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•	CULTURA vâlceană	•	POVESTEA	VORBII	21	•	SENIORII	•	FORUM	vâlcean

CULTURA	vâlceană	a	primit	premiul	Ligii	
Scriitorilor	Români	(LSR)	pe	anul	2020

PRIMARUL	MIRCIA	GUTĂU	S-A	ÎNTÂLNIT	CU	REPREZENTANȚI	AI	VIEȚII	CULTURALE	DIN	
RÂMNIC	ȘI	A	PROMIS	SPRIjIN	PENTRU	EDITAREA	UNOR	PUBLICAȚII	CULTURALE

Luni, 7 martie, primarul Mircia Gutău - alături de viceprimarul Andrei Gheorghiu, de administratorul public Eusebiu 
Veţeleanu şi de consilierul Gheorghe Gogîrnoiu - s-a întâlnit cu o delegaţie de oameni de cultură din municipiu 

formată din scriitorul Petre Cichirdan, dr. ing Mihai Sporiş şi prof. Gheorghe Dumitraşcu pentru a discuta modalităţi prin care 
administraţia municipală poate sprijini revistele locale de cultură. Cu această ocazie, primarul Gutău a promis că va propune 
Consiliului Local să se acorde susţinerea financiară necesară acoperirii cheltuielilor de editare şi tipărire a unor prestigioase 
publicaţii culturale vâlcene, bineînţeles în condiţiile legislaţiei specifice. Cei trei oameni de cultură s-au arătat impresionaţi de 
răspunsul concret al edilului-şef şi au stabilit ca astfel de întâlniri să aibă loc şi pe viitor.

BIROUL	DE	PRESĂ/07 Mar 2022

Compoziție foto P. Cichirdan

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

Petre	CICHIRDAN

Toată lumea ştie (şi nu cum, cândva, cineva declara, se 
întreba, într-o publicaţie sau pe un site: cine a auzit de 

publicaţia asta, Cultura Ars Mundi?) că acum 16 ani (2006) 
Intol Press prelua editarea „Povestea vorbei”, trimestial, sub 
directoratul lui Costea Marinoiu şi a mea personală în funcţia 
de Redactor Șef; că, acum 14 ani (2008) se instala în Vâlcea 
culturală lunarul de analiză şi informaţie „Cultura vâlceană”; 
au urmat apoi  „Forumul vâlcean”, dar mai înainte de toate 
„Interferenţa Artelor 21” în cadrul siteului (on line) www.
GlobalArtFusion.ro al tehnoredactorului de la Info Puls, Dragoş 
Comănescu transformat în 2012 în Cultura Ars Mundi (on 
line). Au urmat imediat, unele mai înainte, sub aceeaşi editură 
revistele Forum 5, Seniorii, Mirajul Oltului, Inerferenţa Artelor 
21- Cenaclul Anton Pann...Numai că odată cu declanşarea 
destrămării Forumului Râmnicului, 2012, organele de 
conducere ale aşezării de sub Capela şi de pe Olt, şi de sub 
Cozia, şi-au cam întors privirile de la presa noastră culturală, 
aş îndrăzni chiar să spun, de la cultura vâlceană. În anul 2014 
se întâmplă ceea ce mai demult trebuia să se întâmple, la 
Râmnicu Vâlcea este întronat Arhiepiscopul ÎPS Varsanufie, 
care la o mare sărbătoare, la Bistriţa, împlinirea vârstei de 75 
de ani ai Arhim. Veniamin Micle, pronunţă cuvintele magice 
care înmărmureşte întreaga asistenţă prezentă la agapă: - Am 
în mână una dintre cele mai valoroase publicaţii din România 
şi arată ziarul „Cultura vâlceană” pe care i-l dăruisem mai 
înainte... Au urmat după acel an premii peste premii naţionale 
şi locale, aprecieri internaţionale (Ucraina - Cernăuţi, Hotin; 
Elveţia-Geneva, colaborarea cu Alexandru Trifu; Paris-
colaborarea cu compozitorul Miereanu-profesor la Sorbona; 
şi Observatorul din Toronto Canada) care sau transformat în 
colaborări profesionale publicistice (a se urmări Video Arhiva 
de pe Cultura Ars Mundi care se apropie de 900 de abonaţi!). 
Vedeţi, vorbim la prezent! ...Chiar şi după 2016 când speranţa 

CULTURA	VÂLCEANĂ	ȘI	DREPTURILE	EI
noastră era maximă, simţind că România se va schimba 
în bine, că vor fi pedepsite anomaliile iniţiate prin 2012, 
organele de conducere sociale şi politice, şi culturale, tot nu-
şi întorseseră ochii către noi, către publicaţiile Intol Press...
Începusem să ne gândim să renunţăm la două publicaţii 
din patru...cele trimestiale, dar eram prea sentimentali. 
Reuşisem, însă, să avem toţi colaboratorii membri ai USR 
dar, mai important pentru noi, membri UZPR!... şi, căutând 
să ne mărim veniturile am acţionat în Parlamentul României 
să obţinem majorarea pensiilor...În 2016, succes mare, 
Preşedintele României aprobă statutul UZPR de utilitate 
publică şi aprobă asimilarea Uniunii ziariştilor cu aceleaşi 
drepturi ca ale Uniunii scriitorilor... Apoi, foşti membri 
marcanţi din conducerea Forumului Râmnicului preiau 
sau contribuie financiar unele publicaţii, salvându-le de la 
dispariţie: „Forum vâlcean” şi „Povestea vorbii 21”...Trecem 
şi prin pandemie reuşind să rezistăm...În sfârşit ajungem 
şi la ziua de astăzi şi conducerea Primăriei din Râmnicu 
vâlcea hotărăşte să sprijine această presă de cultură. Nu 
putem decât să mulţumim acestui for de conducere al 
celui mai important Municipiu din Judeţul Vâlcea. Păcat 
că îmbătrânim, dar avem resurse să punem pe alţii să ne 
înlocuiască, să-i readucem înapoi că sunt plecaţi în lume...
Și ca să parafrazez un personaj dintr-un roman al meu, 
spun:  Dă Doamne să ajungă aceşti copii, şi nepoţi în anul 
2050, când Râmnicul, Vâlcea, va fi cel mai frumos şi sănătos 
oraş din lume. De aceea, şi plini de speranţă, şi apropiaţi de 
fraţii noştri din Bucovina de nord, să unim aşa cum trebuie 
Europa de Sud-Est cu Europa Centrală, montând la fostul 
pod Hozoc, între bustul lui Traian la stânga şi cartierul Traian 
la dreapta, în actualul sens giratoriu, o coloană compozită 
greco-romană cu Lupoaica Capitolină în vârful ei. Lupoaica 
o cumpărăm din Italia că este de vânzare şi italienii deţin 
patentul ei, iar coloana o decupăm din faţada formidabilului 
fost Palat al Culturii Râmnicu Vâlcea... (Continuare în pag. 5)



În 2022 am sărbătorit cu Etică Dragobetele, după ce 
sărbătorisem cu Politică Valentines Day dar pȃnă la 

Ziua Femeii Etica şi Politica  s-au certat la nivel mondial şi 
cum în dragoste şi în război este totul permis am început 
să mă întreb: parcă nici dragostea nu e prea dreaptă 
că cei dragi nu-ƫi pot fi întotdeauna alături, dar există 
războaie juste? Suntem lipsiƫi de idei de natură să justifice 
intervenţionismul? Da, sunt de acord că realitatea acestui 
martie în flăcări demonstrează încă odată, se spune 
întotdeauna- dacă mai era nevoie-, nevoie nu mai era dar 
acum se impune în mod imperativ revalidarea axiologică 
a lumii Spre exemplu nu mai  vreau ce spune Pr. Prof. 
Constantin Necula. Credinţa? Nu am pierdut niciodată 
crezul în Dumnezeu. Este adevărat că uneori nu am înţeles 
greutăţile nemeritate prin care a trebuit să trec, dar 
totodată mi s-a dovedit că orice problemă are o rezolvare, 
că orice încercare îşi are rostul ei, că după orice sfârşit 
urmează un alt început, că după orice durere urmează 
o mângâiere, că după orice pierdere de sine urmează o 
regăsire, că după orice eşec urmează o reuşită. Nu, demn 
este ca individul să nu se pună pe plȃns precum ciobanul 
din Mioriƫa  şi să se adapteze la rău aşteptȃnd binele şi cu 
atȃt mai mult cu cȃt răul este… un război? Ce să aşteptăm? 
Să ardă unii globul? Sau războiul împrumită de la dragoste  
şi versurile lui George Coşbuc : Decȃt sa mă despart de ea 
mai bine-aprind tot satul. Și tot auzind în ultimul timp de 
sfȃrşitul  perioadei economicismului ,cand singura virtute 
era considerată cea materială, tinȃndu-se cont doar de 
factorii care pot fi calculati (ca de exemplu procentul din 
PIB pe cap de locuitor) şi se  ignorau total valorile literare, 
culturale, artistice, preferȃndu-se bogăţia. Desacralizarea 
cuvȃntului să fi rămas. Tot artiştii cei responsabili cu să 
dea sacralitate cuvȃntului. Îmbătrȃnirea sacralităƫii? Dar 
cu ce să începem revalidarea axiologică? Poeƫii încă pot 
da sacralitate cvȃntului… de vorbă cu scriitoarea Paula 
Romanescu. Revalidare axiologică, dar cu ce să începem? 

-	 Vorbim	 despre	 veşnicia	 artei	 şi	 de	 limbajul	 ei	
universal

Fiindcă e martie, să căutăm femeia în toate şi fiind 
Brȃncuşi ƫăranul-zeu comemorat în 
această lună, confirmaƫi că doar arta 
poate aduce sacrul din nou în inimi? 
S-a încercat economicismul. Iată că el 
nu împlineşte omul, aşa putem înƫelege 
vȃlva asta a războiului în martie 2022. 
Arta aduce nemurirea şi precum Ivan 
Ilici al lui Tolstoi, unii încep să ƫipe şi 
ƫipă cȃt pot, să-i audă o lume: n-am 
făcut nimic! Nimic! Sunt unii mai 
,,avuƫi,, decȃt mari conducători ai lumii 
cărora le înregistrăm ultimativ ƫipătul 
inutilităƫii? 

- Exemple? Păi să vorbim de Maria 
Tănase, prezentă în ,,Cherchez la 
femme” , una din cărƫile dumneavoastră: 

- S-a născut printre flori şi verze în 
Livada cu Duzi din Dealul Piscului, nu 
departe de Parcul Carol din Cetatea 
lui Bucur. Era anul 1913. După o zi-
lumină de muncă, tatăl său, Ion Coandă 
Tănase, florar şi legumicultor, spre a-şi trage sufletul lângă 
cea mai frumoasă floare apărută în livada care-i era parte 
de suflet, îşi lua pe genunchi copila, bălăioara aceea cu ochi 
mari şi verzi care purta numele Maria şi care începuse, chiar 
înainte de a vorbi în propoziţii închegate, să deprindă cântul 
ascultând melodiile îngânate de lucrătorii pământului din 
lumea aceea familiară ei.

-		Frunză	verde,	frunză	galbenă,/	Tu	mă	poartă,	tu	mă	
leagănă…	

Și frunza cea din viersul românesc a tot purtat-o cu 
fiecare primăvară când începe adâncul să-şi trimită prin 
seve fiorul şi-n tot ce-i viu parcă se simte dorul pământului 
de-a fi mai lângă cer, cum zice Nichifor Crainic,cu fiecare 
toamnă când frunzele învaţă să zboare căzând, cu fiece dor, 
cu fiecare of al omului, muritorul acela care ştie măcar să 
cânte şi din frunză dacă de moarte n-are cum scăpa.

Și era frumoasă Măria ca-n poveşti şi tot ca-n poveşti 
talentată la cânt cât n-aveau să fie câtu-i hăul alte codane 

PAULA	ROMANESCU	INTERVIEVATĂ	DE	VICTORIA	STOLOjANU
MOTTO: ,,Mi-am pus busuioc în păr” da, nu ,,Bezcanecinaia calona”, ,,Stol malciania”, ,,Brata paƫeluia”,  ,,Aleea stuleev”, obligatoriu în limba ...rusă?

care-şi îngânau fiorul dintâi al dragostei prin universul  
acela din Livada cu Duzi care nu promitea încă să ajungă 
umbră…

- Vorbeaƫi de Harry Brauner.
- Au trecut anii copilăriei şi, în 

adolescenţa ei, provi-denţialul folclorist 
Harry Brauner a auzit-o cântând şi astfel 
Maria Tănase (căci despre ea e vorba!) 
a înregistrat primul ei disc – Nuntă 
ţărănească şi, primul ei succes de public.

Alt Tănase – Constantin – a adus-o în  
trupa lui de varietăţi de la „Cărăbuş”, dar  
cum maestrul revistei din perioada inter-
belică socotea că doi Tănase pe aceeaşi 
scenă era cam mult, i-a schimbat Mariei 
numele de familie, ba a umblat chiar şi la 
prenumele ei de nu mai aducea acesta 
deloc cu … frunza verde de acasă.

-	 	Despre	recunoaşterea	ei	 interna-
ţională	

Aş vrea să amintesc dar n-am să vă 
povestesc acum întreaga traiectorie a 
celei mai profunde voci din cântecul 
popular românesc.

După ce Casa de Discuri „Columbia” a trimis-o la Viena 
pentru înregistrări, Mironel Soarec (acompaniatorul lui 
George Enescu) şi Jacques Thibaud, au urmat-o pe toate 
drumurile care duceau spre oameni din Moldova, Munte- 
nia şi Transilvania, oameni cărora ea le aducea mai 
aproape de suflet cântecul românesc, convinsă în marea sa 
generozitate că  nu avem cu adevărat decât ceea ce dăruim 
celorlalţi.

Când a ajuns la Londra, ar fi vrut să ia lecţii de canto 
de la un universitar muzician care, după ce a ascultat-o 
cântând, a înţeles că A-Toate-Creatorul o înzestrase cu toate 
darurile interpretative şi că el n-ar mai fi avut ce s-o înveţe 
decât numai dacă şi-ar fi propus sau l-ar fi pus Întunecatul 
să strice creaţia Lui!

Un „rege” al aluminiului, pre numele lui Ben Smith, s-a 
topit de tot în faţa talentului Măriei 
noastre fiind gata să-i pună la picioare 
toate marile scene ale lumii (cât îl ţinea 
aluminiul lui!), cu infima clauză de a-i fi 
primită şi inima… 

Maria avea o inimă. Ce avea să facă 
ea cu două, cea de împrumut sunând 
strident a aluminiu!...

A revenit acasă, la izvoarele dorului, 
de unde pleca din când în când prin 
lumea largă: la New York, aşa ca să afle şi 
Roosvelt cât de bine alcătuită anatomic 
este leliţa cu catrinţa românească.

-	Costache	Hobiţeanul	cum	îi	ziceai	
celui	comemorat	în	martie...

Maria l-a cunoscut la Pavilionul Româ- 
niei de la Expoziţia Universală. Acolo 
unde avea să susţină un recital pentru 
a-i promova expoziţia. Maria a petrecut 
2 zile şi 2 nopţi la atelierul lui Brâncuşi.

A văzut  Constantin Brȃncuşi ce co- 
loană fără de sfârşit poate cântecul ei să înalţe spre cerul 
sub care fâlfâie dra-pelul cel cu cincizeci de state; la Ankara, 
la Istambul ca să înveţe şi turcaleţii cum se leagănă maneaua 
când sufletul tremură ca vergeaua de doruri dulci-amare 
precum aburii cafelei împletiţi cu fumul de narghilea… Ar 
fi plătit-o ei în mahmudea de-ar fi vrut ea să stea prin cel 
Bosfor şi să le cânte din folclor!

A fost şi la Paris ca să ştie şi franţuzul ce blestem îl paşte 
pe celui qui trahit l’amour şi, să se cutremure ca plopii când 
ramuri bat în geam…

La toate propunerile, Măria avea un singur răspuns 
agrementat cu un surâs irezistibil:  Ba, neică!

În 1944, postul ABC Paris o aştepta pentru o serie  
de spectacole ce urma să fie înregistrate. Au aşteptat-o  
degeaba. Era război prin lumea  care-şi spunea pe la ei mon- 
de şi, mondialul acela încă mai avea de făcut victime. Casa de 
Discuri Pathé Marconi a fost mai norocoasă: i-a înregistrat 
în 1958 patru cântece în traducerea Sandei Sachelarie 

cumnata ei: Cine iubeşte şi lasă (Celui qui trahit l’amour sau 
Malédiction d’amour); Uhăi bade (Danse montagnarde); 
Iac-aşa.! (Tiens, tiens, tiens!); Doina  din Gorj (Doïna). Cȃt 

despre Brȃncuşi i-am dedicat printre 
altele şi  poezia ,,Poarta Sărutului”: Tu, 
cel ce treci, opreşte-te în prag!

’Nainte de-a păşi, vezi dacă/ Ceea 
ce crezi că dincolo te-aşteaptă/ E dra-
gostea./ Iar de-i aşa,/ Păşeşte-ncrezător 
cu dragul drag,/ Casa de piatră trainică vă 
fie/ Când chiar credinţa-i este temelie;/ 
Drept mărturie – poarta de sub soare/ Va 
spune-n vreme că iubirea are/ Tărie cât să 
mişte-n ceruri aştri./ Sărutul – soare prins 
în albi pilaştri./ Coloană fără de sfârşit/ 
La început a fost tăcerea/ Din noaptea 
timpului; şi-a fost/ Prima silabă-n care 
verbul/ Spre om îşi căuta un rost./ Venind 
din vremi, de pretutindeni,/ De nicăieri, 
tăcerea deasă/ S-a preschimbat în piatră 
dură/ Și omul a făcut-o masă./ A fost 
apoi (sau mai ’nainte?)/ Un dor de viaţă 
nenceput;/ Cu paşi sfielnici şi, cuminte/ 

La porţi înalte a bătut/ Dar porţile-au rămas închise/ Între-
ntuneric şi lumină.../ 

Doar poarta vieţii, fără vină/ ’Nflorind, se prefăcu-n 
sărut./ Și, în sfârşit, a fost cuvântul – Cânt lin de pasăre 
măiastră.            

-		Au	fost	unii	critici	care	au	comparat-o	cu	Edith	Piaf.
Eroare! „Vrăbiuţa” aceea genială ieşise din trotuarele 

Parisului. N-avea ea rădăcini adânci dar ştia să zboare 
dincolo de cenuşiul lumii, în plină lumină, preschimbând 
tristeţea unor filles de joie în ardere pe rugul de stele 
mereu verzi, necoapte adică pentru iubire curată. Vocea ei 
a cucerit simandicosul Occident cu tot cu Oraşul-Lumină.

Maria Tănase era măiastra redusă la esenţa zborului 
de către mȃna de meşter a lui Brȃncuşi, făptură de lut cu 
duh de azur, ieşită din străfunduri de suflet românesc, cu 
rădăcini până-n miezul fierbinte al pământului cu izvoare 
limpezi şi aur, cu brazi şi păltinaşi, cu păsărele mii şi stele 
făclii, cât încă se vor mai roti în ceruri aştri întru veşnica 
pomenire a acestui soare şi-a acestui pământ.

În Cartea care ţine înscrisurile toate, anul 1963 consem-
na întoarcerea Mariei în cerul de unde ne fusese trimisă ca 
să vedem şi noi, Românii, cât de frumos ne este sufletul.

Doi ani de la plecarea ei, Academia „Charles Cross” din  
Paris acorda cântecului Mariei Tănase Grand Prix du Dis- 
que. Și, să nu uităm că doar 4 cântece ale sale îşi revăr-
saseră în limba franceză preaplinul de sensuri şi farmecul 
ei interpretativ negrăit de dulce! De-ar fi fost întregul ei  
repertoriu tradus atunci şi-n engleză, ce-ar mai fi mă-turat 
glasul ei toate vreascurile de pe calea regală a mergă- 
torilor spre podiumul de premiere care poartă numele inven-
tatorului dinamitei gândită de acesta ca o binecuvântare 
întru eliberarea omului de foarte greul trudei sale dar, 
vai!, devenită cumplit blestem când la raison du plus fort 
/ dreptatea celui mai tare e de fapt la raison de plus fou / 
dreptatea celui mai nebun iar viaţa omului nu mai face nici 
cât o para chioară!

Cum să-i dăm noi de veste Mariei – Măria Noastră – că 
a fost totuşi premiată în Franţa? Ori poate ea ştia cu mult 
înaintea noastră.

Când vom mai auzi un glas de copilă cântând Frunză 
verde, frunză galben / Tu mă poartă, tu mă leagănă, să  
fim foarte atenţi: Poate e fetiţa din Livada cu Duzi cea  
ajunsă în zilele noastre umbră (livada!), întoarsă printre  
noi să ne amintească de vechiul blestem care-i pândeşte  
pe cei care-şi lasă graiul de dragul unui ubi bene de-
mprumut.

-		Poezie	sunt	cuvintele	dumneavoastră.	Cum	staţi	cu	
volumul	de	poezii	traduse	în	limba	franceză?

Este gata. Pe 17 martie îl voi lansa la Centrul Cultural 
Piteşti. Coperta este în culorile steagului Franƫei: roşu, alb 
şi albastru. E ...caldă. Tot vorbim de Măria noastră cea 
măiastră care ,,Venea de foarte de departe, din adânc de 
timp, din  sufletul românesc. Era început şi sfârşit de cânt.” 
O spune  Gaby Michăilescu.

(Continuare în pag. 9)

2 martie/2022



martie/2022 3

Ștefan	DUMITRESCU

Roman de Petre Circhirdan, apărut la editura: Intol 
Press, Râmnicu Vâlcea, 2021 într-o grafică simplă şi 

foarte elegantă.
 Ne găsim în faţa unei cărţi peste care am stat aplecat 

zile în şir cu creionul în mână ca în faţa unui munte  pe care 
îl urci greu, pentru că panta este abruptă iar dificultăţile îţi 
depăşesc de multe ori puterea de înţelegere...

Credem că nu greşim dacă spunem că este o carte mo-
nument, şi când facem afirmaţia aceasta ne gândim la o altă 
cartea Monument în cultura română: este vorba de „Pravila 
de la Govora, reeditată  acum câţiva ani de talentatul editor 
Emil Catrinou.

 Autorul cărţii, domnul Petre Cichirdan, 
omul de mare caracter (cazuri rare în ţara  
aceasta) şi de mare cultură, cu o capacitate  
extraordinară de a face conexiuni în mai 
toate domeniile culturii, ştiinţă, filozofie, 
muzică, pictură, sculptură, aviaţie, tehnică, 
ne avertizează de la început că ne aflăm în 
faţa unui demers creator inedit, „CARTEA 
CĂRȚILOR & CARTEA VIEȚII. RAIUL ESTE AICI 
PE PĂMÂNT” fiind din toate punctele de 
vedere o Noutate...  Autorul ne avertizează 
de asemenea tot de la început că este un  
roman în versete; şi, ce este de o îndrăz-
neală extraordinară ca demers spiritual şi 
metodologic, că este o carte biblică. Cum să scrii un roman 
în verste, am fost miraţi şi intrigaţi la început!? Nu, îşi 
impune autorul dificultăţi greu de imaginat pe care nu va 
putea să le depăşească!?

Domnul Petre Cichirdan ne  asigură, însă, cât se poate de  
convingător, că putem să  îl urmăm în această aventură spi-
rituală îndrăzneaţă pentru că „ne naştem cu duhul cel bun 
în noi”, pentru că avem asimilate regulile existenţei şi ale 
creaţiei, pentru că avem minte şi mâini să creăm. Duhul şi  
spiritul  trăiesc în noi amândouă, vii. Dacă avem duhul (sfân-
tul duh, dar şi acel duh care vine din adânc) avem puterea 
Creatorului. Având Puterea Creatorului, avându-L pe Creator 
în noi este limpede că  putem depăşi orice oprelişte.

„Noi trăim după reguli, pentru că avem minte şi mâini 
ca să creăm, ştiind că nimic nu ne vine de la sine. Omul se 
naşte cu duhul cel bun, trăieşte şi este la fel cu cel care a 
fost creat primul, însă spiritul se aciuează în el odată cu 
învăţarea regulilor vieţii pe acest pământ. Din moment ce 
suntem vii, şi duhul, şi spiritul, amândouă, sunt vii şi trăiesc 
cât trăim noi”.

Cartea aceasta vastă, în două volume, aceasta însemnând 
aproape 700 de pagini, spuneam că este asemenea unui 
templu, a Templului. De la prima pagină intri în spaţiul sacru 
al Bibliei, ea însăşi primul Mare Templu, Marea Casă a Lui 
Dumnezeu: „PARTEA ÎNTÂI. VECHIUL TESTAMENT. « GENEZA 
». 1 DUHUL ȘI SPIRITUL, NATURA, FĂPTUIESC.” Păşim o dată 
cu autorul pe tărâmul creaţiei,  şi suntem împreună cu  
Creatorul în primele momente ale Ei, când asistăm la pro-
cesul real, faptic al creaţiei şi al începutului Istoriei.

„Faptul biblic se află înaintea oricărei experienţe şi fap- 
te istorice. Realitatea biblică se autoprezintă ca sens cos-
mogonic înaintea oricărui sistem filosofic, înaintea oricărei 
ştiinţe. Faptele mileniului doi şi mileniului trei îşi au sorgintea 
în Biblie. Marii creatori Avraam, Iacov, Moise, David, Eze-
chia, Isaia, Ieremia, Daniel, Zaharia au creat genericul aces-
tei lumi materializând şi idealizând în acelaşi timp însăşi 
fiinţa Domnului, faptele sale, realizând adevărata epopee a 
omului în această viaţă. Un adevărat roman…”

Luăm astfel cunoştinţă cu primele mari adevăruri ale  
Bibliei, care sunt în acelaşi timp şi ale istoriei, pe care auto-
rul  folosind o tuşă groasă ştie să le pună în evidenţă. Le mai 
amintim încă o dată ca să întărim aceste adevăruri:

„Faptul biblic se află înaintea oricărei experienţe şi fap- 
te istorice”. ”Realitatea biblică se autoprezintă ca sens cos- 
mogonic înaintea oricărui sistem filosofic, înaintea oricărei 
ştiinţe”. ”Faptele mileniului doi şi mileniului trei îşi au sor-
gintea în Biblie”. ”Marii creatori Avraam, Iacov, Moise, David, 
Ezechia, Isaia, Ieremia, Daniel, Zaharia au creat genericul 
acestei lumi materializând şi idealizând în acelaşi timp însăşi 
fiinţa Domnului, faptele Sale, realizând adevărata epopee a 
omului în această viaţă. Un adevărat roman…”

CARTEA	CĂRȚILOR	&	CARTEA	VIEȚII.	RAIUL	ESTE	AICI	PE	PĂMÂNT

Da, aşa este ! Adevărurile acestea pe care ni le descoperă 
şi ni le iluminează dl Petre Cichirdan sunt atât de mari încât 
acum le vedem în faţa ochilor ca şi cum am privi peisajul de 
la începutul lumii în care s-a produs Creaţia.

