pescuiască netulburați. 
Semnează Vasile eromonah, egumen din Cozia.10 La data de 16 
decembrie 1699, Bucur, feciorul lui Stan, mama sa Stanca, soţia 
sa Neacşa şi cu nepotul sǎu, feciorul lui Toma din satul Luncani 
de pe Lotru, dǎruiesc Mǎnǎstirii Cozia şi egumenului Grigorie 
jumǎtate din moşia lor din  Luncani, «…de a noastră bună voie, 
de am închinat sfintei mănăstiri moşia Luncani, de pre tot hotarul, 
siliştea cu tot câmpul, cu apa, cu vad de moară, plaiul cu munţii 
din hotar până în hotar ».  Din această danie doar jumătate a fost 
donată cu condiţia de a înscrie în pomelnicul mănăstirii Cozia 18 
nume «iar pentru jumătate de hotar ni s-a plătit precum ne-am 
putut tocmi,…2 vaci cu lapte şi un cal şi opt oi cu lapte»11. Acest 
document este foarte important pentru că, precizează hotarele 
acestui sat dispărut, anume că, « Şi semnele hotarului să se ştie 
din hotarul Brezoiului dăn Pietrele Roşii până în hotarul Păscoii 

în sus în lac, den Căndoaia, pestre Lotru pre Plaiu până în Chica 
Pietroasei, den Plaiul Pietroasei până în Plaiul Veveriţului şi al 
Brezoiului şi ce ni se va cuveni din Dealul Negru partea noastră».12

Acelaşi Bucur, la 16 decembrie 1699 donează sfintei mănăstiri 
Cozia, alte moşii situate în cuprinsul satului Luncani, «… am închinat 
sfintei mănăstiri toată partea mea de moşie den Luncani, câtă se 
va alege, de preste tot hotarul den câmpu, den pădure, den apa 
cu peştele, den săliştea satului şi toată Lunca Chiliilor şi partea de 
peşte din Valea lui Stan, care este a noastră »13,  cu menţiunea sǎ fie 
scrişi la sfântul pomelnic, cu moşii, pǎrinţii şi feciorii lor în numǎr 
de 1014. În acest context domnitorul Constantin Brâncoveanu, în 
anul 1707, îi dă dreptul, printr-o “carte” egumenului Mihail de la 
Cozia, „a-şi lua dijma după moşia mănăstirii din Lotru, de la tot 
omul, cum a fost mai înainte vreme.”15

 Mănăstirea Cozia avea un inventar cu toate terenurile pe care  
le deţinea pe Valea Lotrului. Egumenul Mihail scrie la data de 7  
martie 1728, într-un catastif “cărţile Lotrului”, cu zapisele de închi-
nare şi cele de cumpăare precizând hotarele munţilor pe care le po- 
seda mănăstirea la: „Gura Lotrului, dealul Mălăii, Curmătura Mă- 
lăii cea adâncă, Curmătura Cărării, Rudăreasa, Piatra Albă, Piatra  
Fetei, Pietrele Roşii, Obârşia Repezii, Vârful Mălăii, Vârful Mocani, 
Vârful Beliţilor…Brezoi, lunca din Cârlig, livzeile din Dobra, Obre-
jia, satul Vasilaţi, Luncani, Valea lui Stan, satul Mălaia, satul Greb-
leşti...”16 De menţionat faptul că, documentul face precizare că 
aceste cărţi datează din vremea domnitorului Neagoe Basarab din 
anul 1519 şi de la Leon.17 De aceea aceste cărţi ale Lotrului, sunt 
numite “domneşti” şi ele cuprind zapisele de închinăciune cât şi 
cele de cumpărare. Ultima însemnare despre satul Luncani datează 
din 20 august 1729, când această aşezare devenise proprietatea 
mănăstirii Cozia şi în urma unei cercetări efectuate la faţa locului 
de către postelnicul Şerban Ştirbei şi boierii Udrea Zătreanul şi 
Vasile Zătreanul, fiind împuterniciţi să rezolve conflictul dintre 
urmaşii lui Frederich Schwantz, care cumpăraseră terenuri pe 
Lotru de la moşneni, terenuri, care nu le aparţineau, iar în urma 
cercetării s-a constatat că, „Aşijderea Chiră Ghijdea iar au vândut 
dumnealui numitului Sfanţ Luncani loţ(i) de peste tot hotarul, 
până în apa Păscoii, în zloţi 45, pe care hotar, Luncani are sfânta 
mănăstire Cozia zapise de danie şi cumpărătoare de tot hotarul, 
şi acest om s-a dovedit că a vândut rău, neavând nici-o treabă”18.

Există o strânsă legătură între documente şi toponimie. Din 
această perspectivă s-ar explica şi existenţa toponimului Podul 
Călugărului aproape de Păscoaia. A existat în mentalul unor 
oameni din aceste locuitori o tradiţie, culeasă de Nicolae Ciurea 
Genuneni, potrivit căreia un monah de la Sfânta Mănăstire Cozia 
a venit în această zonă după care, „A mai coborât pe Lotru până-n 
dreptul satului Luncani. Acolo a întâlnit o mătuşă şi l-a luat la ea 
acasă pentru a-i da îngrijirea necesară. Mătuşa avea casa pe un 
pod, mult mai sus decât vatra satului. Au început după aia ploile şi 
a venit Lotru mare şi vreo trei luni de zile nu a putut să coboare de 
acolo, din cauza apelor care se revărsaseră, nici baba nici călugărul. 
După retragerea apelor s-au găsit numai bolovani. Satul Luncani 
dispăruse (Între Păscoaia şi Vasilatul).”19 Această tradiţie confirmă 

faptul că a existat un sat cu numele de Luncani, dispărut de pe 
Lotru datorită revărsării râului care l-a ras de pe faţa pământului. 
Dispariţia satului s-a produs pe la jumătatea secolului al XVIII –
lea pentru că din acea perioadă nu se mai aminteşte de această 
aşezare umană. Pe baza acestor documente, toponimul Luncani 
creat cu sensul de „locuitor din luncă”, derivat din apelativul 
lunca, se poate identifica locul unde a existat acest sat, pe Valea 
Lotrului, anume la vest de oraşul Brezoi, la aprox. 10 km de la 
Gura Lotrului, cu hotare bine stabilite pe ambele maluri ale râului 
Lotru, astăzi numindu-se Lunca Calului. 

