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Poetul Mihail Eminescu, al cărui nume a fost asociat Zilei 
Culturii Naționale, a fost un mare iubitor de neam și Biserică, 

iar Biserica și neamul l-au cinstit deopotrivă, fapt pentru care, în ciuda 
trecerii timpului, a rămas modelul românului dornic de cunoaștere, 
fidel și păstrător al identității spirituale și culturale a poporului român.

Despre Mihail Eminescu s-au rostit nesfârșite discursuri, s-au ținut 
conferințe, s-au scris cărți extrem de valoroase, încât putem trăi cu 
impresia că s-a spus totul, lucru care reiese din cuvintele filosofului 
Constantin Noica, acela care îl numește pe Eminescu „omul deplin 
al culturii românești”1 Personalitatea sa complexă și vasta lui operă 
reprezintă pentru generații întregi o sursă inepuizabilă de inspirație.

Ziua nașterii sale a devenit pe drept merit Ziua Culturii Române, 
pentru că opera sa a rămas un simbol care a vegheat integritatea 
limbii române, un liant al creației românești din toate timpurile, poetul 
fiind „unificatorul de grai și de suflet”. Om al timpului său, gazetar 
patriot, fin observator și cugetător asupra vremurilor în care a trăit, 
Mihail Eminescu răzbate veacurile, ca nimeni altul, fiind un „creator 
de generații”, după cum l-a numit Nicolae Iorga, cât și „punctul de 
plecare pentru toată dezvoltarea veșmântului cugetării românești”, 
conform exprimării encomiastice a lui Titu Maiorescu. 

 Aceasta întrucât lecturile sale filosofice și literare l-au prezentat 
drept un om al timpului modern, cu o cultură individuală ce stă la ni- 
velul culturii europene, un bun cunoscător al literaturii antice și moder- 
ne, al credinței, istoriei și tradițiilor poporului român și nu numai.

Lucian Boia îl considera pe Eminescu „românul absolut”, ceea 
ce accentuează ideea că el nu este perceput doar ca un mare poet, 
ci mai mult decât atât: „ni se înfățișează, la cota lui cea mai înaltă, 
ca exponent suprem al românismului”. Întotdeauna, pentru el, cea 
mai importantă a fost națiunea română pe care a slujit-o cu puterea 
condeiului și a geniului său, așa încât românii toți au învățat de la el că 
„râul, ramul”, „tot ce mișcă-n țara asta”, le sunt alături.

Amintirea sa este vie, prezența îi este covârșitoare, lucrările sale 
îndeamnă la critică, dar și la creație, prin forța lor de rodire. Fiecare 
generație descoperă un Eminescu nou, prin elemente ascunse în 
structura de adâncime a operei sale, prin propriul sistem de percepție, 
așa încât structuri dominante ale creației eminesciene își dovedesc 
actualitatea, prin cuvântul său profetic încărcat de sensibilitate.

 Potrivit însemnărilor lui Tudor Vianu, Eminescu a fost rapsodul 
unui cântec care ne face să simțim mai intens și mai adânc, un cântec 
care eliberează în sufletul românesc un nesfârșit tezaur de valori 
culturale și spirituale, izvorât din sufletul său pătruns de „o evlavie 
adâncă, cu o credință care nu suferă ironie și ușurătate”, după cum 
remarca George Călinescu.

Poetul a fost crescut în spiritul unei familii evlavioase și a privit 
Biserica drept „Maica spirituală a Neamului Românesc, care a născut 
unitatea limbii și unicitatea etnică a poporului, care domnește dincolo 
de granițele noastre și este azil de mântuire națională a Țării și unde 
Românul nu are Stat”2.

În poezii redă metafore inspirate din cultul ortodox, cu care 
era familiarizat atât de la Ipotești cât și din perioada petrecută la 
Mănăstirea Agafton3, din pelerinajele la mănăstirile Putna, Văratec 
ori Neamț, din vizitele la mănăstirile Galata, Cetățuia și Golia din Iași, 
Cozia din Vâlcea, a Mănăstirii Caimata din București, unde a locuit în 
1877, din lecturarea cu mult nesaț a cărților bisericești despre care 
amintește Ioan Slavici în Amintiri, din Cartea românească de învățătură 
a mitropolitul Varlaam sau Psaltirea în versuri a mitropolitului 
Dosoftei, despre care a și menționat în perioada în care era directorul 
Bibliotecii din Iași, fiind pasionat de manuscrise și tipărituri românești 
vechi4, după cum mărturisea în poezia Christ: 

„Cărții vechi, roase molii cu păreții afumați
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I-am deschis unsele pagini cu-a lor litere bătrâne”.
A lecturat cu multă preocupare lucrarea Sfântului Nicodim 

Aghioritul, Cărticică sfătuitoare pentru păzirea celor cinci simțuri, a 
nălucirii și a inimii, pe care a citit-o copie manuscrisă ce se păstrează 
la Biblioteca Academiei, Fondul Eminescu5, și de pe care  a încercat 
să o versifice. Moses Gaster împrumutase de la Mihail Eminescu 
manuscrise precum: Tetraevanghel (secolele XVI-XVII), Amartolon 
sotirie, adică mântuirea păcătoșilor. Dintru ceale piste fire <…> minuni 
a Prea Sfintei Fecioare Maria (1693), Viața și spunerea petrecerii 
minunilor a Prea cuviosului părintelui nostrum Vasilie cel Nou, 
Descoperirea Sfintei Liturghii, Varlaam și Ioasaf (copie din 1814) și 
Cuvânt pentru viitoarea giudecată (1815)6.

În articolul „Învierea” din ziarul Timpul, ediția 12 aprilie 1881, a scris 
despre rolul covârșitor al Evangheliei în formarea culturală și spirituală a 
popoarelor, prin slujirea celor care au propovăduit veșnicia: „Iată două  
mii de ani aproape, de când ea a ridicat popoare din întuneric, le-au  
constituit pe principiul iubirii aproapelui, două mii de ani de când biogra- 
fia Fiului lui Dumnezeu este cartea după care se crește omenirea”.

Și-a exprimat sentimentele religioase în articolele „Paștile” și „Hris-
tos a înviat”, în poezii precum Dumnezeu și om, Învierea, Rugăciune, iar 
aceasta din urmă era expresia evlaviei sale pentru Preasfânta Născă-
toare de Dumnezeu: „Rugămu-ne-ndurărilor,/ Luceafărului mărilor,/ Din  
valul ce ne bântuie,/ Înalță-ne, ne mântuie,/ Privirea-ți adorată,/ Asu-
pra-ne coboară,/ O, Maică prea curată/ Și pururea Fecioară,/ Marie!” 

Se simte, astfel, în opera eminesciană vibrația credinței și a 
spiritualității ortodoxe. Prin poezie, Eminescu a redat într-o manieră 
aparte dimensiunea apofatică a cunoașterii, limbajul poetic fiind o 
punte revelațională care, pe de o parte, descoperă taina, iar, pe de 
altă parte, nu epuizează misterul: 

„Ce este omul? Ce-i omenirea? Ce-i adevărul? Dumnezeirea?”7 
Prin aceste versuri își exprima tânărul Mihail frământările sufletești 

cu privire la om și vocația sa în această lume. Însă, „pentru a înțelege 
creștinismul lui Eminescu ne trebuie o inimă tot atât de creștină, în 
care să poată să prindă razele iubirii sale pentru Dumnezeu, pentru 
Providența divină, pentru Domnul Hristos, pentru Sfânta Fecioară 
Maria, pentru Ortodoxie și pentru Biserica Ortodoxă Română”8.

Peste veacuri, poetul național Mihail Eminescu ne îndeamnă să cul-
tivăm frumusețea sufletului, curăția minții și bunătatea inimii, aidoma 
Sfântului Apostol Pavel care spune: „De aș grăi în limbile oamenilor 
și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și 
chimval răsunător. Și de aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș 
cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și 
munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt” (I Corinteni XIII, 13).

Suntem chemați, așadar, ca în rugăciune și prin viață duhovnicească, 
să devenim chipuri ale sfințeniei, înțegând cultura drept cea care 
înalță mintea la frumusețea cea netrecătoare a Împărăției Cerurilor.

Preamilostivul Dumnezeu să așeze sufletul alesului Său, poetului 
Mihail Eminescu, în ceata drepților și în lumina slavei Sale celei 
neînserate!

†	VARSANUFIE - Arhiepiscopul	Râmnicului
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Al.	Florin	ȚENE
EMINESCU,	CA	VEȘNICIA	

CERULUI
   

DOR	DE	EMINESCU

Au curs atâtea verbe pe pagini de poveste
Cum curge Oltul de veacuri prin Carpați
Și dorul si-a cioplit cuvintele pe creste
Cum iubirea trece  de la părinți în frați.

De atâta dor  zăpezile cer poeme în brazde
Și cuvintele lui se fac stele pe cer de ape,
Paginile, în clipe ancestrale, ne sunt gazde,
Și, pe neștiute  vin din veșnicie să se-adape.
 
Îmi este dor de Eminescu pe înserate
Când îi citesc versul pe genunchi de iubită,
Construiesc din metafore cu migală palate
Și alături de el cad iarăși în ispită…

În fiecare dintre noi îl regăsim
Cioplit în inimi veșnică statuie.

DOR

Îmi este dor de câmpul înflorat pe cămăși de in
De roata horei jucată la fântână
De fetele ce-aduc din vii în doniuțe pelin
Când își mână ciobanul oile la stână.
De palma aspră ce-nfige plugu-adânc
Întorcând brazda recoltei viitoare,
Mi-e dor de țăranul cu plosca la oblânc
Umplută cu apa rece rece la izvoare.
Îmi este dor de pasul lui apăsat pe hotar
Când cumpănește ploaia în privire
De brațele vânjoase ce pun în car
Rodul crescut din marea iubire.
Mi-e dor de cumpăna ce coboară din cer
În ciutură apa rece și curată,
De roțile încinse cu verghetele de fier
Pe ulița satului de ploaie arată.
De vorba țăranului, înțeleaptă, mi-a dor,
Spusă cu asprimea mierei de labine.
Pădurea în care n-a intrat topor
Așteaptă anotimpul, care, nu mai vine!

Al.	Florin	ȚENE

Când se cercetează cu acribie opera unui poet ca Eminescu 
se caută înțelesuri, sensuri, forme, ambianțe, se încearcă 

de fapt parafe alături de cel ce semnase simplu dar dramatic la 
viața sa, creatorul. În situația noastră actuală când poetul este 
analizat cu admirație, ori cu îndoială, ajungându-se până la 
denigrare, mă duce cu gândul la ce spunea autorul „Sărmanul(ui) 
Dionis”: „Ce-au fost românii pe când eu n-am fost, ce vor fi ei când 
eu n-oi mai fi?”

Aprecierea, respectul, adorația, admirația sau contrarele lor 
caută cu ustensile pe măsura celui ce începe arheologia poetică 
eminesciană. Superlativul ar fi atins în condițiile, și numai atunci, 
când cel ce studiază și analizează vestigiile scoase la suprafață are 
mai mult decât ochiul atent, este de bună credință, decât știința 
unei astfel de arheologii, când însăși cercetătorul re-creează. Căci  
aceasta ni se pare a fi specificul: se reconstituie un suflet de poet ce 
nu poate fi despărțit de viața sa și mediul social-politic în care și-a 
desfășurat activitatea, inclusiv nivelul la care a ajuns dezvoltarea 
limbii române. Se re-creează un Eminescu recunoscut, trebuie, în 
aceste condiții să ni-l amintim prin ce a lăsat în urma sa , inclusiv 
și prin mărturiile contemporanilor săi.

În lumea încărcată de simboluri ale antichității helene, 
Luceafărul simboliza călăuza călătorilor spre lăcașurile zeilor.În 
căutarea Luceafărului poetul își străbate în felul său viața.Ceea ce 
ne dezvăluie nouă este prin forța sa de a stăpâni Pegasul la modul 
sublime, de a ști să-l facă să poposească, pentru contemplația 
a ceea ce zărește, sau dimpotrivă, de a-l îndemna să galopeze 
năpraznic într-u vârtej de lumi interioare ale eului. Astfel își 
realizează Eminescu partea sa de magie. Cătălina visa la  Luceafăr:  
„Lângă fereastră, unde-n colț/ Luceafărul așteaptă”. Acest poem 
eminescian este inspirit de un basm publicat de folcloristul R. 
Kunish, al cărui fond de idei se bazează pe antagonismul dintre 
superioritatea creatorului de geniu și lumea mărginită. Coborârea 
la realitatea pământeană se face sincopat, de la înălțimea Geniului 
la la iubirea  pământeană dintre Cătălin și Cătălina. Și dacă, magic, 
Eminescu creează o magie tainică și locuri pe măsură, ele au 
trăsăturile realului care îl înconjoară și pe care îl străbate. Nu se 
întâmplă să avem feerice nopți. Ele există în realitate, Eminescu 
le transferă doar din epoca sa în Artă: „Noaptea potolit și vânăt 
arde focul în cămin;/ Dintr-un colț pe-o sofă roșă eu în fața lui 
privesc,/ Pân-ce mintea îmi adoarme, pân-ce genele-mi clipesc?/ 
Lumânarea-i stinsă-n casă… somnu-i cald, molatic, lin.” (Noptea).

Eminescu ajunge mai aproape de sine, atunci cănd se evocă 
precum: „Dar nu vine… Singuratic/ În zadar suspin și sufăr/ Lângă 
lacul cel albastru/ Încărcat cu flori de nufăr.” (Lacul). Poezia 
eminesciană este, înainte de toate, un climat al Spiritului și apoi 
un climat al Cuvântului, al Inteligenței și Visării, prin Cuvânt.

Începând cu ridicarea bustului Eminescu din Botoșani, în anul 
1890, a bustului poetului din Dumbrăveni, jud. Botoșani, în 1902, 
a apariției cărții „Omagiu lui Mihail Eminescu“, la Galați, cu prilejul 
a 20 de ani de la moartea sa, cu o prefață de A.D. Xenopol, urmată 
de manifestări culturale dedicate Poetului, de-alungul timpului 
au fost ridicate statui Poetului Național în aproape toate orașele 
mari din țară. Și de atunci în fiecare an la 15 ianuarie și 15 iunie 
comunitățile localităților noastre îl comemorează, depunând flori 
la statuile lui, organizându-se simpozioane pe teme din opera sa. 

Oare aceste pelerinaje de două ori pe an la statuile lui nu sunt o 
formă de pioșenie față de o personalitate ce merită să o numit 
Sfântul Literaturii Române!? Eminescu în acest răstimp a devenit 
în memoria noastră culturală un brand. Atât prin geniala sa 
operă dar și prin destinul său martiric, cum ar spune Adrian Dinu 
Rachieru. Iar dacă, în zilele noastre Poetul a devenit, pentru unii, 
o problemă, afirm și eu precum D. Vatamaniuc: „E foarte bine că 
avem o problemă Eminescu”. Acesta să fie motivul că Eminescu a 
devenit Poet Național pe bază emoțională? Mă gândesc că la un 
românism cu o recunoscută bășcălie a desconsiderării de sine, 
Eminescu poate să capete, cum spunea Eugen Ionescu, în 1932, un 
„rol de figurant în cultură”. Sunt destule încercări de deconstrucție 
a mitului  eminescian, însă nu a fost găsit un înlocuitor. A încercat 
N. Manolescu să-l impună pe Mircea Cărtărescu dar, vorba lui N. 
Georgescu, tot demersul a rămas „o formă fără fond.”

Vor mai fi multe încercări de demolare a statuii lui Eminescu, 
însă opera lui este și va rămâne un spațiu al ritmului. Este o 
respirație creatoare prin limba română. Iar literatura noastră 
expiră și inspiră prin acest mare poet. Și, când vorbim de geniul 
lui Eminescu și opera lui ca aspirație către Absolut, vorbim de fapt 
despre efortul, pe durata existenței umane, de a integra cât mai 
perfect cu putință ritmul lor esențial într-un ritm universal sau, 
de a se ridica, prin particular, la puterea de adevăr a generalului. 

Literatura Română a avut mare noroc cu acest poet născut la  
Ipotești. Ritmul celui ce creează rămâne în opera sa. Un ritm deve-
nit culoare, contur, sunet. „Numai când ritmul devine singurul și uni-
cul mod de a exprima gândul, numai atunci există poezie. Orice ope- 
ră de artă nu este decât un singur și același ritm” spunea Holder-
lin în convorbirile sale cu Sinclair. Iar valoarea filosofică a operei  
eminesciene constă în efortul său de a investi umanul cu eternal,  
pieritorul cu nepieritorul, relativul cu absolutul. Și astfel, oricât ar  
părea, Eminescu nu poate să fie abstras din timpul său și din spa- 
țiul său. Judecata operelor sale trebuie făcută în acest context. 
Valoarea operei eminesciene nu constă atât în ce și cât a putut 
să cuprindă în sine din absolute, ci în tensiunea spirituală cu care  
s-a dorit acest lucru, în ceea ce numim zbaterea poetului, arderea  
sa lăuntrică. Pentru că tensiunea spirituală naște întrebări, iar aces- 
tea vis-a-vis de existență sunt hrana necesară cunoașterii. Opera emi- 
nesciană este o împlinire pentru el și pentru Literatura Română 
și este cu atât mai mare, cu cât constituie o împlinire ulterioară.

În opera lui Mihai Eminescu, pre-zentul este implicat. Ea 
depinde de gradul în care prezentul și viitorul este implicat, ca 
opera eminesciană să aparțină ea însăși viitorului. Eminescu 
nu a fost un singuratec, dar el este un singular în literatura 
noastră. Originalitatea operei eminesciene constă într-o știință 
a mijloacelor artistice și o conștiință creatoare. De aici provine 
tot zbuciumul său, toată lupta sa pentru lărgirea marginilor 
cunoașterii, toată acea răsucire centralizată a eului său, lansând 
în Univers frânturi de creație și existență. Este zbuciumul profund 
pe care îl destăinuia Eminescu: „În orice om o lume își face 
încercarea/ Bătrânul demiurgos se oprește-n van;/ În orice minte 
lumea își pune întrebarea/ Din nou:de unde vine și unde merge 
floarea/ Dorințelor obscure sădite în noian” (Împărat și Proletar) 

Existența eminesciană este o existență întru Poezie. Dar să 
nu uităm că Poetul a fost și un jurnalist de excepție. A abordat 
,în articolele publicate, mai ales în „Timpul”, mai toate temele 
ce frământa sociatatea românească în timpul său. A publicat 

EMINESCU

Eminescu, cetatea limbii române
cu toate turnurile Carpaților
modelate de balade în care își au adăpost
Decebalus per Scorilor, Mircea cel Bătrân,
toți bărbații înmuguriți pe acest pământ.

Eminescu planetă luminoasă
în jurul căruia gravitează astrele cuvintelor
laminate de înțelepciunea poporului
scrise pe hrisovul brazdelor cu plugul.
  
Eminescu cetate cu toate punțile lăsate
să intre armata îndrăgostiților
cu pletele argintate de stele
și brațele pline cu roadele cîmpiilor
întinse în inima noastră.

Eminescu pași de aur ce se aud trecând
din istorie în limba noastră
și luând forma cuvintelor ce ne leagă
precum iubirea, precum aerul
de acest pământ dulce

ca limba română 
precum Eminescu.

CA	AERUL	ȘI	SEVA,	EMINESCU…
   
Îi aud pașii venind dinspre lumină
Și foșnetul stelelor în părul LUI
Când plopii fără soț îl așteaptă să vină
La fereastra unde dorul s-a aprins în gutui.

Coborâd dinspre Carpați îI aud uneori
Cu fruntea împodobită de gânduri
Pe cărări de-argint și flori
De tei presărate rânduri, rânduri.

Îi aud glasul venind dinspre trecut
Dulce ca mierea cuvintelor străbune
Când este veacul șoaptă de-nceput
Și luna vibrează iubirea pe strune.

Doinesc tulnice pe poteci de munte
În balade prelungind chemarea
Așternută peste veacuri punte
Pe care să vină odată cu zarea.
Din poeme se desprinde, spre el venim,
Ca aerul și seva ce-n arbori suie,

EMINESCU	-	MARELE	NOROC	AL	LITERATURII	ROMÂNE
Motto:„Crist a învins cu litera de aur a adevărului și a iubirei, / Ştefan cu spada cea de flăcări a dreptului. / Unul a fost libertatea, celălalt apărătorul evangheliei ei.” (Mihai Eminescu)

articole  filosofice, economice, sociale, politice, etc. Marele 
poet a publicat zeci de articole în apărarea Bisericii Ortodoxe 
Române. Î.P.S. spunea în acest sens: „Marele nostru poet a fost 
un creștin authentic, ceea ce rezultă din viața, ca și din opera 
sa. Poeziile, proza și publicistica sa sunt o mărturie în acest sens. 
Se poate însă vorbi și despre relația lui Eminescu cu teologia? 
Când zic teologie mă refer la știința teologiei, adică la un interes 
pe care l-ar fi arătat Eminescu cercetărilor teologice. La acest 
capitol opera lui literară nu ne poate ajuta, în schimb ne îmbie 
mărturii aproape neașteptate manuscrisele constând din mii de 
pagini, unele investigate, altele cercetate și comentate, altele încă 
necunoscute”. (EMINESCU-Ortodoxia, Editura EIKON, 2003).

În 1871, în august, a fost organizată Marea Sărbătoare de la Put- 
na, la care a participat și Eminescu împreună cu Slavici și unde Xeno- 
pol a ținut o importantă cuvântare. Această serbare era prilejuită cu 
ocazia împlinirii a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii de către Ștefan. 
Serbarea trebuia să se țină în 1870 dar din cauza războiului franco-
german a fost amânată cu un an. Scrisoarea către D. Brătianu din 
3/15 august 1871 este un document însemnat pentru cunoașterea 
stadiului la care ajunsese Eminescu în dezvoltarea sa sufletească 
și intelectuală. În perioada organizării serbării de la Putna Ion 
Slavici îi spunea că mulți se vor pune de-a curmezișul acțiunii. 
Însă Eminescu îi răspundea: „Dă fără milă în ei!” Cu această oca- 
zie poetul a publicat un articol în Timpul în care spunea, printre alte- 
le, că Ștefan apărătorul Moldovei și al creștinătăți este un sfânt al 
Bisericii noastre strămoșești. Prin noiembrie în același an un ziarist 
anonim scrie în publicația liberală Democratul, atacându-l pe Poet,  
spunând că „Domnul Eminescu ne-a obijnuit cu nebuniile sale 
publicate în Timpul. Cu ocaziunea sărbătorilor de la monastirea 
Putna acest domn a îndrăznit să-l numească sfânt pe Ştefan cel 
ce la mânie a tăiat capete.” După atâția ani, care dintre cei doi, 
Eminescu și ziaristul de la Democratul, și-a exprimat nebunia? 
După cum se vede Mihai Eminescu, în această situație, a avut 
dreptate. Ștefan cel Mare și Sfânt a fost canonizat de către Biserica 
Ortodoxă Română. Sunt sigur că propunerea noastră ca Eminescu 
să fie canonizat, peste ani, v-a fi acceptată de Biserica Ortodoxă.

Prin opera și viața sa Eminescu a avut, totuși, o „…răsplată 
jertfei sale: cunoașterea. Acum el va afla ca îngerul - simbol al 
desăvârșirii, al purității - nu este în iubită, ci tot în el; că el nu 
avea nevoie să se înalțe prin ea, ci ea, ființă de lut, ar fi trebuit 
să năzuiască spre culmile spiritului pe care-l stăpânea el”. (Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga) Sistemul gândirii poetice disimulează 
realitatea, câtă vreme gândirea poetizantă numește o realitate.

Memoria	eminesciană	se	alătură	Marelui	Cor	ce	intonează	
Imnul	dedicat	Marii	Uniri,	acţiune	politică	visată	de	Eminescu	
într-o	 scrisoare	 către	 Iosif	 Vulcan	 din	 Oradea,	 când	 a	 primit	
primi	bani	pentru	colaborarea	la	revista	“Familia”.

Opera lui Eminescu este o chemare lansată, o invitație 
disimulată, o invitație disimulată, spre Întrebare, spre neliniște.
Răspunsurile sunt un acum, cu sensul spre ceea ce va fi. Implicarea 
viitorului dă impresia pentru poet de a fi deja un stăpân virtual al 
unui timp viitor. Sensul spre Eternitate se împlinește astfel. Opera 
poetică și publicistica eminesciană trezește latențe spirituale. Ea 
se identifică uneori cu speranța, căci speranța este și ea o tensiune 
spirituală spre viitor. Opera lui Eminescu este o reașezare de lumi. 
El este un ritm aparte în poezia modernă.El este propria sa poezie. 
Căci el este, veșnic, Poetul.
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Mihai	MUSTĂȚEA
         

Sărbătorile de iarnă sunt aproape, dar iarna cu 
zăpadă, nămeți și frig se lasă pe tânjală, dar nu  

uită de colinde. Chiar dacă nu vă voi recita Plugușorul și 
nici omătul nu e prea mare, eu rămân optimist și cred 
că anul semne bune are. Pornim și noi colindul prin re- 
viste, și ne oprim la vecinii din Argeș. Revista Argeș, 
în această toamnă, a aniversat  20 de ani de viață în 
noua serie. Revista are o înfățișare decentă, hârtie de 
bună calitate, ilustrație adecvată și colaboratori cu 
nume de rezonanță în cultura română. Un prim nu- 
me, prezent număr de număr, cu eseuri inspirate din  
scrierile sfinte, este Calinic Argeșanul. La fel de prezent  
este Gheorghe Grigurcu, care, la 85 de ani, dovedește 
o hărnicie neostenită. Este autorul unor cugetări,care 
adună inteligența omului de vastă cultură și sensibili-
tatea poetului. Poet remarcabil, critic sagace, universi- 
tar, Mircea Bârsilă este prezent în fiecare număr  cu ar- 
ticole de critică dedicate confraților, dar și cu litera-
tură originală. Alt nume de răsunet, nelipsit din pagi- 
nile publicației, este Adrian Alui Gheor- 
ghe, care ne arată că nu s-a blazat și  
crede, în continuare, în forța cuvântului  
scris. Universitarul piteștean Nicolae 
Oprea semnează la rubrica de cronică  
literară. Nu-l putem omite dintre colabo- 
ratori pe vâlceanul Petru Pistol, cu ese- 
uri inspirate din literatura antică, forma- 
ția de latinist impunându-i conciziunea  
și fraza elegantă. Editorialul îl semnea- 
ză Leonid Dragomir, redactorul-șef al revistei. Mă  
bucură existența revistei într-o nouă formulă, în  
continuare; într-unul din numerele vechiului Argeș,  
amintiri nostalgice, anii ‘70, am publicat o cronică 
la un volum de poezii al unui autor vâlcean, pre- 
miat  pentru debut de Ununea Scriitorilor. Viață  
lungă să aveți! Pe șoseaua, nu plină de costișe,  
ce duce de la Pitești la București, mânăm colindul 
la România literară, nr. 51-52. Într-o prezentare 
grafică atractivă, pe pagina de gardă, sunt afișate 
nominalizările la premiul Cartea Anului 2021, ediția 
a XX-a. Editorialul îl semnează Nicolae Manolescu: 
,,Alexandru Ciorănescu despre Ion Barbu”. Editoria- 
listul constată, cu regret, că autorul, aflat în exil, 
cunoaște precar exegezele barbiene din țară, publicate 
după cel de-al doilea război mondial: „E onest să 
observ și că nu numai trăitorii în afară nu erau 
totdeauna conectați la situația din țară, ci și noi, cei 
din țară, aflam târziu sau prea puțin din ce produceau 
cei din afară”. A câștigat oarecine? !Toată lumea în 
pierdere! Revista ne oferă și o anchetă realizată de 
Daniel Cristea-Enache,  Cristian Pătrășcănoiu, Ionela 
Streche, pe o temă propusă de Gabriel Chifu: ,,Defecte 
personale, defectele celorlalți”. Personalități ale vieții 
publice de la noi vorbesc despre statul eșuat și despre 
direcția greșită în care ne îndreptăm. Un număr bogat 
în articole interesante. Colindul ne mână la Viața 
Românească, număr dublu, al cărei articol de fond 
e semnat de Nicolae Prelipceanu: ,,Nici la bal, nici la 
spital”,  în care pune în discuție situația sanitară de la 
noi din țară și comportamentul nostru în pandemie. Ce  
mai citim? Roxana Ionescu-Interviu inedit cu Iorgu  
Iordan; Ion Bogdan Lefter despre Cercul Literar de la 
Sibiu,  iar Geo Vasile ne amintește: ,,Cezar Ivănescu 
ar fi împlinit 80 de ani”. Contemporanul este o revistă 
veche, însă proaspătă. Are o istorie de 140 de ani, 
vârstă îm-plinită anul acesta, chiar dacă a avut și 
sincope în apariție. E o prestigioasă publicație națională 
de cultură, politică și stiință, nealiniată nici unui partid 
politic. În ultimele trei decenii, Contemporanul. Ideea 
europeană a devenit mai mult decât o revistă și este 
acum o tribună la care scriu personalități marcante ale 
culturii române. Iată câteva titluri incitante: Theodor 
Codreanu: ,,Dezlănțuirea barbariei”; Ioan-Aurel Pop:  
,,România ca proiect de stat”; Mirel Taloș - ,,Revanșa 
lui Marx. Identitatea de idei între marxism și 
corectitudinea politică”; Adrian Majuru - ,,Ce este în 
realitate România?”  Pașii ne-au dus și la Luceafărul 
de Dimineață, nr.dublu (11-12). Ne atrage atenția 
grupajul de ,,Poeme noi” al poetului Ovidiu Genaru. 
Alex. Ștefănescu, la rubrica sa ,,Viață și operă”, 

DIN	REVISTE	LUATE	ȘI-N	REVISTE	DATE...
scrie ,,pentru un scriitor este foarte important să 
aibă un stil”, în articolul ,,A fi sau a nu fi inteligibil “. 
Mircea Bârsilă continuă să scrie despre colegii de  
generație, în acest număr îi dedică un ex-celent excurs 
critic unui talentat autor con-temporan: ,,Poezia lui 
Marin Lupșanu”. La Iași, Convorbiri Literare, în editorialul 
semnat de Cassian Maria Spiridon, scrie despre ,,Cultul 
ignoranței și refuzul compentenței”. Prolificul Gheorghe 
Grigurcu scrie despre ,,Extravaganța discretă “. La Texte 
de ieri pentru azi se prezintă,,Necesitatea unei critici 
severe”,un articol de C.Ș.Făgețel. Nu în ultimul rând, 
semnalăm la poezie prezența lui Spiridon Popescu, 
poetul de la Tg. Jiu, cu versuri de o frumusețe  aleasă; 
reproducem ,,Fragment de autobiografie”: Sunt un 
neis-prăvit, vecine,/ Nu merit stimă și iubire:/ Ce-rui 
să mă-ntâlnesc cu mine, / Dar nu venii la întâlnire.// 
Sunt un nemernic, domnișoară:/ Deși m-am anunțat 
și-n scris/ Că merg să mă conduc, la gară / Plecai tot 
singur. Ăsta mi-s!// De la,,dulce târg al Ieșilor“, trecem 
la Cluj, Ovidiu Pecican, răspunde celor care nu știu ce 
este România și că s-au săturat de ea: ,,România sunt 

eu!” Un interesant studiu: ,,Familia lui 
Iancu de Hunedoara” ne propune Ioan-
Aurel Pop.                      

