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SCRISOARE	PASTORALĂ	LA	
SĂRBĂTOAREA	ÎNVIERII	DOMNULUI

ÎPS	VARSANUFIE

• Preacuviosului cin monahal, preacucernicului 
cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhie-
piscopiei Râmnicului, Har, milă și pace de la Dumnezeu 
Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești 
binecuvântări! Hristos a înviat!

• „Noi știm că am trecut de la moarte la viață, 
pentru că iubim pe frați” (I Ioan III, 14)

Preacuvioși	 și	 Preacucernici	 Părinți,	 Iubiți	 fii	 și	
fiice	duhovnicești,

Fără credința în Înviere nu este cu putință a 
afla sensul vieții. Nimic din 
cele ale lumii acesteia nu 
își găsește rațiunea fără În-
viere. Dacă moartea este sfâr- 
șitul existenței, atunci nu există  
o raționalitate a lumii. Prin moar- 
tea și Învierea Sa, Mântuitorul 
Hristos desființează moartea ivi- 
tă în lume ca urmare a păca-
tului, redându-i omului veșnicia,  
readucând întregii făpturi ra-
ționalitatea sa. Viața veșnică nu  
trebuie considerată o noțiune 
abstractă, o realitate existențială 
presupusă, ci este părtășia la 
viața lui Hristos, El fiind, așa 
cum ne spune Sfântul Apostol 
Pavel, „întâiul născut din morți” 
(Coloseni I, 18), noi înviind doar 
prin Învierea Lui, așa cum sfinții 
isihaști: Simeon Noul Teolog, 
Grigorie Palama și Paisie de la Neamț pe care întreg 
anul acesta îl comemorăm în chip deosebit, ne învață: 
„Noi prăznuim Paștile, după Evanghelie, adică trecerea 
firii noastre, întru Hristos, de la moarte la viață, de la 
stricăciune la nestricăciune”1. Părtași fiind la Învierea 
Domnului, suntem chemați să ne schimbăm modul 
de viețuire, modul de gândire, modul de a ne raporta 
la semenii noștri: „Așadar, dacă ați înviat împreună 
cu Hristos, căutați cele de sus, unde se află Hristos, 
șezând de-a dreapta lui Dumnezeu; cugetați cele de 
sus, nu cele de pe pământ; căci voi ați murit și viața 
voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu” 
(Coloseni III, 1-3). „Cugetarea la cele de sus”, după 
Sfântul Grigorie Palama, reprezintă umblarea „întru 
înnoirea vieții” (Romani VI, 3): „Așa precum Hristos 
a murit în slăbiciunea și necinstea trupului, dar 

a înviat după putere și slavă dumnezeiască, tot 
așa și cei ce-și trăiesc viața lor după Hristos sunt 
semănați după moarte, cum iarăși spune Pavel, întru 
slăbiciune și necinste, dar se vor scula întru putere 
și slavă (I Corinteni XV, 43), primind un trup slăvit 
și înveșnicit, așa cum a avut Hristos după Înviere”2. 
Trăirea credinciosului „întru înnoirea vieții” înseamnă 
trăirea în bucuria și pacea pe care Învierea Sa o aduce. 
Cuvintele Sale adresate după Înviere au fost cele 
prin care a binevestit Împărăția cea Nouă, Împărăția 
bucuriei și a păcii, femeilor mironosițe adresându-le 
îndemnul „Bucurați-vă!” (Matei XXVIII, 9), iar Sfinților 
Apostoli: „Pace vouă!” (Luca XXIV, 36; Ioan XX, 19; 

21; 26); însăși înomenirea Sa a 
fost anunțată ca venirea păcii 
și bucuriei: „Nu vă temeți! 
Căci, iată, vă binevestesc vouă 
bucurie mare, care va fi pentru 
tot poporul [...]. Şi deodată s-a 
văzut, împreună cu îngerul, mul- 
țime de oaste cerească, lăudând 
pe Dumnezeu și zicând: Slavă 
întru cei de sus lui Dumnezeu și 
pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire!” (Luca II, 10; 13-14 ). 
Pacea și bucuria sunt elementele 
principale ale Împărăției lui  
Dumnezeu, împărtășite ca bine-
cuvântare a Acesteia, prin Per-
soana Mântuitorului Hristos 
Cel Înviat: „Căci Împărăția lui 
Dumnezeu [...] este pace și 
bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 
XIV, 17). 

Pacea și bucuria izvorâte din Persoana Mân-
tuitorului Cel Înviat din morți nu pot fi alungate de 
problemele cotidiene, de necazurile și suferințele din 
lume, ci, dimpotrivă, toate acestea îl fac pe credincios 
să se apropie și mai strâns de Hristos Cel înviat din 
morți, pacea și bucuria fiind dăruite ca roade ale 
Duhului: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, 
pacea [...]” (Galateni V, 22).

Învierea Domnului, desființând moartea, aduce în 
lume pacea ca stare duhovnicească a celui ce trăiește 
Împărăția Sa înlăuntrul său (Luca XVII, 21), pace la nivel 
personal, dar și la nivel social, acolo unde sunt doi sau 
trei adunați în numele Celui Înviat (Matei XVIII, 20): 
„(...) murind, înviind și înălțându-Se la ceruri a șezut în 
trup la dreapta lui Dumnezeu-Tatăl. Aceasta, pentru ca 
și noi, murind, să nădăjduim sigur că vom învia și vom 



viețui o viață desăvârșit despărțită de toată moartea 
și de toată coruperea și ne vom înălța la ceruri și vom 
primi cinstea și slava cea întru Dumnezeu Tatăl prin 
mijlocirea Fiului Însuși și petrecerea fericită și veșnică 
împreună cu El”3.

Iubiți	fii	și	fiice	duhovnicești,
Evanghelia nu îndreptățește sub nicio formă 

alungarea păcii din societate, deoarece aceasta în- 
seamnă alungarea binecuvântării Împărăției lui Dum-
nezeu, adică nepăsarea față de Învierea Domnului. 
Dumnezeu nu impune nimic nimănui cu forța, ci pe  
toate le oferă întru iubirea Sa. Lumea de astăzi are 
nevoie acut de prezența lui Hristos Cel înviat în mij-
locul ei ca Izvor al păcii și al bucuriei: „Așadar, dacă 
Împărăția lui Dumnezeu este în noi și dacă această 
Împărăție a lui Dumnezeu este dreptate, pace și 
bucurie, înseamnă că acela care trăiește în acestea 
este în Împărăția lui Dumnezeu [...]. Şi la drept 
vorbind, dacă luăm în considerare acea stare de 
contemplație prin care se obțin virtuțile trebuitoare 
pentru Împărăția lui Dumnezeu, în ce altceva să ne 
încredem, dacă nu într-o stare de bucurie fără de 
sfârșit? Ce altceva se potrivește cu adevărata fericire, 
decât liniștea neîncetată și bucuria veșnică?”4.

Bucuria și pacea devin astfel premise ale iubirii 
față de semeni și ele izvorăsc din libertatea față de 
frica morții desființată de Mântuitorul Hristos prin 
Învierea și Înălțarea Sa la Cer. Lumina Învierii ne face 
să Îl vedem pe Hristos în aproapele și să-l iubim pe 
acesta ca pe Domnul Hristos, așa cum Sfântul Ioan 
Teologul mărturisește: „Cel ce zice că este în lumină 
și pe fratele său îl urăște, acela este în întuneric până 
acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, 
iar sminteală nu este în el. Iar cel ce urăște pe fratele 
său este în întuneric și umblă în întuneric și nu știe 
încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii 
lui” (I Ioan II, 9-11). În persoana celui de lângă noi Îl 
întâlnim la modul concret pe Hristos Cel înviat, așa 
cum Sfântul Simeon Noul Teolog ne învață: „El a primit 
să ia asupra Sa fața fiecărui om lipsit și să se unească 
pe Sine cu fiecare, ca nici unul dintre cei ce cred în 
El să nu se înalțe împotriva fratelui, ci fiecare, văzând 
pe fratele și pe aproapele său ca pe Dumnezeul său, 
[...] și să-l primească și să-l cinstească întocmai ca 
pe Acela, și să-și deșerte toate averile spre slujirea 
lui, precum și Hristos Şi-a vărsat sângele Său pentru 
mântuirea noastră”5. A-L vedea pe Domnul Hris-
tos înviat în aproapele este singura posibilitate de a-l 
iubi pe semenul nostru și singura șansă de a rămâne 
în comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii: „Cel ce 
a primit porunca să-l aibă pe aproapele ca pe sine 
însuși e dator, desigur, să-l aibă așa nu numai într-o zi,  
ci toată viața. Şi celui căruia i s-a poruncit să dea fie-

căruia care cere i se poruncește aceasta pentru toată 
viața sa. Şi cel ce vrea ca alții să-i facă lui lucrurile bune  
pe care le voiește, acestea i se cer și lui să le facă alto-
ra”6. Semnul învierii sufletului nostru în Hristos este 
iubirea semenilor: „Noi știm că am trecut de la moarte 
la viață, pentru că iubim pe frați”(I Ioan III, 14). 

În acest sens, nu ni se pare nimic surprinzător 
că doar prin Învierea Domnului se restabilește la 
adevărata sa dimensiune nu doar comuniunea omului 
cu Dumnezeu, Domnul înălțând la Cer firea umană, 
ci și comuniunea dintre semeni: „Duceți-vă și vestiți 
fraților Mei, ca să meargă în Galileea, și acolo Mă vor 
vedea” (Matei XXVIII, 10). Cercetătorii Sfintei Scripturi 
au observat că acum este pentru prima dată când 
Domnul îi numește pe ucenicii Săi „frați”. Frățietatea 
creștinilor între ei, dar și cu Hristos este și consecința 
bucuriei Învierii. Apostolii și femeile mironosițe nu pot 
ține doar pentru ei vestea Împărăției, ci împărtășesc 
tuturor această mare bucurie: „Şi a venit Maria Mag-
dalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul și aces- 
tea i-a zis ei” (Ioan XX, 18). Învierea ne face să con-
știentizăm, prin pacea și bucuria pe care aceasta o 
aduce, iubirea semenilor ca prezență a lui Hristos cel 
Înviat în sufletele lor, deopotrivă cu ale noastre: „Ziua 
Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea, și unul pe altul să  
ne îmbrățișăm. Să zicem «fraților» și celor ce ne urăsc  
pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi așa să stri-
găm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte 
călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le”7.

Iubiți	fii	și	fiice	duhovnicești,
Să încercăm cu toate puterile noastre să înviem 

sufletele noastre și ale semenilor noștri prin Învierea 
Domnului nostru Iisus Hristos și, așa cum Sfântul 
Cuvios Paisie de la Neamț, cel de-al treilea sfânt 
isihast comemorat anul acesta în chip deosebit, la 
împlinirea a trei sute de ani de la nașterea lui, ne 
îndeamnă: „Să lepădăm lucrurile întunericului și să 
ne îmbrăcăm cu armele luminii, adică să ne smerim 
înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, să ne iubim 
unul pe altul din tot sufletul nostru cu cea adevărată 
și după Dumnezeu dragoste și să fim blânzi și fără 
răutate. Să ne păzim de vorba deșartă și de ținerea 
de minte a răului, și de cele asemenea acestora […]. 
Iar mai vârtos acum, de această dată, după porunca 
Domnului, să ne sârguim din tot sufletul” să iertăm 
toate pentru Înviere. 

Iubiți	părinți	și	dreptslăvitori	creștini,	
Vă reamintim, ca în fiecare an, că în Duminica a 

treia după Paști, a Mironosițelor, anul acesta în ziua 
de 8 mai, prăznuim Aducerea în Oltenia a moaștelor 
Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Arhiepiscopul 
Râmnicului, sărbătoare ce are o însemnătate deose-
bită pentru această eparhie, întrucât acest sfânt ierarh 

este cel care a rectitorit și a întărit, ca nimeni altul, 
viața duhovnicească din acest ținut binecuvântat de 
Dumnezeu. Dacă anul acesta îl comemorăm în mod deo- 
sebit pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, cel care a 
înnoit în țara noastră monahismul, introducând rugă- 
ciunea neîncetată și în mănăstirile chinoviale, nu putem  
să nu vă aducem aminte faptul că Sfântul Ierarh Calinic  
este urmașul duhovnicesc al acestuia datorită vredni- 
cului său înaintaș, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cer-
nica și Căldărușani. Astfel, vă așteptăm la Catedrala Ar- 
hiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae în data de 8 mai,  
spre a ne ruga împreună Bunului Dumnezeu, ca, pentru  
rugăciunile Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, să 
ne statornicească și pe noi în lucrarea cea bună și să 
primiți fiecare binecuvântare de la Dumnezeu.

Ne rugăm la acest slăvit praznic al Bisericii noastre, 
pe care Dumnezeu l-a făcut ca „să ne veselim și să ne 
bucurăm întru el”, ca Mântuitorul Hristos Cel Înviat 
din morți să vă binecuvinteze sufletele și casele cu 
Lumina cea veșnică, cu bucuria și pacea Învierii Sale!

Hristos a înviat!
Al vostru al tuturor, de tot binele voitor și către 

Hristos Domnul, Cel Înviat din morți, rugător,
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POEZII	-	LA	70	
DE	ANI	ȘI	ÎNCĂ	5
Marinela	BELU-CAPȘA

CV-ul	meu

Am șaptezeci de ani și încă cinci,
Prin viață mândră defilez pe-aici.
Păru-mi vopsesc, mai scad vreo patru,
Zâmbesc mereu, merg și la teatru.
Cu prietenii mă văd la o cafea,
Mă plimb prin parc cu cățelușa mea.
Întind puțină cremă pe obraz,
Ascund încă doi ani, așa-n necaz.

Nu bag în seamă junghiul din picior,
Nici nu mă plâng că oasele mă dor.
Nu plâng că pensia e mică.
Mare-i mândria că-s acum bunică.
De vine-n zbor vreo pandemie,
Iau troleul și plec…în călătorie.
Mai scriu și cărți pentru eternitate,
Zilele-mi trăiesc cu multă demnitate
Şi peste ani, când voi dormi pe-o masă,
Să spuneți toți: isteață a fost, acum…
e doar frumoasă!

Amintirile 

pierdut în albastrul florii
de nu-mă-uita
albul tâmplelor

luminează înaltul senin
furișat dincolo de nori

în cântec de bucium
și-n zvon de talangă
la umbra vieții
nespuse-s visurile
așteptate-n zori

rădăcinile fixează adâncul
tulpinile salută văzduhul
coloana frumuseții
în derivă-i

vântul leagănă amintirile
pe valurile mării
ocrotindu-le
de ziua mea

O	caldă	îmbrățișare

ziua mică, noaptea mare
ele trec cât mai frumos
cu o caldă-mbrățișare

că e cald, că-i ger cumplit
nu e nicio supărare
cu o caldă-mbrățișare

vorbe rele, priviri grele
primește-le cu nepăsare
și cu o caldă-mbrățișare

ai prieteni și dușmani
așa are fiecare
tu primește-i
cu o caldă-mbrățișare

fii mai bun, mai omenos
poți aduce o schimbare
cu o caldă-mbrățișare

celui mic și celui mare
pentru toți trimit un viers
și o caldă îmbrățișare

2 mai/2022
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Îmi permit acest elogiu ca pe o datorie de onoare față de neprețuita 
și inegalabila Doamnă Profesoară Carmen Farcaș Mărculescu (02 

04 1929 - 28 05 2021).
 Îmi voi aminti mereu de zâmbetul și privirea caldă, de formulările 

cele mai complexe, de expresiile de o inepuizabilă varietate ce se derulau 
cu grație, într-o înlănțuire perfect articulată și plină de substanță, care 
au încântat generații și generații de elevi.

După Petre Ţuțea, profesorul este un fabricant de oameni, el seamănă 
cu un tâmplar care ia lemnul din pădure, îl spală și face mobilă de lux. 
Generația se naște așa: apare un cap sau poate mai multe deodată, 
care sunt ancorate în același ideal. Şi dacă idealul este strălucit reprezentat devine 
formă modelatoare pentru cei care-l urmează. Trebuie acceptată ideea de oameni-
model. În vreme ce apostolii se topesc în absolut, modelele se topesc în generații. 
Cei care devin modele sunt creatori de epocă și de curente și astfel devin hotărâtori 
pentru cetate. Exemplul excepțional al Doamnei Profesoare Carmen Farcaș va 
rămâne ca un punct de maximă strălucire într-o constelație a spiritualității vâlcene.

Nimeni nu va putea vorbi cu suficientă claritate despre înțeleapta noastră Pro- 
fesoară. Înțeleptul trăiește totdeauna în legendă, se mișcă pe coordonate cu totul spe- 

IN	MEMORIAM	CARMEN	FARCAȘ	MĂRCULESCU
cifice, într-o lume cu mirabile dimensiuni, iar noi, pentru că nu putem 
defini cu precizie acest perimetru miraculos, îl numim simplu: legendă!

Da! Şi, ca în toate legendele, păstrăm acel grăunte al realității 
istorice pentru a parcurge mereu uimitoare peregrinări, eliberate de 
orice  constrângeri spațio-temporale în preajma modelelor înțelepte.