Prisăceani, un alt sat situat pe Valea Lotrului care a dispărut, 
este menționat de Domnitorul Neagoe Basarab într-un document 
din 26 aprilie 1519, care întărește Mănăstirii Cozia, …„să-i fie 
în Prisăceani partea lui Andronic, oricât se va alege, pentru că 
el Andronic s-a uns călugăr la sfânta mănăstire numită Cozia și 
numele lui de călugărie Cteotist. Și partea lui Prisăceani care este 
mai sus scrisă, el a închinat-o sfintei mănăstiri unde este hramul 
sfintei Troițe, pentru 4 suflete ce sunt scrise la proscomidie”. Acest 
toponim, Prisăceani nu este menționat cu precizie, nici măcar cu 
probabilitate, identificând zona, județul, regiunea unde s-ar afla. 
Însă, un document din 7 martie 1728, în care sunt menționate 
de către monahul Mihail al Coziei într-un catastif Cărțile Lotrului 
se precizează la un moment dat „iar în Lotru, la Prisacă au 
închinat Andronic, care s-au făcut călugăr la mănăstirea Cozia, 
patru delnițe, care au cumpărat el și au dat cu cartea lui Basarab 
voevod, leat 7027.” Însemnarea este foarte importantă pentru 
că plasează satul Prisăceani pe Lotru, fără a preciza locul unde 
s-a aflat acest sat, menționând doar că, Andronic din Prisăceani 
a îmbrăcat haina monahală și s-a închinoviat la Mănăstirea Cozia.

Sperăm ca viitoarele cercetări să aducă mai multă lumină în 
stabilirea locului unde a fost situată această așezare umană pe 
Valea Lotrului.
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lui. Contribuţii documentare în  Oltenia, Studii şi Comunicări, I, Craiova, 1974, pag. 
121. 5 Radu Manolescu, Comerțul Țării Românești și Moldovei, cu Brașovul (secolele 
XIV-XVI), București, Editura Științifică, 1965, pag. 252, 259, 287. 6 Corneliu, Tamaş, 
Ion Soare, Carmen Andreescu,	Tezaur medieval vâlcean. Catalogul documentelor de 
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Sîrbu în Revista Istorică Română, Anul 1943, vol. 13, facs. II, pag. 50: Prof. Surdu Ghe-
orghe, Despre vechimea satelor de pe Lotru, în “Lotru”, nr. 2/10 sept. 1967, pag. 25-
27: Ing. Gheorghe N. Efrim, Brezoi file de istorie, Sibiu, 2009, pag. 26; Pr. 
Nicolae Moga, Mălaia, Craiova, 2010, pag. 80. 9 Direcţia Judeţeană a 
Arhivelor Naţionale Vâlcea, pachet 140, pag. 2. 10 Arhivele Statului Bu-
cureşti, Mănăstirea Cozia, mss. 709, f. 206, v.207 în Petre Bardaşu Prisă-ceani şi 
Luncani…pag. 123. 11 Nicolae Moga,	Loviştea în date…, pag. 40. 12 Petre Bardaşu	
Prisăceani şi Luncani…pag. 125; Arhimandrit Gamaliil Vaida, Mînăstirea Co-
zia, vestită ctitorie a lui Mircea Voievod cel Mare, Editura Episcopiei Rîmnicului 
şi Argeşului, Rîmnicu Vîlcea, 1986, pag. 125. 13 Direcţia Judeţeană a Arhivelor 
Naţionale Vâlcea, fond Gh. Surdu, pachet CXL, doc. 270, f. 1. 14 Comori Arhivistice 
Vâlcene, Catalog de documente vol. II, 1467-1800, Bucureşti, 1985, pag. 61.  15 
Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Cozia, mss. 709, f. 287 în Petre Bardaşu 
Prisăceani şi Luncani…pag. 124. 16 Prof. Nicolae  Ciurea – Genuneni,	Lovişte, mi-
rific plai, Rm. Vâlcea, 1971, p. 110 – 111. 17 Costea Marinoiu, Toponimia Ţării 
Loviştei, Editura Vestala, Bucureşti, 2001, pag. 116. 18 Documenta Romaniae His-
torica, B. Ţara Românească, volumul II, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, doc. 
181, pag. 344-345 în Petre Bardaşu, Prisăceani şi Luncani…pag. 122. 19 Petre 
Bardaşu, Prisăceani şi Luncani…pag. 122

SATE	DISPĂRUTE...	(Urmare din pag.12)