Ultima revistă colindată este Orizont 
din Timișoara. Supunem atenției 
interviul: ,,Europei îi lipsește competiția”, 
luat lui Edward Nicolae Luttwak. La 
începutul lunii noiembrie 2021, Edward 
Nicolae Luttwak, unul dintre cei mai 
importanți strategi din lume, a devenit 

Doctor Honoris Causa al Universității de Vest. S-a 
născut la Arad, în 1942, într-o familie de evrei sefarzi, 
și a părăsit România împreună cu familia pe când avea 
cinci ani. El afirmă: ,,În loc să intri în competiție, trimiți 
oamenii la Bruxelles, să manevreze birocrația. Nu e o 
întâmplare că cea mai de succes țară din Europa este 
Elveția, care nu este în Uniunea Europeană și nici în 
NATO și are o NARAȚIUNE NAȚIONALĂ  care motivează 
populația acestei țări. Parte a acestei NARAȚIUNI  este 
că tinerii de-abia așteaptă să atingă vârsta majoratului 
pentru a primi o armă și a se înrola în armată, într-o 
țară care nu se angajează în războaie.”...,,Europei îi 
lipsește competiția. Serviciul militar ar trebui să fie 
precum în Finlanda, Israel sau Elveția.  Competiția a 
creat energia dinamică, iar birocrația Uniunii Europene 
a înlocuit această energie.” Reținem că o țară trebuie 
să aibă o NARAȚIUNE NAȚIONALĂ . NARAȚIUNEA se 
formează în familie și în școală la oarele de istorie și 
limba română. Apropo de narațiune:ce-o mai face 
profesoara care refuza să predea în România sexistul 
roman ,,Baltagul“, al lui Mihail Sadoveanu.                       

Facem afirmația pentru neomarxiștii de azi, 
fără mamă și fără patrie, cei ,,duși cu pluta” de 
curentul globalizării (inter-naționalismul de ieri al 
marxiștilor cu altă pălărie) și neagă istoria poporului 
în care s-au născut. Mișcările pan-stângiste condamnă 
,,supremația albă”, întrucât ar fi formată din ,,fasciști”. 
Un curent ,,antialb”, o stafie a acestei orientări umblă 
prin Europa.  Ripostele sunt puține. Una vine din partea 
lui Alain Cavaille, filosof și scriitor algerian, educat în 
cultura franceză, care este revoltat de aceste curente 
anti-albe, anti-creștine. Într-o scrisoare ,,Autodenunț”, 
algerianul scrie: ,,M-am născut alb-ceea ce mă face 
RASIST; Sunt căsătorit cu aceeași femeie de peste 
patruzeci de ani-ceea ce mă face un PROST; Dețin 
casa mea-ceea cea  mă face un proprietar BURGHEZ; 
Sunt de confesiune creștină-ceea ce mă face un CÂINE 
INFIDEL în ochii multor milioane de musulmani; Am 
peste 65 de ani și sunt pensionar-ceea ce mă face 
un NEMERNIC BĂTRÂN; Îmi pasă de identitatea mea 
națională și de cultura și de educația mea europeană-
ceea ce mă face XENOFOB; Aș vrea să trăiesc în 
siguranță și să văd toți infractorii  la pușcărie-ceea ce 
mă face un STALINIST; Conduc o mașină pe motorină-
ceea ce mă face un POLUATOR; Consider că apărarea 
unei țări  este problema tuturor cetățenilor-ceea ce mă 
face MILITARIST; Am educația respectului și a bunului 
simț-ceea ce mă face un RETARDAT SOCIAL; Așadar, 
mulțumesc tuturor prietenilor care încă îndrăznesc 
să stea alături de mine, în ciuda acestor DEFECTE “. 
Iscălesc acest „Autodenunț” și Eu - Mihai Mustățea.

Maricela-Paraschiva	BUICESCU

„Ziua Mondială Braille”, a alfabetului pentru nevăzători, („ZMBAN”), este marcată 
în Calendarul de Comemorare/Aniversare, la data de 4 Ianuarie. Această zi reprezintă și 
data de naștere a francezului Louis Braille, care a inventat alfabetul cu puncte în relief, 
pentru oamenii cu deficiențe de vedere; acest alfabet, este utilizat și în prezent.

Louis Braille s-a născut la Coupvray în anul 1809; la vârsta de 3 ani și-a pierdut 
vederea în urma unui accident. Chiar nevăzător avea rezultate foarte bune la învățătură. 
Acest succes, a determinat Conducerea Școlii, să propună unui nobil local, să acode o 
bursă merituosului elev Braille. Aceasta i-a permis să meargă la Școala Specială pentru 
Nevăzători din Paris, condusă de Valentin Hay.

Valentin Hay, a fost primul care a folosit metoda ștanțării hârtiei, pentru a ușura ci-
tirea pentru nevăzători. Metoda consta în reproducerea în relief a literelor. Totuși, era o 
metodă dificilă și pretabilă doar scrisului de tipar. În Capitala Franței, Louis Braille a auzit 
de un alt inovator al scrierii pentru nevăzători: Căpitanul de artilerie, Barbier de la Serre; 
acesta, pentru a trimite texte, crease un Sistem, căruia i-a spus „Scriere pe timp de  
Noapte”, care însemna de fapt, scrierea prin puncte imprimate pe carton. Chiar dacă acest  
sistem era considerat complicat, a fost preluat de Braille care exersându-l mult (cu inten- 
ție); perfecționându-l, a inventat alfabetul cu puncte în relief, care poartă numele „Alfabetul  
Braille” și este folosit și în zilele noastre. Acum putem înțelege transcrierea greșită în 
zicala românească: „A nimerit orbul Brăila”! Nu Brăila, ci BRAILLE, Alfabetul, scrierea! 

Alfabetul Braille, are 6 puncte pentru 63 de semne, care înseamnă litere, sunete, 
semne, cifre, note muzicale. După mai multe diligențe, Louis Braille reușește în anul 
1847 să se realizeze „Tiparul Braille” pentru tipărirea cărților pentru nevăzători.

În ziua de 6 Ianuarie 1852, Pedagogul-Inventator, Louis Braille s-a stins din viață la 
Paris... Chiar în aceste zile, se împlinesc 170 de ani de la moartea celui care a fost Louis 
Braille; în afară de Omagiile binemeritate, numele lui Braille, este pomenit zilnic de mulți 
nevăzători, care când scriu, pronunță numele Alfabetului și al scrierii: BRAILLE! 

Mai târziu, în 1878, la un Congres Internațional organizat la Paris, a fost adoptat-
Oficial-alfabetul BRAILLE ca metodă de învățare a citirii și scrierii de către cei nevăzători.

Având în vedere meritele lui Louis Braille, Guvernul Franței i-a decernat Ordinul 
Legiunii de Onoare!

Gazetele din cadrul UZPR-Olt, vor trata cu multă înțelegere și cu tot respectul pe 
semenii noștri cu deficiențe de vedere! Celor care au lucrat pentru ei, în cercetare-
inovare de metode de scriere și care nu mai sunt printre noi (în frunte cu Louis Braille), 
Omagiile noastre! Celor care activează în prezent, La mulți ani, cu sănătate peste poate!

ZIUA	MONDIALĂ	BRAILLE	
(A	ALFABETULUI	PENTRU	NEVĂZĂTORI)

În armată am debutat 
la gazeta de perete a garnizoanei, 
evenimentele regimentului nostru 
le comentam pe tăcute 
noaptea sub păturile pe care le legam de grumazul nopții cu sârme 
să nu ni le fure gradații 
învestiți cu ordinea cuvintelor și precizia tăcerii, 
ne transformam în licurici 
să alergăm gândurile 
de parcă am fi căutat să prindem posturi străine 
înarmați cu galenă și sârmă ca antenă, 
cel mai răsfățat post cerut era postul santinelei unu, 
la miezul nopții ascultam Metronom la Radio Europa Liberă 
înroșiți de emoții ca în fața unei mari dileme 
oare ne toarnă cineva, 
dimineața ne legănam 
ca sălciile, bătuți de vânt prin arături 
tușeam ca Anemonele lui Luchian nădusiți de speranțe, transpirați 
de urzeli infantile, 
căutam liniștea în bocancii uzi, înviorați 
pășeam spre cantină să ne echilibrăm energetic cu murături și ceai dezvirginat cu biscuți 
rigizi precum coaja de copac, 
lecții de echilibristică primeam zilnic 
între două alergări și ora mesei la firul ierbii în care gustarea ne indispunea 
cu pateu din resturi și așteptări prăjite, 
timpul trecea ca un glonț înecat în osânză, 
la poligon exercițiile de tragere ne îmbogățeau imaginația cu lovituri risipite 
prin iarbă, cartușe și ținte virusate, 
alergam ca pișcoturile în șampanie ori ca pătrunjelul în oală, 
eram instruiți pentru ugerul viei și sticlele de pe rafturile 
alimentării în care conservele de pește dețineau recordul la înjurături, 
la cantină șlefuiam cu privirea pardoseala râncedă și pescuiam pe îndelete 
cartofii ori fasolea din cazan 
ca pe cele mai tari oferte pentru gurmanzi, 
către dormitor băteam cadența în ritmul stropilor de nămol de la un ștrand improvizat și 
invizibil în care membrii de vază erau comandanții, 
pe margini înfloreau magnoliile 
soarele ne păcălea că aduce în tacâmuri de lux ploaia 
să o imortalizăm pe cimentul proaspăt vopsit cu trupuri tinere, 
speranțele înfloreau ca ciupercile după ploaie 
ne doream permisii și elogiam AMR-ul de la jurământ până la lăsarea la vatră 
ca pe cel mai important sfânt al tinereții noastre.

CRISTIAN	OVIDIU	DINICĂ
CÂNDVA		SE	MERGEA	ÎN	ARMATĂ



IOVAN	N.I.	IULIAN
•	Profesor	de	excepţie	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)

IV

Cu participarea noastră la activități extrașcolare, la 
concursurile sportive și cultural-educative, cu afirmarea 

calițății învățământului de cultură generală, prin prestația înaltă, 
cunoscută în oraș, a profesorilor de cultură generală ai liceului, 
acesta a început să câștige popularitate și a devenit atractiv mai 
ales pentru părinți.  

Înscrierea elevilor în liceu și frecventarea cursurilor era 
condiționată de îndeplinirea unor probe de selecție obligatorii, 
prin verificarea sănătății de către medicul încadrat special 
și verificarea calităților fizice de bază prin probe practice. 
Concursul de admitere, sub forma arătată, se 
organiza îndeosebi la clasa a V-a și la clasa a VIII-a 
(a IX-a prin trecerea liceului la 12 clase), prin  
instrucțiunile generale ale Ministerului Învățămân-
tului. Probele constau dintr-o alergare de viteză, o  
săritură în lungime și o aruncare a mingiei de oină.  
Baremurile cerute se stabileau de școală, în func-ție 
de condițiile și aprecierea profesorilor de specia- 
litate. Pentru solicitările noilor veniți, pentru alte cla- 
se în locurile vacante, se cereau aceleași verificări.

Probele aveau baremuri stabilite corespunzător 
vârstei și nivelului de pregătire cerut de sporturile 
care se aflau în structura liceului. În timpul probelor 
obligatorii profesorii mai aveau posibilitatea să ob- 
serve anumite calități promițătoare, în special a ta-
liei, a îndemânării și a dinamismului în comportare, 
factori care indicau un viitor promițător.

A existat însă, întotdeauna, un impediment 
în acțiunea și dorința noastră de a avea de unde 
alege. Din păcate selecția o făceam dintre cei ce 
candidau și nu erau prea mulți apți care promiteau 
o evoluție și o capacitate de a obține performanțe 
în sportul practicat. Cauza o constituiau mai mulți  
factori, între care nu lipseau concurența și menta- 
litatea. Factorul uman a fost și a rămas, ca întot-
deauna, problema care a decis succesul sau 
in-succesul, performanța înaltă sau mediocritatea în tot ce se 
întreprinde în interesul unei societăți.

Perioada 1958-1961 a constituit încercarea capacității 
noastre de a proba că orientarea Ministerului Învățământului și 
a organelor locale de conducere a raionului Râmnicu Vâlcea nu a 
fost neinspirată. Liceul și-a îmbunătățit activitatea organizatoric, 
didactic, administrativ și și-a impus identitatea în oraș, raion 
și regiunea Argeș, de care aparțineam, iar pe plan național se 
înscria printre unitățile școlare de profil sportiv de perspectivă.  
Afirmația mea se fundamentează pe concluziile de la ședințele de 
analiză anuală la care eram invitați și care aveau loc la Ministerul 
Învățământului, în București, în prezența factorilor din conducerile 
superioare ale organizațiilor cu competență din domeniul mișcării 
sportive. La aceste analize deseori am avut contribuții, luate în 
considerare,  prin propuneri acceptate pentru raționamentul lor, 
care se bazau pe experiența căpătată în timp.

Lipsurile cu care luptam și cărora le vedeam rezolvări apropiate, 
le discutam cu directorul Gh. Negoiță, care prin experiența sa și 
prin luciditatea care îl caracteriza, fixa unele măsuri pe care să le 
luăm și în baza cărora să acționăm intervenind la organele locale 
pentru a ne soluționa, mai ales, problema spațiului insuficient și 
a condițiilor insuficiente de pregătire sportivă a elevilor, ceea ce 
reprezenta de fapt motivul existenței noastre ca școală sportivă. 
Problema avea să se rezolve mai curând decât ne așteptam.

În anul școlar 1961-1962, Secția de învățământ a regiunii 
Argeș decide comasarea liceului nostru cu Liceul Vasile Roaită, 
care primise titlul respectiv, așa cum se hotărâse în întreaga 
țară, pentru liceele de toate tipurile. Deși măsura a fost hotărâtă 
pentru a se rezolva o problemă de interes regional privind rețeaua 
de școli, fixată pe întreaga țară, comasarea la Liceul Vasile Roaită 
a fost de bun augur, prin aceasta rezolvându-se multe dintre 
problemele noastre vitale. Se deschideau perspectivele la timp 
pentru o dezvoltare sigură și ideală, ceea ce avea să se împlinească 
în timp util. În acest fel s-a rezolvat problema spațiului pentru 
clase, pentru laboratoare și pentru activitățile administrative.

Corpul profesoral a devenit unitar și clasele s-au putut bucura 
de nivelul calitativ al predării materiilor de cultură generală. Liceul 
sportiv a devenit secție pe lângă Liceul Vasile Roaită, și-a păstrat 
identitatea prin caracteristicile specifice profilului, fără modificări 
esențiale și cu structura administrativă identică.  Prin comasare 

s-a eliminat complexul celor tolerați și s-au stins micile confruntări 
între proprietar și chiriaș.

Direcțiunea a cuprins funcția de director, prof. Ilie Chiriță de 
la Liceul V. Roaită, prof. Ioana Stoica în funcția de dir. adj. pentru 
învățământul general cu formele existente și cu internat și prof. 
Iulian Iovan în funcția de dir. adj. pentru secția cu program de 
educațe fizică, fiind de specialitate. Directorul Negoiță a fost 
transferat ca dir. adj. la Liceul N. Bălcescu.

Situația s-a schimbat după un an pentru că Ilie Chiriță a fost 
numit șef al Secției de învățământ raionale, adjuncta Ioana Stoica 
s-a transferat la Liceul N. Bălcescu. La noi a revenit ca director prof.  
Negoiță Gh. și ca adjunct a fost numită prof. Săndulescu Valeria.

Comasarea a însemnat un pas important, care a impulsionat 
viața secției sportive și ne-a redus îngrijorările, cu excepția 
celor legate de baza de instruire sportivă și de selecție, pentru 
care am mai avut nevoie de câțiva ani pentru a le îmbunătăți. 
Personal am avut suportul moral de a folosi condițiile create 
pentru ca secția să se afirme la valoarea așteptată. Activitatea și 
rezultatele ei, în toată complexitatea lor, nu pot fi înserate decât 
într-un succint rezumat. Nu s-au eliminat toate lipsurile, nu s-au 
rezolvat problemele esențiale decât într-o perioadă de durată 
mai scurtă sau mai lungă. Am avut de înfruntat impasuri care 
puneau în pericol structura secției. Voi însera pe scurt cele mai 
importante evenimente care au marcat evoluția și stadiul în care 
a ajuns structura secției și măsurile pe care le-am luat pentru a fi 
rezolvate, atât cât s-a putut.

* * *
Din punct de vedere al activității didactice și structurii care 

sta la baza Secției sportive, existența celor 5 secții, pe ramuri de 
sport, era prea mult. La un oraș cu posibilități reduse în ce privește 
populația școlară și cu posibilitatea de a asigura o selecție medie 
ca să se poată da randament cât de cât satisfăcător, am propus 
Direcției de ed. fizică din Ministerul Învățământului, reducerea 
secției de fotbal, care nu dispunea de un teren corespunzător și a 
secției de baschet fete care exista în paralel cu cea de la S. S. Elevi.

În anul școlar 1961-1962 reducerea a fost efectuată rămânând 
trei secții: atletism, gimnastică și volei. Această decizie a fost 
aprobată de Ministerul Învățământului și la alte școli din țară care 
s-au confruntat cu probleme similare cu ale noastre. Încadrarea 
cu profesori specialiști pentru catedrele deficitare a fost asigurată 
cu unele compromisuri, pentru că cei propuși, fie că nu aveau 
specializare, fie că nu erau stabili mutându-se din oraș, fiind 
bolnavi sau schimbându-și starea civilă. După încadrările inițiale 
și după comasare situația, în ordinea sosirii în școală, a fost 
următoarea: Iovan Iulian – dir. adj. – fotbal; Atletism: Enescu 
Octavian, Mihai Ion, Popescu Dumitru, Diaconescu Constantin, 
Georgescu Gh., Enescu Viorica, Pupăză Petre; Gimnastică băieți: 
Prodescu Eugen, Enăchescu Mircea, Ciobanu Ion; Gimnastică fete: 
Stilea Eugenia, Barbu Constanța, Bolboceanu Elena, Nicolaescu 
Nicoleta; Volei băieți: Stilea Laurențiu și Dumitrașcu Constantin; 
Volei fete: Mărășescu Aurora și Săsăranu Anton.

Situația a devenit mai ordonată și continuitatea în pregătire 

a dat rezultate. Pentru asigurarea procesului instructiv-educativ 
complemen-tar aveam încadrați: Cabinet medical, încadrat cu ½ 
normă – dr. Trelea Ion și asistenta Berceanu Elena. Pe parcursul 
anilor ’66 s-a înlocuit dr. Trelea cu dr. Ionescu Emil.

La Gimnastică s-au succedat, în postul de corepetitor, Cazacu 
Mihaela, Davidescu Ștefan, Vlădescu Luminița. În schema perso-
nalului auxiliar am avut administratori pentru baza sportivă, 
îngrijitori de sală și teren, magazioner materiale și echipament, 
lenjereasă și spălătoreasă. Secretariatul și contabilitatea au fost 
asigurate de personalul liceului.

Deoarece atribuțiile mele se axau, în mare măsură, în aria 
activității specifice cu rezolvări și înafara școlii sau orașului, mă 

voi referi succint la rezultatele care au avut un rol 
determinat în dezvoltarea secției.

În ce privește cultura generală a elevilor, prin stu-
diul schițelor ce erau prezentate în planul și programa 
de învățământ, avea toate condițiile să se desfășoare 
la un nivel înalt, corespunzător dorințelor elevilor și 
părinților de a se realiza pregătirea și viitorul pentru 
integrarea în societate. Exista coordonare și colaborare 
ca activitatea didactică să se desfășoare coerent și 
cu finalitate sigură. Clasele erau încadrate cu cei mai 
experimentați și exigenți profesori, iar directorul era în 
aceeași măsură exigent fără nicio discriminare.

Problema, în care era nevoie de măsuri imediate și 
energice, era aceea a condițiilor pentru desfășurarea 
instruirii sportive. Am întocmit un plan de acțiune cu 
prioritățile care condiționau o activitate ordonată și 
eficientă, ținând seama de spațiul de care dispunea 
școala, în special în perioada de iarnă, în care trebuia  
să se asigure un număr foarte mare de ore. În singura  
sală de care beneficiam, programam în orar 4-6 grupe 
pe oră, zilnic și profesorii erau obligați să-și împartă 
spațiul prin înțelegere. Această stare de lucruri făcea 
aproape imposibilă realizarea cerințelor unor lecții 
normale. Terenul, de dimensiuni rezonabile, avea 
minimum de amenajări și necesita unele adaptări și 
completări, funcție de diversitatea activităților.

Dotările cu materiale specifice și echipamentul necesar 
antrenamentelor și competițiilor sportive se prezentau lamentabil. 
Am preluat de la Liceul N. Bălcescu, prin transfer S.S.E. la noi, un 
inventar care consta în 6 perechi de teniși, 6 perechi de pantofi 
de atletism și 2 mingi de baschet, care nu mai erau folosite în 
acel liceu și care evaluate în total nu depășeau 4000 lei. Pentru 
a compara starea de început cu ceea ce am realizat în perioada 
stagiului meu în funcție, menționez faptul că am lăsat un inventar 
valorând peste 3.000.000 lei din care numai sala mare de sport 
a valorat 1.087.000 lei. Cu insistență și cu sprijin valoros din 
partea unor șefi, de la bugetul de stat am primit alocarea unui 
buget special pentru procurarea unor materiale care să asigure 
pregătirea elevilor sportivi și care nu se puteau plăti fără aviz 
special eliberat de Consiliul Popular sau B.N.R. locală.

Prioritatea mea a constituit-o crearea celor mai bune condiții 
de exercitare a activităților practice prin extinderea spațiilor de 
lucru, modernizarea instalațiilor, asigurarea participării spotivilor 
la concursurile programate la un nivel superior și realizarea 
obiectivelor de performanță propuse, pentru a justifica existența 
noastră în sistem. Am început prin a face demersuri pentru a fi 
luați în planul de construire a unei săli de sport care era vitală 
pentru noi. O lungă perioadă de timp am primit decât promisiuni. 
Am recondiționat terenul de sport aducându-l la nivel și l-am 
adaptat pentru volei și atletism, prin recondiționarea suprafeței 
de zgură, amenajarea unei piste de alergări cu foi de carton adus 
de la CATC Pitești, două gropi de sărituri, tribună de beton și 
împrejmuire cu gard metalic.

M-am deplasat în diferite orașe apropiate pentru a procura cele  
necesare. Astfel, la Cisnădie am comandat două covoare pentru gim- 
nastică, la București am comandat treninguri și echipament nece-
sar paticipării în concursuri și materiale specifice atletismului și 
care nu se puteau obține fără să avem aprobarea federației către 
magazinul care le avea în dotare pentru loturile naționale. Cu 
aprobarea specială și cu costul integral asigurat de B.N.R. Vâlcea, 
m-am dus la firma „Doina” și am adus o pianină pentru gimnastică. 
Am conceput și am realizat un ecuson pentru a reprezenta școala 
la întrecerile sportive și am comandat același simbol, sub formă 
de insignă, la Monetăria Națională, suportând costul și obținându-
le pentru a le înmâna lunar persoanelor care erau recunoscute 
pentru aportul lor în activitatea sportivă. (Va urma)
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Pr.	Dr.	Ioan	DURĂ

Cartea profesorului Teodor Mavrodin, ,,Episcopia Argeșului 
1793-1949’’ a apărut la Pitești în 2005, fără indicarea edi-

turii. Teodor Mavrodin prezintă în cartea sa istoria acestei epar- 
hii de la începutul existenței sale în 1793 și până la încetarea 
acesteia în februarie 1949, pe temeiul unor cercetări minuțioa- 
se a arhivei eparhiei Episcopiei Argeșului. Mai exact la 5 fe- 
bruarie 1949, când Episcopia Argeșului a fost arondată Episco- 
piei Râmnicului, cu titulatura de ,,Episcopia Râmnicului și Arge-
șului’’, și cu sediul eparhial la Râmnicu Vâlcea.  

La 12 februarie 1990, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro- 
mâne a decis separarea celor două eparhii și reînființarea Epis-
copiei Argeșului. Iar din 12 februarie 1990, nou reînființata Episco- 
pie a Argeșului a fost constituită din județele Argeș și Teleorman, 
la care s-a adăugat și fostul județ Mușcel în 1994, când și titula-
tura acesteia a devenit ,,Episcopia Argeșului și a Mușcelului’’. Însă,  
doi ani mai târziu, în 1996, județul Teleorman a devenit teritoriu  
canonic al nou înființatei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului.
Prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 18-
19 iunie 2009, Episcopia Argeșului și Mușcelului a fost înălțată la 
treapta de arhiepiscopie. 

