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MĂNĂSTIREA	COZIA,	CTITORIA	VOIEVODULUI	MIRCEA	CEL	
BĂTRÂN	-	SPAȚIU	AL	RUGĂCIUNII	NEÎNTRERUPTE,	

AL	CULTURII	ȘI	AL	IDENTITĂȚII	ROMÂNEȘTI
Descoperim la Mănăstirea Cozia, încă din secolul ctitoriei sale, 

duhul filocalic al unei vechi comunități monastice care se retrăsese în 
liniștea sihăstriilor de pe Valea Oltului, iar în a doua parte a veacului 
al XIV-lea, deopotrivă prin Sfântul Nicodim de la Tismana și prin 
numeroșii ucenici ai Sfântului Grigorie Palama, s-a făcut părtașă 
tradiției isihaste, întemeiată pe rugăciune și contem plație, pe o 
teologie a vederii și experierii luminii dumne ze iești, a îndumnezeirii 
omului. Înnoirea duhovnicească isihastă a exercitat în veacul al XIV-
lea o influență uriașă asupra întregii lumi ortodoxe, atât în plan 
duhovnicesc, cât și în planul artei creștine, prin capacitatea de 
sugerare a unei adânci vieți spirituale. 

Prin ctitorirea Mănăstirii Cozia, a început o nouă perioadă pentru 
reorganizarea și dezvoltarea monahismului la poalele muntelui Cozia, 
în care viața duhovnicească a călugărilor va spori prin intensificarea 
rugăciunii și a trăirii lăuntrice, coroborată și cu ampla activitate 
culturală și misionară, a cărei tradiție continuă și în prezent.

Voievodul Mircea cel Bătrân a întrezărit capacitatea monahismului 
românesc de a contribui la păstrarea identității creștine a poporului 
român, arătând că poporul este chemat să-L cunoască 
pe Dumnezeu și să se împărtășească din harul Său, dar și 
de a inspira o întreagă cultură ce izvora, preponderent, 
din frumusețea arhitectonică și cea a veșmântului pictat 
în lăcașul de cult, înconjurat de chilii și odăi domnești. 
Decorația sculptată de la Mănăstirea Cozia, de un înalt 
nivel de virtuozitate, pictura (cea originală fiind păstrată 
în prezent doar în pronaos), înființarea școlii de caligrafi 
și copiști, sub îndrumarea starețului Sofronie și a 
monahul Filotei, autorul Pripealelor, epitaful  țesut pe 
mătase, cu fire din argint și argint aurit, au marcat spi- 
ritualitatea și cultura românească în secolele ce au ur- 
mat. După această perioadă de la îngemănarea veacu-
rilor XIV și XV, s-a vorbit despre dezvoltarea unei artei 
românești de factură bizan-
tină, pe care s-au grefat ele-
mente de artă populară ori anu- 
mite elemente ale artei apuse- 
ne, ajungându-se la o crea- 
ție nouă, cu trăsături proprii, la 
o artă specific românească. 

În bună conlucrare cu Sfân- 
tul Nicodim de la Tismana, Voievodul Mircea 
cel Bătrân a  prezentat la Mănăstirea Cozia vo-
cația pedagogică a picturii ca expresie vizuală 
a mărturisirii Bisericii, întrucât pictura a fost 
realizată sub semnul concepțiilor teologale ale  
isihasmului. Astfel, ansamblul pictural al pro-
naosului, alături de Imnul acatist și de chipurile 
unor anahoreți, înfățișează Sinaxarul cu sfinții 
și sărbătorile de peste an, dar și Sinoadele 
ecumenice, armonizând mărturisirea liturgică 
și catehetică cu cea vizuală. Sfinții cu figurile 
alungite, cu fețe înguste descoperă o gravitate 
aspră, specifică isihaștilor, având mâinile și picioarele foarte subțiri.

De altfel, „pictura  bisericilor noastre vechi ortodoxe – remarca 
Olga Greceanu - nu este un simplu mijloc de decorare a locașurilor 
sfinte pentru încântarea ochilor și satisfacerea simțului estetic al celui 
care privește, ci constituie o întreagă gândire teologică în imagini 
pentru a cărui înțelegere este necesară și o cunoaștere despre 

învățătura dogmatică, biblică și exegetică de cult dar și de istorie 
bisericească universală și românească. Imaginea pictată ne introduce 
în lumea de artă a trecutului nostru1, căci ne-am potrivit pașii istoriei 
cu pașii Ortodoxiei, ca mai târziu să ne potrivim pașii identității noastre 
naționale cu ai Ortodoxiei2”.

Dintre temele iconografice ale pronaosului, apariția acatistului 
nu a fost, probabil, străină de aspectul mariologic al isihasmului, iar 
Sinoadele ecumenice redau o maiestuoasă și sublimă mărturisire de 
credință, păstrând forța de evocare a unor evenimente istorice, dar 
și un pronunțat caracter apologetic. În acest sens, Părintele Dumitru 
Stăniloae observa că „atmosfera creată de isihasm a fost un factor 
însemnat în susținerea luptei poporului român de apărare în fața 
atacurilor necurmate ale semilunei. Țările românești au rămas astfel 
ultimul refugiu al întregii mișcări monahale isihaste și al credinței 
fierbinți susținută de ea în lumea ortodoxă. Sihaștrii au fost nu numai 
foarte apropiați poporului, ci și voievozilor, susținându-i în lupta lor 
de apărare a țărilor românești ca ultim refugiu al vieții de rugăciune și 
de dreaptă credință. De aici vedem că sihaștrii nu s-au preocupat de 

rugăciunea neîncetată într-un dezinteres total în viața 
poporului dreptcredincios, ci au însuflețit pe voievozi și 
pe toți dreptcredincioșii creștini la lupta de apărare a 
țărilor creștine”3. 

Voievodul Mircea cel Bătrân, prin ctitorirea Mă-
năstiri Cozia, propune, de asemenea, un program cul- 
tural ce va fi urmat și de domnitorii de mai târziu, anu- 
me acela ca actul ctitoriei bisericilor domnești să con- 
stituie manifestarea potențialului culturii și artei reli-
gioase specifice vremii, ceea ce a făcut posibil ca în fie- 
care secol spriritualitatea și cultura românească să pri- 
mească nestemate chivote ale credinței, unanim apre-
ciate nu doar în spațiul românesc, ci și în lumea întreagă.

Ceea ce a oferit însă mănăstirii posibilitatea de dăinuire 
nu a fost doar monumentalitatea 
arhitectonică, în virtutea căreia 
putea fi orice: muzeu, spațiu cul- 
tural ori administrativ, ci conti-
nuitatea vieții călugărești în du-
hul filocalic al isihasmului, râvna 
monahilor și nevoința acestora 
în rugăciune, asceza, săvârșirea 

sfintelor slujbe, păstrarea pravilei și ascultarea 
canonică, neobosita activitate culturală, îndru-
marea necontenită a tuturor acelora care, pă- 
șind pragul mănăstirii, au aflat aici izvor de  
înțelepciune și de nădejde, de bucurie duhovni-
cească, leagăn al păcii interioare, dar și sprijin 
concret în momentele de năpăstuire ale vieții lor. 

Adevărata moștenirea spirituală a ctitoriei 
Voievodului Mircea cel Bătrân rămâne efortul 
călugărilor de a păstra vie candela credinței unită 
cu rugăciunea și de a-i face pe credincioși să simtă 
cu adevărat, ca realitate, prezența Împărăției lui 

Dumnezeu. Practica rugăciunii isihaste, influența pe care a exercitat-o 
asupra artei și culturii românești, au păstrat Mănăstirea Cozia într-o 
permanentă atenție a voievozilor români, a episcopilor, boierilor și 
călătorilor străini. (Continuare în pag. 2)

†	VARSANUFIE	-	Arhiepiscopul	Râmnicului



Mihai	CĂLUGĂRIȚOIU

Ne place sau nu, istoria nu se repetă, chiar 
dacă auzim deseori contrariul. Există, 

desigur, multe analogii, între anumite secvențe 
ale existenței omenirii care se aseamănă, dar 
mereu se petrec în alte timpuri, cu actanți dife-
riți și areale geografice mai mult ori mai puțin 
similare. Iar dacă istoria nu se repetă, nici actorii 
ei nu se aseamănă. Fiecare suntem unicat, sus- 
ținea Alexandru Popescu-Mihăești, prin felul în  
care ne-am format și prin felul în care interac- 
ționăm cu ceilalți. În acord cu această convin-
gere, a fost numit, de un alt „irepetabil”, Ion Soa- 
re, drept „OM neînseriabil”, pentru că, spunea  
același regretat profesor, „a ieșit din serie încă  
de mic”. Ignorând, parcă, greutățile copilăriei, 
Alexandru - unul dintre împărații Educației - s-a 
considerat, parafrazându-l pe Octavian Paler, 
„un om norocos”.

S-a născut, cum spunea Aristotel, cu „dorința 
de a ști”, într-un climat familial care i-a „creat 

ALEXANDRU	POPESCU-MIHĂEȘTI,	O	ISTORIE	IREPETABILĂ
(14	martie	1933	-	2	aprilie	2021)

setea de cunoaștere cauzală” și în care a primit 
cele dintâi lecții din „abecedarul omeniei”. 

Renunțând „la ceea ce este comod sau plă- 
cut”, s-a străduit să îndeplinească dorința „Ma- 
mei” și „m-am făcut învățător”, măr-
turisește într-o „Scrisoare deschi- 
să către semenii mei.”

Conștient de faptul că „adevăra- 
ta operă a pedagogului este însăși  
modelarea vieții și personalității sale”,  
s-a format întâi pe sine și apoi a  
ieșit în „cetate”, ca un „cărturar poli-
valent”, așa cum bine îl apreciază 
profesorul Gheorghe Deaconu.

„Constructor de sine” și-a pus la  
dispoziție cunoștințele, amabilitatea,  
timpul și iubirea pentru a-și îndeplini chemarea  
de „învățător”, pentru că, putem spune, n-a fost  
doar un „chemat”, ci și un „ales” în ale învăță- 
rii și educării, ale formării personalității omului, 
fie el elev, student ori chiar profesor, a fost în- 
vățătorul învățătorilor. „Am ascultat-o” pe „MA- 

MA” (totdeauna scrisă cu majuscule, în consem- 
nările sale) și „m-am făcut învățător”. „Dar, pen- 
tru că am uitat s-o întreb pe cine să învăț... m-am  
făcut învățător al... școlarilor, studenților și cadre- 

lor didactice.” Înainte de toate, 
însă, s-a educat pe sine și-a ajuns 
în „slava minții”, cum spune poetul 
Lucian Blaga, în poezia „Anii vieții”, 
dedicată de colegul său, prof. univ. 
dr. Constantin-Cezar Tiță.

„Complexitatea, profunzimea și  
valoarea de excepție a lucrărilor sa- 
le” (Nicolae Oprescu), „gânditor și  
educator umanist” (Gheorghe Dea- 
conu), „Man of the Year - 1995”  
(American Biografical In-stitute, Cali-

fornia, SUA), „seducătorul cărturar... deliberat  
disponibil pentru binele semenilor săi” (Dumitru 
Gherghina), „intelectual rafinat, de anvergură”, 
„arbitru al eleganței”, care „toată viața «a jucat» în  
fața cortinei” (Gheorghe Pantelimon), „exemplu 
de tenacitate” (Constantin Mănescu-Hurezi), 

„simbol al spiritualității” (Eugen Petrescu) și  
multe alte calități sunt aprecieri ale contempo-
ranilor, studenți, colegi, prieteni, cunoscuți. Cu  
toate acestea, „Popescuțu” recunoaște, cu since- 
ritate: „Am o stare normală a trebuințelor... Am  
trăit împăcat cu sinele... Mi-ajunge steaua mea.” 
       Prin opera și activitatea sa, prin operaționali-
zarea cunoștințelor sale și relaționarea cu se-
menii săi, „Învățătorul” Alexandru Popescu-Mi- 
hăești a sporit zestrea culturală a întregii ome-
nirii, îmbinând, cum frumos spune Dumitru Dră-
ghicescu, fratele mai mare în ale Psihologiei, 
„cerescul divin în umanul terestru”.

Dator c-o moarte, „Învățătorul” - model pen- 
tru cei care i-au cunoscut sau îi vor cunoaște fap-
tele și opera - și-a câștigat „sacralitatea”, alături 
de luminile recunoștinței noastre și sperăm că 
și acum, dincolo de timp, își ține promisiunea: 
„La fel cum v-am iubit întotdeauna, vă iubesc și 
acum, pe toți. Așa să ne ajute Dumnezeu!”  

Vă mulțumim! Iubirea și respectul nostru să 
vă însoțească în Eternitate!

(Urmare din pag. 1)

Obștea călugărească a Coziei a fost organizată, la sfatul 
Sfântului Nicodim, întărit prin poruncă domnească, după regulile 
Sfântului Munte Athos. 

În secolul al XVII-lea, din Lavra Coziei se retrag în vetrele de 
sihăstrie de dincolo de Olt mai mulți călugări, cei mai cunoscuți 
fiind Sfinții Cuvioși Daniil și Misail, de nevoința duhovnicească a 
cărora este legată organizarea unor noi obști monahale. În tra- 
diția isihasmului românesc, activitatea duhovnicească a fost îm- 
pletită cu cea culturală, și dovedește continui-
tatea scriptoriilor, a școlii de grămătici și a preo-
cupărilor culturale din mănăstire, amintind că în 
anul 1689 Paisie Cozianul a donat Mănăstirii Bis- 
trița Sinaxarul tipărit la Moscova4. La sfârșitul se-
colului al XVII-lea exista aici „… un fel de univer-
sitate grecească care a avut o mare însemnătate 
în mișcarea culturală din epoca aceea”5. 

Continuând tradiția isihastă, arhimandritul 
Sofronie a tradus Condica Mănăstirii Cozia, în anul 1765, egumenul 
Anania a tradus Viețile Sfinților6, iar Antim Ieromonahul7 în 
anul 1766-1767 a copiat un manuscris cu titlul Cosmografie, 
adică „izvodirea lumii”.  Pe de altă parte, Ieromonahul Grigorie 
cozianul8, în Scara Sfântului Ioan Scărarul – 1765 și Miscelaneu 

–1766, manuscrise românești de mare valoare 
culturală, nu s-a oprit numai la scrierile sfin-
te, cum l-ar fi îndreptățit calitatea sa de ie- 
rografos (scriitor sfințit), ci s-a ocupat și de  
probleme din istoria universală. De aseme-
nea, Ieromonahul Onufrie Cozianul, egumen,  
are traduceri, păstrare şi adnotare de docu- 
mente cu importanţă istorică, iar arhimandritul 
chir Sofronie Cozianul are câteva traduceri, 
adunare, păstrare şi adnotare de documente cu importanţă 

istorică, printre care Oglinda bogosloviei (1777)9. 
Am amintit câteva din realizările monahi-

lor cozieni, dorind să subliniem faptul că viața  
duhovnicească din Mănăstirea Cozia a devenit  
pentru secole de-a rândul focarul spriritual și  
cultural din care a iradiat lumina dreptei cre dințe.  
Mănăstirea Cozia căpătase recunoașterea de  
„lavră românească”, pentru că, potrivit Catastih- 
ului din 1778, schiturile Cotmeana, Seaca, Turnu, 

Stănișoara, Păușa, Inătești-Sfântul Gheorghe, Inătești-Buna 
Vestire, Bolnița Coziei, Cozia Veche și Schitul Trivale depindeau și 
funcționau după rânduielile monahale ale obștii sale.

De aceea, îl cinstim pe Voievodul Mircea cel Bătrân, pentru 
că a avut înțelepciunea de a nu impune lucruri străine de tradiția 

MĂNĂSTIREA	COZIA,	CTITORIA	VOIEVODULUI	MIRCEA	CEL	BĂTRÂN...
Bisericii ci, în ascultare de părintele său 
duhovnicesc, Sfântul Nicodim de la Tismana, 
a sprijinit dezvoltarea isihasmului românesc 
care a luminat spiritualitatea și cultura  română 
vreme de șase veacuri.

Pentru toate acestea, Voievodul Mir-cea cel 
Bătrân dăinuie astăzi în conștiința poporului 
român drept apărător de țară și mărturisitor 
al credinței creștine, rămânând purururea în 

pomenirea călu-gărilor de aici și a Noastră, deopotrivă.
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Christian	W.	SCHENK

Poetul Ovidiu Cristian Dinică caută neîncetat „cuvântul ce 
exprimă adevărul”, un fel de motto după renumitul vers 

eminescian Criticilor mei. Aceasta este tema „recurentă”, în mod 
aproape obsesiv  folosită și bine închegată a poeților 
șaizeciști ca Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea 
Ivănescu sau Ana Blandiana.

Dragostea pentru cuvinte nu este una superficială, 
cum se practică foarte des în poezia modernă ci de 
multe ori în sensul arghezian al secretului „cuvintelor 
potrivite”, extrem de vii în mesajul persuasiv, interior 
al poemelor, marcate de ritmul viguros al gândirii sale 
poetice, cu multe imagini și versuri remarcabile, cu 
simboluri și culori strălucitoare a substanței lor afective. 

Poetul construiește catedrale de cuvinte simțind în 
limbajul poetic un spațiu securizant și mai ales securizat! 

Poetic și plin de har, strălucitor și înțelept, Cristian Ovidiu 
Dinică filosofează despre viață și dragoste, despre bucuriile dar 
și despre viciile speciei umane, despre culmile și coborâșurile 
existenței noastre uneori frumoase, alte ori chiar minunate. 
Poetul talentat gestionează actul de echilibru, uneori dificil, dintre 
poe-zia magică și afirmația prozaică, între limbajul liric și cuvintele 

LIBERTATEA	CUVÂNTULUI clare, inconfundabile, între idealism și realism, și astfel aduce la 
suprafață acești doi poli care nu trebuie neapărat să se contrazică, 
ci dimpotrivă care se pot completa într-un echilibru sănătos – cu 
condiția folosirii bunului simț liric!

Cuvintele, frânturile evlavioase ale cuvintelor, aurora 
cuvintelor, calea cuvintelor seducătoare, culorile cuvintelor, 
magia sunetelor dau un plus poemelor cuprinse în acest volum.

La poetul Cristian Ovidiu Dinică se întâlnesc și alte muze în 
„atelierul” său poetic: muza elegiacă, muza traumei existențiale 

(ca în viziunea lui Heidegger), muza poeziei de dragoste 
sau cea a regretului... Poetul cultivă într-n mod cât se 
poate de virtuos oximoronul, starea de tensiune indusă 
imaginarului. În această poezie cu accente muzicale 
pot fi recunoscute frânturi de simbolism, expresionism 
târziu, postmodernism și suprarealism, dar și accente 
problematice ale vieții cotidiene, oscilând stilistic între 
modernismul poeziei de notației și cea a clasicismului 
(de la Eminescu până la Lucian Blaga). 

Multitudinea conceptelor filosofice și estetice, 
repetiția discursului poetic fac dificilă încadrarea lui într-

un curent anume, într-o anumită mișcare literară sau estetică, 
fapt ce conferă autorului originalitatea la care este evidentă. 

Poeții care au urmat calea clasicismului modern nu au 
abandonat tema cuvântului, dar nici nu au pus-o în centrul 
mitologiei lor lirice. Între poezia lui Cristian Ovidiu Dinică, pe de o 
parte, și cea a poeziei românești de după secolele al XVI-XX, există 
– ca drum propriu spre originalitatea indiscutabilă pe care o are - o 

detașare tematică substanțială precum se cuvine poetului modern, 
dar nu modernist. Poetul nu se încadrează postmodernismului, 
acelui postmodernism care provoace la mulți poeți contemporani 
criza declinului liric printr-un ex-centrism forțat.

Versurile de față rup echilibrul unui limbaj tensionat al dând 
frâu liber liricului; poezia capătă un caracter eruptiv, schimbă 
structurile limbajului, lasă impulsului - de multe ori liric-fantomatic 
-  o libertate aproape nelimitată în câmpul reflexiv și valoric.

Prăbușirea în toamnă a splendorilor naturii pare a fi o 
lungă simfonie a melancoliei din care s-au născut acordurile 
romantismului dar și dramele celui mai rece, cel mai obiectiv 
realism care a generat atât scepticism cât și filozofie lirică, găsite 
în literatura marilor clasici și contemporani a secolelor trecute ca 
Valéry, Rilke, Blaga sau Arghezi. Scepticismul, deseori fulminant 
față de viață, despre istorie, zdrobit de timp și răsturnat de erezii, 
conflicte, ambiții umane, se extinde și în poezia poeților de astăzi. 
Păstrarea armoniei, a echilibrului dintre trup și suflet, dintre individ 
și societate este o condiție sine qua non a condiției artistului în 
general, care ar trebui fi perpetuată de poezia contemporană.  
Deci, ce putem face pentru a menține acea armonie dintre suflet 
și corp – pentru a o „păstra”? 

Pe bună dreptate, înțeleptul Solomon, regele vechiului Israel, 
le-a dat copiilor săi următorul sfat: „Pazeste-ti inima mai mult 
decat orice, căci din ea ies izvoarele vietii.” (Proverbe 4:23). 
Astfel poetul nostru se încadrează perfect, urmând liricul marilor 
înaintași, în forma modernă a poeziei de concepție!

Fie ca inima să fie dorința sufletelor noastre!
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Liga Scriitorilor premiază an de an cele mai bune produse 
editoriale care au văzut lumina tiparului în anul editorial 

precedent. Pentru această ediție au fost luate în considerare 
cărțile sosite pe adresa conducerii naționale a LSR pentru jurizare 
până la 28 ianuarie 2022 reprezentând 227 cărți, făcându-se câte 
trei selecții pentru fiecare gen literar și în final au fost stabilite 
cărțile câștigătoare.

Juriul, format din scriitorii Iulian Patca (președintele juriului), 
Ionuț Țene, Gavril Moisas, Voichița Pălăcean Vereș și Ion Constan- 
tinescu, reunit în ședința din 26 ianuarie 2022, a hotărât pre-
mierea celor mai bune cărți apărute în anul editorial 2021, astfel:

1-Premiul național pentru Opera Omnia - ION CONSTAN-

PREMIILE	LIGII	SCRIITORILOR	DIN	ROMÂNIA	PENTRU	CĂRȚILE	
APĂRUTE	ÎN	ANUL	2021

TINESCU, poet, prozator, epigramist, jurnalist, ctitor de reviste.
2-Premiul pentru Cartea de poezie - MIRCEA DORIN ISTRATE: 

Jertfelnicul Ardeal; EUGEN BURGHELEA: Rime brumării; DOREL 
NEAMȚU: Albastrele iubiri.

3-Premiul pentru Cartea de proză (roman) - NICOLAE SUCIU: 
Didactica Nova.

4-Premiul pentru Cartea de proză (scurtă) - ANA-CRISTINA 
POPESCU: Cercul

5-Premiul pentru Cartea de satiră și umor - HOREA GANA: 
Ganagrame

6-Premiul pentru Cartea de critică, eseu și istorie literară - 
ELENA CĂPĂȚÂNĂ: Depinde de noi 

7- Premiul pentru Cartea de memorialistică și spiritualitate - 
GHEORGHE GIURGIU: Tablete pentru neuitare

8-Premiul pentru Cartea monografică și de cultivare a valorilor 
tradiționale - MUGUREL PUŞCAŞ:  Rușii Munți, file de monografie

9- Premiul pentru Cartea de antologie și de cultură a valorilor 
literare - LILIANA MOLDOVAN: Orizonturi mureșene

10-Premiul pentru Cartea de debut  - DAN NEICUȚESCU: 
Tinerețe abandonată

11- Premiul pentru Cartea de publicistică literară - ANDREI 
CALICEA: Oricine la vârsta de 19 ani dorește viață

12- Premiul Cartea pentru copii  - MARIANA CRISTINA POPAN: 
Anotimpurile copilăriei

13- Premiul pentru Cartea-jurnal de călătorie - MARINELA 
BELU-CAPŞA: India-dincolo de timp

14- Premiul pentru Publicații literare periodice - Revista 
Bucureștiul literar și artistic (Director Coman Şova, redactor șef 
Florentin Popescu); Revista BOGDANIA (Director Ionel N.Marin); 
Revista RITMURI BRAŞOVENE (Director fondator Viorica 
Popescuă); Revista ARENA LITERARĂ (Director R.N.Carpen, 
redactor șef Aureliu Goci).

15-Premiul Laudatio al Ligii Scriitorilor din România. - DORINA 
CATARIG: Floare de nu-mă-uita (Roman)

16-Premiul Special al Ligii Scriitorilor din România - MILENA-
RIUM-Dicțonar encyclopedic al scriitorilor români la începutul 
mileniului al III-lea.Volumul I. Coordonator Gheorghe A.Stroia.

Liliana	MOLDOVAN

Romanul Oglinda de apă de Al.Florin Țene, apărut la Editura 
Napoca Star, din Cluj-Napoca este o frescă a comunității 

orașului natal.Romanul este o adevărată sagă despre oameni, colegi 
de școală, evenimente petrecute în perioada de tristă amintire  
a  anilor 1942-1960, când sub cisma rusă era impusă o ideologie a 
exploatării omului de către politica comunistă.

Cunoscut ca poet, romancier, critic literar și biograf, Al. Florin 
Țene, fondatorul și președintele Ligii Scriitorilor Români, este un 
autor prolific, deosebit de talentat, care a lansat, pe piața editorială 
contemporană, mai multe romane cu caracter biografic ce i-au 
oferit prilejul de a face incursiuni critice și biografice în viața unor 
scriitori consacrați precum: Gib I. Mihăescu, Alexandru Macedonski, 
Minulescu, Radu Gyr, Traian Dorz, Vasile Militaru, Vasile Gafencu.

În romanul, cu puternice valențe autobiografice, prozatorul Al. 
Florin Țene, evocă lumea copilăriei și așează în lumina reflectoarelor 
câteva întâmplări fundamentale care i-au marcat primii ani de viață 
precum și adolescența. Este vorba de universul copilăriei și al vieții 
de școlar și licean, derulate la Drăgășani, orașul său natal, localitate 
care a reprezentat pentru copilul, și apoi pentru adolescentul Sorin, 
un adevărat paradis, o lume cu tristeți și bucurii, cu prietenii și oameni 
dragi, cu zguduitoare evenimente istorice și cu peripeții specifice 
vârstei. Adormite în palma sufletului, amintirile scriitorului, prind 
viață treptat, într-o înșiruire cronologică firească și sunt relatate pe 
fondul unor dialoguri cu caracter confesiv, simple și discrete, care 
oferă fiecărui episod evocat un grad ridicat de atractivitate și savoare 
literară.

Pe parcursul celor trei mari capitole ale volumului, Al. Florin 
Țene reînvie câteva din momentele existențiale importante care i-au 
marcat copilăria. Romanul începe cu relatarea unui episod extrem de 
dramatic. Este vorba de raidul aerian, la care asistă eroul romanului 
și care îl surprinde la o vârstă atât de fragedă încât băiatul nu reușea 
încă să pronunțe unele cuvinte cu corectitudinea necesară. Pe 
parcursul romanului, scriitorul construiește imaginea unei copilării 
marcate de diverse istorii, de frământări și secvențe de viață aflate 
într-o permanentă schimbare. Chiar și atunci când liniștea localității 

A	APĂRUT	ROMANUL	AUTOBIOGRAFIC	Oglinda de apă	
DE	AL.	FLORIN	ȚENE

e tulburată de înfiorătoarele raiduri aeriene ori de consecințele 
tragice ale instaurării regimului comunist, universul copilăriei lui 
Florin Țene este plin de lumină, de candoare și de bucurie, chiar dacă 
în perioada imediat următoare încheierii Celui de al Doilea Război 
Mondial, viața românilor se desfășura în orizontul sărăciei, al terorii 
și al unei nesiguranțe fără precedent. Episoadele evocate de Al. Florin 
Țene dezvăluie chipul unei copilării complexe în 
spatele căreia vibrează glasul delicat al sufletului 
unui copil, care a constat de timpuriu cât de 
fragilă este granița dintre viață și moarte, dar și 
cu atitudinea specifică oricărui tânăr ademenit 
de farmecul jocului, și mai târziu, de poezia lumii 
înconjurătoare. 

Alternanțele temporale și pendularea 
între trecut și prezent conferă romanului un 
plus de autenticitate deoarece fireasca linie 
autobiografică este întreruptă de extrase din 
poeziile, fragmentele de proză, eseurile și piesele 
de teatru scrise de Florin Țene, mult mai târziu, în 
anii maturității.