În citatul de mai jos autorul ne dezvălui metoda Creaţiei 
sale  sau a Re-creaţiei Bibliei sale, căci romanul acesta este 
o Biblie pe care autorul, pornind asemenea Creatorului din 
primul moment al istorie o creează străbătând pas cu pas 
toate versetele, întregul spaţiu Biblic.  Întreaga Istorie. „O 
încrucişare de versete, uneori dialog, între citatul biblic şi  
omul mileniului III reprezentat de personajul nostru cen-tral 
din opera sculpturală, Toschris; sfera, chintesenţa, Prome-
teu, care nu este altcineva decât Fiul Omului reîncarnat 

între timpul postbelic al sec. XX şi anul 2000, 
vieţuitor în acest început de mileniu trei”.

Cartea este un roman, ne spune dl Petre  
Cichirdan. Hm! Este mai mult  decât un Ro-
man, aşa cum şi Biblia este mai multe decât 
un Roman istoric, religios, educaţional, fiind  
o Mare Carte de Poezie, o mare Lecţie, pe 
care ne-a dat-o Domnul, descriindu-ne miile  
de fapte, petrecute, trăite de miile de per-
sonaje biblice, care se înşiruie unul după 
altul, alcătuind în final o Mare Panoramă 
Filmică. Sacrul şi Cel mai mare Film, filmul 
de dinaintea Creaţiei după care avea să se 
desfăşoare în miile de ani istoria…

Romanul „Cartea cărţii şi cartea vieţii 
raiul este aici pe pământ”, Noua Biblie umană, se scrie 
de la sine din Dialogul dintre personajul principal al cărţii, 
Toschris (personajul n ostru central din opera sculpturală, 
Toschris ), şi Biblie, versetele Biblice, personajele versetelor 
biblice care sunt al Doilea personaj central.

Ne-am aplecat studiindu-l, din punct de vedere 
psihologic, asupra personajului Toschris. Și aici autorul 
realizează o inovaţie, o sinteză de proporţii, profundă şi vastă 
în acelaşi timp. Toschris este de fapt creatorul din spatele 
Creatorului, sau din adâncul Lui. Este Prometeu,  este Sfera, 
este Oul, este Orfeu, este Cercetătorul care a contribuit 
de-a lungul istoriei la progresul Omului. Este autorul, adică 
omul zilelor noastre, al mileniului  III. Este ochi, Creier şi 
Gură în acelaşi timp. Ei bine, acest Personaj foarte complex, 
profund, care reprezintă Omul, Specia umană intră pe 
parcursul istoriei în dialog (şi-n monolog) cu versete Bibliei. 
Și va vorbi cu ele (vorbind în acelaşi timp şi cu sine) toată 
cartea, recreând o nouă Biblie, născută din trecerea prin 
sufletul şi conştiinţa autorului.

Aşa se naşte Romanul acesta fluviu, despre care 
spuneam că este un templu, şi una din marile încercări ale 
spiritului creator; care nu se ia la trântă cu Dumnezeu şi cu 
istoria, ci care le îmbrăţişează. De aceea am spune fără să 
greşim că al treilea mare Personaj al Cărţii este Iubirea.

Dialogul dintre Toschris şi versetele Bibliei, şi Biblie este 
mărturisirea unei mari şi profunde Iubiri. Din iubire s-a 
născut acest Dialog (care nu este unul socratic), din iubire 
creşte şi în iubire se termină, devenind o mare Iubire. Bine 
dar nu este Dumnezeu Iubire? Ba da, şi atunci reformulând 
spunem că în Dumnezeu, reconstruind ideatic Templu, se 
termină acest demers al Autorului.

Să pornim la drum pe urmele Autorului în scrierea 
acestei ciudate, îndrăzneţe şi mari Cărţi:

«DUHUL ȘI SPIRITUL, NATURA, FĂPTUIESC
MOISE: - „La început Dumnezeu a creat cerurile şi 

pământul”
TOSCHRIS: - Nu există nici o îndoială: Duhul, Spiritul, 

Energia naturală făptuiesc! Cel care făptuieşte are mâini - 
uragane - care pot stăpâni haosul şi pot să facă ordine. (Ce 
portret cosmic superb al Creatorului, ce metaforă, proiectată 
pe fundalul cerului. N. n) Umanitatea, deşi există de când a 
fost creat (de ce nu, inventat) cuvântul - după ce a fost creat 
omul, constă în fapte şi nu în cuvinte; fapta, presupunând 
mâna, instinctul, care a precedat judecata, gândul ”. »

Nu e nici o îndoială, îi spune Toschris lui Moise, Duhul, 
Spiritul, Energia naturală (forme de manifestare ale lui 
Dumnezeu, nuanţate de autor, văzute din perspectiva omu-
lui de ştiinţă modern) făptuiesc. Cel care făptuiește are 
mâini – uragane – care pot stăpâni haosul și pot să facă 
ordine. Umanitatea, deși există de când a fost creat (de ce 
nu inventat) cuvântul – după ce a fost creat omul, constă 

în fapte și nu în cuvinte; fapta presupune mâna, instinctul, 
care a precedat judecata, gândul. Vedeţi  cât de limpede 
se insinuează în dialog exegeza autorului din perspectiva lui 
omenească, spirituală, care este comentariul, modul dea 
gândi al omului modern, un om al  experienţei, mai mult 
decât al Ideii!

« „MOISE: - „Pământul era fără formă şi gol, şi întuneric 
era peste faţa adâncului şi Duhul lui Dumnezeu se mişca 
peste întinderea apelor.”

TOSCHRIS: - Duhul născut din apă şi foc, sânge şi cre-
ier, se mişcă şi este prezent acolo unde există energie, 
deasupra apelor, sub ape, căutând focul; şi, găsind scânteia 
care creşte şi străpunge apa, se produce fierberea, care în 
epoca modernă va fi prima mare forţă care va revoluţiona 
omenirea: aburul!... Funcţia cuvântului primordial, la Ioan, 
prin care se face totul, decade în final fiindcă prin el se 
descrie Apocalipsa; care, durând peste două mii de ani de 
la cel care a rostit-o, sau peste două mii şapte sute de ani 
de la proorocul Isaia, îşi subliniază subiectivismul şi, mai 
rău, întăreşte existenţa abstractului şi a simbolului. Cu- 
vântul, pe lângă că nu e fapt, semn, devine, însă, însemn. 
El interpretează realitatea şi devine paradoxal, poate să  
fiinţeze în două stări: adevărat sau fals, sau 0 şi 1 în no-ua 
matematică care a creat cibernetica şi performat infor-
matica. Domnul este duh, energie care catalizează între cele 
două stări aerul, apa şi focul; viaţa! altfel spus, materia şi 
mişcarea de la sine sub toate formele ei. Cu cât acest duh 
este mai puternic -magnetic, cu atât viaţa se manifestă mai 
puternic. Câmp magnetic între doi poli. Viaţa se traduce, 
conform lui Arthur Schopenhauer, prin voinţa de a trăi şi 
aceasta nu are limite. Spunem că moartea este un fapt 
pozitiv, ca şi naşterea, o obiectivă pereche. În toate fazele 
ei, viaţa nu poate exista fără apă. Molecula de apă se rupe 
şi rezultă viaţa. De aceea duhul divinităţii se mişcă peste 
ape...şi, se simte bine în inima plină cu sânge. Lichidul este  
singura stare a materiei, care se mişcă după cum se află pe  
scara gravitaţională: dinspre sus înspre jos. Creaţia, nu 
trebuie judecată sub aspectul semantic al cuvintelor. În aceas- 
tă fază, primordială, Cuvântul (în sensul lui Ioan) nu a fost 
inventat pentru că, pur şi simplu, omul încă nu se născuse, 
nu a fost creat. Dacă omul este cea mai înaltă creaţie a lui 
Dumnezeu, acest fapt este aşa datorită mâinilor şi mai apoi 
cuvintelor pe care le poate rosti!...între oameni, începând 
comunicarea. Mâna ascultă de creier mai bine decât gura, 
iar fapta mâinilor nu se compară cu produsele abstracte sau 
simbolice ale gurii”.»

 Îl vedem aşadar pe Toscris aducând în dialog de fiecare  
dată informaţia pe care o deţine el din experienţa lui ome- 
nească şi istorică, din tot ce a gândit şi simţit Omul pe par- 
cursul istoriei lui. Cunoaşterea umană devenită în ultimele  
secole ştiinţifică l-a ajutat pe Om să ajungă la judecăţi şi la  
concluzii pe care, iată, Toschris le introduce în dialogul lui  
cu Moise. În ultimă instanţă cu Dumnezeu. Această morfolo- 
gie a transformării cuvântul în semn şi a semnului în faptă  
dă o substanţă modernă atât personajului cât şi discursului ro- 
manesc. Asistăm astfel la crearea romanului cu fiecare dia-
log îmbogăţit de simţirea şi gândirea modernă, postistorică 
a omului. Pentru că Toschris, Autorul, este în primul şi în ulti- 
mul rând Omul. Romanul este aşadar şi un roman al mono-
logului omului cu el însuşii,  cu Dumnezeu din el însuşii.

«„MOISE: - „Și Dumnezeu a zis: - Să fie lumină! Și a fost 
lumină”.

TOSCHRIS: - Atunci duhul a făcut ochi şi a văzut că 
aburul şi focul de sub ape alungă întunericul de deasupra 
lor, creând gene de lumină. „A zis” putând fi şi „a gândit”! 
Scopul meu e să arăt că fapta a fost înaintea cuvântului şi 
că acesta, cuvântul, este un produs al faptei! că experienţa 
precede gândirea, ideea!Oricum, către cine „a zis” Domnul: 
„să fie lumină” şi acesta/aceasta să fi auzit? ”»

Toschris dialogând cu Moise îi dă dreptate, afirmă ade-
vărul spus de el, în acelaşi timp însă vine să îl completeze 
şi să îi ducă gândul  ideea mai departe, îmbogăţind textul 
biblic din perspectiva experienţei istorice a Omului : « „A zis” 
putând fi şi „a gândit”! Scopul meu e să arăt că fapta a fost 
înaintea cuvântului şi că acesta, cuvântul, este un produs al 
faptei! că experienţa precede gândirea, ideea!Oricum, către 
cine „a zis” Domnul: „să fie lumină” şi acesta/aceasta să fi 
auzit? ”»

(Continuare în pag. 12)
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Prof.	dr.	Vasile	GOGONEA

,,Cea	 mai	 importantă	 lucrare	 a	 lui	 Brâncuşi	 rămâne	
pentru	noi	Ansamblul	monumental	de	la	Târgu-jiu,	ridicat	
întru	cinstirea	memoriei	eroilor!”

Sâmbătă, 12 martie 2022, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte, dr. IRINEU, Arhiepiscopul 
Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, la Sfânta Mănăstire Lainici, 
din Judeţul Gorj, în prezenţa unui număr însemnat de 
participanţi, oameni de cultură şi  slujitori ai dreptei credinţe, 
mulţi călători aflaţi în pelerinaj, a fost săvârşită slujba de 
pomenire a genialului sculptor Constantin Brâncuşi, cu 
prilejul prefaţării zilei de 16 martie şi a celor 65 de ani de 
la înălţarea la ceruri a «părintelui sculpturii moderne»! În 
condiţiile eliminării restricţiilor pandemice, Sfânta Lavră 
din Defileul Jiului s-a dovedit gazda binecuvântată a unei 
manifestări de înalt prestigiu spiritual şi cultural în care 
a vibrat sentimentul apartenenţei la un spaţiu de viaţă şi 
de credinţă creştină! Ritualul slujbei de comemorare a 
fost săvârşit de către un sobor ales de călugări şi de preoţi 
în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit, Ioachim 
Pârvulescu, Stareţul Mănăstirii şi Exarh al mănăstirilor 
din Arhiepiscopia Craiovei. Au participat activ, o serie de 
brâncuşiologi de prestigiu şi aleşi cunoscători ai operei 
marelui sculptor, printre care prof. dr. Ion Mocioi, 
cercetător neobosit al operei brâncuşiene la nivel naţional 
şi internaţional, prof. univ. dr. George Niculescu, prorector 
al UCB Târgu-Jiu, director al Muzeului «Constantin 
Brâncuşi» de pe lângă UCB, prof. univ. dr. Moise Bojincă, 
fostul rector al UCB şi sufletul viu al acestei manifestări, 
dl. dr. ing. Ovidiu Rizopol, vicepreşedinte al Asociaţiei de 
ecologie «Petro Aqua» din Petroşani, domnul Mihai Sporiş, 
liderul grupului informal «Cercul de la Râmnic - Grădina 
Maicii Domnului» Râmnicu-Vâlcea, dar, merită remarcată 
şi prezenţa membrilor Asociaţiei Naţionale «Cultul Eroilor 
– Regina Maria», în frunte cu dl. col. (rez) Walter Loga, din 
rândul căreia face parte de curând şi dl ing. Optician Ionică 
Boştină, prestigiosul nostru conjudeţean poetul şi omul de 
aleasă cultură domnul Nicolae Dragoş, domnul Bebe Ionică, 
Directorul Ziarului «Gorjeanul» şi al Centrului de calcul 
Tg.Jiu-Gorj, mereu tânăra şi inspirata Victoriţa Stolojanu, 
omniprezentul gorjean din Vâlcea, Gheorghe Cărbunescu, 
dar, în pofida faptului că încercăm să ne oprim aici cu lista, 
să nu fie cu supărare pentru cei care au rămas fără a fi 
menţionaţi! 

,,Omul	este	fizic	limitat,	omul	este	istorie	trecătoare,	
dar,	are	această	predispoziţie	spre	veşnicie,	spre	infinit”!			

După săvârşirea slujbei de pomenire, Preacuviosul Stareţ 
Ioachim Pârvuleascu a rostit o cuvântare plină de simţire şi 
de patos, o alocuţiune documentată în care a spus printre 
altele: ,,Cea mai importantă lucrare a lui Brâncuşi rămâne 
pentru noi Ansamblul  monumental de la Târgu-Jiu, ridicat 
întru cinstirea memoriei eroilor căzuţi în primul război 
mondial, pentru că atât Brâncuşi, cât şi Miliţa Petraşcu au 
veşnicit memoria eroilor din acest război, iar, noi avem 
acest ansamblu monumental de cea mai mare însufleţire 
românească! Iniţial, Brâncuşi, ca toate geniile şi ca marii 
oameni care sunt inspiraţi de Dumnezeu, nu s-a gândit că 
va face un asemenea Ansambu, cu «Coloana» căreia atât 
de infinite interpretări i se pot da, dar, la un moment dat, 
la infinit se ajunge, la dumnezeire, la transcendenţă şi 
la viaţa veşnică! La Brâncuşi a fost mereu o concepţie la 
care credem că s-a adăugat ceva, pentru că geniile nu se 
opresc la o simplă creaţie, ci, continuă cu inspiraţia de la 
Creator, deci, continuă cu creaţia prin care imortalizează 
ceea ce creează! Pe Părintele  Rafael Noica, fiul filosofului 
Constantin Noica, l-am întrebat odată, la o conferinţă 

EDUCAȚIA...ȘI	LECȚIA	DE	VIAȚĂ!
SLUjBA	DE	POMENIRE	A	SCULPTORULUI	CONSTANTIN	BRÂNCUȘI,	LA	LAINICI,	GORj

internaţională în care vorbea liber în limba greacă, 
despre Sfântul Sofronie, iar, pentru că toţi vorbitorii 
citeau ceea ce spuneau, deci, l-am întrebat, de ce 
a vorbit liber, după care mi-a răspuns cu sinceritate 
că în primul rând, acest era stilul său, iar, în al doilea 
rând, mi-a mărturisit că orice material scris comportă 
un element al morţii, ca şi o pictură, o sculptură, de 
aceea se şi spune că «se imortalizează», dar, în felul 
acesta, ai omorât acea lucrare! De aceea, lucrarea 
este vie, atunci când se vorbeşte liber şi când este 
o revelaţie de la Dumnezeu! De aceea, Brâncuşi nu 
a fost într-o lucrare statică, având o idee pe care a 
fixat-o în materie, ci, a avut o permanentă inspiraţie 
şi revelaţie de la Domnul, o permanentă nelinişte 
interioară, ca să aducă mai mult dar omenesc 
omenirii de pe faţa pământului, pentru că era însetat 
de veşnicie, iar, numai de la Domnul sunt aceste 
inspiraţii veşnice şi infinite! Omul este fizic limitat, 
omul este istorie trecătoare, dar, are această predispoziţie 
spre veşnicie, spre infinit! Dumnezeu îi dă omului această 
inspiraţie continuă! Brâncuşi a realizat cea mai frumoasă 
şi cea mai înălţătoare lucrare închinată eroilor din primul 
rătboi mondial! În ultimii o sută de ani, aceasta este cea 
mai grandioasă lucrare, iar, după aceea, poate fi socotită 
Catedrala Mântuirii Neamului, unde s-a pus la piciorul 
Sfintei Mese un Pomelnic cu numele tuturor ostaşilor care 
au murit pe toate câmpurile de luptă în toate războaiele, 
cea mai mare lucrare care s-a văzut pe faţa pământului, 
ca să arăţi recunoştinţa veşnică, pentru că niciodată nu 
se pot uita jerfele pentru libertate, unire, independenţă şi 
păstrarea credinţei! Ansamblul de la Târgu-Jiu s-a făcut şi 
cu sprijinul şi la iniţiativa celor apropiaţi lui Brâncuşi, Miliţa 
Petraşcu, Gheorghe şi Arethia Tătărăscu, prin Liga Naţională 
a Femeilor din Gorj, iar, Gheorghe Tătărăscu, ca prim-
ministru al României (1934-1938), după aceea, 1938-1939, 
ambasadorul României în Franţa, rămâne un reper de mare 
amplitudine, mai ales că după aceea, Gheorghe Tătărăscu 
avea să fie închis la Sighet (1950-1954), pentru că în 1957 
a plecat la Domnul, chiar în anul şi în luna în care a plecat şi 
Constantin Brâncuşi! Pentru că Brâncuşi moare la 16 martie 
1957 şi Gheorghe Tătărăscu pe 28 martie 1957, şi e foarte 
interesantă această coincidenţă între cei doi şi această 
legătură pentru a realiza o lucrare monumental care va 
rămâne peste veacuri! Despre Brâncuşi se pot spune atâtea 
lucruri interesante, pentru că sunt mulţi cei care au scris 
şi vor scrie despre Brâncuşi, un izvor de inspiraţie nesecat, 
pentru că el este un izvor nesecat al dumnezeirii, iar, oamenii 
care se inspiră din opera brâncuşiană, vor avea şi ei un prilej 
de a se inspira, mai ales din simbolistica sacră a  «Coloanei 
Infinitului», care este simbolul recunoştinţei veşnice pentru 
cei care s-au jertfit în primul război mondial! Dar, cum a 
legat Brâncuşi toate aceste elemente ale Coloanei, de timp 
şi de infinit? Acele clepsidre ale timpului care se scurge 
mereu, se duc spre veşnicie, ca să le imaginăm şi ca pe nişte 
sicrie care duc spre cer trupurile celor jerfiţi în luptă! Ele 
sunt ca o scară spre veşnicie, spre îndumnezeire! Brâncuşi a 
vorbit mult despre veşnicie, despre simplitatea ontologică, 
fiinţială pe care Domnul i-a dat-o omului! Marile genii ajung 
la simplitatea care este finalul creaţiei, iar, cei care nu ajung 
la simplitate, nu ajung la final! Deci, simplitatea conduce 
la finalitatea lucrării omeneşti! Ne bucurăm şi am dorit 
ca la invitaţia organizatorilor acestei manifestări, dl Ion 
Mocioi şi dl Moise Bojincă, să continuăm această tradiţie 
la Mănăstirea Lainici, pentru pomenirea lui Brâncuşi, a 
părinţilor săi! Pe toţi se cuvine să-i comemorăm împreună, 
pe toţi cei care au contribuit la realizarea acestui Ansamblu 
monumental de la Târgu-Jiu! Această comemorare se face 

din toată dragostea noastră şi cu tot respectul pentru ceea 
ce au realizat aceşti oameni pentru neamul românesc, 
pentru noi, românii! De aceea, Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu 
să le facă parte de Împărăţia cerurilor, atât lui Brâncuşi, cât 
şi celorlalţi pomeniţi de noi, eroilor care şi-au dat viaţa pe 
câmpurile de luptă, totdeauna, în vecii vecilor, Amin”!     

Brâncuşi	 a	 realizat	 un	mare	monument	 la	 Târgu-jiu,		
o	 sinteză	 a	 lucrărilor	 sale	 în	 care	 a	 dezvoltat	 o	filosofie		
naturii”!	

În continuare, domnul prof. univ. dr. Ion Mocioi, 
cunoscut brâncuşiolog a reiterat următoarele: ,,Astăzi îl 
pomenim pe cel care i-a nemurit pe eroii căzuţi în primul 
război mondial şi cred că merită să precizăm că a realizat 
un mare monument la Târgu-Jiu,  o sinteză a lucrărilor sale 
în care a dezvoltat o filosofie  naturii, mai ales că în acelaşi 
timp, el a avut în vedere şi credinţa strămoşească, instituţia 
bisericii! Brâncuşi a propus şi o strategie a esenţializării în 
artă! Prin Ansamblul de la Târgu-Jiu a realizat o sinteză a 
celor proape 720 de lucrări ale sale, dintre care multe sunt 
răspândite prin întreaga lume! A realizat cea mai frumoasă 
sculptură dedicată femeii - «Domnişoara Pogany», realizată 
în 1913 şi inclusă în categoria «Tezaur» a Patrimoniului 
cultural naţional. Dar, chintesenţa gândirii sale artistice este 
Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, iar, noi suntem 
convinşi că ştiinţa va stabili în viitor cele mai multe dintre 
înţelesurile operei brâncuşiene! Cred că este necesar să 
înţelegem opera lui Constantin Brâncuşi pentru a transmite 
urmaşilor mesajul său artistic, mai ales că pe Brâncuşi nu îl 
putem înţelege îndeajuns! Deci, să mergem înainte cu cât 
mai multe muzee despre Brâncuşi, pentru că el este cel care 
ne-a lăsat ceea ce nimeni nu a mai lăsat niciodată neamului 
său! El a pus la baza operelor sale credinţa strămoşească, 
a servit biserica, iar, manifestarea aceasta s-a desfăşurat 
iniţial şi la Polovragi, apoi la Târgu-Cărbuneşti, iar, în final, 
e foarte bine stabilită aici, la Mănăstirea Lainici! Brâncuşi a 
adus în artă unele forme noi, forma ovoidă, forma ochiului, 
aprofundând esenţa oului, a fecundităţii, ca un pios omagiu 
adus creaţiei şi în general fiinţei umane! Pe Brâncuşi l-a 
fascinat ideea forţei creatoare, a creativităţii geniului uman! 

În încheierea primei părţi a materialului dedicat 
pomenirii sculptorului Constantin Brâncuşi, vom sublinia 
intervenţia domnului Cosmin Pigui, Primarul Comunei 
Peştişani, cel care le-a mulţumit cu deosebită recunoştinţă 
organizatorilor şi gazdelor acestei manifestări, Fundaţiei 
«Casa Brâncui», ca şi tuturor celor care au venit în această 
zi de comemorare la Mănăstirea Lainici a sculptorului 
Constantin Brâncuşi! (VA URMA)

(Foto: Simion PETRE)
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Nicolae	MOGA

După trecerea la cele veşnice a urmaşului lui 
Basarab Întemeietorul adică a domnitorului Nicolae 

Alexandru (1352-1364), domnia Țării Româneşti a fost 
preluată de către fiul acestuia Vladislav-Vlaicu (1364-1377), 
care a însemnat pentru ţară „un pas înainte în dezvoltarea 
sa”. În jumătatea secolului al XIV-lea, Țara Românească se 
întindea către răsărit până dincolo de Vicina, spre mare, 
peste munţi, în Țara Oltului şi spre apus, în Țara Severinului1. 
Cetatea Severinului a fost înălţată la sfârşitul secolului al XII-
lea şi începutul secolului al XIII-lea. Întinderea Banatului 
românesc până la Olt, perpetuarea confesiunii ortodoxe, 
acceptată şi îmbrăţişată de masa populaţiei de rând al cărei 
număr a crescut impresionant2, colaborarea dintre Biserica 
Ortodoxă şi Domnia Țării Româneşti au determinat ca, 
după octombrie 1370, să se creeze, în acea zonă, a doua 
Mitropolie Ortodoxă a Ungrovlahiei, în frunte cu Hrisant 
Chritopoulos. În acelaşi timp, eforturile misionarilor catolici 
nu au dat rezultate3. Patriarhul de Constantinopol a fost 
nemulţumit de faptul că, propaganda catolică era activă 
în Țara Românească, în cuprinsul jurisdicţiei Mitropolitului 
Iachint care a fost chemat înaintea sinodului să dea explicaţii 
cu privire la instalarea unui episcop catolic în eparhia sa. 
Iachint nu merge la patriarhie, motivând că este în vârstă 
şi nu poate depune atât efort până la Constantinopol şi ca 
unul care-şi dădea seama de vârsta înaintată pe care o avea, 
mărturiseşte: „iar acum pentru covârşitoarea slăbiciune pe 
care o am, căci sunt zăbavnic şi cu totul neputincios...acolo 
soseşte fratele meu, dicheofilaxul şi fiul marii tale sfinţii, ca să  
ţi se închine şi să fie dăruit şi blagoslovit ca ierarh a toată Ungro- 
vlahia, cu voia şi cu iertare din parte-mi”.4 În această scrisoa-
re ierarhul îşi dă consimţământul pentru viitorul ierarh, anume  
Daniil, pentru care se pare are şi acordul domnitorului.