14 noiembrie/2021



noiembrie/2021 15

ISTORIA	LITERATURII	ROMÂNE	ÎN	DATE	-	NOIEMBRIE
LAURENȚIU	FULGA (2.11.1916-16.11.1984) 
Dramaturg, eseist, scriitor și traducător, s-a născut la Fulga 

de Jos, județul Prahova. A urmat școala primară în comuna 
Cioranii de Jos, apoi Liceul Militar din Chișinău și Facultatea 
de Litere și Filozofie din București. Debutează în proză în 1937 
în „Bilete de papagal“ și editorial în 1942 cu volumul de nuvele 
„Străiul paradis“. A fost colaborator la publicațiile: „Viața Literară, 
„Revista fundațiilor regale“, „Revista literară“, „Universul literar“, 
„Decalogul“, „Tribuna“, „Meșterul Manole“, „Gazeta literară“, 
„Viața românească“, „Cronica“, „Luceafărul“. A 
publicat: „Strinul paradis“ (1942), „Doamna străină“ 
(1968), „Eroica“ (1956), „Steaua bunei speranțe“ 
(1963), „Alexandra și infernul“ (1965), „Moartea lui 
Orfeu“ (1970), „Salvați sufletele noastre“ (1980). 
Dramaturgie: „Este vinovată Corina“, „Ultimul 
mesaj“, „Meșterul Manole“, „Ion Vodă cel Cumplit“.

PAUL	CORNEA (3.11.1923-7.10.2018) 
Istoric și critic literar de etnie evreiască, s-a născut la București, 

unde studiază la Liceul Evreiesc „Cultura“ și apoi la Facultatea de 
Litere și Filozofie din București. În 1971 devine doctor în filologie, 
iar până în 1989 deține funcții în ConsiliulCulturii și în domeniul 
cinematografiei. După 1990 devine șef de catedră și decan al 
Facultății de Litere a Universității din București. Dintre 
volumele publicate amintim: „Studii de literatura 
română modernă“ (1962), „Originile romantismului 
românesc“ (1972), „Itinerar printre clasici“ (1984), 
„Aproapele și departele“ (1990), „Semnele vremii“ 
(1995), „Ce a fost - cum a fost“ (2013).

THEODOR	AUG.	RÂȘCANU (4.11.1888-2.07.1952) 
Scriitor, publicist și jurnalist, născut la Iași, a studiat clasele 

primare și gimnaziul în particular, apoi Liceul Național din Iași și 
Facultatea de Drept a Universității din Iași. A lucrat ca avocat al 
Baroului din Iași și apoi, trăind ca liber profesionist în domeniul 
publicistic a colaborat cu publicațiile: „Timpul“, „Dacia literară“, 
„Cuvântul“, „Evenimentul“, „Adevărul“, „Vremea“, 
„Viața românească“, „Epoca“, „Flacăra“. Dintre operele 
sale amintim: „Ileana lupului“ (1934), „Ruginoasa“ 
(1939), „Banul, ochiul dracului“ (1941), „Dragoste 
în furtună“ (1942), „Răzvrătitul Toderiță“, „Vârtejul“, 
„Pagini intime“ (1905), „Răfuiala cea mare“ (1915), 
„Un pretendent la tronul Albaniei“ (1939).

MIHAIL	SADOVEANU (5.11.1880-19.10.1961) 
Unul dintre cei mai importanți prozatori români din secolul 

XX, s-a născut la Pașcani, unde a urmat și școala primară, iar apoi 
gimnaziul la Fălticeni și studiile liceale la Liceul Național din Iași. 
În 1903 debutează literar cu romanul „Șoimii“. A fost președintele 
Uniunii Scriitorilor din România, iar din 1921 a fost ales membru 
al Academiei Române. Având o carieră literară de 50 de ani, Sa-
doveanu este cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice și  
de aventuri, despre lumea țărănească din Moldova și natura Ro-
mâniei. Dintre creațiile sale amintim: „Vremuri de be- 
jenie“ (1907), „Duduia Margareta“ (1907), „Apa mor-
ților“ (1911), „Neamul Șoimăreștilor“ (1915), Țarade 
dincolo de negură“ (1926), „Hanul Ancuței“ (1928), 
„Nopțile de Sânziene“ (1934), „Frații Jderi“ (1935), 
„Nada florilor“ (1951), „Nicoară Potcoavă“ (1952).

MIHAI	SIN (5.11.1942-6.05.2014) 
Scriitor născut la Făgăraș, a fost absovent al Facultății de Filo-

logie a Universității „Babeș Bolyai“ din Cluj. A lucrat ca profesor de 
limba română la Târagu Mureș, redactor la Revista „Vatra“, director 
al Editurii Abatros, atașat cultural la Ambasada Română din Israel. 
A debutat în 1966 cu o schiță în revista „Steaua“ și 
a colaborat cu publicațiile „Tribuna“, „România lite- 
rară“, „Viața românească“, „Transilvania“, „Lucea-
fărul“. Opere publicate: „Așteptând în liniște“ (1973), 
„Bate și ți se va deschide“ (1978), „Ierarhii“ (1981), 
„Schimbarea la față“ (1985), „Reședința“ (1996).

PAUL	GEORGESCU (7.11.1923-15.10.1989) 
Scriitor român, născut la Țăndărei, județul Ialomița,, a urmat 

Liceul „Matei Basarab“ din București și Facultatea de Litere 
și Filozofie a Universității din București. A lucrat 
ca redactor la „România liberă“, Radiodifuziunea 
română, redactor la „Viața Românească. A debutat în 
proză cu lucrarea „Vârstele tinereții“. Dintre operele 
sale amintim: „Trei nuvele“ (1973), „Revelionul“ 
(1977), „Siesta“ (1983), „Natura lucrurilor“ (1986), 
„Între timp“ (1990).