Descoperim în carte un gen memorialistic 
inedit, în care granița dintre realitate și ficțiune 
se ondulează permanent în așa fel încât faptele 
reale se reflectă în oglinda distorsionată a refle-
xelor ficționale. Cititorul, de pildă, se lasă legănat 
de această alternanță și se întreabă, de cele mai 
multe ori, ce cantitate de ficțiune se găsește în 
spatele fiecărui eveniment relatat. De fapt, apetența autorului pentru 
dansul dintre realitate și ficțiune este o constantă a scrierilor lui Al. 
Florin Țene, așa cum observăm și în celelalte romane publicate până 
acum: „Chipul din oglindă”, roman, editura Fundației Culturale „I.D. 
Sîrbu”, Petroșani, 1997; „Insula viscolului”, roman, editura Napoca 
Star, Cluj-Napoca, 2000; „Orbul din Muzeul Satului”, Editura Napoca 
Star, 2002 (care, împreună cu „Chipul din Oglindă” și „Insula Viscolu-
lui”, face parte din trilogia „Insula Viscolului”); „Geamănul din oglin-
dă”, roman, Editura Semănătorul, București, 2011; „Geamănul din 
oglindă”, roman, Editura Nico, Târgu Mureș, 2012; „Inelul de iarbă”, 

roman, Editura Semănătorul, 2013; „Inelul de iarbă”, ediție revăzută, 
roman, cu o prefață de Voichița Pălăcean Vereș, Editura Napoca Nova, 
2013; „Un ocean de deșert”, roman, Editura Semănătorul, 2013; „Un 
ocean de deșert”, roman, cu o Prefață de Mariana Cristescu, Editura 
NICO, 2013; „Răzbunarea gemenelor”, roman, Editura Semănătorul, 
2015; „Răzbunarea gemenelor”, roman, cu prefață de Mariana Cris-

tescu, Editura NICO, Târgu Mureș, 2015; „La braț 
cu Andromeda, viața scriitorului Gib I. Mihăescu 
între realitate și poveste”, prefață de Voichița 
Pălăcean Vereș, roman, Editura NAPOCA NOVA, 
Cluj-Napoca, 2016; „Veniți, privighetoarea cântă! 
Viața scriitorului Alexandru Macedonski între re-
alitate și poveste”, roman, Editura Napoca Nova, 
prefață de prof.univ.dr. Florentin Smarandache; 
„Cursă pentru șobolan”, roman polițist. Editura 
Napoca Star, 2019; „Întoarcere pe o punte de 
pâine”, roman, Editura Napoca Nova, 2019; „În-
toarcerea din cruciadă, viața lui Radu Gyr între 
realitate și poveste”, 2020.

Cu „Oglinda de apă” avem în față un roman 
rafinat și complex, în care Al. Florin Țene face 
o radiografie a societății românești din primii 
ani ai instaurării comunismului, pe fondul unui 
discurs literar desprins din categoria genului 
memorialistic, deoarece romancierul relatează, 
uneori cu lux de amănunte, o parte din 
secvențele de viață și oamenii care i-au marcat 

destinul, încă din primii ani de viață. Printre aceștia un loc central 
revine tatălui, secondat de intervențiile permanente ale mamei 
autorului, femeie înțeleaptă, mereu încercată de grija zilei de mâine, 
atentă cu nevoile celor din jur, adepta unor principii de viață bazate pe 
armonie, credință și iubire. „Mama care cunoştea multă istorie, dar 
completată şi de tata, în fiecare seară îmi povestea părţi din istoria 
creştinismului.” Imaginea tatălui în schimb, așa cum se conturează 
prin ochii copilului, și apoi al elevului Al. Florin Țene, este aceea a unui 
bărbat cu o cultură generală solidă, loial, corect, care muncește din 
greu pentru a-și întreține familia și este respectat de comunitate.

	
		

	

	



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

Publicăm o parte din memoriile ce alcătuiesc într-o sinteză viaţa şi profesionalismul exemplar al profesorului Iulian Iovan dedicat Liceului Vasile Roaită,  Secţia cu Program Special de Educaţie Fizică din Râmnicu Vâlcea, 
activitate desfăşurată cu pasiune, pentru o educaţie sănătoasă  în spiritul muncii sportive, de formare intelectuală şi de performanţă a elevilor şi tinerilor vâlceni. (Prof. Gheorghe Dumitraşcu)

V
(Urmare din numărul trecut)

Am conceput și am tipărit documente importante pentru 
fundamentarea secției ca instituție viabilă și de valoare în 

sistemul educațional, care și-a adus contribuția la succesele țării 
într-un domeniu în care a devenit cunoscută și apreciată în lume. 
Astfel, pentru a lăsa istoriei sportului vâlcean dovezi concrete, 
am tipărit registrul de evidență a rezultatelor pentru fiecare 
dintre cele trei secții. Am tipărit fișa medicală individuală în care 
Cabinetul medical înregistra toate datele care priveau starea de 
sănătate și evoluția dezvoltării fizice a tuturor elevilor secției. Am 
confecționat o carte de onoare și un album pentru prezentarea 
celor mai bune rezultate sportive, care, din păcate nu au fost 
tratate cu atenție de toți profesorii.

Am organizat și condus Comisia metodică a profesorilor de 
educație fizică, în cadrul căreia se analizau și se stabileau orientări 
necesare unei mai eficiente metodici și adaptării predării la noile 
cerințe care surveneau de la Ministerul Învățământului și UCFS. 
Am organizat și asigurat participarea elevilor și profesorilor în 
taberele centrale de instruire sportivă, organizate de Ministerul 
Învățământului în diferite orașe cu tradiție, în scopul unui schimb 
de experiențe între specialiști și elevii sportivi fruntași din alte 
școli similare din țară dar și ca o recompensă pentru munca 
lor, deloc ușoară, depusă în fiecare an școlar. Tot pentru a întări 
coeziunea dintre coechipieri și a-i recompensa pentru dăruirea 
lor în onoarea școlii, am organizat, în fiecare an, tabere, fie iarna 
la Muntele Mic, fie vara la mare în stațiunile Mamaia, Constanța 
sau Eforie Nord.

Printr-o întâmplare, fericită și neașteptat de eficientă, în 1970, 
mi s-a ivit ocazia, la care nu mai speram s-o văd materializată, de a 
construi sala mare de sport. Sprijinul determinant l-am primit de 
la ing. Chelcea Ion, Şeful serviciului investiții din Consiliul Popular 
Județean, care a asigurat cuprinderea obiectivului în planul 
economic al județului și proiectarea lui, precum și de la ing. Iana 
Nicolae, directorul Băncii de Investiții, care a asigurat finanțarea. 
Până la comunicarea oficială a prevederii construirii acestei săli 
de sport, în plenara C.P. Județean, n-am comunicat nuimănui, 
de teama de a nu ni se pune, așa cum s-a mai întâmplat, piedici.  
Începută la 25 octombrie 1971, construcția s-a finalizat și am 
inaugurat-o la 20 ianuarie 1973. 

În 1976, într-o discuție obișnuită cu directorii, la terminarea 
programului, am stabilit să luăm legătura cu C.P. Județean 
pentru a ne sprijini în realizarea unei săli de festivități prin 
supraetajarea celei existente și cu o nouă sală de sport, pentru 
a face față necesităților multiple ale liceului. Însoțit de dir. adj. 
Dogăroiu Silvestru, ne-am deplasat la Prim Vicepreședintele ing. 
Gh. Alboiu, care ne-a ascultat cu răbdare și atenție. Ne-a spus că 
este cam prea repede după construirea celeilalte săli, dar trebuie 
să găsească o soluție. Şi a găsit soluția ingenioasă care a făcut 
posibilă construirea unei noi săli de dimensiuni confortabile, iar 
vechea sală a fost transformată în sală de festivități.

Afirmarea școlii noastre prin rezultatele obținute ne-a permis 
să organizăm întâniri amicale cu școli din alte orașe din țări 
prietene. În 1971, am organizat întâlnirea cu liceul similar din 
Plevna – Bulgaria, la volei, la Râmnicu Vâlcea și apoi la Plevna. În 
1972, am avut o nouă întâlnire tur-retur cu același liceu sportiv 
din Plevna. În 1973, am organizat o dublă întâlnire la volei, băieți 
și fete, cu juniorii orașului Lodz din Polonia. În 1975 am organizat o 
întâlnire, la gimnastică fete, cu o echipă din Praga – Cehoslovacia, 
numai la Râmnicu Vâlcea.

Pe lângă sarcinile profesionale, care decurgeau din statutul func- 
ției, am fost cooptat în toate formele de organizare a activității 
instituției, ceea ce mi-a îngreunat enorm coordonarea muncii co-
lectivului didactic și personalului administrativ pe care îl aveam în 
subordine. Nu am fost neglijat de a fi prezent în funcții onorifice sub  
formă de responsabil cu unele activități sau membru în diverse co- 
misii din cadrul organismelor județene, implicat în organizarea ma- 
nifestațiilor sportive de masă, serbări sportive de sfârșit de an școlar,  
munci agricole însoțind elevii sau practică în atelierele școlii. 
Pe lângă activitățile ce-mi reveneau pe linia specialității am fost 
numit de Ministerul Învățământului director de tabără națională, 
la fotbal, cu elevi din liceele sportive, în 1961 la Caransebeș. 
De asemenea, am fost director al taberei naționale de baschet 
pentru elevii școlilor sportive, la Râmnicu Vâlcea în 1968. 

Am oficiat ca președinte al Comisiei de admitere în liceu la 
clasa a IX-a - program de educație fizică.

În 1968, cu ocazia trecerii la organizarea administrativă pe 
județe, am fost convocat la Comisia centrală de organizare a 

structurilor administrative și în prezența viitorilor conducători, 
Petre Dănică și Matei Constantin mi s-a solicitat acceptul de a 
primi funcția de președinte al CJEFS Vâlcea. L-am refuzat, nu fără 
emoția de a fi obligat, așa cum se proceda pe atunci.

    În următorii ani am fost solicitat ca Inspector de educație 
fizică la Inspectoratul Şcolar Județean, pe care l-am refuzat, de 
asemeanea. Motivul refuzului meu a constat în neconcordanța 
cu idealul meu profesional. Nu eram pasionat de munci 
administrative, birocratice și lipsite de conținut practic. Eu doream 
să pregătesc sportivi nu să mă depărtez de ei. Funcția pe care o 
aveam am primit-o fără să fiu întrebat și cu o frază tăioasă care 
mi-a dat de înțeles că nu pot refuza.

Am continuat să mă ocup de bunul mers al școlii încercând 
să găsesc forme eficiente pentru a îmbunătăți calitatea instruirii 
prin aplicarea unor metode nou apărute, moderne și eficiente, 
stabilite pe baze științifice și experimentate în lume. M-am gândit  
să pun accent pe autoperfecționarea celor care predau la cate-drele 
de specialitate creându-le condiții prin introducerea de mijloa- 
ce tehnice care să-i ajute să studieze structurile execuțiilor tehnice 
și să poată înlocui greșelile însușite involuntar. Am cumpărat nouă 
aparate de filmat pe 8 mm și aparat de proiecție cu care puteam 
urmări execuția unui exercițiu, cu încetinitorul. La antrenamente 
puteau să insiste pe eliminarea greșelilor și să grăbească per-
fecționarea. Din păcate inițiativa nu a atras interesul colegilor.

Am urmărit, în perioada anilor 1973- 
1975, evoluția preocupărilor la nivel  
internațional având ca obiectiv gim-
nastica feminină. Gimnastele se prezen-
tau din ce în ce mai greu la exercițiile pe  
aparate a căror dificultate sporită le pu-
neau probleme, mai ales fetelor cu vârsta 
mai înaintată și cu un gabarit robust. Se  
vehicula ideea înlocuirii gimnasticii spor-
tive cu cea artistică. Țări, ca Bulgaria de 
exemplu, au trecut la aplicarea ideii și 
în scurt timp s-a afirmat prin câștigarea 
titlurilor europene și mondiale. Bine 
orientate au fost și la noi unele orașe ca 
Oradea și București.

Am propus Ministerului Învățământului structurarea secției de 
gimnastică fete, unde nu înregistrasem rezultate notorii și în anul 
1975 am reprofilat secția cu gimnastica modernă.

În 1962, S.S. Elevi a fost transferată din nou la Liceul N. 
Bălcescu. Prof. Trincă Constanța, căreia i-am transferat funcția de 
director în 1962, a plecat cu școala pusă la punct, cu organizarea 
și documentele la zi și cu un bogat inventar, așa cum eu nu am 
primit în 1958, la plecarea secției de la Liceul N. Bălcescu.

Liceul cu program sportiv a continuat să se dezvolte și să ca-
pete notorietate și apreciere în sistemul nostru de învățământ, atât  
din partea Ministerului Învățământului cât și al UCFS – beneficiarul 
bazei de selecție, pe care o reprezentam, pentru susținerea apre-
cierilor de excepție, la nivel internațional, a țării. În anul 1973 s-a 
înființat clasa I cu program sportiv. Era urmarea unui experiment 
în țară, care avea să se afirme ca o formă ideală și care a avut 
atracție pentru părinți. Ceea ce aveau distinct aceste clase, față de 
cele obișnuite, era predarea limbilor moderne și a educației fizice 
de către profesori de specialitate, nu de către învățători. Stabilit 
pentru un anumit număr de ani, în 1978, se punea problema 
desfințării lor, deși rezultatele erau extrem de pozitive.

În anul școlar 1977-1978, în liceul nostru, efectivul de elevi a 
atins cota maximă, având câte 2 clase paralele la toate ciclurile. 
Situația era următoarea: 8 clase I – IV = 237 elevi din care fete 
116, băieți 121; 8 clase V-VIII = 253 elevi, din care fete 120 și 
băieșți 133; 8 clase IX-XII = 222 elevi, din care fete 109 și băieșți 
113; Total 24 de clase cu 712 elevi, 345 fete și 367 băieți.

*  *  *

Pentru a prezenta o situație a celor mai valoroase rezultate 
și a elevilor care le-au obținut, nu este posibil. În cei 21 de ani 
de existență s-au obținut multe performanțe și foarte mulți elevi 
au urcat pe podiumul de premiere la concursurile naționale de 
școlari, juniori și chiar de seniori după absolvire. Am să evidențiez 
câțiva dintre cei ce au atins vârful de performanță prin prezența 
lor în reprezentativele României: 

Enescu Viorica – atletism, a obținut cele mai apreciate rezultate 
începând cu primul titlu de campioană națională, adus liceului la 
categoria copii, în alergarea de 60 m, în 1968. Nivelul cel mai înalt 
l-a obținut ca senioare când a deținut recorduri naționale în 1967 
la 80 m garduri și în 1975 cu recorduri la 100 m garduri și la ștafeta 
4 x 100 m, cu echipa națională. A fost promovată ca antrenor 
în lotul de atletism la Olimpiadele de la Sydney și Atena, la 
campionatele europene, mondiale și universitare unde, prin eleva 
sa Ionela Târlea, în Spania, a stabilit un record mondial universitar. 
Atleta Ionela Târlea, fostă elevă a liceului, și a profesoarei Enescu 
Viorica, a participat la patru olimpiade, reprezentând admirabil 
țara.  Enescu Viorica a fost onorată cu titlul de maestru al 
sportului și antrenor emerit. A devenit cetățean de onoare al 
orașului Râmnicu Vâlcea, în 1994, iar în anul 2004 a fost decorată 
de președintele României cu Ordinul Meritul Sportiv cl. a II-a.

Cheran Florin a fost elev al liceului, în clasele a V-a și a VI-a 
– la fotbal, apoi a trecut la atletism, obținând titlul de campion 
național la copii în 1961, la săritura în înălțime, campion școlar 
la volei în 1964. A studiat la Institutul de Ed. Fizică și Sport în 
București și s-a legitimat la Clubul Dinamo, la fotbal, în 1968. A 
prestat ca jucător și antrenor 15 ani. A obținut cu echipa 7 titluri 
de campion național și cupe, a fost antrenor la echipa națională 
de tineret și apoi, între 2001-2003, antrenor secund la echipa 
națională de seniori cu Hagi și Bölöni. În perioada 2003-2010 a 
condus, ca antrenor, echipa națională de juniori. A avut o bogată 
activitate la FRF între anii 2001-2010. Un exemplu de referință 
pentru cei ce îndrăgesc sportul.

Dumănoiu Laurențiu, pregătit de prof. Stilea Laurențiu la volei. 
A fost promovat în lotul național de juniori ca elev al Liceului, în 
clasele a VIII-a și a IX-a și transferat apoi la Clubul Dinamo București 

unde, prin talent și muncă, a atins vârful 
performanței în 1980, cu lotul României, 
ocupând locul III și medalia de bronz la 
Jocurile Olimpice de la Moscova.

Ioana Liteanu, pregătită de prof. 
Săsăranu Anton la volei. A câștigat locul 
I pe țară la campionatul de junioare II, în 
1975 la Constanța, devenind jucătoare 
în divizia A și promovând în lotul 
național de senioare, cu care a participat 
la campionatul european.

Oltei Alexandru și Orzan Ionel au 
obținut titlul de campioni de juniori la 
gimnastică, pregătiți de prof. Prodescu 

Eugen și au fost cooptați în lotul național de gimnastică, juniori.
Marinescu Adrian un atlet de clasă. L-am propus și a fost 

onorat ca purtător al torței Olimpice în 1972, pentru Olimpiada 
de la München, asigurând schimbul de la Podul peste Olt, pe 
Bulevardul Tudor Vladimirescu până la Statuia Independenței.

Toți ceilalți elevi sportivi, pe care nu i-am putut menționa, 
dar care, la rândul lor, în echipele reprezentative ale liceului, 
au obținut locuri fruntașe în campionate, au făcut cinste școlii, 
orașului și județului și merită recunoștință și respect.

*  *  *
Cu toate rezultatele obținute, care au evidențiat faptul că 

liceele cu program sportiv au confirmat valoarea existenței lor 
- unele ca acelea din Onești și Câmpulung Muscel urcând pe 
treptele perfecțiunii și devenind licee naționale de gimnastică 
fete, respectiv, atletism, o eroare comisă la nivelul cel mai înalt al 
conducerii țării a dus la desființarea lor, în anul 1979.

În martie 1978, în București, o personalitate UCFS mi-a spus 
că la o discuție cu minștrii învățământului, turismului și tineretului 
N.C. le-a indicat să creeze cluburi puternice ca la Onești, fără ca 
cineva să cunoască faptul că școala nu era Club, ci Liceu național 
unde se pregătea Nadia Comăneci. Lipsind de la ședință Marin 
Bârjega, primul vicepreședinte al UCFS – singurul care putea să 
clarifice confuzia, cei prezenți au luat indicația ca pe un ordin și au 
procedat în consecință. Nu am făcut cunoscută informația pentru 
a nu crea îngrijorare colegilor din școală, unii dintre ei fiind în 
pericol să piardă catedra, am socotit că se va găsi o soluție. 

(Continuare în pag. 5)
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În septembrie 1979 liceele sportive s-au transformat în cluburi 
sporive școlare. Aveau să se reînființeze în 1991.

În ce ne privește pe noi, cei doi directori, care, puși în funcție 
în anul 1958, am depus tot efortul pentru a onora încrederea 
acordată, problema avea să se rezolve sub altă formă. În 1977, 
prin Decretul 1270 se stabilea, pentru prima dată în învățământ, 
stagiul de 4 ani pentru directorii tuturor școlilor. Directorul Gh. 
Negoiță avea 26 de ani în funcție, cu 20 de ani fără întrerupere. 
Astfel, la 6 septembrie 1978, în baza decretului, am fost eliberați 
din funcție. Mi-am continuat activitatea la catedra de volei până 
în septembrie 1979, când m-am transferat la clasele cu program 

Dumnezeu să-l odihnească pe bunul meu 
prieten, Nei Darie! Un băiat excepțional! 

Mi-aduc aminte cu multă plăcere de zilele 
minunate petrecute alături de Nei, în copilărie și 
tinerețe. Ce copilărie minunată am avut cu bunii 
mei prieteni și colegi! Eu am urmat clasele I-VIII 
la Şcoala Generală Nr. 5, apoi liceul la „Nicolae 
Bălcescu” (cls IX-XI) și  „Vasile Roaită” (cls. XII). 

Locuiam împreuna în același cartier. Eu pe  
Strada 30 Decembrie (actualmente Mihai Vitea-
zul), lângă blocurile C.P.L., el pe Câmp (așa i se  
spunea cartierului Traian). Ne jucam de-a războ-

NEI-VIOREL	DARIE	–	NONCONFORMIST	ȘI	REBEL

Fostul meu coleg de liceu și de clasă, Nei-Viorel Darie, trecut 
prea devreme la cele veșnice – Dumnezeu să-l ierte și să-l 

odihnească în pace! – a fost fără îndoială liderul necontestat al 
seriei B a Liceului „Nicolae Bălcescu” Râmnicu-Vâlcea, din perioada 
1968-1972. Dirigintă ne-a fost regretata Olga Aftenie, profesoară 
de istorie, fostă gimnastă, care pentru mine personal a fost ca o a 
doua mamă: mi-a dat bursă, m-a trimis în tabere la mare pentru 
sume simbolice (75 de lei), m-a scăpat din multe necazuri, fiindcă, 
recunosc – eram și eu un rebel și nonconformist la fel ca Nei și 
intram ușor în tot felul de necazuri, nesuportând să fiu umilit și 
luat de fraier, indiferent cine ar fi avut o astfel de atitudine față de 
mine. Asta, în ciuda faptului că nu el, Nei Darie, era cel mai bun 
la învățătură din clasă, în fața lui fiind întotdeauna Mihaela Vilău 
(ajunsă medic) și Olguța Avram (ajunsă economist și director de 
filială bancară), iar din clasa XI-a– și Mugurel Alexandridis (ajunsă 
medic și plecată dintre cei vii mult prea devreme în urma unui 
accident de automobil), care s-a mutat de la A la noi, la B, din nu 
știu ce motive.

Nei s-a impus ca lider al clasei noastre atât 
prin inteligența și cultura sa superioare  (avea 
o memorie de elefant!), cât și prin prezența sa 
fizică: figură cu trăsături ferme, parcă sculptate, 
blond, înalt, cu alură atletică (era un foarte bun 
baschetbalist) și cu vorba domoală, care devenea 
rapid alertă și sonoră în momentul în care cineva 
sau ceva îl supăra, fiind totuși ca structură psihică 
o fire colerică; de altfel, eu semănam cu el din 
acest punct de vedere, dar și prin faptul că și eu 
și el spuneam întotdeauna fix ceea ce gândeam, 
ceea ce de multe ori pentru mine cel puțin, dar 
știu că și pentru el, n-a fost deloc un avantaj…

În toți cei patru ani de liceu, Nei a stat în ultima 
bancă din rândul de la geam și cu același coleg – 
Alexandru (Sandu) Maiorescu, ajuns și el medic 
și lucrând mulți ani la Serviciul de Ambulanță din 
cadrul SJU Vâlcea, fiind și astăzi, ca pensionar, 
în activitate în cadrul ”Umanserv”, un serviciu 
de asistență medicală pentru persoane defavorizate finanțat de 
UE, ocazional fiind și delegat în același scop la diferite competiții 
sportive. De altfel, clasa noastră, una de „real” începând cu cea 
de-a X-a, a dat nu mai puțin de șapte medici ajunși în diverse 
specialități și funcții. Ca să vă faceți o idee de nivelul la care „se 
făcea carte” pe vremea aceea, este suficient să arăt că o colegă 
de clasă de-a noastră – Ana Fierucă – a absolvit liceul cu media 
generală 6,50 dar a urmat tot medicina, unde concurența era de 

câte 30-40 de candidați pe un loc. Comparați, vă rog, cu nivelul 
învățământului românesc de astăzi și vă veți îngrozi, desigur, dacă 
sunteți niște persoane normale, responsabile, cărora le pasă de 
ceea ce se întâmplă în jurul lor; altfel… Dumnezeu cu mila, căci 
urmările (dezastruoase) sunt clare ca lumina zilei!

Familia lui Nei Darie avea origini loviștene, mutându-se de 
prin anii ’60 ai secolului trecut din Boișoara la Râmnicu-Vâlcea, eu 
fiind originar din Greblești, sat vecin dar făcând parte din comuna 
Câineni. Firește, faptul în sine ne-a apropiat, cu toate că între noi 
nu au lipsit disputele provenite mai ales din cauză că Nei, deși în 
realitate nu era așa, dădea impresia de aroganță și superioritate, 
iar eu detestam așa ceva și de aici, recunosc, mie-mi „sărea 
țandăra” mult prea repede și disputa era… gata (nicio grijă, eu nu 
m-am schimbat deloc, dimpotrivă)! Niciodată însă n-am depășit 
limita bunului simț și niciodată n-am ajuns să ne jignim, ori și mai 
rău – să ne dușmănim / urâm; dimpotrivă, noi, loviștenii, destul de 
numeroși în serie, în ceilalți ani nu mai vorbesc, eram întotdeauna 

uniți și ne apăram reciproc.   
Nei Darie era nepotul celebrului profesor de  

educație fizică și sport, mare descoperitor de talen- 
te sportive – Petre Darie care, în clasa a IX-a  
mi-a rupt scutirea medicală pe care i-o aduse-sem, 
eu având un handicap neuromotor conge-nital 
(tetrapareză spastică / Maladia Little), spunân- 
du-mi: „Ce scutire medicală mi-aduci tu mie, băi,  
pârlit din Greblești ce ești, ți-e lene să faci miș-
care?”; iar în clipa următoare, în sala de sport fiind,  
jap! – mi-a tras una la fund și mi-a zis: „Ia, urcă 
imediat pe frânghie!”, încât nici n-am știut când 
am ajuns la tavan, cățărându-mă pe frânghia groa- 
să care atârna de el, după care mi-a mai spus: 
„Ei, vezi că poți? Las-că te spun eu lui taică-to!”

Prin clasa a XII-a am avut surpriza să constat 
că Nei avea rude în satul meu natal, Greblești, 
fiindcă am dat „nas în nas” cu el în Căminul 
Cultural, la petrecerea de nuntă a consăteanului 
meu – Gheorghe Sporiș – fiul celebrului morar 

Dinu Sporiș, zis Tămădău, și unchiul fraților Boromiz, de la nu mai 
puțin celebra firmă „Boromir”. Gheorghe era cu vreo 7-8 ani mai 
mare decât mine, ajunsese contabil și se căsătorise cu Angela, 
învățătoare, mai mare decât mine cu 3-4 ani; era fiica lui nea 
Gogu Aslău, zis și Gogu Pioresii, cu care, în ciuda diferenței de 
vârstă dintre noi (era mult mai mare și decât tatăl meu), eram 
foarte buni prieteni, ceea ce ne-a apropiat fiind pasiunea comună 
pentru lectură. Ei, bine, atunci am aflat că Nei era văr cu ginerele 

– Gheorghe al lu’ Tămădău, prin mama 
acestuia, fiica unui morar vestit din 
Boișoara – Pătru Dimoci. 

După absolvirea liceului, Nei a dat 
trei ani la rând examen de admitere la 
pshiologie dar n-a reușit, locuri erau 
foarte puține iar concurența era acerbă, 
abia acum, după ce nu mai e printre noi, 
mă tot întreb cum a reușit el să nu fie luat în armată. În cele din 
urmă a reușit „din prima” la… medicină în București!

Mult mai târziu am avut plăcuta surpriză de a constata că 
Nei Darie avea și un real talent literar, întrucât, student fiind, 
l-am găsit menționat de către Ilie Purcaru în lucrarea sa „Țara 
Loviștei” (Editura „Ion Creangă”, București, 1980, p. 206-208) cu 
un fragment dintr-o proză a lui aflată în manuscris și intitulată 
„Un Domn Suav”. În lucrarea menționată, Ilie Purcaru spune, între 
altele, că „în prozele lui [Nei Darie – n. a.], operează cu personajele, 
cu obiectele, cu noțiunile, metamorfoze și transmutații șocante 
prin îndrăzneală, prin inedit, dar firești, organice prin coerență, 
ca și plăsmuirile mitice ale basmului loviștean, ale legendelor 
loviștene”.