După unsprezece ani de la întemeierea Mitropoiei 
Ungrovlahiei (1359) s-a înfiinţat Mitropolia Severinului 
în anul 13705, în fruntea căreia a fost ridicat la treapta 
de arhiereu Daniil Kritopulos (1370 octombrie-1381). 
Pentru a se evita unele neînţelegeri, Daniil, după hirotonie 
şi-a luat angajamentul că nu v-a pricinui nicio tulburare 
împotriva mitropoitului de atunci al Ungrovlahiei, având 
cumva tendinţa de a pune mâna pe întreaga mitropolie 
sau să mijlocească pe lângă voievod înacest sens, sau să 
uneltească împotriva mitropolitului, atuncicând acesta 
se afla la Constantinopol, pentru a participa la sinodul 
ecumenic. Prin acest angajament Daniil făgăduieşte că în 
viitor nu va lucra împotriva mitropolitului, ci îi va acorda 
cinstea şi respectul cuvenit.6 Daniil Dikeofilaxul era un bărbat 
vrednic, plin de înţelepciune, evlavios, virtuos, însuşiri care 
au fost cunoscute şi apreciate de către stăpânitorii ţării, 
determinându-i ca prin scrisori către patriarhul ecumenic 
să le trimită pe acest arhiereu.7 Daniil prin îmbrăcarea 
hainei monahale şi-a luat numele de Antim, căruia i s-au 
conferit toate drepturile canonice pentru arhiereu de a 
învăţa poporul şi a hirotoni preoţi. I s-a conferit rangul de 
locţiitor al Mitropolitului de Melitina – străvechea eparhie 
din Armenia -  al cărui loc şi scaun îl va ocupa în rangurile 
mitropoliţilor dependenţi de patriarhie, precum şi în sinodul 
patriarhal, al doisprezecelea. În actul de  numire se preciza 
că el era „bărbat vrednic de laudă şi cucernic şi virtuos, 
destoinic cu harul lui Hristos şi potrivit pentru această mare 
vrednicie şi deosebit prin înţelegere şi virtute”.

Odată investit, Antim vine în ţară unde păstoreşte „o ju- 
mătate” din Ungrovlahia, adică  Oltenia cu Banatul Severinu-
lui. Renumitul cercetător N. Dobrescu susţine că autoritatea 
mitropolitului oltean s-a întins şi asupra ţinuturilor de peste  
munţi care ajunseseră în acea vreme sub stăpânirea domnito- 
rului Țării Româneşti.8 Scaunul mitropoliei a fost la Severin 
şi nu la Mănăstirea Vodiţa aşa cum susţinea G. Popovici9.

Se cunoşte faptul că, Patriarhul Eftimie de Târnovo a 
purtat o corespondenţă cu Antim Critopulos şi cu Sfântul Ni- 
codim, egumenul Sfintei Mănăstiri Tismana. Din această cores- 
pondenţă se poate observa că Antim aprecia foarte mult 
învăţătura marelui cărturar bulgar, căruia i-a adresat mai 
multe întrebări cu caracter dogmatic sau cu privire la unele 

DIN	ÎNCEPUTURILE	MITROPOLIEI	SEVERINULUI
aspecte de ordin liturgic, ca de pidă: rânduiala slujbelor, 
activitatea pastorală, viaţa ascetică şi activitatea isihasmului. 
La un moment dat Patriarhul Eftimie îi scrie mitropolitului 
Antim că, atât în Bulgaria şi Țara Românească au aceleaşi 
necazuri, adică pericolul turcilor şi erezia bogomililor.10

De obicei, odată cu întemeierea unui stat trebuia ca 
acesta să aibă şi o mitropolie. Care au fost motivele de 
întemeiere a unei noi mitropolii în cadrul aceluiaşi stat, 
istoricii au oferit diferite explicaţii. Unii au precizat că acest 
fapt s-a întâmplat din interesele patriarhului care dorea 
să evite înfiinţarea de scaune episcopale care puteau a se 
sustrage de sub autoritatea patriarhului. Altă motivaţie ar fi 
de ordin politic şi personal. Domnul şi boierii ţării solicitau 
alt mitropolit, nemaivoindu-l pe Iachint. Patriarhul nevoind 
să nemulţumească pe voievod şi boieri a numit un nou 
mitropolit peste jumătate din ţară, pe cel care-l ceruseră.

Al doilea motiv politic constă în acela că, poporul s-a 
înmulţit, pentru că teritorul ţării se mărise prin retrocedarea 
Olteniei a teritoriului de la sud de Carpaţi al Banatului ungu-
resc de Severin, desigur se majora şi numărul de creştini 
ortodocşi din această parte, ceea ce un singur arhiereu 
cu greu ar fi făcut faţă. Totuşi teritoriul celei de-a doua 
mitropolii de la Severin era mult mai redus decât acela de 
sub jurisdicţia mitropolitului de la Argeş. Aceste teritorii ale 
Mitropoliei Severinului au trecut sub jurisdicţia Mitropoliei 
Ungrovlahiei, odată cu trecerea lui Antim de la Severin pe 
scaunul de la Argeş, în anul 1381. Situaţie pe care o găsim pe 
vremea lui Mircea cel Mare în anul 1401, când mitropolitul 
de Severin este amintit în documente pentru ultima dată, 
participând la sinodul patriarhal de la Constantinopol.11

În afară de actul de recunoştere emis de către patriarhul 
ecumenic, Antim mai este amintit de câteva ori în documente 
patriarhale, împreună cu mitropolitul primat sau de unul 
singur, când în 23 noiembrie 1381, participă şi semnează 
actele Sinodului Patriarhal.12De fapt, între anii 1379-1383 
Antim a semnat 12 acte ale sinodului. Mitropolitul Antim a 
trecut la cele veşnice în preajma anului 1400.13

Din anul 1381, când mitropolitul Țării Româneşti, Hariton 
de la Argeş a trecut la cele veşnice, în locul său a fost ales 
Antim Critopulos, mitropolitul Severinului, astfel scaunul de 
Severin a devenit vacant. Sinodul Patriarhiei Ecumenice a 
ales în acest post pe Atanasie (1382-1403), menţionat  în 
documente la anul 1387 ca mitropolit de  Severin, apoi în 
8 ianuarie 1392 este amintit într-un act ca martor, alături 
de Antim cu titlul de „mitropolitul Severinului Atanasie” 
prin care Mircea cel Mare întăreşte sfintei mănăstiri Cozia 
satele: Cereaşov, Poroiniţa, Bucureşti şi altele14.

Către sfârşitul anului 1388 şi o perioadă după, 1389, 
mitropolitul Atanasie al Severinului a suplinit şi Mitropolia 
de la Argeş, pentru că vlădica Antim era grav bolnav15. 
Acesta păstorea şi în anul 1394.16 În anul 1396 noiembrie 6, 
a luat parte singur, ca reprezentant al bisericii din care făcea 
parte, la îndeplinirea formalităţilor de chemare în judecată 
a mitropoliţilor din Goţia şi Cherson, când semnează alături 
de patriarh.17 Documentele îl menţionează ca fiind de faţă 
la alegerea arhiepiscopului de Imbros în anul 139718. El 
păstoreşte în vremea de glorie a domnitorului Mircea cel 
Mare.   Probabil că el a păstorit până peste anul 1400.19 
Athanasie, apare menţionat în actele patriarhale până în 
primii anii ai secolului al XV-lea, ca implicat în disputele 
religioase de la Constantionopol. În perioada 1396 până 
în anul 1401 localitatea Severin este amintită în Actele 
Patriarhiei Ecumenice de şase ori20. Între 1403 şi 1405, 
Biserica bizantină a fost zguduită de aşa-numitul proces 
de trisepiscopat, intentat de o serie de arhierei orientali, 
în frunte cu mitropolitul Makarios de Ancyra, patriarhului 
ecumenic Mattheos I. În prezent, este cunoscut faptul 
că, mitropolitul Severinului a avut o implicare activă şi 
controversată în aceste dispute. Conform însemnărilor 
mitropolitului Makarios de Ancyra, în iunie-iulie 1403 
mitropolitul Severinului participă la lucrările sinodului 
patriarhal, numărându-se printre aliaţii săi şi adversarii 
patriarhului.21 Pe de altă parte, actele procesului de 
trisepiscopat confirmă participarea mitropolitului de 
Severin la lucrările sinodului patriarhal care l-a repus 

în funcţie pe patriarhul Mattheos I, în pofida opoziţiei 
lui Makarios de Ancyra şi a susţinătorilor săi.22 Se poate 
observa că activitatea mitropolitului de Severin este 
atestată documentar până în anul 1404, după care nu se 
mai cunoaşte dacă a funcţionat sau nu. Specialiştii din lipsa 
documentelor socotesc de cuviinţă că aceasta şi-a încetat 
existenţa, însă alţii nu sunt de acord cu această ipoteză, 
pentru că actele patriarhale s-au pierdut.
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CULTURA	VÂLCEANĂ	ȘI	DREPTURILE	EI	(Urmare din pag. 1)
Alături de autostradă şi viitoarea cale ferată electrificată, dintre Curtea de Argeş şi Sibiu, 

prin Râmnic, vom rămâne veşnic în marea familie europeană şi democratică. Se vor bucura 
astfel şi Basarab I, şi străvechiul rege al ungurilor - Carol Robert, şi Vlad Țepeş, şi Neagoe 
Basarab, şi Constantin Brâncoveanu...Nu este nici o ruşine să te tragi de la Râm!...Iar 

Legea monumentelor de for public (cel puţin în forma ei din 2006) este o eroare a legislaţiei 
româneşti (deşi nu văd ce motive ar avea să se opună). Nu poate coexista această lege (care 
instaurează monopolul în artă) cu Legea 31, şi nici că o firmă condusă de un inginer nu poate 
construi un monument! Cu o astfel de lege, nici „Coloana Infinitului” a lui Brâncuşi, nu s-ar fi 
construit vreodată...



Mihai	MUSTĂȚEA
                    

Revista „Apostrof”, nr.2, a.c., are editorialul „Acum şi 
aici”,semnat de Marta Petreu. Aflăm că „trei crize 

scutură astăzi România: aceea universală, a pandemiei; 
aceea militară, de la graniţele Ucrainei, vecina noastră; aceea 
a creşterii exorbitante a preţului la energie, şi prin urmare 
a creşterii tuturor preţurilor cu 
amănuntul”. Redactorul-şef le trece 
în revistă, rând pe rând, ca, în final, 
să exprime nişte gânduri de bun 
simţ, gânduri ce trec şi prin mintea 
cititorilor şi cea a necititorilor: „În 
orice stat, există câteva industrii 
strategice-oare în România în 
proprietatea cui se află acestea?A 
statului român, sau s-or fi volatilizat, 
ca roua? Industria energetică este 
o industrie strategică. În România, 
în a cui proprietate se află? (...).Ni 
se spune că România are nevoie de 20 la sută importuri 
de energie. Atunci de ce energia din România este cea 
mai scumpă din Europa? Pe cine îmbogăţeşte plătitorul de 
facturi la încălzire?” Mai sunt şi alte de ce-uri! Un editorial cu 
observaţii dureroase şi, din păcate, reale.Cronica,,Niciodată 
singur...”, la cartea marelui regizor Andrei Șerban, a Eugeniei 
Sarvari, este completată cu ,,Autoportret în oglindă”, de 
Mirela Nagâţ. Revista, în continuare, ni-l prezintă pe criticul 
mureşean Iulian Boldea care îl are în vizor pe Al.Cistelecan, 
considerat criticul de poezie cel mai înzestrat şi mai subtil 
de astăzi, în articolul cu un titlu frumos: „La umbra fetelor 
pierdute”. La rubrica ,,Biblioteci în aer liber” sunt prezenţi 
poetul spaniol Fulgencio Martinescu, în traducerea 
măiastră a lui Dinu Flămând, rusul Nikolai Tihonov, tradus 
de Leo Botnaru şi Szilágyi Domokos, în traducerea lui Kocsis 
Francisko.                     

În ,,Convorbiri literare”, nr.2,a.c., putem citi pagini din 
jurnalul pilduitor, al lui Titu Maiorescu. La ancheta revistei: 
Critica literară azi, răspunde Vasile Spiridon şi ne avertizează,, 
două fantome încă bântuie prin Europa”, dar să-i dăm 
cuvântul: „Principiul de bază al atitudinii critice enunţat 
în <<Introducţie >> - Vom critica cartea, iar nu persoana - 
a suferit da-a lungul vremii alterări serioase şi dureroase. 
Din păcate, pe parcursul a mai bine de un veac, în această 
cunoscută frază a lui Kogălniceanu (...) s-a efectuat o rocadă 
pernicioasă între cuvintele <<cartea >>şi <<persoana>>. În 
primul manifest literar românesc, exprimat în <<Introducţie 
>>, se milita pentru ţinerea unei drepte cumpene în actul 
critic, enunţurile sale fiind complementare principiilor 
estetice maioresciene. Spre neliniştea multora, fantoma lui 
Kogălniceanu,ca şi aceea a lui Maiorescu, încă mai bântuie 
prin Europa”. 

La rubrica Document, Ioana Diaconescu, cercetând 
Arhivele C.N.S.A.S., scrie articolul ,,Mihail Sadoveanu şi 
francmasoneria. Pro şi contra în presa vremii”. De citit 
şi ,,Condamnaţi la suferinţă. Cum şi ce (mai) poate scrie 
Varujan Vosganian după «Cartea şoaptelor»”, de Maria 
Epatov. Ovidiu Pecican ne propune ,,Noica: Teme şi leit-
motive din «Jurnalul filosofic»”. Un număr bogat şi atractiv.                                 

Valeriu Stoica semnează un excepţional articol, în nr. 
din17-23 februarie, al revistei ,,Dilema veche”, intitulat: 
,,Identităţi”. Articolul pleacă de la o frază celebră a lui 
Napoleon, raportată de Las Cases: ,,Europa nu ar fi altceva 
decât un singur popor şi toată lumea, oriunde ar merge, s-ar 
regăsi într-o patrie comună”. O frază prea frumoasă ca să 
nu fie adevărată, chiar dacă Las Cases nu este totdeauna un 
model de credibilitate. Ideea unei unităţi europene, pe care 
Napoleon o vedea obţinută, pe calea armelor, va fi reluată 
peste câteva decenii de Victor Hugo, care va vorbi despre 
,,Comunitatea Europeană “. Actuala UE este moştenitoarea 
de drept a comunităţii europene sugerate de poetul francez. 
Valeriu Stoica observă faptul că fiecare astfel de intenţie 
politică a stârnit reacţia autohtonismului. Atât Europa, cât şi 
naţiunile europene au de câştigat din echilibrul celor două 
tendinţe. Ruperea acestui echilibru a condus mai mereu la 
conflicte, nu puţine, sângeroase.                    

În acelaşi număr al revistei, Andrei Pleşu comentează, cu 
o ironie sfichiuitoare, ,,Mândria de a fi român - iată o vorbă 
sublimă şi fără sens. Simetrică, în  lipsa ei de sens, cu ruşinea 

DIN	REVISTE	LUATE...ȘI-N	REVISTĂ	DATE....
de a fi român. Nu poţi fi mândru sau ruşinat de o calitate 
pe care n-ai obţinut-o prin merit sau prin opţiune. Nu te-a 
întrebat nimeni dacă vrei să te naşti român “.                       

Luceafărul de dimineaţă dedică o pagină poetului Ioan 
Moldovan: ,,Fulgerarea simultană a tuturor/ fulgerelor pe 
care le-am văzut/ de-a lungul vieţii// secunda abisală primită 
împrumut/ mă înconjoară/ eu o străbat ca orbul cuprins în 

marea/ de sare îngheţată/ văzută 
altădată prima oară/ şi-acum încre- 
menită...” Alex Ștefănescu în ,,Con-
fesiuni” mărturiseşte ,,Trăiesc ca un  
creştin”. Angelo Mitchevici ne întrea- 
bă, în ,,Caragiale, la recitire”: ,,Cum 
îl citim pe Caragiale?”. Lectura pen-
dulează între veselie şi tristeţe, dar 
şi personajele lui Nenea Iancu citesc 
şi ele, astfel că ,,boborul îl scrie  
pe Caragiale fără să-l fi citit.” Dan  
Stanca are medalionul: ,,A.E. Bacon- 
sky şi Biserica neagră”. Din paginile 

revistei cunoaştem şi premiaţii filialelor din Bucureşti ale 
Uniunii Scriitorilor din România.          

Revista ,,Orizont”, numărul din februarie, atrage atenţia 
prin ancheta anunţată de prima pagină: ,,Ce cadou i-aţi face, 
<<la aniversară >>, lui Caragiale”. Răspund scriitori, regizori, 
eseişti, istorici, despre un ,,om vechi”, prin excelenţă, iar 
Caragiale ar putea figura printre anti-modernii din galeria 
critică schiţată de Antoine Compagnon. În interviu,Vlad 
Zografi crede că romanul este unul din ultimele bastioane 
în faţa corectitudinii politice sau,mai mult chiar, în faţa 
unei lumi croite strâmb şi intreţinute cu 
voluptate. Un bun critic se dovedeşte 
Cristina Chevereşan, cu observaţii sub-
tile în pagina dedicată lui Codrin Liviu 
Cuţitaru, cu titlul ,,Lodge de România”. 
,,Cartea oraşelor” se bucură de atenţia 
lui Alexandru Oraviţan în ,,Oraşul-text; 
pentru care ,,cele mai surprinzătoare 
(şi reuşite) texte din Cartea...sunt Vara 
trecută, proza dedicată Sibiului de Adela 
Greceanu, şi Timişoara zero Photoshop 
(manual de utilizare şi supravieţuire)”, 
semnat de Borco Ilin.                 

În ,,Ramuri”, nr. 2, a.c., Gabriel Coşo- 
veanu, consacră editorialul lui I.L. Cara- 
giale, la aniversară: ,,Mereu controversatul 
Caragiale”. ,,Textul este o trecere în revistă 
a recuperării critice, de-a lungul vremii, a 
operei marelui scriitor. Interviul cu eseistul şi criticul literar 
Vasile Popovici este realizat de Simona Preda, dedicat 
volumului ,,Punctul sensibil. De la Mihai Eminescu la Mircea 
Cărtărescu”. Aici şi în volumele: ,,Eu, personajul” şi ,,Lumea 
personajului” ,Vasile Popovici este un eseist strălucitor, 
combinând propensiunea teoretică şi graţia scriiturii. Îl 
citim şi cităm cu mare plăcere: ,,Nu devenim ceva fără ca 
visul nostru să fi străbătut cumva dinainte drumul pe care 
mergem”. Despre toposul Craiova în cărţile lui Gabriel Chifu, 
în ,,Craiova în proza lui.....”, scrie un eseu elegant, plin de 
observaţii profunde, într-un stil inconfundabil, Gabriela 
Gherghişor, unul dintre cei mai buni critici actuali: ,,Craiova 
din ficţiunile lui Gabriel Chifu se concentrează într-un cerc 
magic din zona centrală, luminat de percepţia fabuloasă 
din copilărie şi de urmele unor personalităţi emblematice 
pentru destinul cultural al oraşului “. ,,Pagini-le de jurnal” 
ale Simonei Lahovary sunt comentate de Mihai Ghiţulescu, 
iar Cristian Pătrăşcănoiu scrie un minunat articol despre 
cartea,,Nostalgia după absolut “, intitulat ,,Abecedar: 
Nevoia de George Steiner “.             

Steaua clujeană se deschide cu editorialul lui Ovidiu 
Pecican: ,,Atitudini”, unde criticul emite unele observaţii 
pertinente despre manifestele artistice. Nu orice manifest 
conduce la o revoluţie. A scrie un asemenea text este o artă 
în sine. Irina Petraş scrie rânduri substanţiale în: ,,Camil 
Petrescu-momente de accent”. Cu poezii este prezent 
Nicolae Prelipceanu: ,,cât timp vor rămâne în memoria 
voastră/toţi cei care/ au trecut valvârtej pe-acolo şi nu s-au 
oprit niciodată/ aceasta e întrebarea dragă hamlete”… Ioan 
Holban, scriind despre D.R.Popescu, se întreabă: ,,Cum e 
organizată proza densă, cu accente fantastice, a lui Dumitru 

Radu Popescu”? în seducatorul articol: ,,Un arhitect al 
romanului: D.R.Popescu “.Are dreptate Hanna Bota, când 
la interogaţia:,,Cum ajunge experienţa trăită literatură”? 
să răspundă: ,,Unele cărţi se zămislesc când vor ele”. 
Constantin Cubleşan, un veteran al criticii clujene, afirmă: 
,,O sinteză recentă evaluează contribuţia individuală şi de 
grup a iluştrilor teoreticieni literari care au gravitat în jurul 
aşa numitei Școli critce da la Geneva, în perioada anilor ‘70 
ai secolului trecut “, despre volumul lui Ion Pop: ,,Școala 
critică de la Geneva”. Revista impune prin ţinuta grafică de 
bună ţinută.                               

În ,,Viaţa românească”, Maria Epatov ne epatează cu 
un substanţial studiu, doct şi bine articulat, după recitire, 
dedicat lui Garabet Ibrăileanu. Iată câteva teme ale 
studiului:1. ,,Teoria specificului naţional-un model cultural; 
2. ,,Critica ştiinţifică-repere ale unui model critic; 3. 
,,Romanul unui critic”; 4. ,,De la teoria specificului naţional 
la romanul de analiză. Pentru a putea scrie adevărata istorie 
a literaturii române integrală şi corectă este necesar să fie 
editaţi toţi scriitorii interzişi înainte de 1989, indiferent 
dacă trăiesc/ au trăit în ţară sau în exil. Aserţiunea aparţine 
lui Alexandru Ruja în prefaţa la ,,O sută şi una de poezii “, 
volumul lui Ștefan Baciu. Ștefan Baciu este, după Aron 
Cotruş, cel mai important poet al exilului românesc, în 
cronica lui Ion Buzaşi, cu titlul: ,,Un poet al dorului de ţară”.     

,,România literară” s-a impus, prin semnăturile din 
pagini, drept revista fanion a Uniunii Scriitorilor din România, 
în pofida unor veleitari. Din apariţiile lunii februarie, nr.8, 25 
februarie, atrage atenţia cititorilor prin editorialul semnat 
de Nicolae Manolescu: ,,Cealaltă limbă de lemn”. Sintagma 

,,limbă de lemn” a intrat în circulaţie prin 
cartea, născută dintr-o teză de doctorat, 
,,La langue de bois”, tipărită în 1987, 
Franţa, tradusă în limba română de Mona 
Antohi şi editată de Humanitas, în 1993, 
într-o primă ediţie . Autoarea Françoise 
Thomas, elevă a lui Alain Besançon, 
specialist şi în istoria Rusiei, autorul unei 
celebre cărţi ,,Sfânta Rusie”, şi specialistă 
în sovietologie, a descoperit o realitate a 
ţărilor comuniste,  chiar  dacă s-ar părea 
că există şi variante occidentale. Cartea lui 
Françoise Thomas este un studiu foarte 
serios, de lingvistică, filosofie a limbajului, 
sociologie, politologie, istorie; pe lângă că 
izbuteşte performanţa de a sistematiza 
date necesare descrierii unui idiolect 
special conceput ca să scape cercetării, 

precum o cerneală care se volatilizează după folosire, 
autoarea are şi o serie de consideraţii personale, nuanţări, 
chiar speculaţii uneori, toate extrem de interesante. Mai 
ales pentru cei care, inevitabil, sunt sau au fost cunoscători 
activi ai limbii  de lemn. ,,Limba de lemn” este purtătoare 
de stereotipii lingvistice, care ascunde un vid de gândire, 
prin formulări de-a gata,menite să menajeze atât vorbitorii, 
cât şi ascultătorii, de gândire în procesul comunicării.
Citită astăzi, cartea îţi lasă un gust amar. Limba de lemn 
supravieţuieşte nu numai în vorbirea foştilor activişti,ci ea 
a contaminat discursul politicienilor de azi, e prezentă nu 
numai la Televiziune sau la Radio, ci şi în şcoală, în lecţiile 
sufocate de clişee. În aproape orice adresare oficială. În 
pauzele de gândire ale fiecăruia. Căci scopul acestei limbi 
nu este doar să ascundă realitatea, ci mai ales să,,surpe 
inteligenţa “.Nicolae Manolescu, în articolul său constată: 
,,Dacă limbajul ideologiei comuniste, limba de lemn, cum 
i s-a spus, a fost deseori  analizat, limbajul extremei drepte 
a făcut mult mai rar obiect de studiu “.În continuare, 
preopinentul rezumă în câteva puncte caracterul tactic al 
discursului de extremă dreaptă. În primul rând ,,acuzaţia 
în oglindă”: a pune în cârca adversarului responsabilitatea 
actelor proprii. E totuna cu a inversa cauzele cu efectele. 
În al doilea rând, se consideră adevărate acele opinii pe 
care opinia comună le refuză şi le penalizează. În al treilea 
rând, populismul discursului: a flata prin orice mijloc de 
comunicare opţiunile, emoţiile, frustrările populare. Limba 
de lemn a extremei drepte în România nu se sinchiseşte 
de subtilităţi, la care limba de lemn a extremei politice de 
stâng era mai pricepută. Închei incursiunea prin reviste, 
încercând,pe cât posibil, să nu cădem  în limba de lemn.      
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Mihai	SPORIȘ

(Urmare din numărul trecut)

Decembrie,	doar	luna	a	zecea	?

(...) În cămara primită în administrare recolta anului 
plecat poate hrăni hibernarea. Frumos ne-o spune poetul 
filozof: a cunoaşte înseamnă iarnă! Cu iubire sunt toate 
şezătorile iernii cu ucenicirea atâtor meşteşuguri, dinspre 
maturitatea celor îndumnezeiţi, către tinerii în căutarea 
cu folos a altor trepte ale vieţii. Aici războiul de ţesut (cu 
adevărat lucru frumos res-belul!), furca de tors, împletirea 
veşmintelor noi, cusăturile se transferau cunoaştere şi 
pricepere, pentru vremea ieşirii în lumea de afară. Da! Luna 
februarie este a făurarilor! O putem confirma cu atâtea 
nume de Meşteri Mari, între care Constantin Brâncuşi s-a 
arătat universal! 

Fără dragoste nimic nu este! Ce frumoasă personifi- 
care Dragobetele, şi ce fior al poeziei despre Zburător, ori  
în  basmul cu Făt Frumos! O spune chiar scriptura şi o ştie 
tot omul, că fără ea, fără iubire, nici lumea nu este posibilă. 
Fără lucrarea care împrospătează, după ce întretimpul şi-a 
consumat cămara, hambarele, clăile, pătulele, cramele 
şi câte alte agoniseli perisabile... viaţa nu-şi poate urma 
calea legiuită. Un an nou al lucrării (acesta răspunzând  
constatării, mai dedaţilor cu meşteşugul, protestanţii 
cei pragmatici!), sub deviza: „La început a fost fapta!” se 
insinuează în Martie (Ares, răspunzător de noua războire 
cu pământul, pentru arat şi semănat!). Între „La început 
a fost Cuvântul!” şi  pornirea plugurilor, cu meşteşugul 
deja deprins şi cu plugul făurit,  OMUL stă în netimpul 
Lui Dumnezeu, învaţă, cunoaşte, experimentează şi lunile 
din numărătoarea lui Cronos, uzurpat deja, sunt lipsă. 
Numărate din Martie (cel cu florile de măr!), trecând prin 
timpul anului, cu avanpremieră  ca primă ... vară, prin vara 
însoririi, lunile sunt numărate apoi, să iasă zece la număr, să 
cuprindă gestaţia, mereu, iar şi iară a înnoirii, când cerurile 
închise sub brazdă (să ne amintim de zeii solari , cum sunt 
seminţele-ceruri închise!-, din poetica blagiană)  iar se vor 
deschide în Decembrie!