Totodată se cade relevat și faptul că de la înființarea Episcopiei 
Argeșului în 1793 și până în februarie 1949 aceasta s-a aflat sub 
jurisdicția canonică a Mitropoliei Ungrovlahiei. Cu precizarea că 
după contopirea Episcopiei Argeșului cu Episcopia Râmnicului 
în februarie 1949, alcătuind Episcopia Râmnicului și a Argeșului, 
aceasta a aparținut de nou înființata Mitropolie a Olteniei în 
același an, și până în februarie 1990 când a fost reînființată 
Episcopia Argeșului. Iar din 1990, Episcopia sufragană a Argeșului 
a revenit sub jurisdicția canonică a fostei Mitropolii a Ungrovlahiei, 
denumită după aproape 700 de ani de existență, a ,,Munteniei și a 
Dobrogei’’ la 17 mai 1990.

Vrednic de amintit, de asemenea, este că la câțiva ani de 
la înființarea Episcopiei Argeșului, mai exact în 1796, aceasta a 
primit ca metoc din partea Mitropoliei din București, Mănăstirea 
Toți Sfinții din București. Adică, Mănăstirea Antim, în care avea să 
fie înmormântat chiar primul episcop al Episcopei Argeșului, Iosif 
(13 dec. 1793-+27 oct. 1820) și apoi urmașul aceluia, episcopul 
Ilarion (20 noiem. 1820-1 febr. 1823; toamna 1828-8 ianuarie 
1845). Iar Episcopul Climent (15 sept. 1850-8 oct. 1862) a fost 
cel care ,,a preînnoit paraclisul Mănăstirii Antim din București’’1.  

În cele ce urmează redăm cele consemnate de Teodor 
Mavrodin în cartea sa despre ducerea moaștelor Sfintei Mucenițe 
Filofteia în localități și parohii ale Episcopiei Argeșului și în alte 
zone ale țării pentru: scăparea animalelor de paraziți, apărarea 
oamenilor de holeră, tifos, lăcuste, precum și pentru încetarea 
secetei și aducerea ploii. 

Înainte de aceasta facem precizarea că după adormirea în  
Domnul a mitropolitului Grigorie Dascălul al Mitropoliei Ungro-
vlahiei, la 22 iunie 1834, timp de șase ani, adică până la 29 iunie 
1840, scaunul respectivei mitropolii a rămas vacant. Iar în toți acei  
șase ani, Mitropolia Ungrovlahiei a fost ocârmuită de trei episcopi 
ai timpului, și anume: Neofit al Râmnicului, Chesarie al Buzăului și  
Ilarion al Argeșului. Pentru ca apoi, la 29 iunie 1840, să fie ales  
mitropolit al Mitropoliei Ungrovlahiei episcopul Neofit al Râmnicu-
lui, care va sta în scaunul mitropolitan până la 15 august 1849. 

Aflăm astfel din cele inserate de T. Mavrodin că, la 10 mai 1847, 
episcopul Neofit al Râmnicului, cu puțin timp înaintea alegerii sale 
ca mitropolit la 10 mai 1847, îi cerea protopopului de Argeș să 
ducă moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia la Pitești pentru salvarea 
animalelor din cauza paraziților - numiți ,,epizootii’’ de autor, 
după cuvântul grecesc. Și iată ce scria mitropolitul protopopului: 
,,Fiindcă mortalitatea vitelor se vede că ori merge crescând, sau 
nu se împuținează și cârmuirea, după datorie, chibzuind a se 
duce sf. Moaște ale sf. Muceniței Filofteii aici, unde să se citească 
osfeștanii și slujba cea rânduită pentru boalele vitelor spre 
tămăduirea lor și spre mângâierea norodului.’’ (p. 35).                                                                         

Tot la 10 mai 1847, mitropolitul Neofit îi cerea protopopului 
să ,,dea de știre tuturor preoților din oraș’’ (p. 35) ca să vină la 
intrarea în Pitești spre a întâmpina moaștele Sf. Filofteia și a le 
duce în biserica Sfinții Voievozi, metoh al Mitropoliei.  

Totodată, în aceeași zi de 10 mai 1847, mitropolitul Neofit cerea  

Ducerea	moaștelor	Sfintei	Muceniţe	Filofteia	în	localităţi	și	parohii	ale	
Episcopiei	Argeșului,	precum	și	în	alte	zone	din	ţară,	din	îndemnul	ierarhilor		
sau	la	solicitarea	credincioșilor,	consemnate	de	profesorul	Teodor	Mavrodin	

în	cartea	,,Episcopia	Argeșului	1793-1949’’,	Pitești,	2005
și celorlalți protopopi și ecleziarhului episcopiei Argeșului ,,să dea  
de știre tuturor preoților de pe la toate bisericile ca de nu în toate  
zilele dar în toate duminicile negreșit să facă osfeștanii cu toți popo- 
renii lor, să citească slujba cea în molitvelnic rânduită spre aceasta.  
Și cu apa cea sfințită să stropească și să adape toate dobitoacele tu- 
turor locuitorilor.’’ (p. 35). Apoi, în aceeași zi de 10 mai, mitropolitul 
Neofit s-a adresat cârmuitorilor județului Argeș ,,să dea de știre 
oroșanilor și satelor învecinate să vie a sta de față la sf. Slujbă și 
să ia apa pentru stropirea și adăparea dobitoacelor lor.’’ (p. 35). 

Anul următor, 1848, avea să aducă multă tristețe în mai 
multe zone ale țării din cauza holerii ce bântuia în acestea. 
Concret, Teodor Mavrodin scrie în cartea sa că spre ,,a feri orașul 
Câmpulung de holeră Doamna2 țării a cerut să fie duse moaștele 
Sf. Filoftei pentru a ,,înconjura orașul’’, fapt întâmplat la 6 iunie 
1848.’’ (p. 36). Iată, deci, că de data aceasta însăși Doamna Țării 
Românești solicita aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia! 

De asemenea, tot în 1848, mai scrie autorul cărții că și 
,,Cârmuirea Jud. Olt cere moaștele la Slatina tot ,,pentru a ne feri 
de boala holerii’’. (p. 36).

Protopopul Constantin al plasei Argeșului raporta că având 
Sfintele Moaște ale Sfintei Mucenițe Filofteia a săvârșit Slujba la 
Slatina ,,unde molima se află în toată furia sa, părăsind viața câte 
7-8 pă noapte cu zi.’ (p. 36).

Asemenea ocârmuirii orașului Slatina, la fel și aceea a 
orașului Alexandria a cerut Episcopului Episcopiei Argeșului, 
Samuil (locțiitor 13 ian. 1845-30 sept. 1849), să permită ducerea 
moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia în acesta din urmă pentru 
apărarea de holeră a celor ,,ce am rămas nebântuiți de astă 
năpraznică și furioasă boală.’’ (p. 36). Numai că același protopop 
Constantin raporta că nu s-a mai dus la Alexandria întrucât primise 
vestea că ,,o sumă de turci să așteaptă a veni în Craiova și poate 
să vie și alții. De aceia și oroșanii ne-au zorit ca să ne întoarcem 
cu sf. moaște înapoi.’’ (p. 36). Dar cu precizarea protopopului 
Constantin că a săvârșit Slujbă în Slatina și pentru cei din orașul 
Alexandria, în prezența trimișilor acestuia din urmă, care, ei înșiși, 
văzând ,,împrejurările vremii, s-a temut mulțumindu-se numai pă 
sfințirea apei aici și cu darea sf. untdelemn din sicriul sfintei ca să-
și boteze casele și orașul.’’ (p. 36). 

Câțiva ani mai târziu, în o bună parte a eparhiei Argeșului, pre- 
cum și în alte zone ale țării, recoltele au fost distruse de lăcuste.  
Motiv pentru care, la 21 mai 1860, protopopul Nicolae Constanti-
nescu cerea episcopului Climent al Argeșului (15 sept. 1850-8 oct. 
1862) aprobarea de a aduce moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia 
,,în satele plaselor Găleșești și Cotmeana din jud. Argeș și unde să 
se facă slujbe pentru distrugerea dăunătoarelor lăcuste.’’ (p. 51). 
Iar episcopul Climent i-a dat binecuvântare protopopului să ducă 
sfintele moaște în satele din cele două plase, ,,unde veți săvârși 
slujbele orânduite la asemenea cazuri după cum se cere.’’ (p. 51). 

După ducerea sfintelor Moaște ale Sfintei Mucenițe Filofteia 
în satele plaselor Găleșești și Cotmeana, protopopul raporta 
episcopului său, Climent, că în zilele de 27-30 mai 1860 ,,am făcut 
rugăciuni ... în biserici și pă holdele satelor ce sunt amenințate de 
lăcuste în de fața domnului prefect și a numerosului popul adunat 
din a lor evlavie.’’ (p. 51).

Anul următor, mai exact la 19 martie 1861, mitropolitul Nifon 
al Ungrovlahiei (8 oct. 1850-5 mai1875) cerea episcopului Climent 
să ducă moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia în localitățile din plasa 
Râurilor din județul Mușcel și să se săvârșească Slujbe, deoarece 
locuitorii acelora sunt înspăimântați de ,,nenorocirile de care au 
fost bântuiți în anul trecut din pricina lăcustelor.’’ (p. 51).                                                                                                                     

Locuitorii multor așezări din eparhia Argeșului au avut mult 
de suferit de marea secetă din 1856 și din anii 1859-1861, după 
cum o certifică cererile adresate episcopului Climent de a aproba 
trimiterea moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia în acele locuri.                                                                                                
Astfel, la 16 mai 1856, Administrația Districtului Olt scria episcopiei 
și o ruga să trimită moaștele, căci ,,chiar de la ivirea primăverii mai 
tot cuprinsul acestui județ a suferit și suferă cea mai mare asprime 
a secetii, din pricină care nu numai sămănăturile dar chiar și iarba 
a început a deveni la o desăvârșită uscăciune.’’ (p. 52). Ceea ce 
episcopia a și făcut grabnic fiindcă doar după câteva zile, la 21 
mai, au ajuns acolo sfintele moaște și s-a săvâșit Slujba pentru 
ploaie, care a și venit după aceasta, cum rezultă din scrisoarea de 
mulțumire a 70 de locuitori care adevereau că în ziua respectivă 

,,pe la cinci ore după amiază s-a arătat și minune dând ploaia care 
a ținut mai bine de două ceasuri.’’ (p. 52).

La 27 iulie 1859, administratorul Districtului Argeș ruga pe 
episcopul Climent să trimită sfintele moaște la Pitești spre a se 
săvârși Slujbe ,,pentru ploaie a cării lipsă este foarte mult simțită 
în tot cuprinsul districtului.’’ (p. 52).                                                                               
Aproape doi ani mai târziu, și anume la 27 iunie 1861, protopopul 
plasei Găleșești îl ruga pe episcopul Climent să binecuvinteze 
ducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia  pe teritoriul aceleia, 
unde ,,de două luni de zile nu s-a dat o picătură de ploaie.’’ (p. 52).

Din același motiv al lipsei de ploaie s-au adresat episcopiei 
Argeșului și locuitorii satului Jiblea din plaiul Loviștea, rugând pe 
episcopul Climent să aprobe trimiterea sfintelor moaște fiindcă 
,,ne vedem desperați uscându-se toate plantele pământului 
necesarii spre hrana vieții noastre și a dobitoacelor.’’ (p. 52).

Urmașul episcopului Climent pe scaunul episcopal de la Curtea 
de Argeș a fost Neofit (Scriban), locțiitor de episcop (30 oct. 1862-
20 mai 1865), iar succesorul acestuia, Ghenadie (31 mai 1865-19  
iulie 1868 (suspendat); 12 noiembrie 1868 (demisionat) în ai căror  
ani de păstorire județul Argeș și cel vecin, Vâlcea, aflat în afara juris- 
dicției canonice a Episcopiei Argeșului, ,,au fost lovite de secetă, epi- 
zootii, iar orașul Pitești, de tifos ,,care din ce în ce se întinde’’ spune 
primarul în plângerea către episcopie.’’ (p. 70). Și autorul cărții 
conchide că în toate cazurile de mai sus s-a solicitat episcopiei 
,,trimiterea moaștelor Sf. Filofteia și facerea de slujbe.’’ (p. 70). 

Concret, în 1867, ,,aproape toată Țara Românească a fost lip-
sită de precipitații, de aceea erau solicitate sf. moaște aflate la epis-
copie, ca și ale muceniței Filofteia de la Biserica Domnească din 
Curtea de Argeș.’’. De altfel, în această privință, Teodor Mavrodin 
scrie că în luna aprilie a anului 1867, sfintele moaște existente la epis- 
copie, ,,au fost cerute de orașul Târgoviște pentru a scăpa de tifos 
și secetă, de negustorii ploieșteni pentru înlăturarea secetei; în 
luna mai de orașele Călărași, Brăila, Câmpulung Mușcel.’’ (p. 70).

Privitor la aflarea sfintelor moaște ale Sfintei Mucenițe Filof-
teia în ,,Biserica Domnească din Curtea de Argeș’’, T. Mavrodin adu- 
ce la cunoștință în cartea sa că episcopul Ghenadie al Episcopiei 
Argeșului ar fi scris Epitropiei Bisericii Domnești, în decembrie 
1880, că aceasta din urmă ,,posedă încă din secolul al XIII-lea 
întregi prețioasele moaște ale sf. fecioare mucenițe Filofteia, a 
cărei pomenire biserica o serbează în ziua de 7 a lunii decembrie.’’ 
(p. 106). Numai că cele scrise de T. Mavrodin nu corespund 
adevărului istoric, întrucât episcopul Ghenadie al Argeșului 
adormise deja în Domnul cu trei ani mai devreme, mai exact la 
30 noiembrie1877. De altfel, și unii ani de păstorire ai ierarhilor 
argeșeni inserați de T. Mavrodin în cartea sa nu sunt corecți, ceea 
ce ne-a determinat să folosim pe cei indicați de istoricul bisericesc, 
preotul profesor doctor Niculae Șerbănescu, în lucrarea3 acestuia.  

Un istoric recent afirmă însă că moaștele Sfintei Mucenițe 
Filofteia au fost aduse și așezate în Biserica Domnească din Curtea 
de Argeș de către domnitorul Mircea cel Bătrân ,,după 1392’’, cel 
care ,,le-au întâmpinat la Dunăre și le-au purtat cu alai până la 
orașul de scaun’’4. Referitor la cele inserate de Teodor Mavrodin 
în cartea sa despre ducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia 
în localități și parohii din Episcopia Argeșului sau din ale zone ale 
țării se cade relevat faptul că autorul nu a urmărit menționarea 
tuturor acestora. Evident, însă, că moaștele Sfintei Mucenițe 
Filofteia au fost și în alte localități și parohii, fie acelea chiar din 
Episcopia Argeșului. Așa, bunăoară, moaștele Sfintei Mucenițe 
Filofteia au fost în vara anului 19485 în biserica din satul natal 
al autorului acestor rânduri, Fedeleșoiu6, de pe malul stâng al 
Oltului, în Muntenia, situat la doar câțiva kilometri de Râmnicu 
Vâlcea, dar aflat atunci sub dependența canonică a Episcopiei 
Argeșului și administrativ de județul Argeș. 

Biserica din Fedeleșoiu a fostului schit cu același nume, sfințită 
în 29 iunie 1673 cu hramul Schimbarea la Față a Domnului, este  
ctitoria mitropolitului Varlaam al Ungrovlahiei (1672-1679), a domni- 
torului Țării Românești Grigorie I Ghica (1 sept. 1660-noiem. 1664; 
febr. 1672-noiem. 1673) și a Doamnei Maria. Cu precizarea că  
Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia au ajuns în Fedeleșoiu, întrucât 
trebuiau să treacă prin această localitate spre a-și continua drumul 
spre Mănăstirea Turnu, unde erau rânduite să ajungă. Mănăstire 
Turnu, care în 1948 aparținea Episcopiei Argeșului.

(Continuare în pag. 16)



Mihai	SPORIȘ

În  întretimp, adică într-un răgaz dintre un sfârșit și un nou 
început, când se zvonea pe afară că cerul s-a deschis, am 

primit din eterul informatizat, pe aripile lui 0 și 1, o carte ce se 
potrivea, mănușă,  ieșirii din timp pentru un taifas. Curiozitatea 
m-a îmboldit imediat. Eroul unui dialog lung, cât multe ere ale 
umanității, îmi era cunoscut demult. Îl întâlnisem la un Cenaclu 
al artelor și artiștilor, pe la Societatea Culturală „Anton Pann”. Era 
doar într-un portret, El fiind o operă sculpturală specială, care 
reprezenta o sferă metalică impecabil șlefuită, între două plăci, 
din care pare desprinsă sfera, așezate pe verticală, dedesubt 
și deasupra. Aflasem că realizarea lucrării se făcuse pe unelte 
cu programare numerică și că se numea TOSCHRIS. Realizarea 
însăși a acestei opere de artă mă fascinase, fără a-i căuta vreo 
simbolistică specială. Punerea în operă era în sine o victorie  
a omului printr-o tehnologie revoluționară și noul homo faber 
care o făcuse se arătase meșter la multe alte lucruri. Apoi prezen-
ța lui TOSCHRIS, alăturată imaginii Gânditorului de la Haman- 
gia (celebrul artefact românsec, aflat în patrimoniul umanității!) 
și Harfei lui David, pe frontonul de prezentare a revistei „Cultura 
Vâlceană”, cu apariție lunară, m-a împrietenit durabil cu simbolul. 

S-a sfârșit anul 2021. Arunc o privire pe culturaarsmundi.ro, 
unde  o carte se dorea citită. Petre Simion Cichirdan meșterise o 
carte nouă la editura sa: Intol Press și ne-o oferea în dar.  O iau 
la ochi imediat să-i cunosc exteriorul, cuvintele cheie ale titlului, 
și pe cele de  îndrumare în lectură, ale autorului. O parcurg, doar 
survolând conținutul, să-i observ cuprinderea și  finalul. Este o 
treabă foarte serioasă, mă conving imediat, pentru că demult, 
din copilărie, mama mea de lapte mă atenționase: „Copile! Să nu 
iei niciodată cuvântul Domnului în deșert!”. Tot ea îmi făcuse la 
vremea studenției, de ziua mea, cadou o Biblie că: „în ea, mamă!, 
o să găsești sfaturi mai bune, decât pot eu să-ți dau acuma, când 
tu poți înțelege mai bine decât mine!”. Acum se potrivise și un 
fel de aliniere a ... planetelor. Pe 1 decembrie 2021, la Alba Iulia, 
primisem niște daruri, absolut întâmplător, de la un colportor al 
scripturii: Noul Testament și Psalmii, în versiunea limbii române a 
traducerii, din 1932, făcută de Dumitru Cornilescu. Mi-a dăruit 11 
exemplare, exact de câte urma să am nevoie să le dăruiesc celor 
11 localități (despre care voi fi aflat , abia după două săptămâni, 
că au onorat concursul „Vâlcea colț de rai”!). Am descoperit că 
darul, ca o carte necesară vieții (cuvintele celui ce mi-a dăruit 
exemplarele!), se face în vreo 200 de limbi și că până acum s-au 
distribuit gratuit două miliarde de exemplare,  pe toată planeta 
(lucru consemnat, pe fiecare exemplar, încă din 2011, alături 
de indicația fermă că se distribuie... strict gratuit!). Cartea lui 
Petre Cichirdan: „Cartea Cărților & Cartea Vieții/Raiul este aici 
pe pământ” oferea o recitire asistată (de TOSCHRIS) a Bibliei și 
ne propunea chiar versiunea traducătorului Dumitru Cornilescu 
(mai curtat de creștinii protestanți... care susțin preminența 
faptei, în disputa întâietății cu cei care creditează...cuvântul!) . 
Iată câte imbolduri aveam, să însoțesc cele două personaje ale 
dialogului romanului : Biblia și pe TOSCHRIS, eu ca martor și 
uneori comentator, la cele ce mi s-au ivit din cerul propriu.

Trebuie spus, din capul locului, că autorul Petre Simion 
Cichirdan, travestit în TOSCHRIS (ca într-un autoportret sculp-

TOSCHRIS	NE	RECITEȘTE...	CARTEA	VIEȚII
(I)

tural), pune cărții sale un titlu-sentință, alăturat unei constatări 
unanim acceptate, privind cartea cărților, îndreptar vieții: „Raiul  
este aici pe pământ!”  Pare o problemă de geometrie în care  
enunțul concluziei își primește apoi demonstrația. Dar măsu-
rarea... pământului și El rotund ca o sferă (ce regină vedeau anticii 
în această patrie a abstractului matematicii!) presupune încercuiri 
de-a lungul și de-a latul și lucrarea făcută, obligatoriu, cu uneltele/
simboluri. După concluzia expediată în titlu 
urmează lunga demonstrație în două părți 
(cu... Vechi și Nou Testament! dar și  dovezile 
de acreditare, asumare, despre competența 
autorului, adică: biografia, referințele pu-
blice și lista celor făptuite!). TOSCHIRIS stă 
de vorbă cu versetele scripturii în ordonarea 
lor, a  unui timp curgător, cu o cronologie con- 
semnată, El fiind așezat în mileniul III creștin 
și în realitatea societății românești, aflată 
în întretimpul ciudatei și nedescifratei re-
voluții din 1989. Citește, recitind cu noi scrip- 
tura, și identifică nenumărate alte revolu- 
ționări ale umanității, schimbări de sensuri  
și o dublă raportare la adevăr. Între na- 
turalitatea (imuabilă și implacabilă!) a vieții, 
în general și adevărul omenește posibil, 
de sub legile fabricate, în perspectiva 
corectitudinii politice, din scena geopolitică a Olimpurilor, vre- 
melnice și ele, ca toate impărățiile omenești, se situează perma- 
nent dialogul romanului. Mileniul III, după CHRIST, stă de vor- 
bă cu  cronica scripturii, adevărată epopee a omenirii, printr-un  
popor ales, personaj colectiv cu o individualitate cultural-spi- 
rituală (invariantă ... peste cumpăna erelor/ iudeii în aștep- 
tarea lui Mesia și în războire cu Dumnezeul... creștin!) evi- 
dentă, parcă într-o ubicuitate a dumnezeirii în care sămânța Lui, 
fiind fără loc anume,  va rodi în atâtea glii prielnice o generalitate 
a dumnezeirii, monoteiste, cum se vor împropria atâtea religii 
mondiale, cu liedership specific și instituționalizat. 

Dialogul, recitirea în fapt a anumitor versete biblice, iese din 
ambiguitatea scolasticii cu anumite tabuuri privind cercetarea 
celor sfinte într-un determinism al canoanelor , conform unor 
sinoade și concilii,  dar și din directiva cercetării științifice, cea care  
favorizează o istoriografie evenimențială, dar cu amputarea rolului 
simbolului, a legendei și mitului (considerate în notă peiorativă 
: protocronism necanonic, adică fără acreditare științifică!). 
TOSCHRIS, care ni se recomandă explicit în final, autorul însuși, 
este un polivalent, nu doar cu o impresionantă cultură generală  
care îmbină latura umanistă cu cea tehnică (în mod imbecil 
separate de cei care nu au prea iubit științele abstracte și au 
rămas departe de simboluri și știința operării cu ele!), dar și un 
făurar care știe meșteșugul multor făptuiri. În declarația – pe 
proprie răspundere!-, în lucrurile care vorbesc despre creatorul 
lor îl aflăm pe TOSCHRIS : inginer, pictor, sculptor, muzician, 
poet, scriitor, jurnalist, conducător de proiecte și responsabil cu 
punerea lor în operă (editura, reviste), ș.a  Un profil cu amplitudine 
enciclopedică dar in actu vremii sale pe care o descifrează și ne-o 
prezintă ca pe un diagnostic. Atâția profeți - vizionari ai lumii vechi, 
atâtea experiențe ale umanității în marile opere puse-n tezaur, au 

vorbit inițiatului în tainele artei : adevărul tăinuit profanilor, ori 
celor neterminați în inițierea lor partizană. Dialogul este bogat în 
trimiteri la marea artă și cultură a umanității, după ce o citire a 
înțelesurilor criptate ale scripturii, puse nouă pe înțeles, îi vădesc 
latura unui creștin îndumnezeit, liber să făptuiască... cuvintele 
înnoirii. Este un reporter al vremii de azi, nu numai prin rostirea 
pe șleau a cuvintelor incomode pentru anumite urechi, dar și  
un diagnostician prin desci-frarea efectelor viitoare ale unor  
procese înțelese ale naturalității (în spusa genialului Brâncuși, 
despre legea firii!). Pentru pers-pectiva durabilă a rostirii sale 
s-a pus pe sine în taina lucrurilor făcute special, întru alfabetul 

cu simboluri, specific artei. Ne-o și spune, sentențios 
undeva: „simbolul precede cuvântul!”

Participant la citirea romanului, ca o recitire - cu 
ghid de data asta!- a Bibliei (a versetelor citate!), mi-am 
pus într-o balanță înțelesul propriu- din desele mele 
căutări prin acest tezaur dat cunoașterii umanității!- 
și descifrarea propusă de TOSCHRIS. Înainte de-a 
puncta aici consensul, dar și altă percepție asupra 
sentințelor romanului, trebuie spus că această Carte 
nu trebuie citită înainte de-a fi citit Biblia, cu propria 
inițiere, ori- ca o concesie, totuși!-, fara  să se facă o 
lectură simultană, să nu se creadă (Doamne ferește!) 
că versetele citate ar fi scoase cumva din context. Apoi 
vârsta la care se citește Cartea Cărților, îți descoperă în 
timp, noi și noi semnificații. Cu cât ceri mai mult, de la 
această Carte, vei primi mai mult! Recitită în tandem - 
prin mintea performantă a unui OM ales, luat călăuză 
și înzestrat cu mai multe chei decât ai tu!- vei adăuga 

multe propriei cercetări, uneori minunat, alteori contrariat că nu 
ai văzut într-un anume fel  cele citite, anterior, pe cont propriu.

Spuneam mai sus că îl cunoscusem pe TOSCHRIS în numele 
unei lucrări de artă și că mă minunase modalitatea tehnică 
în care fusese realizată și mă mulțumisem cu explicația dată 
că l-ar sugera pe Prometeu (eu... fiind sub protecția acestui 
patron, cu însemnul pus deasupra barajului de la Vidraru!), 
cunoscut nu doar prin adopția modernă a energeticienilor, dar 
fiind erou al Olimpului, damnat de zei, între cer și pământ (pe 
vârf de munte înalt!), că a îndrăznit, prin illo tempore, să dea 
oamenilor ...focul. M-am lămurit imediat că lucrarea de artă ni 
se arată cu mare încărcătură de  taine și prin această ambiguitate 
poate induce receptorului o mulțime de înțelesuri. Nu mi-am 
pus însă întrebarea privind numele dat care vădea și un sens 
mai ascuns, actualizat de vremuri. Observându-l acum erou de 
carte, care rostește sentințe, ca pe niște alte energii pe care ni le 
oferă, mi-am propus să-l deconspir. Aveam acum trei puncte de 
sprijin: autorul- care a făcut opera (sculptura și cartea/roman), 
opera însăși,  și mărturisirea explicită, un fel de întreire a stărilor, 
camuflată sub o parolă, parcă de acces: TOSCHRIS. Mă simțisem 
provocat mai demult de tâlcuri și îndrăznisem a-mi da cu părerea 
(vezi  „Provocarea tâlcului”, Editura  ALMAROM, Rm. Vâlcea, 1997 
și  „Semne și sensuri ale sacrului în arta lui Constantin Brâncuși”, 
Editura Intol Press, Rm. Vâlcea. 2012). Să nu încerc și aici o 
descifrare (iată-mă... spărgător de cifruri!) a acoperirii acestui 
nume? (să remarcăm aici că romanul ne amintește semnificația 
tuturor numelor biblice. Vezi ca exemplu: Adam/pământ, Eva/
viață, Noe/mângâiere, Babel/încurcătură, Peleg/împărțire, Set/
înlocuitorul...Israel/cel ce se luptă cu Dumnezeu etc., un adevărat 
dicționar, pentru citirea Bibliei și în altă cheie. 