La câțiva ani de la angajarea mea la Centrul de Cercetări 
Râmnicu-Vâlcea, l-am regăsit ca rezident în spitalul din Brezoi, 
alături de nevastă-sa; o internasem pe bunică-mea maternă, 
Floarea Costea, zisă Hobzoaica, pe care cei doi au îngrijit-o cum 
au putut mai bine. După rezidențiat, Nei a lucrat ca medic de 
medicină generală la dispensarul din Pietrari, Vâlcea, de unde s-a 
și pensionat (din câte știu eu). Pe atunci ne întâlneam destul de 
des și, de fiecare dată, după ce stăteam puțin de vorbă, Nei îmi 
zicea: „Hai să cercetăm o cârciumă”! Treptat, întâlnirile noastre 
s-au rărit, îl mai întâlneam dimineața foarte devreme pe la 
Autogara „1 Mai” când eu plecam în delegații la București iar el 
– la Pietrari.

De altfel, cred că Nei nu a participat de la început și până la 
sfârșit la niciuna dintre întâlnirile noastre aniversare ale absolvirii 
liceului. Ne pomeneam cu el că apărea intempestiv la liceu fie 
înainte de întâlnirea cu foștii noștri profesori, fie după, stătea 
câteva minute de vorbă cu noi, după care dispărea la fel de 
intempestiv precum apăruse…

Spre meritul lui, am înțeles că locuitorii din Pietrari au numai 
cuvinte de laudă pentru felul în care-și făcea meseria…

Odihnă veșnică, dragă Nei! Te vom urma cu toții, nicio grijă…
                                                 

Marian	PĂTRAȘCU
  10 Ianuarie 2022

NEI	DARIE	-	UN	BĂIAT	EXCEPȚIONAL
iul. Ne băteam cu săbii confecționate din crengi. 
Eram două armate. Una era a blocurilor C.P.L, 
iar cealaltă a Câmpului... Bătăliile erau inspirate 
din filmele pe care le vedeam la cinematografele 
din oraș: „Modern” și „Unirea”. Pentru mine era 
foarte dificil, fiindcă stăteam la graniță. Făceam 
parte când dintr-o armată, când din cealaltă. Altă 
distracție era când margeam la Olt. Mergeam pe 
insulă, în dreptul actualului Shoping City. Înotam 
din nordul orașului, de acolo de unde este acum 
barajul, până la podul de la Goranu.

Am avut, alături de Nei, numeroși prieteni 

pe acolo. Pe Dudu Darie (vărul lui), Gigi Demeni, 
Anca Murariu, Nicu și Cutu Teodorescu, băieții  
profesorului meu de vioară, Gheorghe Teodo-
rescu; frații Sitaru, Mihăiță Sârbu, Deliu, Nana Vi- 
lău, surorile Geamănu, Monica Urșeanu, Liviu Fo- 
lescu, Gigel Gândăcioiu, Pascovici, Mihai Moră-
reanu, Dan Borocan, Marijean Marinescu și altii. 

A fost doctor la Pietrari. Foarte apreciat de 
locuitorii acestei comune. În copilărie, și eu îmi 
petreceam vacanțele la Pietrari, unde aveam 
multe rude. O comună frumoasă, cu oameni 
gospodari… 

Lui Nei ii plăcea nespus de mult cum cântam 
la chitară. Erau anii ’60, anii muzicii minunate cu 
trupe deosebite: „The Beatles”, „Rolling Stones”, 
„Creedeance Clearwater Revival”, „Phoenix”, 
„Roșu și Negru” și atâtea altele. 

În  Râmnicu-Valcea era „Lotus”, trupă de 
trupă. Aveam și eu o trupă mișto. Cântam cu 
Marian Onea, Cristi Popa și altii. Lui Nei ii plăcea 
enorm cum cântam. 

Dragă Nei, vei fi veșnic în inima și sufletul 
meu!  

Dragoș	CONSTANTINESCU

normal unde aveam rezevare. Am fost în continuare solicitat să 
activez, desigur onorific, în structurile organizatorice ale CJEFS, iar 
din 1980 am fost președintele cercului pedagogic al profesorilor 
de educație fizică pe județ, pe care l-am condus până în 1990 - la 
pensionare. 

*  *  *
Prima perioadă de viață la Liceul cu program  sportiv în 

Râmnicu Vâlcea, care a durat 21 de ani, între 1958-1979, a pus  
în evidență valoarea și eficiența îmbinării procesului de învăță-
mânt teoretic prin pregătirea asigurată de studierea obiectelor  
de cultură generală, cu dezvoltarea armonioasă a calităților  
fizice și finalizarea acestora cu clădirea unui tineret pregătit și 
sănătos.

Ne întâlnim cu mulți cetățeni, care impresionează prin statură 
și eleganță și care se disting imediat dintre cei care nu s-au îngrijit 
de dezvoltarea fizică, atât de necesară.

Şcoala aceasta, prin exigențele cu care se impunea elevilor 
săi, a asigurat viitorul opțiunilor fiecăruia în privința integrării 
sociale. Prin munca tuturor profesorilor s-a asigurat dezvoltarea 
potențialului intelectual și fizic elevilor pentru a-i pregăti să facă 
față cerințelor locului de muncă viitor și vieții. Rezultatele s-au 
văzut prin procentele ridicate ale numărului de absolvenți, prin 
rezultatele obținute la examenele de absolvire și mai ales prin 
cele ale admiterii în învățământul superior, care erau în jur de 80-
90%.

Azi ne mândrim cu numărul impresionant de cetățeni activi 
în toate domeniile vieții sociale: economie, cultură, sănătate, 
învățământ, sport, îndustrie, administrație, cercetare, politică etc. 
Sunt destui care prestează și în străinătate și care se bucură de 
aprecieri notabile.

Se poate spune că totul a fost o reușită și cei ce au contribuit 
la obținerea acesteia se bucură de datoria împlinită.

IOVAN	N.I.	IULIAN



ION	MICUȚ
CATRENE

Sprijin	divin
Vecinul meu nu e ateu,
Se roagă des la Dumnezeu,
Să aibă totu-asigurat,
Atunci când pleacă la furat.

Limpezire
Că sunt primar, tu secretară,
Să fie clar și consemnat:
Amantă nu-mi vei fi, că doară,
Eu îți devin subordonat!

Al.Florin	ȚENE

La începutul acestui an, mi-a sosit de pe meleagurile 
vâlcene, dragi mie, o lucrare în două volume, intitulată 

“Raiul este aici pe pământ-Cartea cărților&Cartea vieții “ de Petre 
Cichirdan, membru UZPR, scriitor atașat valorilor creștine, editor 
și ctitor de reviste. Cele două volume au apărut la Editura INTOL 
PRESS din Rm.Vâlcea în condiții grafice deosebite, primul volum 
are următoarea dedicație care mă onorează: „Domnului Al.Florin 
Țene cu dragoste și respect din partea autorului. 27 ianuarie 2022 
ss P.Cichirdan “

Petre Cichirdan, autor a  18 cărți publicate,  în „Cuvintele 
autorului“, cu care se deschide primul volum de 517 pagini (al 
doilea volum având 151 pagini ), subliniază că „Autorul principal al 
acestei cărți este chiar Biblia, Vechiul Testament și Noul Testament, 
această minunată Carte a Cărților, care a surprins realitatea 
dinaintea ei, dar și pe cea de după…“ Remarc faptul că, încă, de 
la început, autorul acestor minunate volume în prefața intitulată 
„Cuvintele autorului“ folosește simbolistica cifrei 7, fiindcă textul 
este format din șapte versete, începând cu „Noi trăim după 
reguli (… )“ continuând cu „Faptul  biblic se află înaintea oricărei 
experiențe și fapte istorice“ și încheind cu „…blestemul biblic care 
cade asupra urmașilor până la a IV-a generație… “.

Revin la semnificația cifrei 7, pe care o folosește autorul încă  
de la început. Așa cum o spun studiile, cifra șapte este numarul  
perfectiunii divine sau al desăvârșirii,  unul dintre numerele conside- 
rate magice de-a lungul istoriei omenirii care continuă să fascine-
ze şi astăzi.Numărul şapte, este semnul lumii complete, al creaţiei 
încheiate, al creşterii naturii. El este şi expresia Cuvântului Desă-
vârşirii şi deci al unităţii originare.  Magicul cifrei 7 poate fi dovedit 
şi ştiinţific. Din punct de vedere matematic, şapte nu poate fi 
dedus nici ca produs, nici ca factor al cifrelor de la unu la zece. 
Deci şapte nu se obţine nici din împărţirea, nici din înmulţirea 
primelor zece numere. Este, după cum spuneau antecesorii 
noştri, „dumnezeiesc” – nu creează, nici nu poate fi creat.

În Grecia antică, Pitagora, unul dintre cei mai mari filosofi, 
credea că numerele reprezintă sensurile fundamentale ale lumii. 
Potrivit acestuia, cifra 7 este motorul vieţii, unirea spiritului cu 
materia (combinarea cifrei 3: natura triplă a spiritului, cu cele 
patru elemente ale materiei: pământ, aer, apă, foc).

Din punct de vedere psihologic, cifra 7 are o poziţie mediană 
între prea mult şi prea puţin.

Cifra 7, considerată „Numărul lui Dumnezeu”, se regăseşte  în 
domenii dintre cele mai diverse de-a lungul istoriei omenirii.

Cartea este scrisă în versete esențializând etapele biblice, în 
care autorul dă viață personajelor, făcând atractive paginile pline 
de istoria omenirii văzută prin evangheliști.

Cele două volume ale lui Petre Cichirdan  ne face să-L  
înțelegem pe Dumnezeu, astfel  e necesar să apreciem  lucrările 
Lui, pentru că ceea ce face Dumnezeu decurge din ceea ce este El. 
Iată o listă restrânsă a lucrărilor lui Dumnezeu trecute, prezente și 
viitoare: Dumnezeu a creat lumea (Geneza 1.1, Isaia 42.5), susține 
în mod activ lumea (Coloseni 1.17), Își duce la împlinire planul 
Său etern (Efeseni 1.11), care presupune răscumpărarea omului 
din blestemul păcatului și a morții (Galateni 3.13-14), îi atrage pe 

O	AMPLĂ	LUCRARE	DE	INTERPRETARE	A	BIBLIEI	DE	PETRE	CICHIRDAN
oameni la Cristos (Ioan 6.44), Își disciplinează copiii (Evrei 12.6) 
și va judeca lumea (Apocalipsa 20.11-15). În Persoana Fiului, 
Dumnezeu S-a întrupat cum a spus Ioan 1.14. Fiul lui Dumnezeu 
a devenit Fiul omului și este, prin urmare, „podul” 
între Dumnezeu și om (Ioan 14.6, 1 Timotei 2.5). 
Numai prin Fiul putem avea iertarea păcatelor 
(Efeseni 1.7), împăcarea cu Dumnezeu (Ioan 15.15, 
Romani 5.10) și mântuirea veșnică (2 Timotei 
2.10). În Isus Cristos „locuiește trupește toată 
plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2.9). Astfel, ca 
să cunoaștem cu adevărat cine este Dumnezeu, 
tot ceea ce trebuie să facem e să privim la Isus.

O gândire corectă, exprimată prin cuvinte cu 
privire la Dumnezeu e de maximă importanță, 
pentru că o idee falsă despre Dumnezeu este 
idolatrie. În Psalmul 50.21, Dumnezeu îl mustră 
pe omul nelegiuit cu această acuzație: „Ți-ai 
închipuit că Eu sunt ca tine.” Ca punct de pornire, 
o bună definiție pe scurt a lui Dumnezeu este 
„Ființa Supremă; Creatorul și Conducătorul a tot ceea ce există; 
Cel care există prin Sine care este perfect în putere, bunătate și 
înțelepciune.”

Ştim că anumite lucruri sunt adevărate în privința lui 
Dumnezeu pentru un singur motiv: în îndurarea Lui, a binevoit 
să ne descopere o parte dintre calitățile Sale. Dumnezeu este 
Duh, intangibil prin natura Sa (Ioan 4.24). Dumnezeu este Unul, 
dar există ca trei Persoane – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Fiul 
și Dumnezeu Duhul Sfânt (Matei 3.16-17). Dumnezeu e infinit 
(1 Timotei 1.17), incomparabil (2 Samuel 7.22) și neschimbător 
(Maleahi 3.6). Dumnezeu există pretutindeni (Psalmul 139.7-12), 
cunoaște totul (Matei 11.21) și are toată puterea și autoritatea 
(Efeseni 1, Apocalipsa 19.6).

Pornind de la Duhul sfânt înțeleg că Dumnezeu este Duhul 
din celula din creierul nostru moștenită de la prima celulă vie 
din oceanul primordial. Această celulă a trecut prin tot lanțul 
trofic până la om, devenind Conștiință.Când spunem că „ne vede 
Dumnezeu“, practic ne vede conștiința noastră, cea care, dealungul 
mileniilor, a înregistrat și trasmis, din generație în generație 
bagajul de cunoștiințe etapizate pe societăți în dezvoltare.

Această celulă vie primordială s-a dezvoltat în diferite domenii: 
vegetal și animal. Practic acesta este Dumnezeu-Creatorul. Niciun 
om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu 
este Spirit, adică o formă de viață superioară creaturilor de pe 
pământ (Ioan 1:18; 4:24). Cu toate acestea, putem înțelege 
ce fel de persoană este el observând creația sa. De exemplu, 
marea varietate de fructe și de flori este o dovadă clară a iubirii 
și a înțelepciunii sale. De asemenea, imensitatea universului ne 
dezvăluie puterea sa. - Citește Romani 1:20

Isus a spus: „Tatăl nostru care ești în ceruri, să fie 
sfințit numele tău“ (Matei 6:9). Dumnezeu are multe titluri, dar 
un singur nume, a cărui pronunție diferă de la o limbă la alta. În 
limba română se folosește, în general, forma „Iehova“, însă este 
folosită și forma „Iahve“. - Citește Psalmul 83:18. Numele divin 
a fost scos din multe Biblii și înlocuit cu titlurile Domnul sau 
Dumnezeu. Totuși, în textul original, numele lui Dumnezeu apărea 

de aproximativ 7 000 de ori.  Isus a făcut cunoscut acest nume 
când i-a învățat pe oameni despre Dumnezeu. - Citește Ioan 17:26.

Dumnezeu ne invită să ne apropiem de el prin intermediul 
rugăciunii. El se interesează de fiecare dintre noi 
(Psalmii 65:2; 145:18). De asemenea, este gata 
să ne ierte. El observă eforturile pe care le facem 
ca să-i fim plăcuți, chiar dacă uneori nu reușim. 
Așadar, deși suntem imperfecți, putem avea cu 
adevărat o relație strânsă cu Dumnezeu! - Citește 
Psalmul 103:12-14; Iacov 4:8.

În limba română termenul Dumnezeu este 
un împrumut de la păgânism, el provenind din 
latinescul „Domine Deus”, mai exact din forma sa 
populară fără „i” („Domne Deus”), „veche invocație 
păgână adoptată și de creștini pentru unicul lor 
Dumnezeu”. În creștinism, Dumnezeu, YHWH, 
este văzut ca fiind creatorul Pământului și al Lumii.

De obicei se consideră că are atributele de  
sfințenie (separat de păcat și incoruptibil), jus- 

tețe (are dreptate în toate), suveranitate (are voință proprie), 
omnipotență (atotputernic), omniștiință (atotștiutor), omnibene-
voință (atotiubitor) și ubicuitate (omniprezent). Tocmai rugăciunea 
pe care o spunem îl deconspiră pe Dumnezeul din noi. Acesta este 
Conștiința noastră. Spunând rugăciunea este reactivată celula 
primordială ce a trecut prin lanțul trofic până la Om, până la noi, 
liniștiindu-ne psihicul, aducându-ne aminte de înțelepciunea 
Decalogului. În acest context Biserica prin frumoasele tradiții, 
obiceiuri cu Nașterea lui Iisus, Răstignirea, Învierea și Înălțarea 
nu a făcut altceva decât să respecte Evangheliile Apostolurilor, 
perpetuând o speranță a omenirii într-un Sfânt spectacol pe 
scena universală. 

Dumnezeu este cel care ne-a dat viață. De aceea, pe 
el trebuie să-l iubim mai mult decât pe oricine altcineva (Marcu 
12:30). Ca să te apropii de Dumnezeu este necesar să înveți mai 
multe despre el și să faci voia sa. În felul acesta îți dovedești 
iubirea față de el. -  Citește 1 Timotei 2:4; 1 Ioan 5:3. Marcu spune 
că Dumnezeu ne-a dat viață. Așa este. Însă Dumnezeu nu este o 
persoană fizică. Este un Duh născut din celula primordială de care 
spuneam. Este propria noastră conștiință.

Autorul concluzionează, încă din titlul cărții: „Raiul este aici pe 
pământ”, concluzie la care ader cu toată conștiința pe care mi-a 
dăruit-o Dumnezeu, fiindcă așa cum a scris Matei (5, 17 ) că ar fi 
spus Iisus „N-am venit să stric Legea, ci s-o împlinesc.“

Cartea este un adevărat ceaslov, o istorie a apariției 
creștinismului într-o lume dominate de zei.

Volumul al doilea se încheie cu o bogată selecție de referințe 
critice, cu nume de scriitori cunoscuți ce sunt borne  marcând  
granița culturii române.

Cartea este scrisă pentru credincioși și atei, fiind un ghid 
necesar în înțelegerea Cărții Sfinte, fiind o călăuză empatică, 
dar manifestând discernământ în ceea ce privește importanța 
creștinismului.Pe tot parcursul celor două volume, autorul, 
dezvoltă evenimentele biblice dând „carnație“ personajelor, 
accentuând nuanța și misterul, refăcând cu calm sentimentul 
valorii creștine.

Novicele	parlamentar
Vorbind prea des în Parlament,
Partidul l-a luat la țintă
Şi-a invocat ca argument,
Că nu a învățat să mintă.

Nu	ignorați	reptila
Târâș ca melcul avansează
Şi în partid nu deranjează,
Iar prin această stratagemă,
S-a cățărat la vârf, în schemă.

La	horele	din	sat
Când e sfârșit de săptămână,
Sătenii-n cerc se țin de mână
Şi în ițari și cojocele,
Dansează-n ritmuri de manele.

Calitatea	care	estompează	păcatele
Iubita mi-e puțin bătrână
Şi cam plinuță,-ncărunțită
Şi certăreață, repezită...
Dar e bucătăreasă bună.

Dezastrul	egalității
Democrația ideală,
E sacrosantă și morală,
În sens că votul prostului,
Egal cu al savantului.

Spaima	aniversării
E crudă-acea realitate:
Că 70 de ani trecură,
Iar ziua mea o-aștept cu ură,
Că încă-un an se urcă-n spate.

Beneficiul	uitării
E ziua ei de naștere,
Dar n-a făcut petrecere,
Deoarece îi amintește,
De vârsta ce o împlinește.

Noua	alinață	de	guvernare
Că au format guvernul,
E-o mare biruință,
Dar n-are nici infernul
Atâta suferință.

Beneficiul	calificării
Hoțul prost e reținut
Pentru o găinărie,
Scapă cei ce-au obținut,
Doctoratul în hoție.

Nu	e	criză	pentru	mine
Sunt șomer, dar nu contează,
Am de toate, mă descurc,
Că nevastă-mea lucrează,
Menajeră la un turc.

Tratament	prenupțial
Fiind de doctor îndrumat,
Produse bio-a consumat
Şi-n ziua când s-a însurat,
Mireasa, rău s-a supărat.

Gravă	reacție	adversă
Semnalez aici urgența:
După ce m-am vaccinat,
Nu am solzi, nu sunt sonat,
Dar mi-a revenit potența!

Întunecarea
Nu-mi place ca poet Esenin,
În primul rând că este rus
Şi are rimă doar cu Lenin,
Așa că-mi plac cei din Apus.

Tăciuni	și	pulbere
Guvernul nou venit la cârmă,
Cenușa din buget o scurmă
Şi răscolind, s-a supărat,
Că nu-i nimica de furat.

Mântuire
Părinte, pe vecinul meu,
Să-l ocrotească Dumnezeu!
- Că-s văduvă, cu el mi-e bine.De ce 
nu m-ai chemat pe mine?
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Mihai	SPORIȘ

Anul a îmbătrânit după ce a secerat lanul zilelor din snopul 
cel mare. Le-a pus Moșul în hambare, pe altele în lăzile de 

zestre, pe altele le-a pus în sacul de dar, să dea pomana timpului 
de pe năsălie. Pe secretara Lui, sigur delegată să ne fie și nouă 
muză, a însărcinat-o să ne scrie epistolele și cuvintele lor, precum 
semințele bune, să poată germina înnoirea de peste o cumpănă 
de vreme. Moșul se pregătea de plecarea în netimp să-și ia un 
nou avânt de acolo, vreun zbor nou! Va lăsa desigur vorbă, cuvânt 
proaspăt, să nu ne rătăcim prin prea întuneric. Depinde numai 
de noi dacă suntem ascultători și îi vom sorbii lumina cuvântului, 
dacă vom iubi cele scripturi, dacă vom urma povețele și ne vom 
hrăni din cele lăsate. Așa se întâmplă mereu la sfârșit de an! 
Cerurile se deschid, colindătorii - precum poștașii cei noi, hermeșii 
cei vechi, apostolii vrednici - duc vestea că vreme pleacă, obosită 
și vreme nouă vine cu altă poftă de viață. Doar El, peste timp și 
netimp, asistă trecerea/petrecerea și coboară la masa privegherii 
întretimpului, să nu se smintească legea firii – numita naturalitate 
cu... alfa și  omega, pietre de hotar ale timpului! 

Se apropia  Crăciunul anului bolnav de Covid, 2021 și l-a 
poarta mea s-a ivit cu darul mesagerul zeilor (cum altfel puteam 
numi pe slujitorul  de la Cultura Ars Mundi și  dispecer cuvântului, 
de la Intol Press, adică pe Simion Petre Cichirdan?). Îmi aducea 
ca pe o ploaie mănoasă de la Cluj (chiar ploua a vară pe... afară!), 
cartea „prietenului și contemporanului...” , cum vorbea dedicația, 
din 18 decembrie, a lui Constantin Zărnescu: olteanul brâncușofil 
și brâncușolog autentic, sălășluit prin Cluj-Napoca. Titel, prietenul 
nostru drag de multă vreme, ni se dăruia printr-o lucrare 
monumentală : „Civilizația vizuală Brâncuși”, apărută la NAPOCA 
STAR, în 2021. O carte: „roman non-convențional închinat istorie 
avangardelor”,  ne atenționează autorul și ne-o demonstrează 
în cele peste șapte sute de pagini cu ilustrații adecvate și cu 
certificatul de valabilitate, garanție a adevărurilor care își cer 
legitimarea din mai multe surse. O muncă titanică . Îmbinare de 
iubire, vădită în sentimentul apartenenței la neam și la valorile 
sale, și o cercetare profundă a adevărurilor, din perspectivă 
științifică (a se observa impresionantul aparat critic, adăugat spre 
referință!). Acolo unde ambiguitatea artei... generează variantele 
interpretătilor diverse apare poetul/scriitorul din sine, care se 
face purtător de cuvânt al vreunei muze inspiratoare. 

Darului primit îi ești dator să-i dezlegi chingile, să-l eliberezi! 
Cum te poți bucura de-o carte fără a citi-o... imediat? Un strigăt care 
nu își primește ecoul te poate arăta pustiit. Dedicația, explicită în 
dragostea declarată, trebuia să-și primească răspunsul! Mi-am zis 
imediat, ca în fața colindătorilor și ei pe la porți: să intre cuvintele 
colindei să ne încânte/descânte că de aceea cerul s-a deschis și 
vremea e a colinda și a fi colindat! Am stat apoi, ascultând/citind... 
colindul, în tăcerea mesei de taină, cu Dumnezeu la taifas. Pentru 
păstrarea tăcerii  muza Lui făcuse secretariatul și prietenul nostru, 
și el în stare de grație, a prelucrat doar stenogramele/fișele/
fotografiile inspirate și ni le-a pus în față partituri/cuvinte, prin 
ele vorbindu-L . Colindat fiind și la taifas cu Cel coborât luminare, 
m-am trezit mai apoi curtat de o muză inspiratoare, pe care 
n-am putut să o refuz și i-am devenit intermediar să vă comunic 
impresiile iscate, iscodirile celor ascunse din cele intrate de foarte 
curând, cu anumite semne de întrebare și imboldul răspunsurilor 
- ca o neostoire a căutărilor! Să vedeți ce a ieșit! Ecouri!

*
Am citi din cartea ta, Titele, și am aflat și lucruri inedite, cum 

sunt acelea despre corespondența pusă sub obroc dintre Brâncuși 
și Martha Lebherz!

Am citit paginile acelea, le-am recitit și le-am forțat cumva 
descifrarea. Cerul fiind deschis, colinda ta un imbold, imaginația 
îmi trăia euforic erudiția... forțată la o anume decantare. Cred că 
detașarea de cele comune, intrarea-n magia de basm a decorului, 
lărgirea sferelor ...înalte,  poate da speculației iraționale ipotezele, 
acum înaripate și apoi cheile multor descifrări. 

Am stat și eu în faptul colindei cu Dumnezeu la masă și 
L-am întrebat (acum ca între egali –iertată-mi fie cutezanța!): 
ce părere are (desigur, absolutul nu are incertitudini!) ? despre 
corespondența, ascunsă de potrivnicii, dintre Constantin Brâncuși  
și Martha Lebherz? Apoi... despre travestirea lor, în Tantan și 
Tonton? M-a asigurat că în nopțile care vor urma, tot o muză-
secretară ne va informa cu ceea ce putem pricepe. Acum la masă 
cu toți ceilalți să nu uităm că Fiul – cuvântul meu întrupat!- își cere 
cinstirea nașterii, iar nu taina facerii Lui! Aici, acum este nașterea 
Lui, este evenimentul cosmic pe care trebuie să-l cinstim! Dixit 
Dumnezeu Tatăl! care coborâse Duh în lumea oamenilor, pentru 

nașterea Fiului Mântuitor! Şi abia plecă... Bătrânul, că gândul la 
întrebările ce I le pusesem îmi deveni obsesie. Am visat cu ochii 
deschiși în nopțile ce-au urmat, iar ziua reveneam pe scriptura 
primită în dar, căutând alte indicii pentru cărările nopții. Iubirea 
omenească era evidentă în corespondența ascunsă atâta vreme, 
și foarte intensă în vibrația ei. Apoi, aflând despre intenția 
mărturisirii ei publice, dar cenzurată de cei ce ar fi trebuit să 
împlinească o dorință, m-am îndârjit! Alte nopți nedormite...cu 
muza, alte zile pe la avocatul/carte... pledând vinovății suspecte.

Iubirea dintre doi oameni dusă prin travestire într-o 
generalitate nu mai privea persoanele, ci se arăta o taină, una 
consemnată special (se dorea publicarea ei, cu un scop anume!) să 
se adauge altor mărturii, la fel de tăinuite, cum este arta în general 
pentru cei fără inițiere! Cele scrise puteau fi precum un program 
pentru alte forme ale expresiei vieții... mai subtile posibilităților 
cunoașterii. Mi-am spus atunci: hai să ne jucăm, dadaist, cu 
vorbele! că doar sculptorul, meșter la dodii, și prieten cu Tris/
tan Tzara se putea pune pe scris în cheia curentului en vogue... 
la vremea corespondenței. Primisem un dar, din 
dar și... iată! cum îmi vibrară în minte alte vocale: 
dor, din dor! Şi chiar mi s-a făcut dor, să fac din 
darul primit  o ostoire de dor pentru Constantin 
Brâncuși! Ce se putea naște din întâlnirea lui 
Tantan cu Tonton? O mărturisire-poveste care 
să dea alături de aforisme și întreaga sa sulptură 
, o amprentă adăugată genialității! Înseamnă 
că această corespondență, tăinuită abuziv și 
contraproductiv,  este de-o importanță specială 
și ea trebuie descifrată și în cheie simbolică, nu 
doar ca tăinuire a unei intimități, oricum ferită 
de păcat!