În concluzie! Ianus bifrons face bilanţul la vreme trece  
să vadă cele de zestre, să-şi pună în gând un fel de pre-
fezabilitate (într-o schimonosire modernă a ... cuvintelor!) 
o proiecţie estimativă pentru vreme vine. Apoi se pune de 
proiectare să dea cuvântului potenţialitatea făuririi. Sunt 
căutaţi apoi cei cu chemare să pună-n operare (în lucra- 
re!) cuvântul! Făurarii care vor duce într-o nesfârşire a vea- 
curilor... naturalitatea timpului viu, care îşi va bate cu-rând 
gongul. Apoi începe lucrarea cu deschiderea gliei neînce- 
pute, în martie în care  cerul, închis în seminţe se închide sub 
brazde. Luna pe cer- garantă a ciclurilor fertilităţii, va veghea 
pântecul –rai şi el închis!- să lucreze în tihnă Dumnezeu 
facerea de taină! Cerul-din perspectiva calendarului 
popular, se va redeschide, taman la solstiţiul iernii!

În perioada asta, cu cer deschis – decembrie 2021!- m-au  
colindat oameni dragi cu toată dăruirea lor, rostită ca bine-
cuvântare din inima şi din cugetul lor şi mi-am imaginat, 
instantaneu, că sunt timişi să ne re-coboare din propriul cer 
pe Dumnezeul personal/Persoană şi să ne provoace spo-
vedania aceasta. ca necesitate a mântuirii, prin asumarea 
celor rele... să se spele! M-au colidat, venind de departe, 
gândurile puse în superba carte a prietenului Constantin 
Zărnescu. Mi-au rămas din colindul lor frumos, farmecul 
atâtor maxime antice, al atâtor proverbe din fabuluasa ex- 
presie românească a înţelepciunii! I-am simţit în ceata 
colindătorilor pe atâţia oameni frumoşi - să-i numim 
brâcuşofili şi brâncuşologi!- dintre cei aflaţi încă pe uliţele 
vieţii, dar şi cei ce cântă din corul îngerilor, unde marele 
inspirator de colinde speciale, Constantin Brâncuşi este şi 

el în Parnassul Său, încetăţenit 
fiind şi cu luminile Parisului. 
M-am dumirit cu multe din cele 
aflate şi am înţeles, de la cele 
aflate încă în audienţă, că o să mă  
lămurească! Am şi promisiunea 
de la cele auzite/citite-n fugă 
că mă vor desluşi la o nouă 
discuţie, mai aşezată. M-au luat 
de mână imediat cele aflate 
pentru prima dată în vizită şi am 
dorit să nu se simtă stinghere 
şi le-am acordat o atenţie mai  
mare. Tomă necredicios fiind, din 
perspec-tiva cercetării, în special 
a simbolurilor, că de...! obişnuinţa 
este a doua natură, cercetarea 
impune mai multe încercuiri/îm- 
brăţişări, voi mai recitii părţi im-
portante ale cărţii. Apoi, prietene! 
Cum să nu cons-tat că am fost 
colindat de însăşi viaţa ta, ca o 
spovedanie la un duhovnic?! Că 
iu-beşti oamenii şi le apreciezi 
eforturile în îm-plinirea misiunilor 
lor, că respiri smerenie şi dai slavă 
Dumnezeului a toate făcător! 

Să ne încredem în El, fiii Lui fiind! Să ne asumăm libertatea 
cuvântului sădit în noi şi să nu-I uităm porunca de-a ne iubi 
unii pe alţii! Mulţumesc pentru Colind...Prietene!

*

Prinţesa	X

Iată numele unei sculpturi celebre, menit  să sevească  
o anume ambiguitate. Este  o lucrare, de-o strălucire fără 
cu-sur că în ea gândul nostru despre  necunoscut(ă) se 
reflectă cu sugestia formei şi provocarea aflării realităţii 
(intenţia tăi-nuită a sculptorului!) prin numele de botez al 
lucrării, trudită în vreo cinci ani de şlefuire continuă.  Fiecare 
privitor, uneori influenţat de părerile altora ( părerea, prin ea 
însăşi, este o aproximare, prin care îndoiala  – aici punerea 
în cumpănire a părererii tale cu multele păreri străine) îşi 
formează adevărul personal, căruia îi va sluji cu „credinţă”! 
Iată de ce ambiguitatea vădită ne lasă libertatea gândului 
să aleagă, printr-o  aruncare de zaruri calea, de aceea sub 
sorţi!

Prinţesa este sugestie gramaticală precisă asupra femi-
nităţii! Sculptorul ne spune , fără echivoc, că opera sa  vrea să 
sugereze: „Feminitatea”, „eternul feminin redus la esenţial” 
şi este  un simbol al Femeii! Aici ne-am pus o întrebare, 
observând faptul că cel numit „Prinţ Țăran”(Prince Paysan!) 
îi dăruieşte prinţesei sale, numita Prinţesa X, o strălucire 
specială, dar şi provocarea unui tâlc, prin simbolu „X”.  Mai 
sculptase feminitate în multe alte lucrări şi chiar le dăduse 
numele modelelor..., lucrărilor sale (vezi bunăoară doar 
Domnişoara Pogany!). Acestei prinţese, se aflară mulţi să-i 
caute modelul, în chipurile unor nume cu notorietate, dar 
esenţa femininului de aici nu şi-a trădat niciodată motivul 
pentru care un simbol o tăinuieşte.

Fiind vorba despre ambiguitate, oricare dintre femeile 
care ar fi tresăltat,  imoldite de vederea obiectului, ca la un  
strigăt interior s-ar putea recunoaşte în necunoscuta X, mul- 
ţumind (stimă de sine!) şi pentru atributul princiar. Nu aşa  
va fi reacţionat Margit Pogany?, observând ochii lui Narcis, 
înainte chiar de propriul portret (necontestat de ea, model 
fiind, dar denunţat de potrivnicii care tânjeaua mimesul 
antic!)?

Să ne amintim aici că sculptorul, şi el prinţ, portretizând 

o prinţesă, vrea să sugereze 
esenţa, adică feminitatea femeii, 
al acelui ceva ce face carnea ei 
să tresalte, vădind forţa atracţiei 
vitale, în slujba vieţii! Iată cum, 
citind în altă cheie povestea şi ea 
secretă a corespondenţei Tantan-
Tonton, ne vedem îmboldiţi să 
citim altfel – în slujba feminităţii 
totuşi!-mesajul tăinuit în opera de 
artă! Sculptorul, cu apartenenţa 
declarată la legitatea naturalităţii 
(ca o imuabilă lege a fiinţării!), va fi 
sculptat zburări, nu păsări; strigăte 
de cocoş la hotare de vremuri, 
la soroace istorice (vezi Socrate, 
Petru etc.); trecerile prin porţi; 
tăcerile de la mesele în care nu se 
vorbeşte şi gestul înfiinţează taine; 
urdinişurile dintre pământ şi cer 
în toate coloanele... Să căutăm la 
Prinţesa X, fiinţarea, explicată de 
simbol!

Expedierea facilă către X-ul 
dintr-o încifrare a matematicii 
ar duce în banal şi ar restrânge 

domeniul de cuprindere doar către  un domeniu al algebrei, 
nu pentru toată lumea comun! Aici pentru ciudatele rezol-
vări cu necunoscute erau disponibile multe alte litere 
posibile: Y, Z... etc. Nu cumva X, prin grafia lui, să sugereze 
modul de lucru al obiectului, adică fiinţarea lui, slujind 
feminitatea?

Nu pusese sculptorul în cercul „O” al sărutului literele D, 
faţă în faţă,  să exprime jumătăţile? (Acele bucăţi dintr-un 
întreg, împărţit la D/oi!) Aici din cele omeneşti luase rotundul 
ochiului să-l dividă şi să-l facă îngemănare-contopire a 
împreunării! Imaginaţia noastră ar putea vedea în „X” 
mâini, ori picioare, care dau intersecţia unui punct. De ce ar 
face-o? Ca din cele două (ouă?, sâni?) ale sugestiei de la baza 
obiectului, prin înălţare anti gravitaţie să observăm ovalul 
capului (ca un ou, ori poate mugur neplesnit încă!). Este 
aici o sugestie  a instinctului care săgetează împerecherea, 
îmbrăţişarea? Pe... Frumos cu Frumoasă să se întâlnească 
(de ce nu? pe Prinţ şi Prinţesă!). Să privim, ori să întoarcem 
obiectul cu sensul inversat! Cum am întoarce o clepsidră, 
poate vreun romboedru al coloanei, cu funcţionalitatea ei 
în dublul sens. Vom observa (cei care privesc îndelung... ne 
spune sculptorul, sigur vor vedea!) perspectiva însămânţării 
luminii să se  ivească din cuminţenia pământului (altă 
virtute a feminităţii!) împlinirea maternităţii, rost al misiunii 
feminine.

Din perspectiva scripturii, în simbolistica creştină,  X 
este crucea supliciului Apostolului Andrei. Este chiar Omul, 
răstignit cu capul în jos, care săgestase Nordul boreal şi 
însămânţase roditor sămânţa creştină. Va plăti apoi cu 
răstignirea/schimbare de sens a vieţii, în Patrasul... Sudului. 
Și el, semănător vestit, va pune în tezaurul simbolisticii X-ul, 
să ateste naturalitatea şi tainele ei în atâtea încifrări! 

Dorită fiind de sculptor ambiguitatea, ab initio, ca să 
rămână o taină mare, să nu zdrobim cu mintea noastră 
încifrarea, ci doar să ne minunăm de priceperea cu care 
a fost inculcată feminitatea în Prinţesa X, pentru a fi dată 
umanităţii . Să recunoaştem în final de ce ne-am dat cu 
părerea, totuşi...? Citirea povestirii ascunse,  de  potrivnici 
, despre Tantan şi Tonton ,  dorinţa sculptorului (ocultată 
deasemenea!) de-a fi cunoscută  povestea acelei iubiri trăite,  
pentru descifrarea tâlcurilor  operei sale  ne-a îndemnat să 
mai iscăm desbateri şi să lansăm în spaţiu public  ceea ce ni 
s-a năzărit descifrări de tâlc!

31 decembrie, 2021  
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Al.	Florin	ȚENE

Scriitorii europeni, vrând-nevrând, îl caută pe Don 
Quijote ca erou al viselor lor pe motiv că nu-i o fiinţă 

reală, ci un om de ficţiune şi de acţiune, mai real decât toţi 
scriitorii. Un om ficţiune plecat să preschimbe zarea finită 
din La Mancha cu orizonturi nesfârşite, o fiinţă imortalizată 
pe drumul veşnicilor căutări.

Prozatorii şi poeţii europeni, din toate timpurile, con-
ştienţi sau inconştienţi, l-au căutat pe înţeleptul Quijote în 
viitor, ca o căutare a speranţei, a visului veşnic neîmplinit, pe  
care îl găsim în poemele şi prozele acestora. Îl caută pe  
„Cavalerul nebuniei” în viitor, dar pentru aceasta, ei îl des-
coperă în trecut. În căutarea lor, cheamă la o nemaivăzută 
cruciadă însoţită de muzica sferelor, călăuzită de „steaua 
cea strălucitoare şi sonoră”  care-o încuviinţează de pe cer 
şi le spune calea. Aşa cum o fac poeţii: Johann Wolfgang von 
Goethe („Suferinţele tânărului Werther” sau „Prometeu”), 
George Gordon Byron („Pelerinajul lui Childe Harold”, 
„Manfred” sau „Cain”), prozatorii Giuseppe Antonio Borgese 
(„Rube” şi „Furtună în neant”), etc. 

Scriitorii şi poeţii europeni nu visează, precum Don 
Quijote pentru Sancho Panza la ocârmuirea unei insule, ci 
la ocârmuirea propriului lor suflet, regăsirea înăuntru a unui  
Don Quijote interior, dar numai după ce-l regăsesc pe acela 
din afară. Fără să-şi propună o cruciadă în căutarea acestui 
personaj, scriitorii europeni din toate timpurile au pornit 
această cruciadă a „morilor de vânt”. Participarea acestora 
la cruciadă conferă o demnitate unică, uriaşă: conştiinţa de  
sine a quijotismului. Pe care o găsim şi la Feodor Mihailovici 
Dostoievski în „Amintiri din casa morţilor” (unde descoperim 
noul proces de analiză psihologică din perspectiva interio-
rului uman).

Nu are rost să ne întrebăm ce a lăsat Don Quijote 
culturii. Fiindcă acest „fenomen” ne-a lăsat o întreagă 
metodă, o complexă epistemologie, o întreagă estetică, o 
întreagă logică, o întreagă religie mai ales, adică o întreagă 
economie a eternului şi a divinului, o întreagă speranţă în 
absurdul raţional, pe care le găsim sub diferite forme în 

„CAVALERUL	NEBUNIEI	STRĂBATE	LITERATURA	EUROPEI“
literatura şi filozofia europeană. Moştenitoare a înzestrării 
cosmice lăsate de „Cavalerul nebuniei”, sau cum i se mai 
spune „Cavalerul tristei figuri”, cultura europeană încă nu 
şi-a asumat cum se cuvine legatul. Poeţii, ca Eminescu, 
Sorescu, Nichita Stănescu, Persida Rugu, Ionuţ Țene, Victor 
Măruţoiu, Felix Sima, Adrian Popescu Pierre Louys, Johan 
Christoph Friedrich Schiller, Johann Cristian Holderlin, sau 
prozatorii Henry Rene Albert Maupassant, Lo-Johansson, 
Arno Holz, Jean Francois Marmontel, Anton Holban, Gib 
I. Mihăescu, Ion Lăncrăjan, Adrian Țion, Dan Drăgan, 
Constantin Zărnescu, Ștefan Dumitrescu  etc, prin operele 
lor sunt sclavi ai timpului, se forţează, dau o realitate de timp 
prezent viitorului sau trecutului, şi nu au intuiţia eternului, 
pentru că îl caută în timp, în Istorie şi nu în ei însuşi.

Constat că  fântânile nemărginirii care susură în scrisul 
lui Cervantes au secat în operele scriitorilor europeni. Că 
existenţa diurnă a nenumăraţilor Sancho se scaldă în apele 
impure ale mărginirii şi resemnării, că lumea dezbinată 
într-o Europă ce se crede unită, în loc de o confrerie a iubirii 
şi a curajului, domneşte o confrerie a fricii şi a urii. Vârsta de 
aur, magnifica vârstă a convieţuirii în bună pace între litere 
şi politică, e departe de a se întrupa. Scriitorii europeni, prin 
cruciada lor literară, doresc ca omul conştient şi mândru 
de zestrea quijotească, să-l hotărască să şi-o revendice, să-l 
înveţe să o merite, pentru ca astfel să se înalţe ca om. 

Atitudinea lui Valery este atitudinea unui om singur care 
se luptă cu „morile de vânt”. El se raportează la dificultăţile 
gândirii şi ale creaţiei ca şi cum ar fi singurul chemat să dea 
seama de ele. Tensiunea care îl consumă, în acelaşi timp pro- 
vocată şi suportată, e tensiunea între propria-i fiinţă şi gân-
direa proprie: „Ceea ce gândesc îmi ascund de ceea ce sunt”. 
Impas gnoseologic sau act  al luptei „cu morile de vânt”? 
tentaţia lui Valery este acea de a voi să dea seama numai 
prin lupta cu sine despre tot şi de a încerca s-o facă fără 
să se dea cu totul în ceva, neresemnându-se să fie „ceva, 
indiferent ce”. El poartă masca „cavalerului tristei nebunii“, 
asemeni lui Teste – fantoma născută din lupta „morilor de 
vânt”, ca inutilitate a vieţii într-o societate ce nu-l înţelege.

Tradiţia raţionalistă, anchilozată în contemplarea omului 

ca fiinţă raţională, împiedică întâlnirea  cu „Cavalerul 
Nebuniei”. S-a spus că raţiunea îl deosebeşte pe om de 
animal. Eu spun asemeni lui Unamuno că ceea ce-l distinge 
e mai mult sentimental decât raţiunea.

La Bacovia această luptă cu „morile de vânt“ surprinde 
prin aparenta abandonare a metafizicului şi persiflarea filo-
sofiei, suspectată de neputinţa descifrării condiţiei umane şi  
a misterului cosmic. Omul, pentru autorul volumului „Plumb”,  
este damnat să repete, cu fiecare generaţie, acelaşi traseu 
circular. Ea se instituie ca iluzionare inutilă ori ca luptă 
cu „morilor de vânt”, ca un „dicţionar” pe care se poate 
„adormi uitat”, înainte de a se ajunge la un gând salvator. 

La capătul petrecerii, ca luptă „cu morile de vânt”, 
lumea se umple de „un cântec”, spune Blaga. Dar cântecul 
nu pare a fi o compoziţie pe de-a-ntregul omenească, ci un 
atribut de origine tainică („noi suntem purtători de cântec”) 
şi ambivalent. Dacă lupta cu „morile de vânt” cunoaşte 
extaza cântecului, drumul spre moarte prinde la fel „chip de 
cântec”, al cărui motiv pare a fi trecerea însăşi, în sonorităţi 
stinse, elegiace, făcute pentru uitare şi leac: „Câteodată 
prin fluier de os strămoşesc/ mă trimit în chip de cântec 
spre moarte”. („Fiu al faptei nu sunt”).

Şi la Eminescu în poeziile sale, dar mai ales în publicistică, 
descoperim aceaşi luptă cu „morile de vânt”. Această luptă 
o descoperim în îndoiala faţă de lume, dar mai ales de 
distanţarea faţă de “prezent “, dar şi implicarea în acesta.

Scriitorii europeni şi-au dorit şi îşi doresc să descopere 
în lume şi altceva decât „repetabila povară”, un fel de 
„elice” a „morilor de vânt”, ce se învârteşte inutil şi sisific, 
îşi doresc să descopere priveliştea unui om care călătoreşte 
cu gândul pentru a se cunoaşte mai întâi pe sine, apoi pe 
ceilalţi, şi pentru a se iubi mai puţin pe sine şi mai mult pe 
ceilalţi. Acelaş erou care învinge Meduza-suferinţă, acelaşi 
Perseu care se fereşte de privirea ei, intră mai apoi în rolul 
lui Orfeu, ia lira în mâini şi cântă atât de frumos, încât 
clinteştze pietrele din loc, îmblânzeşte fiarele sălbatice, 
adduce alinare în cugetele tuturor şi înduioşează sufletul 
celor mai aspri oameni.

 Cluj-Napoca

Gheorghe	PANTELIMON

În prezent Terra se confruntă cu pro-
bleme foarte grave: poluarea, încălzi-

rea globală, care ar putea să genereze o ca- 
tastrofă, dezastre naturale şi mai multe crize:  
cea mai profundă criză economică din ulti-
mele decenii, provocată de pandemia de coro- 
navirus, cea mai mare criză ecologică plane- 
tară pe care a cunoscut-o vreodată omeni-
rea, criza energetică, climatică, a apei, ali- 
mentară etc. Este o realitate cruntă că oame- 
nii nu mai trăiesc în armonie cu natura. Spe- 
cialiştii consideră că toate procesele care  
pun viaţa în pericol au drept cauză degra- 
darea naturii, dezechilibrele care s-au produs,  
iar biologii atrag atenţia că pandemia de 
COVID 19 este rezultatul lipsei de respect faţă 
de natură, al evoluţiei tehnologice în con- 
cordanţă cu nevoile noastre, nu foarte înţe- 
lepte. Papa Francisc sublinia că „orice daună  
adusă mediului este o daună adusă întregii 
lumi”. În condiţiile actuale, în care omenirea 
este asaltată de dificultăţi tot mai greu de 
surmontat, schimbarea radicală a atitudinii 
locuitorilor planetei faţă de natură, de mediul 
înconjurător, devine o cerinţă primordială. 
De aceea, formarea unei personalităţi armo- 
nioase, obiectiv care reprezintă idealul edu- 

EDUCAȚIA	ECOLOGICĂ	O	ACTIVITATE	DE	MARE	
RESPONSABILITATE	CIVICĂ

„Nu distruge ceea ce nu tu ai creat” (Jean Dorst)

caţiei, implică un comportament bazat pe li- 
bertatea de gândire şi de acţiune, dar în  
mod responsabil, constructiv. Acesta se rea-
lizează numai printr-o educaţie permanentă, 
de calitate, care trebuie să înceapă din 
familie, să continue în grădiniţă, în şcoală, 
în facultate şi pe tot parcursul vieţii.

 Familia, ca factor educaţional esenţial, 
împreună cu şcoala, au obligaţia să tre-
zească interesul copiilor, al tinerilor faţă de  
natură, de mediul înconjurător, să le forme- 
ze o gândire ecologică modernă, comporta-
mente ecocivice înaintate, încât să preţuias-
că şi să ocrotească natura.

Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu  
influenţa factorilor de mediu asupra dezvol-
tării şi răspândirii atât a organismelor, cât şi 
a biocenozelor. În acest context apreciem 
în mod deosebit iniţiativa Ministerului 
Educaţiei de a introduce educaţia ecologică 
în planurile-cadru pentru învăţământul 
primar şi gimnazial din România, începând 
cu anul şcolar 2022-2023, pentru că viitorul 
se clădeşte cu generaţii capabile să găsească 
soluţii viabile provocărilor legate de climă şi 
de mediu. De asemenea, considerăm util ca 
fiecare unitate de învăţământ gimnazial şi 
liceal din România să participe, în mod activ, 
la un program local, judeţean, naţional sau 

internaţional, cum a fost „Eco-Școala”, pen-
tru protecţia mediului. Noi, adulţii, avem obli- 
gaţia capitală să lăsăm copiilor noştri, gene-
raţiilor viitoare, un patrimoniu natural nealte- 
rat, o planetă curată, nepoluată, prielnică vie- 
ţii, fiindcă este un adevăr axiomatic că nu 
poţi fi sănătos dacă trăieşti într-un mediu 
viciat. Nu avem în vedere numai mediul natu- 
ral ci şi pe cel economic, social, politic, educa- 
ţional, cultural etc. Un studiu al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite arată că poluarea ucide 
anual şapte milioane de persoane.

De aceea, în prezent protecţia naturii 
constituie o îndatorire elementară, cu mul- 
tiple valenţe patriotice, etice şi civice. Înţe- 
legând la justa lor valoare aceste cerinţe, 
în judeţul Vâlcea există preocupări merito-
rii pentru protecţia mediului înconjurător 
şi vom ilustra dând câteva exemple. Prin 
intermediul unui parteneriat, 22 de unităţi 
de învăţământ din Vâlcea vor participa la un 
program naţional de colectare selectivă a 
deşeurilor, la şcoală. În municipiul Râmnicu 
Vâlcea această acţiune datează de mai 
mulţi ani şi se strâng organizat şi deşeurile 
voluminoase, cele de echipamente electrice  
şi electronice. Ca o confirmare a acestor preo- 
cupări, în 2021, oraşul nostru a primit, din  
partea Asociaţiei Municipiilor din România, 

Premiul de Excelenţă în regenerarea urba-nă 
a spaţiilor publice, fiind cunoscut că Primă- 
ria Municipiului Râmnicu Vâlcea are realizări 
notabile în amenajarea şi reabilitarea de spaţii 
verzi şi zone de recreere, de parcuri publice, 
în modernizarea locurilor de joacă pentru 
copii etc. Forumul Cultural al Râmnicului şi  
Asociaţia Seniorilor, în parteneriat cu Primă- 
ria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul  
Judeţean Vâlcea, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului, Direcţia Silvică şi Administraţia 
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, au orga-
nizat 10 ediţii ale dezbaterii cu tema: „Să dăm  
o şansă Pământului”, care va fi reluată după 
încetarea pandemiei de coronavirus etc.

Se cunoaşte că la începutul lunii noiem-
brie 2021, la Glasgow, în Scoţia, s-au des-
făşurat lucrările Conferinţei COP26 privind 
schimbările climatice. Raportul Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale privind Starea Cli- 
mei pentru anul 2021 avertizează că pre-
viziunile privind încălzirea climei sunt catas-
trofale, iar omenirea a intrat în „codul roşu”. 

În cadrul reuniunii s-a prevestit că civi-
lizaţia pe planetă se poate prăbuşi dacă nu 
se acţionează împotriva poluării, încălzirii 
globale, schimbărilor climatice, care pro-
voacă fenomene devastatoare. 

(Continuare în pag. 11)
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După întâlnirea care a avut loc în ziua de 30 ianua-
rie 2022, desigur ne-am întâlnit cu Ion Aldescu, fiul  

satului Aldeşti, colonel în retragere, membru al Cultului Eroi- 
lor Vâlcea - Goleşti, cetăţean de onoare al comunei Goleşti,  
şi al oraşului Petroşani din Valea Jiului, un om cu două Fa- 
cultăţi, cu o pregătire deosebită şi care la memorialul Theo- 
dor Geantă, din 2021, a demonstrat cunoştinţe 
istorice, memorie excepţională, cum rar am întâlnit. 
Ne-am întâlnit să descurcăm imaginile şi fotografii-
le de la Simpozionul din penultima zi a lunii ianuarie 
de la Goleşti, din Aldeşti, 590 de ani de la atestare... 
Comuna Goleşti, satul Goleşti! Să mai spunem că  
organizatorul principal al manifestării a fost Aso- 
ciaţia Organizația județului Argeș Basarab I a ca-
drelor militare în rezervă şi retragere din Piteşti,  
Judeţul Argeş. Scopul manifestării a fost organiza- 
rea unui pelerinaj intitulat Pe urmele înaintașilor. 
În vechime un boier numit Golea s-a refugiat 
împreună cu familia şi slugile sale din Goleştii 
Badii din fostul judeţ Muscel, aparţinând astăzi  oraşului 
Ștefăneşti (Pieşti) - Muzeul Fraţii Goleşti. Acest Golea s-a  
refugiat aici (Goleşti -Vâlcea) datorită unei invazii duşmane. 
După trecerea primejdiei, acesta, Golea; nu s-a mai întors  
la locul de baştină, rămânând aici la izvoarele pârâului 
Sâmnic, întemeind satul cunoscut sub numele  de Goleşti! 
La 15 ianuarie 1432 satul a fost dăruit de Alexandru 
Aldea Voievod - fiul lui Mircea cel BătrâMânăstirii Cozia... 