Doamna Profesoară Carmen Farcaș Mărculescu s-a impus pentru că 
a avut de partea sa inconfundabilul accesibil și s-a revărsat în generații, 
generații care îi vor repeta zicerile, îi vor utiliza expresiile, se vor mândri 
cu faptul că a existat aici, în lumea aceasta a noastră.

Ne vom lăuda că am cunoscut-o, că am respectat-o, că am păstrat 
optimismul și speranța Domniei Sale. Şi când apele spiritului dânsei s-au retras, 
Doamnă noastră Profesoară a lăsat în urmă, cristaline, șlefuite cu patimă, dăruire 
și inteligență, zeci și zeci de generații! Generații care îi vor păstra o vie amintire, un 
deosebit respect pentru modelul de profesor emerit ce l-a reprezentat și o dragoste 
nețărmurită pentru tot ce a însemnat!

Fie ca îngerii, acolo, sus, printre stelele strălucitoare, să o însoțească clipă de 
clipă, neîncetat!            

  Prof.	Gabi	ȘERBĂNESCU

Cultă, frumoasă, fără cusur în ținuta personală, 
profesor de excepție cu preocupări majore în 

educația elevilor în școală și acasă! Spirit cosmopolit de 
alură francofonă, pe bicicleta de damă și pe motoreta 
Carpați de culoare vișinie, părea desprinsă din galeria 
figurilor istorice, feminine, pline de curaj și altruism 
din interbelicul românesc; importante figuri feminine 
care au marcat secolul XX!...și, care, în general și-au 
dus viața alternativ, pe pământ românesc și francez.

 „Doamna Farcaș”, așa i-am spus noi cei din clasele 
V - XII de la Liceul „Vasile Roaită” din Râmnicu Vâlcea - 
generație născută în 1950-1951, profesor de limba și 
literatura română, a activat pe tărâmul învățământului 
vâlcean, după susținerea examenului de licență la 
Universitatea din Iași, putem spune, întreaga viață!...
Ştim cu toții că până în ultima clipă a vieții a activat, 
și  dominat cu personalitatea-i inconfundabilă, în 
amănunt,  întreaga perioadă de ființare, până la 
propriul deces (2021), a Asociației Seniorilor…

*
Orele de dirigenție ale Doamnei Farcaș, ne referim 

la anii 1965 - ‚66 erau renumite și recunoscute, și în- 
drăgite de majoritatea elevilor, pentru preocupările ei  
în a-și înzestra componenții clasei cu bogate cunoștin- 
țe din domeniul artei și culturii, cunoștințe practice din  
domeniul vieții sociale. Nu o să uităm niciodată orele  
în care profesoara Farcaș, întotdeauna în ținută desă- 
vârșită, și plăcută, venea la aceste ore cu picupul per- 
sonal, cu discuri din muzica universală clasică, 

CARMEN	FARCAȘ,	PROFESOR	ȘI	CETĂȚEAN,	MODEL	DE	
INTEGRITATE	ȘI	ELEGANȚĂ	ÎN	ÎNVĂȚĂMÂNTUL	VÂLCEAN

făcându-ne cunoscute, și comentând,  operele marilor 
compozitori...Așa l-am cunoscut eu pe George Enescu 
și creația sa - corespondența și influența muzicii 
franceze asupra melosului enescian. Da, poate spre 
rușinea mea, care nu credeam, la 15 ani, decât în forța 
muzicii lui Franz Liszt, a lui Beethoven sau Ceaikovski 
(mediu familial creat de fratele meu și profesorul 
universitar, și violoncelist, Leca Morariu)!

 În alte ore de dirigenție mergeam împreună, 
încolonați - cu mare plăcere, la Librăria din centrul 
Râmnicului, vis a vis de Biserica Sf. Paraschiva, unde 
Doamna Farcaș ne obliga să cumpărăm o carte...
ce carte dorem, fiecare. Întâi studiam cele câteva 
standuri cu cărți, apoi ne opream asupra unui 
titlu, fiecare, funcție și de banii pe care trebuia 
să-i strângă din timp. Nu uit, îmi face plăcere să-
mi amintesc, personal, mi-am ales o monografie 
elegantă și foarte cunoscută despre Leonardo da 
Vinci, care a stârnit aluzia răutăcioasă a unei colege 
- șefă de clasă: - Asta nu este o carte pentru tine...
la care diriginta, auzind-o, i-a zis: - Poate colegul tău 
a cumpărat-o ca să o citească mai târziu! Adevărul 
este că la acea vârstă aveam în bilioteca familiei 
multe cărți cu viețile marilor artiști...În 1964 aveam 
deja desenate portretele lui Beethoven și Wagner 
reproduse de pe coperțile respectivelor mono- 
grafii (lucrări aflate în colecția Constantin Poenaru, 
elev, coleg cu mine în clasele V - VIII, având-o 
dirigintă pe aceeași Doamnă Carmen Farcaș, și, care 

avea cunoștință despre cenaclul nostru neverosimil 
de tânăr de la domiciliul lui Poenaru din strada Lenin,  
lângă Frizeria lui Chichi, casa Coanei Anica, unde aces- 
ta stătea în gazdă...profesoară dirigintă care ne vizita 
des). Atât de puternică era influența profesoarei Car-
men Farcaș, deschiderea ei către cultura universală, 
încât și eu, și Poe, învățam, după cărți-cursuri speciale, 
limba italiană, visând la anii facultății în Italia, Spania 
sau Franța!...Totul era posibil într-un mediu aflat sub 
influența unei Carmen Farcaș, unui Modest Cichirdan, 
unui Theodor Geantă sau Leca Morariu! 

Această femeie, doamnă profesoară, a fost un 
model pentru orice tip de elev, în ce mă privește, 
neputând să o compar cu cineva din jurul meu!...un 
model de feminitate, de eleganță (de ori ce fel) și de 
prestanță în lumea profesorilor vâlceni... 

Petre	CICHIRDAN		

Centrul Alexandru Proca pentru Initiere in Cercetarea Stiintifica a Tinerilor 
din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie 

Electrica ICPE-CA, Bucuresti, a obtinut inca o recunoastere internationala.
Patru teme de cercetare s-au calificat sa participe si au participat la cea mai 

mare competitie de proiecte de cercetare, Targul International de Stiinta si Inginerie 
Regeneron (fostul INTEL ISEF), care s-a desfasurat in SUA, Atlanta, in perioada 7-14 
mai 2022. Cele 4 teme de cercetare participante au fost: ● Retele interpenetrate 
verzi, bazate pe elastomeri siliconici, folosite pentru aplicatii harversting 
(extragerea energiei valurilor) - Natalia Luiza Ionescu, eleva a Colegiului National 
Mihai Viteazul Bucuresti, clasa a XII-a; ● Cercetare privind demielinizarea bazata pe 
modelarea prin circuite electrice echivalente si modelul matematic - Despina Gica, 
eleva a Colegiului National Mihai Viteazul Bucuresti, clasa a XII-a; ● Formularea 

COMUNICAT	DE	PRESA	-	19	mai	2022
INVENTICA

unor teme privind fortele electromagnetice cu aplicatii in medii microfluidice 
conductoare - Cristiana Murgoci, eleva a Liceului International de Informatica 
Bucuresti, clasa a XII-a; ● Sisteme de orientare a oamenilor cu probleme de vedere 
- Mihai Dumitrescu, elev al Liceului International de Informatica Bucuresti, clasa a 
X-a, Mihai Varlan, elev al Colegiului National Mihai Viteazul Bucuresti, clasa a X-a, 
Matei Andrei Iosip, elev al Colegiului German Goethe, clasa a X-a.

Natalia Luiza Ionescu, membra a Centrului Alexandru Proca si eleva a Colegiului 
National Mihai Viteazul, Bucuresti, a obtinut Premiul Special ARCON in valoare de 
1000$, pentru tema Retele interpenetrate verzi, bazate pe elastomeri siliconici, 
folosite pentru aplicatii harversting. Temele de cercetare au fost realizate la Centrul 
Alexandru Proca, sub indrumarea coordonatorului dr. ing. Mircea Ignat.

BIROUL	DE	PRESA	ICPE-CA

p. cichirdan, Wagner și Beethoven, 1964



Cinstirea Sfinților Martiri Brâncoveni, scrierile 
închinate acestora, panegiricele și portretele votive 
descoperă, deopotivă cu asumarea crucii de către o 
întreagă familie, chipul Doamnei Maria Brâncoveanu, 
una dintre cele mai impresionante prezențe feminine 
ale neamului nostru și între cele mai alese din lumea 
întreagă, prin modul în care a oferit sens nădejdii și a 
arătat că suferința întru îndelungă răbdare și deplină 
ascultare, îmbrăcată în haina îndoliată a smereniei, 
prilejuiește gustarea bunătăților viitoare. 

Virtuțile doamnei Ţării Românești așază întreolaltă 
credința sa nezdruncinată și dragostea puternică ce se 
alătură demnității și jertfelniciei. Gingășiei materne și 

discreției cu care participa alături de Sfântul Voievod 
Constantin Brâncoveanu la treburile Curții, în care a dez- 
văluit o exemplară putere de muncă prin vocația crea- 
toare manifestată cu prisosință în actele ctitoricești 
și în sprijinirea dezvoltării artei românești la îngemă- 
narea veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea, a alăturat,  
într-un mod cu totul răvășitor, puterea izvorâtă din ne- 
mângâiata suferință pricinuită de martiriul bărbaților 
din familia sa. A rămas peste veacuri pildă a demnității 
pentru felul în care a răbdat temnița mucenicește și a 
respins orice compromis.

Chipul său a fost înfățișat alături de cel al Sfântului 
Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, al fiilor lor 
sfinți Constantin, Ştefan, Radu și Matei și al celor 
șapte fiice - Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Ancuța, 
Bălașa și Smaranda, în tablourile votive din bisericile 
mănăstirilor Hurezi, Surpatele și Mamu, ca de altfel 
și în alte biserici pe care le-a ctitorit și le-a oferit 
neamului drept chivote ale credinței.

(Continuare în pag. 11)

Ovidiu	Cristian	DINICĂ

Este în curs de desfășurare noul 
recensământ al populației. 

Chestionarele cuprind și întrebarea: 
„Cum v-a afectat pandemia?”. Sincer, în 
plan strict personal, aș putea răspunde 
că nu m-a afectat, dar ar însemna să 
dau dovadă de egoism și să nu recunosc 
că am pierdut, împreună cu societatea 
civilă vâlceană, pe un mare epigramist, 
și anume, pe Nichi Ursei.

În luna februarie am avut 
posibilitatea de a participa la reuniunea 
literară organizată în memoria lui de 
către Consiliul Județean Vâlcea, Centrul 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, 
parteneri fiind Biblioteca Județeană 
Antim Ivireanu și Clubul Umoriștilor 
Vâlceni. Evenimentul s-a desfășurat 
în cadrul Bibliotecii Antim Ivireanu, 
unde s-a lansat volumul postum 
„Concurent fără pereche”, prezentat 
de Laurențiu Ghiță, redactor al revistei 
„Epigrama”. Cartea poate fi considerată 
ca testament literar al autorului, fiind 
alcătuită conform argumentului adus 
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de cel ce a fost președintele Clubului 
Umoriștilor Vâlceni, ca o ilustrare fidelă 
a participării acestuia la concursurile 
derulate în ultimii 20 de ani, la cele 
mai multe obținând premii importante. 
Volumul îngrijit de Any Drăgoianu și 
apărut la Editura Proșcoala, dă măsura 
talentului său incontestabil.

*
Editura Betta ne-a adus volumul „Pe 

cărările paradisului”, o antologie de autor  
realizată de poetul Nicuță Ioan Lungu, 
din cele cinci volume publicate ante- 
rior. Așa cum spune prefațatorul cărții, 
profesorul Nelu Barbu, 
cartea de 155 de pagini 
este „o antologie uni-
tară și consistentă”. 
Autorul este un poet 

vrednic în stil clasic, care se simte 
confortabil în universul său liric și în 
care iubirea este temă majoră.

*
Editura Intol Press ne-a pus la dis-

poziție volumul impresionant „Oameni 
și fapte din is-
torie”, autor 
Gheorghe Du- 
mitrașcu. Car- 
tea se eviden-
țiază prin can- 
titatea de date 
prelucrate și 
cuprinde mai 
multe secțiuni 
importante în  
care găsim pre- 
zentați în in- 
terpretare realistică ˗ oameni de stat,  
istorici, sociologi, cărturari, îndrumă-
tori ai învățământului, dar și însemnări 
în care istoria este disecată între ade- 
văr și mistificare. Un capitol aparte 
îl reprezintă „Adevărul lui Karl Marx 
despre români”, dar și esența istoriei  
românilor în opera lui Mihai Eminescu. 
Volumul, o colecție de studii și 
articole, captează atenția cititorului 
în jurul evenimentelor istorice în care 
apar personalități ilustrative pentru 
conservarea și perpetuarea unicității și 
identității națiunii române.

*
Sâmbătă, 7 mai, la sala „Iosif Epis-

copul” din cadrul Așezământului „Sfân- 
tul Calinic de la Cernica - Episcopul Râm- 
nicului” a avut loc lansarea albumului 
„Maria, doamna Voievodului Sfânt 
Constantin Brâncoveanu”. 

Evenimentul a fost organizat de Ar-

Simona	Maria	KIS

Lansarea volumului album, „Maria, doamna 
voievodului sfânt Constantin Brâncoveanu” 

având-o ca autoare pe Iuliana Mateescu și realizat 
în colaborare cu Centrul Cultural al Municipiului 
București ARCUB prin implicarea doamnei Mihaela 
Păun, a avut loc la Arhiepiscopia Râmnicului în data 
de 07 mai 2022 și a fost patronată de ÎPS Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, Domnia Sa deschizând 
evenimentul printr-un cuvânt de binecuvântare pe 
care redacția noastră îl dă mai jos...  

«Onorat auditoriu, Hristos a înviat!

hiepiscopia Râmnicului în parteneriat 
cu Centrul Cultural al Municipiului 
București, ARCUB, și Asociația „Re-
nașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Ro-
mânești”.

Albumul este o invitație de a înțele- 
ge împlinirea și tragedia vieții doamnei  
Maria Brâncoveanu, cea pe care Înalt- 
preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhie-
piscopul Râmnicului, a denumit-o „una  
din cele mai impresionante prezențe 
feminine ale neamului nostru și între  ce- 
le mai alese din lumea întreagă”. Exis-
tența sa a fost rânduită alături de Sfân- 
tul Voievod Martir Constantin Brânco- 
veanu atât în mijlocul familiei acestu- 
ia, cât și în preajma Cantacuzinilor ˗  
una din cele mai educate familii ale  
veacului său. 

Cartea redeschide calea celor trei  
secole într-un concert al durerii pen-tru 
neamul românesc. Istoria vieții doam- 
nei Maria Brâncoveanu este regândită 
cu multă dăruire, ca un strigăt al jert- 
fei, smereniei și demnității. 

Doamna Maria Păun, director 
ARCUB, a pus în lumină peocuparea  
autoarei volumului, doamna Iuliana 
Mateescu, de a aduce la lumină do-
cumente și scrieri istorice, ce reprezintă 
cercetări noi ce au ca obiect de stu-
diu personalitatea Doamnei Maria 
Brâncoveanu.

Volumul, apărut în condiții grafice 
deosebite, cuprinde și fotografii ale 
frescelor originale adunate cu strădanie 
timp de 8 ani, din toate bisericile 
brâncovenești. 

Doamna Iuliana Mateescu, consilier 
II al Arhiepiscopiei Râmnicului, cea 
care a îngrijit editorial albumul, a măr-
turisit că lucrarea a primit-o cu inima 
deschisă, ca pe un dar de iubire pentru 
Brâncoveni.

LA	ARHIEPISCOPIA	RÂMNICULUI	A	FOST	LANSAT	VOLUMUL	
-	ALBUM	„MARIA,	DOAMNA	VOIEVODULUI	SFÂNT	

CONSTANTIN	BRÂNCOVEANU”

Constantin OlariuIuliana MateescuMihaela PăunÎPS Varsanufie Ioan St Lazăr

Corneliu Zeană Georgeta 
Tănăsoaica

Eliza Roha
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Gheorghe	PANTELIMON	

Pe 19 aprilie 2022, Asociația Seniorilor din Edu-
cație, Ştiință și Cultură Vâlcea, Forumul Cul-

tural al Râmnicului, Biblioteca Județeană „Antim Ivi- 
reanul” Vâlcea, Editura Intol Press și Ateneul Meșterul 
Manole au organizat, în Sala de conferințe a citadelei 
vâlcene a cărții, o manifestare complexă, interesantă, 
cu profunde semnificații de ordin afectiv și spiritual, 
dedicată domnului prof. dr. Gheorghe Dumitrașcu, se- 
cretar general al Asociației Seniorilor, membru mar-
cant al Forumului Cultural al Râmnicului și component 
activ al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

În această zi frumoasă de primăvară, care a pre-
cedat Învierea Domnului (Sfintele Paști), cea mai mare 
și mai însemnată sărbătoare a lumii creștine, precum 
și prăznuirea Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de 
biruință, distinsul nostru coleg și prieten de nădejde, 
Gigi Dumitrașcu a împlinit respectabila vârstă de 84 
de ani. Cu prilejul celebrării zilei sale de naștere, 
istoricul Gheorghe Dumitrașcu și-a făcut și ne-a 
făcut, cu mărinimie, un dar prețios, o carte valoroasă, 
„Oameni și fapte din istorie”, care a apărut anul trecut 
la Editura Intol Press din Râmnicu Vâlcea, condusă de 
scriitorul, artist plastic și ziaristul Petre Cichirdan, iar 
lansarea lucrării a avut loc în contextul sărbătoririi, pe 
23 aprilie, a Zilei Internaționale a Cărții. 