*
Tantan și Tonton se dau unul altuia, jumătate 

cu jumătate, să facă un nou întreg!
Din simetria persoanei lor :Tantan/Tan-Tan și 

Tonton/Ton-Ton își dau, unul celuilalt, o jumătate 
să se poată încer(c)ui un sărut. Așezați, față în față, se vor observa 
ca într-o oglindă: Tan-Ton/ Ton-Tan. Planul reflexiei ca un ochi al 
contopirii privește simultan în cele adunate (așa încifrase sărutul, 
în altă plăsmuire... sugerând androginul, Brâncuși!). O făcuse în 
cunoștință de cauză, privind  folosirea simbolurilor, după cum o 
spune:„ Anume simboluri, infinit mai puternice decât mine, m-au 
împins înainte, spre ceva fără nume...” (vezi p.227, nr.308, a Cărții, 
unde se invocă sursa citată :af.173, al cărții dedicate acestora, 
la p.83.). Să căutăm însă dincolo de veșmintele care îmbracă 
conținutul tocmai să ascundă, poate să protejeze, miezul. Hai să-i 
dezbrăcăm, precum am mușca mărul cunoașterii și să spargem 
oglinda despărțitoare. Ceea ce despărțea să se topească într-o 
singură... împărăție. Esențele celor adunate să se pună împreună! 
Cum să ilustrăm acest proces printr-o simbolizare, accesibilă 
printr-o inițiere anume? Nu cumva alfabetul este preexistent și 
el poate explica, simplificând un proces subtil al firii naturii? Să 
dezbrăcăm de veșminte pe Tan-Ton și pe Ton-Tan în momentul 
sărutului și al despărțirii, ca început și sfârșit ale unui proces! Tan-
Ton... devine a→o (A→O)/α→o,  iar Ton-Tan (când își finalizează 
lucrarea, printr-o naștere de exemplu!) se poate schematiza Ω→a!

Ne este la îndemână acum, un posibil înțeles, dacă ne amintim 
de alfabetul grecesc și atribuirea unor înțelesuri semnelor/
simboluri. Alfa (α- ca un cerc cu brațe, uneori A- ca un compas, 
în stare să traseze cercul!) cu menirea să fie bornă începutului, 
iar Omega (o,ω, Ω) cu roluri multiple și El: când al virginității, 
când receptacolul polenizărilor, când finalitate a procesului, cu 
expulzarea din pântec, din Rai, ori finalitate a unui ciclu al marelui 
angrenaj al universului. În simbolizarea noastră, pornind de la Tan-
Ton, redusă la „a→o”, putem desluși începutul în care Tantan, aici 
„a”, săgetează Oul, „o” al lui Tonton! Se știe din spusa populară că 
oul, care nu are plodul cocoșului, nu va ecloza! (Aici să nu uităm 
spusa lui Brâncuși care a spus: „Cocoșul sunt eu!”). Să constatăm 
apoi că „A”-ul se face compas să traseze contururi mai încăpătoare 
punctului adimensional (mult mai mic ca boaba spumii!), și în 
această continuă lărgire să se  binevestească o creștere și să se 
decreteze o grijă specială prin Raiul, în care Dumnezeu/ Făurar 
desăvârșește, mereu, iar și iară, făptură nouă, doar  El știind taina.

a→o este penetrare a virginității, adică în glia proaspăt 
întoarsă se însămânțează, la începutul anului, recolta viitoare, 
care este anunțată la începutul anului vegetal (martie!). În vremea 
aceasta cu cerul ferecat Dumnezeu lucrează nevăzut în grădina 
Raiului. Dumnezeu, singurul creator fără delegație de la altcineva, 
lucrează ca Demiurg, făurind ceea ce se va naște din trupul, ca 
o peșteră a maternității/materialității, la sorocul legiuit. El se 

retrage din lucru când totul este săvârșit și pregătit să-și ia zborul 
în lumină. Atunci se arată! Cerurile se deschid, și chiar Dumnezeu 
sărbătorește cu fiii săi, oamenii, nașterea Fiului/simbol al iubirii și 
întrupare a cuvântului!

Ton→Tan;  Ω→a  Cerul/cerc închis se deschide și Dumnezeu se 
coboară la masă cu oamenii, pentru că din pântecul, ca o peșteră 
a fost slobozit în libertate rodul promis/binevestit.

Au constatat demult oamenii, au și pus-o în scripturi, au 
inscripționat-o pe icoane, că Dumnezeu este  Alfa și Omega, 
Începutul și Sfârșitul, Timpul și Netimpul, Adevărul, Calea și tâcul 
Ființării (numita de Brâncuși Naturalitate!).  Tatăl ceresc (T),  
început și sfârșit ( a și o) este  legea (vezi „n”-ul naturalității!). El 
se  poate travesti  în pseudonimele Tan și Ton, iar toate epistolele 
de iubire pot mărturisi omeneasca lui coborâre în Meșterul/
Făurar, spre a da dovada pămânească a trăirii sale și în muza sa 
inspiratoare, aleasă secretară.

În cercul unui an timpul și netimpul își rânduiesc alternanțele, 
așa cum cerul se închide și deschide. Am semnifica aceste pulsații 

în ochiul care clipește viața și moartea; în cocoșul-
crainic al trecerii de la întuneric la lumină, și 
al sacrificiului său peste groapa care ascunde 
zborul. Mai credem că Meșterul/Cocoș coboară 
în întunericul creației și se lasă văzut numai dacă 
zorile sunt anunțate și oamenii s-au luminat prin 
tâlcul colindelor/rugăciuni, primite cu inima și 
cugetul, uneori prin  trăirea iubirii pământene, 
fără păcat și făcută mărturie. Așa cred că lunile 
Ianuarie și Februarie au fost cândva scoase din 
calendar. În cuprinsul lor se lucra la vedere , 
dar lucrarea gândului este greu de surprins fără 
inițieri prealabile. Şi aici s-ar lămuri, mai profan 
, spusa cu... la început a fost cuvântul! Să mai 
constatăm că în calendarele celor canonice: 
cicumcizia și botezul- ca inițieri speciale!-, sunt 
în ianuarie, iar calendarul popular nu uită de 
Dragobetele, care încuraja impulsul înnoirii și 

sărutul lui Tantan și al Tontonei, taman în luna lui Făurar- când 
atâția făurari se vor fi născut să pună-n lucrare gândurile acestui 
întretimp dintre vechi și nou!

Impuls, Picasso, Prințesa X? Necunoscut rămâne gândul când 
spovedania gânditorului rămâne tăinuită! Să nu zdrobim corola 
de minuni a lumii! În ambiguitatea ei o operă poate sugera 
străfunduri pe care nici făurarul, intermediind absolutul, nu le 
știe. La taifas cu muza-secretară trimisă inspirație, stăpână peste 
taine și lumină, nu te poți dumiri dacă nu ai acordul, rezonanța cu 
El, cu Ea, travestiți în Tantan și Tonton!

*
Decembrie,	doar	luna	a	zecea?

Decembrie, doar luna a X-a?  Vreo prințesă X, șlefuită să 
sporească lumina prea împuținată, într-o vreme îmbătrânită? Un 
fel de... dar din dar, să ostoiască dor... de dor? Cerul s-a deschis 
și Dumnezeu stă cu noi la masă. Tot orizontul freamătă slava  
colindelor, se umple de cuvintele alese ca niște imnuri/rugăciuni și 
o euforie a bucuriei că o ștafetă a vieții s-a făcut.. cu bine. Moșul, 
timp împovărat, a plecat și în ieslea începutului, Cel nou își așteaptă 
botezul! Suntem în  Întretimpul în care se veghează/priveghează 
să nu se smintească lumea. Dumnezeu s-a coborât Duh și este 
venit proaspăt Cuvânt, deja întrupat și își pregătește  lucrarea/
făuririle înnoirii.  Se poate recreea lumea?, reînnoii?, schimba 
în mod radical, fără Revoluții? Se spune, de către cei ce doresc 
altceva, că pentru niște întoarceri pe dos  numai rotirea timpului, 
a puterilor, poate înstăpânii noutatea absolută! Dar, oare? este 
sănătoasă o rotire făcută din ură și fără fireasca iubire, legiuită 
de Dumnezeu? Să constatăm că fără Dumnezeu marile traversări 
ale deșertului, gestionarea întretimpului (alintata tranziție!) nu 
este posibilă! Așa să înțelegem prezența Lui, cerurile deschise, 
la cumpăna vremii! De ce lipsesc lunile ianuarie și februarie din 
calendar? Se spune în tradiția creștinismului românesc (ortodoxie 
cu substraturi precreștine!) că Duhul Lui Dumnezeu, se transmite 
lucrărilor oamenilor numai când aceștia au inițierea maturității și 
îl pot  primii  numai de la Tatăl, nu de la Fiul său, încă necircumcis 
(la evrei!), încă nebotezat (evenimente lăsate lunii lui Ianus!). În 
perioada cerului deschis Dumnezeu este printre oameni. Este 
Învățător și model al Făurarului! Ianus, cândva un om important, 
primește de la Cronos (un Moș al Dumnezeirii vechi!) puterea 
de-a vedea înapoi și înainte, să facă bilanțuri și proiecții să-și 
poată călăuzi turma primită în pază prin Latium! Se poate ocupa 
de ... planificări viitoare. 

(Va urma)

DARURI	DE	CRĂCIUN/2021



Felix	SIMA

Volumul „Şapte călimări” reprezintă colecția de versuri 
semnată Ioana NESTORESCU-BĂLCEŞTI, a căror 

cronologie întrunește complexitatea așezării pe foaie a unor 
trăiri, impresii și sentimente intime.

Rezultatul final al acestui periplu poetic a văzut lumina 
tiparului într-o primă ediție, în anul 2015, într-un tiraj 
limitat de numai 50 de exemplare. Acel număr limitat s-a 
datorat și faptului că acestea au fost legate manual de către 
autoarea înseși. De asemenea, coperta celor 50 de exemplare 
reprezintă, în sine, o lucrare de artă.

La o distanță de mai bine de zece ani de la inițierea 
conceperii acelui volum, Ioana NESTORESCU-BĂLCEŞTI 
oferă, de această dată, o ediție completată cu noile sale 
creații poetice, însoțite de lucrările sale de grafică, rezultate 
în urma trecerii prin cernerea repetată a cuvintelor, transpuse în arhetipuri 
ale ființialității umane. Grafica originală, lucrată în India Ink, reprezintă, 
simbolic, înseși căutările spirituale ale Ioanei, precum și reducerea esenței 
hermeneutice a unor termeni cheie, la starea materiei în care se conturează 
profilul Homunculilor creațiilor umane de orice fel.

Ioana NESTORESCU-BĂLCEŞTI  (n. 1978) se identifică la limita dintre poezie 

SORIN	NIȚĂ
Am	fost...	și	sunt

Am fost mereu un ins dubitativ
În gen „cam”, „circa”, „aproximativ”
Puțin ambiguu și deloc exact,
În permanent balans concret – abstract,
Fugind de absolut și relativ,
Oricând ori relaxat ori incisiv,
Ori prins între etern și efemer
Şi darnic și „Avarul”  Moliere,
Copilăros, dar plin de senectute,
Nu sclav al antitezei absolute...
Şi-acum ce sunt? Un gând exorcizat.
Nu am pierdut nimic și n-am uitat,
Sunt renăscut și-s ca nicicând... Eu știu?
Am fost și-un sfert din ce era să fiu...

COLECȚIA	DE	VERSURI		IOANA		NESTORESCU-BĂLCEȘTI
și artă vizuală. Frecventând cursurile Facultății de Filosofie a 
Universității Naționale din București în perioada1998-2001, 
va face un salt către Departamentul Scenografie și Artele 
Spectacolului din cadrul UNArte București, pe care o va absolvi 
în 2014,ca mai târziu să se regăsească în cadrul Facultății 
de Graphic Design (BA) și Fine Art (MA) – University of East 
London, Marea Britanie (2021). Primele ei recunoașteri 
remarcabile pe tărâmul reușitei poetice au avut loc începând 
cu anul 2006, atunci când i se oferă, pe lângă alte distincții, 
Premiul Revistei Convorbiri literare din Iași dar și Premiul 
Societății Scriitorilor Costache Negri din Galați. 

În perioada 2012 – 2021, lucrările sale de grafică și 
pictură vor fi expuse la: Art Bruxelles (2012-2013), Belgia; 
Scenographic Intersection 1, 2 și 3 la Centrul Artelor Vizuale 
București și Quadrienala de Scenografie și Arhitectură de 
Teatru de la Praga (2011-2014); Expoziția de grafică „Şapte 

călimări” (2015) și totodată lansarea primei ediții a volumului cu același 
titlu, în tiraj limitat, la Casa Oamenilor de Ştiință – Salonul de Cultură și Artă 
Masonică; Sigindum Gallery (2015) Belgrad, Serbia; Expozițiile de pictură 
„Alchimie” (2017) și „Cearcănele identității” (2018) la Galeria Romană, 
București; Grafică și Instalație la East London Hub (2019 – 2020) și „Vortex” 
Copelland Gallery (2021), Londra, Marea Britanie.

Mihai	MUSTĂȚEA

După gongul dintre ani, deschidem excursul prin 
revistele literare cu revista fanion ,,România literară”, 

nr.5 și 6. Editorialele lui N.Manolescu sunt unite prin tema 
actuală a simptomului ,,asimetriei indulgente” (formula este 
a lui Ferdinand Mount), ce guvernează cele două extreme în 
percepția publică. Suntem severi cu extrema dreaptă și indulgenți 
cu extrema stângă; primii sunt băieții răi, chiar dacă au făcut și 
fapte bune, ceilalți sunt băieții buni, chiar dacă au comis multe 
fapte rele. Primul ,,Les extrèmes se touchent” debuteză cu 
frazele ,,Extremele se ating, spune vorba franțuzească. În politică, 
ca oriunde”. Punând față în față cele două extreme, criticul 
descoperă șase caracteristici comune extremei politice stângi și 
extremei drepte din România: 1) Suveranismul. 2) Încremenirea 
în istorie. 3) Autocrația. 4) Populismul. 5) Refuzul diversității. 6) O 
credință revelată. Autorul, înainte de a le analiza, ne precizează 
,,mă refer la extrema-dreaptă (fascismul, bunăoară) și respectiv la 
extrema-stângă (comunismul)”. Iată finalul editorialului: ,,Rareori 
s-a remarcat faptul că extremele politice se întâlnesc în măsura în 
care ambele ideologii purced de la o credință revelată: marxismul 
n-a fost în definitiv altceva decât o religie ale cărei adevăruri s-au 
revelat prin gură unui profet laic. Religia și marxismul au în comun 
caracterul revelat și nenegociabil a lui crede și nu cerceta. Nu 
sunt primul care face această legătură. Sper să nu se considere 
o blasfemie”.

Al doilea editorial ,,Political correctness în studiul istoriei” 
conchide ,,convingerea mea este că ideologia nu are ce căuta în 
studiul istoriei. Studiul istoric nu e un cameleon care-și modifică 
după împrejurări culoarea”. Cronica literară de Răzvan Voncu se 
intitulează, „Reîntâlnire cu DON CEZAR”, prilej pentru critic de 
a avansa o mai dreaptă prețuire a unui mare poet, care a fost 
Cezar Ivănescu, din care reproducem prima strofă din ,,Amintirea 
Paradisului”: ,,Când eram mai tânăr și la trup curat,/ Într-o 
noapte, floarea mea, eu te-am visat./ Înfloreai fără păcat, intr-un 
pom adevărat/ Când eram mai tânăr și la trup curat”. În aceleași 
număr, Simona Preda, succint, prezintă o interesantă sinteză 
tipologică despre noi, creionată de cartea lui Ovidiu Pecican: 
,,Românii și Europa mediană”.         

,,Viața Românească”, nr.1/2022, se deschide cu editorialul 
,,După 32de ani”, semnat de Nicolae Prelipceanu, din care 
extragem un paragraf edificator: ,,Așadar, multe s-au schimbat, 
dar în mentalitățile noastre - da, ale noastre, - multe au rămas 
aceleași”. Adevăruri tăcute despre Shakespeare scrie Alexa 
Visarion. Nu omitem interviul cu Radu Oltean de Cristian 
Pătrășcănoiu. Scriem în premieră despre Observator cultural, 
nr.1096(837), 9-15 februarie 2022, din care aflăm că Sorin 
Alexandrescu, autorul unor cărți relevante pentru cultura 
română (,,Paradoxul român”, ,,Privind înapoi, modernitatea” 
etc.), nepotul de soră al lui Mircea Eliade, a fost  ales membru 
de onoare al Academiei Române, în ședința din 2 februarie 2022. 

DIN	REVISTE	LUATE	...	ȘI-N	REVISTĂ	DATE
Din aceeași revistă, remarcăm cronica lui Victor Cobuz la volumul 
,,Exodul mieilor” al autoarei Irina Georgescu Groza. ,,Exodul 
mieilor” explorează ,,de la firul ierbii” urmările Dictatului de la 
Viena din 1940 pentru populația românească din Transilvania. 
Volumul surprinde tragedia țăranilor români care fie au fost uciși 
în mod brutal de soldații maghiari, fie, dacă au reușit să scape, 
au fost nevoiți sa-și părăsească satele și să pornească în pribegie 
către zona neocupată de trupele ungare. O poveste bine scrisă, 
dinamică, cu personaje izbutite și cu mize sociale semnificative. 
Încă o prezentare, după altele din alte numere, de aproape două 
pagini,la ,,Istoria literaturii române contemporane”, de Mihai 
Iovănel, ,,Istorie” care a stârnit  destule valuri în lumea literară 
autohtonă, cu opinii pro mai puține și împotrivă mai multe, cu 
titlul: ,,Figura spiritul critic în Istoria lui...”, semnată de Adrian 
Mureșan. Comentariul debutează abrupt: ,,O calitate indiscutabilă 
a lui Mihai Iovănel este știința de a se plasa direct și instant în 
chiar miezul dezbaterii, adesea fără ocoluri inutile, de a arăta 
Nordul fără ezitare”.  

,,Luceafărul de dimineață”, nr.1/2022, are pe pagina primă 
o poză clasică a poetului național. În interior, un articol:,,Ziua lui 
Eminescu,”de Mihai Zamfir. Decupăm un pasaj:,,Analiza operei 
lui Eminescu a comportat câteva etape distincte,fiecare în net 
progres față de precedenta”. Alex. Ştefănescu ne propune cartea 
unui istoric, Narcis Dorin Ion, care a publicat o valoroasă carte 
dedicată regalității românești: ,,o monumentală monografie 
dedicată lui Carol al II-lea, în cinci volume în format mare, masive, 
însumând cu mult peste două mii de pagini” . Aniversarea Norei 
Iuga este marcată printr-un interviu realizat de Angela Baciu.                                        

,,Contemporanul”, nr.2, nu lasă spații descoperite pentru 
lipsa de provocare la lectură. Un eveniment este   editorialul lui 
Nicolae Breban, el propune Europei două mari vârfuri, doi stâlpi 
ai umanității: Eminescu și Caragiale. ,,Dar cum apar marii scriitori - 
se întreabă N. Breban - nimeni nu știe. Dacă ai numărul de telefon 
direct al lui Dumnezeu, ai putea să-L întrebi. E una dintre legile 
cele mai ascunse ale genetici”. De la Shakespeare, în LDD, Alexa 
Visarion deslușește ,,Neliniștile destinului caragialesc”. Vasile 
Muscă, într-un eseu filosofic, ne avertizează de ,,Nașterea noului 
idol: progresul”. Din arhivele demnității, omniprezentul Ioan-
Aurel Pop ne livrează ,,Tentația istoriei”.   

Iașul e prezent prin ,,Convorbiri literare „, nr.1/2022, revistă 

cu o vârstă venerabilă. Cassian Maria Spiridon scrie editorialul 
,,Cultul ignoranței și refuzul compentenței (II). Spicuim unele 
ziceri ,,Inerția este emblema omului mediu, suficient sieși, hrănit 
cu idei primite de-a gata, considerându-se intelectual desăvârșit, 
nu concede să fie îndrumat”.Într-o democrație, competența 
și guvernarea se sprijină reciproc. La ancheta revistei:Critica 
literară azi, raspunde Virgil Diaconu, care declară ritos:,,Critica 
oficială manipulează și falsifcă în bună parte ierarhia literaturii 
contemporane”. Intr-un dialog, scriitorul Ion Hadârcă rostește: 
,,Eminescu-i simfonia limbii noastre românești”, iar Ion Papuc 
scrie despre ,,Ioan Alexandru, inspiratul lui Dumnezeu”. Cu citate 
sau aforisme  este prezent și Gheorghe Grigurcu, nelipsit din 
paginile publicației. Un număr bogat, în care cititorii vor găsi texte 
pentru fiecare.          

,,Steaua” clujeană, nr.1/2022, se deschide cu editorialul 
semnat de Ovidiu Pecican: ,,Mitologii identitare”. Pentru Călin 
Teutișan, în dialog cu Daniel Moșoiu, ,,Eminescu nu este o cometă, 
apărută din senin pe cerul perplex al literaturii române”, iar 
pentru Mircea Popa, Nicolae Iorga este îndrumătorul național,un 
întemeietor de cultură națională. Horia Bădescu publică un 
florilegiu din ,,Poemele păsării-vânt”, iar Ady Andre, în traducerea 
lui Kocsis Francisko, este în paginile revistei cu unele poezii care 
aduseseră un suflu nou în literatura maghiară.                                       

,,Apostrof”, nr.1/2022, dedică pagini de neuitat în medalionul 
,,In memoriam Dorli Blaga”, de Marta Petreu. Joi,18 noiembrie 
2021, într-un sat din județul Alba Iulia (nemuritorul Lancrăm), a 
fost înmormântată fiica genialului Lucian Blaga, în cavoul familiei 
în care se odihnesc tatăl și mama acesteia, cu un ceremonial 
decent și discret. Dorli Blaga împlinise 91 de ani. Rândurile se 
citesc cu sufletul la gură, urmărind saga manuscriselor lui Lucian 
Blaga. Tot în această revistă, citim despre marele regizor Liviu 
Ciulei și spectrul tatălui, o poveste de roman polițist dintre cele 
două mari războaie.Poezia e reprezentată de poemele lui József 
Attila și Ioan Moldovan.                                  

,,Ramuri „, nr.2/2022, prin cronica literară a Gabrielei 
Gherghișor: ,,O cutie magică a teleportărilor” ne oferă o lectură 
plăcută la ,,Cartea orașelor” (Editura Humanitas, 2021), parte 
dintr-un proiect în care Andreea Răsuceanu este implicată 
într-o triplă ipostază: de editor, de prozatoare și de critic literar. 
Primul oraș teleportat este Rm.Vâlcea, sub pana lui Marius 
Chivu. ,,...multe bucăți din antologie sunt proze de arheologie a 
memoriei. ..Marius Chivu, Adela Greceanu, Borco Ilin scriu proze 
rememorative, cvasi-nostalgice despre adolescență și formare, 
amintind de inconturnabilul <<De veghe în lanul de secară >>al lui 
Salinger. ...Un lieu de mémoire (în sensul definit de Pierre Nora)
din Vâlcea, precum fântâna din Parcul Zăvoi, unde la 29 iulie 1848 
avusese loc o mare adunare populară și un grup de cântăreți dirijați 
de Anton Pann intonaseră pentru prima dată imnul revoluționar 
<<Deșteaptă-te, române>>, devine și un important reper spațial 
al memoriei naratorului”.

(Continuare în pag. 15)
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M.	SPORIȘ

Am intrat cu parola recomandată: Știrbei (mi s-a permis și 
cu … Știrbey!) într-o bază de date, informații, fapte, re-

guli, documente, fotografii etc., spre dumerirea asupra unui eve-
niment și a unei cărți lansate. Fusesem invitat într-o duminică – 
zi de sărbătoare!-, alături de lumea multă a satului Giurgiuveni/
Golești-Vâlcea și a celor veniți aici special de departe, între care și  
membri ai vreo trei filiale locale, ale prestigioasei Asociații Națio-
nale „Cultul Eroilor-Regina Maria” ( Vâlcea, Argeș, Gorj), la o pome- 
nire specială, cu un ceremonial care „boteza” și o carte, abia apă-
rută. În chiar fața altarului Bisericii satului, autorul… cetățean ame- 
rican, dar cu baștina natalității în Giurgiuveni: Gheorghe (George) 
Fl. Ştirbei ne-a povestit faptul americanizării sale în vremurile ostile 
din urmă și ne-a mărturisit iubirea sa pentru neamul său venit din  
istorie, cu o afluență tăinuită și cu ramificații încă nedeslușite. Scrip-
ta manent!, decretaseră latinii și pentru posteritatea, mai iute 
risipitoare de memorie  în centrifugarea mondială a oamenilor, 
evenimentul pregătise darul cel mare: Cartea „Despre Ştirbeii de 
altădată și despre unii dintre Ştirbeii de astăzi”. Cartea, chiar ea 
baza de date…invocată, are un aer nobiliar, respirat de coperte, 
grafică și recomandările selecte. Unul dintre autori cu nume bo- 
ieresc și onorat cu titluri de Lumea Nouă care l-a adoptat, celălalt, 
Spiridon Cristocea, un reputat cercetător exersat în studii și ge-
nealogii asupra neamurilor boierești, alături de prestigioasa edi-
tură SemnE,  ne atenționau, împreună cu imaginea unor Ştirbei 
vechi, ctitori de biserici și a  Capelei celor înveșniciți pe la Buftea, 
că titlul esențializează faptul cărții ca o ladă de zestre, dată spre 
dumerire și … de ce nu? pentru autentificări ale proceselor în desfă- 
șurare. Editura va fi dat Cartea la sfârșitul anului 2021, cu prefa-
țarea lui Constantin Bălăceanu Stolnici, membru de onoare al Aca- 
demiei Române - el însuși un descendent al marilor neamuri boie-
rești, simultan, pe scena istoriei vechi cu neamul Ştirbeilor!- și cu post- 
fațarea istoricului Radu Ştefan Vergatti (v.titlul: „Doi autori o nouă  
carte”!), datată 5.Oct. 2021, cu mențiunea : „Prof. univ. dr., dome-
niul Istorie, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiință din 
România”. Cu asemenea recomandări și introducerea lămuritoare 
a autorilor, cartea își atesta, prin mai mult de trei mărturii, canonul 
cercetării științifice și garanția că sentințele, judecăți de valoare, 
au greutatea unor expertize cu acreditare… canonică.

Lămurit asupra intenției autorilor, citind… grafica, îndrumările 

BAZARUL	EVULUI	ÎNTÂRZIAT	PE	PLAIURILE	RUMÂNILOR
profesioniștilor în cercetarea istorică, aparatul critic asociat - 
imensa bibliografie, timiterile clarificatoare în josul paginii (doar 
vreo 726/cartea are 337 pagini!), glosarul, albumul foto (chipuri 
de oameni, fresce, lăcașuri de cult, documente etc.) am constatat 
că, luat de mână de ghidul iscusit - altul decât așteptarea mea 
interioară!- m-am convins că titlul este adeverit de conținut și că 
intenția comanditarului, evident Ştirbeii cei noi, a fost făptuită. 
Evenimentul pomenirii neamului plecat; cartea, ca un pomelnic 
de vreme lungă, scrisă; ctitorirea unei biserici și capele noi/ de 
către noii Ştirbei (în construcție … la Giurgiuveni!); erau toate o 
dovadă de dragoste și o dare de seamă în fața prezentului că o 
ramură rătăcită a neamului boieresc al Ştirbeilor își caută blazonul, 
îl cinstește și își păstrează prin vreme obiceiul ctitoririlor de lăcașe 
creștine și locuri de veci. Din această perspectivă felicităm pe toți 
participanții la realizarea cărții cu… scopul ei declarat!

Am parcurs apoi filele cu ghidul propriu și 
cu provocarea unor alte întrebări. Ne frământa 
gândul la ce altceva poate servi o carte – așa ca o 
utilitate publică mai largă, dincolo de scopul unui 
comanditar? Dincolo de problema deslușirii de sine, 
a Ştirbeilor cei noi și o generalizare superficială 
asupra unui trecut cosmetizat, uneori sub damnatio 
memoriae? Qui prodest? această documentare, cu 
rigoare științifică? Ce altă utilitate publică poate 
avea? Din acest motiv, citirea noastră și-a pemis 
alt ghid, alt motor de căutare, inferențial, în spusa 
limbajului informatic!

O lucrare  istoriografică își poate avea mai multe  
metode de abordare a cercetării. Ne-am pus între-
barea: pe ce cale au mers cercetătorii de meserie care  
au contribuit la cartea în discuție? Aici se vădeau cele  
bătătorite ale canoanelor clasice ale cercetării istorice, pornind 
de la evenimente, cronologii bine documentate și cu probele 
la îndemână, adică reconstituiri evenimențiale, urmărind ad/
literam, ad/documen-tum. Am fost instigaţi, de puțină vreme, 
de cercetătorul francez Jean Delumeau (1923-2020), adeptul  
metodei cercetării istoriei în perspectivă multistruc-turală 
(ceva mai multe împreună… decât istoriografia clasică!), când  
într-o lucrare recentă, privind evoluția mentalității, i-am reținut o în- 
trebare: „Cum era trăită noaptea la începutul Timpurilor Moder-
ne?” Hai să privim societatea noastră, prin noaptea feudală a 

cărții, cu ochii minții de azi, și să descifrăm lucruri care să ne fie folo- 
sitoare azi, denunțând metehne care mai sălășluiesc anacronic în 
mental, ba mai plătim tributuri unei ignoranțe și chiar a unor ha- 
botnicii duse-n retardul trăirii credinței. Ne-am propus să facem  citi- 
rea cărții, care oferea baza de plecare, în această nouă perspectivă.