GOLEȘTI,	590	DE	ANI	DE	LA	PRIMA	ATESTARE

Apoi în 1480 satul Goleşti a fost retras de 
la Mânăstirea Cozia şi vândut pentru suma 
de 80 de florini de către Basarab cel Tânăr 
(Țepeluş) Jupanului Ticuci şi fraţilor săi...
Ulterior o parte din  moşiile acestui sat au fost 
întărite de diferiţii domnitori lui Theodosie Ru- 

deanu şi altor mar dregători ai vremii...  
După 1505 ajungând în proprietatea 
Mânăstirilor Curtea de Argeş şi Fede- 
leşoiu...După legea comunală a Domni- 
torului Alexandru Ioan Cuza în anul 
1864 satul Goleşti a făcut saltul dela 
forma sătească la cea de comună for- 
mând în anul 1865 comuna rurală 
Goleşti...Primul primar fiind Ion Popes-
cu. După formarea acestei comune în 
subordinea ei au intrat, pe lângă satul 
Goleşti, satele: Vădislava, Poieniţa, 
Drăgăneşti, Gătăreşti şi Piua. La sfârşitul sec XIX 

satul Goleşti s-a desfiinţat teritoriul său fiind înglobate în 
celelalte sate...În anul 1968 com Goleşti a alipit la teritoriul 
său com. Blidari păstrându-şi până astăzi vechea denumire...

Manifestarea a avut loc la noul cămin cultural din  
comuna Goleşti, un aşezământ foarte reuşit, pentru care îl  
felicităm pe dl primar Constantin Adrian Mitrache (desigur  
şi pe cele două fiice ale sale, minore, dar mereu prezente  
la asemenea manifestări cu ceva versuri de şcoală) primirea 

invitaţilor fiind făcută de acelaşi pri-
mar...care a susţinut şi cuvântul de 
deschidere ... întâmpinare. 

Colonelul Ion Aldescu, fiu al satului 
Aldeşti - cum spuneam -  a ţinut şi evo-
carea istorică:  „Comuna Goleşti la 590  
de ani de atestare documentară...într-
un sfert de oră epuizând subiectul, fie-
care plecând acasă cu cunoştinţe mai 
multe despre Aldeşti-Goleşti!

Profesorul doctor Constantin Vără-
şanu de la Liceul I. C. Brătianu  Piteşti a 
prezentat hrisovul „Vexilum in onorem 
pentru Aniversarea a 179 de ani de la   
moartea marelui patriot Nicolae Bălcescu”.

Colonelul în retragere Mândruţă Constantin a 
recitat poezia „Goleşti la ceas aniversar”, iar col. 

(rtg) Catinca Ioan a prezentat un „Hrisov de suflet” dedicat 
comunei Goleşti la ceas aniversar.

Colonelul (rtg) Stoica Ilie - preşedintele Asociaţiei Orga-
nizația Județeană Argeș Basarab I a cadrelor militare în 
rezervă şi retragere din Piteşti a înmânat primarului Goleştiu- 
lui Steagul Dreptate și Frăție al mişcării paşoptiste din anul 
1848...

Gurău Elena, pictor, a înmânat primarului Icoana Sfânta 
Fecioară Maria pictată de ea personal.

Punct maxim cultural în mani- 
festarea de la Goleşti, foarte ti-
nerele Timeea şi Rebeca Mitrache, 
fiicele primarului, au susţinut un  
recital de versuri patriotice inti-
tulat Din dragoste de țară!

Pe fundalul melodiei Hora Uni-
rii s-a încheiat manifestarea de la 
Goleşti. A urmat o agapă frăţească 
la Restaurantul Birtulețul din pă-
dure al cărui patron nu este alt-
cineva decât inginerul Ioan Rizea 
(Bebe) un mare fan şi membru al 
Asociaţiei Cultul Eroilor Vâlcea -  

                                             Goleşti.
Simona	Maria	KIS

Ioan	ALDESCURevoluţia de la 1848...la Goleşti

(Urmare din pag. 2)

Mi-am	pus	busuioc	în	păr,	măi	

Mi-am pus busuioc în păr, măi 
Să pot avea pe vino-ncoa’
Să fiu ochioasă, năbădăioasă
Să se-mbulzească şi să mă iubească băieţii

Măi busuiocule, măi nu fi rău
Hai şi ajută-mi cu farmecul tău.

Mi-am pus busuioc în sân, măi
Pe sufleţel să-mi şadă el
Să mă mângâie şi să nu spuie
Cine-i iubitul şi cine îmi este sortitul.

Măi busuioace măi busuiocel
Vezi şi-l alege p-ăl mai frumuşel.

Că zică lumea ori şi ce
Poate să spună că sunt nebună
Că e prostie, vrăjitorie
Păi zică lumea ori şi ce
Eu tot cred în farmece.

Mi-am pus busuioc la poartă
Ca să-l vrajesc p-ăl de-l iubesc
Să-şi uite casa, să-şi uite masa
Și cu tot dragul pe seară să-mi treacă el pragul.

Măi busuioace măi nu fi sanchiu
Adu-l devreme şi ţine-l târziu.

Că mi-am pus busuioc în pat, măi
Să-i placă lui, iubitului
Să-i fie bine când e cu mine
Să mi-l îmbete ca să-şi uite de alte fete.

Măi busuioace tu ştii ce vreau eu
Ține-mi-l mie, doar mie mereu.

Că zică lumea ori şi ce
Poate să spună că sunt nebună
Că e prostie, vrăjitorie
Zică lumea ori şi ce
Eu tot cred în farmece.

j’ai	mis	du	basilic	dans	mes	cheveux

J’ai mis du basilic dans mes cheveux
Pour qu’il me soit le suivez-moi,
Que je sois belle et toute rebelle,
Que tous les gars m’aiment bien et qu’ils en perdent la tête.

Mon basilic, ne sois  pas si méchant,
Vas-y, aide-moi de ton charme innocent !

J’ai mis du basilic sur mon sein
Pour qu’il enflamme toute mon âme,
Qu’il me caresse sans dire sans cesse

Qui m’aime et qui un beau jour sera-t-il mon promis.

Mon basilic, petite fleur de ma peau,
Prends garde, choisis-le de tous le plus beau !

Que le monde dise n’importe quoi,
Qu’il dise en somme que je sois folle,
Que c’est folie et supercherie,
Que le monde dise n’importe quoi,
Moi, dans tes beaux charmes j’y crois !

J’ai mis du basilic à ma porte
Pour envoûter mon bien aimé,
Pour qu’il oublie son toit, son lit,
Et de tout cœur qu’il passe le soir le seuil de ma porte.

Mon basilic, ne sois  pas si avare,
Fais-le venir tôt et retiens-le tard !

J’ai mis du basilic dans mon lit
Pour envoûter mon bien aimé,
Heureux qu’il soit auprès de moi,
Pour l’enivrer et l’en faire d’autres filles oublier.

Mon basilic, tu sais bien ce que je veux
Garde-le pour moi, rien qu’à moi sous les cieux !

Que le monde dise n’importe quoi,

Qu’il dise en somme que je sois folle,
Que c’est folie, supercherie,
Que le monde dise n’importe quoi,
Moi, dans tes beaux charmes j’y crois !

PAULA	ROMANESCU	INTERVIEVATĂ	DE	VICTORIA	STOLOjANU

Da, ,,Maria cea fără de moarte”. 
Asta ca să ia aminte unii că degea- 
ba au fost stăpȃni ai lumii, precum 
Putin sau oricare altul, dacă artis-
tului  i-au tăiat aripile şi n-a putut  
creea, conducătorul a ,,murit”. Arta  
era o mare şansă a lui să acceadă în 
Eternitate. Degeaba aprinde înain- 
tea morƫii tot ... satul. E tȃrziu pen- 
tru el. Dar nu prea tȃrziu pentru a  
cȃnta încă ,,Mi-am pus busuioc în  
păr”, da, dar nu pentru a începe să  
devină vorbe obişnuite ,,Bezcane-
cinaia calona”, ,,Stol malciania”, 
,,Brata paƫeluia”, ,,Aleea stuleev”, 
obligatoriu în limba ...rusă?

 
  (Traduit par Paula ROMANESCU, 

grafica Adina Romanescu, interviu 
de Victoria Stolojanu)
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„SCRISUL	ROMÂNESC”	ESTE	ȘI	REVISTA	
VÂLCENILOR!

Ne facem datoria şi mulţumim revistei Scrisul Românesc  nr 3 
(223) 2022  din Craiova, domnului Florea Firan în mod special şi 

scriitorului Constantin Zărnescu pentru publicarea recenziei, acestuia din 
urmă, la romanul lui P. Cichirdan, şi care are titlul „Un roman vizionar: 
Raiul este aici pe pământ”... Lectura articolului  scriitorului vâlcean de la 
Cluj Napoca ne-a prilejuit un remember în parte neplăcut, fapt întâmplat 
în urmă cu şapte ani, când aceeaşi revistă, Scrisul Românesc, nr. 4 (140), 
2015 a publicat recenzia semnată de Mihai Duţescu la volumul „Poezia, 
stare de veghe” semnat de acelaşi P. Cichirdan şi apărut în Editura Intol 
Press (dl Duţescu, Intol Press a apărut în 1994 - iniţial 1990 ca Întreprindere 
mică - şi uitaţi-vă pe Cultura Ars Mundi on line ce activitate a avut şi are 
...cu corespondenţă directă în 1968 - vezi editura Sus Arta - când cărţile 
samizdat, ca şi ziarele de mână sau manifestele apăreau clandestin... Aveţi 
mostrele pe aceeaşi Cultura Ars Mundi on line, scrisă şi video! sub tilurile 
Transfigurări, ediţiile din 1968 şi 2008... Greşiţi şi ne jigniţi spunându-ne 
că facem parte din cohortele de poeți şi edituri apărute ca ciupercile după 
ploaie. Trebuia să citaţi din ce poezie făcea parte exemplificarea dvs deloc 
încurajatoare şi în care aţi făcut imprudenţa să scrieţi sângerie în loc de 
singuri. Limbajul şi imaginile exagerat de reale şi clare din acest volum care 
păstrează linia celui/celor din anii ‚70, ‚80 este specific acelora care instalau 
la Craiova (căci Râmnicu Vâlcea era prea departe de graniţă) ligheane din 

Al pe bloc să prindă TV Sofia şi stăteau în Craioviţa...Păcat că nu v-a plăcut 
acest volum care, după ce a apărut, echipe de elevi din Râmnicu Vâlcea 
au citit din conţinutul lui pe diferite scene şi au creat un fel de teatru 
ambulant. De asemenea faceţi o greşeală să numiţi poezia religie! Și David, 
şi mai apoi Solomon, când au creat poezie s-au gândit întâi la om şi mai 
apoi la Dumnezeu (numai ei, primii, au avut acest curaj). Nici o artă nu a 
fost vreodată religie...Artele au legile lor şi ele se confundă cu spiritul lui 
Dumnezeu. Totuşi, nu ne place că ne vedeţi în cohorte căci tocmai spiritul 
de turmă nu-l iubim şi P. Cichirdan, mai ales, tocmai acest spirit îl detestă 
şi critică...Trebuia să simţiţi în exemplele date, în versuri scurte, ironia! 
Editura Intol Press (chiar a noastră şi care rezistă de 32 de ani - uitaţi-vă 
pe cichirdan.ro - a fost creată, fondată, de dirijorul Modest Cichirdan şi de 
noi doi, soţii Cichirdan (Leontina şi Simion-Petre) foşti ingineri tehnologi 
proiectanţi la Fabrica de Avioane Craiova; şi noi, amândoi, am contribuit 
din plin la proiectarea avionului IAR 99 şi la inventarea şi aplicarea (1978) 
în proiectarea asistată de calculator a microprocesoarelor postprocesori; 
cu, care, după 1980 am cucerit piaţa lumii cu exportul (90%) de la Fabrica 
de Echipament Hidraulic Râmnicu Vâlcea...Uitaţi-vă pe Cultura Ars Mundi şi 
vedeţi vol. Carmine, Caietul Gri, Transfigurări... Și, dacă aveţi posibilitatea, 
uitaţi-vă în arhive pe revista Flacăra nr 36 din 5 septembrie 1986...

Leontina	RUS	

Ștefan	DUMITRESCU

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

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

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

2 
...

( Urmare din numarul trecut)

Omul este finit ca sistem biologic, ca posibilitate a 
funcţiilor noastre biologice şi psihice. Datorită creie- 

rului, Intelectului dezvoltat (care ar mai trebui să se dezvol- 
te) fiinţă umană a fost de zeci de milenii capabilă de cunoaş- 
tere. Pe parcursul istoriei, o dată cu dezvoltarea mijloacelor 
care ne-au ajutat să cunoaştem o realitate cât mai înde-
părtata de corpul nostru, Sfera cunoaşterii Omului a crescut.  
La început nu ştiam că Pământul este rotund. A venit un mo-
ment când am cunoscut planeta în totalitatea ei, privind-o din  
spaţiu... Apoi Sfera cunoaşterii umane s-a întins în univers 
ajungând până la lună, până la marginea sistemului solar. Iar 
de câteva decenii sfera cunoaşterii a ajuns foarte departe în 
univers, până la marginea universului. Noi în mintea noastră 
oglindim, reflectăm această realitate care este universul, cu 
ochii minţii, prin  Imaginea ape care o avem despre univers. 

Da, dar această Sferă a cunoaşterii care se întinde în uni-
vers este în mintea mea. Este Viziunea pe care o am despre 
univers şi care se suprapune peste realitatea din univers 
cunoscută. Am numit această Sferă a cunoaşterii Noosfera, 
despre care am spus că este o prelungire a Intelectului 
nostru, a Minţii noastre, în univers. Aşa cum mâna este o 
prelungire a corpului, sau vederea o prelungire a ochiului. 

 Ei bine, Noosfera conţine informaţia noastră despre 
Univers şi Materie, atât cât cunoaştem noi, desigur. Aşadar 
prin această Noosferă imensă, infinită, noi ne prelungim în 
univers la infinit, în acelaşi timp prin intermediul Noosferei, 
al Viziunii noastre despre univers, noi interiorizăm universul 
fizic infinit. Nu îl interiorizăm, nu îl inhalăm în mod fizic, aşa 
cum facem cu mâncarea, în mod material, dar îl interiorizăm 
ca Imagine-Viziune, ca Informaţie deci. 

 Interiorizându-l el face parte  de acum din fiinţa noastră, 
din Sistemul personalităţii umane. Care devine infinită, 
pentru că şi universul interiorizat este infinit. Or asta este 
extraordinar. Aşadar prin cunoaştere Fiinţa umană este 

O	NOUĂ	TEORIE	DESPRE	MATERIE	ȘI	UNIVERS
Se dedică prietenului meu Costy, Excelenţa Sa Domnul Ambasador Constantin Lupeanu, pe care îl iubesc ca pe un frate! Fie ca Dumnezeu să fie cu noi şi să ne ajute în toate!

VI

infinită. Prin Noosfera care înconjoară fiinţa umană, (în care 
suntem ca o sămânţă situată în centru ei) care se întinde în 
univers intersectându-se, întrepătrunzându-se cu memoria 
acaşa, cu nivelele 1 şi 2 ale Universului conic, noi suntem 
Unu cu  Universul cunoscut. Chiar această Teorie şi Viziune 
pe care o aducem noi în cunoaşterea umană nu este altceva 
decât o Prelungire a fiinţei umane ajunsă cât mai profund în 
marea Realitate care este Materia şi Universul.

Aşadar prin această Viziune-cunoaştere fiinţa mea, 
care fizic, biologic este finită, se „împreună” cu materia şi 
universul devenind infinită. Dar unde îşi are sediul, unde s-a 
născut şi de unde  a porneşte în univers cunoaşterea ca să  
genereze Noosfera ? Din creierul, din intelectul meu. Și cine 
se mai naşte şi porneşte din intelectul nostru ? Gândul. Ce 
este Gândul ? Este o Informaţie. Da, dar este o Informaţia 
care merge în univers cu o viteză mai mare decât a luminii. 
Pentru că eu în clipa această gândesc, îmi imaginez 
marginea universului, şi gândul meu a pornit şi este acolo în 
următoare fracţiune de secundă. Or luminii ca să ajungă la 
marginea universului îi trebuie zeci de mii de ani.

 Aşadar prin Informaţie, prin energia şi informaţia care 
se nasc în Mintea Omului, eu, omul, pot să călătoresc până 
la marginea Constelaţiei Calea Lactee, de pildă. Până acolo 
prin Noosfera generată de Mintea mea, se întinde Sistemul 
personalităţii umane. Vedeţi cum EI din fiinţa mea se 
calchiază, reflectă şi se uneşte cu EI din Univers.

Este o demonstraţie cât se poate de clară a comunicării 
Omului, care se află în primul Nivel, cu Nivelele superioare ale 
Universului conic. Al întrepătrunderii Nivelului 1 al Univer- 
sului conic, format din EIS, cu EI al nivelelor superioare. 
Care sunt formate numai din EI şi cu Ultimul nivel de sus, 
cu Vârful Universului conic format numai din I superioară, 
omniscientă, omnipotentă, omniprezentă în tot universul

Ajunşi aici nu putem să nu comentăm dialogul dintre 
Preoţii Templului şi Iisus, când aceştia vor să-l prindă, şi-l pun  
la încercare.  În răspunsul Său Iisus îi acuză că ei îl slujesc pe ta- 
tăl minciunii, adică pe satana. Aceasta însemnând o Entitate din  
Nivelele superioare ale universului conic al cărei EI este unul 
negativ, Minciuna. Opus Energiei şi Informaţiei Domnului 
nostru Iisus Christos, care este unul pozitiv, Adevărul, Calea şi  
Viaţa. „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”, ne spune  Iisus. Misiu- 
nea Lui pe pământ fiind aceea de a ne arăta calea pe care să 
mergem, care este aceea a credinţei în Dumnezeu, a iubirii, 
a binelui, a iertării, ca să putem avea mai târziu, în nivelul 2, 
viaţa veşnică. Aşadar în nivelul 2 al universului conic avem 
şi entităţi negative, care intervin şi ele ca şi Dumnezeu în 
lume, în viaţa noastră, scopul lor fiind însă unul negativ.

NIVELE	DE	ORGANIZARE	AL	UNIVERSULUI	CONIC	
SAU	ALE	PIRAMIDEI	CONICE

O dată scăpat de spaima prin care trecusem, când pu-
team să fiu dat afară din Facultate, pentru că afirmasem că  
Materialismul şi Idealismul nu există (trebuia să  demonstrez 
doar că Idealismul nu există. Ar fi fost foarte bine dacă aş fi 
demonstrat că singurul curent adevărat este materialismul) 
mi-am continuat drumul mai departe în plan mental, teore-
tic. Câţiva ani buni am meditat la viziunea mea despre mate- 
rie, am căutat bibliografie, am citit studii despre fizica atomi-
că. M-am pus la punct cu fizica cuantică. Și totuşi, parcă era  
adevărat ce gândisem eu despre materie şi univers, îmi spu-
neam, sperând că viziunea şi Teoria mea vor fi demonstrate 
peste zeci de ani. (Vai, nu au fost demonstrate nici până acum  
când a trecut mai bine de o jumătate de veac !). Este posibil 
să fie adevărat, îmi spuneam eu mergând mai departe.

 Peste al doilea Nivel, de la bază în sus, al universului 
conic, format din Energie şi Informaţie, găsim al treilea 
Nivel, format tot din binomul Energie şi Informaţie, care 
însă sunt superioare Energiei şi Informaţiei din nivelele 
1 şi 2. Nivelul de vibraţie al lor este mai înalt. Peste acest 
nivel 3, vin nivelele 4, 5, 6, care conţin Energii şi Informaţii 
„mai superioare” (scuze, nu am altă noţiune pe care să o 
folosesc) cu cât urcăm către Vârful Conului. Iar în vârful 
Conului întâlnim Informaţia pură, de o calitate  infinită. 
Pe Nivelul cel mai de sus, în Vârful Conului, găsim numai 
Informaţie pură având cea mai înaltă vibraţie, fără Energiei.

Această Informaţie este eternă, omniprezentă, omnis-
cientă şi omnitpotentă. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu 
este Informaţia superioară din vârful Conului, care pătrunde 
în toate nivelele inferioare, participând la structurarea şi func- 
ţionarea universului şi a materiei după legi stabilite de Ea. 
Universul a existat în această formă, fiind format numai din  
Informaţie pură, înainte de Bing Beng. Prin Bing Beng El se  
naşte din sine, din Cuvânt, Cuvântul din Biblie fiind această Infor- 
maţie, care după Bing Beng a generat materia şi universul, în 
care Informaţia există în tot universul. Ne referim la Energia şi 
Informaţia din toate nivelele inferioare ale Conului. (Vedem 
că ne lipsesc conceptele şi limbajul ştiinţific care să poată să 
reflecte aceste realităţi superioare, subtile şi abstracte. De 
aceea suntem conştienţi de limbajul nostru ştiinţific limitat şi  
grosier). Concluzionând, spunem că numai în primul nivel al  
Universului conic găsim elementul triontic, EIS. În toate nivele- 
le de deasupra lui existând numai binomul organic, indestruc- 
tibil Energie şi Informaţie, este limpede că în aceste Nivele dom- 
neşte curentul Idealist, pentru că ele s-au născut din Informa- 
ţia de dinainte de Bing Beng. (Va urma)   

Bunicul: Peter, când pri- 
meşti sau câştigi 10 lei, 5 lei  
să-i pui de-o parte, la puşcu-
liţă, şi 5 lei să-i cheltuieşti, 
cum vrei tu...

Peter: De ce, bunicule, 
să-i pun deoparte?... La ce-s 
buni banii în Apocalipsă?

Peter	KIS

10 martie/2022
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ICOANE	MIRACULOASE
IERUSALIMITISSA	-	Mănăstirea	Budeşti

Arhim.	Veniamin	MICLE
 

Numele satului Budeşti vine de la cuvântul „Buda”, 
care înseamnă: cocioabă, colibă, afumătoare pentru  

carne şi peşte. Potrivit renumitului lingvist Mihai Vinereanu, 
cuvântul ar fi de origine traco–dacă.

Amplasamentul geografic al Comunei Budeşti aparţine 
jude-ţului Vâlcea şi este aşezată în partea central-estică pe 
malul stâng al Oltului, fiind formată din 8 sate ce cuprind şi 
trei cătune.

Pe teritoriul comunei sunt cinci biserici: Biserica „Sfin- 
ţii Voievozi” din satul Ruda, ctitori „Jupan Chirea, Jupaniţa  
Dumitrana şi  Jupan Tudor Ciucur”, ridicată în anii 1601– 
1624 cu pictură bizantină; în anul 1922 a fost declarată 
monument istoric de către Nicolae Iorga; în biserică, se 
păstrează pictura originală, datată din 1964. Biserica „Ador- 
mirea Maici Domnului” din satul Bârseşti, fondată în anul  
1817 de Diaconul Stanciu şi Popa Duda. Biserica „Dumi-
nica Tuturor Sfinţilor” din satul Bercioiu, zidită în anul 1834.  
Biserica „Sfinţii Îngeri” din satul Racoviţa, construită în anul  
1848 cu sprijinul bănesc al haiducului Radu Anghel; în  
acelaşi sat, în cimitir, a fost ridicată în anul 1992 o capelă,  
care ulterior a fost transformata în Biserica „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” (2001). Biserica „Sfinţii Arhangheli” din  
satul Budeşti, fondată în anul 1877, ctitorită de familia 
Socoteanu, fiind declarată monument istoric. Biserica „Ador- 
mirea Maicii Domnului” din satul Barza, fondată în anul 
2002, care funcţionează momentan într-o capelă ridicată în 
acelaşi an, construcţia fiind amânată din lipsă de fonduri.

Căile de transport de pe raza localităţii sunt: Drumul 
Naţional 7, Drumul European 81, care străbate comuna în 
partea de Nord pe o lungime de 6 km; Drumul Judeţean 
678, care face legătura din DN 7 şi se continuă în comuna 
Galicea, având o lungime pe raza localităţii de 11 km; 
drumurile comunale şi săteşti în lungime totală de cca 17 
km; calea ferată Râmnicu Vâlcea–Vâlcele care traversează 
comuna în partea de nord pe o lungime de cca. 5 km. Cea 
mai apropiata staţie CFR este Gara Râmnicu Vâlcea, situata 
la 7 km de centrul civic al comunei. Întreaga localitate este 
electrificată; în satele limitrofe drumului judeţean, există 
serviciu de cablu TV; în satele Racoviţa, Linia, Budeşti, Barza 
există linii telefonice fixe.

Principala ocupaţie a cetăţenilor comunei este agricul-
tura şi creşterea animalelor.

În comuna Budeşti, este o mănăstire nouă, având hramul 
„Înălţarea Sfintei Cruci” şi „Sfânta Maria Egipteanca”. Piatra  
de temelie a fost aşezată în anul 2015, iar lucrările de execuţie 
a bisericii de lemn în stil maramureşean pe fundaţia de 
piatră au fost finalizate în anul 2017. S-au terminat lucrările 
de pardosire, de pregătire a pereţilor interiori pentru 
veşmântul pictural. Șantierul de la mănăstire va continua cu 
lucrările de construire a unui corp de chilii. În Duminica a 5-a 
după Rusalii, 21 iulie 2019, Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop 
Varsanufie a binecuvântat cele trei clopote ale mănăstirii, 

care au fost achiziţionate prin donaţia unor credincioşi 
români din Statele Unite ale Americii.  

În biserica Mănăstirii Budeşti se află o copie a Icoanei 
Maicii Domnului „Ierusalimitissa”. Considerată a fi pictată 
de Sfântul Evanghelist Luca la 15 ani după Înălţarea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos la Cer, Icoana a fost dusă 
mai întâi în Constantinopol (453), de către împăratul Leon 
I, în biserica Izvorului Tămăduirii. În timpul împăratului 
Heraclie (610–641), prin mijlocirile Maicii Domnului din 
Icoană, Constantinopolul a fost protejat de invazia sciţilor. 
Atunci, Icoana a fost mutată pentru aproximativ trei sute 
de ani în Biserica Vlahernei. De acolo, a ajuns în Korsun din 
Ucraina, fiind preluată în anul 988 de Sfântul Prinţ Vladimir, 
cel întocmai cu Sfinţii Apostolii; el a dus-o la Kiev, apoi a 
dăruit-o locuitorilor Novgorodului, când s-au creştinat.