(Va urma)

Gheorghe	PANTELIMON

Pe 2 decembrie 2021, la Primăria Munici-
piului Râmnicu Vâlcea, în cadrul unei  

manifestări selecte, emoționante, a fost sărbă-
torit domnul Cicerone Păunescu, intelectual de 
frunte și veteran de război cu gradul de colonel în 
retragere, cu prilejul împlinirii venerabilei vârs- 
te de 100 de ani. La acest eveniment de suflet, 
cu multiple valențe, au participat persoane 
oficiale în frunte cu primarul Mircia Gutău, cadre 
didactice, prieteni, foști elevi ai celui celebrat. 

Domnul Cicerone Păunescu s-a născut în co-
muna Șușanii de Sus din județul Vâlcea. A urmat 
cursurile liceului „Frații Buzești” din Craiova și 
Universitatea de Matematică și Fizică din Cluj.  
A trăit cu demnitate și onoare, cumpătat și a  
privit cu optimism viitorul. Viața sa este o le-
gendă autentică, impresionantă, încununată de 
realizări notabile, fapte de eroism, dar marcată 
și de greutăți, renunțări și sacrificii, o încleștare 
continuă, severă, din care a ieșit biruitor. Arenele 
au fost școala, unde a militat permanent pentru 

DOMNUL	CICERONE	PĂUNESCU	OMAGIAT,	LA	CENTENAR
performanță, fiind un dascăl cu vocație, și fron-
tul, unde a luptat ca ofițer, supraviețuind.

Conform propriilor mărturisiri a urmat exem- 
plul pilduitor al tatălui său, fost învățător, sublo-
cotenent, care a luptat în Primul Război Mondial, 
la Mărășești, unde a fost rănit și a trecut în ne-
murire, după ce s-a întors acasă. Ca profesor, 
a predat Matematica și Fizica, printre unitățile 
de învățământ la care a funcționat aflându-
se Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu 
Vâlcea, situată în elita învățământului vâlcean, 
unde a profesat 35 de ani. Și distinsa sa soție, 
a fost tot profesoară de matematică, la Școala 
Gimnazială Nr.5 Râmnicu Vâlcea.

La vârsta de 20 de ani, tânărul Cicerone 
Păunescu a absolvit Școala Militară de la 
Câmpulung și a plecat pe front, cu Batalionul 3 
„Vânători de Munte”. Timp de trei ani a luptat 
în condiții vitrege, numai în linia întâi, în cel de-
Al Doilea Război Mondial, pe mai multe fronturi 
din țară și din Rusia, Ungaria, Cehia și Slovacia, 
unde a fost rănit grav. În semn de recunoștință 
numele său se află înscris pe o placă memorială, 

într-o zonă turistică din Cehia, care a 
fost eliberată de Compania „Vânători 
de Munte” condusă de căpitanul 
Cicerone Păunescu. Pentru faptele 
sale de bravură eroului Cicerone 
Păunescu i s-au conferit numeroase 
decorații, printre care Steaua și 
Crucea României, „Eliberarea de 
sub jugul fascist”, o înaltă distincție 
militară din partea Cehoslovaciei, 
pentru participarea sa la luptele crâncene din 
Munții Tatra și mai multe diplome din partea 
Ministerului Apărării Naționale din România. 
În semn de recunoștință, în anul 2019, i s-a 
acordat titlul de „Cetățean de Onoare” al 
municipiului Râmnicu Vâlcea. În ianuarie 2020, 
Consiliul Județean Vâlcea i-a decernat o diplomă 
de excelență pentru activitatea desfășurată cu 
scopul de a menține la standarde înalte calitatea 
învățământului vâlcean și a vieții culturale.

În cadrul ceremoniei care a avut loc pe  
2 decembrie 2021 a primit din partea muni-
cipalității Diploma „Vârsta de aur” și o indemniza-

ție de 1000 de lei. Cu acest prilej 
unic, special, primarul Mircia Gutău, 
viceprimarul Andrei Gheorghiu și ad- 
ministratorul public Eusebiu Vețelea-
nu i-au urat sărbătoritului ani mulți 
alături de cei dragi și i-au mulțumit 
pentru modelul de viață pe care îl 
oferă comunității locale. 

Biografia domnului Cicerone Pău-
nescu este spectaculoasă și merită să 

fie detaliată într-o carte, pentru a fi cunoscută de  
vâlceni, mai ales de tineri. Asociația Seniorilor din 
Educație, Știință și Cultură din județul Vâlcea și 
Forumul Cultural al Râmnicului  îl asigură pe dom- 
nul Cicerone Păunescu de toată prețuirea, pen-
tru tot ce a realizat trainic, cu înaltă conștiință civi- 
că, de-a lungul unui veac de viață și îi urează un  
sincer și respectuos „La mulți ani și multă 
sănătate!” Folosim acest fericit prilej pentru a 
evidenția atenția deosebită, permanentă, de 
care se bucură seniorii din Râmnicu Vâlcea din 
partea Primăriei municipiului nostru, care le 
produce bucurie și speranță.

6 ianuarie/2022
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Ion	PREDESCU

Un regizor și scenografie, același, metamorfozat, același, 
între cele două concepte, Vlad Popescu, îmblânzid 

istoria recentă, ante și posdecembristă, de o serioasă cultură, nu 
numai filmologică, într-o replică discretă, a tăcerilor normale, a 
expansiunii vitale din istoria trupului, a desenului din covor, cum 
s-a spus, din cum se pictează o hieroglifă, cu irizări nevăzute, după 
ideea simplă, minunea o ascunzi, nu o expui.

Atmosfera de așteptare, cu gândul la referințele lecturilor, 
la ce am frontaliza, dintr-un text de sinteză, de sinteză prequel, 
acum, în argumentul semnat de Andrei Gorzo & Gabriela Filippi la 
„Filmul tranzitiei” și in istoria mentalitatilor, de Dan Horia Mazilu, 
cu „Văduvele sau despre istorie la feminin”. Tel Quel în sine 
rămăne o pasiune și veche și de acum... Sigur, filmul e film, teatrul 
e teatru Vlad Popescu propune un spectacol marca Ariel, adică 
într-o acumulare de cunoștinte, metabolizate asumativ, formativ, 
nu de expectanța. (Apelul la traditie...).  Aici, doar, la Ariel, a lansat 
volumele lui, George Banu (ce onoare), Alexander Hausvater (ce  
onoare), cu actorii de aici era să se întămple ființarea unei Facultăti 
de teatru, care ar fi schimbat fața orașului, avănd profesori pe 
Silviu Purcărete, Gelu Colceag, Ilie Gheorghe, Doru Moțoc, 
Doina Miclezi, Ion Predescu. Sigur, nu mai este onoare, pentru 
comunitate, ci eroare! Pentru a urca arta sacră a teatrului, trebuie 
să ai o bună situare. Nu oricine are dreptul să urce pe cruce!

Un spectacol pentru comunitate în Cele trei Grații.
Un real, hiperreal, din comunitate, din frumos de calda noastră 

TEATRUL	ARIEL:	„CELE	TREI	GRAȚII”
Un	simbol,	o	tradiţie,	mai	multe	bucurii

comunitate, cu zămbetul femeilor, într-o istorie, unde, în general, 
masculinitatea a fost ce-a fost să fie. Și, totuși, formulează Dan 
Horia Mazilu, „Puterea domnească în gingașele măini de femeie”. 
Dar nu despre istoria puterii este vorba în spectacol. „Cele trei 
grații” (autor,Valentin Krasnogorov) textul, aduce langă noi, trei 
personaje, Ina, interpretată de Julliet Attoh, actrița, Camelia 
Constantin (Larisa), actrița, Mădălina Floroaica, (Maia)actrița,și 
o viziune regizorală, scenariu, repet, Vlad Popescu, și un titlu, 
Cele trei grații,(nu se afirmă Grațiile, ceea ce ar fi semnificat 
auctorialitate, certitudine)) într-o ironie, ontologică întăi și apoi 
postmodernă, de gramatica enuțului...E o modalitate de a fi 

aruncat în lume...Toate elementele germinează spre un totum.
Scenografia, un living, o cameră, de fapt, cu geamuri, ușor ce- 

nușii, canapea veche, nu pentru psihanalist, ceva vechituri, cu pa- 
tina rafinamentului, o icoană veche, obișnuită, și povestea fiecă- 
reia. Au un target:căsătoria. Vărsta este relativ tardivă, și atunci, cre- 
pusculară este și șansa.Totuși, fiecare își joacă rolul, își regizează 
persuasiunea. Superb auctorial, Camelia Constantin, Larisa, într-un 
rol creat, ca un profund memorial al scenei, mai important decât  
sarmana idelogie a unei foi de hărtie. Julliet Attoh, Ina, urmărindu-
și idealitatea în transfigurări memorabile și sigur, desigur, Mădălina 
Floroaica. Creează un personaj, într-un brainstorming culant, ca 
într-o panoplie a extremelor ,studiat, studiat, vitalizat de căteva 
căsătorii,(rolul)care, chiar așa victorioase, reflexivizează, spre 
„rugămințile” de-a salva sufletul învingătorului!(parabola povestită 
de C.Noica, om si el, mai poți și îngheța căutănd un șoarece, el, care 
o viață a căutat concepte!) Un rol frumos, inteligent, polemic, cap 
coadă. Cine cunoaște bibliografia, poate interpreta pronunția eu, 
nu ieu, corect, explicată în marile dicționare! Exemplarul, cel care 
pronunta eu, nu ieu, ajunge să stabilească și cutumele ortografiei 
si ortoepiei,stăpăn al turmei...Interpretarea actriței persuasive, 
Mădălina Floroaica obține aplauze...Scene din această tipologie 
sunt aproape frecvente în text,și, evident,frecventabile...Teatrul 
acesta al tranziției,cum este textul lui Valentin Krasnogorov,despre 
o lume în tranziție,cu jaluzele și nu numai,în coregrafia Mădălinei 
iluminează puternic,incitant, clișeele de atunci. Suntem vii, totuși, 
noi, cei aruncați in lume. Este provocatoarea interpretare propusă 
de Vlad Popescu.

Ionuţ	ȚENE

Poezia este ieșirea din timp. Opera poetică 
reprezintă o evadare din categoriile 

rațiunii, dar și o eliberare din incomensurabila 
povară a normativității. Refuzul de a cădea în 
idealism incumbă visul poetului de a nu alerga 
după fantastic. Exilul unui poet din realitatea 
crudă a repetivității mai poate fi azi doar în 
interior. Combustia lirică se coace la foc mic 
cu adevărat doar în sufletul și inima poetului. 
Evadarea spre interiorizare este calea luminoasă 
a poetului, ce reflectează la sensul creației. E un 
paradox. Deși politicienii sunt puternicii adulați 
ai zilei, însă cei care vorbesc cu zeii peste timpuri 
sunt poeții. Poetul este într-un permanent 
război cu timpul. Epoca, moda și vremurile ucid 
spiritul și libertatea omului. Pentru poet timpul 
este o formă de repetiție și control, o piedică 
în calea libertății creației. Timpul sufocă prin 
repetiție libertatea actului creației. Fericirea și 
bucuria creației este în afara timpului. Unde nu 
există timp înflorește poezia. Opera lirică este 
creația poetului. Sensul și secretul creației este 
autorul liric. Poetul este cel care vede și înțelege. 
Am adăuga că autorul liric este autorul cel care 
observă ceea ce este dincolo. Poetul vede 
dincolo de realitate în miezul fierbinte și ascuns 
al lucrurilor. Poetul are puterea de cunoaștere, 
el vede acolo unde nu văd ceilalți. Poetul are 
conștiința și cunoștința. Poetul urcă pe colina 
infinitului. În vârful ideației lirice 
poezia este atemporală. În acest 
sens, poetul este în permanență 
la braț cu Ovidiu, Virgiliu, Milton, 
Byron, Eminescu sau Goethe. 
Poetul reînnoiește limbajul liric  
în permanența cunoașterii și cu- 
noștinței, asemenea lui Baude-
laire, Rimbaud, Mallarme sau Ni- 
chita Stănescu. Poezia este doar  
o aventură interioară, fără cores- 
pondență cu realitatea și refu- 

PARADOXURILE	ȘI	CONTRADICȚIA	POEZIEI!
ză exteriorul așa cum este el văzut de ceilalți. 
Realitatea este pretextul poetului de a recu-
noaște sinele și exilul interior. Poezia este 
o aventură a interiorității și o permanentă 
contradicție paradigmatică dintre interioritate și 
exterioritate. Ipso senso poezia este o căutare 
intimă și febrilă între imaginare și real, dintre 
sacru și profan. Pentru ceilalți realitatea este 
nevăzutul.

Poezia nu este o estetică a frumosului, nici 
o evanescență a echilibrului și armoniei, ci doar 
interioritate și forța emoției. Parodoxul poeziei 
este tocmai dizarmonia expresiei sale care 
zguduie sufletul și tresaltă inima. Doar cititorul, 
ca receptacol, poate spune ce simte citind operă 
lirică, nici frumoasă, nici urâtă, ci doar o expresie 
zguduitoare a emoției și sensibilității. Poezia nu 
ține de teoria literaturii și de categoriile raționale 
ale esteticului, atât frumosul cât și urâtul poetic 
sunt subsidiare și colaterale mesajului liric, 
care are fundamente sensibile și emoționale în 
care puterea acestea își are rădăcinile în forța 
emoției. Baudelaire și Arghezi au construit 
frumosul dintr-o estetică a urâtului ne confirmă 
teoria literaturii, în realitate normele esteticului 
în poezie nu aparțin interpretării și percepției 
teoretice clasice, ci tainei expresivității poetice. 
Da, poezia este o pendulare între un simbolism 
și expresionism de excepție a cuvântului 
fortificat în versuri, care transmite mesaje, nu 
categorii estetice de frumos sau de urât. Poezia 

este o destructurare a realității și echilibrului. 
Este și suprarealistă, dar mai degrabă intra-
realistă. Poezia este un manifest împotriva 
materialității lumii. Taina și misterul sunt cele 
două forțe care oferă consistență poeziei. Poezia 
nu este o filosofare a vieții și nici un sistem de 
gândire, ci dimpotirvă tocmai opusul oricărei 
grafice raționale care împarte lumea în norme 
și categorii. Poezia nu este ordine prestabilită, ci 
o fântână din care izvorăște lirismul cel mai pur 
din subteranele inconștientului și naturii umane 
sălbatice și milenare. Poezia reprezintă corul 
lumii libere și fără constrângeri, un zbor către 
infinit din inima universală a omului care iubește 
sau urăște clipa și preajma. Unda poetică străbate 
și străpunge inima umanității cu forța emoției. 
Poezia este penetrarea emoției poetice care 
sparge neantul spre înveșnicirea zguduitoare a 
sensibilului ce săgetează ca o undă de lumină 
sau întuneric inimile unite ale umanității 
pentru a deveni fiecare o particularitate 
originară și originală a universalului. Poezia 
este regeneratoare și restaurare a spiritului 
uman, dincolo de categoriile estetice. Balansul 
dintre timp și poezie îmi aduce aminte de 
”Neoromantica”, poezia lui George Călinescu, în 
care ceasul este o categorie a rațiunii care ucide 
prin măsură libertatea emoției lirice: ”Şedea 
acum un secol Poetul. Sau tăcut,/ Cu mâinile 
la spate, cu coamele pe umăr,/ Se preumbla 
prin codri, cătând solemn un număr/ De trestii 

pentru orga cu fluierul acut.// Descoperit-am 
lacul între păduri. C-un tic/ Mărunt tic-tic din 
vestă ceasornicul măsoară/ Tăcerea greieroasă 
ce valea împresoară,/ Ce-ar fi dădut extaze lui 
Richter şi lui Tieck.// În cap îmi creşte, turlă, 
ţilindrul cel gigant,/ Cu mâinile la spate vâr faţa-n 
redingotă/ Din ape ies sirene şi o undină gotă,/ 
Iar eu mă pierd în codri solemn şi elegant.”

Poezia este un tezaur nestemat și infinit al 
emoției colective. Este o chemare a libertății 
omului în fața tiraniei timpului și comunului. 
Poezia este comuniune, nu colectivism. Opera 
lirică ia forma melancoliei și nostalgiei, când 
poetul suferă și devine imn de bucurie, doar 
când poetul tresaltă inima și se transformă în 
balade și ode, atunci când poetul îl întruchipează 
pe viforosul Achile. Nu poezia depinde de 
cititor, ci este o explozie a voinței emoționale 
a creatorului. Poetul nu scrie pentru cititor, 
deși emoția sa pătrunde în inima realității, ci 
doar pentru a da viață propriei sensibilități 
născute într-o orgie a emoției care forțează 
destine. Cititorul este un corespondent, o cutie 
de rezonanță a emoției poetului. Poezia este 
o evaziune a emoției omului în fața tiraniei 
rațiunii. Poezia reprezintă libertatea de a ieși din 
constrângerile timpului pentru a trăi în veșnicie. 
Poetul nu vrea să trăiască în teroarea timpului și 
caută libertatea de a fi contemporan cu veșnicia. 
Citind poezie de fapt evadăm din meandrele 
concretului și preajmei care sufocă și ni se 

deschid lumi tainice și o magie a 
sensibilității, care ne redescoperă 
propria emoției în zguduitoare 
frământare a bucuriei și tristeții, 
într-o undă a iubirii universale 
la care participăm ca actori și 
câteodată ca și creatori. Poezie, 
numele tău este libertate! Ce 
poate fi mai înălțător decât 
libertatea emoției poetice de  
a fuziona cu universalul prin 
iubire.



Simion-Petre	CICHIRDAN

Ce lume, ce lume trăim, ce vremuri...
În 1990 eu intram pentru prima dată 

într-un bloc al C.P.L.-ului, unde lua ființă ziarul 
„Experiment”, luna februarie, care mai apoi 
s-a transformat în „7 Zile” (cel care în câteva 
luni a ajuns în mâinile lui Adrian Păunescu) ca 
să scriu la ziar!...apoi, seara coboram în boxă 
și sculptam doar schilodiții Revoluției, copiii 
străzii, tineri, fete și băieți, tuturor lipsindu-
le o mană sau un picior... Ce lume, ce vremuri 
am putut să trăim!... În același timp Felix și cu 

NEI	DARIE:	„JOCURI	DIN	ACVARIUL	FAMILIAL”

Felix	SIMA

Am cunoscut cândva, demult, prin anii 70 ai 
secolului trecut, doi oameni blânzi, frumoși, 

„pâinea lui Dunezeu”: Ion Darie (născut în 1916) și 
Filofteia Darie. Erau, deja, în vârstă când i-am cunoscut. 
Erau din Țara Loviștei. Viața i-a adus la Râmnic, să-și 
întemeieze rostul. Au cumpărat un loc de casă și și-au 
și construit-o. Bătrânul Darie fusese tehnician la Ocolul 
Silvic Vâlcea, la Pepiniera Govora, iar doamna Filofteia 
a lucrat, toată viața, la creșa din apropierea casei. Au avut, 
împreună, patru copii: Smaranda, devenită medic, Laurențiu-
Nicolae, devenit inginer electromecanic, Nei – Viorel și Călin, de 
asemenea medici! Ce minume! Ce copii deosebiți! Ce casă plină 
de viață! În luna decembrie  cântau, împreună, colinde! „Nu vă 
revărsați, nu vă revărsați/ Voi ziori de zi”... 

Cel mai bine l-am cunoscut pe Nei. În vara anului 1975 ne-am 
hotărât să plecăm prin țară. Să părăsim griul și cenușiul orașului... 
Să cunoaștem câte ceva din țară. Ce putem. El avea douăzecicși 
doi de ani pe atunci, iar eu aveam cu trei ani mai mult. Ne-am 
luat bilete C.F.R. în circuit. Nu au fost prea scumpe. Am plecat 
pe un traseu devenit clasic, fiindcă eu l-am repetat după câțiva 
ani, cu altcineva: Râmnicu-Vâlcea – București – Tulcea - Constanța 
– Piatra Neamț - Iași -  Cluj (aici am făcut o pauză la Constantin 
Zărnescu pre când locuia în Mănăștur, la bloc, tânăr debutant cu 
romanul „Clodi Primus”, premiat de U.S.R.) - Baia Mare – Sighetu 
Marmației – Oradea – Sighișoara - Sibiu – Râmnicu-Vâlcea. Am 
ajuns în oraș cu câte 0, 25 de bani în buzunare, fiecare!!! (Egalitate! 
Ca între frați!) O lună de zile a durat periplul nostru, însoțiți, până 
la Tulcea, de  Doamna picturii Ecaterina Popa. Eram „Trei Crai de 
la Răsărit”. Începuserăm să scriem și un roman împreună – dar 
l-am abandonat, negăsindu-i sfârșitul. Sfârșitul îl aflăm acuma, 
fiecare, pe rând...  Am văzut atunci, pentru prima 
oară, Dunărea și Marea cea Mare, în satul de 
pescari Sfântul Gheorghe, la capătul brațului 
care se varsă în mare... am văzut Ipoteștiul și 
Humuleștiul, Ciprian Porumbescu, Voronețul 
și bisericile din Bucovina, Săpânța, Ieudul și 
bisericile de lemn din Maramureș, Castelul lui 
Goga de la Ciucea... dar, câte și mai câte nu am 
mai văzut în luna noastră de umblat... dormit prin 
sălile de așteptare ale gărilor, între două trenuri... 
mâncat din rucsac sau pe la mânăstiri sau prin 
piețe, cu țăranii țării... Au fost lecții de geografie, 
istorie și civilizație românească luate pe viu...

După ce ne-am întors, viața ne-a îndepărtat 
puțin câte puțin, fiecare ocupându-se de soarta 
lui, de familia lui, de casa lui. Nei a plecat la Facul- 
tatea de Medicină... Ani lungi, examene grele, stres  
continuu... S-a închis fiecare în colivia sa, în cutia 
lui de conserve, în „Acvariul familial”, după cum 
scrie el într-o poezie.. El și-a văzut de treburile sale 
medicale la dispensarele din Brezoi, Râmnicu-
Vâlcea și Pietrari, eu mi-am văzut de 
treburile mele de la Bibliotecă... 

...Până când a început să lovească 
Moartea... din loc în loc, nemilos, nă-
praznic. Toți vom fi ai ei, până la urmă... 
suntem gustoși pentru ea... Ea gustă din  
fiecare, câte puțin, pe rând, apoi te 
înghite de tot. L-a lovit și l-a luat pe 
George Anca, pe Petre Tănăsoaica, pe 

PRIN LUMEA VĂZUTELOR ȘI A NEVĂZUTELOR

CLIPA	CEA	REPEDE	A	LUI	NEI	DARIE:	19	IUNIE	1953	-	5	DECEMBRIE	2021
Ion Soare, pe Al. Popescu-Mihăești, pe George Achim, 
pe Lucian Avramescu, pe Victor Socaciu... Iar acum 
a lovit și l-a luat pe dragul nostru Nei Darie „cu care 
ucideam leii”. Rămâi mut la o asemenea lovitură. Ba, 
încă, am aflat la o zi după înmormântare... M-a întrebat 
Dragoș Constantinescu dacă știu ceva... eu l-am întrebat 
pe Nicolae Teodorescu în America iar el mi-a confirmat... 
aflase mai dinainte de la colega lor comună – Mariana 
Manea... dăduseră vestea tristă, dar eu nu am citit-o la 
timp – sau am trecut pe lângă știre...

Și tot vroiam să trec pe la Nei, de vreo două luni  
încoace, dar alte și alte treburi îmi tot ieșeau înainte; urgențe 
efemere, cotidiene. Ne întâlniserăm fugitiv, întâmplător, pe stradă: 
„Ce faci?” „Merg acasă. Nu mă simt prea 
bine”. „Ai grijă!” Și ne-am despărțit...

Păstrez de la el, cu drag, câteva fo- 
tografii și câteva poezii în manuscris. Poe- 
ziile ar fi putut fi publicate și în revista 
„Luceafărul” de pe vremuri, i le-ar fi pu-
blicat chiar Geo Dumitrescu la rubrica sa 
„Am descoperit un poet” – dacă i-ar fi 
fost trimise... I le-am publicat eu cândva, 
prin anii 90, în ziarul „7 zile”- ziar dispărut 
în scurtă vreme. Apoi, am neglijat să le 
mai trimit la alte redacții – dar nu aveam 
acordul său – el fiind intransigent în astfel de cazuri- și nici eu 
nu vroiam „să arunc diamante în noroiul străzii”. Tot prin anii 
70 mergeam împreună pe la Cenaclul de la Palatul de cultură și 
eram în contradicții cu George Țărnea care ne era prezentat ca un 
exemplu de poezie oficială ce trebuie scrisă – el fiind, pe atuncea, 
angajat al ziarului „Orizont”, organ al P.C.R. – iar noi... cine eram? 
Niște rebeli... Noi scriam altfel! Ne aleseserăm alte drumuri în 

scris... și era foarte greu de înțeles pe atunci... 
Om drept, curat, simbol al generației noastre, ți 
se înroșea obrazul de rușine dacă veneai la el cu 
vreo necurățenie. Plecai cu capul plecat...

Aș dori ca versurile lui Nei Darie să le publicăm 
într-o cărticică de vreo 50 de pagini, să rămână 
în biblioteci și la prieteni, cu o prezentare și cu 
evocări, cu ilustrații de Nicolae Teodorescu – alt 
prieten comun, acum plecat „peste mări și țări” – 
pe care l-am căutat atunci, împreună, în periplul 
nostru, la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” din 
Constanța, unde își făcea armata, dar Nicu tocmai 
plecase la Râmnic, la părinți, în concediul acela de 
o săptămână care se acorda oricărui soldat.

Să nu se ducă pe apa sâmbetei tot ce a creat 
și a adunat, între timp, Prietenul Nei Darie,să nu 
se ducă pe apa sâmbetei sentimentele noastre 
revărsate asupra sa!

Până atunci, să ne rugăm la Bunul Dumnezeu 
și la Sfânta Treime „să păzească adăpostul acesta 
mic și lăcașul oaselor sale să rămână nestricat în 

timp”.
Adesea dorea să îi recit „Stelele-n cer”,  

îi plăceau silabele sacadate dim-preună 
cu finalul: „Nu e păcat/ Ca să se lepede/ 
Clipa cea repede/ Ce ni s-a dat?”

După ce că ne-ai lipsit atâta timp, 
ne vei lipsi în continuare, Dragă Nei... 
Vei rămâne „în Dragostea și în Speranța 
noastră”...

Nei se ascundeau sub bradul casei 
acestuia din urmă, unde Nei își citea 
gândurile proprii și Felix le scria! 
Așa, născându-se aceste poezii. 
Da, acestea erau vremurile!...eu 
părăseam Fabrica mea, colosală, 
de făcut echipament hidraulic 
pentru toată Europa de Est, și nu 
numai, pentru Canada și pentru 
SUA, iar Nei părăsea cabinetele 
unde era medic! Eu ca să scriu la 
ziar, iar  Nei ca să-și recite poeziile, 
lui Felix! Precum un Maiacovski 

într-un parc din Sankt Petersburg, 
recitând călare pe-o bancă și, mai 
apoi, traversând Oceanul sub forma 
tânărului comsomolist care părea 
a fi însuși Iisus în poemul „150 000 
000”! Cu alte cuvinte nu mai voiam 
să facem ceea ce am făcut! În afară 
de Felix, care, totuși, la Bibliotecă 
putea fi și poet fără salariu, dar 
cunoscut în lumea mare a poeților, 
nici unul din noi nu era poet în 
1990! însă toți voiam să fim poeți, 
măcar colaboratori la ziar, căci și 

Mihai Eminescu făcuse la viața lui presă cât nu 
făcuse poezie...Aparent, de aceea îl iubim astăzi 
pe Eminescu, căci, după 1990, aflasem că poetul 
nostru național făcuse publicistică, cât nu făcuse 
nici un român întreg secolul XIX! Totuși, nație 
blândă oltenii noștri vâlceni, noi toți după 1990 
am vrut să fim poeți! Fiindă poezia înseamnă 
libertate cât nu poate să cuprindă nici cerul! Iar 
noi voiam să fim liberi!...și Felix, și eu, și George 
Achim, și Poe, și Tudor Popescu, și Daniel 
Medvedov, și Nei, și Nicu Teodorescu...și încă 
cum, chiar de prin 1969!...