Lămuriți asupra intenției autorilor, ceva în genul tuturor fami-
liilor boierești care își construiau cronici proprii, cu partizanatele 
lor, denunțate pe la sfârșit de secol al XVII-lea de Stolnicul Can-
tacuzino, cel școlit pe la luminata Padovă, ne-am explicat și motivul,  
altul decât al unui orgoliu rănit, al unui partizanat gratuit, doar 
de dragul CV-lui! Neamurile boierești, mai târziu în combinația 
burghezo-moșierească, în fapt elita societății alături de slujitorii 
bisericii, fuseseră demonizate de-o vremelnică (in)corectitudine-
politică, de factură atee și într-un (i)realism socialist. La 
schimbarea macazului istoriei eroismul și-a redefinit eroii, ba se va 

fi luminat asupra rolului în istorie al elitei. „Dezveliți 
tot Adevărul!” este o poruncă asumată de „Imnul 
Eroilor”, și chiar l-am ascultat la Giurgiuveni, când 
s-a și depus o coroană de flori la monumentul eroi- 
lor, și acesta sub semnul crucii! Istoria scrisă de 
Propaganda (ca o gardă pretoriană!), aservită 
politic, de-a împreună cu instituțile slujitoare 
(Academie, Biserică, etc.), refuza să observe rolul 
elitei nobiliare, deși multe izbânzi istorice ale 
neamului i-o datorau. Să exemplificăm doar cu 
o carte, editată de ASTRA transilvană, prin Ioan  
Cavaler de Pușcariul (unchiul lui Sextil Pușcariul!) : 
„Familiale Nobile Române”, prin 1895, să legitimize 
procesul emancipării românești și al reunificării 
vetrei neamului. Bandiţii, duşmanii poporului, 

trădătorii de neam şi ţară (ba avem și „criminali”… cu sentințele 
definitive ale unor instanțe… instantanee, să le credem cu sânge 
rece?), chiaburii… ș.a.m.d, la schimbările de macaz, ca recursuri 
ale istoriei, pot deveni frecventabili și memoria lor poate fi 
cinstită, opera lor scoasă de la index! Credem aici – culpa noastră, 
de greșim!- că această carte merita o prezentare cu accente 
clarificatoare asupra scrierii istoriei recente, tocmai pentru ca 
înțelesul ei să atingă o altă lărgime (vorbeam de utilitatea publică 
și virtutea unei lăzi de zestre, ce trebuie valorificată în folosul mai 
multora!). 

În data de 23 ianuarie 2022 la Biserica cu Hramul Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie din satul Giurgiuveni, comuna Golești, 

Vâlcea, a avut loc un eveniment cultural deosebit, lansarea în 
spațiul comunitar, local a lucrării monografice: „Despre boierii 
Ştirbei de altădată și despre unii dintre Ştirbeii de astăzi” scrisă de 
prof. Spiridon Cristocea și ing. Gheorghe George Fl. Ştirbei - fiu al 
satului Giurgiuveni, și apărută la Editura SemnE București, 2021...
Lucrare prin care se aduce un „meritat omagiu unei familii care 
timp de aproape cinci veacuri a dat țării boieri, care au gospodărit 
țara cu răspundere și pricepere la vremuri de grea cumpănă, 
pentru existența neamului și credinței strămoșești.” (Program 
manifestare).

Invitații la Hram, dar mai ales cei veniți aici pentru lansarea de 
carte, au asistat la un adevărat spectacol în naosul sfintei biserici, 
prilejuit de organizatori, și, care, în final, s-a încheiat cu Hora Unirii 
care a avut loc în curtea bisericii unde s-a servit și o țuică fiartă 
împreună cu delicioase gogoși pregătite de organizator...

Dar iată cum s-a desfășurat întreaga manifestare...
La prima oră a zilei, la biserica din satul Giurgiuveni, ora 8:30 

a avut loc Sfânta Liturghie, apoi la 11:00 s-a săvârșit parastasul 
în amintirea familiei Florea și Elisabeta Ştirbei, apoi a avut loc 
prezentarea cărții „Despre boierii Ştirbei de altădată și despre 
unii dintre Ştirbeii de astăzi” avându-i ca autori pe dl Spiridon 
Cristocea și dl George Ştirbei, ambii de față, apărută în toamna 
anului 2021 la cunoscuta Editură SemnE din București. Moderator 
a fost nimeni altul decât cunoscutul om de cultură și istoric dl 

SATUL	GIURGIUVENI,	COMUNA	GOLEȘTI,	VÂLCEA,	EVENIMENT	
MAJOR	-	CULTURAL!

Ion Aldescu ofițer în retragere cu gradul de colonel, care, ne 
amintim, nu cu mult timp în urmă a impresionat întrega asistență 
culturală vâlceană comemorându-l pe Theodor Geantă, la o sută 
de ani   de la trecerea la cele sfinte...ca și atunci, și acum, Ion 
Aldescu a demonstrat că este o adevărată bibliotecă mobilă, 
reproducând din memorie zeci și zeci de informații și date istorice, 
demonstrând că este un as în cunoașterea propriei istorii locale cu 
deosebire istoria Goleștiului...Să nu uităm că ani și ani Ion Aldescu 
a activat pe Valea Jiului, unde la fel s-a impus ca unul dintre marii 
cunoscători ai istoriei din acea zonă...Deci Ion Aldescu a moderat 
întreaga manifestare dând date imediate despre fiecare vorbitor, 
invitându-l la microfon. Domnul Aldescu este fiu al comunei 
Golești. 

• George Ştirbei a prezentat o scurtă notă cu viața și activitatea 
sa, din care redăm (pliantul întâlnirii). S-a născut la 22 sept. 
1947 în satul Giurgiuveni fiind al cincilea copildin șase, 
având părinți Florea și Elisabeta. A urmat școala generală 
din satul Prodănești, com. Blidari, absolvită în 1962. Absolvă 
liceul Nicolae Bălcescu din Râmnicu Vâlcea în anul 1966 
(astăzi Lahovari). În 1971 absolvă Facultatea de Mecanică 
din cadrul Institutului Politehnic Gh Asachi din Iași. Apoi 
urmează Şcoala Militară de Ofițeri de rezervă din Lipova, 
Arad. Cursuri de perfecționare în Universitatea Berkeley, 
SUA, 1979; aopoi cursuri de perfecționare la Facultatea 
New york University și Facultatea Copper College New York 
unde trece examenul de Professional Engineer al statului 

New York. Doctorat în perioada 2005-2009 în domeniul roboților. 
A lucrat în România în perioada 1971-1986, apoi în Algeria perioa-
da 1986-1987 și apoi la Aeroportul J. F. Kennedy din New York. 
În perioada 2009 - 2010  fost președintele Asociației Naționale  
a Inginerilor Mecanici pe statul New York... este căsătorit cu 
Paula Teodorescu din 1974 și are un fiu, Radu Florin...căsătorit  
cu Angeli care i-au dăruit doi nepoți: Maya și Anika. În 1992 
a obținut cetățenia americană și este membru al Partidului 
Republican...

• Ioan Rizea, inginer, a prezentat volumul expus lansării. Au 
urmat întrebările asistenței și răspunsurile autorilor. 

O surpriză de proporții a reprezentat-o prezența pitorescului 
(sinceritate și patriotism având pe unifome însemnele steagului 
tricolor) cor al veteranilor din Garnizoana Pitești - Vasile Mandu și 

care a interpretat cântece patriotice dar mai ales trecutele 
imnuri ale României!...dirijor col. retr. Nicolae Perniu.

Mesaje de felicitare au fost transmise din partea 
președintelui filialei Argeș a Cultul Eroilor - Col. Dr. Ing. 
Mazilu Gheorghe, apoi de președintele filialei Cultului 
Eroilor din jud. Gorj - Col dr. Ing. Loga Valter, de învățător 
Cazacu Gheorghe  de la Şcoala gimnazială Golești-Vâlcea, 
din partea Primăriei Golești - Secretar general jurist Nicușor 
Dincă,... 

Au participat la dezbateri: Aurel Gibă din Piatra jud. 
Argeș, Ioan Stătescu fost director al Şcolii din Tigveni, poetul 
Constantin Mosor - fiu al satului din Blidari com Goleșt, 
poetul Nicu Cizmaru - fost președinte al Societății Culturale 
Anton Pann, și inginerul Gh Cărbunescu din Râmnicu 
Vâlcea din partea Forumului Cultural al Râmnicului....Cum 
spuneam, la final s-a jucat Hora Unirii după ce a fost depusă 
o coroană de flori la Crucea Eroilor de către familia dr ing. 
George Ştirbei...urmată de o Agapă Creștină la Birtuțul din 
Pădure condus de dl Bebe Rizea...

Simona	Maria	KIS
Ion	ALDESCU



AL	TREILEA	RĂZBOI	
MONDIAL

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

NIMENI	NU	CREDEA	CĂ	SE	VA	ÎNTÂMPLA	AȘA
RĂZBOI	VERSUS	PANDEMIE

- Să vină Al III-lea Război Mon-
dial... după ce mor eu!

Peter	KIS

În urmă cu o săptămână, astăzi suntem în 26 februarie 2022, nimeni 
nu credea sută la sută că Federația Rusă va invada Ucraina...sau dacă o 

va invada, nimeni nu credea că poporul ucrainean se va opune uriașei forțe 
declanșate împotriva lui terestru și pe calea aerului...Cine putea să creadă că 
în mileniul III poți să mai tragi cu ghiulele în locuințele unor oameni pașnici 
preocupați cu grijile de zi cu zi. Toată planeta suferea, de urmările unei pandemi 
nemiloase, făcea eforturi de revenire la normalitate....Așa se anunța, când 
dintr-o dată ecranele televizoarelor au început să geamă de sunetul sirenelor 
de alarmă din așezările ucrainiene...Văzând copiii la televizor, rămași singuri, 
precum și debusolada femeilor și copiilor care încercau să treacă granița în 
România, corturile instalate de-a lungul graniței dintre România și Ucraina unde 
începuseră să sosească refugiații din țara vecină, Peter nu mai era atent la lecții 
și se gândea cu glas tare la ce o să se-ntâmle... - Eu nu vreau război Bunico! 
Sau, dacă vine al Treilea Război Mondial eu vreau să mor! ...Făcând puțină 
ordine pe masa de lucru a soțului meu am găsit scris pe o ciornă, care urma 
să devină articol: Ce nu a rezolvat această pandemie, adică să moară oamenii 

bătrâni, va rezolva războiul dintre Federația Rusă și...NATO! Instantaneu m-am 
gândit la o altă notiță, pe care am citit-o nu de multă vreme, a directorului Intol 
Press: Omenirea a intrat în putrefacție!...este nevoie de acțiuni și de strategii 
anume, noi, pentru reluarea vieții spre sensul ei pozitiv...într-un al patrulea 
ciclu ( al treilea ciclu s-a încheiat în anul 2000, când China trebuia să-și caute 
spațiu vital. Din cauza mâncării lor, a chinezilor, total invers ca varietate de gust 
și de formă China și-a înfrânat intențiile ei globaliste, învățând de la ruși că 
atunci când vrei să ocupi un teritoriu trebuie să te cheme cetățenii lui...Nu, nu, 
europenii încă nu vor acest lucru, dar fac pași către acest deziderat de aproape 
o sută de ani cu iminența rasei galbene și, recent au adoptat, declarat, a treia 
insectă comestibilă...După șaptezeci de ani de trăit în pace în bătrâna Europă, 
după douăzeci de ani de propagandă împotriva muncii, meritului personal, de 
oblomovism fizic și intelectual, nimeni, chiar nimeni, nu credea că Rusia va 
ataca Ucraina cu tancuri și rachete, iar ei, ucrainienii că se vor apăra cu cocteiluri 
Molotov...

Leontina	RUS	

Ștefan	DUMITRESCU

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

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

ROMÂNO-AUSTRALIENE
(Numai când aveți timp, de lecturat de plăcere)

2 
...

( Urmare din numarul trecut)

Cum Dumnezeu este Informația pură, cea mai înaltă din Vârful 
Universului conic, înseamnă că Dumnezeu avea cunoștință despre 
existența Civilizației umane, despre existența neamurilor, ca și 
despre starea deplorabilă a Omului și a umanității în care a intrat 
păcatul într-un mod atât de profund și de mult încât Omenirea 
este amenințată cu autodistrugerea. Așadar, Dumnezeu, care este 
Părintele Omului și deci și al Omenirii, înseamnă că a urmărit de 
la Facere încoace evoluția Omului, a Omenirii, drumul parcurs de 
ea.

Şi atunci ce face Dumnezeu ? Vrea să o salveze. Aici trebuie 
să spunem că Domnul a mai vrut să salveze Omenirea o dată, cu 
mult timp în urmă. Este vorba despre Potopul pe care l-a dat și 
despre salvarea Familiei lui Noe. Înștiințarea lui Noe că trebuie să 
își construiască o Corabie.  Subliniem, Domnul a vrut să-l salveze 
pe Noe și familia lui, pentru că erau curați din punct de vedere 
moral, erau nepăcătoși. Pe când restul populației care trăia în acel 
moment fiind formată din oameni păcătoși Domnul a hotărât să-i 
distrugă.  

Pentru aceasta îl trimite deci Dumnezeu pe Iisus Christos să se 
întrupeze în omenire. Așadar, vedem că relația dintre Nivelul 2 al  
Universului conic cu nivelul 1, cel pe care ne găsim noi acum, este 
una foarte strânsă. Şi așa cum o să vedem este biunivocă. Sfânta 
Treime, care este o Entitate triontică, nu numai că a intervenit 
în nivelul 1, material, în care a creat Omul, dar, asemenea unui 
părinte grijuliu, a urmărit de-a lungul istoriei evoluția creației  
sale încercând pe parcursul timpul să corijeze modul în care se 
dezvolta Omenirea. În Vechiul Testament îl vedem pe Dumnezeu 
vorbind direct cu Omul. Este momentul în care Dumnezeu îi 
vorbește lui Adam, după ce acesta a greșit.  După crima făptuită 
asupra fratelui să Abel, Domnul vorbește cu Cain, asasinul din 
care în mod logic ne tragem toți. De asemenea Domnul vorbește 
cu Moise, căruia îi dă cele zece porunci, sau mai târziu cu Noe, 
căruia îi spune să se pregătească, pentru că va da Potopul. După 
aceea îl vedem pe Domnul vorbindu-le oamenilor prin Profeți. 

Ei bine, dacă în cazurile numite mai sus Domnul doar le 
vorbește oamenilor, în cazul întrupării Lui Iisus în istoria umană, 
Iisus fiind Dumnezeu, îl vedem chiar pe Dumnezeu luând forma 
Omului, trăind viața unei ființe umane. Domnul Iisus care în 
nivelul doi sau trei era  un construct EI (nu avea substanță), El fiind 
Dumnezeu, în momentul în care vine în pântecul Fecioarei Mare, 
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El capătă veșmânt omenesc. De acum  până  în momentul învierii 
El va fi un om format din  substanță, din organele din care este 
format corpul uman. În același timp va avea însă și o dimensiune 
divină, va avea deci o natură dublă, umană și divină.

Să mergem mai departe. Tot ceea ce trăiește Iisus pe pământ 
este o Mare Lecție pe care ne-o dă Domnul Dumnezeu, și un Mare 
Exemplu care ne arată Calea.  Lecția  pe care ne-o dă Domnul 
Iisus este formată din Informație, din cunoștințe. Şi care sunt cele 
mai importante cunoștințe pe care ni le transmite Dumnezeu 
? Mesajul Lui Iisus ne spune că lumea este bolnavă pentru că a 
intrat păcatul adânc în lume. Dar ce sunt păcatele, ce este Păcatul 
? Este o faptă rea făcut să om. Fapta rea însemnând o cantitate  
și calitate de EI negativ produse de om. Or în lume adunându-
se foarte multe păcate, foarte mult EI negativă, acesta amenință 
să scufunde Creația Domnului. Şi atunci Dumnezeu intervine, așa 
cum face în cazul lui Noe, să își salveze creația.  

Or asta ne spune un lucru foarte important pe care noi l-am 
pus în evidență cu mai mulți ani în urmă când am fundamentat 
„Efectologia”, Ştiința efectelor. Ştiința Efectelor ne spune că orice 
Sistem socio-economic, orice Sistem viu (plantă, animal, societate 
etc) este o structură formată dintr-o cantitate și calitate de EIS. 
În aceste Sisteme vii, informația și energia sunt de două feluri, EI 
pozitiv și EI negativ. În cazul în care EI negativ depășește o anumită 
limită, este prea mare, atunci Sistemul intră în criză, în involuție, 
se îmbolnăvește și moare. 

Ei bine, pentru că la momentul zero, când Iisus Christos s-a 
întrupat în Omenire Sistemul socio-economic al omenirii, datorită 
păcatelor care s-au acumulat era pe punctul de a se distruge. Şi 
atunci Dumnezeu a hotărât să își salveze Creația, trimițându-l pe 
Iisus Christos în Lume. Adică venind chiar el în lume, chiar El luând 
formă umană, devenind substanță, carne omenească. Trăind el 
însuși în formă trupească, sub formă de ființă umană.

Biblia ne spune că El a venit să ne ia păcatele. Adică să ne ia 
Energia și Informația, EI, negativ pe care Omul l-a creat pe planeta 
aceasta până la El. 

Şi acum iată care sunt marile Idei ale mesajului său: ce ne 
Învață Domnul Iisus?  Să respectăm cele 10 porunci, să Îl iubești, 
să Îl respecți pe Dumnezeu, și să nu ai alți Dumnezei, să ne 
iubim aproapele ca pe noi înșine (pentru că iubirea generează 
Energie și Informație pozitivă în societatea și în ființa noastră, 
pe când răul generează EI negativ), Să nu iei numele Domnului 
Dumnezeului Tău în deșert.  Adu-ți aminte de ziua Domnului și o 
cinstește.  Cinstește pa tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și 
mulți ani să trăiești pe pământ. Să nu ucizi. Să nu fii desfrânat. Să 
nu furi. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 
Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. 

De ce să nu faci ce ne spun Poruncile? Pentru că făcând rău, 
furând, ucigând etc, produci în Societate și în ființa ta Energie și 
Informație negativă. Așadar, mesajul lui Dumnezeu ne spune că în 
lumea noastră,  aflată pe Nivelul 1 al Universului conic, Energia și 
Informația sunt foarte importante. EI pozitiv este benefic, creator, 
ajută Sistemul să se dezvolte, să evolueze, pe când EI negativ este 
distructiv, îmbolnăvește Sistemul, îl distruge.

Binele și Răul pe care îl facem în viața aceasta ne este 
înregistrat de Dumnezeu, (memoria Acașa) și în funcție de binele 
pe care l-am făcut aici pe pământ când o să mergem în viața pe 
care o vom duce pe nivelul superior sub formă de Spirit, de EI, ne 
vom situa pe un nivel înalt, vom fi fericiți. Pe când dacă vom face 
rău, vom avea de suferit.

Prin faptul că Iisus ne spune că există pe Nivelul 2  Împărăția 
(care este aproape, pentru că viața noastră este scurtă, repede 
trecătoare) cerească în care vom merge, El ne spune foarte clar că 
după moartea fizică a trupului nostru noi vom continua să trăim 
sub formă de Spirit, de EI.  Altfel spus, sufletul este nemuritor. 

Pentru noi rămâne întrebarea: dacă Dumnezeu când s-a 
întrupat sub forma Lui Iisus și a venit pe pământ să își salveze 
Creația, de ce nu a  salvat-o o dată pentru totdeauna ? De ce nu 
l-a făcut Dumnezeu pe Om, pe Adam, de la început perfect, să 
nu mai poată să greșească ? L-a făcut imperfect, greșitor, slab, 
înclinat către a eșua, către a-și face singur rău, când, El, Dumnezeu, 
fiind omnipotent și omniscient ar fi putut să-l facă de la început 
perfect, bun, incapabil să greșească. Şi atunci Domnul nu ar mai 
fi regretat că l-a făcut pe Om.  Iar istoria noastră ar fi fost infinit 
mai umană. 

Pentru că vedem că după urcarea la cer a Domnului Iisus 
Omul, Omenirea au învățat prea puțin din Lecția pe care ne-a 
dăruit-o Domnul. Uitați-vă cât rău este în lume și cât de mult s-a 
întins păcatul. Sunt multe întrebările care ne frământă, la care am 
dori să primim luminare de la Domnul.

Am văzut până acum cum Entități spirituale din Nivelele 
superioare ne comunică Informații, ne transmit mesaje. 
Sunt savanți cercetători care au primit informația realizării 
unei descoperiri în vis. Ba mai mult, Dumnezeu se află într-o 
permanentă comunicare cu noi, urmărind evoluția noastră ca 
ființe umane, ca popoare, ca neamuri, ca Omenire. Intenția Lui 
fiind aceea de a ne corija, de a ne face să fim buni, tocmai pentru 
a ne ajuta să ne dezvoltăm, să evoluam. Dumnezeu intervine în 
viețile noastre când suntem într-o situația grea și când ne ajută. 
Mai ales atunci când ne rugăm. Rugăciunea fiind o formă de 
mesaj, de comunicare prin care noi comunicăm cu EL. Cu Îngerii, 
cu Maica Domnului. Așadar comunicarea se face și dinspre Nivelul 
1 al Universului conic cu nivelele 2, 3.

La acest capitol al comunicării, între Nivele 1 și 2 ale Universului 
conic, notăm și ajungerea oamenilor care trăiesc experiența morții 
clinice, în Nivelul 2, unde este foarte bine, ca să fie trimiși înapoi 
în viața pământească. Există  studii și  cărți scrise pe tema aceasta.

Prin anii 1974-75 la o întâlnire cu domnul profesor Paul Popescu 
Neveanu, profesor de Psihologie la Facultatea de Filozofie în anii 
1970, (îmi ceruse să mă înscriu la doctorat la dânsul) i-am dus o 
schiță a Personalității umane. Lucram de mai mult timp la o Nouă 
Teorie a personalității umane, la care lucrez și acum, după 50 de 
ani, rugându-L Pe Domnul să mă ajute să o definitivez. În viziunea 
mea de atunci Sistemul Personalității umane era finit și infinit, 
întinzându-se până la marginea universului. Domnul profesor s-a 
mirat. Era clar o contradicție flagrantă. Cum să fie Omul infinit ? 

(Va urma)   
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ICOANE	MIRACULOASE
GLYKOPHILOUSA	-	Mănăstirea	Berislăvești

Arhim.	Veniamin	MICLE
 

Mănăstirea Berislăvești este situată la poalele Muntelui 
Cozia, în comuna Berislăvești, la 8 km de orașul 

Călimănești, în stânga râului Olt, pe malul stâng al râului Coisca, 
pe drumul ce duce spre Curtea de Argeș. Berislăvești este o 
comună, în județul Vâlcea, formată din satele: Berislăvești, 
Brădișor, Dângești, Rădăcinești, Robaia, Scăueni și Stoenești care 
este reședință.   

Inițial, la Berislăvești a fost un schit, zidit în secolul al XVIII-lea 
de boierul Alexandru Bucșănescu, mare paharnic, împreună cu 
soția sa Maria. Lucrările au început prin anii 1752–1753 și au fost 
finalizate în 1762, sub egumenul Nicodim Beligrădeanul. Despre 
boier, se spune că era mare proprietar de pământ, dar era foarte 
legat de aceste locuri, deoarece istoria spune că a dobândit Munții 
Lotrului. El s-a afirmat ca mare ctitor de așezăminte monahale, 
zidind următoarele schituri: Corbeni din Argeș, Bucșenești din 
Argeș și Sfântul Pantelimon din București., dar era foarte legat de 
acest loc.

Ridicată în vremuri de restriște, Mănăstirea Berislăvești era 
o mică cetate de apărare. Întreg ansamblul este alcătuit dintr-o 
incintă ușor trapezoidală, fortificată, în mijlocul căreia se află 
biserica. Pe latura de nord a incintei, se înălța casa stăreției, cu 
remarcabile pivnițe boltite. Pe latura vestică, se păstrează de pe 
vremea ctitorului, turnul clopotniță care a servit și ca turn de 
poartă. Din anul 2006, s-a început construcția unui alt lăcaș de 
cult pe malul celălalt al râului, chiar în dreptul vechii biserici.

Incintă pătrată, generoasă, având chilii pe două laturi, la est și 
nord. În interior, casele egumenești sunt amplasate pe latura de 
nord și au remarcabile pivnițe boltite.

Biserică schitului cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”, cândva 
impunătoare, amintind de „Toți Sfinții” din Râmnicu Vâlcea, 
ridicată în aceeași perioadă, inclusiv în ceea ce privește turlele mici 
de pe pronaos torsate, după modelul turlelor de la Mănăstirea 
Curtea de Argeș. Din punct de vedere al încadrării bisericii în 
evoluția arhitecturii religioase din Țara Românească, așa cum au 
observat numeroși istorici, își are sursa îndepărtată în concepția 
volumetrică inaugurată la biserica Mănăstirii Dealu de lângă 
Târgoviște, ctitorie a domnitorului Radu cel Mare (1495–1508). 
Fără îndoială, între cele două monumente nu există o legătură 
directă, biserici cu plan trilobat și cu trei turle – două deasupra 
pronaosului și una deasupra naosului fiind numeroase în secolele 
care au urmat ridicării bisericii de la Dealu. Momentele începerii 
și finalizării lucrărilor la biserică nu sunt cunoscute cu exactitate. 
Foarte probabil este însă faptul că biserica era finalizată în vara 
anului 1753 când moșnenii din Dolofani făceau danie schitului. 
În primul său testament, ctitorul precizează că a ridicat această 
biserică, a zugrăvit-o, a împodobit-o cu „sfinte vase și odăjdii 
preoțești”, precum și cu moșii.

În jurul ei, au mai fost construite stăreția și turnul-clopotniță, 
toate împrejmuite de ziduri înalte.

Tot aici, prin voia ctitorilor, a luat ființă și o școală pentru copiii 
din sat. În al doilea Testament, întocmit la 6 decembrie 1760, 
ctitorul își exprimă dorința ca în chiliile schitului să funcționeze o 
școală pentru copiii săraci.

Din nefericire, la câteva decenii după ce fusese terminată 
Mănăstirea Berislăvești, ca și Mănăstirea Cozia și alte biserici din 
zonă, a fost incendiată în 1788, în timpul războaielor ruso-austro-
otomane dintre anii 1787 și 1792, rămânând zidurile goale, 
precum amintește un document din anul 1797. De atunci, pictura 
murală din naos are o gamă cromatică distinctă față de cea din 
pronaos, predominând culori precum gri, brun și roșu.

La scurt timp, alte încercări grele s-au abătut asupra mănăstirii, 
și anume: marele cutremur din anul 1802, urmat de cel din 1838, 
au deschis alte răni în trupul cicatrizat al ansamblului monahal.

De asemenea, așezământul a fost din nou grav afectat de către 
bombardamentele germane din anul 1916, când în axul absidei 
Altarului a apărut o crăpătură din golul ferestrei spre cornișă și 
care, în anul 1931, se mărise foarte mult.

Cutremurele din anii 1977 și 1986 au avariat din nou ansamblul 
mănăstirii.

După o lungă perioadă, în care ansamblul nu a beneficiat 
de atenția autorităților din prima jumătate a secolului al XX-lea, 
asupra lui s-au derulat o serie de cercetări și lucrări de intervenție. 
Pe parcursul acestui veac, la Mănăstirea Berislăvești, afectată 
de bombardamentele din timpul războaielor, au fost aprobate 
intervenții de restaurare în repetate rânduri. Lipsa resurselor 

financiare a dus de cele mai multe ori la amânarea acestora, 
motiv pentru care clădirile au continuat să se degradeze, unele 
dintre acestea dispărând sau ajungând până în prezent în stare 
de ruină.