Ivan cel Groaznic, ajuns mare prinţ de Vladimir şi Moscova  
(1533–1584), apoi  devenind primul ţar al Rusiei în anul 
1547, care va domni până în 1584, cucerind Novgorodul, 
a luat Icoana Maicii Domnului şi a mutat-o în Catedrala 
Adormirii Maicii Domnului din Moscova, unde a rămas până 
în 1812, când oraşul a fost prădat de francezi, iar Icoana 
dusă în catedrala Notre Dame din Paris. În locul Icoanei, la 
Catedrala din Moscova a fost adusă o copie a acesteia, din 
biserica moscovită a Naşterii Maicii Domnului. Pe marginea 
Icoanei rămase, sunt reprezentaţi Sfinţi Apostoli şi Mucenici.

Originalul Icoanei Maicii Domnului „Ierusalimitissa” se 
păstrează astăzi în biserica Mormântului Maicii Domnului 
din Grădina Ghetsimani, de lângă Ierusalim. Zeci de copii ale 
acestei Icoane au fost realizate pentru biserici din întreaga 
lume.

Astfel, o copie a Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim 
s-a aflat în Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, între 
secolele XII–XV, însă nu se ştie unde este în prezent. Falnicul 
oraş bizantin, a avut chiar o biserică în cinstea Icoanei Maicii 
Domnului din Ierusalim.

O copie a Icoanei, pictată de iconograful Cornelius Ula-
nov în secolul al XVIII-lea, ea însăşi făcătoare de minuni, fiind  
ocrotitoare de incendii, epidemii, vindecări de boli şi altele, 
se află la Mănăstirea Krivoezersk din Kostroma, în Rusia, fiind 
sărbătorită pe plan local la 20 august. Aceasta a constituit 
modelul pentru o altă Icoană, pictată de ieromonahul Nil 
de la Krivoezersk, şi trimisă mănăstirii athonite Sfântul 
Pantelimon în anul 1850, în urma unui vis al călugărului.

În luna august 2018, la iniţiativa şi cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului  Varsanufie Arhiepiscopul Râmnicului, a 
fost adusă la Mănăstirea Budeşti o copie a Icoanei Maicii 
Domnului „Ierusalimitissa”, care este o reproducere fidelă, 
în mărime naturală, a celei de la Ierusalim, atât în ceea ce 
priveşte pictura, cât şi învelişul realizat din argint aurit. În 
cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie a spus, printre altele:

 „În Arhiepiscopia Râmnicului, cu mila lui Dumnezeu 
şi cu mijlocirea Maicii Domnului, se află mai multe icoane 
făcătoare de minuni. Trei dintre ele sunt icoane istorice, 

adică foarte vechi, care pe la anul 1700 se ştia despre ele 
că sunt făcătoare de minuni, şi anume Icoana de la Biserica 
Buna Vestire din Râmnicu-Vâlcea, Icoana de la Mănăstirea 
Ostrov, care a fost dăruită de Sfântul Voievod Neagoe 
Basarab, şi Icoana găsită într-un stejar la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn. În ultimii doi ani, s-au adăugat multe icoane făcătoare 
de minuni, copii ale unor icoane de la Sfântul Munte Athos 
sau de la Ierusalim, iar jertfa aceasta pe care o facem noi, 
călugări şi mireni prin rugăciunile de noapte şi cinstirea 
acestei Icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului, nu 
numai că este o jertfă bine-primită înaintea lui Dumnezeu, ci 
şi tot ceea ce ne rugăm, Maica Domnului ni le îndeplineşte 
şi ne întăreşte. Trebuie să avem această convingere că, de 
câte ori înălţăm rugăciuni Maicii Domnului, de atâtea ori 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu face metanii înaintea 
lui Dumnezeu şi se roagă pentru mântuirea noastră. De 
unde ştim din Sfânta Scriptură că Maica Domnului se roagă 
pentru oameni? De la minunea săvârşită în Cana Galileei, 
unde ea a mijlocit la Fiul ei, fără ca să îi spună cineva că se 
terminase vinul, pentru că ştia că El va face o minune, deşi 
până atunci Mântuitorul nu săvârşise nici una, pentru că nu 
sosise încă vremea Sa pentru aceasta. Dar, Maica Domnului 
ştia cât de mare este iubirea Domnului pentru neamul 
omenesc şi de aceea le-a spus acelor oameni care slujeau 
la masă ca să facă orice le va spune. Acesta este îndemnul 
Maicii Domnului către noi toţi: să facem tot ce ne-a spus 
Domnul nostru Iisus Hristos, adică să fim buni, înţelepţi, 
blânzi, să iubim chiar pe vrăjmaşii noştri, să căutăm pacea, 
să avem grijă de mântuirea sufletelor noastre pentru a 
ajunge să gustăm din bucuria Împărăţiei Sale”.

 Sfântul Paisie Aghioritul relatează că odată a văzut 
pe Maica Domnului la Colibă, la Panaguda. Iată ce spune 
sfântul: „Am văzut în vedenie că trebuia să merg într-o 
călătorie îndepărtată şi că trebuia să-mi pregătesc actele, 
paşaportul, valută, etc., însă funcţionarii nu-mi întocmeau 
actele. Erau acolo mulţi oameni, dar nu era nimeni care să 
mă ajute. Cine mă va ajuta?, îmi ziceam în sinea mea. Chiar 
nu se găseşte nimeni care să se intereseze pentru aceasta? 
Aveam o nelinişte! Și deodată, se arată o Femeie cu un chip 
luminos, îmbrăcată în haine poleite cu aur. Avea o frumuseţe 
aparte. Strălucea în întregime. „Nu te nelinişti, te voi ajuta 
eu, căci Fiul meu este Împărat”, mi-a spus şi m-a lovit uşor 
pe umăr. Și îndată mi-a luat hârtiile şi cu o mişcare uşoară 
le-a băgat în sân. O, ce mişcare a fost aceea! După aceasta 
mi-a spus: Te aşteaptă zile grele şi mi-a destăinuit ceva ce 
trebuia să fac şi eu”.  

După mai multă vreme, Cuviosul Paisie a văzut-o pe Maica 
Domnului „Ierusalimitissa” într-o carte şi a recunoscut-o.

Maica Domnului aduce bucurie şi comuniune, iar Icoana 
„Ierusalimitissa” devine odor de nepreţuit al noii mănăstiri, 
dar şi al obştii monahale şi al pelerinilor.

Icoana este o reproducere fidelă, în mărime naturală, a 
celei de la Ierusalim, atât în ceea ce priveşte pictura, cât şi 
ferecătura realizată din argint aurit.

(Urmare din pag. 8)

Deceniul 2012-2021 a fost pentru Româ- 
nia cel mai călduros din ultimii 122 de ani. 
La începutul anului 2022, planeta noastră a 
fost răvăşită de fenomene meteo extreme, 
iar vremea a făcut ravagii în mai multe ţări.

Meteorologii prognozează furtuni vio-
lente, secetă extinsă, care va alterna cu 
inundaţii masive, ce ar putea degrada sursele 
de apă şi de hrană la scară planetară.   Circa 
200 de milioane de oameni se află aproape 
de o criză alimentară acută. Schimbările 
climatice îi afectează mai ales pe copii. Un 
raport al UNICEF arată că un miliard suferă 
din această cauză. În 2021, în SUA au murit 
din cauza catastrofelor meteorologice peste 
700 de persoane.

Dacă în secolul trecut s-au produs trei  
transformări economice – revoluţia indus-

EDUCAȚIA	ECOLOGICĂ... trială, apoi cea tehnologică, urmată de era 
globalizării, acum ne aflăm în pragul unei alte 
schimbări majore – era economiei ecolo- 
gice, sau ecoeconomiei, despre care se vor-
beşte de mai mult timp, dar progresele nu 
sunt semnificative peste tot în lume.

Misiunea întregii omeniri, a tuturor sta- 
telor este să deschidă calea economiei eco-
logice şi a dezvoltării în spiritul „verde”. În 
acelaşi timp, toţi locuitorii planetei trebuie 
să înţeleagă cerinţa majoră a integrării lor 
armonioase în natură, a păstrării echilibrului 
om-natură, să înveţe să fie prieteni cu 
aceasta şi cu mediul înconjurător, să le pro-
tejeze ca pe un tezaur nepreţuit.

Problemele grave care ameninţă planeta 
noastră reclamă dezvoltarea unei mişcări 
pro-natură la scară planetară, la care să parti- 
cipe, în mod activ, toţi locuitorii, în definitiv 
fiind vorba despre viaţa noastră şi a urma-
şilor noştri.

Vom prezenta, în proiect, un calendar al 
evenimentelor ecologice care vor fi marcate 
în anul 2022 prin dezbateri teoretice, pline  
de învăţăminte, dar mai ales prin activităţi 
practice, de ocrotire a mediului înconjurător:
2 februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede.
15 martie – 15 aprilie – Luna Plantării Arborilor 
(vechea denumire „Luna Pădurii”). Etapa de 
toamnă a acţiunii ar trebui stabilită în perioada 
15 octombrie – 15 noiembrie.
22 martie – Ziua Mondială a Apei.
23 martie  – Ziua Mondială a Meteorologiei.
26 martie – Ora Pământului.
1 aprilie – Ziua Păsărilor.
7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii.
22 aprilie – Ziua Pământului.
10 mai – Ziua Păsărilor şi Arborilor.
15 mai – Ziua Internaţională de Acţiune pentru 
Climă.
24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor.
31 mai – Ziua Mondială fără fumat.

5 iunie – Ziua Mediului.
8 iunie – Ziua Mondială a Oceanelor.
21 iunie – Ziua Soarelui.
9 august – Ziua Grădinilor Zoologice.
14 septembrie – Ziua Naţională a Muntelui.
16 septembrie – Ziua Internaţională a Stratului 
de Ozon.
16-22 septembrie – Săptămâna Mobilităţii 
Europene.
23 septembrie – Ziua Mondială a Curăţeniei 
(conform dictonului „Curăţenia este mama 
sănătăţii” ar trebui să fie în fiecare zi a anului).
26 septembrie – Ziua Mondială a Munţilor Curaţi. 
27 septembrie – Ziua Mondială a Turismului (se 
recomandă practicarea ecoturismului).
4 octombrie – Ziua Mondială a Animalelor.
16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei (se 
recomandă alimentele bio).
8 noiembrie – Ziua Internaţională a Zonelor Urbane. 
11 decembrie – Ziua Internaţională a Muntelui.
29 decembrie – Ziua Diversităţii Biologice.



(Urmare din pag. 3)

Nu-i aşa că nu am mai întâlnit nicăieri în istoria literaturii 
şi a filozofiei această mare panoramă asupra genezei Omului 
şi a devenirii sale în timp, adică a istoriei Societăţii omeneşti? 
Ne găsim în faţa unui comentariu filozofic, religios, istoric şi 
liric, de mare bogăţie şi întindere aparţinând tuturor aces-
tor domenii şi proiectat din perspectiva lor într-o sinteză 
unică.  Pe care, subliniem, nu l-am mai întâlnit până acum 
în cultură.

Ca şi Biblia cartea domnului Petre Cichirdan musteşte de 
poezie. O poezie grea, mirosind a pământ sfânt, o poezie ca 
un apus care îţi învăluie sufletul. Să luăm numai comentarea 
acestui verset. Suntem la momentul crucial din începutul 
istoriei umane, când Cain îşi omoară fratele, pe Abel.

« MOISE: - „Și Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea 
a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Și a zis: - Am căpătat 
un om cu ajutorul Domnului! A mai născut şi pe fratele său 
Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.”

TOSCHRIS: - Cain înseamnă „Căpătat” şi Abel înseamnă 
„Vanitate”.

MOISE: - „După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului 
o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus şi 
el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui 
şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi 
spre jertfa lui”.

TOSCHRIS: - Domnul trebuia să privească cu plăcere spre  
ambele jertfe, nu numai spre jertfa lui Abel. Cerealele şi 
carnea sunt alimentele cele mai importante, şi la fel de ne-
cesare, din alimentaţia omului. Întotdeauna kilogramul de 
carne este mai scump decât kilogramul de grâu...şi, apoi, 
grâul se naşte din sudoarea omului care ară şi seamănă 
pământul, iar carnea, din curmarea unei vieţi de animal. 
Domnul a fost nedrept când a înclinat către Abel. Și lui Cain 
„i s-a posomorât faţa”. »

Îl vedem pe Toschris dialogând cu Moise, ca de la om 
la om (această umanizare a discursului epic şi a limbajului 
dramatic) aducând în conversaţia lor cunoştinţele pe care 
le deţin acum după experienţa istorică prin care a trecut 
Toschris. Să aşezăm acest text sub formă de poezie :

„MOISE: - „Și Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva;/ ea 
a rămas însărcinată şi a născut pe Cain./ Și a zis: - Am căpătat 
un om cu ajutorul Domnului!/ A mai născut şi pe fratele 
său Abel./ Abel era cioban, iar Cain era plugar.”/ TOSCHRIS: 
- Cain înseamnă „Căpătat”/ şi Abel înseamnă„Vanitate”./ 
MOISE: - „După o bucată de vreme, Cain a adus/ Domnului  
o jertfă de mâncare/ din roadele pământului. Abel a adus şi 
el/ o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale/ turmei lui 
şi din grăsimea lor. Domnul/ a privit cu plăcere spre Abel şi 
spre jertfa lui”./ TOSCHRIS: - Domnul trebuia să privească/ 

cu plăcere spre ambele jertfe, nu numai spre/ jertfa 
lui Abel. Cerealele şi carnea sunt/ alimentele cele mai 
importante,/ şi la fel de necesare, din/ alimentaţia omului. 
Întotdeauna/ kilogramul de carne este mai scump/ decât 
kilogramul de grâu.../ şi, apoi, grâul se naşte din/ sudoarea 
omului care ară şi seamănă/ pământul, iar carnea, din 
curmarea/ unei vieţi de animal. Domnul a fost/ nedrept 
când a înclinat către Abel./ Și lui Cain „i s-a posomorât faţa”.

Dacă nu am şti că textul îi aparţine dlui Petre Cichirdan 
am putea să credem că este un fragment dintr-un autor 
grec. Al lui Euripide de pildă, pentru că  avem o lectură 
recentă foarte vie din marele tragedian grec. Dacă 
suntem atenţi, autorul strecoară foarte subtil o pană în 
eposul şi logosul textului, deschizând deodată un estuar 
de interogaţii şi de… nelinişte. Dumnezeu a înclinat către 
Abel. Oare prin asta Domnul nu a fost părtinitor (nedrept)  
contribuit la naşterea în sufletul lui Cain a invidiei, a urii 
împotriva lui Abel? Altfel spus, mai urcăm o treaptă în 
îndrăzneala noastră întrebându-ne: nu cumva Domnul l-a 
împins în mod subliminal pe Cain la crimă ? (fiind într-un 
fel instigator la crima lui Cain? Altfel spus un prim autor?) 
Și apoi estuarul interogaţiilor se lărgeşte: Cain rămânând 
singurul urmaş al lui Adam şi al Evei, şi el fiind criminal, 
Umanitatea născându-se din el, noi oamenii, ne tragem cu 
toţii dintr-un  Părinte unic criminal!  Istoria în cazul acesta 
şi-ar avea izvorul în crima lui Cain asupra lui Abel… Vedeţi 
ce orizonturi semantice foarte ciudate, profunde, se nasc, 
şi ele sunt mai multe pe parcursul  romanului, în înaintarea 
textului către închegarea întregii Construcţii romaneşti?

 În timp ce înaintam cu lectura am găsit zeci de  asemenea 
fragmente cu o încărcătură poetică şi filozofică densă.

 Dacă putem privi şi Biblia şi cartea de faţă ca pe un mare 
poem (ca pe un fel de epopee), şi cartea dlui Cichirdan poate 
fi privită şi receptată şi ca pe o Epopee Biblică rescrisă din 

perspectiva autorului. De asemenea putem privi  romanul 
acesta şi ca pe o imensă piesă de teatru. Pentru că romanul 
este construit din dialoguri.

Iată un pasaj din carte în care dialogul se desfăşoară 
rapid, încărcat de tensiune şi energie:

«„DAVID (către Saul): - O, Saul, eu, robul tău, aşa copil am 
omorât leul şi ursul când aceştia, când unul, când altul, au 
venit să-mi mănânce oile. Să mi le omoare. Nu odată i-am 
omorât eu. Aşa o să fac şi „cu filisteanul acesta, cu acest 
netăiat împrejur” şi asta fiindcă „a ocărât oştirea Domnului 
cel viu”.

TOSCHRIS: - David l-a convins pe Saul că poate să lupte 
şi, acesta, l-a îmbrăcat cu hainele sale împărăteşti, cu coif 
de luptă şi platoşă.

DAVID: - O, Saul, lasă-mă să lupt fără coif şi fără platoşă.
TOSCHRIS: - A dat jos platoşa, a luat toiagul de păstor şi 

a luat din marginea râului „cinci pietre netede şi le-a pus în 
traista lui de păstor şi în buzunarul hainei. Apoi, cu praştia 
în mână, a înaintat împotriva filisteanului.”

GOLIAT: - „Ce! sunt câine, de vii la mine cu toiege?...Vino 
la mine, şi-ţi voi da carnea ta păsărilor cerului şi fiarelor 
câmpului.” 

DAVID: - „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu 
pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, 
în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. 
Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi  
voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsă- 
rilor cerului şi fiarelor pământului. Și tot pământul va şti că 
Israel are un Dumnezeu. Și toată mulţimea aceasta va şti 
că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă.”»

Dialogul este dinamic, aşa cum vedem dar, şi are în  
acelaşi timp un conţinut epic dens, reuşind să redea celebra  
luptă a lui David cu Goliat. Există eseişti care au privit Bi- 
blia într-o viziune etatrală ca pe un şir de fapte şi evenimen-
te care s-au desfăşurat pe marea scană a istoriei, în spaţiul  
Israelului. Biblia văzută ca pe o mare reprezentaţie religioasă,  
culturală, educaţională, teatrală pusă în scenă de Dumnezeu.

Dl Petre Cichirdan reuşeşte de fiecare dată să vină cu 
o viziune modificată, îmbogăţită şi colorată de experienţa 
omului modern, de experienţa şi de concluziile la care a 
ajuns autorul după două mii de ani de cultură. Ca într-un  
vast peisaj pictural ne sunt date toate detaliile locului, ale 
momentului istoric, elementele senzoriale ale întâmplării, 
ale poveştii, ca în dialogul de mai jos dintre Toschris şi 
Moise. Astfel că lecturând dialogul de mai jos avem senzaţia 
că suntem martori şi părtaşi la celebra întâmplare :

«MOISE: - „După patruzeci de zile, Noe a deschis fereas-
tra corabiei pe care o făcuse. A dat drumul unui corb care a 
ieşit, ducându-se şi întorcându-se până când au secat apele 
de pe pământ.”

TOSCHRIS: - Iată pasărea sanitar, corbul pasăre sfântă 
pentru că are în cerul ciocului o cruce (Georgiana Sârbu, 
„Cultura antropologică”, Fundaţia Culturală Română, nr. 273 
din 12 mai2010); corbul care anunţă atacul final, victorios, 
împotriva armatelor duşmane; şi care apare în Liturghierul 
lui Macarie dela Bistriţa în 1508 şi fiind simbol pe stema 
lui Neagoe Basarab; corbul, care s-a întors flămând fiindcă 
apele, încă, nu se retrăseseră...Corbul care peste vreo două 
mii de ani avea să-i aducă de mâncare proorocului Ilie, în 
pustie! Noe, iată, a trimis în recunoaştere două păsări, una 
domestică, porumbelul, şi una sălbatică, corbul, aceasta din 
urmă având să facă carieră, după atâta istorie, pe stema 
statului român timp de 500 de ani!...cu crucea în cioc! Dar 
şi cu două capete, la fel, doar că pe stema statului rus dar şi 
pe covoarele roşii din biserica episcopală.

MOISE: - „... A dat drumul şi unui porumbel, ca să vadă da- 
că scăzuseră apele de pe faţa pământului. Dar porumbelul n-a  
găsit niciun loc ca să-şi pună piciorul şi s-a întors la el în cora- 
bie. Noe a mai aşteptat alte şapte zile şi iarăşi a dat drumul po- 
rumbelului din corabie. Porumbelul s-a întors la el spre seară 
şi iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. 
Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ.” 

TOSCHRIS: - Iată, câte semne şi însemne de civilizaţie 
contemporană, atunci! Ramura de măslin din ciocul 
porumbelului arată că pacea dintre oameni şi divinitate a 
reînviat, că potopul a încetat şi apele s-au retras...Nemurirea 
şi victoria, laurii de partea înţelepţilor şi învingătorilor...
Pacea. Iar porumbelul care aduce ramura de măslin 
semnifică sfinţirea, duhul Domnului pogorât asupra lui Iisus 
Christos, cel neprihănit, în botezul său din apele Iordanului! 
Iată ce istorie face porumbelul, simbolul libertăţii şi păcii 
între popoare... Albul păcii, comunicarea între meridiane...»

Istoria speciei umane este una crudă, tristă, plină de 
violenţă, de sânge şi de moarte. Lupta pentru putere o 
străbate ca un fir roşu din  neolitic până azi, de la Cain care 
îl asasinează pe Abel până la lupta dintre oamenii politici 

şi dintre marile puteri de azi. Până la vecinul care caută să 
îţi dea în cap ca să te fure. Boală pe care o avem adânc în 
genomul nostru. Iată cât de sugestiv ne redă dl Cichirdan 
lupta, lupta văzută ca parabolă, redată filmic dintre Saul 
şi David, dintre  Setea de putere, invidia, ura celui  rău 
împotriva celui bun:

«TOSCHRIS: - Mical află că Saul a pus oameni să-l ucidă 
pe David.

MICAL (către David): - Dacă nu pleci când se lasă 
întunericul, mâine vei rămâne fără suflare…te vor ucide.

TOSCHRIS: - David a plecat fugind pe fereastră, ajutat de 
Mical, fata lui Saul, nevasta sa.

SAUL (către Mical, a doua zi) - De ce l-ai ajutat să fugă, pe 
el care era duşmanul meu?

 MICAL: - M-a ameninţat cu moartea, dacă nu-l ajut…
TOSCHRIS: - David a fugit la Samuel, la Rama şi i-a 

povestit acestuia faptele criminale ale lui Saul. După ce a 
trimis oameni după David, fără rezultat, a sosit el însuşi la 
Rama, la Secu, unde se afla o fântână mare fără apă.

SAUL: - „Unde sunt Samuel şi David?”
VOCI DIN POPOR: - „Sunt în Naiot, lângă Rama.”
TOSCHRIS: - Saul a plecat la Naiot cu gând rău pentru 

David şi Samuel, dar Domnul a trimis duh bun peste el. Și 
astfel s-a aruncat la pământ, începând să proorocească şi 
el înaintea lui Samuel. A rămas vorba „Oare şi Saul este 
între proroci?” Saul ar fi vrut să fie şi împărat, şi prooroc, 
ceea ce nu se putea. Saul suferea că nu are puterea 
deplină, dictatura, în vremea aceea, nefiind posibilă; numai 
dictatura Domnului era o realitate. De aceea comunismul 
a luat modelul religios pentru politica sa, eliminându-l din 
texte pe Domnul…»

Iată-l pe evanghelistul Matei în carne şi oase discutând 
cu Toschris, vorbindu-ne despre Domnul nostru Iisus 
Christos şi despre misiunea Lui pe pământ: « „EVANGHELIA 
ESTE PRIMA CARTE A TIMPULUI NOU  MATEI: - Este 
cartea închinată Domnului nostru Iisus, Împăratul nostru 
care îi urmează direct lui David cel născut din patriarhul 
neamurilor, Avraam. Isaac, Iacov, Iuda şi cei unsprezece 
fraţi ai săi care sunt seminţiile neamului omenesc care au 
purtat către noi viu cuvântul şi fiinţa Domnului Dumnezeu. 
Iosif, soţul Mariei, a fost fiul lui Iacov, iar Maria, fecioară, 
logodnica lui, a născut pe Iisus, „care se numeşte Hristos”. 
Vă spun, dacă, încă, nu ştiaţi că Hristos în greceşte înseamnă 
Christos şi în evreieşte înseamnă Mesia şi în toate limbile 
se cheamă Unsul. Iisus înseamnă Domnul este Mântuitor .

TOSCHRIS: - Am calculat toate generaţiile de la Avraam, 
Avram până la îndumnezeirea sa şi după aceea Avraam, şi 
au rezultat „paisprezece generaţii” până la David, paispre-
zece generaţii de la David la evacuarea în Babilon, şi tot pai- 
sprezece de la Babilon la Christos: patruzeci şi două de gene- 
raţii în total de la Avraam la Christos, din tată în fiu, s-a păs-
trat - purtat numele Domnului viu şi unic între fiii lui Israel.

ÎNGERUL DOMNULUI (către Iosif): - „Ea va naşte un Fiu 
şi-i vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul 
Său de păcatele lui.”

TOSCHRIS: - Iisus este salvatorul lui Israel, demonstrând 
spiritul său de sacrificiu, de dăruire în interesul comunităţii. 
Comunitatea este spaţiul ”

Volumul al doilea al cărţii este dedicat Noului Testament, 
Timpului nou. Suntem acum mai aproape de timpul nostru, 
parcă suntem mai aproape de noi, de înţelegerea lumii în ca- 
re trăim. Se vede că autorul are o iubire aparte pentru apos-
tolul Pavel, Apostolul neamurilor, pentru că marelui Apostol îi  
închină multele pagini. Îl vedem în carne şi oase pe Aposto-
lul Pavel, îl auzim vorbind, îl înţelegem, şi cu fiecare pagină  
ne devine mai familiar. Ajungând la sfârşitul cărţii,  subsem-
natul, autorul acestei cronici literare, parcă l-am înţeles şi 
mai bine, mi l-am apropiat şi mai mult. Îl iubim şi mai mult.