DUMITRU	MICU (8.11.1928-17.01.2018) 
Istoric și critic literar, s-a născut la Bârsa, județul Sălaj, a 

urmat școala primară în satul natal, gimnaziul la „Liceul Regesc 
Maghiar de Stat“ și apoi liceul „Gheorghe Barițiu“ și „Inochenție 
Micu-Klein“. Studiile universitare începute la Cluj, la Facultatea 
de Filologie sunt terminate la București. A lucrat ca redactor la 
publicațiile: „Lupta Ardealului“ din Cluj, „Almanahul literar“, 
„Contemporanul“, „Scânteia“. Din 1954 a fost cadru 
didactic la Facultatea de Filologie din București. 
Dintre operele sale publicate amintim: „Romanul 
românesc contemporan“ (1959), „Opera lui Tudor 
Arghezi“ (1965), „Scriitori, cărți, reviste“ (1980), 
„Scurtă istorie a literaturii romîne“ (1994), „Istoria 
literaturii române“ (2000).

GEORGE	ȚĂRNEA (10.11.1945-2.05.2003) 
Supranumit „poetul iubirii“, s-a născut la Sirineasa, județul 

Vâlcea și a urmat studiile liceale la Băbeni, la liceul care azi îi 
poartă numele, iar apoi Facultatea de Filozofie a Universității 
din București. Debutează literar în 1967 în publicația argeșeană 
„Secera și ciocanul“. A colaborat cu numeroase publicații de 
literatură: „România literară“, „Contemporanul“, 
„Luceafărul“, „Astra“, „Steaua“, „Tribuna“, „Timpul“, 
„Orizont“. Opere publicate: „Păsările miresei“ (1972), 
„Starea de iubire“ (1975), „Scrisori de fiecare zi“ 
(1977), „Cartea cu iubiri secrete“ (1994), „Poeme 
supărate rău“ (1996), „Cartea inimii albastre“ (2001), 
„Era muzicii lejere“.

MIRCEA	NEDELCIU (12.11.1950-12.07.1999) 
A fost un scriitor român, considerat a fi unul dintre cei mai  

importanți reprezentanți ai curentului optzecist, ai postmoder-
nismului în literatura română și un afiliat al mișcării artistice a 
minimalismului. S-a născut la Fundulea și a fost absolvent al 
Facultății de Filologie a Universității din București, membru activ 
al Cenaclului „Junimea“. Lucrează ca profesor, ghid turistic, iar 
din 1982 ca librar la Editura „Cartea Românească“. 
Debutează în 1979 cu volumul de proză scurtă 
„Aventuri într-o curte interioară“, apoi devine 
membru al Uniunii Scriitorilor din România. Opera sa 
literară cuprinde: „Efectul de ecou controlat“ (1981), 
„Și ieri va fi o zi“ (1989), „Zmeura pe câmpie“ (1984), 
„Femeia în roșu“ (1990), „Zodia scafandrului“ (2000).

GEORGE	MUNTEAN (17.11.1932-1.06.2004) 
Scriitor și om politic (candidat la președinția României în 

1996), s-a născut la Bâlca, Suceava, a absolvit Liceul „Eudoxiu 
Hurmuzachi“ din Rădăuți și apoi Facultatea de Litere a Universității 
din București, devenind cercetător principal la Institutul de Istorie și 
Teorie Literară €G. Călinescu“ al Academiei Române. A 
lucrat ca redactor la ziarul „Contemporanul“ și redac- 
tor șef al „Revistei de Istorie și Teorie Literară“. Prin-
tre operele sale publicate se numără: „Folclor din Su-
ceava“ (1959), „Apa trece, pietrele rămân“ (1966), „Cân- 
tece de dragoste și dor“ (1972), „Cinci nuvele contem-
porane“ (1976), „Interpretări și repere“ (1982).

HORIA	VINTILĂ (18.11.1915-4.04.1992) 
Scriitor român, s-a născut la Segarcea, a absolvie Colegiul 

Național „Sfântul Sava“, Facultatea de Drept și Facultatea de 
Litere a Universității Catolice din Paris. În 1941 este numit atașat 
de presă la Consulatul Român din Viena, iar în 1944 este internat 
în lagăre din Austria și Germania, de unde este eliberat la Sfârșitul 
războiului. În 1948 emigrează în Argentina, unde lucrează ca lector 
de limba și literatura română la Facultatea de Litere și Filozofie. 
Se întoarce în Spania în 1953, unde lucrează ca funcționar la 
un hotel , apoi redactor la Radiodifuziunea spaniolî 
și profesor la Școala Oficială de Jurnalism. Opere 
publicate: „Cartea omului singur“ (1941), „A murit un 
sfânt“ (1951), „Dumnezeu s-a născut în exil“ (1960), 
„Mai bine mort decât comunist“ (1990), „Mai sus de 
miazănoapte“ (1992), „Moartea morții mele“ (1999), 
„Sfârșit de exil“ (2001), „Credință și creație“ (2003).

MIHAI	BENIUC (20.11.1907-24.06.1988) 
Poet, prozator și psiholog, s-a născut la Sebiș, județul Arad, a 

urmat cursurile Liceului „Moise Nicoară“ din Arad, iar din 1931 a 
fost licențiat în psihologie, filozofie și sociologie la Universitatea 
din Cluj. Apoi își continuă studiile cu specializarea în psihologia 
animalelor la Universitatea din Hamburg. După Al II-lea Război 
Mondial devine conferențiar la Facultatea de Psihologie din Cluj. 
Are o activitate literară foarte bogată, publicând în medie câte o 
carte în fiecare an. Dintre volumele sale de poezii fac 
parte: „Cântece noi“ (1940), „Orașul pierdut“ (1943), 
„Pe aici nu se trece“ (1953), „Mărul de lângă drum“ 
(1954), „Păcală slugă la primar“ (1955), „Cu un ceas 
mai devreme“ (1959), „Cu faruri aprinde“ (1964), 
„Etate“ (1971), „Pământ, pământ“ (1973).