În alocuțiunea de deschidere, prof. Gheorghe 
Pantelimon, președintele Asociației Seniorilor Vâl- 
cea și președinte interimar al Foru-
mului Cultural al Râmnicului s-a referit  
la importanța evenimentului, la per-
sonalitatea plurivalentă a sărbătoritului, 
la noua sa operă și a subliniat că domnul 
Dumitrașcu este prin excelență un om 
al școlii, care a deținut funcții de rang 
înalt în învățământul vâlcean, un senior 
al educației, științei și culturii din județul 
nostru, cunoscut și pe plan național și a adus un 
argument edificator: domnia sa a scris lucrări unicat în 
România despre ilustrul savant Spiru Haret, făuritorul 
învățământului românesc modern, un apostol al 
neamului și un nume de rezonanță pe Pământ și în 
Cosmos. Cartea „Oameni și fapte din istorie”, care 
are peste 500 de pagini, este o culegere de studii și 
articole elaborate de autor, în ultimii 30 de ani, în care 
sunt evocate 38 de personalități remarcabile, ctitori 
de țară, de istorie, de școală și de cultură, inclusiv 
din județul Vâlcea și dezbătute unele probleme și 
provocări ale istoriei și contemporaneității României. 
Acestea au fost publicate, de-a lungul anilor, în reviste 
științifice și culturale de prestigiu din Vâlcea și din 
țară. Manifestarea a avut o structură interdisciplinară. 
Moderatorul ei, dl. prof. dr. Gheorghe Deaconu, a 
purtat un dialog sincer cu scriitorul, prin care s-au 
definit locul noii lucrări în contextul operei istoricului 
de forță Gheorghe Dumitrașcu, misiunea pe care 
acesta și-o asumă și proiectele pe care le are pe masa 
de lucru. S-a dovedit a fi o modalitate de comunicare 
inspirată, fiind cunoscut că izvoditorul este un adept 
fervent al dialogului deschis, transparent. Mai mulți 
vorbitori și-au exprimat opiniile cu privire la activitatea 
rodnică desfășurată pe mai multe coordonate de 

ISTORICUL	GHEORGHE	DUMITRAȘCU,	UN	SENIOR	
AL	EDUCAȚIEI,	ȘTIINȚEI	ȘI	CULTURII	VÂLCENE

domnul Dumitrașcu și la conținutul cărții: conf. univ. 
dr. Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene, 
prof. dr. Gheorghe Deaconu, editor, pr. Constantin 
Mănescu, conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, secretar al 
Forumului Cultural al Râmnicului, dr. ing. Mihai 
Sporiș, vicepreședinte al Asociației Seniorilor, ing. 
Petre Cichirdan, editorul cărții, prof. Mihai Mustățea, 
arhivistul și istoricul Bogdan Aleca, prof. Nelu Barbu, 
prof. dr. Dumitru Lazăr, doamnele profesoare Larisa 
Calmutschi, Elena Dumitrașcu 
și Marinela Capșa, Marius 
Popescu, și doamna Mirela 
Toma, inspector școlar general 
adjunct al Inspectoratului Şcolar 
Județean Vâlcea, care s-au 
referit în termeni elogioși la 
realizările domnului Dumitrașcu. 
S-a reliefat că domnia sa este o 
personalitate remarcabilă, un 
exponent al elitei vâlcene, o 
conștiință înaltă, un cărturar de 
valoare, un spirit revoluționar pașoptist, un vizionar, 
un om al cetății animat de spirit civic, preocupat de 
ce se întâmplă în societate. Prin funcțiile pe care le-a 
deținut, ca profesor, director al Casei Corpului Didactic 
Vâlcea, inspector școlar și inspector școlar general 
al Inspectoratului Şcolar Județean, a contribuit la 
ridicarea prestigiului instituțiilor respective și al 
învățământului vâlcean. Este un istoric competent cu 

totul deosebit, o autoritate în domeniu, 
care redă adevărul de la sursă, de la 
document și are o poziție consecventă.

Ca om de știința, cercetător avizat, 
pasionat, abordează, în mod obiectiv, 
problematica de fond a istoriei noastre, 
este preocupat de marile evenimente 
și de personalități marcante din istoria 
poporului român, prezintă opiniile unor  

istorici de prestigiu pe care le actualizează și desprinde 
propriile concluzii, asumându-și misiunea de istoric 
patriot. Este un om al faptelor mari, un model pentru 
toți cei care îl cunosc. Longevitatea sa este sinonimă 
cu dorința care îl animă de a face ceva trainic pentru 
societate. Părintele Constantin 
Mănescu a introdus în ecuație și 
credința și a afirmat că de la dl. 
Dumitrașcu învățăm împăcarea 
cu Dumnezeu, cu propria 
conștiință și cu semenii. 

Totodată trebuie să subliniem 
că domnul Dumitrașcu  are har de 
ctitor. I-a plăcut să adune oameni 
de valoare în scopuri nobile, în 
timp ce alții dezbină. A întemeiat 
Fundația „Dascălul vâlcean”, a avut o contribuție 
esențială la înființarea, în 2001, a Forumului Cultural 
al Râmnicului și face parte din cei 22 de intelectuali 
vâlceni de frunte, care în 2007 au constituit Asociația 
Seniorilor din județul nostru. Şi-a dedicat toată viața 
cărților, având vocație pentru cărțile monumentale. 
Domnul prof. Gheorghe Deaconu a prezentat 
expoziția de carte a sărbătoritului organizată cu 
acest prilej și a subliniat că „Istoria învățământului 

din Vâlcea în anii României moderne (1821-1918)” și 
„Haretismul în cultura românească (județul Vâlcea)” 
îl reprezintă pe scriitor și sunt pietre de temelie 
pentru cultura și civilizația vâlceană. La rândul său dl. 
Petre Cichirdan, editorul cărții „Oameni și fapte din 
istorie” a apreciat că Gheorghe Dumitrașcu este un 
autor exigent, extrem de meticulos, cu o experiență 
publicistică vastă,care și-a început activitatea în luna 
mai 1968, la ziarul județean „Orizont”, cu articolul 

„Unitatea și independența 
națională a României de la 
1848, în concepția lui Nicolae 
Bălcescu”. În cadrul discuțiilor 
s-a mai evidențiat că toate cărțile 
domnului Dumitrașcu au la bază 
o documentație extrem de 
bogată, temeinică, iar volumul 
recent este o carte de învățătură, 
un reper fundamental care 
merge pe linia Unirii – idealul 
ancestral al românilor, generează 

sentimente, atitudini și este o biruință. În semn de 
prețuire s-a reiterat: „Carte frumoasă cinste cui te-a 
scris!” . Toți participanții la discuții au avut numai 
cuvinte de laudă la adresa activității prodigioase 
desfășurată de domnul Dumitrașcu și i-au urat, din 
toată inima, viață lungă, multă sănătate, aceeași 
putere neobosită de muncă și realizări notabile, în 
continuare. Din partea Inspectoratului Şcolar Județean 
Vâlcea și a Serviciului Județean Vâlcea al Arhivelor 
Naționale i s-au înmânat diplome de excelență. Un 
grup de elevi talentați de la Liceul de Arte ”Victor 
Giuleanu” Râmnicu Vâlcea, îndrumați de prof. dr. Ion 
Oltețeanu și prof. Doina Oltețeanu au interpretat, 
la vioară, cu o virtuozitate deosebită, „Balada” 
de Ciprian Porumbescu, și „Hora Mărțișorului” 
de Grigoraș Dinicu. O emoție profundă a produs 
intonarea vocală a melodiei „Cântă cucu’, bată-l vina!”, 
lansată de celebrul Grigore Leșe. Ne face plăcere să 
menționăm că manifestarea s-a bucurat de interesul 
presei. Domnul Valentin Mateescu, redactor șef al 
primului cotidian particular din România – „Curierul 
de Vâlcea” și colegul nostru Nicolae Dinescu, senior 

editor la „Ziarul de Vâlcea”, 
au mediatizat pe larg acest 
eveniment academic. În cadrul 
dezbaterilor, dl. prof. Gheorghe 
Deaconu a făcut o propunere 
salutară, ca toți factorii cu 
atribuții în domeniul culturii să 
ne întâlnim pentru a discuta, 
în mod constructiv, ce putem 
întreprinde împreună, pentru 
viitorul cultural al Râmnicului. 

Pornind de la realitatea că numărul cititorilor a scăzut 
în mod îngrijorător în România, a opinat că trebuie 
să revalorizăm cartea și să începem în acest sens o 
ofensivă pe termen lung, în scopul dezvoltării pasiunii 
pentru lectură. Marele scriitor peruan Mario Vargas 
Llosa, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, 
în 2010, care a vizitat România, cugeta: „Ai atâtea 
vieți câte cărți ai citit”. Este un îndemn cu valoare 
excepțională, mai ales pentru tineri.



Mihai	MUSTĂȚEA

O primăvară cu toane în această lună mai, dar 
ca un ecou, în memoria noastră răsună: ,,Este  

fioru-mpreunării dintre natura renăscută/ Ş-atotpu- 
terea Veciniciei de om abia întrevăzută./ Veniți: pri- 
vighetoarea cântă, și liliacul e-nflorit;/ Cântați: nimic  
din ce e nobil, suav și dulce n-a murit./ [.....]/ Veniți: privi- 
ghetoarea cântă și liliacul e-nflorit.” Sunt versuri nemu-
ritoare ale lui Alexandru Macedonski, din,,Noaptea 
de mai” și vor dăinui: ,,Cât vor fi în lume inimi și o 
lume românească”.  Remarcabil acest nr.4/ 2022 al 
revistei STEAUA, în ținută de gală, ilustrat de Dariana 
Ilie, prezentă și într-un interviu, în paginile 
revistei. 

,,Tablou” este titlul editorialului semnat 
de Ovidiu Pecican. O prezentare în mișcare a 
celor trei decenii și un pic de istorie în durata 
mică a lumii noastre, lume pe care Leibniz 
n-ar fi numit-o ,,cea mai bună posibilă “. 
Pe fondul acestor mutații ce semnifică despărțirea 
de lumea de ieri și intrarea, sub rele auspicii, intr-un 
prezent ce aduce amenințările lumii de mâine, se 
suprapune și un război regional, deocamdată, dar cu 
revendicările mai vechii bipolarități politice. Autorul 
își termină pagina optimist: ,,Pe acest fond, cultura 
română se încăpățînează să existe, să se exprime, să 
fie vie și productivă, și noi cu ea.” Un grupaj alcătuit 
și tradus de Antoaneta Olteanu despre trei scriitori 
în vreme de război este ilustrat cu: Şișkin, Kurkov și 
Ulițkaia. Fișa de dicționar a lui Cosmin Borza este 
dedicată lui Mircea Zaciu. Ion Taloș descoperă în 
,,Transilvania-un El Dorado arheologic și etnografic, 
în jurul anului 1850”, o variantă germană a Şcolii 
Ardelene. ,,Bombe, bodegi, taverne, spelunci “, adică 
despre viața locurilor rău famate în Bucureștii anilor 
‘80,scrie cu nostalgie Horia Gârbea.         

Revista ,,Apostrof”e un număr ce se ține minte, cu 
multe articole interesante. Începând chiar cu rubrica 
Revista revistelor, semnată de Marta Petreu.Editorialul 
acesteia,,Non abbiate paura  !”reia o aserțiune a Papei 
Ioan Paul al II-lea,iar în traducere:,,Nu-ți fie frică!” 
Este provocat de războiul de lângă hotarele noastre. 
Trecerea dincolo de hotarele Styxului a celui ce a 
fost Mircea Tomuș este, în paginile revistei,marcată  
cu,,Amintiri de la Transilvania”. ,,Cercul de la Sibiu 
la Cluj”, sub pana lui Dan Gulea, comentează, într-
un eseu, avatarurile cerchiștilor după mutarea în 
orașul de pe Someș a Universității de la Sibiu la Cluj, 
alma mater. La Comentarii critice, aflăm articolul: 
,,Mitul traianic în conștiința românilor”, în care Mihai 
Bărbulescu face cronica volumului ,,Împăratul Traian 
și conștiința romanității românilor. Cultura orală și 
scrisă din secolele XV-XX”, al cercetătorului Ion Taloș. 
Iată fraza de încheiere: ,,Această carte fundamentală 
a literaturii etnologice românești deschide, și bine 
face,un nou drum de reflecție teoretică “.                                     

,,Convorbiri literare” nu abdică de la standardele de  
calitate.  Articolul lui Ioan Holban: ,,Poeți români de azi. 
Iubire, dragoste, amor” observă și fixează, pe urma lui 
Emil Cioran, pentru trăirea erotică, trei termeni ce par 
sinonime:iubire, dragoste și amor. Criticul realizează 
un excurs prin poezia românească de la Conachi 
până-n zilele noastre, având ca subiect,,trăirea ero- 
tică”. Pagini din Jurnalul lui Maiorescu sunt reproduse 
în vederea realizării integralei însemnărilor maio-
resciene. Din Arhiva CNSAS, Ioana Diaconescu ne  
aduce la cunoștință dosarele de securitate ale unor  
scriitori români. La Poezie, întâlnim pe Elena Vulcă-
nescu, Adi Cristi, Daniel Corbu, iar prozatorii sunt: 
M.R.Iacoban, Ştefan Mitroi și Andrei Breabăn. Com- 

DIN	REVISTE	LUATE...ȘI-N		REVISTĂ	DATE...
Presa Revistelor în expunerea lui Valentin Talpalaru 
este făcută cu pasiune și exactitate. 

,,Orizontul” timișorean din aprilie este foarte 
bun. Prima pagină îi prezintă în prim plan  pe doi 
scriitori din Timișoara: Borco Ilin și Robert Şerban, 
intervievați de omniprezentul și neobositul Cristian 
Pătrășcănoiu. Pagina lui Cornel Ungureanu este de- 
spre Vasile Dan, căruia îi dedică un studiu aplicat și din  
care reproducem: „Volumele următoare - cele care  
vin după 1990 - definesc un poet de seamă, un fel 
de a gândi poezia, dar și trecerea, migrația vârstelor.
Ultimele, despre îmbătrânire, despre crizele senec-
tuții, despre <<așteptarea >> sfârșitului sunt cărțile 

unui mare poet, au scris criticii. Ce înseamnă 
<<un mare poet >> dintr-o generație sau 
dintr-un timp al literaturii? Exprimă el 
România de azi? Lumea de azi? Omul de azi?” 
O lucidă analiză a situației internaționale ne 
oferă Valentin Constantin în articolul ,,Ape 
destul de tulburi”. Alte semnături concură 

la realizarea acestui număr:Marcel Tolcea, Cristina 
Chevereșan, Vasile Popovici, Alexandru Colțan,Dan C. 
Mihăilescu, Vladimir Tismăneanu, Daniel Vighi, Viorel 
Marineasa, Pia Brânzeu, Radu Pavel Gheo, Alexandru 
Ruja, Marian Odangiu, Alexandru Oravițan și Ioan T. 
Morar.                          

Cel mai recent număr (4) al revistei RAMURI găz- 
duiește  ancheta ,,Americanismul în cultura română”, 
la care răspund: Dragoș Paul Aligică, Codrin Liviu 
Cuțitaru, Mircea Mihăieș, Ion Bogdan Lefter și Gabriel 
Nedelea. ŞI editorialul lui Gabriel Coșoveanu se 
intitulează ,,Civilizația americană ca formă de cultură”, 
unde afirmă că există o America a paradoxurilor. 
Acestei Americi îi dedică o pagină. La răzlețe, Gheorghe 
Grigurcu scrie despre ,,Simpla corectitudine”(I). Nico-
lae Prelipceanu emite semnal(e)asupra ,,Zilelor negre 
ale omeniri” apoi la final scrie: ,,...oricât de vast e 
progresul tehnic, științific, artistic, cultural, oamenii 
rămân guvernați, fie și doar pe ascuns, de porniri greu 
de definit, chiar dacă finalmente explicabile”. Pen- 
tru Cristian Pătrășcănoiu, Pascal Bruckner, din cea mai  
recentă carte de eseuri ,,Un vinovat aproape perfect”, 
stabilește matricea noului rasism. Există un homo 
medioeuropaeus? se-ntreabă Gabriel  Nedelea în 
recenzia la volumul ,,Românii și Europa mediană “, 
publicat de Ovidiu Pecican. Gabriela Gherghișor, Viorica 
Gligor, Gabriela Nedelcu-Păsărin sunt alte condeie 
redutabile ale revistei, ce și-a construit o imagine 
distinctă în peisajul revuisticii românești.   Revista 
,,Viața Românească”, nr.4/2022, are o temă incitantă: 
,,Arhitectura, gest cultural”. Nicolae Prelipceanu în 
,,Tragedia de lângă noi” atacă doar cu un condei incisiv 
războiul de lângă noi. E momentul să ne amintim de o 
carte, e vorba de ,,Sfânta Rusie “ de Alain Besançon. 
După ce ne informează că ,,Tehnica minciunii  e la 
fel de veche ca Rusia “, gânditorul francez analizează 
minciuna rusească din comunism: ,,E o minciună 
în două trepte”. Pe scurt, una ,,logică (vorbirea 
mincinoasă)și una ontologică”. Citim, în continuare, 
un interviu realizat de Florin Toma cu Dorin Ştefan, 
unul dintre cei mai valoroși arhitecți români de astăzi. 
Acesta spune: ,,București Micul Paris spre Marele 
Paris este un oraș viu. Divers. Neterminat. În mișcare. 
Vechi și nou umăr la umăr, înalt și mic umăr la umăr. 
Bucureștiul poartă organicitatea funciară a devenirii 
ca oraș din aproape în aproape”.    Întregul număr al 
revistei este unul remarcabil, cu multe texte de mare 
interes semnate de Irina Petraș, Alexa Visarion, Ion 
Bogdan Lefter, Nicolae Mareș, Liviu Capșa, Gheorghe 
Grigurcu, Marian Drăghici și alții.                       