(Continuare în pag. 14)

JOC		I
Descriu un joc:
Ea vine să-mi vorbească
Din ape și din foc
Trecute guri de iască...
Aici notăm: Noroc

Eu sunt într-un acvariu.
În transparența însăși
Mă regăsesc candid.
Ea vine dinspre dreapta
Ea vine dinspre vid.

Gândind ușor prezența
Eu cerul îl deschid.
Nu mai notăm cuvinte:
Câștigătorul simte.

JOC		II
Ne ținem strâns de mână.
Avem privirea clară.
Tu trebuie să fii
O pasăre ușoară.

Eu spațiul mult albastru
Eu însăși nemurirea
Mă dăruiesc spre tine
Dar tu ești despărțirea...

Acum am dinspre dreapta
În jocul ce descriu
Un singur pas și iată
E seară, e târziu.

JOC		III
Cu un decor ca cerul
O pleoapă transparentă
O boare de pădure
Ne mângâie decentă
Eu am în păr vioara
Ce-mi cântă dinspre tată,
Tu ești o noapte lungă
Venind spre mine toată...

Eu sunt copilul tandru
Într-un al treilea joc.
Tu ești chiar transparența
Căldurii strânse-n foc.

Frații și sora sunt la casele lor, la copiii și nepoții lor, iar casa 
care era, cândva, plină de viață, a rămas pustie și rece. Luminează 
doar o candelă la o fereastră, sub un brad... păzitorii casei... și 
aceste poezii ce i le-am cules, cândva, prin 1990, șoptite, de pe 
buze... Unicele poezii... Poezii unice:

JOCURI		DIN	ACVARIUL	FAMILIAL

E bine să știți că suntem
Sau să încercați să simțiți că suntem.
Nu vă bulversăm cu articole despre gestionari și chelneri.
 Vom încerca să vă ajutăm în drumul vostru spre bunul simț. Cu jocuri:

Reconstruim imagini,
Castelul și grădina...
Suntem atât de-aproape
Și cade-ncet cortina.

COPILĂRIE
Ni se deschide gol în casă
Între copii și bătrâni regi!
Se pare că stau toți la masă
Destăinuindu-și ore-ntregi

Uitate aiurări de struguri
Cu cântece de vinuri arse
Cu primăveri ce râd în muguri
Cu uși sculptate de la case...

Și regi copii și copii regi
Bunici copoi ce cată-ntruna
Probleme ce nu le dezlegi
În alambicuri doar cât pruna...

Se-adună toți când bate toaca
Și se ridică dimineața
Când în pridvor mugește vaca
Și pleacă să-și colinde viața

Mă duc cu ei și m-oi întoarce
Cu fir din plete de-mpărat...
Dar, cu atât ce mai poți face
Acum, când visul a-noptat...

IMAGINI
Ziua de mâine ca o pasăre
De turtă dulce pe taraba sorților
Îmi rezervă un nume transparent
În coloana albastră a morților.
Ziua de mâine, copilul 
Adormit pe bancheta plecărilor
Îmi oferă ochiul pictat
În cupolele albe ale zărilor.
Ziua de mâine, dorință
Sfâșietoare a zborului înalt
Când am ca fiecare
Doar șansa unui salt...
Ziua de mâine, ziua
Când am un singur gând:
Tu... pasăre... copilul...
Și vin spre voi plângând...
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Constantin	
GEANTĂ
ASEMENEA	LOR

asemenea lor
în fiecare dimineață
îmi sorbeam cafeaua
sub baldachin
rumegând știrile
 
era prin aprilie secolul trecut,
într-un an oarecare,
când am primit  vestea
de la Marele Inca,
vestea în care mi se spunea
despre  timpurile
în care oamenii
vor prefera să sărute
dosul zeilor de cânepă,
să meargă într-un osuar
pentru a primi
Licoarea Ciclopului,
crezând
că un singur ochi
este de ajuns
pentru a găsi piramida

vulturii vor devora
stârvurile de pe Câmpul
lui Clio,
iar cenușa gânditoare
va fi catapultată
în marele Orinoco
 
am zâmbit
și mi-am continuat tabietul
 
asemenea lor eram fericit
de bicele pe care le primeam
zilnic
 
într-o oarecare vreme
s-a terminat cafeaua

trecând din tabăra roșie
în cea a marinarului
am ajuns să plimb
cuțu  căruia eram fericit
să îi consum
excrementele verbale
 
asemenea lor....

 Călimănești iunie 2021

Zenovia	ZAMFIR

Razele unei dimineți însorite de vară, ne 
însoțesc pe drumul noilor aventuri, des- 

coperi, clipe frumoase alături de prieteni veniți 
din toate colțurile țării la simpla chemare a 
doamnei scrisului românesc, o doamnă fru-
moasă și distinsă, Mariana Moga. 

Trăim vremuri tulburi, cu  restricții la tot 
pasul, nesiguranță și uneori frică, o perioadă grea  
și plină de obstacole. Curajul doamnei Mariana 
Moga - un adevărat magician al cuvântului și  
sentimentului frumos înstelat în inima sa, cum  
a descris-o doamna Emilia Dabu, de a organiza 
o Tabără Literară, este un act de mare respon-
sabilitate dar și un moment așteptat cu nerăb-
dare de toți cei ce participă la „un pahar de 
veșnicie”. Cu multă experiență și o capacitate 
organizatorică deosebită, Mariana Moga reușeș- 
te și de această dată să - și surprindă plăcut 
colegii întru-cuvânt, prietenii iubitori de cultură, 
de frumos, de neam și de țară. Aflați într - o efer- 
vescență creatoare, participanți la cea de a V-a   
ediție a Taberei Prieteniei Literare „De amicitia” 
2021,  ce se desfășoară în superba vilă Elisabeta 
de la periferia orașului Unirii - Alba Iulia, și-au 
pregătit cele mai noi și frumoase cărți publicate. 
Revederea este plină de emoție și bucurie, a 
trecut aproape un an de la întâlnirea din județul 
Hunedoara organizată tot de doamna Mariana 
Moga iar dorul de vers și cântec românesc este 
mare și greu de stăvilit. 

Prietenia este unul dintre cele mai de preț 
daruri pe care le primim de la viață. Prietenia în- 
seamnă iubire, încredere, compasiune, comu-
nicare, speranță. Prinși în vârtejul problemelor 
cotidiene, serviciu, plata facturilor, de multe 
ori uităm care sunt adevăratele valori. Ideea 
unei tabere a prieteniei este cu atât mai im-
portantă cu cât perioada pandemiei pe care 
o traversează întreaga planetă ne obligă să ne 
distanțăm cât mai mult unii de alți. Dorința de 
a ne bucura de un răsărit de soare, de o floare, 
de zâmbetul și chipul frumos al unui copil, de a 
ne îmbrățișa unii pe alții, de a ne ajuta unii pe 
alții este din ce în ce mai greu de realizat. Noi 
suntem un popor creștin, noi ne iubim unii pe 
alții... „Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața 
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”, așa 
cum suntem îndemnați la Sfânta Liturghie.  Ca 
oameni de condei avem posibilitatea și puterea 
de a menține această dragoste de Dumnezeu, 
de trecut și prezent, de aproapele, de frumos, 
de tot și de toate. Prietenia este conexiune, 
amintiri,	 prietenia este este atunci când ofe-
rim si primim iubire, respect și acceptare. Din 
prietenie, Cami și Cristinel Badea au făcut po- 
pas la Vâlcea pentru a merge împreună la Alba 
Iulia, cu mașina lor. I-am așteptat cu mare bucu- 
rie, sunt o familie veselă și frumoasă,  doi oa-
meni care se iubesc și care sunt dornici de  a 
fi în armonie și comuniune cu semenii lor. Pe 
drum am depănat amintiri, am trecut în revistă 
propriile reușite pe plan profesional dar și pe 
tărâmul scrisului, am stabilit câteva planuri de 
viitor, am râs și am glumit, ne-am bucurat că 
suntem sănătoși, că avem pasiuni comune că ne 
susținem ideile și idealurile. 

Întâlnirea cu Mariana Moga, soțul Cristi și 
ceilalți colegi care erau deja la pensiune a fost 
minunată, am strigat și ne-am îmbrățișat cu 
toată puterea, de dor, de drag, de prea multă 
...restricție. Fiind printre ultimii sosiți ne-am 
cazat fuguța, ne-am pus hainele de sărbătoare 
și după ce am mâncat, am mers cu toți în sala de 
conferințe special amenajată pentru activitățile 
diverse ce se vor derula pe tot parcursul taberei. 
Seriozitarea organizatoarei, importanța eveni-
mentelor, sunt motivele pentru care venim cu 
drag. Sub genericul „Să ne cunoaștem mai bine”, 

AMINTIRILE	APAR	ÎN	TIMPUL	IUBIRII	DE	CUVÂNT
s-a dat startul  celei de a V-a  ediție a Taberei 
Prieteniei Literare „De amicitia”. Fiecare ne-am 
prezentat cât mai frumos și elegant posibil, în 
cuvinte meșteșugit alese am trecut în revistă 
cărțile publicate și o parte dintre cele mai bune 
recenzii și participări la concursuri, premii 
obținute. A fost o seară în care se simțea bucuria 
revederi, emoția participării la o manifestare de 
mare ținută culturală, în special pentru cei veniți 
prima dată. 

A doua zi au început lucrările taberie, lansări 
de carte, conferințe. Ne-au încântat cu creațiile 
lor : Silvia Giurgiu, Sergiu Botezatu din Republica 
Moldova, Liliana Ghiță Boian Jianu, iar Gelu 
Dragoș a prezentat mai multe cărți ale editurii 
„eCreator”Baia Mare semnate de: Ioan Romeo 
Roșiianu (două), Daniel Luca, drd. Petronela 
Apopei, Cristian Gabriel Moraru, cărți care au fost 
oferite bibliotecii taberei „De amicitia”. Eu m-am 
înscris în program cu lucrările: 1. „Amintiri ale 
măreției trecutului îngropat de veacuri- comuna 
Glăvile”, ediție îngrijită de: Adrian Constantin 
Catană, Maria Lica Catană, Zenovia Zamfir, 2. 
„Cultura și dragostea de aproapele nostru în 
vremuri de restriște”, ediție îngrijită de Zenovia 
Zamfir și Iuliana Radi, 3. „În veșnicia unei clipe” , 
ediție îngrijită de: Zenovia Zamfir, Alin Pavelescu. 
Despre cartea „Amintiri ale măreției trecutului 
îngropat de veacuri - comuna Glăvile”, Părintele 
Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord, spunea... „Această 
monografie alcătuită cu multă însuflețire de 
către distinsele cecretătoare vâlcene Maria 
Catană și Zenovia Zamfir este dedicată satului 
natal al vrednicului de pomenire Mitropolit 
Bartolomeu al Clujului, cel supranumit, pe bună 
dreptate, „Leul Ardealului”. Ar fi nedrept să fie 
trecute cu vederea originile sale din Oltenia 
rurală și legăturile mai puțin știute cu această 
regiune din vremurile pribegiilor sale. Dârzenia 
și buna îndrăzneală a Părintelui Bartolomeu 
Valeriu Anania provin, fără urmă de îndoială, din 
bătătura casei părintești din Glăvile, din Vâlcea 
centrală, satul descris în amănunt în cartea de 
față, unde l-am însoțit și eu pe mentorul meu, 
odrăslit în acest străvechi ținut românesc”. 
Doamna prof. dr. Maria Vaida ne-a încântat cu 
o conferință despre  „Poetul Gheorghe Pituț sau 
Ochiul și Noaptea”. Ziua s-a încheiat cu cu un 
moment artistic dăruit din tot sufletul de Corina 
Ofelia Corpodean, poetă și realizatoare de 
emisiuni culturale radio, care își încântă publicul 
cu vocea sa blândă, intensă, cu un timbru 
special. Corina este un Om frumos pe care îl 
asculți cu multă atenție și dragoste . Vineri, 25 
iunie 2021, domnul istoric dr. Mihai Octavian 
Groza a susținut conferința „Lucian Blaga, 
destinul unui cărturar” iar doamna Maria Vaida 
a conferențiat despre „Oameni vechi și noi”, 
autor Mihai Octavian Groza. A urmat un moment 
emoționant, lansarea cărții „Oltul din inimă - In 
memoriam Costy Triță”, „poetul iubirii” cum era 
cunoscut și apreciat, un prieten bun care  a plecat 
mult prea de devreme în țara de peste veacuri, 
în luna septembrie 2020.  Au  rostit cuvinte 
frumoase: Mariana Moga, Mihai Octavian Groza, 
Doina Bonescu, Gelu Dragoș, Liliana Ghiță Boian 

Jianu, Romulus Moldovan.  Apoi s- a lansat pe 
orbita scrisului românesc, Antologia „Clepsidra 
cu sentimente”  prezentată de: Mariana Moga, 
Liliana Ghiță Boian Jianu. Despre cartea frumos 
realizată, de la copertă până la textele colegilor 
scriitori, un cuvânt de folos, vorbe frumoase și din 
suflet dăruite pentru că ele descriu harul, talentul 
autorilor, am rostit și eu. Fiecare dintre cei ce au 
semnat în Antologie, au scris cu dragoste pentru 
cuvânt, pentru cititori, pentru eternitate. Ziua 
s-a încheiat cu un recital de muzică interpretat 
de  Bebe Jianu și pe ritmuri de muzică folk, cu 
melodii de suflet interpretate de Corina Ofelia 
Corpodean. Sâmbătă, 26 iunie 2021, a adus cu 
sine o nouă provocare dureroasă, lansarea cărții 
„Reîmpărțind iubirile la doi”, autor  Constantin 
Triță, lucrarea era în manuscris la editură atunci 
când poetul s-a stins sub privirile îndurerate ale 
soției sale. Pentru Tanty Triță, poetă și  soție, 
a fost foarte greu să vorbească despre cel mai 
iubit și drag soț,despre omul Costi, despre 
jumătatea sa. Văzut sau cât mai discret, fiecare 
am vărsat o lacrimă în amintirea unui mare 
poet, un prieten de nădejde, un om care a avut 
un gînd bun și o vorbă frumoasă pentru toți 
cei ce l-au cunosct. A urmat  prezentarea cărții 
semnate de Liliana Ghiță Boian Jianu&Pandele 
Bebe Jianu „Dialoguri imaginare și povestiri 
istorice în acolada timpului”  prezentată de 
domnul scriitor, renumit om de cultură George 
Călin. Printre ultimele și frumoasele momente 
a fost  prezentarea cărții  doamnei Nastasica 
Popa – „Gânduri indamine” . A  rostit vorbe 
alese domnul  George Călin  iar doamna prof.
dr. Maria Vaida a făcut o cronică literară 
deosebită . Despre Nastasica și creațiile sale, 
cuvinte frumoase și alese am transmis și 
eu pentru că le merita din plin. Seara a fost 
dedicată muzicii populare iar tînăra și talentata 
interpretă Cristina Muntean a cântat cu drag și 
cu voie bună pentru toți participanți la Tabăra 
Literară„De amicitia”. În acele zile „minunat de 
frumoase”, ne-am simțit liberi, ne-am veselit 
cu Vasile Bele și Gelu Dragoș, moroșeni noștri 
dragi, am schimbat gânduri și impresi, le-am 
apreciat creațiile fetelor: Silvia Giurgiu, Daniela 
Vîlceanu, Ildi Șerban, Rodica Mureșean, veșnic 
pusă pe șotii, am râs la bancurile lui Romi 
Moldovan, un prieten drag, vesel și mereu 
amabil,  am ascultat cu drag poeziile lui Ovidiu 
Vasile și Alin Cucuruzan, ardeleni frumoși dar 
mai ales talentați. Cu versuri frumoase ne-au 
încântat și Cristinel Badea, Luminița Postolache, 
puștoaica noastră - olteancă de la Craiova, Doina 
Bonescu, Dumitru Vasile ne-a vorbit cu mult 
patos despre Cugirul său minunat, Stefania 
Petrov, care în ciuda ghinionului cu bagajul, a 
fost veselă și ne-a recitat din poeziile sale. Veníțí 
pentru prima dată în mijlocul nostru, domnul 
Daniel Luca și domnul Costel  Avrămescu ne-
au cucerit cu scrierile domniilor lor. Respect 
și admirație pentru doamna Adriana Weimer, 
a muncit din zor , a  filmat și fotografiat non 
stop dar ne-a și recitat din propriile creați, 
mai timidă dar cu vers frumos a fost Carmen 
Grigore. Farmecul,  veselia, creațile literare ale 
celor două doamne: Nastasica Popa și Rodica 
Mureșan, au rămas vii în amintirea noastră. 
Tanțy, Liliana, Bebe, cu voi este mereu bucurie 
și sărbătoare în sufletul meu. Cuvinte frumoase 
și aleasă prețuire pentru toți colegii prezenți în 
tabără, deosebită considerație pentru doamna 
Maria Vaida, domnule Octavian Mihai Grozea, 
ne-ai încântat și mai ales ne-ai și filmat, te 
felicit pentru seriozitate și pentru efortul 
susținut în promovarea valorilor culturale. Gelu 
Dragoș dimpreună cu Vasile Bele au totdeauna 
un cuvânt frumos și o mare iubire pentru 
ținuturile natale , pentru zona pitorească a 
Maramureșului, mândru plai cu flori și cu ficiori.  

Doamnele : Cornelia Costin si Maria Iancu, ne-
au impresionat prin costumele populare pe care 
le-au purtat cu multă demnitate, prin dorința 
și eforul susținut de a menține și trasmite 
generațiilor viitoare din țară și străinătate, 
frumusețea și perenitatea portului popular. 
Mariana Moga - poezia ta de atitudine, de 
suflet, de spirit, dragoste și înțelepciune, taine și 
adevăruri, iubirea de țară și de neam,  ne încântă 
de multă vreme. Pe parcursul acestor zile au 
fost acordate diplome și medalii din partea 
Societății „Românca” din Londra, a Radioului 
TV „Unirea” Wiener Neustadt - Austria, Editurii 
Globart Universum  și a revistei  Poezii pentru 
sufletul meu, Asociația ASTRA, Despărțământul 
„Vasile Moga” Sebeș, din partea organizatorilor 
Taberei  Prieteniei Literare „De amicitia”. Mariana 
Moga - spirit organizatoric hărăzit de Bunul 
Dumnezeu cu darul prieteniei,  plecăm și de 
acestă dată cu amintirea unor clipe  minunate, 
cu dorința de a reveni cât mai curând într- o 
nouă tabără a prieteniei,  a creației, a iubirii de 
cultură, a iubirii de Dumnezeu și de semeni,  a 
iubirii de neam și de pământul străbun.



DRUMURILE	NOASTRE...TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

ÎN	CE	APE	NE	SCĂLDĂM	ASTĂZI?

 Calea ușoară nu este întotdeauna 
cea mai potrivită.

Peter	KIS

Deunăzi, aranjând materialele care urmau să ocupe unul din ziarele noas-
tre, de, câteodată trebuind să mai facem și pe secretarul de redacție, ochii  

mi-au pasrcurs următorul dialog, urmând ca el să fie prelucrat pe larg, recompus, 
dintre directorul de facto, și al Editurii Intol Press,  Csaky E POE și poetul din Potlogi, 
neobositul comentator de presă liber profesionist, Marian Ilie, care zilnic umple cu  
zeci de informații semnate (!) ecranul calculatorului nostru de redacție (prin Inter-
net).  Am găsit interesante aceste mesaje dintre cei doi, lucru pe care doresc să îl  
dezvălui și dumneavoastră pe această pagină care de regulă aparține rubricii IN- 
VENTICA, cam de vreo patrusprezece ani!...la fel ca și rubrica Itinerar cultural care  
a aparținut întregii redacții, în ziar, apărând fără semnătură...până în 2014 când 
Primăria nu ne-a mai sprijinit financiar, și, deci, efortul nostru considerabil (de a  
oferi un mare volum de informații) nemaifiind susținut!...am anulat această ru- 
brică. Remenționăm că aceluiași raționament am încetat (nu total) de a mai scrie  
recenzii la spectacolele Filarmonicii și Teatrelor Ariel și Anton Pann, subven-
ționate, ele, însă, nesusținând măcar prin câteva abonamente (deși întreg 
personalul trebuia să aibă abonament) presa noastră de reală cultură regională...

Iată conținutul dialogului de care v-am vorbit... 
M.	Ilie: Niște păpuși - humanoizi de mucava îmbrăcați în straie impozante, 

care să mascheze sforile și să ia ochii privitorilor - cu niște din aștia se conduc 
destinele omenirii. A te lasa subjugat lor înseamnă să devii tu însuți o astfel de 
papușă sau păpușică...(din Maria Diana Popescu: „Tot ce-i românesc nu piere!“)

Csaky	 E	 POE: Românii nu s-au deșteptat cum zice imnul, ci sunt tot mai 
adormiți...din păcate.

(...)
M.	Ilie: Adevăr adevarat se grăiește aici! În plus, se fac și promisiuni chiar 

adevărate, mai precis, care vor fi și respectate - cu o condiție: ca toți cei din jurul 
lui George Simion să nu le uite ei primii!...Pentru că la români obiceiul e vechi 
- să uite de unde au plecat... (https://r3media.ro/video-acuzatii-grave-ale-lui-
george-simion...)

Csaky	E	POE: O nouă teorie în matematică bântuie de 50 de ani America 
și aparține unui român oltean din Pielești...Punctul nu există, ci numai 
circumferința, cercul, raportat(ă) la el!

(...)
M.	 Ilie: Adevărata BigPhrma este Mama Natura, Grădina Domnului! N-a 

resetat niciodată Lumea, dar a făcut ca rasa umană să se perpetueze și să-și 
adauge noi și noi valori. (CE ESTE CIMBRUL? DE CE LUMEA ascunde asta?... wiki 
20 01 22)

Csaky	E	POE: Natura este singurul lucru adevărat pe Pământ, și credință în 
afara Naturii nu poate să existe, nu mai spunem și altceva. În acest sens Cuiul de 
Tudor Arghezi este cea mai teribilă poezie a lumii...

(...)
M.	 Ilie: O interesantă postare a lui Robert Buga pe saitul „Alternativa la 

prostie” al Alianței Pentru Patrie. Ca în mai toate cazurile, autorul evită să men-
ționeze, sau poate că nu sesizeză deosebirea dintre comunismul din faza inițială 
(marxistă) și cea actuală (neomarxistă), faptul că în faza actuală se pune accent pe 
eradicrea acelor factori care în prima fază au blocat atingerea scopului suprem, 
respectiv familia, cultura și valorile tradiționale (între care naționalismul). Dacă 
inițial s-a urmărit doar o revopsire a acestora, în faza actuala se urmarește 
darâmarea lor și înlocuirea cu alterntive care să favorizeze atingerea scopului; 
familia LGBT, cultura anulării (cancel culture), multiculturalism etc. Diferența 
este cel mai simplu de sesizat prin compararea comunismului actual din China 
(unde familia, cultura și valorile traditionale sunt catalizatori ai evoluției social-
economice) cu comunismul neomarxist promovat de globaliști, - deosebire la 
care eu am mai facut referiri...(Teoretizarea...wiki 19 01 22)

Csaky	 E	 POE:	 Găina, porcul 
și omul, totuna...Asta vor tăntă- 
lăii. Comunismul religios este viito- 
rul, și, mai frumos, acela (comunis-
mul) care cântă după cvartetul Fa- 
brica, Familia, Strada și Dumne-
zeu!...Dumnezeul unic, din om! Re- 
feritor la un război în fața căruia ne-
am afla, nu cred că Rusia va ocupa 
Ucraina și nici că va ataca un stat 
din NATO...Inconștienții de la TV de 
știri sunt plătiți să facă tam tam...să 
sperie lumea...să se întâmple ceea 
ce nu s-a întâmplat cu pandemia!

(...)
Cele două caricaturi le-am 

găsit pozate lângă ultima remarcă 
a directorului Intol Press...(găina, 
porcul și omul)

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)

2 
...

( Urmare din numarul trecut)

Pe următorul Nivel superior al Conului se află o materie 
superioară, „mai evoluată”, formată doar din Energie și 

Informație. Aceasta este formată doar din Binomul Energie și 
Informație, din EI, care este și el  indestructibil. Acest Nivel are 
o vibrație superioară, iar Energia și Informația sunt „superioare”, 
energiei și informației din primul Nivel al Conului, cel care conține 
substanța. În acest Nivel  există „ființe„ entități formate doar din 
Energie și Informație. Este posibil ca pe acest nivel să se găsească 
Îngerii, aici să ajungă sufletele, spiritele oamenilor morți, care 
fiind formate din lumină, sunt de fapt formate din energie și 
informație. Aici este posibil să-i regăsim pe părinții noștri sub 
formă de spirite vii.  De asemenea aici trebuie să fie Biblioteca 
Acașa. Domnul profesor Constantin  Dulcan are dreptate când 
susține că Spiritul nostru este nemuritor, el existând pe acest nivel 
după plecarea noastră, fiind format din EI pe care le-a conținut 
spiritul nostru cât am fost în viața pământeană. Dar chiar Domnul 
nostru Iisus Christos ne-a spus că a venit pe pământ ca să ne 
vestească Împărăția Lui Dumnezeu, unde vom merge toți cei care 
suntem ai Lui. Aici pe acest nivel ne-a spus Iisus Christos când s-a 
ridicat la cer că  ne pregătește cămările, aici se află Împărăția Lui 
Dumnezeu... Pe acest nivel trebuie să fie raiul.

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!

IV

Entitățile care se găsesc pe acest Nivel, sau pe următoarele 
nivele, nu mai sunt formate din substanța fizică, aceasta „tare” din 
care sunt formate planetele,  din care sunt formate toate obiectele 
din univers și de pe Pământ, vegetația, animalele și noi, oamenii, 
care suntem pe pământ. Poate că aceste Nivele pe care le-am 
văzut eu cu ochii minții sunt „cerurile”, dimensiunile Multiversului 
despre care vorbesc matematicienii și fizicienii. Poate că din 
aceste nivele vin unele OZN, sau Entități care se materializează în 
universul nostru, ca apoi să dispară revenind pe nivelul din care 
vin.  Poate că în univers în urma unei evoluții de milioane de ani 
unele Civilizații raționale au trecut de la Primul Nivel, cel în care 
avem constituentul triontic EIS, în nivelele 2 și 3, în care întâlnim 
numai Energia și Informația în „forme” superioare.

Gândind lucrurile acestea, care și la vârsta aceasta când am 71 
de ani îmi plac, constat că mă găseam deja angajat pe un Drum al 
cercetării care nu știam unde avea să mă ducă.

COMUNICAREA	ÎNTRE	NIVELELE	UNIVERSULUI	CONIC
TATĂL	CERESC,	IISUS	CHRISTOS	ȘI	SFÂNTUL	DUH

Una din ideile care este cât se poate de adevărată din punct 
de vedre logic și care ne-a preocupat foarte mult este aceasta: 
dacă Dumnezeu este Informația superioară din Vârful Conului 
(al Piramidei), care, pentru că este infinită, omnipotentă și 
omniscientă, pătrunde și influențează toate nivele până la vârful 
de jos al universului conic (ultimul nivel unde întâlnim infotonii) 
făcând ca toată Arhitectura universului să fie funcțională, 
înseamnă că Universul este o Ființă vie infinită. Având un Centru 
rațional de decizie  și control. Or asta face ca nivele să comunice 
între ele. 

Există legi în univers care fac ca Universul să funcționeze ca 
o Ființă, ca un Organism, iar elementele care alcătuiesc nivelele 
sale, structura sa să comunice între ele, să se influențeze, să se 
determine unele pe altele, așa cum se petrec lucrurile într-un 

Organism uman. În cazul Universului lucrurile sunt însă mult mai 
profunde mai subtile, mai complexe, foarte departe de puterea 
de înțelegere a minții omenești. 