STELIAN	TĂBĂRAȘ (20.11.1939-24.09.2009) 
Prozator, născut la Secăria, județul Prahova, a fost absovent al 

Liceului din Sinaia și alFacultății de Limba și Literatura Română a 
Uniersității din București. A lucrat ca redactor la Radiodifuziunea 
și Televiziunea Română, unde a realizat emisiunea „Studioul de 
poezie“, a predat limba română la Viena și Copenhaga și apoi 
a fost redactor la revista „Luceafărul“. Operele 
sale publicate cuprind: „Zilele cele scurte“ (1981), 
„Cumpenele“ (1985), „Filmare la două aparate“ 
(1988), „Loc deschis“ (2004), „Atelier de tatuaje“ 
(2002), „O să ne mai vedem“ (2006), „week-end pe 
continent“ (2008).

ION	GHEȚIE (21.11.1930-11.05.2004) 
Scriitor, limgvist și filolog, s-a născut la Șimleul Silvaniei, 

județul Sălaj, a urmat cursurile gimnaziale la Arad și liceul la Cluj, 
apoi la Facultatea de Filologie din Cluj. A lucrat ca cercetător 
științific la Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan“ din 
București, unde a fost și șeful sectorului de filologie. 
Dintre operele sale aintim: „Drumul“ (1983), „S.O.S.“ 
(1991), „Taina cea mare“ (2002), „Alfa și omega“ 
(1986), „Începuturie scrisului în limba română“ 
(1974), „Istoria limbii române literare“ (1978).

CONSTANTIN	CRIȘAN (21.11.1939-30.10.1996) 
Critic literar, epistolar, editor și traducător din literatura 

franceză, s-a născut la Tg.-Neamț, a studiat la liceul din Piatra 
Neamț, apoi a urmat facultatea la Iași. A fost membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. A lucrat ca profesor de liceu la Urziceni, 
corespondent relații francofone la IRRCS, șef al redacției literare 
a TVR, redactor șef la „Revista română“. După 1989 
lucrează ca profesor de estetică la Universitatea Eco-
logică din București, Universitatea „Euro-columna“, 
Universitatea Națională de Muzică București. Opere 
publicate: „Ieșirea din metaforă“ (1972), „Nostalgia 
comunicării“ (1978), „Conversații de bunăvoie“ 
(1980), „Sociologie și bioestetică“ (1987).

IULIAN	VESPER (22.11.1908-11.02.1986) 
Poet și romancier bucovinean, s-a născut la Horodnicul 

de Sus, județul Suceava, a urmat școala primară în localitatea 
natală, apoi liceul la Rădăuți și Facultatea de Litere și Filozofie 
din Cernăuți și apoi se transferă la Facultatea de Litere și Filozofie 
din București. Lucrează ca redactor șef la publicația 
„Glasul Bucovinei“, șef de cabinet la Ministerul Muncii 
și Ocrotirii Sociale, translator și redactor la Direcția 
Presei, redactor Agerpress, corector la ESPLA. Câteva 
din operele sale: „Constelații“ (1935), „Viața lui Mihai 
Viteazul“ (1939), „Glasul“ (1957), „Primăvara în țara 
fagilor“ (1938), „Ascultân nopțile“ (1972).

NICOLAE	TĂUTU (24.11.1919-13.06.1972) 
Poet, prozator și dramaturg, s-a născut la Cislău, județul Buzău, 

a urmat școala primară la Galați, Onești și Tg. Ocna, Liceul Militar din 
Tg. Mureș și Cernăuți, apoi Școala de Ofițeri de Infanterie București. 
După război activează în presa militară, fiind corespondent 
special la „Apărarea patriei“ și redactor șef al revistei „Viața 
militară“. Dintre operele sale amintim: „Inscripții“ 
(1955), „Rapsodia română“ (1960), „Carnet de cazar- 
mă“ (1962), „Interludiu“ (1967), „Așa cum a fost“ (1963), 
„Plecat-am nouă din Vaslui“ (1969), „Secretul do- 
cumentului X“ (1972). Teatru: „Zbor de noapte“ (1956),  
„Ecaterina Teodoroiu“ (1960). Film: „Vultur 101“ (1957). 

EUGEN	IONESCU (26.11.1909-28.03.1994) 
Scriitor român de limba franceză, s-a născut la Slatina, 

județul Olt, își începe studiile în Franța (unde mama sa avea 
cetățenie, mutându-se cu familia) până la vârsta de 15 ani, când 
în urma divorțului părinților, tatăl îi readuce în România. Continuă 
studiile la „Sfântul Sava“ din București și la Facultatea de Litere 
a Universității din București. În 1935 devine profesor de limba 
română la Cernavodă și apoi la București. În 1938 pri- 
mește o bursă la Paris, unde lucrează ca atașat cul-
tural. Dintre operele sale amintim: „Cântăreața chea-
lă“ (1950), „Scaunele“ (1952), „Noul locatar“ (1955), 
„Regele moare“ (1962), „Delir în doi“, „Omul cu 
valize“ (1975), „Călătorie în lumea morților“ (1980).