Din anul 1992 au fost reluate noi lucrări de cercetare și 
proiectare în vederea restaurării. În anii din urmă, starea 
întregului ansamblu era critică, mai ales din cauza degradărilor 
structurale, fisuri care au influențat și degradarea paramentului 
tencuit și pictat, atât la interior, cât și la exterior. Din cauza riscului 
de prăbușire, s-a impus construirea unui nou locaș de cult pentru 
parohie, iar Mănăstirea Cozia, căreia i-au fost cedate drepturile, 
a luat ca primă măsură protejarea ansamblului, aflat într-o stare 
avansată de degradare.

Conducerea Mănăstirii Cozia a intervenit cu lucrări de urgență 
pentru a stopa ruinarea ireversibilă a ansamblului de la Berislăvești. 
Sprijinită de Direcția pentru Cultură Vâlcea și de arhitectul Cristinel 
Vlad, a refăcut întreaga structură de protecție a chiliilor, a casei 
egumenești acoperindu-le cu tablă zincată, a consolidat versantul 
dinspre râul Coisca și a construit drumul inițial de acces în incinta 
mănăstirii. Financiar, mai mult decât atât nu mai sta în putința 
Mănăstirii Cozia să facă. De asemenea, acoperișul și turlele oarbe 
au fost demolate în anul 2005, de atunci biserica și stăreția fiind 
protejate de câte un acoperiș sprijinit pe schelă.

Până în prezent, au fost executate lucrări de consolidare a 
zidurilor, a stăreției și a bisericii. Zidul de incintă a fost finalizat; 
la stăreție se lucrează la acoperirea cu șiță din lemn și la 
tencuielile interioare, iar la biserică s-au făcut recent 38 de forări 
transversale și longitudinale pentru armarea edificiului și s-a 
montat coronamentul, pentru începerea lucrărilor de la acoperiș. 
Din luna iulie 2018, s-a intervenit și asupra picturii murale, 
fiind îndepărtat stratul de pictură, realizat în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea în tempera și ulei, care din punct de vedere 
stilistic nu respecta tradiția iconografiei bizantine și post bizantine. 
Totodată, este restaurată piatra și au fost îndepărtate 6 straturi de 
var care acopereau exteriorul bisericii, unde a fost scos la lumină 
un decor policrom. În paralel, sunt executate, în afara proiectului 
de consolidare și restaurare, lucrări de finisaje interioare la noul 
corp administrativ al mănăstirii, a cărui construcție a început tot 
în anul 2015.

Pictura de aici este o bijuterie și, chiar dacă este mai nouă,  
ea este la fel de frumoasă ca și cele de la Cozia sau Hurezi, 
datorită stilului, modelajului, atenției la detaliile tehnice. Se mai 
păstrează din pictura originală, lăsând zonele lacunare, cam 90% 
ca informație. Fiind fragilă, se fac lucrări de consolidare prin 
injectări.

La Mănăstirea Berislăvești, se păstrează o copie a Icoanei 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu numită Glykophilousa, adică 
„Dulcea sărutare”, despre care se crede că ar fi una dintre cele 70 
făcute de Sfântul Apostol Luca. Icoana aparține tipului iconografic 
„Glikofilusa”. Termenul ,,Glykophilousa” este format din glycó, 
care înseamnă ,,dulce” și „philoúsa”, forma principală a lui philein, 
care înseamnă ,,a iubi” și ,,a săruta.” Termenul se traduce cel mai 
bine prin ,,Dulce Iubitoarea”, dar uneori a fost tradus și ,,Dulcea 
Sărutare.” Însă, în icoanele cu acest înscris, Maica Domnului nu 
apare niciodată sărutând pe Pruncul Iisus, ci doar foarte tandră. Ea 
ține Pruncul în partea stângă cu amândouă mâinile, sprijinindu-și 
capul de El, astfel încât fețele lor sunt lipite una de alta. Cu mâna 
dreaptă, Pruncul atinge obrazul stâng al Maicii Sale, iar în stânga 
ține un filacter.

Pruncul Iisus are fața lipită de a Maicii Sale, într-un gest de 
mare tandrețe. În această Icoană, Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu pare a-L îmbrățișa mai bine decât în alte icoane, iar 
expresia ei este mult mai afectuoasă.

Icoana Glykophilousa este una dintre cele mai vechi icoane 
care se păstrează în Athos, și cu siguranță una dintre cele mai 
venerate; este destul de mare, măsurând 1,26 m înălțime și 0,87 
m lățime, iar pe spate are zugrăvită scena Răstignirii. Ea mai are 
un dar aparte: oricine ar privi-o cu luare aminte, fără să clipească, 
este copleșit de un sentiment profund de teamă și înfiorare.

Icoana Glykophilousa a fost salvată în timpul perioadei 
iconoclaste și ajunse în mod minunat la Sfântul Munte Athos. 
Ea aparținuse unei femei evlavioase din Constantinopol, numită 
Victoria, care era soția senatorului Simeon, și cinstea sfintele 
icoane, mai ales pe cele ale Maicii Domnului, în fața cărora se 
ruga în fiecare zi.

Soțul ei îl susținea pe împăratul Teofil Iconoclastul (829–842) 
în combaterea cinstirii sfintelor icoane. Din porunca împăratului, 

soldații cercetau casele oamenilor și ardeau icoanele pe care le 
găseau. Ajuns acasă, Simeon i-a zis soției sale să-i dea Icoana 
Maicii Domnului Glykophilousa, ca să o ardă.

Victoria, încercând să salveze Icoana Maicii Domnului, a dus-o 
pe ascuns la malul mării și i-a dat drumul pe apă. Imediat, Icoana 
s-a ridicat în picioare și a plutit deasupra valurilor, în largul Mării 
Marmara și Elespont, apoi în Marea Egeei. După un timp, Icoana 
a apărut pe țărmurile Muntelui Athos, în apropiere de Mănăstirea 
Filoteu. Într-o noapte, însăși Maica Domnului s-a arătat starețului 
indicându-i locul unde va găsi Icoana ei. Aflând-o, după ce au 
scos-o din mare și au așezat-o pe țărm, din acel loc a izvorât 
imediat apă dulce, care izvorăște și astăzi. Icoana a fost primită cu 
mare cinste și bucurie de stareț și de întreaga obște a călugărilor 
din mănăstire.

În fiecare an, în lunea din Săptămâna Luminată, părinții 
de la Mănăstirea Filoteu merg în procesiune cu Icoana Maicii 
Domnului Glykophilousa până la izvorul de pe țărmul mării, în 
locul minunatei aflări.

Sfânta Icoană Glykophilousa este așezată pe iconostas, în 
partea stângă a Katholikonului, adică a bisericii principale sau 
centrale a Mănăstirii Filoteu, fiind prăznuită pe 27 martie și în 
lunea din Săptămâna Luminată.

Ea revarsă multe minuni asupra celor care îi cer ajutorul cu 
credință.

Multe minuni, care s-au consemnat de-a lungul vremii 
în Mănăstirea Filoteu, sunt direct legate de mijlocirea Maicii 
Domnului prin această Icoană și istorisesc despre izbăvirea de 
foame a obștei mănăstirii rămase fără provizii, despre salvarea 
de la înec a corăbiei care venea cu credincioși la hram și alte 
minunate izbăviri de la moarte.

O minune, consemnată în detaliu, s-a petrecut în anul 1801, 
când un pelerin, închinându-se în fața Icoanei Glykophilousa, 
a observat monedele de aur cu care aceasta era împodobită și 
s-a gândit să le fure. S-a ascuns în biserică și, după slujbă, când 
părinții erau pe la chilii, a luat monedele și a fugit. Când a ajuns 
în portul Mănăstirii Iviron, a urcat pe o corabie care tocmai 
pleca. Deși vântul era bun, la scurt timp corabia a rămas în mod 
inexplicabil nemișcată în mijlocul mării. Între timp, la mănăstire 
se descoperise furtul și doi părinți coborâseră la mal în căutarea 
hoțului. De acolo, au văzut corabia care stătea nemișcată în fața 
portului Mănăstirii Iviron. Inspirați, au luat o barcă și au vâslit 
până la corabie. Când au ajuns la bord, hoțul n-a mai așteptat să 
fie vădit și a căzut la picioarele părinților, cerându-și iertare.

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului Glykofilousa:
„O, Dulcea Sărutare a sufletelor noastre, cu roua rugăciunilor 

tale curățește inimile noastre și le fă izvorâtoare de gânduri 
dumnezeiești. Cu razele minunilor tale împodobit-ai mănăstirea 
în care ești cinstită, tuturor închinătorilor dăruindu-le din belșug 
untdelemnul darurilor tale. Auzi-ne și pe noi, cei ce de la marginile 
lumii cu bătăile rugăciunii căutăm să aflăm deschiderea ușii 
milostivirii tale.

Ca și cu o dulce sărutare cu darul tău veselești sufletele 
întristate și ridici povara mâhnirilor noastre. Deci, și acum,  
te rugăm să cauți cu milostivire spre robii tăi și să potolești valu-
rile păcatelor. Povățuiește-ne pe noi pe cărarea ascultării de Fiul 
tău și cu înfrânarea îngrădește mișcările sufletului și trupului 
nostru.

Deschide-ne nouă ușa îndurărilor dumnezeiești, căci din 
pricina păcatelor noastre am depărtat de la noi pe făcătorii de 
bine. Rugăciunea paracliserului Ioanichie ai ascultat-o cu blândețe 
și întăritu-l-ai pe dânsul întru nădejde, ca una ce purtai neîncetat 
grijă de mănăstirea ta și de mântuirea sufletului său. Deci, ca o 
milostivă Maică a creștinilor, ia în mâinile tale și viața noastră și ne 
povățuiește pe calea mântuirii.

Stinge focul ispitelor și nimicește cursele celui rău, care caută 
să ne tragă pe noi în adâncul deznădăjduirii.

Ceea ce ai primit în brațele tale pe Cel Necuprins de gând, 
încinge și sufletele noastre cu legătura iubirii de oameni și ne 
arată vrednici lucrători de fapte bune.

Deschide hambarele darurilor tale și ne hrănește pe noi din 
destul, ca să-ți aducem pâinea laudelor dumnezeiești din cuptorul 
inimii.

Pe noi, cei împovărați cu multe răutăți, ne cheamă la limanul 
pocăinței și cu ploaia rugăciunii tale stinge focul gheenei cel gătit 
pentru păcatele noastre. Fii nouă sprijinitoare în necazuri, căci la 
tine alergăm ca la un liman binecuvântat, cerând iertare greșelilor 
noastre și mare milă. Amin”.



Mihai	SPORIȘ
(...)

Autorul,	Petre	Simion	Cichirdan,	
cercetează	vremea	de	azi

În ultimul său roman „în versete”, publicat în 2021: „Cartea 
Cărții & Cartea Vieții –Raiul este aici pe pământ” autorul 

Petre Cichirdan, sub pseudonimul TOSCHRIS, se recunoaște fiu 
al Lui Dumnezeu, născut aidoma lui Christos, dar în alt cerc de 
vreme, orizont deschis pe cumpăna milenilor II și III, creștine. El 
se vrea reporter momentului, om al prezentului, dar în cunoștință 
de cauză asupra trecutului, cu timp și fără .(om recent... ar fi 
insuficient, într-o spusă, privind doar în imediat și doar spre ieri, 
de către cei ce nu pot vedea și cu ochii minții și netimpul/ în 
spusa noastră ieșirea din istorie!). Fiind pe scenă, in actu, strigă 
ceea ce vede, plăsmuiește pietre de hotar, pune semne pentru 
vremea ieșirii din pustiu, lasă scrisele... să rămână și vremii când 
strigătele vor avea ecou. Se înscrie într-o ștafetă cu atâția înainte 
mergători, care au lăsat mărturia, ca un fir prin ciudatul labirint. 
Puțini și-au propus un dialog virtual cu atâția profeți, cărora 
Biblia le ține spiritul viu. Nu o face selectiv, ci îi ia în ordinea 
intrării în scenă și le semnifică, fiecăruia în parte, contribuția la 
viața societății în care au trăit și cât s-a adeverit din prorocire. 
Atâtea revoluții (schimbări de sensuri), de dumnezei/religii (idoli/
toteme!), damnări și reabilitări, distrugeri și reconstrucții, imperii 
înfloritoare și ruine, porunci și legi drepte, dar și blesteme, 
trădări, adevăruri cosmetizate, și minciuni corecte politic, și câte 
experiențe remarcabile nu își oferă sinteza... descifrării setului 
de parametri, pentru evaluarea prezentului. Cu ochii minții pe 
trecut, vede ușor derapajele prezentului. O face pentru că are 
instrumentele omului de știință, are experința făptuitorului ce 
trudește, și știe să prețuiască munca, este chiar el lovit de legile 
proaste ale întretimpului (care favorizează impostura, condamnă 

TOSCHRIS	NE	RECITEȘTE...	CARTEA	VIEȚII
(II)

cunoașterea, uzurpă elitele autentice, favorizează lichelismul 
politic!). Constată o lume în dezechilibru, între din ce mai puținii 
inițiați autentici, și o masă din ce în ce mai mare- a celor ignoranți, 
manipulată și terorizată prin frica pentru ziua de mâine. Autorul 
devine, fără inhibiție, purtător de cuvânt asupra celor constatate 
și înțelese și ni le pune la dispoziție să ne lămurim, punându-ne în 
situația propriei evaluări.

În dialogul său (spuneam undeva, ca o demonstrație a 
sentinței... titlului!) nu urmează metoda canonică a unei istorisiri 
evenimențiale, ci trece dincolo de planul cronologiilor stricte 
(care văd doar documentul și firul puterii omenești, care își are 
sieși propriul adevăr și acoperirea acelui political-corect, cu legi 
omenești, răstălmăcind partizan legea firii (numite naturalitate!). 
El înțelege că religiile - cu toate ambiguitățile lor și de cele mai 
multe ori cu păcatul habotniciilor, și în ciuda impactului nociv 
asupra mentalității vremurilor!- sunt vectori importanți în cultura 
și arta lumii. Că în fluxul și refluxul continuu, în duelul cu știința, 
religiile instituționalizate își au propria cheie de descifrare. 
Dialogul acestui roman aduce în discurs domenii care ar putea 
fi considerate incompatibile. Cum să negi, prin interpretare 
științifică, o sentință a vreunui Sinod? (vezi cel de la Niceea, din 
325, când cei 318 participanți au proclamat în Simbolul Credinței: 
că... la început a fost cuvântul!, reconfirmând evanghelia lui Ioan 
și totuși autorul/homo faber... susține întâietatea faptei? – vom 
constata mai încolo* că aici nu este vreo contradicție, vreo erezie 
(din perspectivă canonică!)) Dacă cele două ar fi stat la masă cu 
perspectivele proprii ar fi observat că se referă la planuri diferite 
și au instrumente de cercetare diferite. Este nevoie de simfonia 
credinței cu știința, în folosul eradicării misticismului, ignoranței, 
a manipulării, a fricii induse prin abuzurile pentru o supunere 
oarbă, cu interzicerea dreptului la cunoaștere. Autorul, cu profilul 
lui homo faber, recunoscându-și îndumnezeirea interioară (cu 
binele și răul sălășluindu-l și lucrând pentru el), se manifestă în 

toată libertatea (vezi imboldul creației și operele realizate!) , se 
pune la sfat cu Dumnezeu precum Avraam, Iacov, Moise, Iov, Iona 
etc., și strigă la autoritățile civile ale Mileniului III, că Babelul  cu 
amestecului limbilor,  exodurile oamenilor spre noi făgăduințe, 
sunt repetițiile unor nefericiri cu ... apocalipse previzibile. 
Că scrierea istoriei..., vădit ambiguă, în slujba propagandei 
mincinoase nu lasă umanitatea să-și mântuiască erorile. Petre 
Cichirdan/ TOSCHRIS nu menajează. El „citește” vremea de azi și o 
arată prin ceea ce a constatat că se repetă, într-o ciclicitate anume 
în scriptură. Babelul tranzițiilor, al întretimpului trecerii prin zero, 
este marcat prin legi perisabile scrise pe carton și mucava (nu pe 
piatra durabilă... a poruncilor!). Chiar și făptuirile sunt de carton 
(vezi „Orașul de carton!” de același autor) și munca, în general 
de mântuială... Cei chemați să gestioneze/să păstorească turma, 
sunt fără competență și cu demnități cumpărate-creditate cu 
diplomele de la tarabă! Migrația-sens inversat!- dinspre țara ca 
o grădină/lăsată brațelor de muncă bătrâne, spre un nou Egipt 
înfloritor, precum „raiul” Uniunii Europene, este o emancipare 
negativă, dinspre libertatea în sărăcie, către sclavia în opulență 
și aparentul confort! Să nu vedem aici... prizonieratul în Babilon? 
Migrația în pământul faraonilor? Şi în acele vremuri s-au găsit 
cronicari să ne spună povestea acelui popor ales. Autorul nostru a 
trăit experiența evacuării în 1944 a elitei românești din Basarabia 
și nordul Bucovinei și acum cunoaște consecințele unor exoduri în 
masă. Ciudată cu adevărat pare... mântuirea europeană prin exod 
(membrii fiind ai acestui imperiu modern!). Ce lanțuri subtile are 
această emancipare în aparenta circulație în libertate. Condiția 
de cetațean liber de rang inferior (vezi Schengen!), muncind la 
stăpânul,  departe de acasa ta, să nu fie dezrădăcinare? Aici drama 
poporului ales, supraviețuind în istorie, poate fi o lecție de însușit! 
Păstrarea credinței proprii și lupta permanentă cu dumnezeirea 
(am stabilit că fiecare dintre noi este locuit de Creator!), ne poate 
da libertatea, atât de necesară împlinirii personale. Concluzia 
autorului că... Raiul este aici, pe pământ, trebuie să ne elibereze 
de spaime, să ne dea voința trăirii libertății și să ne potențeze, 
dragostea de muncă și puterea de-a ne iubi semenii!

NOTA: Întregul material poate fi citit pe www.culturaarsmundi.ro

Gheorghe	PANTELIMON

De la început trebuie să remarcăm că viața 
cultural-spirituală din județul Vâlcea nu 

a stagnat în anul 2021, aceasta desfășurându-se 
în condițiile impuse de pandemia de COVID-19. 
Pornind de la importanța fundamentală pe 
care o are activitatea cultural- educativă și din 
dorința de a veni în sprijinul instituțiilor  din 
sfera învățământului, artei, culturii, asociațiilor, 
fundațiilor și ONG-urilor de profil,  am alcătuit, în 
proiect, un calendar, care cuprinde evenimente 
ce pot fi marcate în anul 2022, în funcție de 
evoluția pandemiei de coronavirus, respectându-
se regulile de protecție sanitară. În ținutul Vâlcii, 
renumit pentru rodnica sa activitate în domeniul 
științei, educației și culturii, unele manifestări 
au devenit tradiționale. O cerință majoră 
pentru viitor o constituie atragerea, în mai mare 
măsură, a tinerilor la aceste manifestări.

Ianuarie	2022
• 1 ianuarie – Aderarea României la Uniunea 

Europeană - 2007.
• 8 ianuarie – 630 de ani de la prima atestare 

documentară a Judeţului Vâlcea -1392. 
• 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale; 172 

de ani de la naşterea poetului universal Mihai 
Eminescu – 1850, la Botoşani.

• 24 ianuarie – Ziua Unirii  Principatelor 
Române – 1859.

• 30 ianuarie – S-a născut la Râmnicu Vâlcea, 
prozatorul şi cronicarul Dinu Săraru.

–  Ziua Internațională pentru Nonviolență în 
Şcoală

• 31 ianuarie – În 1418 a trecut în veşnicie 
Voievodul muntean Mircea cel Bătrân.

Februarie	2022
•  01 februarie – 170 de ani de la nașterea 

lui Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator 
și gazetar; n. 1852 la Haimanale, astăzi I. L. 
Caragiale, d. 22 iunie 1912 la Berlin.

• 14 februarie – În 1907 s-a născut, la Băbeni, 
în județul Vâlcea, poetul Dragoș Vrânceanu.

• 15 februarie – Ziua Națională a Lecturii
• 19 februarie – Ziua Națională Constantin 

Brâncuși – artist universal, n. 1876 Hobița – 
Gorj, d. 16 martie 1957, la Paris.

• 28 februarie – În 1907 s-a născut la 
București, Mircea Eliade, prozator și eseist.

Martie	2022
•  1 martie – Ziua Mărțișorului; debutul 

calendaristic al primăverii.
•  8 martie – Ziua Internațională a Femeii.
• 22 martie – În 1832 s-a stins din viață 

J.W.Goethe – considerat cea mai mare 
personalitate a literaturii germane din epoca 
modernă.

• 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu 
România – 1918, sărbătoare națională

Aprilie	2022
• 7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătății.
• 15 aprilie – În 1452 s-a născut Leonardo da 

Vinci, care a întruchipat idealurile umaniste ale 
Renașterii.

• 23 aprilie – Ziua Internațională a Cărții.
• 26 aprilie – Ştefan Augustin Doinaș – poet, 

eseist și traducător – 100 de ani de la naștere; 
1922, la Caporal Alexa, județul Arad.

• 29 aprilie – Ziua Veteranilor de Război.
Mai	2022
• 1 mai – Sărbătoarea Internațională a 

Muncii.
• 4 mai – 100 de ani de la nașterea 

sculptorului vâlcean Constantin Zorlescu.
• 9 mai – Ziua Victoriei antinaziste, în Al 

Doilea Război Mondial, capitularea Germaniei; 
Ziua Europei.

• 10 mai – Ziua Independenței de stat a 
României – 1877 – sărbătoare națională.

• 15 mai – Ziua Națională a Familiei.
• 20 mai – Ziua Râmnicului – 634 de ani de 

la atestarea documentară a localităților Râmnic 
și Călimănești, în Hrisovul lui Mircea Vodă Cel 
Mare – 1388.

Iunie	2022
• 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului.

• 2 iunie – Înălțarea Domnului. Ziua Eroilor – 
sărbătoare națională.

• 3 iunie – Duiliu Zamfirescu – prozator, 
poet, dramaturg și gazetar; d. 1922, la Agapia, 
județul Neamț.

• 5 iunie – Ziua Învățătorului.
• 26 iunie – Ziua Drapelului Național – un 

simbol sacru al României și al românilor.
Iulie	2022
• 11 iulie – Ziua Mondială a Populației.
• 14 iulie – Tudor Arghezi – poet, prozator și 

gazetar; d. 1967, la București.
• 16 iulie – Dimitrie Anghel – poet, prozator 

și traducător; n. 1872, la Cornești, județul Iași.
• 21 iulie – În 1907 s-a stins din viață, la Câm- 

pina, pictorul nostru național Nicolae Grigorescu.
• 29 iulie – Ziua Imnului Național „Deșteaptă-

te române!”, interpretat pentru prima oară într-
un cadru oficial, la Râmnic, în 1848, de corul 
condus de Anton Pann.

August	2022
• 5 august – Marin Preda – prozator, eseist și 

traducător; n. 1922, la Siliștea Gumești, județul 
Teleorman.

• 16 august  - Ziua Națională pentru come-
morarea Sfinților Martiri Brâncoveni.

• 20 august  - Dimitrie Bolintineanu – poet, 
prozator, autor dramatic și gazetar; d. 1872, la 
București.

• 25 august  - Bogdan Petriceicu Hașdeu - 
poet, prozator, dramaturg, jurnalist, folclorist și 
filolog; d. 1907, la Câmpina.

• 27 august  - Sărbătoarea Națională a 
Republicii Moldova; aniversarea proclamării 
independenței, în 1991.

• 31 august  - Ziua Limbii Române.
Septembrie 2022
• 7 septembrie  – Şerban Cioculescu – critic, 

istoric literar, memorialist și editor; n. 1902, la 
București.

• 25 septembrie – Ziua Satului Românesc.
• 27 septembrie – Trecerea în eternitate a  

Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropo-

litul  Țării Românești, ocrotitorul Râmnicului; d. 
1716.

• 27 septembrie – Ziua Mondială a 
Turismului.

Octombrie	2022
• 1 octombrie  - Ziua Internațională a Per-

soanelor Vârstnice.
• 5 octombrie  - Ziua Mondială a Educației; 

Ziua Profesorului.
• 5 octombrie  - Zaharia Stancu – poet, proza- 

tor și gazetar; n. 1902, la Salcia, județul 
Teleorman.

• 16 octombrie  - Ziua Mondială a Alimentației. 
    • 23 octombrie  - Aniversarea a 15 ani de  
la constituirea Asiciației Seniorilor din Educație, 
Ştiință și Cultură, din județul Vâlcea – 2007.

• 24 octombrie  - În 1945 și-a început oficial 
activitatea Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Noiembrie	2022
• 2 noiembrie – Anton Pann – poet, folclorist, 

compozitor și profesor de muzică religioasă;  d. 
1854 – București.

• 20 noiembrie – Ziua Internațională a 
Drepturilor Copilului.

• 28 noiembrie – Unirea Bucovinei cu Regatul 
României – 1918.

• 29 noiembrie – În 1852, s-a stins din viață 
la Palermo, în Italia, Nicolae Bălcescu, istoric, 
prozator și fruntaș al Revoluției de la 1848 din 
Muntenia.

• 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel 
întâi chemat, Ocrotitorul României.

Decembrie	2022
• 1 DECEMBRIE  - Ziua Națională a României; 

Ziua Marii Uniri de la Alba Iulia, 1918.
• 1 decembrie  -  Cezar Petrescu – prozator, 

gazetar și traducător; n. 1892, la Hodora, județul 
Iași.

• 10 decembrie  - Ziua Internațională a 
Drepturilor Omului.

• 27 decembrie  - Tudor Vianu – estetician, 
filosof al culturii, critic și istoric literar, poet și 
traducător; n. 1897, la Giurgiu.

UNELE	EVENIMENTE	DIN	ANUL	2022

12 februarie/2022
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Tanța	TĂNĂSESCU

Una dintre poveștile mai puțin cunoscute din biografia lui 
Constantin Brâncuși este relația acestuia cu Otilia de Cosmu- 

ță (născută Marchiș) (1873-1951), ziaristă, pictoriță, traducătoare, 
prima jurnalistă româncă ce a efectuat o călătorie în Orientul 
Îndepărtat, ajungând până la Shanghai și Yokohama (1901).

Născută în familia unui preot greco-catolic român, jurnalistă 
talentată, Otilia de Cosmuță era considerată în egală măsură  o 
celebră și frumoasă amfitrioană din Parisul acelor ani. Având după  
moda vremii un salon literar, frecventat de celebritățile din Mont-
martre, ea devine o  apropiată a celebrului sculptor Auguste Rodin  
și prietenă cu pictorul  Claude Monet, cu sculptorii Maillol și 
Bourdelle, cu soția lui Paul Gauguin, cu scriitorul Ady Endre. Ea  
este jurnalista care îl introduce pe Constantin Brâncuși în anturajul 
marilor sculptori ai vremii. Tânărul român îi este recunoscător, dar 
își caută drumul său în artă, considerând că 
„la umbra marilor copaci nu creşte nimic.”

Cu prilejul unui interviu din  anul 1909, 
luat scriitorului Anatole France, aceasta de-
vine pentru mai mulți ani secretara marelui 
scriitor, fiind iubita acestuia. Ea a descris călă- 
toria romantică pe care a făcut-o împreună 
cu scriitorul francez în Italia. 

După ce iubitul ei a primit Premiul Nobel  
pentru Literatură (1921), aceasta scrie  „Pro-
menades d’Anatole France”, apoi editea-
ză în română, „Pribegiile lui Anatole France” 
(1925), respectiv „Plimbările lui Anatole 
France” (1928). Datorită acestor cărți ale 
jurnalistei Otilia de Cozmuță, scriitorul 
francez devine mult mai bine cunoscut în mediile intelectuale 
de la București. Istoria vieții sale tumultoase este redată într-o 
autobiografie, intitulată „Cartea Suferinţelor”, o lucrare de mare 
valoare literară și documentară, tipărită în anul 1986 la Editura 
„Dacia” din Cluj și apoi în 2018, la Carei. 

Această carte (document tulburător prin sinceritate și acurate-
țe psihologică) a fost scrisă în 1920 și publicată ulterior. Apărută în 
limba franceză sub titlul „Sur la chemin des douleurs”, cartea este 
prefațată de Henri Barbusse. Descriind viața sa tumultoasă, Otilia de  
Cosmuță impresionează prin naturalețea confesiunilor, dar mai ales  
prin descrierea vieții pariziene a acelor vremi. A fost căsătorită de 
două ori, prima dată, la vârsta de 16 ani, cu Cornel Cosmuță, fiul 
unor prieteni de familie, alături de care se stabilește la Sarajevo, 
unde soțul este numit președinte al Poștei din Bosnia. În 1892 se 
naște fiul lor, Cornel, care avea să ajungă un faimos medic. A doua 
oară  se va căsători cu diplomatul maghiar  Bölöni Gyorgy.