Totuși acest lucru putem să-l înțelegem, organismul nostru 
este format din atomi, care la rândul lor au mai multe nivele de 
organizare care duc până la ultimul nivel de jos, unde (ipoteză) 
întâlnim infotonii. Ei bine, dar și soarele este format din atomi, 
toate galaxiile sunt formate din atomi, chiar și materia neagră 
este formată din atomi. Prin acești atomi, prin infotonii care sunt 
elementele de baze ale întregii materii a universului, inclusiv ai 
materiei negre, ale tuturor stărilor materiei organismul nostru  și 
mintea noastră „se înrudesc” cu tot universul, cu toată materia. 
Ca urmare a acestei înrudiri ale nivelelor și elementelor din care  
sunt formate materia și universul între nivele trebuie să existe 
un proces subtil și complex de comunicare. Care face posibilă 
integrarea  lor în Univers și funcționarea lor.

Nouă ne este mai ușor să punem în evidență comunicarea 
dintre primul nivel al Universului conic, cel pe care ne găsim noi, 
format din EIS și următorul nivel, (în sus) despre care am spus 
că este format din EI. Numai din Energie și Informație, fiind  un 
construct nesubstanțial. Unde întâlnim entitățile imateriale, 
îngerii, sufletele oamenilor,  entitățile care formează  Civilizații 
raționale. Tot pe acest nivel, dar și pe nivelele superioare vom 
întâlni alte constructe, superioare, printre acestea fiind entități 
divine, chiar civilizații foarte evoluate, care prin evoluție au ajuns 
la această stare spirituală.

Vorbind despre comunicarea între Nivele Universului conic 
ne vom referi în primul rând la întruparea în istoria umanității a 
Domnului nostru Iisus Christos, care se afla înainte de întrupare, 
parte, treime în Sfânta Treime pe nivelul doi. Sau poate că în cel 
de al treilea nivel, deasupra nivelului în care ne găsim noi. Singurul 
nivel pe care îl cunoaștem și în care funcționează legile fizicii, așa 
cum ni le-au arătat Fizica și Astrofizica... 

(Continuare în pag. 14)
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ICOANE	MIRACULOASE
PARAMYTHIA	-	Mănăstirea	Blănoiu

Arhim.	Veniamin	MICLE
 

Mănăstirea Blănoiu are o istorie scurtă, dar este apreciată 
de localnici și pelerini, inclusiv de cei de peste hotare. 

Până de curând, în zonă nu erau așezăminte monahale, unde 
credincioșii să găsească ocrotire duhovnicească. Acum, însă, 
există toate motivele să pășească pe aceste locuri de rai de care 
se bucură mai ales păstorii locali.

Piatra de temelie pentru Mănăstirea Blănoiu a fost așezată la  
data de 2 octombrie 2010 de către Arhiepiscopul Râmnicului Ghe- 
rasim Cristea, fiind amplasată pe DN7, care unește orașele Râm- 
nicu Vâlcea și Sibiu; de la Călinești–Cornetu, pe DL se face ramifi-
cația la stânga, în comuna Racovița, satul Blănoiu, fiind situată la 
altitudinea de circa 700 m. Aici se află Centrul social – filantropic 
„Renașterea Loviștei” – Racovița, pe Valea Băiașului, situată la 
altitudinea de circa 600 m. Complexul se întinde pe o suprafață 
de 10.000 metri pătrați, formând un pătrat cu latura de 75 m.

Ctitorii Mănăstirii Blănoiu sunt Pr. Ioan Comăneci cu familia, îm- 
preună cu sponsorii  principali, soții Vasile Frank și Carmen Timiș.

În toamna anului 2010, s-a ridicat Paraclisul cu hramurile „Acope- 
rământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Spiridon”, care a fost 
târnosit în data de 2 octombrie 2010 de către Înaltpreasfințitul 
Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, și de Preasfințitul Emilian 
Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Tot atunci 
a fost pusă și piatra de temelie pentru noua mănăstire.

Planul și arhitectura mănăstirii au fost realizate de Părintele 
Ioan Comăneci. Ansamblul mănăstiresc cuprinde biserica mare, 
împrejmuită ca o cetate de 120 de camere, două săli de mese, 
o sală de conferință, o sală centrală, spălătorie și două bucătării. 
Accesul în incinta centrului se face prin două nișe; cea principală 
fiind împodobită cu o turlă învelită cu tablă de cupru. La intrare 
în Centrul social a fost așezată o impunătoare Cruce înaltă de 24 
metri din inox, fiind una dintre cele mai mari din țară.

Construcția bisericii a început la data de 27 martie 2011; este 
în formă de cruce bizantină, având catapeteasma sculptată în 
lemn de stejar și pardoseală placată cu marmură, cu clopotniță 
și pridvor, având lungimea de 47 m și lățimea de 11 m. Exteriorul 
bisericii este împodobit cu picturi neo-bizantine executate de pr. 
Ioan Comăneci și de maicile mănăstirii.

Pe data de 16 octombrie 2011, în Duminica a XXI-a după 
Rusalii, „a Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic”, biserica 
mănăstirii a fost târnosită de către Înaltpreasfințitul Gherasim, 
Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Andrei Făgărășanul, 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului și Preasfințitul Emilian 
Lovișteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, împreună 
cu un sobor de peste 60 de preoți și diaconi.

Biserica mare găzduiește la loc de cinste o copie a Icoanei Maicii  
Domnului „Paramythia”, adică „Mângâietoarea” sau „Ocroti-
toarea”, Icoană făcătoare de minuni de la Muntele Athos. La ea ard 
40 de candele cu untdelemn, simbol al rugăciunii neîntrerupte. 
Pictată după originalul grecesc și îmbrăcată în argint, icoana a fost 
donată mănăstirii de părintele Ioan Comăneci și instalată în data 
de 28 februarie 2015, în Duminica Ortodoxiei, cu participarea 
unui numeros sobor de preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat 
Înaltpreasfințitul Varsanufie Arhiepiscopul Râmnicului.

Icoana Maicii Domnului „Mângâietoarea” sau Paramythia este 
o icoana făcătoare de minuni păstrată în Mănăstirea Vatoped din 
Sfântul Munte Athos. Această icoană este, de fapt, o frescă din 

secolul al XIV-lea care s-a aflat mai întâi în pridvorul bisericii mari, 
în fața Paraclisului Sfântul Nicolae. Dupa săvârșirea minunii, însă, 
ea a fost strămutată într-un paraclis închinat ei: Paraclisul Maicii 
Domnului „Mângâietoarea” - Paramythia.

Această Icoană este legată de minunea în urma căreia Maica 
Domnului și Pruncul și-au schimbat forma feței și poziția corpului. 
Este o Icoana nefăcută de mână omenească, deoarece s-a săvârșit 
în forma de astăzi prin harul lui Dumnezeu, după intervenția 
minunată a Maicii lui Dumnezeu pentru ocrotirea mănăstirii.

Înainte de a fi mutată într-un paraclis special, Icoana era în 
pridvorul bisericii mari a mănăstirii. În fața ei, se păstrau cheile 
mănăstirii. După slujba de dimineață, starețul le lua și le dădea 
portarului să deschidă poarta. La 21 ianuarie 1320, când starețul 
Ghenadie i-a dat portarului cheile, a auzit glasul Maicii Domnului 
din Icoană: „Nu deschideți astăzi porțile mănăstirii, ci urcați-vă pe 
ziduri și alungați mai întâi pirații”. Pruncul Iisus a acoperit gura 
Maicii Sale cu mâna, zicând: „Nu, Maica Mea, nu le spune. Lasă-i 
să fie pedepsiți după cum merită, căci și-au lăsat neîmplinite 
datoriile lor călugărești!”. Preacurata a îndepărtat mâna Pruncului 
și a zis a doua oară: „Nu deschideți astăzi porțile mănăstirii, ci 
urcați-vă pe ziduri și alungați pirații cei ascunși pe țărm!” Apoi a 

continuat: „Luați aminte și pocăiți-vă, căci Fiul meu s-a mâniat pe 
voi” și a repetat: „Astăzi nu deschideți porțile mănăstirii”.

După această minunată descoperire a milei Născătoarei de 
Dumnezeu către oameni, Icoana în frescă de pe zidul mănăstirii 
a rămas în poziția aceea, diferită de cea dintâi, spre aducere 
aminte. Chipul Fecioarei a rămas plin de blândețe și de milă, în 
timp ce chipul Pruncului a rămas cu o mișcare aspră, de Judecător.

Cuviosul Neofit Vatopedinul, pe când se afla cu ascultare la un  
metoc al mănăstirii, în insula Evia, s-a îmbolnăvit și a rugat-o pe Mai- 
ca Domnului să nu-l lase să moară departe de mănăstirea lui atho-
nită. În vremea rugăciunii, în taina inimii sale, el a primit cuvânt de 
la Maica Domnului: „Neofite, mergi la mănăstirea ta și, după un 
an, să fii gata!”. Întors la mănăstire, după exact un an, în timp ce 
trecea pe lângă paraclisul Icoanei Maicii Domnului „Paramythia”, 
cuviosul a auzit: „Neofite, vremea ieșirii tale a sosit!”. Apoi, și-a 
cerut iertare de la întreaga obște și a adormit lin în Domnul.

De atunci și până astăzi, călugării din Mănăstirea Vatoped 
îi mulțumesc cu lacrimi Maicii Domnului pentru ajutorul primit 
în tot ceasul. În fiecare vineri, în paraclisul unde se află Icoana, 
se săvârșește Sfânta Liturghie, iar Paraclisul Icoanei se cântă în 
fiecare zi. Candela de lângă Icoană luminează tot timpul chipurile 
închinătorilor. Există obiceiul ca tunderile în călugărie să fie 
săvârșite în acest paraclis, înaintea Maicii Domnului.

Prin această minune s-a făcut încă o dată vădită îndrăzneala 
de Maică a Născătoarei de Dumnezeu către Fiul ei. Ea mijlocește 
și astăzi pentru izbăvirea neamului omenesc, prin rugăciunile ei, 
din pedepsele pe care le merita pentru mulțimea păcatelor lui.

În fața Icoanei  „Paramythia” ard 40 de candele,  care sunt 
costisitoare, atât material, consumă în total 3 – 4 litri de ulei pe 
zi, cât și în privința timpului, pentru că trebuie primenite de două 
ori pe zi și spălate săptămânal. „Dar, de când le-am instalat, nu a 
fost nevoie să cumpărăm nici măcar un strop de ulei!”, povestește 
maica Teodora.

Ilustrativă pentru această grijă de sus este o minune săvârșită 
chiar cu untdelemnul, simbol al rugăciunii și harului. Odată, 
mănăstirea avea doar vreo câțiva litri de ulei și maicile chiar 
vorbeau între ele că se termină uleiul. Într-un final, și-au zis: 
„Maica Domnului va avea grijă!”. A doua zi, un pelerin român, 
venit tocmai din Spania, le-a adus ulei. Pe drum, auzise o voce 
care i-a spus: „Să duci la Blănoiu 24 de sticle de ulei!”. Cu toată 
oboseala, nu s-a oprit acasă, ci doar la supermarket și apoi la 
mănăstire, unde a ajuns pe la zece seara. Astfel s-a manifestat 
grija Maicii Domnului ca răspuns bun la rugăciunea care nu se 
întrerupe niciodată la Blănoiu.

Multe minuni a săvârșit aici Icoana „Maicii Domnului Paramy-
thia”, mai ales în ceea ce privește nașterea de copii: cupluri infer- 
tile au avut copii, mame însărcinate s-au întărit în credință. 
Adesea, părinții vin cu pruncii să-i mulțumească Maicii Domnului.

Principala lucrare a unui călugăr trebuie să rămână rugăciunea. 
De aceea, maicile nu au fermă. Se concentrează asupra rugăciunii 
și slujbelor. Aici, miezonoptica se ține după rânduială. Înaintea 
sărbătorii Icoanei „Maica Domnului Paramythia”, la 21 ianuarie, 
se face priveghere de toată noaptea. Astfel, se păstrează tradiția 
monahală a rugăciunii neîntrerupte, iar Dumnezeu are grijă de 
cele materiale.

Mănăstirea Blănoiu, fiind situată la confluența dintre provin-
ciile istorice Țara Românească și Transilvania, aici vin de hram și 
sărbători credincioși și pelerini atât din Oltenia cât și din Ardeal.

	
		

	

	

(Urmare din pag. 8) 

Cât de frumos ne exprimam în acei ani, 1970, 
dovadă fiindu-ne acum acest portret în ulei, pe 
carton, al lui Nei, pictat de Nicu Teodorescu; 
cât de modern, tânărul pictor compunându-i 
întreaga imagine din planuri drepte, nefolosind, 
parcă din ambiție, nici o cale bătătorită, adică 
vreun plan curb, care era la modă în realismul 
socialist pe care nici unul din noi nu l-a respectat 
în tot ce am făcut, totul fiind creație și inovație. 

Mă rog, asta voiam. ...Suprafețe, zeci, care 
să compună, atunci, un tablou revoluționar! 
pentru urbea noastră care suferea de pictori și 
de arta lor. Puțini erau cei care să se compare 
cu Constantin Iliescu, cu Emil Ștefănescu, cu 
Romulus Popescu! Senzațional, un doctor-
medic, care depășise pragul valoric de pictor 
profesionist! La doi ani de noi, în 1972, iată se 
profilau două noi valori, Nicu Teodorescu și Nei 
Darie...artistul și modelul său! Dar să spunem 
mai departe: cât de frumos și expresiv recita 

Nei Darie și Felix Sima (real geniu poetic) îi scria 
versurile ca să rămână cândva...așa cum făcea 
și Constantin Poenaru când era copil, genialul 
ziarist copil! care ne transcria poeziile noastre 
în revistele lui fără comparație...ca să rămână! 
Și iată, precum tabloul lui Nicu Teodorescu, care 
este acum un document pentru acele vremuri, 
poeziile noastre rămân, sunt documente, 
datorită revistelor lui Poe...Așa și cu poeziile 
lui Nei Darie, rămân, creează memorie, prin 
cartea pe care i-o concepe acum Felix Sima. ... 
Noi suntem asemeni peștilor care trăiesc între 
cinci pereți de acvariu, gândul, fiindu-ne la fel ca 

schimbarea lor de direcție, aproape instantanee. 
Asta, privind gândul. 

Acvariul lui Nei este similar acelui cadru 
din lemn, bine e să fie lemn de nuc, căci este 
frumos și strălucește la tăietura de daltă bine 
ascuțită - și are potențial, în care sălășuiește 
sfera cu urme de ochi și care nu poate să zboare 
ca Prometeu, sfera lui Toschris - personajul meu, 
care nu-și poate depăși condiția...acea legătură 
gravitațională cu Terra!  Jugul de lemn, acvariul...
cele care ne țin legați de bătrâna Terra...

(15 01 22/ 23:58)

NEI	DARIE:	„JOCURI	DIN	ACVARIUL	FAMILIAL”

Doamnei	Valeria	Moţoc
-	in	memoriam	-

Se stinse, azi, un om atât de-aproape
de sufletu-mi ce o iubea nespus,
că albastru-nrourat avea sub pleoape…
Ea, sora mea, ne-a părăsit, s-a dus

în liniști mari, la margine de ceruri,
unde, a vieții, n-o simți povara;
unde viforniți năpustite, geruri,
cu toate fi-vor cum e primăvara!

Se stinse sora mea, mai mare, bună,
ce singură-o aveam pe-acest pământ!
Se-ascunse de a lumii grea furtună,
pe sub ninsori, ca un mesteacăn frânt…

Ce zâmbet cald, ce voce mlădioasă!
Privirea ta, ca dimineți cuminți!
După o vreme, vei pleca de-acasă
și vei ajunge, poate, la părinți…

Ne vei lipsi, tu, sora mea mai mare!
N-o să aud, de-acuma, al tău glas!
Copiii-și vor urma, știu, fiecare,
durerea-ncremenită-ntr-acest ceas!

Prin Râmnic, vântul n-o să-ți bată plete;
nici florile nu te-or privi, trecând!
Mereu ne-o fi de Dumneavoastră sete;
de zâmbetul atât de cald și blând…

George	VOICA
Surpate, 24 ianuarie 2022



Marian	ILIE

A fost 8 ianuarie, iar Eminescu a fost alături de 
noi la florilegiul de poezie și muzică dedicat 

Lui și sărbătorii patronate de El – Ziua Culturii 
Naționale, activitate desfășurată sub egida Editurii Betta 
și revistei Arena literară. Ne-am grăbit un pic, dar nu ca 
să nu ne-o ia alții înainte, ci pentru a nu ne suprapune 
cu activitățile similare organizate de instituții oficiale  sau 
alte entități culturale. Oricum, pentru editură, revistă și 
cenaclul Arenei literare este prima ieșire în public pe acest 
an, în care pandemia nu se dă bătută, dar nici literatura 
nu se lasă mai prejos, mai ales când își găsește un sprijin 
de nădejde în celelalte fiice ale Euterpei.

I-am pregătit Eminului sosirea printre noi prin 
concursul fulger de poezie dedicată Lui, la care 
participarea cu o poezie publicată a fost doar “nada” prin 
care i-am ademenit pe confrați ca în cele două săptămâni 
avute la dispoziție să obțina de la El împuternicire de a-L 
reprezenta la manifestație.  “Nada” a “prins”, poeziile 
inedite prevalând.

Deci nu ideea de întrecere a stat la baza concursului, 
ci aceea de coeziune în jurul unei cauze, notele acordate 
de juriu constituind doar măsura aportului fiecăruia, 
în funcție de care s-a stabilit reprezentarea în scenă a 
Eminului nostru drag. În funcție de mediile obținute de 
participanți s-au acordat 10 diplome de excelență și 16 
diplome de merit, o mare parte a poemelor evidențiate 

ZIUA	CULTURII	NAȚIONALE	LA	POTLOGI
O	noua	întâlnire	cu	Imensitatea	Sa	Universalul	Eminescu

fiind prezentate publicului de către autori înșiși, sau de 
actrița Doina Ghițescu, pentru autorii ce nu au putut fi 
prezenți.

Dar putea Eminescu să se mulțumească doar cu a fi 
reprezentat de iubitorii Lui, să nu le fie alături la un astfel 
de festin? Ei bine, a venit alături de noi, cu versuri ale 
Sale recitate de actrița Doina Ghițescu și mai ales prin 
muzica pe versurile Sale în interpretarea excelentă a unui 
grup de artiști talentați de la Paltul Copiilor din București 
îndrumat cu măiestrie de profesorul Stelian Coman și a 
cunoscutului interpret Vasile Topârceanu. Vocile lor calde 
ne-au purtat și prin alte spații – alte genuri muzicale, cu 
piese binecunoscute din patrimoniul național și universal 
– ca probă vie de multiculturalism nepolitizat.

Și, pentru ca lucrurile să fie bine orânduite în plan 
ideatic, despre locul și rolul lui Mihai Eminescu în 
literatura și cultura națională și despre univeresalitatea 
lui ca emblema a spiritulității românești a vorbit criticul 
Aureliu Goci. 

Da, Luceafărul a coborât “în jos” doar ca să stea cu noi 
la taifas, ca în fiecare an când, simițindu-I lipsa, îl chemăm 
alături, să ne sfădim cu El și să ne sfătuiască  “ce e rău și ce 
e bine” în tot ce facem noi. Ce păcat că încă nu-I ascultăm 
sfatul! Eu, umil ispravnic născut cu 100 de ani mai târziu, 
am profitat și de acestă dată de întalnirea anuală cu 
Imensitatea Sa Universalul Eminescu, să ciocnesc cu El și 
cu prietenii o cupa de Capșunică de Potlogi, întru slăvirea 
cărărilor bătute de noi pe urmele Sale. 

M.	Sporiș

După citirea și recitirea cărții „Diagonala celor 13” (cu 
subtitlul „Drumul spre libertate”), apărută la Editura „Antim 

Ivireanul”, Rm. Vâlcea, în anul … Centenar, 2018, carte primită în 
dar, de la UZPR/filiala Vâlcea, m-am îndatorat să-i dau un ecou. 
Pe autorul cărții Dr.	 Radu-Gabriel	 Dobrescu, cândva directorul 
Spitalului județean, Vâlcea, unde mă operasem în tinerețe, și chiar 
jucasem pe terenul de tenis al spitalului; apoi devenit cetățean de 
onoare al Râmnicului, îl aflasem ca persoană publică respectată, 
iar acum ne dădea o carte autobiografică, evident, cu un anume 
rost,  cu un șpil, pe spusa nemțească. Cartea cu subtitlul ei, cu 
grafica, sugerau plecarea dintr-un lagăr (cuvânt cheie desigur, 
dacă estul și vestul aveau între ele o cortină de fier, vreo fâșie să 
se observe furnica fugară, vreo mare roșie, poate vreo Dunăre 
albastră… înroșită, de fugarii pescuiți de grăniceri. Titlul părea 
o șaradă cu în/cifrare iar „cuvântul înainte” ne atrăgea atenția 
asupra lui, ca având o anume semnificație. Apoi ne atrage atenția 
asupra faptului că plecarea/fuga (?!), cunoscută de opinia publică 
a vremii (se făcuse chiar un tam-tam… dezaprobator, se dăduse o 
condamnare, se sesizase  Interpolul etc.) rămăsese controversată, 
neverosimilă pentru un om devotat sistemului politic, profesiei și 
chiar apropiat de… gardienii securității statului… după cum se 
mărturisește în carte. Tot în introducere aflăm despre cele două 
țări române, înainte și după 1990, puse în contextul dorinței de… 
libertate (iubite cu pasiune de autor și devotat propășirii lor, cum 
se vădeau ajutoarele aduse și redobândirea, imediat în 1990, a 
cetățeniei române!). Căutând un titlu acestui articol/ecou chiar 
îmi trecuse prin minte unul cu un paradox… dureros: „Ieșirea din 
lagărul epocii de aur și revenirea în prea libertatea cu imbecili!” 
Cartea este sceptică privind autenticitatea unei revoluții, în sensul 
clasic al schimbărilor radicale, observând că valorile invocate 
sunt doar mimate și bunul plac imbecil s-a pus pe prăduitul celor 
lăsate de capul lor. Adică se dăduse liber la distrugeri, la furat, 

JURNALUL…	UNOR	ELIBERĂRI	CONTROVERSATE!
minciunii aducătoare de voturi și de partizani, poterelor ca niște 
haite politice înfometate. Finalul cărții se întreabă chiar: Quo 
vadis Domine!

De ce a scris doctorul Dobrescu cartea? A fost îndemnat 
de…nenea, Ioan Barbu, omul din presa celor două Românii! 
Personalitatea medicului, cercetător recunoscut, administrator al 
sistemului de sănătate, un patriot exemplar, un cetățean al urbei 
Râmnicului, care l-a adoptat autentic (Felicitări celor ce-I vor fi 
acordat titlul de cetățean de onoare!), trebuia despovărată de 
numita fugă în Occident, cu posibila etichetă a vremii, de trădător 
de țară! 

Tot în cheia unei tăinuiri speciale voi relata mai jos o poveste 
de viață, care poate da o sugestie celor controversate.

Prin 1977-1978, cam pe vremea cu trădarea generalului 
Ion Mihai Pacepa, când eram în stagiatura de 
absolvent în hidroenergetică la Ciunget, am 
fost curtat, de Aurel Țambrea, șeful securității 
județului, să trec angajat în sistemul de 
securitate al Statului. Suna tentant pe vremea 
accea, dar venisem pe Lotru din altă pasiune. 
M-am sfătuit imediat cu fratele mai mare, 
Nicolae –diplomat de carieră și cu sarcini în 
serviciul de informații externe! „Vezi-ți de 
meseria pe care ai ales-o! Cei care intră, cu 
jurământ militar în serviciile de securitate ale 
țării, rămân prizonieri acestei datorii, toată 
viața!” Am rezistat tentației primului impuls, 
în ciuda insistențelor! Peste câțiva ani voiam 
să mă specializez în Canada pentru energetica 
nucleară a României (vezi Cernavodă!), dar 
nu mi s-a aprobat dosarul, fiind în rezerva de 
cadre a Lotrului (cum suna refuzul, cercetat 
după 1990!). După revoluție îi sugerez fratelui 
mai mare, acum pensionr, să-și valorifice 

însemnările din jurnalele sale. „Poate, post-mortem, să o facă 
altcineva, anumite lucruri pot aduce prejudicii țării, pe care am 
slujit-o, apoi trebuie să-mi respect jurământul!” L-am înduplecat 
să scrie ceea ce nu are legătură cu informațiile secrete și atunci a 
scris cărțile „Un vâlcean în lumea largă” (Editura ADRIANSO, Rm. 
Vâlcea 2001) și „Povestea unei vieți/ De la Robești la… Rio”(Edtura 
Intol Press, Rm. Vâlcea 2012). Îl antrenasem în publicistică și în 
activitatea Societății Culturale „Anton Pann” al cărui membru 
activ devenise. Am publicat împreună cele patru volume sub titlul 
„Spiritul Civic/stare de fapt și deziderat”, dar nu l-am putut urni 
să dea din jurnalele cu cele tăinuite. S-a întâmplat însă, să se iște 
public o dezbatere privind trădarea lui Pacepa și în legătură cu 
ducerea în derizoriu a serviciilor de informații (văzute deformat, 
vădit provocator prin rolul nefast al poliției politice, aservite 

jocului politic partizan unor interese de grup, 
fără slujirea interesului public!). Atunci- din spirit 
civic!- a scris cartea „Menirea unei profesii” cu 
trimitere la importanța serviciilor de informații 
pentru orice stat din lume, la calitatea umană 
specială a oamenilor din servicii (caracter, 
inteligență, anduranță, asumarea sacrificiului 
etc.), dar și la informații, privind cazul generalului 
trădător Pacepa (care este: când trădător, când 
erou național - în contextul vântului care bate… 
corectitudinea politică!). Știam de la el la ce 
riscuri s-a expus, după „fuga” lui Pacepa, când 
a trebuit să destructureze, imediat, rețeaua 
sub acoperire înainte de-a fi devoalată. Atunci, 
imediat fostul ministru de interne Teodor 
Coman, este „debarcat” prim secretar la Vâlcea 
și în căutare de inteligențe noi… să umple vidul 
extern al rețelei dezafectate.

(Continuare în pag. 14)
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Pr.	Dr.	Constantin	MĂNESCU-HUREZI

Credința în nemurirea sufletului, în supraviețuirea lui după 
despărțirea de trup, este un fenomen universal, întâlnit 

la toate populațiile primitive, precum și la mai toate popoarele 
civilizate. Ca urmare a revelației primordiale, în toate religiile 
omenirii se întâlnește convingerea, fermă și generală, că existența 
omului nu se termină cu moartea și că sufletul, care este o 
scânteie din divinitate, supraviețuiește, într-o formă oarecare, și 
dincolo de pragul mormântului. Pe această credință, mai mult sau 
mai puțin explicită, se întemeiază ceea ce numim cultul morților, 
adică cinstirea celor adormiți întru Domnul sau grija pe care o 
au cei vii de a menține, într-un fel oarecare, legătura spirituală 
cu morții lor, de a-și aduce aminte de ei la diferite date, de a le 
cinsti pomenirea în diverse chipuri și – mai ales – de a căuta să le 
ajute și să le ușureze situația din „lumea de dincolo”, prin felurite 
rituri și ceremonii, prin rugăciune către Dumnezeu pentru odihna 
lor netulburată și pentru iertarea păcatelor, prin jertfe și fapte de 
milostenie, sau prin alte diverse acte, socotite ca fiind de folos 
celor adormiți.