,,Luceafărul de dimineață”, nr.4, se remarcă prin 

revenirea la cronica literară a titularului Dan Cristea, 
cu o cronică bine scrisă, un discurs bine articulat și 
cu multe observații subtile.Nu putem omite grupajul 
dedicat poetului Virgil Mazilescu, cu evocări de Adrian 
Popescu și Varujan Vosganian. Mircea Bârsilă discută 
aplicat lirica lui Virgil Mazilescu. Confesiunile lui Alex. 
Ştefănescu au titlul ,,Cine sunt eu?” Din același număr 
sunt de citit Nicolae Iliescu, Ioana Diaconescu, Lucian 
Vasiliu, Ştefan Mitroi, Horia Gârbea, Dan Stanca, Linda 
Maria Baros, Radu Ţuculescu, Iolanda Malamen...                                  

,,Contemporanul” nu lasă spații descoperite 
pentru lipsa de provocare la lectură. Câteva ,,centre 
de greutate” se cer punctate. Mai întâi, ceea ce este 
prezentat ca un eveniment și este un eveniment: Seria 
de autor Eugen Simion, Editura Cartea Românească 
Educațional. Un serial, în acest număr, semnat de 
Antonio Patraș: ,,Scriitori români de azi “ - o istorie 
en miettes a literaturii române postbelice. Opiniile 
lui Mircea Platon in Polemice, scriind ,,Logica vieții”, 
nu pierde prilejul de a săgeata clasa politică și, mai 
ales, elita politică. Şi nu i-am pomenit nici pe Ioan-
Aurel Pop, Nicolae Breban, Theodor Codreanu, Ştefan 
Borbely, Adrian Dinu Rachieru etc.                               

,,Observator Cultural”, din 20 aprilie, editează un  
supliment excepțional ,,Centenar Doinaș”, în care pu- 
blică Paul Cernat, Bogdan Crețu, iar exegeza ,,Psalmii 
lui Doinaș” este scrisă de Michael Finkenthal. ,,Ro-
mânia literară”, nr.16 din 22 aprilie, dedică două pagini  
aceluiași eveniment, semnate de Vasile Spiridon și 
Irina Petraș. Câteva rânduri biografice sunt de folos, 
mai ales că autorul ,,Mistrețului cu colți de argint”a 
fost, ca puțini alții, un clasic din timpul vieții, în cel 
mai complex sens al termenului. Există,într-un anumit 
sens, un secol Doinaș. În definitiv, ,,spiritul veacului” 
trecut a început, cu adevărat, abia după Primul Război 
Mondial. Or, Ştefan Popa/ Ştefan Aug. Doinaș s-a năs- 
cut la începuturile României Mari, intr-un ținut ară-
dean de graniță, și s-a stins la puțin timp după intrarea 
în noul mileniu. S-a format, intelectual, într-un inter-
belic agitat de crize, dar cu maeștri de vârf: Blaga, 
D.D.Roșca - în filosofie -, Arghezi, Ion Barbu - în poezie 
(nu s-a subliniat suficient latura argheziană a poeziei lui 
Doinaș, ai cărui ,, Psalmi moderni” de senectute sunt,  
în egală măsură, capodopere ale tradiției psaltice auto-
htone); a traversat experiența războiului, avatarurile 
comunizării și postcomunismului, asumând, din plin, 
o istorie politică și intelectuală complicată.                  

A fost, alături de Radu Stanca, un reper al ,,resu-
recției” baladescului și un lider al Cercului Literar 
de la Sibiu. A traversat cu greu deceniul stalinist și 
represiunea asociată, trece prin închisorile comuniste, 
pentru a ieși la suprafață întru câtva schimbat, și totuși 
același. Cultura română nu va mai avea, în viitorul 
previzibil, un asemenea tip de poet-intelectual, pe care  
epoca noastră ,,post-umanistă” nu mai pare intere-
sată să-l producă. Ştefan Aug. Doinaș e un mare poet  
de factură clasică. Spovedania lui Doinaș a fost sin-
ceră, așa cum sinceră a fost și mărturisirea lui. Iată Psal- 
mul LXVI: ,,Când poporul acesta tembel/ va plăti pen-
tru tot, pentru toate,/ ce vei face, Stăpâne, cu el/ în 
teribila Ta bunătate?/ Cu venin concentrat  de crotal, 
/ își amestecă zerul, sămânța./ Oare e vreun infern 
mai total/ decât cel ce și-l face cu mâna?/ Mila Ta? El  
Ţi-o zvârle-n obraz/ și-Ţi rânjește la tunetul vocii. / Rostul  
lui pe pământ pare azi/ să-și ucidă cu bâta proorocii. 
// Dar îngăduie-l, Doamne, și vezi/ câți smintiți se 
pornesc să Te-nfrunte, / câte cranii surâd prin livezi,/ 
câte moaște ne-așteaptă pe munte. / Mai îngăduie-l, 
Doamne!Sub uși/ mai strecoară, - ne-o biată speranță./ 
Sfinții noștri cu bărbi de cenușiu,/ pentru ce nu-i așezi 
în balanță?/ Printre neamuri cu suflet hain/ noi cu 
ce ne-am hrăni mai departe,/ dacă nu ne-ai fi dat 
un tain/ de cucută, de cântec și moarte. ..” Psalmul 
e construit pe ideea dialogului de la egal la egal între 
Creatorul infinit și creația sa muritoare.

6 mai/2022
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Al.Florin	ȚENE
 

Greșit încadrează unii municipiul Drăgășani 
în categoria frazei lui Mihai Sadoveanu 

- “locul unde nu s-a întâmplat nimic “, fiindcă, în 
acest frumos oraș la umbra viței de vie roditoare, 
au trăit multe personalități din varii domenii care 
prin munca lor de-o viață au contribuit la înflorirea 
culturii române.Am scris acest articol cu gândul 
că cititorii vor cunoaște acele personalități din 
Drăgășani, unde a fost castru roman Rusidava, 
combătând cu exemple zicerea lui Sadoveanu. Am 
pornit la punerea în practică a acestei idei, având 
în memorie și zicerea lui Blaga: “Este greu de spus 
în ce măsură ideea creează istoria. Dar un lucru e 
sigur; ideea e atât de puternică încât în istorie ea 
ține adeseori loc de realitate.“

Un alt argument al meu este acela ca numele 
acelor personalități drăgășenene să fie cunoscute 
în timp ca argument împotriva   fenomenului de 
globalizare. În aceste condiții, există pericolul ca 
o parte din istoria poporului din spațiul Carpato-
Danubiano-Pontic și din ”lada de zestre“ a spiri-
tualității românești  să fie uitate, s-au să dispară, 
așa că este necesar ca lucrări precum cea de față 
să apară cât mai multe pentru tezaurizarea valorilor 
neamului nostru. Numai așa se poate confirma 
adevărul din aforismul lui Emil Cioran: “Când 
valorile pentru care luptă un neam se  cristalizează 
într-o adevărată lume istorică, atunci acel neam s-a 
integrat în devenirea culturală.“

Redau mai jos fotografiile celor mai proeminente 
personalități drăgășenene și fișa bibliografică  acelor 
care au cotribuit la promovarea culturii și științei 
naționale și internaționale.O parte dintre aceștia 
i-am cunoscut și chiar am colaborat la înființarea 
Muzeului Viei și Vinului din Drăgășani, le-am luat 
interviuri la emisiunile Stației de Radioficare din 
Drăgășani unde eram redactor.

Aceste personalități au scris istorie în Drăgășani 
și în țară, rămânând adevărate borne ce marchează 
harta culturii naționale.  „Într-un fel, aceste 
personalități sunt sfinții culturii române” – 
parafrazând pe poetul Tudor Arghezi) Şi mai sunt 
nenumărate astfel de aprecieri la adresa acestor 
personalități, noi nu putem să adăugăm nimic la tot 
ce s-a spus și s-a scris de-a lungul anilor. Putem doar 
să-l citim iar și iar, să ne fie mereu dor de aceștia, 
putem să deslușim înțelesurile adânci ale slovelor 
și lucrărilor acestora, putem să-i admirăm fără 
încetare uriașul talent al acestora și opera lăsată în 
urmă pentru posteritate și, nu în ultimul rând, să 
încercăm să iubim țara și poporul român așa cum a 
făcut-o ei. Oricât ar fi de greu, prin oricâte încercări 
am trecut și vom mai trece, dragostea de pământul 
pe care ne-am născut nu trebuie să se stingă, așa 
cum nu trebuie să uităm de valorile morale fără de 
care nu putem fi oameni deplini.

Baractaru, Mihai	V.	(n. la 18 apr. 1915 în com. 
Oșești, jud. Vaslui-decedat în 10 decembrie 2014 la 
Bucure;ti) – inginer agronom; inovator, cercetător, 
publicist. A efectuat vizite de documentare în URSS 
și Ungaria, pentru schimburi de experiență. A 
lucrat ca șef al Secției Agricole din raionul Oceakov 
- Transnistria (1943-1944), șef al Centrului Viticol 
Drăgășani (1945-1947), șef al Ocolului Viticol 
Drăgășani (1948-1949), inginer agronom la Stațiunea 
Viticolă Experimentală Drăgășani și totodată – șeful 
Secției Agricole și vicepreședinte al Sfatului Popular 

PERSONALITĂȚI	DIN	DRĂGĂȘANI,	BORNE	DE	HOTAR	ALE	
CULTURII	ROMÂNE

al raionului Drăgășani (1958-1961) și cercetător 
științific principal la stațiunea viticolă menționată 
(1961-1982). Ca veteran din cel de-Al Doilea Război 
Mondial (a luptat până la căderea Odessei), a fost 
decorat cu medalia „Bărbăție și Credință”, iar pentru 
meritele sale, a primit diferite alte 
medalii și ordine, în număr de nouă. 
În perioada 1962-1965, a fost propus 
deputat în Marea Adunare Națională 
și i s-a acordat titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste”. Contribuții însemnate la  
refacerea vechilor plantații de pomi  
și la armonizarea speciilor, produce- 
rea materialului săditor în pepinierele 
proprii, extinderea suprafețelor cu le-
gume și zarzavaturi, microraionarea viti- 
culturii în Podgoria Drăgășani, produ-
cerea vițelor altoite etc. A participat 
la pregătirea și perfecționarea specia-
liștilor, la centrele republicane de la 
Crevedia, Ploiești-Stoinești, Craiova, 
Galați etc. A publicat 12 broșuri de 
îndrumare și promovare (Producerea 
vițelor altoite în Regiunea Argeș 
- 1963, Vița de vie de pe lângă casă – 1968 ș.a.), 24 
de de studii în „Anale” și în volume colective, 5 pliante 
și planșe etc. Brevet de inovație pentru „Adaptarea 
grajdurilor și magaziilor la altoitul și forțatul vițelor 
altoite” (1964).

Barbu,	 Teodor (n. 14 oct. 1938, com. Voicești, 
jud. Vâlcea) – tehnician constructor; poet, publicist, 
animator cultural. Tehnician constructor la Institutul 
Proiect București (1956-1957) și la Institutul de 
Proiectare Proiect din Pitești (1957-1958); șef atelier 
Proiectări la FINCA (Fabrica de Încălțăminte) Drăgășani 
(1968-1989). Între 1970-1980, a lucrat ca profesor (cu 
o jumătate de normă) la Şcoala Generală „1 Mai” din 
Drăgășani. Începând cu anul 1984, până în 1995, s-a 
ocupat (împreună cu Aurelian Drăgușin) de elaborarea 
și editarea revistei „Convorbiri drăgășănene”, ale 
cărei prime numere au apărut prin heliografiere sau 
xeroxare. Redactor-șef la „Rusidava culturală” (2003-
2004), redactor la „Actualitatea drăgășăneană” (1992-
1997). Între 1994-2004, a fost președintele Cenaclului 
„Gib Mihăescu” din Drăgășani. Membru fondator (din  
1990) al Fundației „Gib Mihăescu” - Drăgășani. Redac- 
tor și colaborator la Monografia municipiului Dră- 
gășani (2004) și la Monografia Şcolii „Tudor Vladi-
mirescu” din Drăgășani (2008), Drăgășaniul între legen-
dă și adevăr.

În anul 2011, a publicat volumul de versuri  
Balansoarul cu vise, bine primit de confrații drăgășăneni.
Despre a carei carte ce cuprindea istoria Drăgășanului, 
Al. Florin Ţene scria: “Cartea lui Teodor Barbu este o  
operă de artă- cum spunea Tudor Vianu- ilimitat sim-
bolică și în acest sens nu se poate vorbi niciodată de o 
semnificație unică, ci dimpotrivă de o mare varietate 
de interpretări și înțelesuri în funcție de individ, grup 
social sau epocă istorică.

Fiecare epoca, așa cum le-a cuprins autorul în 
cartea sa, evidențiază cu predilecție anumite valențe 
ale lucrărilor de artă ale autorilor ce au avut tangență cu 
orașul Drăgășani și, fără a încerca în mod simplist să le 
aducă la același numitor, subliniază mai ales tendințele 
apropiate unei viziuni contemporane.

Caracterul formativ și informatriv al cărții semnată 
de Teodor Barbu constă în faptul că ea este un 
factor esențial de cunoaștere a unui localități și a 

personalităților sale ce au contribuit la dezvoltarea 
gândirii și sensibilității umane având un rol specific în 
înfăptuirea progresului social.

“Drăgășani între legendă și adevăr “, de Teodor 
Barbu, se înscrie, alături de miile de monografii 

apărute,  în marea istorie și enciclo-
pedie a neamului românesc.

	 Bălașa,	 Dumitru	 M. (n. la 1 
aug. 1911 în cătunul Dealu-Mare 
din com. Gușoieni, jud. Vâlcea – m. 
22 decembrie 2002, Drăgășani) –  
teolog (absolvent Magna cum lau-
de al Facultății de Teologie din Bu- 
curești); istoric, slavist, scriitor, pu-
blicist, tracolog. În timpul studiilor 
de seminarist, a înființat publicația 
„Foaia literară”. În 1939, s-a mutat 
la Craiova, ca preot la parohia „Sf. 
Nicolae” - Ungureni. În timpul celui 
de-Al Doilea Război Mondial, a fost  
pe front, îndeplinind cu har și curaj 
misiunea de preot militar. După 
război, a fost urmărit de fosta Secu-

ritate și condamnat la 5 ani de temniță grea, pentru 
„uneltire împotriva statului”. Secretar de redacție 
la fosta revistă de istorie „Oltenia” (înființată de el 
împreună cu mentorul său – N. Plopșor), secretar 
al Institutului de Istorie Națională – filiala Oltenia, 
secretar de redacție la publicația Monografia jude-
țului Dolj (13 volume), redactor (1967-1974) la revista 
„Mitropolia Olteniei” (fiind invitat special de Firmilian 
– mitropolitul de atunci al Olteniei, ca să revigoreze 
revista); a răspuns, de asemenea, de „Mitropolia Olte- 
niei”. În 1983, i-a fost confiscată biblioteca personală 
și o serie de manuscrise. Membru al Asociației Slaviș- 
tilor din RSR, al Societății de Studii Istorice din 
România, al Societății de Ştiințe Filologice etc. Cer-
cetător și creator polivalent și prolific, cu lucrări de 
referință sau de notorietate în domeniul istoriei bise-
ricești,  în cel al istoriei laice, al literaturii, al slavisticii 
(a descoperit și publicat, primul, Cronica murală de la 
Bucovăț în limba slavă), al tracologiei etc. În anul 1997 
a întemeiat la Sutești, împreună cu pr. Ion Marinescu, 
Fundația Culturală „Dokiana”, în cadrul căreia au editat 
revista cu același nume. Principal promotor al traco-
dacismului, pe linia lui N. Densusianu și Napoleon 
Săvescu, domeniu în care și-a făcut numeroși discipoli 
(și imitatori), în special dintre vâlceni. Președinte de 
onoare al Academiei Dacoromâne.