UN	EPISOD	DIN	TRECUTUL	LUI	CONSTANTIN	BRÂNCUȘI	–	FOTOGRAFII	RARE
Tot această extraordinară jurnalistă, mai puțin cunoscută 

în zilele noastre, l-a lansat în presa pariziană pe un mare artist 
al fotografiei secolului trecut, originar din Transilvania: Brassai 
(Braşoveanul, în limba maghiară). 

Numele său real este Gyula Halász, fiind născut la Brașov, 
într-o familie cu origini mixte: mamă armeancă și tatăl maghiar. 
În anul 1918 pleacă la Paris să lucreze ca jurnalist. Deprinde 
limba franceză, citindu-l pe Proust. După o perioadă de studii la 
Berlin, Brassai revine în capitala Franței, unde trăiește până la 
sfârșitul vieții. Cea mai mare parte a zilei și-o petrece preajma 
artiștilor din Montparnasse, devenind în curând prieten apropiat 
al lui Henry Miller, Leon-Paul Fargue și Jaques Prevert. Viața de 
noapte trepidantă, un simț artistic remarcabil îl conduc treptat 
spre fotografie. In 1933 publică primul său album “Paris de nuit”, 
sub pseudonimul Brassai. Cartea are succes si Miller îl denumește 
“ochiul Parisului”.

Editând Revista „Muzeul Presei Româneşti”, periodic în care 
intenționez să evoc momente inedite din istoria jurnalismului din 
țara noastră, subiectul Brâncuși m-a preocupat în mod special, 
mai ales modul în care personalitatea marelui nostru sculptor a 
fost evocată în presa de la începutul secolului XX, când tânărul 
artist, plecat de pe meleagurile natale, aproape necunoscut în 
țară, ajunge să fie un mare artist, la Paris, de talia unor celebri 
sculptori francezi ai vremii: Rodin,  Maillol sau Bourdelle, pe care 
i-am amintit mai sus. Documentându-mă asupra acelei epoci, 
descopăr că una dintre primele publicații care îi acordă lui C. 
Brâncuși o atenție neobișnuită pentru un tânăr debutant este  
Revista „Luceafărul”, care apărea în fieful culturii ardelene, la 
Sibiu. Răsfoind colecția revistei amintite constat cu surprindere 
primele ecouri în presa din România ale succesului și faimei de 
care începea să se bucure tânărul artist în saloanele  expoziționale 
ale Parisului, datorate jurnalistei evocate mai sus. 

Astfel, un articol semnat de Otilia de Cosmuță precizează 
cititorilor faptul că „tânărul nostru sculptor român, Brâncuşi, cu-
noscut deja în cercuri largi”, din Paris, era angajat, în 1908, în 
finalizarea „unui mare monument de mormânt”, desigur monu-
mentul funerar, cunoscut sub numele „Pieta”, ce urma să fie am-
plasat la Buzău. Tot  această jurnalistă scria în același an despre 
Brâncuși: „Singurul artist de valoare care a expus la Salonul de 
Toamnă (de  la Paris, n.n. ) a fost sculptorul Brâncuşi. Sculptura sa 
e făcută în linii expresive şi simple. Caută caracteristicul modelelor 
cu o pasiune arzătoare, şi-l redă, cu nespusă dragoste, pe feţele 
„tinerilor” săi sau pe busturile „copiilor”.(Otilia de Cosmuță, 
Luceafărul, nr. 3/1908, p. 49)

Reproduc mai jos și un fragment din articolul lui  Charles 
Morice, corespondentul parizian al aceleiași reviste „Luceafărul”, 
care comenta prezența artiștilor la cea de a șasea ediție a Salonului 
de la Paris: „Sculptorul Constantin Brâncuşi, foarte cunoscut, 

foarte apreciat, este desigur unul dintre cei mai 
bine înzestraţi din generaţia sa.” 

Cu o intuiție exemplară a valorii și talentului 
lui Brâncuși, redacția  revistei „Luceafărul” pre-
zenta cititorilor în mod consecvent, în numere 
din anii 1907, 1908, 1909, 1910, de fapt 
perioada de afirmare a sculptorului, reprodu-
ceri ale diverselor sale creații, ceea ce nu ar fi  
un fapt neobișnuit. Ceea ce este însă remarca-
bil, și aș vrea să prezentăm în premieră, este  
faptul că istoricilor și exegeților operei brân-
cușiene le-au scăpat din vedere existența și 
istoricul unor opere ale marelui nostru sculp-
tor, pe care le regăsim sub formă de reproduceri 
alb negru (fotografii)  doar în aceste uitate  

numere ale Revistei „Luceafărul”. Redacția primise un set de 
fotografii ale acestor creații uitate astăzi, sau chiar necunoscute.

Aceste fotografii rare ale operelor de tinerețe ale lui Brân- 
cuși, create într-un stil clasic,  ne apar acum extrem de valoroase, 
fiindcă ele ilustrează primii ani de ucenicie ai sculptorului român, 
ba chiar am putea să le catalogăm drept cvasi-inedite, nefiind 
menționate în bibliografia dedicată de mari exegeți ai operei 
sculptorului de la Hobița. Printre imaginile descoperite  este și 
aceea a lui Brâncuși, în drum spre Paris. După cum se vede în 
fotografie, legenda cu mersul desculț spre Orașul Luminilor nu se 
adeverește.

Cum data de 19 februarie marchează ziua de naștere a geniului 
sculpturii moderne, credem că aceste fotografii de presă, precum 
și contribuția unei jurnaliste românce, astăzi aproape uitate, vor 
trezi interesul deopotrivă al cititorilor dar și ale exegeților marelui 
sculptor român.                                                                                         

Maricela-Paraschiva	BUICESCU	

Mulți dintre cititorii noștri, știu sau își 
amintesc, de la orele de Fizică-faptul 

că Radioul a fost rezultanta așteptată în urma 
unor cercetări științifice succesive, în timp, de 
mai mulți fizicieni din diferite țări.

În anul 1887 fzicianul german Heinrich Hertz,  
bazându-se și pe cercetările Fizicianului-Mate-
matician Maxwell, a descoperit undele electro-
magnetice, numite și unde herțiene.

În anul 1895, omul de știință Nikola (Niicolae) 
Tesla (Inventator, Fizician, Inginer electro-me- 
canic, cu rădăcini în Croația și România) a trans-
mis în premieră un mesaj vocal prin unde Radio.

În anul 1896, Guglielmo Marconi (fizician și 
inginer italian), a inventat telegrafia fără fir și 
antena de emisie legate electric la pământ.

Rușii, apoi sovieticii și din  nou rușii, au sus-
ținut și susțin că Inventatorul transmisiei Radio 
a fost fizicianul rus Aleksandr Stepanovici Popov 
(în 1895), dar acesta n-a făcut la timp Cererea 
pentru patentarea invenției...

Nu trebuie uitați pionierii care au cercetat feno- 
menele fizicii din domeniul electric: Ampère, Gil- 
bert, Volta, Faraday, Maxwell, Kelvin, ori Cavendish. 

ZIUA	MONDIALĂ	A	RADIOULUI
         În ziua de 13 Februarie 1936, a emis postul de 
Radio al Națiunilor Unite; în semn de omagiu, la 
14 Martie 2013, în cadrul celei de-a 67-a Sesiuni 
a Adunării Generale ONU, a fost ratificată-Oficial 
Proclamarea făcută de UNESCO, ca data de 13 
Februarie să fie marcată în Calendarul Aniversar 
și Comemorativ ca „Ziua Mondială a Radioului” 
(„ZMR”). Acest fapt s-a realizat în urma unui Stu-
diu de Fezabilitate inițiat și finalizat de UNESCO, 
urmare a unei propuneri venită din Spania.

„ZMR” este celebrată pentru a face vizibilă 
și a dezvolta colaborarea între Radio-difuzori, 
dar și pentru a da un impuls încurajator pentru 
accesul la informație prin introducerea de pos-
turi de Radio pe întreg Mapamondul.

Radioul a fost prima rețea socială din ome-
nire; pe lângă funcția esențială de a informa oame- 
nii, e și un liant afectiv-emoțional dar volițional 
în zona pozitivă, apoi educațională și Culturală...

În cele mai multe din cazuri, Radioul reunește 
oameni și comunități umane din toate mediile 
socio-profesionale, prin inițierea și susținerea 
unor dialoguri pozitive în în perspectiva 
schimbărilor în bine.

În anul 2019, pentru celebrarea „ZMR”, tema 
aleasă și propusă de UNESCO a fost: „Dialog, 

toleranță și Pace”, pentru ca oamenii să înțeleagă 
acest deziderat și-de ce nu?-să realizeze 
Comunități puternice. UNESCO a făcut apel  
către toate posturile de Radio și Organizațiile de 
Presă complementare să se alăture Jurnaliștilor 
din Radio pentru a sărbători în 2019 „ZMR” cu 
țintă clară toleranța și Pacea. 

Radioul este și trebuie să rămână  un mjloc de 
informare cu mare audiență pe  tot Mapamondul 
într-un timp foarte scurt. Este unanim recu-
noscut că Radioul e un mijloc de informare adap- 
tat, sau care poate fi adaptat rapid pentru a fi 
ascultat și în cele mai îndepărtate locuri de pe 
Globul pământesc și-mai ales-și de persoane 
vulnerabile: nevăzători, analfabeți, persoane cu 
dizabilități, cele cu stare materială precară, chiar 
sărace. De notat că de ani buni, multe posturi de 
Radio au emisiuni (și) socio-politice interactive; 
ele vin către radio-ascultători cu o platformă  
pentru dezbateri publice indiferent de nivelul de 
instruire sau educație al auditoriului. 

Un mare merit al Radioului-în plan social-e că 
își asumă rolul de comunicator în 
situațiile de Urgență. Un exemplu 
de bună practică, l-a oferit postul 
de Radio „Europa Liberă”; zile 
și nopți după cutremurul de la 
4 Martie 1977, când a stabilit 
legături Radio între aparținătorii 
sinistraților, salvatori și salvați! 

Începând cu anul 1990, Radioul s-a dezvoltat 
foarte mult, nu doar în Capitală și-n marile ora-
șe, dar și în orașe mici și în sate mai mari! A 
apărut (și s-a extins!), Radioul on line! 

În cadrul unui mic istoric al Radioului în Ro- 
mânia, trebuie aminit că în Țara noastră a fost  
promulgată Legea Radiofoniei printr-un Decret  
Regal de aplicare. Legea a fost remisă Oficialităților 
Internaționale de Radiodifuziune de la Geneva.  
Această Lege a favorizat înființarea Societății Ro-
mâne de Radiodifuziune, chiar dacă s-a realizat 
cu o întârziere de 3 ani...Consiliul de Miniștri a 
ratificat la data de 22 Decembrie 1927 înființarea 
Societății Române de Difuziune Radio-Telefonică 
din România, devenită Societatea Română de 
Radiodifuziune din zilele noastre.

Radioul Național Român, a fost inaugurat la 1 
Noiembrie 1928, cu „apelul”: „Alo, alo, aici Radio 
București, România!” Aceste cuvinte au fost spu-
se de  Dragomir Hurmuzescu, promotorul Radio-
difuziunii în România!         

În prezent, o multitudine de posturi de Radio 
cu licență emit la nivel Național, 
Regional sau local; alături de aces- 
tea, emit și cele on line.Jurnaliș-
tilor din Redacțiile Radio, precum 
și celor de la asistența tehnică, le 
urăm La mulți ani cu sănătate și 
emisiuni de calitate!

      Slatina, 15 Februarie 2022



Nicolae	DINESCU

Problema pensiilor este tot mai larg 
comentată de structurile organizatorice 

de specialitate și transmisă prin intermediul 
mediei în întreaga țară. Conform programului de 
guvernare al actualei coaliții aflată la guvernare, 
începând cu 01 ianuarie 2022, valoarea 
punctului de pensie va crește cu 10%, respectiv 
de la 1442 de lei la 1586 de lei. Orice cetățean 
care dorește să știe cât îi va fi pensia începând cu 
01 ianuarie 2022, va proceda conform datelor 
ce le vom prezenta mai jos.

Varianta	 1: pensia brută, începând cu 
01.01.2022= cu pensia brută existentă până la 
31.12.2021x1,10. Raportând 1586 de lei la 1442 
de lei rezultă indicele 1,10 care, procentual, se 
exprimă printr-o creștere de 10%. Deci, în modul 
cel mai simplu, orice cetățean care dorește să 
știe cât îi va fi pensia începând cu 01.01.2022, 
își va înmulți pensia pe care o are până la 
31.12.2021, cu 1,10. Exemplul	 nr.	 1: O pensie 

brută, care până la 31.12.2021 a fost de 1680 
de lei, începând cu 01.01.2022 aceasta va fi de 
1680x1,10=1848 de lei. Pensia fiind de sub 2000 
lei nu este supusă impozitului de 10%. Exemplul	
nr.	2: O pensie, care până la 31.12.2021 a fost 
de 1980 de lei, începând cu 01.01.2022 aceasta 
va fi de 1980x1,10=2178 lei. Conform Codului 
Fiscal, în cazul fiecărei pensii care depășește 
2000 lei, pentru sumele care depășesc 2000 lei 
se datorează un „impozit pe venitul de pensie”, 
care se calculează cu cota de 10%. Altfel spus, 
pentru orice pensie care depășește 2000 de lei, 
impozitul =(pensia totală -2000)x10%.  Pensia  
netă, după impozitare =pensia totală(brută) –
impozitul. Pensia fiind de 2178 de lei, deci de 
peste 2000 de lei, cei 178 de lei  care depășesc 
2000 de lei, se supun impozitului cu 10%. Impo-
zitul = 178x10%=17,80 de lei, rotunjit=18 lei. 
Pensia netă, după impozitare=178-18=160 lei.

Începând cu 01.02.2017, contribuția pentru 
asigurările de sănătate (CASS) nu se mai reține 
din pensie ci se suportă de la Bugetul de Stat.

Varianta	 2: Pensia brută, începând cu 
01.01.2022=numărul de puncte la 31 decembrie 
2021x1586 lei. Numărul de puncte pe care îl 
are fiecare pensionar(care este diferit de la un 
pensionar la altul) este înscris pe fiecare cupon 
de pensie lunar, pe ultimul rând de jos în stânga. 
Valoarea punctului de pensie(care este același 
pentru toți pensionarii), este de 1442 de lei 
până la 31.12.2021, și de 1586 de lei începând 
cu 01.01.2022. Exemplul	nr.	3: La un pensionar 
la care, pe cuponul de pensie este înscris „nr. 
puncte: 1,52727”, pensia brută va fi: 1. până la 
31.12.2021=nr. puncte, de 1,52727xvaloarea 
punctului de pensie, de 1442 de lei=2200 de 
lei; 2. începând cu 01.01.2022=nr. puncte de 
1,52727xvaloarea punctului de pensie, de 1586 
de lei=2422 de lei.

Cele de mai sus sunt valabile în condițiile(1) 
reglementărilor și (2) programului de guvernare 
al actualei coaliții, existente la data elaborării 
acestui articol, respectiv la data de 26 noiembrie 
2021.

CUM	REUȘIM	SĂ	NE	CALCULĂM	SINGURI	PENSIA	ÎNCEPÂND	CU	01	IANUARIE	2022

Constantin	MĂNESCU-HUREZI

Învățarea scrisului și a socotitului a fost una dintre cele mai 
vechi preocupări ale spiritului uman. Considerând scrisul 

operă de învățământ, de școală, se poate considera începutul 
învățăturii de carte la noi o dată cu primele inscripții și manuscrise 
descoperite. În această privință, începuturile de cultură ale 
poporului nostru sunt destul de îndepărtate. Ele datează din 
a doua jumătate a secolului al IX-lea, așa cum arăta o inscripție 
cu numele meșterului olar, un român, Petre, descoperită la 
Capidava, o străveche așezare getică și apoi romană (astăzi se 
află în județul Constanța). Cultura românească posedă o comoară 
de documente din secolele XIV-XV cu conținut istoric și cu texte 
religioase. Aceste documente au fost scrise de dieci și, deoarece 
nimeni nu putea învăța singur, fără profesor, un alfabet străin, 
este realitate faptul că a existat la sfârșitul secolului al XIV-lea un 
învățământ modest de grămătici. Acesta s-a dezvoltat în școlile 
create pe lângă mănăstiri, între care amintim mănăstirile oltene 
Cozia, Bistrița, Govora și Tismana.

Un important centru de pregătire a copiștilor, diecilor și 
grămăticilor a fost în Evul Mediu și mănăstirea Hurezi, ctitoria 
voievodului martir Constantin Brâncoveanu. Aici activa, pe la 
1692, arhimandritul Ioan, primul egumen al Hurezului (1692-
1726), adus aici de Brâncoveanu din mănăstirea Negru Vodă 
din Câmpulung Muscel, întemeiată de Matei Basarab, care 
a reprezentat cel mai puternic centru cultural al secolului al 
XVII-lea, dar și singura așezare monahală cunoscută la vremea 
respectivă din Țara Românească. Arhimandritul Ioan era un distins 
cărturar și un desăvârșit caligraf, cea mai convingătoare dovadă în 
această privință fiind pomelnicul Hurezului, terminat de el la 28 
martie 1699. Despre activitatea lui de dascăl ne amintește Iosif 
ieromonahul. În cartea „Mântuirea păcătoșilor”, pe care acesta 
o copiază pe la 1696, menționează, între altele: „Şi am scris eu… 
Iosif ieromonah, ucenicul părintelui Ioan”. Această carte era 
tălmăcită de mari dascăli din limba greacă în limba românească 
și cuprindea relatări ale unor minuni ale Maicii Domnului, având 
la începutul ei acest îndemn: „Cine va citi, la inima sa le va lipi, 
întru-adevăr va secera mântuire sufletească și pază trupească”. 
Un alt ucenic al arhimandritului Ioan a fost „Dositei ierodiaconul  
de la Hurez”, care la îndemnul și cu cheltuiala părintelui Ioan a 
copiat una din cărțile populare „folositoare de suflet”, intitulată 
„Varlaam și Ioasaf”, terminată la 4 martie 1700. Acordând o 
deosebită importanță cărții pe care a scris-o, Dositei ține să-și 
arate satisfacția la terminarea ei: „Precum se bucură străinul că 
își vede moșia (țara) sa, așa se bucură și scriitorul de carte când 
ajunge la sfârșitul ei”, scrie ierodiaconul de la Hurez.

Este de menționat faptul că arhimandritul Ioan, când a venit la 
Hurezi, a găsit aici o instituție de învățământ bine închegată. Între 
ucenicii săi, se numără și Lavrentie Dimitrievici, ieromonahul care, 
între timp, avea să treacă la Episcopia Râmnicului Noul Severin, 
unde îl vom întâlni în calitate de diorthositor (corector) al cărților 
ce ieșeau de sub teascurile tiparniței episcopale. În școala de la 
Mănăstirea Hurezi se învățau citirea și scrierea în limba română 
și în limba slavonă, caligrafia, cântările bisericești, noțiuni de 

PAGINI	DIN	ISTORIA	ÎNVĂȚĂMÂNTULUI	HOREZEAN
socotirea anilor, de aritmetică și de geometrie, aplicate, în special, 
la măsurătorile de terenuri și la efectuarea hotărniciilor.

Între cunoscătorii de carte românească din acest secol al 
XVII-lea, care au învățat la Hurezi și pe care îi întâlnim ca scriitori 
de documente (zapise de vânzare, zălogire, cărți de hotărnicii, 
diate), amintim pe popa Stanciu ot Hurezi (din satul Romani), în 
anul 1626, care scrie zapisul de vânzare al lui Dumitru și al fraților 
săi, feciorii popii Lupului din Măldărești, și pe Marin grămăticul 
din Râmești, care scrie acte pe la anul 1659. În alte documente 
scrise în secolul al XVII-lea în satele vâlcene, amintim pe Stanciul 
logofăt (Stanciul Dârstarul) din Hurez (29 martie 1671) și „David, 
feciorul lui Achim din Hurezi” (9 aprilie 1677). Este interesant de 
menționat faptul că într-un document din 1694 se specifică în text 
că „Hurezi se cheamă Romani”. Tot acum apare în documentele 
hurezene și termenul de „școală”.

Pe măsură ce se ridica ansamblul monahal, a luat ființă „școala  
de pictură” de la Hurezi, al cărei conducător a fost pictorul Constan- 
tinos, grec de origine, dar ajutat de localnicii Ioan, Andrei, Stan Nea- 
goe, Ioachim, Marin și Preda. Aceștia vor crea adevărate opere de 
artă, care stau mărturie până în zilele noastre, contribuind la con-
solidarea și evoluția stilului brâncovenesc. Din această școală vor 
face parte și alți meseriași: gravori, sculptori, dăltuitori în piatră, 
care vor scrie pisaniile, precum și meșterii făuritori de broderii, 
necesare înfrumusețării obiectelor de cult. Această școală de 
pictură de la Hurezi se caracterizează printr-o vie tendință de a 
laiciza erminiile, adică de a introduce elemente laice, mai ales în 
tabloul votiv, așa cum avem în biserica mare a Mănăstirii Hurezi, 
în a cărei pisanie, datată la 30 septembrie 1694 (7203), se spunea 
că voievodul Brâncoveanu „vrut-au, între altele, ca și dunga cea 
mare,  bătrână și blagorodnă a rodului și neamului său, atât dăspre 
tată, cât și dăspră mumă, să să zugrăvească și să să pue aici”.

Tot din secolul al XVII-lea datează și biblioteca de la Mănăstirea 
Hurezi, una din cele mai mari biblioteci românești, care denotă 
faptul că voievodul Brâncoveanu era un om de carte, cu gust pen-
tru tot ceea ce este frumos, și un promotor al învățământului. Având  
ca model vestita bibliotecă a familiei Cantacuzino, voievodul Constan- 
tin Brâncoveanu, domn cu mintea luminată și iubitor de cultură, își 
va adăposti într-o tainică chilie boltită a ctitoriei sale de la Hurezi, 
în corpul de clădiri de pe latura de vest, propria sa bibliotecă, așe-
zând deasupra ușii de la intrare, următoarea inscripție, zugrăvită 
în frescă: „Bibliotecă de hrană dorită sufletească, această casă a 
cărților îmbie prea înțeleaptă îmbelșugare, în anul 1708”, scrisă în 
grecește de arhimandritul Ioan.

Majoritatea cărților erau cumpărate de Brâncoveanu, unele  
încă din tinerețe, de la Veneția și Paris, fiind de o valoare inesti-
mabilă. Potrivit catalogului din 1791, biblioteca avea 392 de volu-
me, dintre care 115 românești, 110 grecești, 97 greco-latine, 39 sla- 
vone, 13 greco-arabe, 6 greco-latine-arabe, 4 latine, 4 greco-române,  
și câte un exemplar german, arab, georgian și un lexicon în șapte 
limbi. În ce privește conținutul cărților, acestea erau cărți religioase 
(de teologie, patristică, adică scrierile Sfinților Părinți, cărți pentru 
cult), dar și cărți laice, de istorie, geografie, filosofie, drept, printre 
care operele lui Homer, Hesiod, Euripide, Aristofan, Lucian, cărți 
ale unor istorici bizantini, lucrările lui Arhimede, Socrate, un tratat 

de matematică, Pandectele lui Justinian, trei Pravile românești, 
marea colecție de autori bizantini tipărită sub Ludovic al XIV-lea 
de Ducange, precum și gramatici grecești și latinești.

Biblioteca de la Hurezi mai deținea și 46 de manuscrise, dintre 
care 37 erau românești, 7 grecești, unul greco-român și altul 
slavon. După conținut, 25 erau teologice, 15 de ritual, 4 istorii 
românești, printre care un fragment din istoria Țării Românești, 
a stolnicului Constantin Cantacuzino. În anul 1727, Mănăstirea 
Hurezi era vizitată de Johann Kanold din Leipzig, care semnala aici 
existența „unei frumoase biblioteci cu tipărituri și manuscrise în 
limbile greacă, chineză, arabă, bulgară, ebraică, tracică, valahă, 
sârbă, rusă și ruteană, precum și în limba latină, printre care 
„Biblia polyglotta”, tipărită la Londra, între 1653-1657. Existența 
acestei biblioteci ne arată mediul cultural în care trăia voievodul 
Constantin Brâncoveanu și ridică prestigiul localității Horezu, 
dovedind vechimea învățământului pe aceste meleaguri.

Din fondul de carte existent la 1708 la Hurezi făceau parte și 
câteva cărți, alcătuiri sau traduceri ale fiilor lui Brâncoveanu, ceea 
ce arată faptul că domnitorul a știut să-și instruiască fiii, care aveau 
un mare interes față de cultură și de cărturari, fapt apreciat și de 
Antim Ivireanul. Astfel, în 1701, apar de sub teascurile tipografiei 
domnești din București, „Cuvânt panegiric la marele Constantin” și 
„Cuvânt panegiric la martirul Ştefan”, scrise în grecește de Ştefan 
Brâncoveanu. În anul următor, 1702, ultima lucrare apare într-o nouă  
ediție, iar anul 1703, același, tipărește, tot în grecește, la aceeași 
tipografie, „Cuvânt panegiric la adormirea Născătoarei”, pentru ca, 
în 1704, să apară tot la București și tot în grecește și o „Cuvântare 
la patima cea mântuitoare”, întocmită de Radu Brâncoveanu.

Începutul secolului al XVIII-lea aduce din nou în atenție preocu-
pările pentru dezvoltarea învățământului pe meleagurile noastre. 
La 29 noiembrie 1719, în chiliile minunatei ctitorii brâncovenești 
de la Hurezi s-a ținut un sinod prezidat de episcopul Damaschin 
al Râmnicului, tipăritorul de cărți, și alcătuit din egumenul Ioan 
de la Hurezi, Ştefan de la Bistrița, Ştefan de la Arnota și Pahomie 
de la Govora, care cereau înființarea unei școli în limba română, 
menționându-se că: „Am socotit cu tot soborul că este lucru 
de folosul țărei ca să se facă aici două școale, una rumânească, 
alta latinească. Însă cea rumânească să fie în Râmnic, pe seama 
Episcopului și a mănăstirilor și a popilor, și ce ar fi cheltuială 
dascălilor și copiilor săraci să fie de la dânșii. Iar cea latinească 
să fie la Craiova, pe seama domniei și a țărei, să le poarte grija 
de toată cheltuiala”. Chiar dacă aceste școli nu au luat ființă, este 
de reținut proiectul de organizare a învățământului la acea dată.

La școala de pe lângă Mănăstirea Hurezi își desăvârșesc acum 
învățăturile copiști de seamă, ca Rafail, Lavrentie, Ghedeon, 
Dumitru Râmniceanu, Dositei, Dionisie și Ion Râmniceanu, Ion 
Cucuzel și Radu Copilul. Numai Rafail scrisese aici 15 manuscrise 
între 1753 și 1772. Între manuscrise se găsește și cea mai veche 
copie din biografia lui Petru cel Mare, precum și cel mai vechi 
manuscris din Halima.

În concluzie, în Evul Mediu se vede strânsa legătură care există 
între învățământ și biserică, Mănăstirea Hurezi rămânând pentru 
această perioadă istorică focarul de cultură care a propagat știința 
de carte dincolo de granițele localității Horezu.