Cartea domnului Petre Cichirdan, roman, epopee poe-
tică şi  o imensă piesă de teatru care rescrie (în textele ei 
esen-ţiale) Biblia, văzută prin ochii autorului, a omului mo-
dern, învăţat, este o carte mare şi grea, prin conţinutul ei, 
prin perspectivele pe care ni le propune asupra istoriei uma- 
nităţii, a omului a societăţii umane, prin interogaţiile şi excla- 
mările sale. Surprinzător însă, se citeşte uşor, cu plăcere, 
este o carte frumoasă.  Și este o mare Carte plină de învăţă-
tură! Îl felicităm pe autorul romanului „CARTEA CĂRȚII ȘI 
CARTEA VIEȚII RAIUL ESTE AICI PE PĂMÂNT” din toată inima,  
bucurându-ne nespus pentru creaţia sa excepţională, pentru  
reuşita sa scriitoricească şi filozofică, şi îi îndemnăm pe citi- 
tori să nu se sperie de mărimea romanului, pentru că se 
vor trezi repede furaţi de frumuseţea cărţii şi de plăcerea 
lecturii. Bucuria estetică şi câştigul educaţional rezultat din  
asimilarea învăţăturii conţinută de roman vor fi enor-
me.  Binecuvântează, Doamne, această carte, pe Autorul ei, 
şi pe noi toţi, cititorii ei, Amin !

CARTEA	CĂRȚILOR	&	CARTEA	VIEȚII...
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Dragoş	COMĂNESCU

Ca român aflat în Regatul Unit de ceva ani şi având în 
vene un sânge de gazetar curios, am fost permanent 

interesat de implicaţiile românismului în diverse domenii 
din viată britanică. Știm bine că de câţiva ani buni românii 
au ajuns uşor-uşor să fie a doua naţionalitate în Anglia. După 
cifrele statisticilor oficiale (ce-i drept destul de variabile), 
ar fi aproximativ 500.000 de români în Anglia, dar multe 
surse certifică faptul că de fapt suntem peste un milion 
de suflete daco-romane infiltrate în teritoriul anglo-saxon. 
Ceea ce este curios e că, deşi am trecut printr-una dintre 
cele mai grele piedici puse de britanici – Brexit – se pare că 
valul iniţial de români care s-au întors acasă (în principal din 
cauza fricii şi incertitudinii) nu a fost foarte mare, şi caatare 
numărul conaţionalilor noştri nu s-a diminuat substanţial.

În orice caz, e interesant că, bazat pe faptul mai sus-
menţionat putem extrapola şi ne putem imagina procesul de 
gândire al politicienilor şi capetelor luminate de la conducerea 
ţării care au încercat de-a lungul timpului diverse programe 
şi acţiuni pentru integrarea românilor în societatea britanică.  
Evident, în ciuda acestor eforturi, după cum se ştie, din 
diverse motive, o mare majoritate a imigranţilor români au 
rămas încă prea-puţin-vorbitori de limbă engleză...

Aşadar, mai-marii britanici au ridicat din umeri şi s-au  
scărpinat în creştet, gândindu-se ce altceva pot să mai facă…  
Iar după cum îi ştim una dintre cele mai întreprinzătoare na- 

ROMÂNI ÎN MAREA BRITANIE

LA	UNIVERSITATEA	DIN	OXFORD	SE	PREDĂ	LIMBA	ROMÂNĂ
ţii din lume, s-au gândit la o altă soluţie.  
Pentru asta mi se pare evident că 
s-au luat după vechiul şi înţeleptul lor 
proverb “If you can’t beat them, join 
them” (Dacă nu-i poţi bate, aliază-te cu 
ei) şi s-au gândit că e momentul să se 
adapteze ei la stilul nostru…

Deci nu mică mi-a fost mirarea când de curând am  
descoperit că vechea şi faimoasa universitate din Oxford 
predă nici mai mult nici mai puţin decât cursuri oficiale 
de limba română. Acum cred cu tărie că e cazul să fac o 
mică paranteză pentru a ne da seama de reala importanţă 
a acestui fapt şi am să va prezit (sau reamintesc) pe scurt  
magnitudinea acestei instituţii. Universitatea din Oxford  
este cea mai veche universitate din întregul teritoriu vorbi- 
tor de engleză (adică tot vechiul imperiu britanic, sau în 
mare actualul Commonwealth) şi a doua cea mai veche 
universitate din lume. Există dovezi că învăţământul a 
început aici încă de pe la 1095. Instituţia este una dintre 
cele mai prestigioase din întraga lume, având o prestanţă 
extraordinară, mai ales în domeniul cercetării, artei şi 
descoperirilor arheologice.

Universitatea din Oxford e compusă din multe clădiri cu 
diverse scopuri didactice şi are în total o suprafaţă uriaşă, 
având în componenţă cel mai vechi muzeu din lume şi cea 
mai veche presă universitară din lume!!! 

De altfel am fost de curând într-o vizită acolo şi toate  

clădirile, prin superba lor arhitectură 
şi muzeele prin bogăţia exponatelor şi 
modul cum sunt organizate, pur şi simplu 
îţi taie respiraţia. Rămâi efectiv paralizat 
la vederea înălţimii la care poate zbura 
spiritul omenesc… Dar revenind la oile 

noastre, gândindu-te deci la amploarea uriaşă a acestei 
instituţii de cel mai înalt rang la nivel mondial, să afli că 
limba ţărişoarei tale pârlită de toate arsitele şi focul istoriei, 
este predată în cursuri complete la această universitate…, 
mie cel puţin mi-a dat fiori pe spate pentru ceva timp…

Scotocind prin informaţiile online, am  
găsit că aceste cursuri au fost lansate de fapt acum câţiva 
ani buni şi de atunci se oferă publicului larg acces deschis la  
învăţarea frumosului noastru grai. Cursurile se oferă în cadrul 
Facultăţii de Lingvistică, Filologie şi Fonetică din cadrul univer- 
sităţii şi au fost începute cu susţinerea majoră a Ministerului 
Educaţiei din România (în sfârşit ceva bun făcut de statul 
român – ceea ce trebuie să apreciem – deci bravo!).

Deci evident, englezii cum sunt practici din fire, s-au 
gândit că până la urmă nu e un lucru rău să împace capra 
şi varza şi cred că în timp au început chiar să îndrăgească 
limba noastră strămoşească, întrucât se pare că anii aceştia 
s-au înscris în jur de o sută de studenţi la aceste cursuri.

O să încerc să revin curând cu mai multe informaţii 
interesante despre tot ce ţine de aceste cursuri într-un alt 
articol mai detaliat.

Adina Enăchescu a plecat, după ce ne-a îmbrăţişat pe fiecare şi s-a rugat pentru 
noi şi pentru întreaga zestre obştească. Să o facem şi noi, ca un ecou întârziat la 

rugăminţile sale insistente şi de atâtea ori fără răspuns!
În faptul verii toride a anului 2021, într-o aţipire vremelnică a urgiei pandemice – 

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

Adina Enăchescu s-a născut în 25 august, 1933 în Râmnicu Vâlcea. A debutat 
la 64 de ani, cu trei cărţi deodată, după ce îşi exersase condeiul în publicistica locală. 
Am cunoscut-o prin articolele sale din Jurnalul de Vâlcea şi apoi prin faptul că în 1997, 
amândoi, debutam pe scena culturii vâlcene cu cărţile noastre..., începătoare celor ce 
vor fi urmat apoi în următorii 24 de ani. Membrii apoi ai aceloraşi asociaţii culturale, ori 
cu misiunea întronării unui spirit civic înnoit, Adina ne-a devenit un camarad de nădejde 
(vezi: Societatea Culturală „Anton Pann” , Cercul de la Râmnic etc.!). Adina a iubit cu 
pasiune oamenii, locurile, credinţa şi tradiţia românească, valorile neamului. Pentru 
această dragoste, identificată rost al propriei existenţe, nu a precupeţit niciun efort, nicio 
fărâmă din agoniseala ei materială, fără să se plângă în faţa lipsurilor şi dificultăţilor de 
tot felul. A cunoscut şi rezistenţa unei critici, ca o redută în apărarea celor afirmaţi deja, 
care se simţeau asaltaţi de neaveniţii... insuficient pregătiţi unui blazon rezervat şi atestat 
doar de ... cerberii cu state vechi în realismul doctrinar şi încă nutriţi din serviciile de 
propagandă. Recunoaşterea noilor veniţi – în cazul Adinei, după pensionare!- pe scena 
plină după îmbulzeala porţilor larg deschise, ca într-o sală cu locurile ocupate deja pe 
bază de invitaţie (pentru cei cu, şi mai ales, fără chemare!) s-a făcut cu inevitabilele 
cârteli, cu întâmpinare rezervată, oricum conta mai mult opera nemuritorilor... veniţi din 
altă eră a realismului socialist, cultivat şi încă neabolit într-un mediu cultural inerţial şi cu 
mentalitatea departe de-a fi sincronă vremurilor noi! Sunt pline arhivele cu acele cuvinte, 
exprimând rezerva, ori doar o complezenţă expeditivă. Dar putea, oare? Critica locală? 
Să o oprească pe incisiva Adina, să se arate lumii, din ce în ce mai largi, când ea ştia să 
scurteze distanţele, să găsească interlocutorii, buni sfătuitori, ori editurile disponibile? 
Profesori universitari, academicieni prestigioşi, reviste cu tiraj şi redacţii competente, 
asociaţii naţionale cu vizibilitate, au dat girul unei personalităţi emergente, perseverente 
şi cu o energie care va fi pus în operă atâtea gânduri izvorâte dintr-o voinţă fermă şi un 
altruism al dăruirii de sine exemplar. Între ai săi, cei de acasă, 
cu scepticismul proverbial, dar din acelaşi aluat al „ţărânei 
sfinte al locului dintâi” şi-a primit recunoaşterea mai greu, dar 
rampa de lansare a editurilor: Societatea Scriitorilor Români, 
Perpessicius, Amurg Sentimental (Bucureşti), Etnograph 
(Cluj-Napoca), ALMAROM, CONPHYS (Rm. Vâlcea), apoi 
cultivarea unor specii literare exotice, traducerile în limbi de 
circulaţie, critica literară de ţinută etc. au impus-o pe Adina 
Enăchescu şi a atras atenţia şi acasă asupra asupra poetei, 
din acel matematician, pensionat de vârstă! Simpul fapt al 
recitării/recitirii poemelor proprii, cu ocazia evenimentelor 

ADINA	ENĂCHESCU	A	PLECAT... publice, descoperea celor prezenţi intensitatea unei trăiri exemplare, contaminante. 
Mesajele transmise (o estetică a ... atitudinii, evidentă!), îndelung lucrate, vădeau încărcătura 
de cunoaştere multidimensională, iar prin rostirea lor îşi făceau efectul strigătului care 
scormonea adâncul, şi ivea înţelesul, prea tăinuit, când asistenţei nu i-ai captat atenţia. Da! 
Adina trăia pentru noi, pentru folosul nostru al tuturor, sentimentele izvorâte din plinătatea 
sa cu adâncimi nebănuite şi cu extensia planetară a omenescului, fără bariere culturale. Adina 
a înţeles timpul, cu felul său proactiv, anticipativ şi importanţa angajamentului elitei culturale 
în transformarea societăţii, în sincronizarea necesară mersului lumii din scenă, valorificând 
şi resursele moştenite din subtilitatea patrimoniului de zestre. A fost permanent disponibilă 
atâtor asocieri ivite să înnoiască lumea cu valoarea adăugată a generaţilor care intră în scenă. 
Societatea Culturală „Anton Pann”, Forumul Cultural al Râmnicului, Societatea Scriitorilor 
Români, Liga Scriitorilor, Ginte Latină, Cercul de la Râmnic, Societatea de Haiku, şi o mulţime 
de reviste naţionale şi internaţionale i-au dus Adinei Enăchescu gânduri şi sentimente, să fie 
leacuri bune, tuturor rezonanţelor tămăduitoare.

A căutat apropierea de autorii al căror spirit l-a citit în opera lor. Ca exemplu luăm aici 
doar  „Țărâna sfântă a locului dintâi” , Editura CONPHYS, Rm. Vâlcea, 1999 (consilier editorial: 
Ion Soare/coperte :Adrian Șuiu/ referinţe critice conexe: Florin Grigoriu, George Voica, Marin 
Bulugea, Marcel Crihană, Dumitru Mitrana, Constantin Dârnescu, Jana Zamfirescu, Alexandru 
Mircescu, Teodora Moţet, Ion Roşioru, Emil Vasilescu, Ion Untaru, Vlad Bejan, George Anca, 
Constantin Zărnescu, Ion Machidon, Leon Dură). Este remarcabil efortul de-a fi făcut dintr-o 
carte un adevărat imn oraşului natal: Râmnicu Vâlcea, şi de-a fi oferit atâtea epistole versificate 
atâtor creatori din toate domenile artei şi din preocupările mediei locale. Acest pomelnic, pe 
care îl consemnăm aici, poate fi o mărturie, peste timp, cât a iubit? , şi cum? , ce anume a  
iubit? Adina: Constantin Mateescu, Doina Migleczi, George Țărnea, Constantin Gibescu, George  
Voica, Ion Șt.Lazăr, Corneliu Tamaş, Ion Măldărescu, Gib Mihăescu, Dinu Săraru, Dragoş Vrân-
ceanu, Petre Tănăsoaica, George Anca, Constantin Zărnescu, Costea Marinoiu, George Achim, 
Ion Soare, Leon Dură, Laura Vega Marcu, Nicolae Mazilu, Mihai Sporiş, Petre Petria, Marian 
Creangă, Gheorghiţa Măleanu, Gheorghe Deaconu, Gelu Stratulat, Daniela Vlădescu, Dalila 
Cernătescu, Ecaterina Popa, Janina Bogorodea. Cartea, invocată mai sus, poate fi considerată 
program asumat pentru creaţia Adinei. Este o pledoarie pentru un anume patriotism, pentru 
credinţa stămoşească şi pentru cultivarea valorilor perene de identificare specifică în marea 
generalitate a omenescului planetar. Locurile sunt icoanele cele vii, iar oamenii invocaţi 
ca spirite nemuritoare rămân cuvintele nepieritoare din dicţionarele/pomelnice care dau 
socoteală duratelor iute trecătoare. Imaginaţi-vă câte a putut consemna poeta, între aceste 
doar două coperte, şi încercaţi să evaluaţi opera ei întreagă, cu o tematică diversă şi în care 
apare şi  cu viaţa ei, ca să dea sama de cele gândite şi consemnate pentru memorie! 

Între locurile adăugate Râmnicului consemnăm aici, ca pe nişte icoane cu duhuri proprii: 
Drăgăşani, Horezu, Govora, Băbeni, Călimăneşti, Cozia, Arnota, Dintrunlemn, Slătioara, 
Lăpuşata, Păuşeşti-Otăsău, Lăpuşata, Pietrari, Perişani. Remarcăm rugăciunile adresate Lui Dum- 
nezeu pentru: ţară, poporul român, limba română, apoi pentru mame şi prunci, pentru râuri, pen- 
tru munţi... ca o completare a iubirii sale pentru toţi oameni. Cei pomeniţi mai sus fiind 
doar pentru ruga specială cu pomelnicul mixt, în devălmăşia celor plecaţi şi a celor 
rămaşi, cu toţii spirite vii! Datori fiind cu răspunsurile noastre, la atâtea epistole de  

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

M.	SPORIȘ/iulie, 2021



Constantin	MĂNESCU-HUREZI

Au trecut, iată, 32 de ani de la Revoluţia din Decem-
brie 1989, care a fost o mişcare a tuturor sufletelor 

împilate, ţinute în foame, frig şi minciună aproape o jumătate 
de veac. Nu se mai putea suporta. Nemulţumirile românilor, 
acumulate în timp, au format un şuvoi de apă care a crescut 
an de an şi în faţa căruia zidul nelegiuirii a căzut. Suferinţele şi  
gemetele de durere ale poporului s-au ridicat la Dumnezeu 
cum se evaporă apa  dintr-o mare tăcută şi au format în 
înaltul cerului, departe, un nor de furtună, nevăzut, neauzit, 
dar care trăzneşte din senin. Nimeni nu îndrăznea măcar 
să spere că va cădea comunismul, atât de bine ancorat în 
societatea românească şi apărat de conducătorii politici 
cu toate mijloacele de siguranţă. Între acestea, cel mai 
dur a fost ateismul materialist, care a generat persecuţii 
religioase şi a eliminat elita intelectualităţii româneşti. În 
faţa elogiatorilor sistemului comunist, care a avut şi părţile 
lui bune, am putea pune întrebarea: de ce a trebuit ca la 
baza societăţii comuniste să stea ateismul? Răspunsul este 
clar: pentru că omul nou, făuritor al propriilor destine, se 
considera conducătorul  Universului, înlăturând din Roata 
istoriei degetul lui Dumnezeu.

Tot ce s-a întâmplat rău în istoria omenirii a fost 
îngăduit de Dumnezeu pentru păcatele noastre: războaie, 
epidemii, regimuri politice. Dar  mai marii acestei  lumi nu 
au înţeles că de-a lungul istoriei s-au prăbuşit imperii, au 
căzut conducători vestiţi, au pierit oamenii bogaţi împreună 
cu avuţiile lor, pentru că nu l-au avut cu ei pe Dumnezeu. 
Această forţă nevăzută îl lasă pe fiecare dintre noi să urce 
pe scara vieţii, să vadă până unde vrea să ajungă şi apoi 
îşi ia mâna de pe oameni când nu se gândesc ei şi astfel ei 
se distrug ca urmare a propriei lor răutăţi. Ceea ce trebuie 
să înţeleagă fiecare este că omul este un administrator 
temporar al unor bunuri încredinţate de Dumnezeu şi de 
felul cum le foloseşte depinde mântuirea sufletului său.

Societăţile omeneşti sunt într-o continuă prefacere. Dacă  
ne întoarcem privirile spre apariţia creştinismului, în Imperiul 
roman, vom vedea că persecuţiile împotriva creştinilor au  
fost declanşate pentru că aceştia au refuzat cultul împăratului 
şi nu tolerau păcatul, nelegiuirea, asuprirea, robia şi multe 
altele. Creştinii aveau libertatea desăvârşită în Hristos, 
ei desfiinţau din suflet graniţele impuse şi convenţionale 
dintre oameni, ei se considerau fraţi şi egali între ei ca fii 
ai aceluiaşi Părinte ceresc, ei căutau chipul şi asemănarea 
cu Dumnezeu, chip alterat de păcat, de robie, de zapis şi 
vânzare vrăjmaşului ucigaş, adică diavolului.

Persoanele alese, deosebite şi oamenii mari la suflet, 
autori ai tuturor metamorfozelor au fost eroii. La originea 
oricărei prefaceri însemnate a vieţii adevărate a popoarelor, 
care este viaţa cea spirituală, găsim câte un erou. Tot ceea 
ce vedem săvârşit bun pe lume este realizarea gândurilor 
pe care le trăiau oamenii mari trimişi pe pământ. Eroul este 
omul care pricepe mai în adâncul ei realitatea, omul care 
stă în atingere cu faptul divin şi etern al Universului. Eroul 
este omul trimis din infinitul necunoscut cu o veste pentru 
noi, veste pe care mai curând sau mai târziu omenirea este 
silită să o asculte şi să o urmeze. Eroul croieşte drumurile 
spirituale pe care va păşi multă vreme omenirea, drumuri 
care se deschid din ce în ce tot mai largi. El aduce ordine pe 
lume, din haos face un cosmos, pentru că este în stare să-şi 
dea şi viaţa pentru cauze şi idealuri nobile.

Tocmai din aceste motive Biserica Ortodoxă Română i-a 
cinstit pe eroi, împreună cu miile de martiri şi mărturisitori 
ai lui Hristos ştiuţi şi neştiuţi. Lacrimile de la altar şi de la 
mormintele lor n-au contenit niciodată. Între aceştia au fost 
şi tineri, şi copii, dacă ne gândim la fiii – martiri ai Voievodului 
Constantin Brâncoveanu, al căror sacrificiu suprem a mărit 
rezistenţa tinerilor creştini români în faţa tiranului celui 
păgân. În biserică şi prin biserică s-a învăţat şi s-a propovăduit 
părinţilor şi pruncilor adevărata istorie a acestui neam. Din 
cărţile vechi şi ceruite, cum spunea şi Eminescu, au auzit 
şi s-au întărit tinerii în nădejdea pentru libertate. De aici, 
din tinda bisericii sau din interior, au văzut lumina care va 
să fie. De la bunica au învăţat colinde şi cântece de stea. 
Cu bătrânii şi în ascuns, în regimul comunist, au cântat 
prohodul şi au păstrat tradiţii şi obiceiuri sfinte. Educaţia 
ateistă a ştrangulat şi a lipsit generaţii întregi de educaţia 
religioasă, dar tinerii aveau prin genetică pe Dumnezeu în 

EROII	–	MARTIRI	AI	REVOLUȚIEI	DIN	DECEMBRIE	1989

sângele lor şi în sufletele lor. Chiar dacă diavolul se ocupa 
de distrugerea tineretului prin patimi, prin tehnică şi prin 
mijloacele de difuzare mas-media, în sufletele lor exista 
scânteia divinităţii sădită la creaţia lor şi cultivată în familiile 
de creştini adevăraţi.

Și iată că s-au produs schimbări mari în lume. Anul 
1989 aduce evenimente prin care portarii iadului din ţările 
„socialiste” se cutremură, dar nu pot întrevedea lumina 
învierii şi nici Steaua Betleemului. În perioada 6-8 octombrie 
a acestui an au loc festivităţile de la Berlin consacrate 
aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea Republicii Democrate 
Germane, la care participă şi Nicolae Ceauşescu. O lună 
mai târziu, căderea zidului ce despărţea cele două părţi 
ale Berlinului marchează începutul prăbuşirii  regimului 
comunist din această ţară. La puţin timp după Congresul 
al XIV-lea al P.C.R. de la Bucureşti, are loc întâlnirea de la 
Malta, din 2-3 decembrie 1989, dintre George Bush şi 
Mihail Gorbaciov, considerat ulterior de către români un 
eveniment asemănător întâlnirii între patru ochi dintre 
Dumnezeu şi Moise pe Muntele Sinai. Conducătorii celor 
două supraputeri mondiale consideră să pună capăt 
comunismului. Va urma destrămarea URSS, numită „Imperiu 
al Răului” şi „Colosul Roşu”, care a existat din 30 decembrie 
1922 până pe 26 decembrie 1991. Mihail Gorbaciov, ale cărui 
încercări de reformă (numită Perestroika – restructurare, 
reconstrucţie) începute încă din 1985, 
când acesta a devenit conducătorul 
Uniunii Sovietice, au dus la încheierea 
războiului rece, la încetarea monopolului 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
şi la prăbuşirea Uniunii Sovietice. Pentru 
toate acestea, Gorbaciov a primit Premiul 
Nobel pentru pace în 1990. Iată un erou al 
istoriei contemporane.

La 4 decembrie 1989 are loc, la Mos- 
cova, întâlnirea la nivel înalt, a conducă-
torilor statelor participante la Tratatul de 
la Varşovia, la care a participat şi Nicolae 
Ceauşescu. Cu acest prilej, are loc, pe un  
fond extrem de tensionat, întâlnirea Ceau-
şescu-Gorbaciov. La această dată regimul 
comunist din Republica Socialistă România 
era complet izolat. În Polonia schimbările 
avuseseră loc încă din vara anului 1989, 
iar în Republica Democrată Germană, 
Cehoslovacia, Ungaria şi Bulgaria echipele 
de conducere fuseseră schimbate, iar 
opoziţia civilă şi politică începuse a se 
manifesta pe faţă. Numai în România 
şi Albania mai supravieţuiau regimuri 
comuniste de tip sovietic-stalinist.

Dumnezeu lucrează la noi în ţară într-o 
împrejurare din care nimeni nu bănu- 
ia că se va aprinde un mare foc. La 16 
decembrie 1989, coreligionari ai pastorului 
calvin maghiar Làslo Tökés, în număr de  
câteva sute, se roagă lui Dumnezeu pentru  
ca pastorul să nu fie, potrivit unei hotărâri 
judecătoreşti, evacuat din localitatea Timi- 
şoara şi mutat într-un sat din sud-vestul  
Transilvaniei. Pe acest fundal al nenumă-
ratelor nemulţumiri faţă de puterea lo-
cală, izbucneşte o revoltă anticomunistă 
pe fondul scăderii dramatice a nivelului 
de trai al populaţiei, ca şi al destrămării 
sistemului comunist european în fostele  
ţări socialiste. Conducerea era bolnavă 
şi oarbă, nu auzea şi nu vedea nimic din 
ce este în jurul ei. În timp ce societatea 
românească era putredă şi stătea pe un 
butoi cu dinamită, care aştepta doar o 
scânteie să se aprindă, Nicolae Ceauşescu, 
după ce a transmis indicaţiile pentru a  
se stăpâni, prin represiune, situaţia din  
Timişoara, pleacă în zilele de 18-20 de-
cembrie 1989 într-o vizită oficială de 
prietenie în Republica Islamică Iran, pentru 
a semna un Program pe termen lung 
privind dezvoltarea cooperării economice, 

comerciale şi tehnice româno-iraniene. Țara arde-n foc şi 
baba se piaptănă!

Ceauşescu  nu a crezut o clipă că va cădea. La Timişoara, 
solidaritatea în bine şi la adevăr mişcă inimile tuturor 
locuitorilor, indiferent de religie şi de statut social. Străzile 
sunt pline. Pe 17 decembrie, pe la miezul nopţii, forţele 
de ordine deschid focul asupra manifestanţilor. Sunt ucişi 
şi răniţi copii, tineri, femei şi bătrâni. Sângele curs se 
transformă în vâlvătaie. Tinerii români scandează… Sunt 
împrăştiaţi. Căminele studenţeşti se pregătesc şi studenţii 
se organizează în manifestaţii de ordine şi disciplină 
desăvârşită. Sunt ucişi tineri pe treptele Catedralei din 
Timişoara. Au loc reţineri şi arestări. Părinţii, fraţii şi rudele, 
prietenii şi colegii îşi îngroapă morţii după datina străbună. 
Aceştia au fost împuşcaţi pentru că au strigat „Libertate”, 
„Dreptate”, „Jos Ceauşescu!” şi „Jos comunismul!”, „Nu vă 
fie frică!”. Timişoara devenea oraş-martir şi primul oraş din 
ţară liber de comunism.

În ziua de 21 Decembrie, studenţimea Capitalei era pe 
baricade, deşi era în vacanţă. Și aici se scandează „Moarte 
tiranului”, „Jos, călăul”, „Ai omorât copii nevinovaţi”. Inter-
vin organele de ordine şi chiar armata. Seara, s-a tras în stu-
denţi. Tinerii, cei mai mulţi între 18 şi 25 de ani, au format 
majoritatea covârşitoare a demonstranţilor din după-amia- 
za şi noaptea de 21 spre 22 Decembrie, în Bucureşti. Împo-

trivirea, curajul şi sacrificiul lor au acţionat 
ca un catalizator de înaltă tensiune şi au 
deschis calea manifestaţiei muncitoreşti 
din dimineaţa zilei de 22 Decembrie. 