Lucrări publicate:  Regina nopţii – piesă de tea-
tru (1930), Despre familia lui Alexandru al II-lea 
Voievod ... (1944), Schitul Iezerul (1948) ; Mânăstirea 
Tismana, vatră străbună (1983), De la Zalmoxis la 
Iisus Hristos (1993, ed. a II-a - 2005), Codicele de la 
Suteşti (1999), Dacii de-a lungul mileniilor (2000), Roma 
Veche. Cronică ortodoxă daco-română (1999), Ţara 
Soarelui sau Istoria Dacoromâniei (2001; ed. a II-a, 
2003, cu titlu inversat: Istoria Dacoromâniei sau Ţara 
Soarelui), Marele atentat al Apusului papal împotriva 
independenţei daco-românilor (2007);, Suteşti – 
Repere istorice (1995; ed. a II-a, 2001). În colaborare 
(împreună cu N. Stoicescu): Dionisie Eclesiarhul. 
Hronograf (1764-1815) (1987) (EIR, pag. 48; OSCA/1, 
pag. 43-45; ME I, pag. 15-16, Preotul Bălaşa – 
„Patriarhul de Drăgăşani” la 90 de ani, 2001; Părintele 
Dumitru Bălaşa – O viaţă în slujba crucii şi a neamului 
DacoRomân, 2009).

(Va urma)



Pr.	Constantin	OLARIU

Protopsaltului Theodoros Vassilikos, persona-
litate de excepție care și-a pus amprenta 

asupra unei epoci și strălucitului reprezentant al 
muzicii bizantine, pe care îl încredințăm de întreaga 
noastră admirație și gratitudine.

Iubit, admirat, imitat de toți aceia 
care, prețuindu-i talentul și darurile 
excepționale cu care a fost înzestrat, Pro- 
topsaltul Theodoros Vassilikos a con- 
ferit muzicii o excepțională recunoaș-
tere în activitatea misonară a Bisericii, 
întrucât muzica în Biserică leagă 
spațiul sacru de timpul sacru și muzica 
bisericească sfințește timpul cântării și 
spațiul unde o ascultăm. Prin muzica 
bizantină, orice spațiu devine biserică 
și orice timp devine timpul sfințirii și al mântuirii.

Theodoros Vassilikos s-a născut în anul 1938 
și a primit primele lecții de muzică bizantină de 
la tatăl său, Alexandru, un alt cunoscut ieropsalt 
din Grecia.  Întâlnirea cu profesorul Theodoros 
Hatzitheodorou, personalitate proeminentă a muzicii 
bizantine și profesor al Odenului din Atena, l-a ajutat 
să-și desvârșească tehnica de interpretare, încât 
oaspete nostru de onoare de astăzi a valorificat o 
moștenire culturală absolut remarcabilă și, fiind 
recunoscut în pleiada celor mai mari personalități 
ale muzicii bizantine, s-a bucurat de renume pe plan 
internațional. Pentru mai multe biserici din Grecia a 
fost un adevărat privilegiu ca Theodoros Vassilikos să 
împlinească onoranta misiune de a slăvi prin cântare 
iubirea lui Dumnezeu față de oameni, cum însuși 
mărturisește: „Când m-am apropiat de strană, am 

PROTOPSALTUL	THEODOROS	VASSILIKOS
(Laudațio)

știut exact că asta vreau să fac toată viața. Nu pot să 
rămân nemișcat de cuvintele pe care le rostesc sau 
de sorgintea divină a muzicii pe care o interpretez. 
Mă consider un om credincios, iar ceea ce se aude 
când cânt este ceea ce trăiesc. Tot ce iese vine 
dinlăuntru spre afară. Dacă dincolo de tehnică nu este 

și o exprimare a credinței sau dacă nu 
credem în ceea ce cântăm, atunci nu 
mai credem în nimic”.

De peste 50 de ani este protopsaltul 
Bisericii „Sfântul Toma” din Atena. 
Theodoros a susținut numeroase 
concerte în diferite părți ale lumii, 
înregistrând cea mai mare colecție de 
imne și cântări ale Bisericii Ortodoxe  
cu un număr de peste 250 de casete 
și CD-uri lansate. Multe dintre acestea 
sunt folosite ca materiale didactice 

în mai multe universități din Europa și America și 
se regăsesc în marile magazine de muzică printre 
albumele lui Bach, Beethoven și Verdi. A promovat 
muzica psaltică bizantină în mod extraordinar la nivel 
național și internațional de-a lungul întregii sale vieți, 
întemeind în Grecia 4 coruri a câte 50 de membri, 
două dintre acestea fiind sponsorizate de Ministerul 
Economiei și de Banca Ioniană. 

Academia Franceză de Arte l-a onorat cu premiul 
„Charles Cross” pentru albumul dublu „Cele două 
liturghii ale Sfinților Ioan Gură de Aur și Vasile cel 
Mare”. A fost distins cu multe distincții, medalii și 
ordine pentru întreaga sa activitate de către mulți 
conducători religioși ai lumii creștine. 

De asemenea, a compus coloana sonoră a filmului 
realizat după tragedia Prometeu a lui Eschil.

Unul dintre cele mai strălucite momente din ac-

tivitatea sa muzicală și misionară l-a reprezentat Con- 
certul de la Vatican din anul 1989, când, la invitația  
papei Ioan Paul al II-lea, a interpretat muzica 
tradițională a Ortodoxiei, iar aplauzele celor 60.000 
de oameni și peste 30 de cardinali adunați în Piața 
San Pietro au venit ca o confirmare și o apreciere a 
ceea ce înseamnă punerea în lucrare a darului lui 
Dumnezeu.

Un alt concert mare, care i-a rămas în inimă, a 
fost la Paris, în anul 1980, când i s-a cerut să cânte 
ceva special, și anume slujba înmormântării ortodoxe. 
Concertul a fost transmis live de 12 posturi europene 
de radio.

În anul 2010 a primit din partea Patriarhiei Române 
Ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena și Crucea 
Patriarhală pentru întreaga activitate desfășurată.

  Activitatea Protopsaltului Theodoros Vassilikos 
a fost una de excepție în care domnia sa nu a fost 
furat de mirajul succesului imediat, ci a privit muzica 
drept un act mistagogic, care prilejuiește comuniunea 
dintre oameni și Dumnezeu, transformând orice 
cântare într-un moment de sărbătoare și, de aceea, 
aprecierea noastră este profundă.

 În anul 2015 am avut bucuria de a-l avea oaspete 
în Arhiepiscopia Râmnicului, iar prietenia și dragostea 
pe care a așezat-o în inimile tuturor acelora pe care 
i-a întâlnit, l-au readus în mijlocul nostru.

Din încredințarea asupra osârdiei și a lucrării 
deosebite săvârșită spre slava Bisericii Ortodoxe, cea 
una sfântă, sobornicească și apostolească, în această 
seară, Protopsaltului Theodoros Vassilikos i se acordă 
ordinul Crucea Râmnicului, cea mai înaltă distincție a 
Arhiepiscopiei Râmnicului, cu îndemnul ca și de acum 
înainte să sporească în tot lucrul bun spre slava lui 
Dumnezeu și slujirea aproapelui.

P.	CICHIRDAN	

Pe 06 mai 2022 în sala de spectacole a 
Consiliului Județean Vâlcea a avut loc un 

„Concert Extraordinar de muzică bizantină susținut 
de Protopsaltul Theodoros Vassilikos” Alături de 
acesta au mai concertat protopsalții Pr. Dr. Siluan 
Dumitru Scurtu din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului 
și Dimitrie Hristodulos Voicescu - protopsalt al Bisericii 
Sfântul Ioan Rusul - Polizu din București. 

Cităm mai jos textul apărut pe siteul Arhiepisco- 
piei Râmnicului, în data de 06 05 22, în legătură 
cu acest eveniment: «Concertul a debutat 
cu Troparul Învierii Domnului și a continuat prin 
interpretarea cata-vasiilor Paștilor și o serie de 
cântări psaltice de tradiție bizantină, precum și  

MUZICĂ	BIZANTINĂ	-	THEODOROS	VASSILIKOS
compoziții personale ale pro- 
topsaltului Theodoros Vassili-
kos.

Mulțumind pentru bucu- 
ria împărtășită celor prezenți,  
Înaltpreasfințitul Părinte Var- 
sanufie a evidențiat activitatea 
misionară și culturală a pro- 
topsaltului Theodoros Vassili-
kos, acesta „fiind recunoscut 
în pleiada celor mai mari per- 
sonalități ale muzicii bizantine.  
Theodoros a susținut nume-
roase concerte în diferite 
părți ale lumii, înre-
gistrând cea mai ma- 
re colecție de imne 
și cântări ale Bisericii 
Ortodoxe și a promo- 
vat muzica psalti-
că bizantină în mod 
extraordinar la nivel  
național și interna-
țional de-a lungul întregii sale vieți. A privit muzica 
drept un act care prilejuiește comuniunea dintre 
oameni și Dumnezeu, transfor-mând orice cântare 
într-un moment de sărbătoare”, a accentuat Înalt-
preasfinția Sa.

Ca semn de prețuire pen- 
tru prezența în Arhiepiscopia 
Râmnicului, dar și pentru toa- 
tă lucrarea misionară, Înalt-
preasfințitul Părinte Varsanu- 
fie a oferit protopsaltului The- 
odoros Vassilikos ordinul „Cru-
cea Râmnicului”, cu îndemnul 
ca și de acum înainte să 
sporească în tot lucrul bun 
spre slava lui Dumnezeu și 
slujirea aproapelui. »

Iubitorii de muzică psaltică 
din Râmnicu Vâlcea au avut 

ocazia să urmărească 
un foarte reușit con-
cert, am putea spune, 
chiar, original concert 
de muzică psaltică -  
în sensul în care îl 
poate avea clasicul 
astăzi - fiindcă, cum  
spunea Siluan Dumitru  

Scurtu pe scena Consiliului Județean, am avut 
ocazia să urmărim, poate, un „ultim clasic al muzicii 
psaltice”...

(Continuare în pag. 12)Cei trei psalți în concert

8 mai/2022



9mai/2022

Ionuț	ȚENE

Ca și în cazul întemeierii Ţării Românești 
din vremea lui Radu Negru Vodă și pentru 

consemnarea documentară a întemeieiri cetății și 
târgului Cernăuți din Moldova (Bucovina de nord) 
există o controversă care trebuie lămurită. Există 
încetățenită ideea originii Cernăuțiului printr-un 
hrisov semnat de domnitorul moldovean Alexandru 
cel Bun la 8 octombrie 1408. Oraşul Cernăuţi apare 
prima dată, alături de celelalte târguri moldoveneşti 
unde trebuia să se plătească vamă, în privilegiul 
comercial pe care domnitorul Alexandru cel Bun (1430 
– 1432) l-a acordat pe 8 octombrie 1408 „sfetnicilor 
şi orăşenilor din târgul Liovului” şi negustorilor din 
Galiţia. Documentul menţionează vămi mari şi mici, 
vămi de oraş, de strajă şi de hotar. Sumele plătite ca 
vamă depindeau de calitatea mărfii. Pentru mărfurile 
ce ieşeau din Moldova cuantumul vămii depindea şi 
de ţara de destinaţie. Cetatea Cernăuți exista înainte 
de hrisovul domnului moldovean Alexandru cel Bun. 
Încă din secolul XIII în documentele poloneze apare 
o cetate pe dealul Ţețina lângă Prut. Inițial cetatea 
de pe actualul teritoriu al orașului Cernăuți era 
pe un deal de 538 de metri înălțime care străjuia 
împrejurimile. Inițial a fost o cetate din val de pământ 
și palisadă, posibil o stărveche cetate dacică (carpi și 
costoboci) care a devenit la începutul evului mediu o 
întăritură slavo-română, ce a fost distrusă de tătari pe 
la anii 1240. Dealu Ţețina este situat la limita vestică a 
orașului Cernăuți, azi în cartierul Roșa. Denumirea Ţe- 

CETATEA	CERNĂUȚI	S-A	ÎNTEMEIAT	LA	1395	DE	CĂTRE	
ȘTEFAN	I,	DOMNUL	MOLDOVEI,	NU	LA	1408,	ÎN	VREMEA	LUI	

ALExANDRU	CEL	BUN.	O	RESTABILIRE	ISTORICĂ!
țina vine din limba română veche, dealul înalt fiind aco- 
perit de brazi i se spunea ”cetina”, care prin pronunția 
slavă a locuitorilor din acest areal a devenit ”țețina”. 
De altfel, însăși cuvântul românesc ”cetina” este de 
origine slavă, iar în sârbo-croată înseamnă brădet.

Pe această înălțime Ţețina de lângă Prut s-a 
ridicat o cetate de piatră în secolul XIV, clasificată în 
stilul ”donjon”, diferită de alte fortificații moldovene, 
așa cum remarcă Mariana Şlapac, membru 
corespondent, doctor habilitat în studiul artelor, în 
monografia „Castelologia comparată. Arhitectura de 
apărare a Ţării Moldovei între Occident şi Orient”, 
(Chişinău, Editura ARC, 2020). După întemeierea 
la 1359 a Moldovei medievale de către Dragoș I, 
urmașii maramureșeanului și-au întins stăpânirea 
treptat până în Galiția și Pocuția, unde existau așezări 
cu locuitori ”volohi”. Deși istoriografia română și 
sovietică consideră actul comercial a lui Alexandru 
cel Bun ca documentul fondator al orașului Cernăuți, 
realitatea istorică este însă alta. Cetatea Ţețina, acel 
stil de castru în jurul căruia s-au ridicat în general 
târgurile și orașele medievale, a fost consemnat 
mult mai repede, ca centru comercial și vamă pentru 
comerțul cu Polonia în special. Această cetate ar fi 
fost construită de Petru I Mușat, după luarea Pocuției 
de la regele polon Cazimir al III-lea. Cetatea este 
atestată documentar din 1395, când domnitorul 
Moldovei Ştefan I, împreună cu boierii lui, depun 
omagiul lor craiului Vladislav al Poloniei. La 1 august 
1404, la Camenița, Alexandru cel Bun și boierii 
„pămînteni moldoveni”, între care se afla si pârcălabul 

pan Hodco de la Ţețina, făgăduiesc credință craiului 
Vladislav al Poloniei. Primul cercetător care a susținut 
că Cernăuțiul este un târg moldovenesc întemeiat 
de Petru Mușat al Moldovei la 1395 a fost istoricul 
de artă clujean Virgil Vătășianu care a studiat dealu 
Ţețina. (Istoria artei feudale în Ţările Române, 
București, 1959). După ce a luat Ţara Şipenițului de la 
regele Poloniei Cazimir al III-lea, domnul ”valah” Petru 
Mușat a ridicat cetatea de piatră Ţețina înconjurată cu 
palisade și val de pământ, desigur pe vechea cetate 
slavo-română și fostă fortificație costobocă. Ştefan I 
Mușat a fost fratele lui Petru I Mușat și al lui Roman 
I Mușat, dar unii istorici îl consideră chiar nepot al 
acestora identificându-l cu „jupanul Steţco” care 
figurează printre martorii documentelor lui Roman. 
Potrivit altui document din 1398 el ar fi fost fiul lui 
Roman. Ştefan I a domnit în Moldova între anii 1394 
– 1399.

Cea mai veche atestare documentară a Ţeținei 
(Cernăuți) se regăsește în textul omagiului depus 
de Ştefan I, împreună cu boierii lui, regelui Vladislav 
al Poloniei, la 6 ianurie 1395. Cetatea, sub forma 
„Ceciun”, este menționată în Lista orașelor rusești 
îndepărtate și apropiate, în categoria „orașelor 
volohe” (Dicționarul geografic al Regatului Poloniei 
și al altor țări slave, volum I, Aa — Dereneczna, anul 
1880). După distrugerea tătarilor a cetății Ţețina în 
secolul XIII, locuitori slavo-români au ridicat târgul 
în partea sudică a Prutului și au refăcut cetatea din 
piatră ca obiectiv militar strategic. 

(Continuare în pag. 15)

Sâmbătă, 12 martie 2022, a fost comemorat  la 
Mănăstirea Lainici, din Defileul Jiului, marele 

sculptor Constantin Brâncuși. De ce aici!? Prin multele 
sale treceri spre Petroșani, acolo unde s-au născut 
elementele de construcție ale „Coloanei făra de 
sfărșit”, la atelierele CFR, artistul, de fiecare dată, atât 
la ducere cât și la întoarcere, făcea nelipsitul popas de 
rugăciune și reculegere. Aici, în memoria celui care a 
ajuns pe cea mai înaltă treaptă a artei în sculptură, 
recunoscut pe plan mondial, arhimandritul Ioachim 
Pârvulescu - starețul sfântului lăcaș, în fruntea unui 
sobor de preoți, a oficiat slujba de parastas în fața a 
peste 80 de persoane, venite ca și-n anii trecuți, cei 
mai mulți din județele Gorj, Vâlcea și Hunedoara, la 
care s-au adăugat turiști în tranzit. 