	Temeiul	legal: 1.	Legea nr. 263/16.12.2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 852/20.12.2010, art. 
102. În baza art. 182, alin. 1 și a art. 183 alin. 1 din 
Legea nr. 127/2019, începând cu 12 iulie 2019, 
s-a abrogat art. 102 din Legea nr. 263/2010. Deci,  
este o mare greșeală să se menționeze art. 102 
din Legea nr. 263/2010 ca temei legal pentru creș- 
terea punctului de pensie, de la 01.09.2019, de la  
1100 de lei la 1265 de lei. 2. Ordonanță de ur-
gență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor pu- 
blice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modifica-
rea și completarea unor acte normative și pro-
rogarea unor termene, publicată în Monitorul Ofi- 
cial nr. 1116/29.12.2018, art. 31. 3.	Legea nr. 127/ 
08.07.2019 privind sistemul public de pensii, 
publicată în monitorul oficial nr. 563/09.07.2019, 
art. 86 alin. 2. Toate aceste date, relații și co- 
mentarii au avut ca suport de prezentare mate-
rialele evidențiate de conferențiar universitar 
doctor Nicolae Grigorie Lăcrița.
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ISTORIA	LITERATURII	ROMÂNE	ÎN	DATE	-	FEBRUARIE
PETRE	ANGHEL	(3.02.1944-3.04.2015) 
Scriitor  român, s-a născut la Băilești, a absolvit Facultatea 

de Limba și Literatura Română a Universității din București, 
obținând apoi și doctoratul în teologie. După 1989 a lucrat ca 
lector la Institutul Teologic Adventist, conferențiar la Institutul 
Teologic Baptist și profesor universitar la Facultatea 
de Sociologi a Universității din București. Opera sa 
literară cuprinde (selectiv): romane  - „Fratele nostru 
Emanuel“ (1976), „Lupii la stână“ (1978), „Dincolo 
de iubire“ (1980), „Moștenitorul“ (1986), „Dealul 
Viilor“ (1988); poezie  - „Duhul pământului“ (1971), 
„Davidiana“ (1998), „Pe prag de seceră“ (2006).

HRISTU	CÂNDROVEANU	(5.02.1928-9.12.2013) 
Poet și prozator de origine aromână, s-a născut la București, 

a urmat școala primară în localitatea General Praporgescu, 
gimnaziul și liceul la seral în Tulcea, Călărași și Timișoara. După 
absolvirea Facultății de Filologie din București, lucrează ca profesor 
de Lmba și Literatura Română în Ploiești, radctor 
la revistele „Tomis“ și „Tribuna școlii“ și secretar al 
Consiliului pentru Cultură și Artădin Ploiești. Opera 
literară (selectiv): „Printre poeți“ (1983), „Ore de 
aur“ (1983), „Trei balade armânești“ (1985), „Marea 
serenității“ (1996), „Povești de miazăzi“ (1976).

GEO	BOGZA	(6.02.1908-14.09.1993) 
Poet și prozator, s-a născut la Brejoi, Prahova, a urmat școala 

primară la Ploiești și Şcoala de Marină la Constanța.A debutat 
editorial în 1929 cu „Jurnal de sex“, din cauza căreia a fost acuzat 
de pornografie și închis la Văcărești. În 1929 editează 
la Câmpina revistele „Urmuz“ și „Bilete de papagal“. 
În perioada 1952-1969 este ales deputat în Marea 
Adinare Națională, iar în 1955 devine membru al 
Academiei Române. Opera sa literară cuprinde 
(selectiv): „Ioana Maria“ (1937), „Țara de piatră“ 
(1946), „Veneam la vale“ (1942), „Orion“ (1976).

ADRIAN	MANIU	(6.02.1891-20.04.1968) 
Scriitor român, s-a născut la București, unde urmează școala 

primară și apoi Liceul „Matei Basarab“. Urmeză apoi Facultatea de 
drept a Universității din București. A lucrat ca funcționar la Banca 
Agricolă, redactor la ziarul „Voința“ și inspector la 
Ministerul Artelor. A colaborat cu revistele „Seara“, 
„Noua revistă română“, „Chemarea“, „Fapta“. Dintre 
operele sale amintim: „Figuri de ceară“ (1912), 
„Salomeea“ (1915), „Lângă pământ“ (1924), „Drumul 
spre stele“ (1930), „Lupii de aramă“ (teatru - 1929).

DAN	HĂULICĂ	(7.02.1932-17.08.2014) 
Eseist și critic literar, s-a născut la Iași, a urmat cursurile 

facultății de Litere din Iași și Facultatea de Istoria Artei la București. 
După absolvire a lucrat ca profesor la Institutul deArte Plastice 
„Nicolae Grigorescu“ din București, iar din 1963 ca 
redactor la revista „Secolul XX“. După 1990 a devenit 
primul ambasador al României la UNESCO.Printre 
operele sale se numără: „Critica și cultura“ (1967), 
„Geografii spirituale“ (1973), „Nostalgia sintezei“ 
(1984), „Dimensiuni ale artei moderne“ (1992).

ANTON	HOLBAN	(10.02.1902-15.01.1937) 
Romancier și eseist, s-a născut la Huși, a urmat școala primară 

și liceul la Fălticeni, Focșani și București și apoi Facultatea de 
Litere și Filosofie din București. A lucrat ca profesor la Liceul de 
Băieți „Vasile Alecsandri“ din Galați, colaborând și 
cu publicațiile „România literară“ și „Azi“. Opera 
sa literarăcuprinde (selectiv): nuvele - „Castele de 
nisip“ (1935), „Halucinații“ (1938), „Conversații cu 
o moartă“ (2005); romane - „Romanul lui Mirel“ 
(1928), „Parada dascălilor“ (1932), „Ioana“ (1934).

ALEXANDRU	DAVILA	(12.02.1862-19.10.1929) 
Poet și dramaturg, s-a născut la București, a urmat școala 

primară în Golești, la Şcoala Luterană din București, gimnaziul la 
Institutul de Băieți „V.A. Urechia“ și Liceul „St. Louis“ din Paris. A 
colaborat cu publicațiile: „Revista literară“, „Epoca“, „Convorbiri 
literare“, „Sămănătorul“, „Rampa“, „Gândirea“, „Liberatorul“. După 
absolvirea studiilor a lucrat în Ministerul de Externe ca diplomat 

la Roma și Bruxelles, apoi inspector de poliție la 
Prefectura capitalei și din 1888 a fost subprefect 
de Tulcea. În perioada 1905-1914 a fost directorul 
Teatrului Național din București. Dintre operele sale 
amintim: „Duda și mura“ (1917), „Din torsul zilelor“ 
(1929), „Vlaicu-Vodă“ (1919), „Reînviere“ (1902).

ISAC	PELTZ	(12.02.1899-10.08.1980) 
Prozator, traducător și jurnalist român de origine evreiască, 

s-a născut la București. Într-un interviu din 1933 declara: „Sunt 
autodidact. N-am diplome. N-am școală. Am doar școala vieții și 
diavolul scrisului, din copilărie“. A colaborat cu revistele: „Menirea 
noastră“, „Scena“, „Presa liberă“, „Liberatorul“, „Reporter,“, „Bilete 
de papagal“, „Vremea“, „Adevărul“, „Dimineața“. În perioada inter-
belică a conduc revistele „Caietele lunare“, „Zodiac“. 
Opera sa literară cuprinde (selectiv): „Viori“ (1918), 
„Stafia roșie“ (1918), „Meșterul viață“ (1919), 
„Horoscop“ (1932), „Calea Văcărești“ (1933), „Actele 
vorbește“ (1935), „De-a bușilea“ (1936), „Inimi 
zbuciumate“ (1962), „Treceri și petreceri“ (1980).

ION	LUCA	CARAGIALE	(13.02.1852-9.06.1912) 
Dramaturg, pamfletar poet și director de teatru, s-a născut 

la Haimanale, Prahova, a studiat la Biserica „Sf. Gheorghe“ din 
Ploiești, la „Şcoala domnească“ din ploiești, Gimnaziul „Sf. Petru și 
Pavel din Ploiești și liceul la București. A lucrat ca sufleor și copist la 
Teatrul Național din București, revizor școlar și director la Teatrul 
Național București. În 1905 se stabilește împreună cu familia 
la Berlin. A colaborat cu publicațiile „Telegraful“, „Ghimpele“, 
Alegătorul liber“, „Timpul“, „Convorbiri literare“, 
„Epoca literară“, „Vatra“. Opera sa literară cuprinde 
(selectiv): teatru - „O noapte furtunoasă“ (1879), 
„O scrisoare pierdută“ (1884), „D-ale carnavalului“ 
(1890); nuvele și schițe  - „În vreme de război“ (1898), 
„Păcat“ (1892), „Două loturi“ (1901), „La hanul lui 
Mânjoală“, „La conac“.

GRIGORE	VIERU	(14.02.1935-18.01.2009) 
Poet romîn din Republica Moldova, s-a născut la Hotin, 

Basarabia, a absolvit școala de 7 clase în satul natal, școala medie 
în Lipcani și Facultatea de Filologie din Chișinău. A 
lucrat ca redactor la revista pentru copii „Scânteia 
leninistă“ și ziarul „Tânărul leninist“, revistele „Nistrul“  
și „Cartea moldovenească“. Dintre operele sale amin- 
tim: „Muzicuțe“ 91958), „Mulțumim pentru pace“ 
(1963), „Bărbații Moldovei“ (1968), „Trei iezi“ (1972), 
„Aproape“ (1974), „Metafore albastre“ (1989).

VALERIU	EMIL	GALAN	(15.02.1921-2.01.1995) 
Prozator român, s-a născut la Botoșani, a urmat școala în 

localitatea natală, apoi studiile politehnice la Cernăuți și Iași. A 
debutat cu romanul istoric „Potop“ în 1948. A lucrat 
ca redactor, reporter și corespondent special la 
publicațiile „Gluma“, „Victoria“, „Cotidianul“ și „Scân- 
teia“. A colaborat cu „Gazeta literară“, „Viața româ-
nească“, „Contemporanul“. Operele sale cuprind: 
„Zorii robilor“ (1950), „Bărăgan“ (1959), „Vecinii“ 
(1955), „A cincea roată la căruță“ (1962), „Prietena 
mea“ (1963), „Hramul sfântului nu“ (1969).

EUGEN	BARBU	(20.02.1924-7.09.1993) 
Romancier, jurnalist și publicist, s-a născut la București 

unde, după absolvirea liceului urmează Facultatea de Litere a 
Universității. A lucrat ca director al revistei „Luceafărul“, iar în 
1975 devine deputat în Marea Adunare Națională. A conduc 
revista „Săptămâna“, iar în 1990 devine director-fondator al săp- 
tămânalului „România Mare“. Opera literară (selectiv): nuvele  - 
„Gloaba“ (1955), „Oaie și ai săi“ (1958), „Tereza“ (1961), „Vânzarea 
de frate“ (1968), „Miresele“ (1975); romane  - „Balonul e rotund“ 
(1956), „Groapa“ (1957), „Facerea lumii“ (1964), 
„Principele“ (1969), „Incognito“ (1975), „Săptămâna 
nebunilor“ (1981); teatru - „Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară“ (1959), „Labyrintul“ (1967); scenarii de film 
- „Haiducii“ (1966), „Răpirea fecioarelor“ (1968), 
„Haiducii lui Şapte cai“ (1971), „Drumul oaselor“ 
(1980), „Trandafirul galben“ (1982), „Colierul de 
turcoaze“ (1986), „Totul se plătește“ (1987).

TUDOR	MUȘATESCU	(22.02.1903-4.11.1970) 
Poet, prozator și dramaturg, s-a născut la Câmpulung, a 

absolvit Facultatea de Litere și Facultatea de Drept din cadrul 
Universității București. A lucrat ca profesor de franceză, avocat 
și inspector general al teatrelor. A colaborat începând din 1919 
cu revista „Rampa“ și revistele umoristice ale 
vremii. Dintre operele sale spicuim: teatru - „Sosesc 
deseară“ (1931), „Titanic vals“ (1932), „Escu“ 
(1933), „Visul unei nopți de iarnă“ (1937), „Țara 
fericirii“ (1946), „Madona“ (1947), „Geamandura“ 
(1950); romane  - „Mica publicitate“ (1935); schițe 
umoristice  - „Nudul lui Gogu“ (1928), „Ale vieții 
valuri“ (1932).

GRIGORE	ALEXANDRESCU	(22.02.1810-25.11.1885) 
Poet și fabulist, s-a născut la Târgoviște, a studiat la Şcoala de 

limba franceză „J.A. Vaillant“ și la „Sf. Sava“. în 1834 se înrolează 
în armată ca sublocotenent, fiind însărcinat cu 
redactarea documentelor. Din pricina unor scrieri 
este întemnițat. În 1848 devine redactor la ziarul 
„Poporul suveran“. Dintre operele sale amintim: 
„Fabule“ (1832), „Meditații“ (1835), „Poezii“ 
(1838), „Memorial“ (1842), „Suvenire și impresii, 
epistole și fabule“ (1847), „Meditații, elegii, 
epistole, satire și fabule“ (1863).

VIRGIL	DUDA	(25.02.1939-5.09.2017) 
Romancier și eseist (pe numele său adevărat Rubin Leibovici), 

s-a născut la Bârlad, a urmat școala elementară și liceul în orașul 
natal și apoi Facultatea de Drept din București. A lucrat ca 
juristconsult la Baia Mare, consilier juridic la Rafinăria de Petrol 
Teleajen din Ploiești, redactor la Studioul Cinematografic București 
și producător la Casa de Filme 1. În 1988 se stabilește în Israel, 
unde lucrează ca bibliotecar și redactor la ziarele „Viața noastră“ 
și „Ultima oră“ din Tel Aviv. Opera literară (selectiv): 
„Povestiri din provincie“ (1967), „Catedrala“ (1969), 
„Deruta“ (1973), „Măștile“ (1979), Hărțuiala“ 
(1984), „A trăi în păcat“ (1996), „Viața cu efect 
întîrziat“ (1999), „Şase femei“ (2002); filmografie - 
„Săgeata căpitanului Ion“ (1972), „Orașul văzut de 
sus“ (1975), „Furtună în Pacific“ (1986).

BOGDAN	PETRICEICU	HAȘDEU	(26.02.1838-25.08.1907) 
Scriitor și filolog, s-a născut în Hotin, Ucraina, a urmat școala 

primară în Polonia, liceul la Chișinău și Facultatea de Drept la 
Harcov. A colaborat cu numeroase publicații din țară: „România“, 
„Foița de istorie și literatură“, „Lumina“, „Aghiuță“, „Satyrul“, 
„Traian“, „Columna lui Traian“, „Revista literară și științifică“. A 
lucrat ca judecător la Cahul (Republica Moldova), 
profesor de istorie și custode al Bibliotecii 
Universității din Iași, director al Arhivelor Statului. 
Dintre operele sale amintim: „Istoria critică a 
românilor“ (1875), „Ion Vodă cel Cumplit“ (1865), 
„Arhiva istorică română“ (1967), „Cuvente den 
bătrâni“ (1867), „Răzvan și Vidra“ (1867), „Trei crai 
de la răsărit“, „Duduca Mamuca“ (1863).

MARIN	SORESCU	(29.02.1936-8.12.1996) 
Poet, eseist, traducător, prozator și dramaturg, s-a născut la 

Bulzești, Dolj, a urmat școala primară în satul natal, gimnaziul la la 
Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova și apoi Şcoala Medie 
Militară din Predeal. A urmat cursurile Facultății de Filologie „Al. 
Ioan Cuza“ din Iași. A lucrat ca redactor-Şef la revista „Ramuri“ 
din Craiova și apoi Ministru al culturii. Din opera sa literară fac 
parte: poezii  - „Singur printre poeți“ (1964), „Moartea ceasului“ 
(1968), „Tușiți“ (1970), „Astfel“ (1973), „Ceramica“ 
(1979), „Traversarea“ (1994); literatură pentru copii 
- „Unde fugim de-acasă?“ (1966), „Cocostârgul gât 
sucit“ (1987); romane - „Trei dinți din față“ (1978), 
„Viziunea viziunii“ (1982); teatru  - „Ioana“ (1968), 
„Setea muntelui de sare“ (1974), „Matca“ (1976), 
„Ieșirea prin cer“ (1984), „Desfacerea gunoaielor“ 
(1994).

(Datele biografice provin din Wikipedia  - luna curentă)

Emil	MANZUR

DIN	REVISTE	LUATE	...	ȘI-N	
REVISTĂ	DATE

(Urmare din pag. 8)

 ,,Cartea orașelor” se dovedește un volum de proze scurte 
incitante, majoritatea de foarte bună calitate, multe pe tema 
memoriei. Orizont-ul timișorean, nr.1/2022, în pagina a doua, ne 
supune atenției ,,Un regizor pentru eternitate”,în rememorările 
lui Cornel Ungureanu. Cel din urmă, autorul unei ingenioase 
cărți,,O istorie secretă a literaturii române „și promotorul 
sintagmei ,,geografia literară, deapănă caierul amintirilor cu și 
despre regizorul Aureliu Manea, despre succese și căderi. Un 
proiect eșuat este ,,Maitrey”. ,,Maitrey este cea mai frumoasă 
carte despre dezastru...Îți arată punct cu punct, secvență cu 

secvență cum se adună, cum se împlinește, cum se naște în fața 
ochilor tăi un adevărat dezastru. 

Dacă-mi scrii un scenariu după Maitrey, aș vrea să-i faci pe actori 
să simtă că ei trăiesc înfrângerea-sunt făcuți pentru asta”....,,Îi 
spun că toate cărțile mari ale literaturii române sunt despre eșec, 
dezastru, catastrofă. Scriitorul român e un expert al nefericirii, 
viața l-a familiarizat cu asta. Nimeni nu posedă arta de a pierde 
ca prozatorul român”.Un memorabil interviu realizat de Adriana 
Babeți cu medicul Dorel Săndesc se numește premonitoriu: ,,Un 
pacient numit România”.La întrebarea: - Este România la ATI? Ar 
trebui reanimată? Ce terapii i-ai aplica? Răspunsul este amar și 
necruțător:                  

- Tot Jim Wallis spunea: Câteodată, un dezastru natural scoate 
la iveală dezastrul social. Cât de dureros s-a evidențiat acest 
adevăr acum. În oglinda limpede, neiertătoare a crizei se reflectă 
dureros toate tarele, care(.....) determină un tablou lamentabil al 

societății noastre, pe toate planurile:o clasă politică jalnică, lip- 
sită de responsabilitate,incapabilă să depășească interesele și 
orgoliile de grup și un populism ieftin în cele mai grele momente 
prin care trece comunitatea care i-a ales;un sistem media de-
căzut, lipsit de standarde(......); un nivel precar de de educație 
și civilizație, cele mai scăzute din Europa, reflectat de toate 
statisticile oficiale.                                           

Îmi iubesc poporul din care fac parte și îl consider victimă, 
nu vinovat de situația în care se află. Dar, medic fiind, oricât de 
dureros ar fi, este esențial să ai capacitatea  să stabilești clar 
un diagnostic, sever cum este, ca singura șansă de a încerca să 
tratezi, să salvezi. Şi, din perspectiva acestui diagnostic, România 
este în stare gravă, critică. Țara mea este de ATI și are nevoie de 
Reanimare.......Dar tratamentul etiologic al gravei suferințe a 
poporului nostru, care trebuie institut rapid și intensiv este unul 
singur: educația”. Subscriu și eu - Mihai Mustățea.
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Arhiepiscopiei Râmnicului.

Compoziție foto P. Cichirdan

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

APEL

l	CALE	FERTATĂ	DUBLĂ,	ELECTRIFICATĂ,	MARFĂ	ȘI	CĂLĂTORI,	ÎNTRE:	PITEȘTI-	CURTEA	DE	ARGEȘ-RM.	VÂLCEA-SIBIU
l	RÂMNICU	VÂLCEA-PUNCT	NODAL	DE	MARFĂ	PE	CALEA	FERATĂ
l	SĂ	FACEM	AUTOSTRADĂ	SPRE	SIBIU	ȘI	PITEȘTI	CU	RAMIFICAȚII	LA	CĂLIMĂNEȘTI,	OLĂNEȘTI,	GOVORA,	OCNELE	MARI
l	DN	7-CALE	REGALĂ	ÎNTRE	EUROPA	DE	EST	ȘI	EUROPA	CENTRALĂ	ȘI	DE	VEST
l	DECOLMATAREA	SAU	REAMENAJAREA	LACURILOR	DE	PE	OLT

ARGEȘENI!	VÂLCENI!	SIBIENI!
AVEM	TREI	OBIECTIVE	COMUNE	ÎN	ACEST	PREZENT	

PRIN	CARE	PUTEM	TRANSFORMA	VALEA	OLTULUI	ÎN	RAI	PE	PĂMÂNT:

Concursul dedicat elevilor din Județ, organizat de Biblioteca 
Județeană „Antim Ivireanul” și câteva biblioteci locale 

(variabil fiind numărul lor și în scădere de la an la an!), în parteneriat 
cu câteva asociații ale societății civile, cercuri informale, oameni 
de cultură etc., numără 10 ediții! Ultimele două (și cea jurizată aici- 
2021!) s-au desfășurat în condiții grele din cauza unei pandemii 
care a impus restricții și modificări ale regulilor de desfășurare. 
Ideea care a generat acest concurs nu are voie să fie abandonată, 
s-a considerat de către organizatori și parteneri, și aceștia, spre 
lauda lor au găsit soluții la noile provocări.

Ediția a X-a/2021  ne-a… spus că 11 localități, cu biblioteci lo-
cale performante (lucru vădit prin oglindirea publică a activității 
lor!) au ținut aprinsă flacăra concursului (regretăm abandonul mai 
vechilor concurente – că aici, în mod subtil, și bibliotecile locale sunt  
în competiție, ba chiar și școlile care pregătesc pe elevii-concu-
renți!). Le mulțumim aici bibliotecarelor, cadrelor didactice îndrumă- 
toare (ale procesului formativ-educativ, descoperitoare de talente 
și vocații artistice în pepinierele lor, garanții ale devenirii cultural-
spirituale a elevilor!). Le mulțumim și autorităților locale –fără de care  
nu se poate întâmpla nimic, ele fiind  pilonul central al tuturor 
lucrurilor care implică instituțiile disipate prin teritoriu (bibliotecă, 
școală, cămin cultural, casă de cultură ș.a). Mulțumim și parohiilor 
care au fost alături și au susținut Concursul! Ne facem o datorie din 
numirea localităților participante și pe bibliotecara responsabilă:

1. Amărăști/Alexandra Bercea; 2.Bălcești/Georgiana Dumitra-
na; 3. Copăceni/Eliza Matei; 4. Costești/Mihaela Silvia Marinescu; 
5. Diculești/Daniela Bădică; 6.Galicea/ MariaTițu; 7.Horezu/Aniela  
Badea; 8. Păușești-Măglași/Ioana Goran; 9. Pietrari/Crina Popescu;  
10. Tomșani/Elena Georgeta Cârstea; 11. Valea Mare/Viorica Stroe. 
     Juriului Concursului, angajat voluntar, de mulți ani, adică pro 
bono și coordonatorului întregului Concurs, Valentin Smedescu, 
le aducem aici mulțumirea noastră, asigurându-I/i de toată 
prețuirea Cercului de la Râmnic. Ne face plăcere să-i numim 
pe jurați: Violeta Scrociob, Felix Sima, Dumitru Zamfira, cărora 
le alăturăm, și cu calitatea de membrii ai Juriului : pe Valentin 
Smedescu (inima acestui concurs!) și pe subsemnatul, ca lider al 
Cercului, desemnat și Președinte al Juriului!

Înainte de o departajare - rolulul jurizării, etapei finale!-, 

trebuie să spunem aici că toți cei intrați în marea finală, sunt 
învingători! și  toții merită lauda noastră. În lucrările lor, trimise 
sub un cod de identificare, pentru cele cinci secțiuni de concurs, 
am recunoscut identitatea locului de proveniență prin poveștile, 
legendele, personalitățile invocate, tradiția manifestă cu specificul 
ei local. Din liniile tremurânde, prozodia poeziei, naivitatea 
pură a simplității, am recunoscut vârstele. Ne-am minunat de 
coloritul anotimpurilor și am remarcat tușa, mai îndrumată,  a 
unor concurenți. Am obsevat, recunoscând stilul unor lucrări 
din anii trecuți, chiar progresul unor concurenți. Sunt localități 
unde interesul pentru Concurs a crescut (vezi nr. de concurenți 
și lucrări!), în altele, nevoia de a ține foarte sus o ștachetă și 
blazonul cucerit anterior! Faptul lecturii se arată și el, precum și 
cele exotice venite din eterul informatizat. Pline de farmec sunt 
toate povestirile care pun în valoare un dialog al generaților… Şi 
câte alte lucruri frumoase s-au arătat în lucrările copiilor, precum 
albastrul acela special, venind dinspre Pesceana și Olteț (adică 
același cer senin, precum cel al lui Sabin Bălașa… ales de noi să 
ne vorbească - de ziua  lui Mihai Eminescu și a culturii române…, 
chiar în 15 ianuarie!-, recunoștiința noastră specială!). Încă o 
dată mulțumiri tuturor participanților - copiii noștri frumoși!- în 
căutarea mai frumosului!

Pentru secțiunile jurizate: 1. Eseu/proză scurtă  2. Legendele 
și poveștile Vâlcii,  a fost realizată departajarea, de Mihai Sporiș și 
Valentin Smedescu, după cum urmează:

1. Eseu/proză	scurtă:	Au fost examinate 46 de lucrări, propuse 
de 37 concurenți din 9 localități

Locul I:    ALEX și STEFI 2021/adică: Alexandra Elena Baltac 
(Păușești-Măglași) și Ştefania Preda (Pietrari)

Locul II:   PA-8 și ANY / Marina Adelina Predescu (Amărăști) și 
Ana Maria Brănescu (Păușești-Măglași)

Locul III : LARA/ Laura Ioana Stroe-Zanfir (Păușești-Măglași)
 Premiu	 special*: Heidi	 	 /Alexandra Maria Stan	 ( Costești) 

/*Pentru omagiul adus …Domnițelor din Costești și coregrafei 
Maria Constantinescu!)

Mențiuni: MIRU 2021 și DAD 2011/ Miruna Preda (Pietrari) și 
Andrei Dragoș Dina (Bălcești)

2.	 Legendele	 	 și	 poveștile	Vâlcii:	Locul I : DAR 2021/ adică 

Daria Gorun (Pietrari); Locul II : DENI/ Maria Denisa Murgu 
(Horezu); Locul III: Dulfu-Duk /Jonela Simona Munteanu (Costești)

Premiu	 special*: VIVA/ Călin Constantin Şude (Costești)/	
*Pentru alt mod de tratare a legendei Mânăstirii Arnota!

Mențiune:  R161 /Robert Ionuț Voicu (Galicea) 

*Jurizarea celorlalte secțiuni (poezie, desen/pictură, icoană) 
are rezultatele consemnate în https://bibliotecivalcene.blogspot.
com/.../  Desemnarea câștigătorilor acestor secțiuni a fost făcută 
cunoscută de: poetul Felix Sima, Dumitru Zamfira și Violeta 
Scrociob, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii Române, în 15 
ianuarie 2022/ora 10.00. Gala finală a fost organizată on line, 
de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” și cele 11 biblioteci 
locale. Au fost difuzate în rețeaua Biblionet, postările video, 
grație coordonatorului întregului proiect de vreo 10 ani, în mod 
continuu( Valentin Smedescu), cele cu decizia Juriului, cele ale 
bibliotecarelor din cele 11 biblioteci locale, alături de chipurile 
tuturor celor 112 de concurenți participanți. Ni s-au alăturat pentru 
premierea copiilor talentați, partenerii tradiționali : Cenaclul 
„Petale”, Societatea Culturală „Anton Pann”, Liga Femeilor Creștin 
Ortodoxe (de pe lângă Arhiepiscopia/ Vâlcea) și de anul acesta 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Populare/Vâlcea … care au oferit diplome și premii personalizate 
(cu numele unor remarcabili oameni de cultură : Ilorian Păunoiu, 
Alexandru Horezeanu, Iulian Trușcă, Costea Marinoiu, Ion Soare, 
Alexandru Popescu Mihăești, Maria Gaghel, Tina Popa, Constantin 
Iliescu, Iustinian Marina, Bartolomeu Anania!) . Din motive 
speciale a lipsit „Cultul Eroilor”, partener tradițional al edițiilor 
anterioare.  Toți concurenții participanți, învingători fiind și ei, 
au primit diploma de participare și cărți, din partea Bibliotecii 
Județene (care a onorat și cele 31 de premii pentru locurile I, II, 
III, premiile speciale și mențiunile !). 

Aducem mulțumirile Cercului de la Râmnic tuturor și 
nădăjduim, ca în anii următori, să revenim la o participare mai 
consistentă, pentru mai binele copiilor noștri talentați și în mare 
nevoie de-o susținere, pentru dezvoltarea lor armonioasă.

Mihai	SPORIȘ, /în numele Cercului

CONCLUZII,	DUPĂ	JURIZAREA*	(ETAPA	FINALĂ)	A	CONCURSULUI	
„VÂLCEA	-	COLȚ	DE	RAI”	EDIȚIA	A	X-A/2021

16 februarie/2022