Din referatul biblic despre creația omului rezultă că omul 
este o ființă dihotomică, adică este constituit din două elemente, 
trup și suflet. Viața omului este împreună pentru petrecere a 
trupului și a sufletului, iar moartea este despărțirea sufletului 
de trup. Spiritele cele mai alese ale omenirii, înainte de venirea 
Mântuitorului Hristos, nu s-au împăcat niciodată cu ideea că 
suntem meniți putreziciunii și pierii în neant și au fost convinși de 
faptul că moartea nu poate fi punctul final și fatal al vieții. Acestei 
universalități a credinței în nemurirea sufletului, la unele popoare 
(perșii, grecii, romanii și alții) i s-a adăugat credința într-o judecată 
a sufletelor după moarte, dar în același timp toate religiile mari 
ale omenirii au acordat o mare cinstire și trupurilor pe care le-
au avut oamenii în viață, manifestată printr-o mulțime de rituri 
și ceremonii funebre, ca de exemplu: spălarea și îmbrăcarea 
cadavrelor, înmormântarea lor, procesiunile și bocetele, 
construirea de monumente funerare sau cavouri, mesele sau 
ospețele funerare și pomenirile pentru cei morți, sau pomenirea 
periodică, la diverse termene, a celor decedați. Așa se explică și 
marea dezvoltare, ca și importanța pe care a avut-o cultul morților 
de-a lungul istoriei, precum și persistența lui în viața religioasă a 
tuturor popoarelor, vechi și noi.

Dintre popoarele mari ale antichității, amintim pe egipteni, a 
căror cultură și artă în general au un caracter funerar, vizibil în 
arta îmbălsămării trupurilor, în piramidele și diferitele necropole 
menite să ocrotească mumiile sau cadavrele personajelor 
marcante, în pictura și textele din inscripțiile hieroglife și de pe 
papirusuri, în templele, în originea și apartenența religioasă a 
scrierii și a citirii. Tot așa stau lucrurile cu grecii și romanii, despre 
care s-a spus și s-a demonstrat că riturile lor religioase în legătură 
cu cultul familial al strămoșilor au determinat și au influențat nu 
numai întreaga viață spirituală și strălucita cultură și artă greco-
romană, ci și organizarea și viața politică, economică și socială a 
vechilor cetăți și state fondate de aceste două mari popoare ale 
antichității clasice păgâne. Toate popoarele indo-europene au 
avut sărbătorile lor pentru morți.

Între popoarele care au trăit până la venirea lui Hristos se 
numără și strămoșii noștri, geto-dacii, despre care Herodot, 
părintele istoriei, ne spune: „Ei se socot nemuritori, și iată în ce 
chip: Credința lor este că ei nu mor, ci că cel care piere se duce 
la Zamolxis” (Herodot, Istorii, IV, 94). Așadar, strămoșii noștri 
credeau că ei nu dispar după moarte, ci își continuă viața, în cer, 
alături de zeul suprem, Zamolxis. „Credința în nemurire – ne spune 
un alt istoric contemporan – îi făcea să disprețuiască moartea și 
să se arunce cu curaj în bătălii, convinși fiind că se vor duce într-o 
lume mai bună și mai frumoasă. Ideea reînvierii exista la traci cu 
mult înainte de apariția creștinismului, ca și ideea dragostei de 
aproapele nostru”.

În creștinism, rolul de căpetenie acordat sufletului în învățătura 
de credință și în viața religioasă, precum și frumoasa doctrină esha- 
tologică, întemeiată pe învățătura divină a Mântuitorului și a Sfin-
ților Apostoli, doctrină superioară tuturor celorlalte religii, au făcut  
ca grija pentru cei morți să devină una dintre componentele de 
frunte ale pietății creștine și să se exprime în forme din ce în ce mai 
bogate, mai variate și mai pline de sensuri religioase superioare.

Religia creștină micșorează, mai mult decât oricare alta, 
spaima ancestrală de moarte din sufletele credincioșilor ei. 
Moartea nu mai este, încă de la primii creștini, nici trecerea în 
neantul sau neființa Nirvanei budiste, nici locul de groază și de 
întuneric în care rătăcesc fără odihnă umbrele sau fantomele 
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morților, ca în tartarul păgân, nici măcar șeolul confuz din vechea 
religie a evreilor, ci trecerea într-o existență superioară, în care 
sufletul credinciosului își găsește liniștea și fericirea eternă în 
nemijlocita apreciere de Hristos, Cel înviat din morți, pe Care L-a 
adorat în viață; iar mormântul devine patul de odihnă, pe care 
țărâna trupurilor noastre așteaptă, încrezătoare, la adăpostul 
Crucii lui Hristos, învierea pentru viața veșnică, al cărei începător 
și chezășuitor S-a făcut Cel a treia zi înviat din morți.

Biserica Creștină are o grijă deosebită față de cei adormiți 
în Domnul, deoarece există o legătură strânsă între Biserica 
luptătoare, alcătuită din credincioșii de pe pământ, care  luptă 
cu greutățile și ispitele vieții, și Biserica triumfătoare, alcătuită 
din sufletele celor plecați dintre noi. Concepția creștină despre 
moarte micșorează distanța sau prăpastia de netrecut dintre viață 
și moarte, dintre lumea celor vii și a celor morți. Iubirea care leagă 
între ei, în viață, pe frații de credință și care uimea pe păgâni, este 
atât de puternică, încât moartea nu poate să o distrugă; depășind 
hotarele vieții, ea leagă mai departe pe cei vii de cei morți. Cei 
adormiți în dreapta credință fac parte din Biserica lui Hristos, 
împreună cu cei vii. Toți alcătuim o mare familie creștină, peste 
care domnește Același Hristos, Stăpânul vieții și al morții, și în care 
morții au plecat înaintea noastră, pe o cale pe care vom merge și 
noi, la timpul nostru. Căci, precum spune așa de frumos Sfântul 
Apostol Pavel, „nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni 
nu moare pentru sine. Că, de trăim, pentru Domnul trăim și de 
murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, ai 
Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit și a înviat Hristos, 
ca să aibă stăpânire și peste morți și peste vii” (Romani XIV, 7).

Ca membri ai aceleiași familii, cei vii au nu numai posibilitatea, 
ci și datoria de a se ruga pentru cei adormiți: „Faceți în toată 
vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, și întru aceasta 
priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții” 
(Efeseni VI, 18); „Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți cereri, 
rugăciuni, mijlociri, mulțumiri, pentru toți oamenii” (I Timotei II, 
1). Aceste rugăciuni sunt necesare și folositoare celor adormiți: 
„Fraților, despre cei ce au adormit nu voim să fiți în neștiință, ca 
să nu vă întristați, ca ceilalți, care nu au nădejde” (I Tesaloniceni 
IV, 13). Credința în eficacitatea rugăciunilor de mijlocire pentru cei 
morți era atât de puternică în primele comunități creștine, încât 
unii creștini se botezau pentru morții lor, socotind că fapta lor 
suplinea lipsa botezului creștin la rudele, prietenii sau cunoscuții 
lor, care nu apucaseră să-l primească în viață (I Corinteni XV, 29).

Această strânsă și indestructibilă legătură spirituală, de 
iubire reciprocă, de credință unică și de rugăciune mutuală, care 
unește pe cei din lumea aceasta cu cei din lumea de dincolo, a 
fost formulată de Biserică în cunoscuta doctrină a Comuniunii 
Sfinților (Communio Sanctorum). Cel mai mare ajutor pe care-l 
putem da celor adormiți este pomenirea lor în legătură cu jertfa 
lui Hristos la Sfânta Liturghie, aceasta fiind cea mai de seamă 
rugăciune a cultului ortodox. În acest sens, părintele Stăniloae ne 
spune: „Cei aflați în iad, dar nu lipsiți total de credința în Hristos, 
pot fi mutați și ei în raiul comuniunii cu Hristos până la judecata 
din urmă, sau pot fi ridicați de la chinuri mai grele la unele 
mai ușoare, prin rugăciunile celor de pe pământ și ale sfinților, 
cerute de cei de pe pământ, dar poate săvârșite și din proprie 
inițiativă. Prin rugăciunile celor de pe pământ însoțite de așezarea 
miridelor pentru cei decedați în jurul Agnețului devenit trupul lui 
Hristos, cei aflați în nefericirea necomuniunii cu Hristos poate 
sunt ajutați, de comuniunea ce le-o oferă Hristos prin jertfa Sa 
și de comuniunea oferită de cei ce se roagă pentru ei, să accepte 
această comuniune, sau să fie înmuiați de ea, dacă nu s-au dus 
din viață cu totul ostili ei, sau morți pentru ea”.

Că rugăciunile și mijlocirile pentru cei adormiți se făceau încă 
din epoca apostolică, ne dovedește nu numai Sfânta Scriptură, prin 
textele amintite, ci și Sfânta Tradiție. Astfel, rugăciuni pentru cei 
adormiți conțin toate Liturghiile: a Sfântului Iacob cel Mic, „fratele 
Domnului”, a Sfântului Marcu, a Sfântului Ioan Gură de Aur, a 
Sfântului Vasile cel Mare. În Omilia a III-a la Filipeni, Sfântul Ioan 
Gură de Aur arată că apostolii chiar au rânduit să se facă la Liturghie 
pomenire pentru cei morți, zicând: „Nu degeaba au rânduit 
apostolii să se facă asupra Tainei celei înfricoșătoare pomenirea 
celor plecați. Știu că mult le folosește, multă binefacere aduce 
celor morți. Când stă poporul, plinătatea preoțească, cu mâinile 
întinse și în față stă jertfa cea înfricoșătoare, cum nu vor îndupleca 
pe Dumnezeu pentru cei adormiți? Iar aceasta, numai pentru cei 
plecați cu credință”. De asemenea, vechimea rugăciunilor pentru 
cei adormiți o arată și inscripțiile din catacombe, precum și 
instituirea de zile anume, consacrate pomenirii morților, încă din 
primele veacuri creștine.

Despre obiceiul Bisericii de a face rugăciuni de mijlocire 
pentru cei adormiți amintesc și Sfinții Părinți și scriitori bisericești, 
începând din secolul al II-lea, ca de exemplu Sfântul Ignatie al 
Antiohiei, în Epistola către Smirneni. Tertulian (+240) scrie în 
opera sa „Despre suflete”: „Noi aducem ofrande pentru cei 
morți în fiecare an la ziua morților”. Sfântul Epifanie din Salamina 
(+403), combătând învățătura lui Arie, care nega rostul și eficiența 
rugăciunilor pentru cei adormiți, scrie: „Pentru cei morți se fac 
pomeniri pe nume, săvârșindu-se rugăciuni și servicii publice și 
milostenii”. Sfântul Chiril al Ierusalimului adeverește aceeași 
practică a Bisericii: „Noi ne rugăm pentru Sfinții Părinți și episcopii 
adormiți și, în scurt, pentru toți cei mutați înainte de noi, crezând 
că vor dobândi cel mai mare folos sufletele pentru care se face 
rugăciunea la jertfa sfântă și preaînfricoșătoare ce este pusă 
înainte”. Istoricul Eusebiu de Cezareea (+340), vorbind despre 
moartea împăratului Constantin cel Mare, scrie: „Tot poporul 
adresa, cu preoții, lui Dumnezeu rugăciuni fierbinți însoțite de 
lacrimi și adânci suspine pentru sufletul împăratului Constantin”. 
Fericitul Augustin (+430) are convingerea că: „Nimeni nu trebuie 
să se îndoiască de faptul că într-adevăr rugăciunile Sfintei Biserici, 
jertfa mântuitoare și milosteniile făcute pentru sufletele morților 
ajută ca Domnul să fie mai milostiv decât meritau ei, după 
păcatele lor”. Fericitul Augustin scrie chiar un mic tratat Despre 
grija pe care trebuie să o purtăm pentru morți, cel dintâi de acest 
fel în toată literatura creștină.

Aceste temeiuri scripturistice și patristice explică marea 
dezvoltare și importanță pe care o are cultul morților în pietatea 
creștină în general și mai ales în cea ortodoxă. Biserica creștină 
ortodoxă a considerat ca o datorie a ei de căpetenie rugăciunea 
publică pentru cei adormiți, pe care a introdus-o în cultul ei, 
dându-i expresie în slujbele divine anume alcătuite pentru cei 
decedați (slujbele funebre), fie în rugăciuni speciale pentru 
morți, fie în rituri, texte de pomenire și de mijlocire pentru morți 
din rânduiala Sfintei Liturghii, fie în ierurgiile care se fac pentru 
înmormântarea și pomenirea individuală a morților la diverse 
termene de la moartea fiecărui credincios (parastase individuale). 
În afară de acestea, Biserica Ortodoxă a introdus în cultul ei 
și pomeniri generale, ale tuturor morților, pe care le-a fixat în 
anumite zile din cursul anului bisericesc, spre a aminti periodic 
credincioșilor ei despre datoria pe care o au de a nu da uitării 
pe cei adormiți și de a-și aduce aminte de moarte și de judecata 
viitoare, spre a-și îndrepta viața.

Ziua liturgică săptămânală consacrată de Biserica Ortodoxă 
pentru pomenirea morților este sâmbăta. În cursul anului 
bisericesc, două sâmbete sunt consacrate în mod special, în toate 
Bisericile Ortodoxe, pomenirii generale a morților, prin cântări și 
rugăciuni speciale, și anume:

1. Sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne (a 
Înfricoșătoarei Judecăți), numită și Moșii de iarnă, pentru că 
facem pomenirea părinților, a moșilor și strămoșilor noștri cei din 
veac adormiți;

2. Sâmbăta dinaintea Duminicii Pogorârii Sfântului Duh 
(Sâmbăta Rusaliilor), numită și Moșii de vară, zi în care Biserica se 
roagă pentru cei adormiți, pentru ca și ei să se bucure de darurile 
Sfântului Duh, a Cărui pogorâre o serbăm în ziua următoare. De aici 
se poate vedea că asistența și lucrarea Sfântului Duh, prin care El 
continuă și plinește activitatea răscumpărătoare a Mântuitorului, 
nu se limitează numai la cei vii, ci se extinde și asupra celor morți, 
aceștia fiind și ei membri ai Bisericii universale. Mijlociri pentru 
morți se fac și în rugăciunea a cincea și a șasea din cele șapte care 
se citesc la Vecernia din Duminica Rusaliilor, una din ele (și anume 
a cincea) fiind atribuită de unii liturgiști Sfântului Vasile cel Mare.

Ca zile pentru pomenirea generală a morților sunt rânduite 
și sâmbetele din Postul Sfintelor Paști, până la Sâmbăta lui Lazăr 
inclusiv, iar în unele părți ale țării (Moldova, chiar și Ardeal sau 
Banat) are loc o pomenire generală a morților, în ziua de marți 
după Duminica Tomii, cunoscută sub denumirea populară de 
Paștele Blajinilor, adică Paștele Fericiților, care au scăpat de 
chinurile vieții pământești. În anumite părți ale țării, Moșii de 
Paști, cum se mai numesc Paștile Blajinilor, se serbează fie luni 
după Duminica Tomii, fie în Duminica Tomii, fie chiar luni în 
Săptămâna Luminată.

În Biserica românească se face și pomenirea generală a eroilor, 
adică a tuturor celor morți pe câmpurile de luptă, în Joia Înălțării 
Domnului, pentru ca și sufletele celor care s-au jertfit pentru 
patria lor să se înalțe, cu Domnul, în slava cerească.

Cinstirea în Biserică a celor adormiți întru Domnul se va face 
până la sfârșitul veacurilor, prin aceasta asigurându-se legătura 
celor vii cu cei adormiți.



Gheorghe	DUMITRAȘCU
(Urmare din numărul trecut)

Un	simulacru	de	proces.	Sentinţa
(...)

Despre începerea procesului conducătorilor fostului Partid 
Național-Țărănesc, ziarul „Scânteia”, oficiosul P.C.R., 

înforma cititorii, pe șase pagini, într-un stil prefabricat, spre a 
stârni ura și ostilitățile față de cei aflați în boxe, să se scandalizeze 
la auzul „trădării criminalilor și să intimideze zgomotos apărarea”.  
Până în 15 noiembrie 1947 – deci la patru zile de la data 
pronunțării sentinței – Iuliu Maniu și Ion Mihalache au apărut 
pe prima pagină a prezentei gazete, care ținea isonul, cu o 
agresivitate fățișă, acuzațiilor ochestrate de tribunalul de sorginte 
stalinistă. Aceasta înfiera pe cei doi țărăniști și pe membrii echipei 
lor, dădea verdicte categorice și cu fermă convingere, făcea ample 
demonstrații de forță. (41) „Scânteia” era cea care monopoliza 
asaltul împotriva lui Iuliu Maniu, transformând procesul liderilor 
țărăniști într-o adevărată mascaradă, cu un final previzibil. Într-o 
astfel de atmosferă funestă, memoria a păstrat, totuși, acest 
episod pitoresc, relatat ulterior chiar de către Iuliu Maniu. „Au 
vrut să mă ducă și pe mine la proces fără guler și fără cravată. Dar 
am refuzat. Le-am explicat că în toată viața mea am fost îmbrăcat 
decent. Am declarat că în asemenea condițiuni refuz să apar în 
instanță. Până la urmă, domnii s-au convins și mi-au adus cămășile 
mele de acasă, gulerele și cravatele cu care eram obișnuit”.(42)

După o zgomotoasă propagandă  acuzatoare folosind cele mai 
grele cuvinte și minciuni, procesul conducătorior fostului Partid 
Național-Țărănesc s-a judecat în perioada 29 octombrie – 11 
noiembrie 1947. Iuliu Maniu a fost acuzat de „crimă și complot, 
înaltă trădare, tentativă de surpare a ordinii constituționale, 
răzvrătire, insurecție armată, instigare la înaltă trădare prin 
necredință și participare la tentativa de trecere frauduloasă a 
frontierei.(43) Personalitatea politică și morală, fermă a lui Iuliu 
Maniu, chiar în fața destinului, a fost ilustrată în timpul procesului, 
când a adoptat o atitudine demnă, respingând cu argumente 
acuzațiile ce i s-au adus, luând asupra sa răspunderea pentru 
activitatea fruntașilor Partidului Național Țărănesc, asumându-
și răspunderea în calitatea de conducător al acestui partid, el a 
declarat că a dat directivele și a cerut din partea colaboratorilor 
săi să acționeze în spiritul lor. Singurul care ia atitudine publică în 
sprijinul liderului național-țărănist este Constantin I.C. Brătianu: 
„Maniu a făcut mari servicii națiunii române... nicio acuzație 
împotriva lui nu poate justifica arestarea sa”.(44)

Inițial, a fost trimis la penitenciarul din Galați, apoi, în 
august 1951, a fost transferat la „închisoarea miniștrilor” de 
la Sighet, renumită prin metodele folosite de a-i dezumaniza, 
umili și batjocori pe deținuți. În această închisoare, condițiile de 
detenție, caracterizate prin izolare, frig și foame, toate având 
de fapt același scop: exterminarea celor închiși. Deși avea 80 de 
ani, Maniu a suportat regimul de detenție cu demnitatea care-l 
călăuzise întreaga viață. Încă se mai știe că, în toamna lui 1947, 
la procesul care a ajuns să-i poarte numele în memoria colectivă, 
actul de condamnare poartă antetul regal – „Mihai I-iu, prin grația 
lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României”. Nicolae 
Carandino mai povestește, că, la începutul lui 1953, întemnițați 
în aceeași celulă, Iuliu Maniu fiind grav bolnav, vorbind despre 
23 august 1944, adresa cuvinte acuzatoare Regelui, pentru că nu 
făcuse nimic în apărarea țărăniștilor, deși multe fuseseră serviciile 
pe care ei le aduseseră monarhiei.(45)

În fapt, sentința în procesul conducătorilor PNȚ era una 
politică și fusese dinainte stabilită. Iuliu Maniu a fost condamnat 
la temniță pe viață și avea să moară în închisoarea de la Sighet, 
în vârstă de 80 de ani, iar cauza morții se menționa în certificatul 
de deces, respectiv „miocardită senilă”. A fost înmormântat în 
groapa comună a închisorii, iar eforturile ulterioare ale rudelor și 
colaboratorilor săi, de a-i aduce osemintele la Bădăcin nu au dat 
niciun rezultat. Actul de moarte, completat la patru ani și câteva 
luni după decesul său, consemna cinic, pe una dintre rubrici: 
„fără ocupație”.(47) Tocmai în dreptul celui care, ca și alți martiri, 
a avut ca „ocupație” suprema grijă pentru neam și țară, pentru 

valorile democratice, în numele cărora a trăit, pe care le-a apărat 
și pentru care s-a jertfit.

 
Concluzii

Iuliu Maniu, cu toate ezitările și inconsecvențele sale, cu toate 
pendulările în luarea unor decizii, rămâne în Panteonul istoriei 
ca un reprezentant marcant în generația unirii și consolidării 
acesteia, de punere a bazelor statului național unitar român și de 
afirmare a românității în Europa și în lume. Deși liderul național-
țărănist a fost un reper de verticalitate în politica românească, și 
nimeni, niciodată, nu i-a negat patriotismul și abnegația cu care a 
făcut politică, au fost și încă mai sunt voci care îi atribuie marelui 
patriot acuzații nefondate și tendențioase, îndepărtându-se de 
condițiile concret istorice în care a acționat.

Se încearcă astfel, să se aducă în fața analizelor pertinente 
numai minusuri, evident unele reale, aruncându-se în conul de 
umbră plusurile, laturile pozitive, incontestabile, ale unei activități 
tenace în favoarea democrației și a țării.

Este cert, că atâta vreme cât a trăit a fost o personalitate 
dominantă, urmărind realizarea unor țeluri naționale într-o 
viziune practică, personală. „Conștiința mea mi-a spus – declara 
Iuliu Maniu într-un Consiliul de Miniștri, în septembrie 1944 – să 
lucrez cum am lucrat: conștiința mea mi-a dictat să spun ceea ce 
am de spus întreaga mea viață și națiunea română este chemată 
să aducă judecata. Va aduce o judecată bună sau rea, o voi primi. 
Un lucru țin să spun: am făcut ceea ce putea face orice om politic 
în țara noastră. Mi-am luat răspunderi enorme”.(48)

Odată cu procesul falsificat și instrumentat de autoritățile 
comuniste se încheie o pagină din istoria vieții politice democratice 
românești. A rămas în memoria istoriei o declarație a jurnalistului 
și cronicarului dramatic Nicolae Carandino: „îmi dădeam seama, 
odată cu publicul, cum Iuliu Maniu își desăvârșește statuia”(49) 
pentru posteritate.
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procesului conducătorilor Partidului Național-Țărănesc, vol. III, Sentința, 
Ediția Dumitru Ciucă, Editura Saeculum, București, p. 5; Ioan Scurtu, 
Portrete politice... p. 226; 44. Academia Română, Istoria Românilor, vol. 
IV... p. 661; 45. Lavinia Betea, Procesul Maniu în „Jurnalul Național”, 
marți, 28 noiembrie 2006, p. 10; 46. Ioan Scurtu, Iuliu Maniu, Activitatea 
politică, Ed. Enciclopedică, București, 1995; 47.	 Laurențiu Ungureanu, 
op. cit.; 48.	Dan Berindei, op. cit., p. 450-451; 49.	N. Carandino, op. cit., 
p. 292;

IULIU	MANIU
08	ian.	1873	Șimleul	Silvaniei	-	05	febr.	1953,	Sighed	-	Jurist,	om	politic	și	de	stat,	patriot

IV

(Urmare din pag. 12)

Cartea doctorului, jurnal al vieții sale, și cu imaginea celor două Românii, este nu doar o dare 
de seamă, dar și recuperarea unei galerii de personalități – toate aflate sub vreme. Prima acoperire 
oferită este deghizarea lui Teodor Coman, într-un rău necesar, când memoria vâlceană l-a reținut 
ca pe omul providențial, devotat oamenilor și o atitudine în câmpul dreptății. Fuga… chiar de Paște, 
ca o trecere simbolică dinspre robia faronică spre… paradisul promis, alege, din cele trei variante 
sugerate, nu uscatul!, nu aerul (posibilul zbor cu pașaport… fals!), ci apa! Plecarea întregii familii, 
tratamentul preferențial între cei treisprezece, traseul cu prietenii binevitori, adaptarea rapidă 
în Germania adoptivă, ascensiunea imediată în profesie și cercetare, recuperarea diplomelor de 
studii, congresele internaționale (la 1 an după fugă, chiar 1982, îl vedem în fotografia albumului 
cărții, la Congresul de la Stockholm, împreună cu specialiștii din România!) ni-l arată pe autor un 
om liber… înainte și după „evadare”, un om care din dragoste de țară și-a asumat libertatea iubirii 
ei necondiționate. Carte explică acum, cunoscuților supraviețuitori, de ce s-a lepădat(escu)/și 
Ghiță!) de țară? și de ce a rămas în slujba ei? (vezi toate acțiunile întreprinse pentru români, 
după 1990, acestea la vedere!). Cartea poate fi privită și ca pe un film dramatic, bine regizat, în 
care autorul a jucat cinstit rolul încredințat vieții lui. Contextul… Pacepa, conflictul… din senin cu 
Coman, demonizarea publică, fuga, raiul vestului, revoluția română, iluzia libertății de acțiune 
a celor de acasă…toate sunt un fir labirintic, tratat literar și cu o documentare a amănuntelor, 
trădând o memorie specială, poate și pe cea a consemnărilor zilnice.

Nu pot trece cu vederea o provocare a geometriei cu triunghiul dreptunghic, că doar el are… 
ipote(nu?!)za, cu traversarea în diagonală a celor 13!  În-cifrarea cu acest număr al ghinionului, 
luat ca talisman al norocului, cu riscul asumat al sacrificării familiei ( deci și a soției Irina și a 
fiului Vlad!) mărește suspansul unei lecturi, pentru amatorii de ficțiuni cu aventură, dar și induce 
idea seifului în care vei afla ceea ce este ascuns. Credem că am descuiat acest dar, care respiră 
dragostea de adevăr, expus pe posibilitățile noastre de citire și cu raportarea propriei memorii la 
timpuri, locuri și adevărurile omenește posibile. Mulțumim domnului Dr. Radu-Gabriel Dobrescu, 
pentru mărturisirea sa, făcută nouă … dar ales!

19.ianuarie, 2022

JURNALUL…	UNOR	ELIBERĂRI	CONTROVERSATE! O	NOUĂ	TEORIE	DESPRE	MATERIE	ȘI	UNIVERS	
(Urmare din pag. 10)

Precizăm că Universul acesta pe care îl vedem noi, ca un univers lenticular, format din materie și 
materie neagră, pe care îl studiem cu aparate inventate de noi, telescoape, sonde trimise în univers, 
este universul așa cum îl vedem noi aflați în nivelul unu. Noi vedem universul și materia sub forma 
aceasta tocmai pentru că ne aflăm pe nivelul acesta material, substanțial. Dacă ne-am afla pe nivelele  
2, 3 sau 4 ale Universului conic, universul și materia ni s-ar arăta altfel.

Așa după cum știm Domnul Nostru Iisus Christos este o entitate  spirituală, care face parte din 
Treimea, Tatăl ceresc, Domnul nostru Iisus Christos și sfântul Duh. Această Treime este Dumnezeu. Deci 
Iisus Christos este  parte din Dumnezeu.

La anul Domnului  zero El se întrupează printr-un proces supranatural într-o Fecioară din Israel,  
Fecioara Maria care era logodită cu teslarul Iosif. Venirea pe pământ a Domnului Iisus Christos este 
anunțată cu veacuri în urmă încă din Vechiul Testament. În același timp este anunțat de Sfântul Ion 
Botezătorul, vărul Lui, care afirmă că el are misiunea de a-I deschide calea.

Întrebări: Cine a hotărât ca Iisus Christos să se întrupeze în Omenire pentru a o salva, pentru a-i lua 
păcatele ? Desigur Tatăl ceresc sau Dumnezeu. Fără să intrăm în dezbateri teologice, Tatăl ceresc este 
doar un segment, o Entitate din Sfânta Treime, adică din Dumnezeu. Celelalte două segmente fiind 
Domnul Iisus Christos și Sfântul Duh. Entitatea care este Tatăl Ceresc, sau Unitatea triontică numită 
Dumnezeu a hotărât ca Iisus să se întrupeze ? Partea sau Întregul a hotărât ? Nu putem să dăm un 
răspuns la această întrebare. Îi lăsăm pe teoreticienii teologi să analizeze și să dea răspunsul bun la 
această întrebare. Dar Tatăl Ceresc, pe ce nivel se află ? Tatăl Ceresc și Treimea formată din Tatăl, Iisus 
Christos, și Sfântul Duh se află pe același nivel al Universului Conic ? Sau este Dumnezeul care se află 
în Vârful Universului Conic ? Acestea sunt doar întrebări la care nu ne propunem să dăm un răspuns, 
pentru că fiind în Situația de Minus informație, suntem totalmente în starea de a nu putea să dăm un 
răspuns.