CONSTANTIN	BRÂNCUȘI,	COMEMORAT	LA	65	DE	ANI	DE	LA	
TRECEREA	LA	CELE	VEȘNICE

   Majoritatea, figuri cunoscute, 
prezenți și la alte ediții comemorative, 
iubitori de Brâncuși și de arta sa pe care 
a lăsat-o moștenire umanității. Am fost 
profund contrariat că la această ediție 
jubileu – 65 de ani, nu am observat 
prezența oficialităților locale!?... În 
schimb nu au lipsit oamenii de cultură 
ai zonei, care, ca de fiecare dată, prin 
cuvântul lor au oglindit  prestația 
artistică a celui care a lăsat o moștenire 
inegalabil de valoroasă, omenirii. Multe 
dintre lucrări sale le-a lăsat Franței – 
țara care la adoptat și-n care și-a găsit și 
locul de veci, în Cimitirul Montparnasse din Paris (*).

În finalul discursurilor ținute de starețul gazdă și 
de ceilalți doritori de a evoca amintiri despre figura 
marelui artist, oamenii de cultură, istorici ș.a., Mihai 
Sporiș – eseist, membru al UZPR Vâlcea, a anunțat 
apariția cu o zi înaintea evenimentului  a volumului 
„BRÂNCUŞI XXI – Atitudini, Reportaje, Semnificații”, la 
Editura „Intol Press” din Râmnicu Vâlcea, prilej care a 
constituit o prelansare a valoroasei lucrări...

Organizatoare a evenimentului a fost o asociație 
din comuna Peștișani, unde s-a născut Constantin 

Brâncuși. Evenimentul religios, de la 
Mănăstirea Lainici, a devenit o tradiție, 
care se organizează anual în jurul datei 

de 16 martie, ziua când marele artist mondial a trecut 
în neființă. 

* Cu puțin timp înainte, Brâncuși l-a chemat la el 
pe arhiepiscopul Teofil, preot la biserica ortodoxă, 
pentru a se spovedi și împărtăși, deoarece era slăbit 
din cauza suferinței, după care îi mărturisește: „Mor 
cu inima tristă pentru că nu mă pot întoarce în țara 
mea”.  La ora 2 dimineața, Constantin Brâncuși se 
stinge din viață, iar la 19 martie este înmormântat la 
cimitirul Montparnasse din Paris. 

Gheorghe	SPORIȘ
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MARILE	PERIOADE	ALE	ISTORIEI.
O	ALTĂ	VIZIUNE	A	ISTORIEI	UMANITĂȚII

(...)
 
Conceptul de energie apare mult mai târziu când 

omul inventează mașina cu abur, apoi mașinile care 
produc curentul electric. Din păcate nici acum nu știm 
precis ce este energia, ce este curentul electric, deși 
îl folosim.

Ultima  perioadă a istoriei este cea a Informației, 
care începe să joace un rol din ce în ce mai mare în 
viața și în evoluția Societății umane. Informația, sub 
forma cunoștințelor transmise în școli apăruse în 
sclavagism, apoi s-a dezvoltat foarte mult o dată cu 
învățământul și cu cunoașterea în evul mediu. Odată 
cu apariția și dezvoltarea mijloacelor mass-media 
Omenirea intră cu adevărat în era informației însă în 
secolul XX. Ca în ultimele decenii, o dată cu folosirea 
calculatoarelor și a internetului, să intrăm într-o zonă 
preponderent a informației. În deceniile următoare o 
dată cu realizarea teleportării vom transforma un corp 
fizic, „biologic” în informație putând să transmitem 
această informație la distanță, unde informația va fi 
reconvertită în obiect, sau într-un organism  biologic. 
Este posibil ca civilizațiile extraterestre să călătorească 
în univers sub această formă a informației.

De ce am făcut această paranteză, iubite domnule 
Academician: pentru că același drum l-a urmat în isto-

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

VIII

- Bunicule când toți 
oamenii vor ieși din carantină 
vor merge ca niște pinguini.

Peter	KIS

rie și Cunoașterea umană. Şi Fizica și Matematica. Omul  
a cunoscut și a denumit mai întâi obiectele, animalele 
de care se temea, relieful, unde tribul își așeza vatra, 
uneltele pe care învăța să le construiască și să le folo-
sească. Aceasta a fost perioada Substanței. Târziu, abia 
în Renaștere, cunoașterea a intrat în etapa Energiei, 
urmând ca Omenirea să intre în ultimul veac în spațiul 
Informației. Matematica fiind abstractă, operând cu 
simbolurile numerice, este Ştiința care din început a 
lucrat cu informația, ca în faza ei avansată să devină o 
matematică a informației, așa cum este Algebra..

Fizica a debutat și ea prin a fi o Fizică a obiectelor, 
a Substanței. Fizica mecanică, devenită apoi Fizică 
cuantică, o Fizică prin excelență a Energiei, va 
pătrunde împreună cu instrumentul ei ajutător, 
matematica, în nivelele mai jos de nivelul cuantic al 
atomului, în nivelul stringurilor. Apoi într-un târziu 
vor coborî în ultimul nivel, cel al Informației, în lumea 
infotonilor. Când vor deveni o Fizică și o Matematică 
a informației. Iar Matematica va deveni și ea într-
un mod mai mare, mai profund, mai abstract o 
Matematică a informației.

Cu greu pot, la puținele mele cunoștințe, și de 
fizică, dar mai ales de matematică, să îmi imaginez 
acest drum în viitor al Matematicii și al Fizicii, dar 
sigur într-un viitor mediu (dacă Civilizația umană nu 
se va autodistruge) Fizica și Matematica vor intra 
mai profund în faza avansată a cunoașterii umane, 
în etapa Informației. Dumneavoastră, care  sunteți 
un matematician strălucit, care ați ajuns acolo 
aproape de linia orizontului cunoașterii, ați putea să 
vă imaginați acest drum, și acest salt al Matematicii. 
Când vom vorbi despre Matematica informației sau 
Matematica informațională. Cum am o experiență de 
decenii în studiul Viitorologie intuiția mea îmi spune 
că mai este puțin până departe.

În al doilea rând, și dumneavoastră cu siguranță cu- 
noașteți lucrul acesta… Cum v-am mărturisit, toată viața  
am fost preocupat, absorbit de cercetarea în domeniul 

Ştiințelor socio-umane. A fost o sete, o neliniște, o  
tindere beată, mereu nepotolită către adâncul necu- 
noscut. Am fost fascinat de Adevăr, de marile Adevă-
ruri și mistere ale lumii. De aceea am și urmat Facul-
tatea de Filozofie, care m-a dezamăgit profund. Am 
vrut mereu să  ajung în centrul Misterului, să văd ce 
este acolo, vorba lui Arghezi, „să pipăi și să urlu este”.  

Din experiența mea de o jumătate de secol de  
cercetare în domeniul Ştiințelor socio-umane, Psiholo- 
gia, Pedagogia,  Sociologia,  Economia, Viitorologia am  
văzut cum o descoperire te duce, te cheamă și te  
împinge către descoperirea următoare. Așa s-a în-
tâmplat cu Tesla, cu Einstein, cu Edison și cu  marii des-
coperitori. Să exemplificăm : Pe mine acest constituent 
triontic, EIS, Energie, Informație, Substanță, această 
cărămidă de bază a materiei, m-a ajutat să descopăr 
Sistemul economic al viitorului, denumit „Sistemul 
socio-economic de evoluție, și să fundamentez noua 
Ştiință particulară a Economiei, pe care am denumit-o 
„Psiho-Economia”, Ştiință care duce mult mai depar- 
te în viitor Gândirea Economică românească, deschi-
zând orizonturi nebănuite cercetării în Ştiințele socio- 
umane. Şi chiar în Gândirea economică la nivel mon-
dial. (Modelul Sistemului socio-economic de evoluție 
și noua Ştiință Psiho-Economia sunt descrise pe larg 
în cartea noastră publicată de mulți ani „Economia 
secolului XXI sau Psiho-Economia”, apărută la Editura 
eLiteratura, București, în anul 2014). Iar în Psihologie 
m-a ajutat să aduc o nouă Teorie despre  Personalitatea 
umană, pe care am descris-o ca fiind un Sistem psiho-
biologic-cultural, format din EIS, foarte complex și 
evoluat (cea mai înaltă creație din universul Civilizației 
noastre) capabil de cunoaștere, dezvoltare și evoluție, 
funcționând într-o noosferă imensă, formată din 
energie și informație, creată de Sistemul personalității 
umane. Noosferă care se întinde în univers până la 
marginile cunoașterii umane, care sunt aproximativ 
marginile universului. 

       (Va urma)

Leontina	RUS

Din start trebuie să înțelegem că USR este Uniunea Scrii-
torilor din România și nu este uniunea criticilor literari. Şi  

atunci de ce numai recenzii semnate în presa obedientă USR? Păi  
ce fel de presă, agreată, finanțată de USR este aceea care nici măcar  
un minim de ziar on line să aibă, o fărâmă de  ziar, care să conțină 
și o arhivă, cât de cât, pe on line. O arhivă pe care BNR o cere 
chiar la înființarea ziarului...Exemplu revista Antares din Galați 
care a publicat o recenzie la cartea Oraşul de carton a lui Petre 
Cichirdan, iar revista nu există, spun unii că s-a desființat odată cu 
decesul titularului unui Facebook oarecare, pe nicăieri...Așa a fost 
promisiunea criticului, că va publica considerațiile sale critice într-o 
revistă agreată de USR!...critică literară executată la comandă!

*
Nu uităm că singurele structuri care au rămas neschimbate 

după Revoluția din Decembrie 1989, în România, structuri înființate 
în perioada postbelică, în anii 1949, sunt Uniunea Scriitorilor din 
România, Uniunea Muzicienilor și Compozitorilor și Uniunea 
Artistilor Plastici... (da, s-au schimbat denumirile Securității și 
Miliției înființate tot în 1949)... Niciun cuvânt despre legătura lor 
cu perioada interbelică care le dădea o alură sindicalistă!...Nu este 
cazul UZPR (Uniunea Ziariștilor...) care a existat în aceeași titulatură 

imediat după 1920 dar, nu a mai fost reînființată în 1949, mai mult, 
facultatea de ziaristică a fost desființată după 1970. Toate aceste 
uniuni de creație trebuiau să se reducă după 1990 la ceea ce au 
fost ele înainte de 1947, adică, uniuni sindicale...Nu de alta, dar 
ca să avem și noi, România, un sistem unitar așa cum sperăm ca, 
în curând, să avem un sistem informatic unitar... Să trăim și noi, în 
această lume, într-un sistem economic social unitar!...și nu numai 
cu legi monopoliste, cu paralelisme în legislația românească.

*
Revenind la Oraşul de carton care, spune criticul (de carton) în 

revista Antares (din carton) a Galațiului, că nu este roman „decât 
în imaginația autorului”. Trebuie să subliniem că numai în Româ-
nia uniunile de creație cuprind la un loc artiștii creatori și criticii lor  
(!?), aducând un grav prejudiciu concurenței și creației libere...nu  
sună anticonstituțional (vezi legea monumentului de for public- 
2006)? Dar criticul e critic, nouă ni se pare că este un critic de 
carton, rezultă, fals, din motiv ce se „plimbă” prin cultura română 
influențând legea pensiilor din România. Mai credem că această 
carte a șefului Intolului mai bine că există, decât că nu există. 
Vorba unui eseist de renume, senior editor la o presă cu cea mai 
evidentă și longevivă arhivă de presă din lume, Mihai Sporiș, care, 
nici mai mult nici mai puțin scrie într-un ziar neagreat de USR: „Îți 
mulțumim P.C. pentru cartea dăruită de tine comunității noastre”!

10 mai/2022
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ICOANE	MIRACULOASE
grabnic ascultătoarea	-	Mănăstirea	Suiești

(II)

Arhim.	Veniamin	MICLE

Cu ocazia zilei Bibliei, obștea Mănăstirii Suiești 
a aniversat Sfânta Scriptură, atât prin cateheză,  

cât și prin dăruirea a 50 de exemplare credincioșilor  
prezenți la slujbă. În cadrul catehezei: Sfânta Scriptu- 
ră, oglindă lăuntrică a creștinului ortodox, a fost pre- 
zentată credincioșilor învățătura Bisericii Ortodoxe 
despre această Carte Sfântă, modul în care trebuie să 
fie interpretată în duhul Sfintei Tradiții și necesitatea 
de a o avea în case, pentru un apostolat din genera- 
ție în generație, ca cea mai prețioasă moștenire ce se  
poate preda urmașilor. Cu această aniversare, Mănăsti- 
rea Suiești inițiază acțiunea de a împărți gratuit Sfânta 
Scriptură, acordând prima dată un număr de 50 de exem- 
plare, credincioșilor care au fost prezenți în biserică.

Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din  
Suiești, comuna Stănești, județul Vâlcea, s-a învred- 
nicit să fie înzestrată, alături de numeroase mănă-
stiri din Arhiepiscopia Râmnicului care au spre închi- 
nare permanentă, cu o copie a unei Icoane făcătoare  
de minuni a Maicii Domnului. La inițiativa Înaltprea-
sfințitului Arhiepiscop Varsanufie, la Mănăstirea Suiești  
a fost așezată o copie a Icoanei Maicii Domnului „Gor-
goypikoos”, adică Grabnic Ascultătoarea, adusă de la 
Sfânta Mănăstire Dohiariu din  Sfântul Munte Athos.

Această Icoană este una dintre cele mai iubite 
și renumite icoane ale Maicii Domnului, din întreg 
Sfântul Munte. Este zugrăvită în frescă, pe exteriorul 
peretelui estic al trapezei, iar trapeza se afla în partea 
stângă a intrării în curtea Mănăstirii Dochiariu, fiind 
cinstită în mod deosebit pe 1 octombrie.

Copii ale Icoanei „Grabnic Ascultătoare” au fost 
mereu cinstite cu dragoste și rugăciuni fierbinți în 
Rusia. Multe dintre aceste copii s-au proslăvit prin 
minuni, fiind cunoscute cazuri de vindecare de ciumă 
și posedare demonică.

În anul 1838, Mănăstirea Dohiariu a oferit o copie 
a Icoanei „Grabnic Ascultătoare” Episcopiei Misionare 
Ruse din Ierusalim, iar la 23 iulie 2006, Mănăstirea 
Lainici a primit de la Mănăstirea Dohiariu o copie a 
Icoanei făcătoare de minuni „Grabnic Ascultătoarea”.

Pentru cinstirea Preasfintei Născătoarei de Dumne- 
zeu, stareți de la mănăstirile vâlcene au început slujba 
Privegherii în seara zilei de 1 august, iar după miezul 
nopții, în lumina torțelor și a lumânărilor din mâinile 
monahiilor și credincioșilor, a avut loc în jurul bisericii 
procesiunea cu Icoana Maicii Domnului „Grabnic 
Ascultătoarea”, care a fost adusă de Chiriarhul Râm-

nicului. După procesiune, Arhiepiscopul Varsanufie 
a săvârșit rânduiala de binecuvântare a Icoanei, care 
a fost așezată temporar în fața Altarului de vară cu 
hramul Sfântul Mucenic Lucian din Dobrogea, unde a 
fost săvârșită Sfânta Liturghie.

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” a 
fost pictată în frescă în anul 1563, devenind cunoscută 
în secolul al XVII-lea, când monahul Nil, care avea în 
anul 1664 ascultare la trapeza mănăstirii, obișnuia 
să vină spre sala de mese ținând în mână o făclie 
aprinsă, care scotea mult fum negru. În drumul său 
spre trapeză, călugărul trecea pe lângă peretele pe 
care era zugrăvită Icoana Maicii Domnului. Într-una 
din nopți, când a trecut pe lângă perete, monahul Nil 
a auzit o voce din Icoana Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, zicându-i să nu mai îndrăznească să-i mai 
afume cinstita Icoană cu acel fum înecăcios. Călugărul 
a ignorat avertismentul și a continuat să meargă 
spre bucătărie cu torța ce scotea multă funingine. 
Atunci, Maica Domnului l-a certat cu asprime, zicând: 
„Călugăr nevrednic de această numire, oare ai să mai 
continui mult cu obrăznicia ta, afumându-mi chipul?”. 
Şi odată cu aceste cuvinte ale Maicii Domnului, 
călugărul Nil a orbit. Abia atunci a înțeles Nil că însăși 
Maica Domnului îi vorbise, ca una care răbda zilnic 
fumul înecăcios ce ieșea din făclia lui. După această 
întâmplare, monahii au așezat o candelă în fața Sfintei 
Icoane și un vas în care se ardea tămâie, astfel încât 
Maica Domnului să fie cinstită. Orb fiind, monahul Nil 
își petrecea tot timpul înaintea Icoanei, rugându-se 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să-l ierte și să-l 
vindece. După îndelungă pocăință înaintea icoanei 
Maicii Domnului, călugărul Nil a auzit din nou vocea 
cea minunată, zicându-i: „Nil, am primit pocăința 
ta și Bunul Dumnezeu te-a iertat, dăruindu-ți iarăși 
vederea. Spune, deci, fraților că eu sunt îngrijitoarea 
și ocrotitoarea mănăstirii. Toți cei care vor avea 
nevoie de ajutor să alerge către mine și nu-i voi trece 
cu vederea. Drept aceea, să se numească această 
icoană a mea «Grabnic Ascultătoare»”. Potrivit 
cuvintelor Maicii Domnului, Nil și-a recăpătat vederea, 
mulțumindu-i și slăvind-o pe Preacurata Stăpână.