LIVIU	REBREANU (27.11.1885-1.09.1944) 
Prozator și dramaturg, s-a născut la Târlișua, județul Bistrița-

Năsăud, a urmat cursurile școlii primare și gimnazial la Năsăud 
și Bistrița, apoi Școala Reală de Honvezi din Sopron (Ungaria) și 
Academia Militară „Ludoviceum“ din Budapesta. Debutează literar 
în Revista „Luceafărul“ cu povestioara „Codrea“. A fost unul dintre 
puținii autori români care s-a bucurat de succes de 
librărie, având o situație stabilă din punct de vedere 
material. Operele sale sunt reprezentate de: „Proșrii“ 
(1910), „Norocul“ (1921), „Cântecul lebedei“ (1927), 
„Ion“ (1920), „Pădurea spânzuraților“ (1922), 
„Ciuleandra“ (1927), „Răscoala“ (1932), „Jar“ (1934), 
„Cadrilul“ (1919), „Plicul“ (1923), „Apostolii“ (1926).

NINA	CASSIAN (27.11.1924-5.04.2014) 
Poetă, eseistă și compozitoare, s-a născut la Galați, a urmat 

liceul la Brașov și apoi la București „Institutul Pompilian“. A fost 
redactor la revistele „Rampa“, „Urzica“ și apoi profesoară la Școala 
de Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu“. În 1985, primid 
o bursă Soros, călătorește în SUA ca profesor invitat, pentru a 
susține un curs la New York University, unde ramane 
până la sfârșitul vieții. Dintre operele sale publicate 
amintim: „Sufletul nostru“ (1949), „Nică fără frică“ 
(1950), „Vârstele anului“ (1957), „Prințul Miorlau“ 
(1957), „Sărbătorile zinice“ (1961), „Sângele“ (1966), 
„Recviem“ (1971), „Numărătoarea inversă“ (1983), 
„Cearta cu haosul“ (1993), „Desfacerea lumii“ (1997).

CORNELIU	VADIM	TUDOR (28.11.1949-14.09.2015) 
Politician, publicist și scriitor, s-a născut la București, a studiat 

la Colegiul Național „Sfântul Sava“ și apoi a urmat Facul-tatea de 
Filozofie a Universității din București. A înființat revistele „România 
Mare“, „Politica“ și ziarul „Tricolorul“. A urmat cursuri de istorie la 
Viena. A avut o lungă carieră politică, fiind fondator și președinte al 
PRM, senator în Parlamentul României, parlamentar 
european, candidat la președinția României. Dintre 
operele sale amintim: „Epistole vieneze“ (1977), 
„Saturnalii“ (1983), „Miracole“ (1986), „Pamflete cu 
sifon albastru“ (2000). Teatru radiofonic: „Colindul 
Puiului de cerb“ (1968), „Secerișul de iarnă“ (1976), 
„Adevărul la puterea I-a“ (1977), „Toată lumea știe 
fotbal“ (1989).

Emil	MANzUR
(Datele biografice provin din Wikipedia  - luna curentă)



Ziar de cultură realizat de Asociația ECOSTAR 21
Editura INTOL - PRESS, prin SC INTOL SRL și

S.C. Tincont S.R.L.
Director:  Petre CICHIRDAN
Seniori editori: Arhim. Veniamin MICLE
   Constantin ZĂRNESCU
   Mihai SPORIȘ
   Al Florin ȚENE
   Ștefan DUMITRESCU
Minori editori: Simon-Peter KIS
Manager Intol Press on-line: 
   Bogdan CICHIRDAN
Redactori:   Ana-Maria LAZĂR
   Leontina RUS
Colaboratori, publiciști (și fotoreporteri):  
   Felix SIMA
   Ioan DURĂ
   Doina STROE
   Emil MANZUR (coresp. Timiș)
   Claudia VOICULESCU
   Simona Maria KIS
   Ioana Florenrina IANA
   Gheorghe SPORIȘ
   Tanța TĂNĂSESCU
   Silviu LAZĂR
   Ilie GORJAN
   Ligia NICOLESCU
   Cristian Ovidiu DINICĂ
   Mircea VASII
   Dragoș COMĂNESCU
Tehnoredactare computerizată: Ana-Maria LAZĂR
Adresa: Calea lui Traian 169, bl. 5, sc. E, ap. 3
Tel./Fax: 0250.736615, 0350.401254, 0746.029824
E-mail: cichirdan@yahoo.com
Parteneri media: www.culturaarsmundi.ro

Preț: 3 lei

NOTĂ
Ziarul apare cu 16 pagini și respectă Legea 186/2003! Ziarul se 

adresează cetățenilor cu diverse preocupări culturale de la sat și de 
la oraș. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparțin editorului.

Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.
PDF și Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 

29 noiembrie2021

Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni care iubesc cultura scrisă și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.

O expoziție foarte frumoasă în care 
juniorul Teleki, Dominic, se produce în 

calitate de artist plastic (Samoil Teleki doctorul 
dermatolog este seniorul, și domnia sa fiind un 
pasionat pictor)!...Nimic mai frumos, decât să 
vedem, după Ion Cornea, un alt arhitect care bate 
la porțile afirmării în artele plastice și acestea 
i se deschid! I-am admirat lucrările tânărului 
plastician care au fost expuse începând din 15 
octombrie 2021 în curtea interioară a Muzeului 
Simian. Am fost prezent la vernisajul expoziției 
acestuia care a debutat cu prezentarea artistului 
și lucrărilor sale (cele mai multe dintre ele vădind 
arhitectul  - profesia de bază a lui Dominic), de 
către Gheorghe Dican, președintele UAP Vâlcea.  
Intrând în spațiul expozițional, unul dificil pentru 
mine, pentru aparatul meu de fotografiat,  
datorită protejării lucrărilor acoperite cu sticlă, 
cele mai multe dintre ele absorbind (reflectând) 
imaginea ambientală și făcând aproape imposibilă 
redarea foto, chiar privirea cu ochiul liber...Dar am intuit imaginile 
și, imediat, am recunoscut modelele din istoria artelor, europene, 
cele care convin unui arhitect ca Dominic: Kazimir Malevici, Piet 
Mondrian, Frantisek Kupka, de ce nu Arcadie Răileanu, pictorul 
din Piatra Neamț care, și el, a expus în urmă cu zece ani la 
Galeriile Artex împreună cu Sergiu Plop...Răileanu, și el arhitect, 
expunea structuri orizontale simbolizând urbanul zdrobit între 
underground și azurul celest. 