Dar ce înseamnă faptul că venirea Domnului Iisus Christos a fost anunțată cu mult înainte de profeții 
din Vechiul Testament ? Înseamnă că Dumnezeu le-a comunicat profeților Vechiului Testament această 
Informație, care s-a adeverit după mulți ani. Or dacă această Informație, că Domnul Iisus urmează să se 
întrupeze, s-a adeverit mai târziu înseamnă că ea făcea parte dintr-un Plan al Domnului întins pe secole 
și pe Milenii. Plan construit chiar de Domnul. (Va urma)

14 ianuarie/2022
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ISTORIA	LITERATURII	ROMÂNE	ÎN	DATE	-	IANUARIE
IOAN	AL.	BRĂTESCU-VOINEȘTI (1.01.1868-14.12.1946) 
Prozator, s-a născut la Târgoviște, a urmat liceul „Sfântul 

Sava“ din București și poi Facultatea de Drept din București. A 
lucrat ca judecător în București, Ploiești, Craiova, Târgoviște. A 
debutat literar în 1903 cu volumul „Nuvele și schițe“, 
colaborând cu publicațiile: „Junimea“ și „Convorbiri 
literare“. Printre operele sale se numără (selectiv): „În  
lumea dreptății“ (1906), „Întuneric și lumină“ (1912), 
„Firmituri“ (1929), „Cu undița“ (1933), „Originea 
neamului românesc și a limbii române“ (1948).

ARON	COTRUȘ (2.01.1891-1.11.1961) 
Diplomat și scriitor, s-a născut la Hașag, Sibiu,, a urmat 

școala primară la Blaj, liceul la Brașov și apoi Facultatea de Litere 
la Viena. A lucrat ca ziarist la publicațiile „Românul“, „Gazeta 
Transilvaniei“, „Gândirea“, „Vremea“, „Iconar“. În perioada inter- 
belică și în timpul celui De-al Doilea Război Mondial a lucrat ca  
atașat de presă la Roma, Varșovia și secretar de presă 
la Madrid și Lisabona. Opera sa literară cuprinde 
(selectiv): „Sărbătoarea morții“ (1915), „Neguri 
albe“ (1920), „În robia lor“ (1926), „Strigăt pentru 
depărtări“ (1927), „Minerii“ (1937), „Rapsodie 
valahă“ (1940), „Drumuri prin furtună“ (1952), „Între 
Volga și Mississipi“ (1956).

ION	BĂIEȘU (2.01.1933-21.09.1992) 
Ion Băieșu (pseudonimul literar al lui Ion Mihalache) s-a 

născut la Buzău, a fost scriitor, dramaturg și scenarist de film. 
A urmat școala primară în satul natal, apoi Liceul Comercial din 
Buzău, iar în 1961 a absolvit Facultatea de Filosofie și Facultatea 
de Litere din București. A colaborat cu publicațiile „Albina“, 
„Scânteia tineretului“, „Amfiteatru“ și Televiziunea Română. 
Dintre operele sale amintim: piese de teatru - „Cine sapă groapa 
altuia“, „Experimentul“, „Tanța și Costel“, „Boul 
și vițeii“, „Preșul“, „Puterea dragostei“; romane și 
povestiri  - „Balanța“, „Acceleratorul“, „Umorul la 
domiciliu“; scenarii de film  - „Astă seară dansăm în 
familie“, „Mere roșii“, „Omul din Buzău“, „Maiorul și 
moartea“, „Avocatul“, „Camera albă“.

EMIL	GÂRLEANU (5.01.1878-2.07.1914) 
Prozator, regizor, scenarist de film și jurnalist, s-a născut la 

Iași, a urmat școala primară în lucalitatea Sărărie, liceul la Iași și 
apoi „Șoala Fiilor de Militari“. Continuă studiile la Școala Milutară 
de Infanterie și Cavalerie și apoi Facultatea de Litere 
a Universității din Iași. A debutat literar cu volumul 
„Bătrânii“ în revista „Semănătorul“ în 1905. Opera sa 
cuprinde (selectiv): „Cea dintâi durere“ (1907), „Din 
lumea celor care nu cuvântă“ (1910), „Visul lui Pilat“ 
(1915), „O lacrimă pe-o geană“ (1915), „Culegătorul 
de rouă“ (1919).

ION	HELIADE	RĂDULESCU (6.01.1802-27.04.1872) 
Scriitor și filolog (membru fondator al Academiei Române) 

s-a născut la Târgoviște, a început să studieze în limba greacă 
la București și apoi la „Academia Domnească“ de la „Schitu 
Măgureanu“. A continua studiile la Școala Românească „Sf. 
Sava“, unde la doar 18 ani începe să predea aritmetica, 
geometria și gramatica românească. Heliade este fondatorul 
primului ziar apărut în Țara Românească - „Curierul Românesc“ 
(1929). Debutează ca traducător cu volumul „Medi- 
tații poetice dintr-ale lui A. de Lamartine“. Opera  
sa literară cuprinde: proză - „Gh. Lazăr“, „Coconul  
Drăgan“, „Fata lui Chiriac“, „Jupân Ion“, „Zbură-
torul“; poezie - „Cântarea dimineții“ (1936), „Portret“  
(1936), „Cutremurul“ (1939), „Mihaida“ (1944), 
„Muștele și albinele“ (1960, „Portretul“ (1968).

ION	MINULESCU (6.01.1881-11.04.1944) 
Poet și prozator, s-a născut la București, a urmat școala 

primară și gimnaziul la Pitești, apoi liceul la un pension particular. 
Debutul literar l-a avut în revista „Povestea vorbei“ când era în-că 
elev, iar ca autor dramatic în 1921, când pe scena Teatrului Națio- 
nal s-a jucat piesa „Pleacă berzele“. A lucrat ca director general  
în Ministerul de Culte și Arte, apoi a condus publicațiile simbo-
liste „Insula“ și „Revista celorlalți“. Opere tipărite: 
versuri - „Romanțe pentru mai târziu“ (1908), „De 
vorbă cu mine însumi“ (1913), „Spovedanii“ (1927), 
„Nu sunt ce par a fi“ (1936); proză - „Casa cu 
geamuri portocalii“ (1908), „Pleacă berzele“ (1920), 
„Manechinul sentimental“ (1926), „Corigent la lb. 
română“ (1929), „Cetiți-le noaptea“ (1930).

IONEL	TEODOREANU (6.01.1897-3.02.1954) 
Romancier și avocat, s-a născut la Iași, a urmat școala primară 

germană „Pitar-Moș“ în București și liceul internat din Iași. 
Apoi a urmat Facultatea de Drept din Iași. Debutează literar cu 
„Jucării pentru Lily“ în revista „Însemnări literare“ și editorial cu 
volumul de nuvele „Ulița copilăriei“ (1923). A lucrat 
neîntrerupt ca avocat, împărțind timpul între barou 
și masa de scris. Dintre romanele sale publicate 
amintim: „La Medeleni“ (1925-1927), „Bal mascat“ 
(1929), „Golia“ (1933), „Lorelei“ (1935), „Arca lui 
Noe“ (1936), „Fundacul Varlamului“ (1938), „Hai-
diridam“ (1945), „La porțile nopții“ (1946).

ION	BUDAI	DELEANU (6.01.1760-24.08.1820) 
Scriitor, filolog și lingvist, s-a născut la Geoagiu, Hunedoara, 

a făcut școala elementară la Cigmău, a urmat Seminarul Greco-
Catolic din Blaj și Facultatea de Filosofie din Viena, iar apoi 
Facultatea de Teologie la Colegiul „Sfânta Barbara“ (Viena). Un 
timp a fost psalt la Biserica „Sfânta Barbara“, apoi profesor la 

Seminarul din Blaj, iar din 1796 a fost judecător la 
Curtea de Apel din Liov. Opere literare (selectiv): 
„Țiganiada“ (1877), „Trei viteji“ (1928), „Temeiurile 
gramaticii românești“ (1812), „Carte trebuincioasă 
pentru dascălii școalelor de jos“ (1786), „Codul 
Penal“ (1807).

MIRCEA	SÂNTIMBREANU (7.01.1926-19.08.1999) 
Scriitor, publicist și scenarist de film, s-a născut la Băița, județul 

Hunedoara, a studiat la Liceul Ortodox Român „Avram Iancu“ 
din Brad, iar apoi a absolvit Facultatea de Drept și Facultatea de 
Filosofie din București. A lucrat ca asistent universitar la catedra 
de Drept Penal a Universității din București și profesor de istorie 
la Școala Mixtă nr. 2 „La Teiu“ din București. Dintre 
operele sale amintim: „Cu și fără ghiozdan“ (1956), 
„Sub lupă“ (1957), „Lângă groapa cu furnici“ (1964), 
„Recreația mare“ (1965), „Să stăm de vorbă fără 
catalog“ (1980), „Un Guliver în țara chiticilor“ (1983). 
Filmografie: „Haiducii“ (1966), „Dacii“ (1967).

TUDOR	VIANU (8.01.1898-21.05.1964) 
Poet, critic și istoric literar, s-a născut la Giurgiu, a urmatșcoala 

primară și gimnaziul la Giurgiu, apoi Liceul „Gh. Lazăr“ din 
București. Își continuă studiile absolvind Facultatea de Drept 
și cea de Filosofie din București. Lucrează în învățământ fiind 
conferențiar la Facultatea de Litere din București, apoi ambasador 
al României la Belgrad, profesor de estetică și director al Teatrului 
Național și cercetător la Institutul de lingvistică. Este 
fondatorul Școlii de Stilistică a Facultății de Litere 
din București. Opere publicate (selectiv): „Dualismul 
artei“ (1925), „Arta și frumosul“ (1931), „Filosofie 
și poezie“ (1937), „Filosofia culturii“ (1945), „Studii 
de literatură universală“ (1960), „Arghezi poet al 
omului“ (1964), „Postume“ (1966).

LEONID	DIMOV (11.01.1926-5.12.1987) 
Poet și traducător român, s-a născut la Ismail, Basarabia, a 

absolvit Colegiul „Sf. Sava“ din București. Continuă studiile, 3 ani 
la Facultatea de Filologie și 3 ani la Facultatea de Biologie din 
București. De asemenea, studiază în paralel câte un an sau doi: 
dreptul, teologia și matematica. A lucrat ca redactor 
la Revista „România Literară“. Dintre operele sale 
amintim: „Pe malul Stixului“ (1966), „7 poeme“ 
(1968), „Carte de vise“ (1969), „A.B.C.“ (1973), 
„La capăt“ (1975), „Spectacol“ (1979), „Veșnica 
reîntoarcere“ (1982).

ARTUR	ENĂȘESCU (12.01.1889-4.12.1942) 
Poet și jurnalist, s-a născut la Botoșani, unde a urmat școala 

primară și gimnaziul, apoi Liceul „Laurian“ și Liceul Național din  
Iași. Debutează literar cu sonetul „Amor“ în „Con-vorbiri critice“, 
colaborând și cu revistele „Flacăra“, „Moldova“, 
„Rampa“, „Epoca“, „Convorbiri literare“, „Lucea- 
fărul“, „Cuvântul liber“. În timpul Primului Război 
Mondial se află pe front, unde este rănit. Printre 
operele sale publicate se află: „Pe gânduri“ (1920), 
„Revolta zeului“ (1946), „Poezii“ (1968).

PETRE	ISPIRESCU (13.01.1830-21.11.1887) 
Scriitor, folclorist, povestitor, s-a născut la București, nu a 

urmat cursurile unor școli, fiind educat de mai mulți dascăli de  
pe lângă unele biserici. La 14 ani intra ucenic la tipografia lui  
Zaharia Carcalechi, unde lucrează și 14 ore pe zi, în 1848 deve-
nind tipograf calificat. Debutează literar cu o culegere de basme 
în „Țăranul român“ la îndemnul lui Nicolae Filimon. Opere publi-
cate: „Colecție de șase basme“ (1862), „Snoave și  
povestiri populare“ (1874), „Legendele sau basmele  
românilor“ (1882), „Povești morale“ (1886). Bas-
mele publicate: „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără 
de moarte“, „Ileana Sânziana“, „Prâslea cel voinic și 
merele de aur“, „Zâna zânelor“, „Greuceanu“, „Cei 
trei frați împărați“, „Sarea în bucate“.

DIMITRIE	BOLINTINEANU (14.01.1819-20.08.1872) 
Poet, om politic și diplomat, de origine aromână, s-a născut 

la Bolintin-Vale, a urmat cursurile Colegiului „Sf. Sava“, iar apoi 
pleacă la studii la Paris, având o bursă oferită de Societatea 
Literară. Debutează literar cu poezia „O fată tânără pe patul mor-
ții“, publicată în Revista „Curierul de ambe sexe“. În 1848 editează 
Revista „Poporul suveran“. În 1859 intră în politică și 
devine ministru de externe, culte și instrucțiune po-
litică. Printre operele sale se numără: „Apa Bârsei“, 
„Fata de la Cozia“, „Mărioara“, „Mircea la bătaie“, 
„Muma lui Ștefan cel Mare“, „Ștefan la moarte“, 
„Visul lui Ștefan cel Mare“, „Plopul“, „Timpul“.

MIHAI	EMINESCU (15.01.1850-15.06.1889) 
Poet și prozator, a fost considerat cea mai cunoscută și 

influentă personalitate din literatura română. S-a născut la 
Botoșani, a studiat clasele primare la Școala Ortodoxă Orientală 
din Cernăuți și Liceul German. A debutat literar cu poezia „De-aș 
avea“, publicată în revista „Familia“. Lucrează ca sufleor și copist 
de roluri la Teatrul Național. În perioada 1869-1872 urmează 
cursurile Facultății de Filozofie și Drept de la Viena, iar din 1872 
este student extraordinar la Berlin, obținând o bursă acordată de 
Asociația Culturală „Junimea“. Lucrează ca director 
al Bibliotecii Centrale din Iași și ca redactor la ziarul 
„Timpul“ din București. Opere publicate: „Epigonii“ 
(1972), „Sărmanul Dionis“ (1872), „Călin“ (1873), 
„Crăiasa din povești“ (1875), „Mai am un singur 
dor“ (1880), „Scrisoarea I-V“ (1881), „Sara pe deal“ 
(1885), „de ce nu-mi vii“ (1887), „Luceafărul“ (1873).

IOAN	SLAVICI (18.01.1848-17.08.1925) 
Scriitor, jurnalist și pedagog, s-a născut la Șiria, unde urmează 

școala primară, apoi urmează liceul la Arad și Liceul German al 
Călugărilor Minoriți din Timișoara. Continuă studiile la Facultatea 
de Drept din Pesta și apoi Viena. Debutează literar cu povestea 
„Zâna Zorilor“, publicată în „Convorbiri literare“. Lucrează ca re- 
dactor la „Timpul“, director la „Tribuna“ din Sibiu, director la Insti- 
tutul „Ioan Oteteleșanu“. Opere publicate: drame 
istorice - „Bogdan Vodă“ (1876), „Gaspar Graziani“ 
(1888); nuvele - „La crucea din sat“ (1876), „Gura 
satului“ (1878), „Budulea taichii“ (1880), „Moara 
cu noroc“ (1880), „Pădureanca“ (1884); romane - 
„Mara (1894), „Din bătrâni“ (1902), „Din două lumi“ 
(1920), „Din păcat în păcat“ (1924).

PETRU	CREȚIA (21.01.1927-14.04.1997) 
Profesor, traducător și eseist, s-a născut la Cluj și a studiat 

Limbile Clasice la Universitatea din București. A lucrat ca asistent 
și apoi lector la secția de Limbi Clasice a Facultății de Litere din 
București și cercetător la Institutul de Filozofie al 
Academiei Române. După 1989 conduce revista de 
istorie literară „Manuscriptum“. Din operele sale 
amintim: „Norii“ (1979), „Poezia“ (1983), „Pasărea 
Phoenix“ (1986), „Oglinzile“ (1993), „Luminile și 
umbrele sufletului“ (1993), „În adâncile fântâni ale 
mării“ (1997).

MIRCEA	HORIA	SIMIONESCU (23.01.1928-18.05.2011) 
Prozator, publicist și eseist român, s-a născut la Târgoviște, 

unde urmează școala primară și Liceul de Băieți „Enăchiță Vă-
cărescu“.A absolvit Facultatea de Litere a Universității din Bucu-
rești. A lucrat ca redactor la ziarul „Scânteia“, iar apoi devine di- 
rector al Operei Române. A debutat editorial cu roma- 
nul „Dicționar onomastic“. Printre operele sale se 
află: „Bibliografia generală“ (1971), „După 1900 pe  
la amiază“ (1974), „Jumătate plus unu“ (1976), „Nesfâr- 
șitele primejdii“ (1978), „Licitația“ (1985), „Paltonul 
de vară“ (1996), „Literatura dus-întors“ (2005).

VALENTIN	TAȘCU (23.01.1944-29.11.2008) 
Scriitor, critic și istoric literar, s-a născut la Petroșani, a 

urmat școala primară la Cluj și Constanța, apoi Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan“ din Alba-Iulia. A urmat Facultatea de Filologie 
a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj, continuă studiile la 
Facultatea de Filologie a universității din Cluj. A 
lucrat ca cercetător la Institutul de Lingvistică și 
Istorie Literară din Cluj, director al Editurii Atlas-
clusium din Cluj, cadru didactic la Universitatea 
„Constantin Brâncuși“ din Tg. Jiu. Opere publicate: 
„Dincoace și dincolo de F“ (1981), „Școala morții“ 
(1997), „Elogiul tinereții“ (2000), „Ritm vertical“ 
(2001), „Târgul de dulce“ (2006).

VICTOR	EFTIMIU (24.01.1889-27.11.1972) 
Dramaturg, scriitor și eseist de origine macedoneană, s-a 

născut la Bobostița, Albania. A urmat clasele primare în limba 
greacă în comuna natală și la București, apoi Liceul „Mihai Viteazul“ 
din București. A fost membru al Academiei Române și francmason 
în perioada interbelică. A colaborat cu ziarele și revistele vremii: 
„Luceafărul“, „Viața Literară“, „Țara noastră“. A 
fost director al teatrelor: „Comedia“, „Național“, 
„Național și Operei din Cluj“. Opere publicate: 
„Poemele singurătății“ (1913), „Odă limbii române“ 
(1958), „Poezii“ (1964), „Kimonoul înstelat; teatru - 
„Meșterul Manole“, „Omul care a văzut moartea“, 
„Haiducii“, „Parada“, „Crinul vieții“.

NICOLAE	BALOTĂ (26.01.1925-20.08.2014) 
Eseist, critic și istoric literar, s-a născut la Cluj, unde urmează 

liceul €Gh. Barițiu“, iar apoi Liceul „Gh. Lazăr“ din Sibiu și Fa-
cultatea de Litere și Filosofie a Universității din Cluj. A lucrat ca asis- 
tent universitar la Facultatea de Litere și Filosofie din Cluj, apoi 
cercetător la filiala din Cluj a Academiei Române. Între 1948-1949 
este condamnat la închisoare pentru deținere și răspândire de ma- 
terial subversiv, apoi între 1956-1963 este deținut la Jilava și Gher-
la și doi ani de domiciliu forțat la Lățești. După eliberare devine 
redactor la revista „Familia“ din Oradea. Din 1981 se stabilește 
în Franța, unde lucrează la postul de radio „Europa 
liberă“ și ca profesor de literatură comparată 
la Universitatea din Tours. Dintre operele sale 
amintim: „Labirintul“ (1971), „Lupta cu absurdul“ 
(1971), „Umanități“ (1973), „Arta lecturii“ (1978), 
„Parisul e o carte“ (1994), „Caietul albastru“ (2007).

MIRCEA	MICU (31.01.1937-18.07.2010) 
Poet, prozator și publicist, s-a născut la Pilu, Arad. A urmat 

școala primară în localitatea Grăniceri, apoi Liceul „Moise 
Nicoară“ și Școala Pedagogică „Dimitrie Țichindeal“ din Arad. 
Frecventează cursurile Facultății de Filologie. Lucrează ca 
profesor suplinitor la Școala de Surzi din Șiria și redactor la ziarul 
„Flacăra roșie“ din Arad. Membru al uniunii scriitorilor, conduce 
revista „Viața capitalei“, apoi este inspector șef la 
Direcția de Cultură a capitalei și apoi director la 
„Cronica română“. Amintim o parte din operele 
sale publicate: „Teama de oglinzi“ (1970), „Murind 
pentru prima oară“ (1972), „Cu inima în palmă“ 
(1974), „Patima“ (1972), „Singur în Mongolia“ 
(1989), „Ascuns în lacrimă“ (2002); scenariu de film  
- „Semnul șarpelui“ (1982).

Emil	MANZUR
(Datele biografice provin din Wikipedia  - luna curentă)
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Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni care iubesc cultura scrisă și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.

Crina	POPESCU	-	Biblioteca	Pietrari

„Fiecare artist își înmoaie pensula în suflet și își pictează natura 
proprie în picturile sale”,  spune Henry Ward Beeker.

Eu zic că atunci când sufletul  
unui copil e plin de acordurile cal- 
de ale descoperirii unei pasiuni 
(pictura), acesta continuă să 
„valseze” cu pensulele, culorile 
și creioanele pe pânza albă, iar 
„pașii” săi lasă urme de cărbune 
sau curcubeu de culoare pe 
„ringul alb de dans”… 

Sub îndrumarea blândă a ce- 
lor din jurul ei, Ana Maria 
HODINĂ și-a ascultat chemarea 
interioară, a avut curajul să în-

cerce de mii de ori, să nu renunțe usor, iar rezultatele frumoase 
nu au întârziat să apară! 

Primele aprecieri le-a primit acum doi ani, 
datorită înscrierii și participării la faza locală, apoi cea 
județeană a Concursului „Vâlcea- Colț de rai”, ediția a 
VIII-a, concurs organizat de către Biblioteca Județeană 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, în parteneriat cu bibliotecile 
publice din județ, atunci când Ana a primit primul 
premiu „adevărat” din viața ei. Sfaturile primite, cel 
de a se înscrie în micul club de creație al Bibliotecii 
Pietrari, dar și acela de a studia pictura prin participarea 
săptămânală la cursurile de pictură organizate la Palatul 
Copiilor Horezu, precum și ambiția, susținerea continuă 
și munca asiduă, au făcut ca mâna tremurândă de la 
început să devină tot mai sigură, iar tușele trasate de 
Ana să capete contur și claritate.

Participarea la cea de-a X-a ediție a acestei com-
petiții județene, în 2012, anul ce tocmai s-a încheiat, ce 
dă șanse tuturor tinerilor nostri talentați de a fi remarcați 

PICTURA	UNUI	SUFLET	DE	COPIL
de specialiștii în domeniu, respectiv de către doamna pictor 
Violeta Scrociob, membru în juriul de specialitate al competiției 
la Secțiunea pictură, dar și de către persoane remarcabile ce fac 
parte din elita culturală a județului nostru, au dus la o altă bucurie 
ce, iată, se concretizează sub ochii noștri - pe lângă premiul obținut 
în acest an, Ana reușește să-și vândă prima sa lucrare! Felicitările 
mele, copil drag! La cât mai multe asemenea reușite! 

Mulțumiri, din inimă, familiei poetului Felix Sima pentru gestul 
făcut, pentru încurajările transmise și pentru susținerea tinerei 
noastre pictorițe!

 „Experiențele și șansele vieții sunt profesorii care ne arată 
cine suntem și ce vrem.” (Pera Novacovici, „Impulsul pentru 
vocația ta”).

Aceste experiențe trăite de Ana îi vor trasa drumul în viață 
și vor duce la înțelegerea diferenței dintre un simplu hobby 
și adevărata vocație: în hobby te faci pe tine fericit, pe când în 
vocație, pe lângă faptul că te faci pe tine fericit, îi faci și pe cei din 
jur fericiți… Multă fericire vă urăm, dragii noștri mentori! 

(Urmare din pag. 5)
NOTE: 1. Vezi, 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. 7 și p. 10; și p. 13.  
Aproximativ două decenii mai târziu, Episcopul Argeșului Ghe-
nadie (31 mai 1865-19iulie 1868 (suspendat); 12 noiembrie 1868 
(demisionat), după demisie se retrage și locuiește ,,multă vreme 
în casele de la Mănăstirea Antim, metocul Episcopiei Argeș.’’. 
(Preot profesor doctor Niculae Șerbănescu, art. cit., p. 16). Dar 
este cazul episcopului Episcopiei Argeșului, Gherasim (14 martie 
1894- + 22 decembrie 1911), care la 22 decembrie 1911 ,,și-a dat 
obștescul sfârșit în casele de la biserica Antim din București’’, unde 
i s-a săvârșit slujba de înmormântare ,,în ziua de 23 decembrie 
1911’’ și apoi la 24 decembrie ,,a fost îngropat lângă biserica 
mănăstirii Turnu, într-un cavou anume făcut de mai înainte.’’. 
(Preot profesor doctor Niculae Șerbănescu, art. cit., p. 22). 2.	Deși 
nu este indicat numele ,,Doamnei țării’’, considerăm că aceasta 
a fost soția domnitorului Țării Românești, Gheorghe Bibescu 
(dec. 1842-iunie 1848). 3.	 ,,Înființarea Episcopiei Argeșului. 
Episcopii Argeșului’’, în ,,1990-2000...’’. 4.	Preot profesor Niculae 
I. Șerbănescu, Opera Istorică I. Biserica Ortodoxă Română de la 
primele întocmiri creștine pe pământ românesc, la Patriarhat. 
Editura Basilica, București, 2015, p. 214. 5.	Mai multe despre 
prezența moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia la Fedeleșoiu, 
în vara anului 1948, nădăjduim să scriem în viitorul apropiat.                                                                                                                                        
6.	Din punct de vedere al jurisdicției canonice, schitul Fedeleșoiu 
a aparținut de Mitropolia Ungrovlahiei de la întemeierea 
acestuia în 1673 și până în 1793. Apoi, de la înființarea Episcopiei 
Argeșului în 1793 și până la încetarea existenței Schitului 
Fedeleșoiu în 1884, acesta a aparținut canonic acestei eparhii. 
Cu precizarea că biserica schitului Fedeleșoiu, devenită de mir 
în 1884, a continuat să aparțină de Episcopia Argeșului până 
în februarie 1949, când aceasta a fost contopită cu Episcopia 
Râmnicului, constituind Episcopia Râmnicului și Argeșului. 
Iar din 5 februarie 1949 și până la 12 februarie 1990, parohia 
Schimbarea la Față a Domnului și Sfinții Apostoli Petru și Pavel 
din Fedeleșoiu a aparținut de Episcopia Râmnicului și a Argeșului, 
aflată sub dependența canonică a Mitropoliei Olteniei (înființată 
în 1939 și desființată în 1945, apoi reînființată în 1949). Iar din 
12 februarie 1990, când Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a 
decis separarea celor două eparhii și reînființarea Episcopiei 
Argeșului și până în prezent, parohia din Fedeleșoiu aparține 
de Episcopia Râmnicului, ridicată la rangul de arhiepiscopie în 
2009, urmare deciziei Sfântului Sinod din 18-19 iunie a aceluiași 
an, sufragană Mitropoliei Olteniei. Administrativ, Fedeleșoiu 
a aparținut de județul istoric Argeș până în 1951. Și aceasta 
întrucât ,,în 1950, în locul împărțirii tradiționale, în județe, 
cu subunitățile lor administrative, s-au organizat regiunile și 
raioanele, după modelul sovietic.’’. (,,Istoria Arhiepiscopiei 
Argeșului și Muscelului/pr lector dr. Radu Tascovici. Editura 
Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Curtea de Argeș, 2015, 
p. 13). Astfel încât 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.

Ducerea	moaștelor	Sfintei	Muceniţe	Filofteia...

Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin	Zărnescu	este	autorul	acestei	propuneri	de	monument	în	Râmnicu	Vâlcea.
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