După această întâmplare, monahii mănăstirii 
Dochiariu au blocat culoarul, încât nimeni să nu mai 
treacă pe acolo, ci fiecare să poată sta să se roage în 
fața Sfintei Icoane. Mai târziu, părinții au construit un 
Paraclis în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic 
Ascultătoarea”, în care au așezat o copie a frescei, 
ferecată în aur și argint.

În fiecare an, pe 6 septembrie, Icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului „Grabnic ascultătoarea” 
este dusă din Muntele Athos pentru o săptămână, 
la mănăstirea Sochos din nordul Greciei. Astfel, 
cei care nu pot merge la Mănăstirea Dochiariu, au 
posibilitatea să se închine în ei, vindecându-se boli: 
pe cei care nu au copii le dăruiește copii, pe femeile 
care nu zămislesc le face  născătoare de prunci, pe cei 
care fură lucruri străine îi descoperă, pe cei care sunt 
luați prizonieri de tâlhari îi eliberează, pe cei ce suferă 
de dureri de cap și de surzenie îi face sănătoși, pe cei 
prinși la munci chinuitoare îi scapă de ele, pe paralitici 
îi ridică, alungă lăcustele, dă vedere orbilor și pe cei 
care sunt în primejdie de boli aducătoare de moarte 
îi scoală și îi face sănătoși. Toate aceste minuni se află 
scrise în această Mănăstire a Dohiariului, cu toate 
împrejurările lor.

O minune a avut loc la începutul lunii decembrie 
2016. Potrivit unui martor ocular, un tânăr în vârstă 
de optsprezece ani din orașul Strumica – Macedonia, 
care suferea grav de bâlbâială, a vizitat Mănăstirea 
Dochiariu pentru a se închina Icoanei făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului „Grabnic ascultătoare”. 
Când tânărul, care nu mai vorbise înainte și care 
scotea doar sunete neinteligibile, a intrat în mănăstire 
și a stat lângă „Grabnic ascultătoarea”, Icoana 
făcătoare de minuni, el a început brusc să plângă și 
să strige în limba sa maternă: „Maică Maria, dă-mi 
sănătate!”. Toți care erau cu el și cunoșteau viața 
tânărului au rămas uimiți. După rugăciunea pe care 
un călugăr din Dochiariu a citit-o netulburat, tânărul 
macedonean s-a adresat tuturor celor prezenți care 
s-au rugat împreună cu el și a spus: „Vă mulțumesc 
tuturor, acum mă simt foarte bine”.

După cum mărturisește monahia Tecla din 
mănăstirea Sochos, o femeie din Larissa a venit cu 
fiica ei de opt ani, care era mută. Când mama și fetița 
s-au dus să se închine Icoanei, fetița s-a uitat la Maica 
Domnului și a strigat pentru prima dată numele ei: 
Rafaela. Toți cei care erau acolo au rămas uimiți și 
mama a izbucnit în lacrimi.

O nouă minune a Maicii Domnului. O fetiță de 
8 ani a început să vorbească în fața icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic ascultătoarea”,

În fața acestei Icoane, se cântă zilnic Paraclisul 
Maicii Domnului, fiind un izvor neîncetat de mângâieri 
și tămăduiri, ea fiind cinstită în întreaga lume, mai ales 
ca ocrotitoare a familiilor creștine și, în mod special, 
ca ajutătoare pentru femeile care nu pot naște prunci.

S-au împlinit 300 de ani de la Martiriul Sfinților Brâncoveni, ani în înșirui- 
rea cărora s-a vorbit, întru totul îndreptățit, despre virtuțile familiei, despre neega-
labila perioadă brâncovenească a culturii române, s-au alcătuit studii și volume 
monografice dedicate familiei, însă i-a revenit doamnei Iuliana Mateescu meritul 
de a oferi culturii române un album monografic închinat Mariei Brâncoveanu.

Albumul, realizat într-o frumoasă colaborare cu Centrul Cultural al Municipiului 
București ARCUB, prin implicarea doamnei Mihaela Păun, încununează 
mănunchiul virtuților cu care și-a înzestrat viața Marica, cea alintată și adorată 
de bunicul Antonie de la Popești, domn al Ţării Românești, cea întru totul iubită 
de sfântul ei soț, voievod și martir, cât și de întreaga sa familie ce a devenit 
leagăn al sfințeniei, cea care a atras admirația nu doar în lumea creștină, ci și 
în rândul celor care i-au martirizat familia. Așezând-o nu doar alături de Sfântul 
Voievod Martir Constantin, ci în mijlocul familiei Brâncoveanu, ca descendentă 
a unei familii de domn al țării, ce se bucurase în tinerețe deopotrivă de atenția 
și educația de la curte, dar și de cea primită în preajma familiei Cantacuzinilor, 

una dintre cele mai influentele și educate familii ale veacului, autoarea îi descoperă 
Doamnei Maria Brâncoveanu frumusețea, eleganța și cultura tinereții, iubirea, 
devotamentul, evlavia, chibzuința și discreția vieții de familie, slava domniei și crucea 
suferinței nemângâiată din perioada martiriului, al închisorii și al exilului, precum și 
puterea primită ca dar de la Dumnezeu, pentru a se îngriji de recuperarea trupurilor 
martirilor, de mângâierea fiicelor rămase în viață și de reașezarea demnității în 
sufletele urmașilor săi. Albumul este, așadar, o invitație spre a desluși excursul vieții 
doamnei Maria Brâncoveanu, unul autentic și cu totul răvășitor. În felul acesta, 
Doamna Maria Brâncoveanu răzbate istoria celor trei veacuri, într-un „strigăt de 
durere” în conștiința românească. Povestea vieții Doamnei Maria Brâncoveanu, 
rescrisă cu multă pasiune, este un exemplu de jertfelnicie, smerenie și demnitatea 
pe care poporul român le-a dăruit întregii lumi.

Mulțumindu-vă pentru participarea la evenimentul prilejuit de lansarea 
volumului „Maria, doamna voievodului sfânt Constantin Brâncoveanu”, în aceste zile 
de sărbătoare  suntem încredințați că dragostea cu care Doamna Maria Brâncoveanu 
a slujit Biserica, familia și neamul se așază drept temelie a comuniunii întru bucuria 
sfinților. Hristos a înviat!» († VARSANUFIE, Arhiepiscopul Râmnicului)

LA	ARHIEPISCOPIA	RÂMNICULUI	...		(Urmare din pag. 4)



Pascală

În Joia Mare..., cu taina, se aude
Tocmeala-n cugetul de Iude,
Apoi pe seară-,n Ghesimani
E somnul greu, potopu-i de dușmani

Ce se împresoară-n beznă c-un sărut:
Calvarul  „judecăți” a început!
Cădea-va sigur noapte, pe Golgota,
Sfârșirea vremii să își ieie dota!

„Finis coronat opus!”
Supus, măreț s-a răstignit Iisus.
Crezul plăpând, timida șovăială
Dihonia, prea multa îndoială

Nu-și află-n OM, prea lesne  leacul,
Mult prea puțin ne este veacul,
Atunci Tatăl-Cuvânt S-a scris în carte
Ca tot ce-i nume: fie făr` de moarte!

Totala mântuire, iertarea  de păcate
E la soroace  binecuvântate, 
Că viața nu-i ce-a fost și... piere,
Ci duhul alb din ziua de-nviere!

Paște

Seara de sânge se scurge,
Jarul apune-n cărbune,
Lumina pierită pe culme
În umbre și beznă se stinge.

Noaptea e grea, necuprinsă,
Pământul mumelor tremură,
În hohotul de plâns se cutremură,
Chiar luna pe boltă e lipsă.

Veghe, poruncă: „strajnică pază !-
Celui Ce-a semănat pe Pământ
Iubirea de semeni, drept legământ!-
„ Nimeni și nimic să nu-I creadă!”

Luna ivită aprinde pustiul
Duhul seminței piatra-Şi ridică
Pământul Cer nou își despică
Tatăl din veac se primenește în Fiul!

Pe Ceru-I cu lună un Soare-I chemare:
Luați lumină nouă! Veniți!
E pâinea ființării! Veniți!
Paștele din veac  e-n fiecare!
E vinul viței sânge-al vieții
Din Miel tăiat, trecerii porții!

 Robești/12.04 2020

Sâmbăta...	ziua	a	șaptea,	
din	întretimp	

(Saturn bătrân... la pensie scos
 O eră nouă... Cronos!)

Lăsați apa sâmbetii să-și scurgă talazul
Păcatelor scaldei din urmă,
Timpul bătrân să-și spele obrazul,
Cenușa să-și pună în urnă!

Cuvintele-n morminte comori
Sunt taine de ouă-n cuibare.
Tăcerea deplină așteaptă noi zori
Porunca luminii începătoare...
...............................................
Luați în candela curată
Lumina vie înviată!
Puneți-O să vă îndrume:
Timpul nou, în noua lume!

Robești 18.04.2020

E freamăt de chiparos în grădină
Timpul întins, în agonie..., suspină
pasărea duhului pare străină
aripa-i neagră poartă o vină!

Vinerea	Mare	–	a	Judecății	și	a	
Săvârșirii

Cu fiecare instanță,
Mai sus ca importanță,
 mai aspră-i sentința,
mai mare-i putința,
acordul cu trebuința!
Nu mai contează ființa:
„Political corect”  este voința.
Interesul  major ? E pus... pe popor!
Vrere să-i pară, să pară că-l vor!
Dreptatea-i   în ceruri..., nu e și-a lor!

Cu aclamații se unge un rege
Adevărul minciunii? Facă-se lege!
Când gloata strigă: „dați-L morții!”
Se curmă, cu lege, firul dreptății!
....................................................
A căzut amurg pe cale
„Buciumul sune cu jale!”
Timpul fruntea își despică
Lacrimi, sânge, clipe pică.
Fântânile adânci, adune
Izvorârea celor bune.
Adevărul nu apune
Învie o  nouă lume, 
Pusă-n rădăcini comoară
Să răsară-n primăvară!

 Robești 17.04. 2020

Ecce homo! O trestie-n vânt
Între viață și moarte, doar un singur cuvânt
Trecerea, poarta cu sânge-L arată:
Mielul din turmă! El, jertfa curată!

Ziua	a	II-a.	A	luminării	Lunii,	
a școlirii, a creșterii, a intermedierii luminării 

Frații, fratele-și vând în cruntă robie
Să treacă deșertul spre cea pribegie.
Din ura, trădarea și vânzarea lor
Crescu izbăvire un smochin roditor.

Luna-n deșert arată cărare
Să crească-n pribegie de Nil înțelept
Unde mai mare e(RA) rege un Soare
Şi-a cărui lumină, ea Luna, o are pe piept!

13.04.2020/ Robești
Iosif e călăuză în legea pământului
Înțeles  el face... cuvântului
Peșteră, de peșteră, leagă
Profetul  ce vede,  veghează, cutează! 

	Ziua	a	III-a,	Marți...	

... este o Taină a Cununiei (pe vremuri Marte, războinic 
și plugar vestit, ademenea pe ... Venus/ doi luceferi la 
hotarele nopții își dădeau... mâna!)

Candele, cu foc-fecioare, își ard uleiul spre-nserare
Din zece cinci, de vis cuprinse, rămân  dragostei nestinse.
Iat-un fulger... Zburător! Cată-n noapte  o luminare...
Vede-o mâna, alba zână,  cu cinci candele aprinse!

Lumină cu lumină să se-nsoțească,
Hora cununiei să dănțuiască,
Mâna dreaptă-n dreaptă mână
Fi-vor una...  împreună!

Candela ce arde și pururi este plină
Își are în lăuntru izvorul de lumină!

14.04.2020/ Robești 
Prea plinul Măslinului
Undelemnul destinului
Candela lumina își ține
Cât mai rodește măslinul din tine!... Omule , Pomule!... 
Pomule,  Omule! ( o altă posibilă cununie!)

Ziua	Întâi-	ziua	Soarelui/	Floriile

Cetatea poarta își deschide să intre călare Promisul
Zarva e mare: urale, osanale! Aievea e visul?
Pe malul Călii, cu volburi, ori chip liniștit
Salcia	plânge! Ea știe mai bine destinul sortit!

Pe mânzul asinei El, Mielul, este  Cel mare
Pe bolta înaltă oglinda-I un soare.
Speranța dezrobirii, iute-l vrea rege,
Dar... pământean fie!, se-nțelege!

Florile smulse,  cinstirii prinos
Se scutură-n vaze fără folos.
Când falsa speranță pare trădată
Gloata orbită se vrea răzbunată!

12.04.2020/Robești
Floarea-i promisiune de rod
Atunci când nu-i cosită de norod
Cu trup de	salcie înverzită
Din mormânt ivitu-s-a mlădiță!

MIHAI	SPORIȘ
POEZII	PASCALE

MUZICĂ	BIZANTINĂ	-	THEODOROS	VASSILIKOS				(Urmare din pag. 8)

Dacă în urmă cu șase ani (vezi Video Arhiva de pe www.culturaarsmundi.ro) 
vâlcenii erau încântați de interpretarea lui Nikodimos Kabarnos - 2016, pe aceeași 
scenă a CJ Vâlcea,  dar în isonul unei corale condusă de același Dumitru Scurtu, și, 
care, de atunci și până astăzi are peste 200 000 de vizualizări; iată, astăzi, o muzică 
mai austeră, dar veritabilă, cu trei psalți clasici i-a încântat pe vâlceni. Aducem 
mulțumirile noastre Arhiepiscopiei Râmnicului pentru acest eveniment, care, 
puțini credeau, că, într-un timp atât de scurt, doar șase ani, va face atât de mulți 

iubitori de muzică psaltică, muzică veche, atât de veche!...fiindcă în mod normal 
ea se află la baza acestei nemaipomenite arte care este muzica. Bocetul și muzica 
de strană s-au asociat și au rezistat până astăzi ca o veritabilă armă împotriva 
modernismului, celor care în secolul XX au vrut să distrugă armonia...

Rugăm cititorii noștri să citească și articolul Pr. Constantin Olariu - „Laudațio” 
- închinat protosaltului Theodoros Vassilikos, precum și cele două filme care 
încearcă cât de cât să redea atmosfera creată de psaltiști...

NOTĂ:	 Continuarea articolul Prieteni, scrisori, amintiri semnat de Nicolae Ciurea în numărul trecut al ziarului nostru se face în ziarul on line 
 Cultura Ars Mundi, http://www.culturaarsmundi.ro.

12 mai/2022
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Tanța	TĂNĂSESCU

Muzeul Trovanților din Costești, județul 
Vâlcea, este o rezervație naturală de tip 

geologic, un muzeu în aer liber lîngă Drumul Național 
67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu. În suprafața generoasă 
a acestuia (aproximativ 1,10 ha) se găsesc numeroase 
formațiuni geologice cu dimensiuni de la cele mai mici 
și până la câțiva metri, în forme sferice sau elipsoidale 
neregulate, toate aceste formațiuni 
geologice fiind cunoscute sub 
denumirea de trovanți. Termenul 
de trovant este specific literaturii 
geologice române și a fost intro-
dus prima dată de Gheorghe Mur- 
goci în lucrarea „Terțiarul din Olte-
nia, 1907”. Trovanții reprezintă ci- 
mentări locale în masa nisipu- 

MUZEUL	TROVANȚILOR	DIN	COSTEȘTI
rilor ce le contin, iar secretia neuniformă a cimentului 
conduce la diferite forme ale acestora, uneori cu totul 
bizare. 

Cele două condiții esențiale în formarea trovanților 
sunt <<existența unor sedimente nisipoase și conser-
varea unei largi porozități în ciuda compactării 
normale cauzată de presiune precum și prezența 
concen-trațiilor locale, cu distribuție neuniformă, 
numitele “segregații” de minerale specifice de 

componenți secundari dispersați 
în roca gazdă (fluide carbonice în 
nisipuri>>. 

Trovanții din Costești apar din 
râpa gălbuie, argiloasă, așa cum 
puteți vedea în imaginile atașate, 
de unde se rostogolesc la vale într-
un vuiet ca o chemare de departe, 
ca o năvălire de nicăieri. 

Eram singură în tot acest muzeu în aer liber când 
am auzit prima oară vuietul râpii, și m-am uitat în zare 
uimită ca și cum ar fi urmat să fiu martoră la nașterea 
unui nou trovant.

Trovanții pot fi întîlniți în mai multe zone 
din România, dar cei de la Costesti sunt cei mai 
spectaculoși datorită diversității și dimensiunii 
formelor – de la cîțiva centimentru și până la 5m.

George	TULEA

Mă uit așa, cu uimire și admi-
rație, la titluri de publicații 

și articole de presă tipărite de pe la 
1800 încoace, găsite în lumea virtuală 
a internetului, și sunt nostalgic de ce 
publiciști erau la acea vreme și mâhnit 
oarecum de cum a ajuns presa sau, ca 
să nu generalizez, o parte a presei din 
zilele noastre. 

Vă redau mai jos o parte dintr-
un articol în care un editor pe nume 
C. Banu, explică publicului cititor, ce 
anume l-a determinat sa editeze prin 
1911, publicația „Flacăra”....… 

”Un cuvânt.... care putea să lip-
sească 

Așa îmi închipuiam. La ce bun 
cuvântul cu care de obicei revistele noi 
caută să se prezinte publicului cititor și 
să-și lămurească această prezență? 