„Supremația purei sensibilități” de care se vorbește în 
cazul lui Malevici și care aduce geometria,  chiar și colorată, în 
această realitate care descinde de acum  în mileniul III, o simțim 
și la Dominic Teleki, desigur la o altă scară, profesionalismul în 
această artă picturală (cea mai intelectuală avea să afirme Cella 
Delavrancea) având sau cerând-solicitând, în cazul său, un câmp de 
desfășurare mult mai mare, ca un panou solar, la propriu, pentru 
o locuință particulară... În lucrările expuse la Simian, cele mai 
multe tablouri, în general fără desen, desfășurate pe dimensiunea 
maximă a dreptunghiului - mai mult late decât înalte - baze urbane 
mozaicate, respiră același aer citadin, orașe suspendate, structuri 
cromatice în care dominante sunt doar două, ca variante între 
zi și noapte, ca variante între stări de trecere. Ochiul privitorului 
mileniului III place aceste imagini, le simte ca fiind atât cerebrale, 
cât mai ales dominate de căldură sufletească...Oricum, la fel 

ca la cei amintiți mai sus, totul se mișcă, sau se 
deplasează, în câmpul gravitațional (cerul e sus 
și orașul e jos), cerul (azurul) și orașul, structurile 
- figurile geometrice, domină întreaga creație a 
acestui rafinat artist și savant (savantul susține 
artistul)... Un vernisaj, o expoziție și mai frumosă, 
când tânărul expozant alături de versatul fovist, 
vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, apare 
în curtea interioară a Muzeului de Artă alături de 
minunatul său fiu, a treia generație, ca să-l amintim 
și pe bunicul, doctorul Teleki, prezent și domnia 
sa la vernisaj, un pictor esențial, și mai mult de 
atât, pentru urbea noastră și ale cărui lucrări pot  
fi admirate în cabinetul său ultramodern...medi- 
cal!! Semnalăm încă de pe acum, că în Râmnic  
există colecții particulare deosebit de valoroase  
care trebuie să-i dea de gândit directorului Muzeu- 
lui de Istorie, Vâlcea, care este și directorul Mu-
zeului de Artă!!... Concluzionăm deci, încă puțin 
efort către deosebita artă picturală, atât de 

intelectuală, după cum spuneam, pe suprafețe mai degajate și 
ample, și Dominic Teleki se poate înscrie în galeria destul de firavă 
a artiștilor plastici reprezentativi pentru Oltenia de sub munte...

*
Gheorghe	Dican: - ...O expoziție aproape 

minimalistă pe care ne-o aferă Dominic 
astăzi, în sensul aranjamentului, căci 
majoritatea celor care expun vor să aducă 
multe lucrări, să convingă, iată că se poate 
o expoziție care să arate foarte  bine într-
un spațiu clasic, într-un spațiu reprezentativ 
pentru arhitectura noastră cu o propunere 
de artă vizuală...de la un arhitect! Dominic 
a terminat arhitectura, se vede acest lucru, dar și cu riguarea cu 
care tratează suprafața picturală... De fiecare dată ne-a surprins 
cu câtă minuțiozitate își alege temele, și cu câtă grijă tratează și 
spațiul!, cum sunt așezate lucrările...Toate aici au o logică pe care 
ne-o va explica el... Dincolo de linia riguroasă, de planurile mo- 
derne pe care le utilizează există o compoziție echilibrată care vine 
de la  un arhitect; o armonie cromatică care este demnă de cei mai  
importanți căutători în acest secret al culorii. Sunt informații care  
plac, aceste panoramări ale suprafețelor  urbane, subiecte care 
nu au nimic pitoresc în ele. Ce este mai urât decât un oraș care se 

dezvoltă fără vegetație! fără parcuri, ...Iată că Dominic reușește să 
aducă armonie! Să compună cu suprafețe moderne și cu planuri 
geometrice pentru lucrări care sunt extrem de atrăgătoare...
Mă duc cu gândul la Nicolas de Stael...care a lucrat cu Picasso, 
cu Fernand Léger...Tipul acesta de căutări sunt extrem de 
interesante...De asemenea aș putea să fac trimitere și la pictura 
românească, mă gândesc la marinele lui Ion Pacea...singura 
deosebire, principală, fiind că Dominic practică acea rigoare, acea 
ordine perfectă în compoziții, dar și faptul că  trăiește în armonie 
perfectă, cromatic și compozițional. Este o surpriză  plăcută de 
fiecare dată când îi văd expozițiile...Și cu asta închei, se conturează 
o mică echipă de arhitecți care poate  să performeze și care chiar 
încă de pe acum, în acest spațiu, gândesc o expoziție de grup anul 
viitor...Vă doresc să vă bucurați de lucrările expuse... 