A venit şi ziua a doua a Revoluţiei din  
Bucureşti, 22 Decembrie. În Piaţa Univer-
sităţii şi în Piaţa Palatului, tinerii cântau „Cu 
noi este Dumnezeu” şi colinde de Crăciun, 
îşi însemnau piepturile goale şi frunţile 
cu semnul sfintei cruci… Cine îi învăţase? 
Aici era prezentă Biserica prin slujitorii ei! 
Toţi tinerii erau creştini. Credeau în slava 
lui Dumnezeu şi în ziua de mâine. S-a tras 
în mulţime…Sângele adevărului curgea 
pretutindeni. Tinerii au început asaltul 
Palatului. Copii-săgeată s-au aruncat prin 
geamuri. Tineri vânjoşi, cu riscul vieţii, 
au despicat uşi şi ferestre. Căţărători s-au 
urcat la etaj şi au surprins gărzile. Unii 
s-au predat împreună cu armele, alţii, 
inconştienţi, au tras! Mercenari, năimiţi 
plătiţi bine şi hrăniţi de pe spinarea bietului 
popor, adică „teroriştii”, au căutat, prin 
atacuri şi ucideri de oameni, să pună capăt 
libertăţii, dar ceasul adevărului triumfase. 
Fuga cuplului prezidenţial din ziua de 
22 Decembrie ora 12,06  cu un elicopter 
a marcat, de fapt, sfârşitul regimului 
comunist condus de Ceauşescu.

Rămăşiţele pământeşti ale miilor de 
eroi-martiri (unele neidentificate) au fost 
strânse cu evlavie şi înmormântate după 
cuviinţă în Cimitirul eroilor martiri ai 
Revoluţiei din Bucureşti. Au urmat şi alţi 
răniţi care au trecut la Domnul, iar mulţi 
au rămas mutilaţi şi bolnavi, suferinzi toată 
viaţa. Eroii-martiri din Decembrie 1989 
s-au unit cu duhurile drepţilor şi numele 
lor au fost înscrise în Cartea vieţii şi a 
neamului românesc. De acolo, de sus, ei 
ne cer cinste şi iubire de Patrie şi ne roagă 
să le urmăm credinţa. Biserica Ortodoxă 
Română îşi face datoria faţă de toţi eroii 
neamului său pomenindu-i la Sfintele 
Daruri prin această rugăciune: „Pe fericiţii 
întru adormire eroii, ostaşii şi luptătorii 
români, din toate timpurile şi din toate 
locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, 
în lagăre şi în închisori pentru apărarea 
patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru 
întregirea neamului, pentru libertatea 
şi demnitatea noastră, să-i pome- 
nească Domnul Dumnezeu întru împără-
ţia Sa”.
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ISTORIA	LITERATURII	ROMÂNE	ÎN	DATE	-	MARTIE
GHEORGHE	ASACHI	(1.03.1788-12.11.1869) 
Poet, prozator şi dramaturg, s-a născut la Herţa, 

Moldova, a studiat  Gimnaziul „Lemberg“ (Liov, Ucraina), 
apoi Facultatea de Filozofie la Universitatea din Liov şi 
Astronomia la Viena. A debutat literar cu sonetul în limba 
italiană „În ocazia zborului aerostatic a madamei Blanchard“. 
Aproape 40 de ani s-a ocupat cu organizarea şcolilor din 
Moldova, a lucrat la Viena ca agent diplomatic 
şi director al „Arhivelor statului“ din Iaşi. 
Opera sa literară cuprinde (selectiv): „Jurnalul 
călătorului moldovean“ (1831), „Poezii“ (1836), 
„Fiul pierdut“ (1837), „Petru Rareş“ (1863), 
„Elena Dragoşu de Moldavia“ (1863).

ION	CREANGĂ	(1.03.1837-31.12.1889) 
Scriitor român născut la Humuleşti, Iaşi, a studiat la 

biserica din satul natal, apoi la Broşteni şi în 1853 la Școala 
Domnească din Târgu Neamţ. Continuă studiile absolvind 
cursul inferior al Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ 
de la Socola şi apoi urmează Școala Preparandală Vasiliană 
de la „Trei ierarhi“. Lucrează ca dascăl şi diacon la diferite 
biserici din Țaşi. Din opera sa literară amintim (selectiv): 
poveşti - „Capra cu trei iezi“ (1875), „Povestea 
lui Harap Alb“ (1877), „Ivan Turbincă“ (1878), 
„Povestea porcului“ (1876), „Păcală“ (1880); 
nuvele - Moş Nichifor coţcariul“ (1877), „Popa 
duhul“ (1879); romane - „Amintiri din copilărie“ 
(1879).

RADU	GYR	(2.03.1905-29.04.1975) 
Poet şi dramaturg, pe numele său adevărat Radu 

Demetrescu, s-a născut la Câmpulung, a urmat cursurile 
Liceului „Carol I“ din Craiova şi Facultatea de Filosofie şi Litere 
a Universităţii din Bucureşti. A debutat literar cu poemul 
dramatic „În munţi“ publicat în revista liceului. În perioada 
interbelică a colaborat cu publicaţiile vremii: „Universul 
literar“, „Gândirea“, „Vreea“, „Ramuri“, „Axa“. 
În perioada 1940-1941 a lucrat ca Director 
General al Teatrelor. Din opera sa literară 
amintim (selectiv): „Linişti de schiuri“ (1924), 
„Cerbul de lumină“ (1928), „Cununi uscate“ 
(1938), „Balade“ (1943).

MIRCEA	VULCĂNESCU	(3.03.1904-28.10.1952) 
Filolog şi publicist, s-a născut la Bucureşti, unde a urmat 

clasele primare, gimnaziul la Iaşi şi Tecuci, iar liceul la Galaţi 
şi Bucureşti. Continuă studiile la Facultatea de Filologie 
şi Litere şi apoi la Facultatea de Drept din Bucureşti. A 
colaborat cu publicaţiile: „Viaţa universitară“, „Ultima oră“, 
„Azi“, „Prezentul“, „Criterion“, „Convorbiri literare“, „Index“, 
„Familia“. A deţinut funcţia de Director General al Vămilor, Di- 
rector al Datoriei Publice în Ministerul de Fi-
nanţe şi Subsecretar de Stat la Finanţe, Director 
al Casei Autoome de Finanţe. Opera sa literară 
cuprinde (selectiv): „Înceasul al 11-lea (1932), 
„Războiul pentru întregirea neamului“ (1938), 
„Dimensiunea românească a existenţei“ (1943).

RADU	STANCA	(5.03.1920-26.12.1962) 
Poet şi dramaturg, s-a născut la Sebeş, a urmat şcoala 

primară  şi Liceul „Gh. Bariţiu“ la Cluj. În 1942 îşi ia licenţa 
în Litere şi Filosofie la Universitatea „Regele Ferdinand“ din 
Cluj. Debutează literar cu poezia „Mi-e dor“. Lucrează ca 
profesor de Introducere în Estetica Teatrului 
la Conservatorul Popular şi regizor la Teatrul 
Naţional din Cluj. Din opera sa literară amintim 
(selectiv): „Dona Juana“ (1947), „Acvariu“ 
(1971), „Versuri“ (1980), „Roman epistolar“ 
(1978), „Turnul Babel“, „Greva femeilor“.

RADU	TUDORAN	(8.03.1910-18.11.1992) 
Scriitor, pe numele său adevărat Nicolae Bogza, s-a născut 

la Blejoi, Prahova, a urmat Liceul Militar de la Mănăstirea 
Dealu şi apoi Școala Militară de Ofiţeri din Sibiu. Urmează 
o carieră militară ca ofiţer al armatei române. Debutează 
literar cu un reportaj în revista „Lumea românească“, iar 
în 1940 apare prima sa carte: „Oraşul cu 
fete sărace“. Opere publicate (selectiv): „Un 
port la răsărit“ (1941), „Anotimpuri“ (1943), 
„Întoarcerea fiului risipitor“ (1947), „Toate 
pânzele sus“ (1954), „O lume întreagă“ (1964), 
„Acea fată frumoasă“ (1975), „Ieşirea la mare 
(1984), „Privighetoarea de ziuă“ (1986).

MIRCEA	ELIADE	(9.03.1907-22.04.1986) 
Scriitor născut la Bucureşti, a urmat şcoala primară şi 

Liceul „Spiru Haret“, iar apoi Facultatea de Litere şi Filosofie 
din Bucureşti. Debutează literar la vârsta de 14 ani cu lucrarea 
„Inamicul viermelui de mătase“. Din 1957 se stabileşte la 
Chicago, activând ca profesor de istorie comparată a religiilor 
la Universitatea „Loyola“. Îm 1966 devine mem-
bru al Academiei Americane de Arte şi Știinţe. 
Opera publicată cuprinde (selectiv): „Romanul 
adolescentului miop“ (1928), „Lumina ce se 
stinge“ (1931), „Întoarcerea din rai“ (1934), 
„Huliganii“ (1935), „Nuntă în cer“ (1939), „La 
ţigănci“ (1959), „19 trandafiri“ (1980).

IOSIF	NAGHIU	(11.03.1932-7.11.2003) 
Dramaturg născut la Bucureşti, a studiat şcoala primară 

şi Liceul „Sf. Andrei“ din Bucureşti, iar apoi devine absolvent 
al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ 

din Bucureşti. A fost baschetbalist la „Flamura roşie“, 
„Steaua“ şi „Progresul“, apoi ca grafician la Întreprinderea 
„Operativa“. A colaborat cu publicaţiile: „Luceafărul“, 
„Gazeta literară“, „România Literară“, „Teatrul“, 
„Contemporanul“, „Vatra“. Din lucrările sale  
publicate amintim (selectiv): teatru - „Auto-
stop“ (1969), „Într-o singură seară“ (1975), 
„Masa de la fereastră“ (1982), „Barca e plină“ 
(1984), „Barajul la prima vedere“ (1979).

CONSTANTIN	CHIRIȚĂ	(12.03.1925-14.11.1991) 
Scriitor, romancier şi scenartist, s-a născut la Ibăneşti, 

Vaslui, a urmat cursurile liceale la Colegiul Naţional „Gh. 
Roşca Codreanu“ din Bârlad şi apoi Politehnica din Bucureşti. 
A debutat ca scriitor în anul 1949 cu nuvela „Matei Ion a 
cucerit viaţa“. A lucrat ca redactor la ziarul „Scînteia“ şi la 
revistele literare „Luceafrul“ şi „Sportul literar“. 
A fost secretar PCR al Uniunii Scriitorilor şi vice- 
preşedinte al ei. Printre lucrările sale se află:  
„Cireşarii“ (1956), „Întîlnirea“ (1959), „Tranda-
firul alb“ (1964), „Pescăruşul alb“ (1969), 
„Îngerul alb“ (1969), „Romantica“ (1985).

ALEXANDRU	MACEDONSKI	(14.03.1854-24.11.1920) 
Poet, prozator şi dramaturg, s-a născut la Craiova, unde 

a urmat şi Colegiul Naţional „Carol I“. A debutat literar cu 
poezia „Plânsul amantei“. În 1873 editează ziarul „Oltul“, 
unde publică articole pro-liberale. În 1876 îşi începe cariera 
în administraţie, fiind numit director şi prefect interimar 
al regiunii Bugeac la Bolgrad, iar din 1879 administrator al 
Plasei Sulina. Opera sa literară cuprinde (se- 
lectiv): poezie - „Prima verba“ (1872), „Excelsior“  
(1895), „Flori sacre“ (1912); proză  - „Drama ba- 
nală“ (1896), „Cartea de aur“ (1902), „Nuvele“ 
(1923); teatru  - „Gemenii“ (1876), „Moartea 
lui Dante Alighieri“ (1916).

ALECU	RUSSO	(17.03.1819-5.02.1895) 
Poet şi prozator, s-a născut la Chişinău, a studiat în Elveţia 

şi  la Institutul lui Francois Naville din Geneva, atunci când 
apar şi primele încercări literare în limba franceză. A lucrat 
ca funcţionar la Tribunalul districtual de la Piatra Neamţ, 
colaborând cu publicaţiile „Albina românească“, „Foaia 
societăţii pentru literatură şi cultură română 
din Bucovina“, „România viitoare“, „Zimbrul“, 
„România literară“. Opera sa literară cuprinde 
(selectiv): „Cântare României“ (1950), „Iaşul şi 
locuitorii lui“ (1940), „Palatul lui Duca Vodă“, 
„Piatra teiului“, „Stânca corbului“.

URMUZ	(17.03.1883-23.11.1923) 
Scriitor, pe numele său de botez Dimitrie Dim. Ionescu-

Buzău, s-a născut la Curtea de Argeş, a urmat cursurile 
Colegiului „Gh. Lazăr“ din Bucureşti şi apoi Facultatea de 
Drept a Universităţii din Bucureşti. A lucrat ca grefier la Înalta 
Curte de Casaţie a României. Primele scrieri au fost publicate 
în revista „Cuvântul românesc“ (1922). Un an 
mai târziu se sinucide într-un parc, trăgându-
şi un glonţ în pieopt. Opera literară (selectiv): 
„Cotadi şi Dragomir“, „Cronicari“, „După 
Furtună“, „Pâlnia şi Stamate“, „Plecarea în 
străinătate“.

ION	BARBU	(19.03.1895-11.08.1961) 
Poet şi matematician, pe numele său adevărat Dan Bar- 

bilian, s-a născut la Câmpulung, a studiat la Facultatea de  
Știinţe din Bucureşti, continuându-şi apoi studiile la Goettin-
gen, Tubingen şi Berlin.În 1936 devine membru al Academiei 
de Știinţe din România. Din 1942 lucrează ca 
profesor de algebră la Facultatea de Știinţe din  
Bucureşti. Colaborează cu revistele: „Sburăto-
rul“ şi „Viaţa românească“, unde îşi publică poe- 
ziile sale. Din lucrările sale amintim (selectiv): 
„După melci“ (1921), „Joc secund“ (1930).

MARIUS	ROBESCU	(20.03.1943-20.10.1985) 
Poet, eseist şi romancier, unul dintre cei mai valoroşi 

poeţi contemporani, s-a născut la Bucureşti, unde a urmat 
liceul şi Facultatea de Limba şi Literatura Română. A debutat 
cu poezii în revista „Luceafărul“ şi editorial cu volumul 
„Ninge la izvoare“. A lucrat ca redactor la revista „Luceafărul“, 
colaborând şi cu publicaţiile: „Viaţa românească“, „România 
literară“, „Tribuna“, „Steaua“. A fost distins cu 
premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor. 
Opera literară cuprinde (selectiv): „Viaţa şi 
petrecerea“ (1969), „Utopia ninsorii“ (1975), 
„Pielea minotaurului“ (1982), „Inimile de 
platină“ (1984), „Joc şi înviere“ (1985).

GEORGE	TOPÎRCEANU	(20.03.1886-7.05.1937) 
Poet şi prozator, membru corespondent al Academiei 

Române, s-a născut la Bucureşti, unde a urmat şcoala 
primară şi Liceul „Sf. Sava“. Se înscrie apoi la Facultatea de 
Drept şi apoi la Facultatea de Litere, dar fără a le termina. 
Debutează din liceu în revista umoristică „Belgia Orientului“.A 
lucrat ca funcţionar la Casa Bisericii, profe-sor 
suplinitor, secretar de redacţie şi apoi redac- 
tor la revista „Viaţa românească“. A colaborat 
cu publicaţiile: „Duminica“, „Revista noastră“, 
„Semănătorul“, „Viaţa socială“, unde i se publi- 
că multe din poeziile sale. Opera literară (se-
lectiv): „Balade vesele şi triste“ (1916), „În 

ghiara lor“ (1920), „Migdale amare“ (1928), „Scrisori fără 
adresă“ (1930), „Minunile sfântului Sisoe“ (1938).

CEZAR	BOLIAC	(23.03.1813-25.02.1881) 
Poet şi gazetar, s-a născut la Bucureşti, a fost unul dintre 

fruntaşii Revoluţiei din 1848. A învăţat carte acasă, cu 
dascălul grec Neofit Duca şi apoi a fost elev la Colegiul „Sf. 
Sava“, unde a şi debutat literar. Editează revistele: „Curiosul“, 
„Espatriatul“, „Trompeta Carpaţilor“, în care publică „satiri 
poli-tice care îl aruncă de mai multe ori în în- 
chisoare“ (I.G. Valentineanu - „Biografia oame-
nilor mari scrisă de un om mic“, Paris, 1859). 
Opera sa literară cuprinde (selectiv): „Operile 
lui Cezar Boliac. Meditaţii“ (1835), „Poezii 
noua“ (1847), „Poezii umanitare“ (1866).

ALEXANDRU	D.	XENOPOL	(23.03.1847-27.02.1920) 
Scriitor, membru al Academiei Române, s-a născut la 

Iaşi, a urmat cursurile liceale în oraşul natal şi apoi cursurile 
universitare de filosofie, drept şi istorie, obţinând doctoratul 
în Drept la Berlin şi a celui de Filosofie la Giessen. A lucrat 
ca prim-procurar la Tribunalul din Iaşi, profesor de Istorie a 
Românilor şi profesor de Istorie Universală a 
Universităţii din Iaşi, unde apoi devine rector. 
Opera literară cuprinde (selectiv): „Istoria 
românilor din Dacia Traiană“ (1893), „Domnia 
lui Cuza Vodă“, „Victoria partidelor politice în 
România“, „Noţiunii valorii în istorie“.

MATEIU	CARAGIALE	(25.03.1885-17.01.1936) 
Poet şi scriitor (fiul cel mare al lui I.L. Caragiale), s-a 

născut la Bucureşti, a urmat colegiul „Sf. Gheorghe“ din 
Bucureşti. Îndrumat de tatăl său începe să studieze Dreptul 
la Berlin şi Bucureşti, dar le abandonează. Lucrează ca şef de 
cabinet la Ministerul Lucrărilor Publice şi şef 
la Biroul de Presă al Ministerului de Interne. 
Colaborează cu revistele: „Viaţa românească“ 
(unde şi debutează), „Flacăra“, „Gândirea“. 
Opera literară cuprinde (selectiv): „Craii de la 
Curtea Veche“ (1910), „Remember“ (1911), 
„Sub pecetea tainei“ (1930), „Pajere“ (1936).

MIRCEA	IVĂNESCU	(26.03.1931-21.07.2011) 
Scriitor, poet, eseist şi traducător, s-a născut la Bucureşti 

şi a absolvit Facultatea de Filologie (secţia Franceză) a 
Universităţii din Bucureşti. A lucrat ca redactor la Agerpres, 
revista „Lumea“, la Editura pentru Literatură Universală şi  
la revista „Transilvania“ din Sibiu. A debutat lite- 
rar cu un volum de versuri, fiind considerat unul  
dintre cei mai mari poeţi români contemporani. 
Opera literară cuprinde (selectiv): „Versuri“ 
(1968), „Poeme“ (1970), „Amintiri“ (1973), 
„Poesii“ (1988), „Poezii vechi şi nouă“ (1999).

VIRGIL	CARIANOPOL	(29.03.1908-6.04.1984) 
Poet născut la Caracal, a urmat şcoala primară la Caracal 

şi apoi Școala Militară de Artificieri din Bucureşti şi Facultatea 
de Litere şi Filosofie din Bucureşti. A lucrat ca salariat civil în 
cadrul armatei, iar în perioada 1956-1963 a făcut închisoare 
politică la Aiud şi Periprava, fiind condamnat pentru uneltire 
contra ordinii sociale. A colaborat cu revista „Viaţa literară“, 
unde a publicat multe din poeziile sale. Printre 
operele sale se numără (selectiv): „Flori de 
spin“ (1931), „Scrisori către plante“ (1936), 
„Scară la cer“ (1940), „Poeme de pe front“ 
(1943), „Cântece de amurg“ (1969), „Elegii 
şi elegii“ (1974), „Peisaj românesc“ (1979), 
„Cântece pentru mama“ (1984).

ION	PILAT	(31.03.1891-17.04.1945) 
Poet, eseist şi publicist român, membru corespondent 

al Academiei Române, s-a născut la Bucureşti, a urmat 
şcoala primară şi gimnazială la Piteşti şi Bucureşti. Continuă 
studiile la Paris, luându-şi Bacalaureatul la Liceul „Henri IV“. 
După terminarea Facultăţii de la Sorbona, unde a studiat în  
paralel Literatura, Istoria, Geografia şi Dreptul, a editat la 
Paris volumul de poeme în proză „Cel din urmă sfânt“ şi la  
Bucureşti primul volum de versuri „Visări păgâ-
ne“. Până în 1938 a fost deputat şi senator. Ope- 
ra literară (selectiv): „Amăgiri“ (1917), „Grădină  
între ziduri“ (1919), „Pe Argeş în sus“ (1923), 
„Întoarcere“ (1927), „Scutul Minervei“ (1933), 
„Umbra timpului“ (1940), „Împlinire“ (1942).

NICHITA	STĂNESCU	(31.03.1933-13.12.1983) 
Poet, scriitor şi eseist, membru postmortem al Academiei 

Române, s-a născut la Ploieşti, unde a urmat Liceul „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel“, iar apoi Facultatea de Filologie a 
Universităţii din Bucureşti. Debutează literar cu poezie în 
revistele „Tribuna“ Și „Gazeta literară“. Lucrează ca şi corector, 
apoi redactor la secţia de poezie a „Gazetei literare“, redactor 
şef adjunct la „România literară“. Încă din vara anului 1977, 
acesta era deja dependent de alcool. Crizele hepatice s-au 
înrăutăţit, în 1983 stingându-se din viaţă. 
Opera literară (selectiv): „Sensul iubirii“ (1960), 
„Dreptul la timp“ (1965), „Roşu vertical“ 
(1967), „Necuvintele“ (1969), „Cartea de reci- 
tire“ (1972), „Operele imperfecte“ (1979), „Oa- 
se plângând“ (1982), „Strigarea numelui“ (1983). 

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

Arhiepiscopiei Râmnicului.

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:

Tanţa	TĂNĂSESCU

Se împlinesc 170 de ani de la naşterea lui Ion Luca Caragiale (30 ia-
nuarie 1852, Haimanale, judeţ Dâmboviţa – 22 iunie 1912, Berlin).  

În prodigioasa sa activitate a fost şi prozator, dramaturg, poet, ziarist (coleg de 
redacţie cu Mihai Eminescu şi Ioan Slavici), director de teatru, comentator politic.

Acesta este considerat cel mai important autor dramatic român precum şi 
un mare prozator, opera sa amplă numărând numeroase lucrări de referinţă, 
dintre care amin-tim: „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „D-ale 
carnavalului”, „Leonida faţă cu reacţiunea”, „Năpasta”.

Ca jurnalist, a tipărit articole în ziarul „Telegraful” din Bucureşti „România 
Liberă”, „Timpul”, revista „Convorbiri Literare”, revis-ta „Ghimpele”, „Revista 
contemporană” etc.

Îi regăsim chipul pe bancnota de 100 de lei, numele pe străzi din Bucureşti şi 
din ţară, avem centre culturale care îi poartă numele, precum Teatrul Naţional 
„I.L.Caragiale” din Bucureşti, căruia i-a fost cândva director, plăci memoriale pe 
casele unde a locuit,  opere de artă care îl reprezintă. 

În continuare, prezentăm o suită de fotografii realizate în Bucureşti în săp- 
tămâna sărbătoririi a 170 de ani de la naşterea lui Caragiale, precum şi o  
scrisoare interesantă, extrasă din Volumul „I.L.Caragiale Opere Cores-pondenţă 
Vol. VII” , ediţie îngrijită de Șerban Cioculescu, Bucureşti, 1942.

„Iubite amice Fagure,
Îţi mulţumesc foarte pentru călduroasa d-tale scrisoare şi fiindcă văd dragoste din parte-ţi, iau îndrăzneala a-ţi 

trimite aci, pe verso, chipul meu, rugându-te «să nu-l arunci în foc».
Spune-i lui C. Mille că de câte ori primesc «Adevărul», nu uit să zic din toată inima, ca un reintegrat în lista 

abonaţilor pomanagii: bogdaproste! să trăiască! şi de unde dă să sporească şi să-i isvorească!
Volumul meu de Poveşti e gata. Aşteptând comunicarea promisă dela administraţia voastră, tot îl mai îngrijesc, ca 

să se prezinte, mititelul, cât se poate mai spălat şi mai pieptănat în faţa lumii.  În privinţa asta sunt mai mult Mama 
decât Tata operelor mele, al cărora «fiu» sunt.  Dacă n’au avut noroc să fie destul de frumoase,  încai să s’arate curate 
şi dichisite – să n’ajungă de ocara duşmanilor.

Fiţi sănătoşi şi veseli!
O strângere de mână dela îndatoratul d-tale prietin, Caragiale

Salutări călduroase Directorului şi Com-paniei «Davila».
30 Sept. 1909. “

 30 ianuarie 2022

ION	LUCA	CARAGIALE,	
170	DE	ANI	DE	LA	NAȘTERE

Pentru că ne aflăm într-o perioadă în care răcelile şi 
viruşii ne dau târcoale, am ales din marea abundenţă a 

plantelor medicinale, răspândită din vremuri îndepărtate:

PĂTLAGINA
Pătlagina creşte pe câmpii, pe marginile drumurilor de ţară, 

păşuni, în şanţuri şi pe terenurile umede necultivate. 
Există mai multe so-iuri: pătlagina îngustă (cunoscută şi sub 

denu-mirea de „limba oii“, „iarba tăieturii“, „limba broaştei“) sau 
pătlagina lată (Plantago major - „iarbă grasă de grădină“, „iarbă 
mare“), ambele folosindu-se în întregime, cu rădăcină, tulpină, 
floare şi sămânţă. Se poate folosi sub formă de ceai, sirop sau 
compresă de frunze.

Se foloseşte mai ales împotriva maladiilor aparatului res-
pirator, în cazul unor secreţii abundente ale mucoaselor, în tuse, 
tuse convulsivă, astm, răguşeli. 

Ea curăţă stomacul ca nicio altă plantă, este indicată pentru 
ficat şi rinichi bolnavi, în  
bolile vezicale şi hepa-
tice. Sămânţa de pătlagi-
nă combate formarea 
calculilor, dacă se iau 8 
grame zilnic. 

De asemenea este un  
leac apreciat contra răni- 
lor. Frunzele proaspete, 
fărâmiţate, ajută la tăie-
turi, crăpături, înţepături de viespe, ba chiar şi la muşcăturile 
de câine şi şerpi. Frunzele proaspete puse în pantofi vindecă 
băşicile. Practic, frunzele acestei plante ar putea vindeca orice 
rană, chiar dacă este mai veche.

Să vă fie de ajutor!
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