*
Dominic	Teleki: - Bună ziua, în primul 

rând mă bucur că ați venit în număr atât 
de mare, împotriva atâtor restricții...El 
este fiul meu, Samuel! Povestea aces- 
tei expoziții începe în mod ciudat, în urmă  
cu aprox. 18 ani, în facultate, când o  
profesoară mi-a atras atenția că lucrările 
mele seamănă, sunt inspirate din 
Mondrian. Am fost flatat și mi-a plăcut 
asemănarea. Aceste patru lucrări din  
spate au cam 18 ani, sunt executate în 
perioada facultății, după care m-am lăsat 

antrenat de diverse subiecte...Dar a rămas în mine această siluetă 
a orașului! Care poate să-l fascineze mai mult sau mai puțin pe 
orice arhitect. Vorbeam mai înainte de expoziție că orice artist, 
în avion, este fascinat de orașul pe care îl vede, îl vede cum 
se dezvoltă...cum logica străzilor guvernează  arealul citadin. 
Expoziția este bazată pe niște idei simple, frânturi de peisje 
urbane, extrapolarea ideilor care pornesc de la neoplasticism...
Tot domnul Dican a observat corcect tendința modernistă, mai 
puțin posmodernistă…

NOTA: vezi pe Video Arhiva din www.culturaarsmundi.ro, 
video reportajul cu același titlu de la această expoziție.

Simona	Maria	KIS
Simion	Petre	CICHIRDAN

DOMINIC	TELEKI	ExPUNE	LA	MUzEUL	DE	ARTĂ	AL	RÂMNICULUI...

Ideile și organizarea internă a Eteriei sunt inspirate din cele apărute cu patruzeci sau treizeci de ani mai devreme în America de Nord 
și în Franța. Eteria avea filiale peste tot unde existau comunități grecești, desfășurând o activitate intensă și în Principatele Române 
(unde cel mai cunoscut dintre eteriști este Tudor Vladimirescu). Ea se sprijinea pe forța materială a burgheziei comerciale (îndeobște 
grecească în Imperiul Otoman), destul de numeroasă și avută” (Wikiapedia, 20 noiembrie 2021).

Dacă în cei 300 de ani până la 1821 s-a rezistat prin cultură, după 1821 cu ocazia Revoluției lui Tudor Vladimirescu începe și rezistența 
prin forța armată, fapt demn de consemnat pentru istoria națională, acest an este considerat anul de început al naționalismului românesc 
care va domina întreg secolul XIX...ajungând ca în 1878 să se obțină independența României...Sigur este că, dacă nu ar fi existat această 
rezistență prin cultură până la 1821 și dacă nu ar fi existat această revoltă armată condusă de Tudor Vladimirescuste, atunci nu ar fi 
existat nici Independența din 1978, nu am fi avut nici Unirea din 1859...Și toate își trag seva  de la 1453, căderea Constantinopolului, când 
ortodoxia răsăriteană primește  o lovitură de moarte, iar portstindardul acesteia au devenit principatele dunărene, Valahia și Moldova, 
acestea sprijinind ortodoxia vie de la Muntele Athos, sprijinind atâtea și atâtea ctitorii ortodoxe din ținuturile noastre și din împrejurimi... 
În 1821 s-au confruntat trei elemente care conferă mișcării armate condusă de  Tudor Vladimirescu caracter de Revoluție... Primul îl 
constituie Tagma jefuitorilor o clică de politicieni, să le zic așa, ai vremii, porniți din inima Imperiului Otoman către țările române, 
așanumiții fanarioți, cum se numeau cei din mahalaua Fanarului din Istambul...trimiși după moartea lui Constantin Brâncoveanu și 
căderea lui Dimitrie Cantemir...De acum înainte turcii numeau domnitorii, și nu boierimea pământeană...Al doilea element îl constituie 
adunarea norodului cu care Tudor Vladimirescu dorea să schimbe situația dezastruoasă creată de fanarioți...norodul, chiar națiunea 
română. Alături de Tudor Vladimirescu au fost foarte mulți  boieri de categoria a II-a, români cu toții, din cele două Principate: Iancu Jianu, 
Ghiță Cuțui...Iancu Jianu care, chiar, a preîntâmpinat o invazie turcească, mediind la Nicopole și convingându-i pe turci că nu împotriva lor 
luptă Tudor Vladimirescu, ci împotriva corupției fanariote... Al treilea element a fost Organizația Eteria depsre care am vorbit mai înainte. 
    Ovidiu Mihail Stângă a trecut în revistă, în final, până și faptul că Petrache Poenaru (inventatorul stiloului și primul român care a 
circulat cu trenul, în Anglia n.n), a făcut parte din armata condusă de Tudor Vladimirescu, a fost aghiotantul său (care umbla cu călimara 
la brâu în jurul lui Tudor, fapt care ne-a determinat să scriem într-un număr al revistei Seniorii, în urmă cu zece ani, că, noi credem, că 
autorul cântecului M-a făcut mama oltean este Petrache Poenaru - unul dintre cei mai de seamă oameni pe care i-a dat Oltenia, desigur, 
alături de Constantin Brâncuși, care nu poate fi niciodată singur... n.n) (Pe www.culturaarsmundi.ro Video Arhiva, puteți viziona această 
expunere cu titlul - deci și pe You Tube - „Ovidiu Mihail Stângă - Simpozion Neagoe Basarab 2021 Ostrov Călimănești”)...

    În condițiile grele impuse de pandemia care a fost declarată în România, considerăm că întrunirea de la Ostrov închinată omagierii 
lui Neagoe Basarab a fost una dintre cele mai reușite manifestări din ultimii ani! cu sensuri și provocări dintre cele mai importante 
privind situația critică creată în țara noastră cu precădere în ultimul acest deceniu!...

SFÂNTUL	NEAGOE	BASARAB...									(Urmare din pag. 13)

16 noiembrie/2021