Se pare însă că în dulcea noastră 
țară nimic nu se poate întreprinde fără 
țeluri perfide și misterioase. 

- Ce urmărești? - e întrebarea, nu 
numai unul mi-a pus-o însoțind-o de 
surâsul omului care înțelege ceea e vrei 
să-i ascunzi. 

Iată-mă dar dator să mă lămuresc 
și să intru, fără de voia mea, în 
considerațiuni personale. Făcând-o, 
însă, în această revistă, pentru întâia 
și cea din urmă oară, poate că atât 
colaboratorii cât și cititorii vor fi mai 
puțin servi în dreapta lor judecată. 

Ce urmăresc?... Oare să nu fie 
destul că încerc, cu osteneli care îmi 
sunt plăcute și cu mici sacrificii pe care 
sper să le pot suporta, să pun, pe un 
preț modest, la îndemâna mulțimii o 
publicație onorată de colaborarea celor 
mai de seamă scriitori ai noștri? 

Să mai fie trebuință și de altceva?... 
De un cuget lăturalnic și tenebros 

pe care să-l fi zămislit în folosul unor 
interese străine de ale artei și de ale 
culturii în genere? 

Vai! Se pare că da!... ”

PRESA	ROMÂNĂ,	MĂRIRE	ȘI	DECĂDERE
Scuzat să-mi fie lungul preambul, 

dar am vrut să nu rup în fraze scurte, 
gazetărești de altfel, șirul ideilor, 
ale mele și ale distinsului C. Banu, 
directorul ziarului Flacăra.

Ţin să menționez, pentru că am 
amintit de spațiul virtual, faptul că sunt 
un adept al presei tipărite, din varii 
motive care vor face subiectul unui alt 
articol. 

Revenind la articolele și publicațiile 
vechi, trebuie să spun că am rămas  
fascinat de profesionalismul semnata-
rilor acelor articole, și de arhaica limba 
română de atunci care, chiar dacă e mai 
greu de citit, are un farmec inefabil. 
Felul cum era construită o frază, pe 
mine m-a cucerit. 

Altfel spus, articole și publicații din 
alte vremuri, când ziaristul era ziarist, 
inginerul inginer, doctorul, doctor etc.

Profesionalismul și seriozitatea erau 
apreciate și tratate ca atare. 

Am văzut în aceste publicații câteva 
reclame neaoșe aruncate pe firul pagi-
nilor și nu pot să nu mă întreb: cum se 
descurcau financiar în acele vremuri? 

Am mai spus-o și cu alte ocazii: 
Cultura necesită bani! 

Deci, în afară de reclame, abona-
mente și prețul ziarului vândut, care 
știm cu toții că nu ajută cu mai nimic, 
cum reușeau să ducă mai departe o 
publicație? 

Chiar dacă, ca și astăzi, mai erau  
finanțate de la „stăpânire”, publicațiile 
vremii și-au păstrat totuși în mare mă-
sură echidistanța și codul deontologic 
al ziaristului. 

Astăzi însă, constat cu amărăciune 
că aceste lucruri sunt din ce în ce mai 
mult o rară avis. 

M-am gândit în prima fază să pun 
titlul articolului, „Ziaristul SRL”, dar am 
zis să nu fiu vulgar.... 

De ce Ziaristul SRL? Pentru că asta 
tinde să devină din multe puncte de 
vedere, fără să generalizez, meseria de 
jurnalist. 

În goana după bani, din ce în ce mai 
mulți dintre colegii mei, trec peste orice 
regulă deontologică și de bun simț. 

Deunăzi mă aflam în biroul unui pri- 
mar, propunându-i înființarea unei pu-
blicații locale de larg interes, sub egida 
Primăriei și Consiliului local. Răspunsul 
scurt a fost: Nu sunt bani! Dar ce m-a du- 
rut cel mai tare a fost faptul că pentru pu- 
blicațiile care îl lăudau, se găsesc bani!

Nu am nimic cu nimeni!
E loc pentru toată lumea sub soare!
Dar ce jurnalist mai ești dacă 

scrii doar pentru bani, fără a relata 
adevărul, fără a fi echidistant, subiectiv, 
și profesionist? Doar Ziaristul SRL! 

Şi tu ca edil, de ce te simți dator să 
dai bani unor astfel de publicații dacă 
nu ai nimic de ascuns? 

Măcar mi-a spus în față ca îl „dau la 
ziar” dacă nu „contribuie”. 

Serios? Păi și cu presa care într-ade-
văr vrea să facă ceva util cum rămâne? 

M-am lămurit singur. Ca în tren! 
Înțeleg așa cum am spus mai sus, 

că presa supraviețuiește cu greu în 
zilele noastre, dar ca să te vinzi efectiv, 
ca meserie vorbesc, pentru bani, 
înseamnă în primul rând o decădere 
umană și apoi ca jurnalist.

Presa locală, cel puțin, a decăzut 
groaznic în ochii cititorilor săi publicând 
elogii plictisitoare la adresa aleșilor lo- 
cali. Cum să lauzi un ales local în pu-
blicația ta și apoi să o dai spre citire oa- 
menilor din acea localitate? Este un non- 
sens. Păi nu sunt ei destul de lămuriți  
cât de bun sau ne-bun e primarul? Ca 
doar pe ei îi păstorește, nu? 

Dacă ceva sau cineva trebuie lăudat, 
să fie lăudat, dar asta să nu știrbească 
cu nimic din integritatea jurnalistică. 

Desigur că aceste lucruri se întâmplă 
și la nivel național. Din această cauză 
presa românească și-a pierdut mult din 
credibilitate și implicit din cititori. 

Din cele spuse iese în evidență un 
alt aspect, starea jalnică din punct de 
vedere financiar a presei românești, 

ceea ce este grav! 
Acest lucru duce la o presă aservită! 

Așa cum am spus-o deja, nu generalizez.
Sunt jurnaliști sau patroni de 

presă care stau cu căciula în mână la 
autorități, pentru sume de cele mai 
multe ori derizorii, pentru a putea să-și 
editeze sau să-și tipărească publicația, 
să-și plătească angajații, energia 
electrică, taxe și impozite etc. Pentru 
aceștia toată admirația.

În acest sens ar trebui purtate 
discuții lungi, dar și constructive, presa 
având o mare contribuție la gradul 
de educație al unui popor. Iar o presă 
subfinanțată, devine o presă de proastă 
calitate, care duce la incultură, proastă 
informare, manipulare... și exemplele 
ar putea continua.

Lipsa banilor împinge pe unii colegi 
de breaslă să facă o presă de proastă 
calitate, ineficientă, din dorința de a 
supraviețui. 

Dar unii dintre noi o fac pur și 
simplu pentru profit călcând în picioare 
sobrietatea meseriei de jurnalist. 

Toți suntem în aceeași oală, cum 
se spune în popor, dar poporul nu ne 
mai citește dacă vom continua așa! 
Deja tirajele sunt în moarte clinică, 
on-line ul, care este la modă acum, 
ne împroașcă numai cu titluri de gen 
„bombă”, „breaking news” și când 
accesezi site-ul constați cu stupoare că 
nu spune nimic și înjuri singur în barbă 
că ți-ai pierdut timpul să citești cine știe 
ce știre „apocaliptică”. 

Îmi par din ce în ce mai îndepărtate 
vremurile în care o știre era cu adevărat 
o știre, un reportaj te purta în altă 
lume, iar un articol cultural era o operă 
de artă. 

Am speranța că mai sunt jurnaliști 
și publicații, cum este si cea de față 
care, prin ascuțimea condeiului și 
corectitudine, vor rezista în aceste 
vremi de restriște. 

Își vor păstra verticalitatea în ciuda 
lipsurilor, vor da valoare articolelor, 
publicațiilor și vor fi citite cu plăcere 
și curiozitate peste veacuri, așa cum 
citesc și eu acum ziare din timpuri de 
mult apuse!



	  

Primăria	 Râmnicului	 somează	 Rom-
prest	 Energy	 să	 își	 respecte	 obligațiile	
contractuale

Printr-o notificare transmisă în cursul 
acestei zile, Primăria Municipiului 

solicită firmei Romprest Energy SRL, 
prestatorul serviciului de salubrizare de 
la nivelul Râmnicului, să-și îndeplinească 
obligațiile așa cum sunt stipulate în 
Contractul de delegare nr. 23205/2015, respectiv să procedeze ”de îndată” la 
colectarea și transportul deșeurilor municipale din punctele de precolectare de 
pe raza municipiului. În caz contrar, Municipalitatea anunță că va face apel la toate 
mijloacele legale pe care le are la dispoziție pentru ca situația să revină la normal. 
Ca urmare, în cursul zilei de joi, 12 mai, autogunoierele Romprest au reluat 
colectarea deșeurilor, cu accent, într-o primă etapă, pe cele depozitate în afara 
containerelor speciale, până la remedierea situației existente.

S-au	inaugurat	lucrările	de	reabilitare	
de	la	internatul	Liceului	Forestier

Motivată de creșterea performanței 
energetice a clădirii, de reducerea 

consumurilor și de îmbunătățirea con-
fortului celor cazați aici, investiția de la in- 
ternatul Liceului Forestier a constat în 
reparații la instalațiile de încălzire, finisaje 
la pardoseli și tavane în sălile de clasă, 
camerele, holurile și grupurile sanitare de la parter și 
de la cele trei etaje, lucrări de consolidare a imobilului, 
reabilitarea termică a anvelopei, precum și amenajări ale 
spațiului exterior adiacent. De asemenea, s-a avut în vedere 
conformarea clădirii din punct de vedere al securității la 
incendiu. Prezent la inaugurarea lucrărilor, primarul Mircia 
Gutău – care a fost însoțit de directoarea școlii, prof. Gabriela 
Staicu și de directoarea adjunctă, prof. Daniela Dașoveanu - 
și-a arătat satisfacția pentru felul în care arată acum spațiile 
de cazare ale elevilor de la Liceul Forestier, subliniind faptul 
că înainte de începerea lucrărilor care au costat peste 4,4 
milioane de lei de la bugetul local, imobilul era într-o stare de degradare foarte 
avansată, iar acum se ridică la cele mai înalte standarde. Internatul de la Liceul 
Forestier poate găzdui până la 120 de elevi în cele 30 de camere, aici fiind cazați și 
elevi de la alte unități școlare, precum și participanții la olimpiadele regionale sau 
naționale care sunt găzduite de municipiu.

Miercuri,	 18	 mai	 –	 exercițiu	 de	 pre-
venirea	și	stingerea	incendiilor	la	Arenele	
”Traian”

În baza Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor și 

în conformitate cu planificarea anuală, 
miercuri, 18 mai, începând cu ora 15.00, 
la sediul administrației municipale 
de la Arenele ”Traian” din bulevardul 
Nicolae Bălcescu nr. 24, se va desfăşura 
un exercițiu de pregătire cu personalul 
Primăriei municipiului privind prevenirea și stingerea incendiilor. Exerciţiul are 
ca scop evaluarea capacităţii de răspuns la urgență în caz de incendiu, precum și 
dezvoltarea abilităţilor salariaţilor Municipalității în acordarea a primului ajutor. 
Locuitorii din vecinătatea Arenelor ”Traian” și cei care vor tranzita zona sunt rugați 

să nu intre în panică în urma desfășurării forțelor de intervenție și a semnalelor de 
avertizare sonore și luminoase ce vor fi emise. Pe perioada derulării exercițiului, 
activitatea de relații cu publicul a Direcției Economico-Financiare și cea a punctului 
de auto-recenzare asistată care funcționează în sediul DEF de la Arenele ”Traian” 
nu vor fi afectate și se vor desfășura conform programului.

Primăria	realizează	lucrări	de	fluidizare	
a	traficului	auto	pe	strada	Câmpului

Primăria Râmnicului, prin Direcția 
Administrarea Domeniului Public, 

derulează lucrări de fluidizare a traficului 
rutier la capătul dinspre est al străzii 
Câmpului și în zona legăturii cu drumul 
de-a lungul Oltului care duce în satul Olteni 
al comunei Bujoreni. Investiția – care se 
va finaliza săptămâna viitoare – a fost 
determinată de numărul tot mai mare de 
șoferi care aleg această variantă rutieră și 
vizează lărgirea carosabilului la 6 m astfel 
încât să permită trecerea simultană a două 
autovehicule, montarea unui limitator 
de înălțime (2 m) înaintea subtraversării 
podului de cale ferată și realizarea unui sistem cu pompă pentru colectarea și 
deversarea apelor pluviale care se strâng sub podul CF în cazul unor precipitații 
abundente. Totodată, în zona Centrului de Afaceri Flandra-Vâlcea se amenajează o 
parcare cu 25 de locuri unde pescarii care vin pe malul Oltului să își lase mașinile 
în siguranță și fără a perturba traficul auto în zonă.

Un	segment	din	strada	General	Prapor-	
gescu	intră	în	reabilitare	de	luni,	23	mai

În cadrul programului administrației 
municipale de întreținere a rețelei 

stradale din Râmnic, luni, 23 mai, va de- 
mara reabilitarea străzii General Prapor-
gescu pe segmentul cuprins între sensul gi- 
ratoriu de la intersecția cu strada Con-
stantin Brâncoveanu (în vecinătatea sediu-
lui Primăriei) și bulevardul Tudor Vladimirescu. Durata estimată a lucrărilor, în 
condiții meteorologice favorabile, este de trei zile. În această perioadă, circulația 
autovehiculelor se va desfășura alternativ, pe câte o bandă, șoferii fiind rugați să 
tranziteze cu atenția zona și să respecte indicațiile agenților de dirijare.

Miercuri,	 25	 mai,	 primarul	 Mircia	
Gutău	va	acorda	audiențe	râmnicenilor

Miercuri, 25 mai, primarul Mircia 
Gutău va sta la dispoziția râm-

nicenilor care au de rezolvat probleme din 
sfera administrației locale în cadrul unei 
noi sesiuni de audiențe ce se va desfășura 
începând cu ora 8.00 în Sala de Consiliu. 
Înscrierile se pot face la Centrul pentru 
Informarea Cetățenilor (Registratura Pri- 
măriei) din strada General Magheru nr. 25, parter, sau prin e-mail pe adresa 
primaria@primariavl.ro. Solicitarea unei audiențe se poate face doar pentru 
problemele care sunt de competența Primariei Municipiului Râmnicu Vâlcea, 
persoana care se înscrie în audiență trebuind să facă dovada faptului că 
a depus în prealabil o cerere căreia i s-a răspuns negativ sau nu i s-a răspuns. 
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ISTORIA	LITERATURII	ROMÂNE	ÎN	DATE	-	MAI
ALExANDRU	FILIPIDE	(1.05.1859-12.08.1933) 
Lingvist și filolog, s-a născut la Bârlad, unde a urmat 

școala primară și Liceul „Gheorghe Roșca Codreanu“, 
iar apoi Facultatea de Litere și Filosofie a Universității 
din Iași și Universitatea din Halle. A lucrat ca profesor 
de Limba Română la Liceul Național di Iași, profesor 
universitar la catedra de Filologie Romană și apoi 
decan al Facultății de Litere și Filosofie 
din Iași. În 1900 a devenit membru 
al Academiei Române. Opera literară 
(selectiv): „Introducere în istoria limbii 
și literaturii române“ (1988), „Gramatica 
elementară a limbii române“ (1897), 
„Originea românilor (1928),

VLADIMIR	COLIN	(1.05.1921-6.12.1991) 
Scriitor de literatură SF, s-a născut la București, 

a absolvit Liceul „Cantemir Vodă“, apoi a urmat 
Facultatea de Litere abandonată după un an. A dus o 
muncă politică ca activist al Comitetului Central al UTC. 
A lucrat ca redactor la diferite publicații: „Flacăra“, 
„Revista literară“ și „Viața Româneacă“. 
Opera literară (selectiv): „În spatele 
frontului“ (1951), „Toroiman“ (1953), 
„Întoarcerea pescărușului“ (1959), 
„Povestea scrisului“ (1966), „Dincolo 
de zidul de neon“ (1968), „Capcanele 
timpului“ (1972), „Dinții lui Cronos“ 
(1975), „Babel“ (1978).

VLAD	MUȘATESCU	(4.05.1922-4.03.1999) 
Scriitor și umorist, s-a născut la Pitești, unde a 

urmat școala primară, apoi Liceul Militar „D.A. Sturza“ 
din Craiova și Liceul Militar „ferdinand“ din Chișinău. A 
lucrat ca secretar al editurii ABC din Craiova, redactor 
la publicațiile craiovene: „Înainte“ și „Situația“, director 
al Editurii Europolis, redactor l „Gazeta 
literară“ și Revista Cinema, „Scânteia“. 
Opera literară (selectiv): „Jocurile 
detectivului Coman“ (1974), „De-a baba 
oarba“ (1976), „Contratimp“ (1983), 
„Aventuri aproximative“ (1987), „La sud 
de Lacul Nairobi“ (1997).

PETRU	DUMITRU	(8.05.1924-6.04.2002) 
Scriitor, s-a născut la Baziaș, Caraș, a absolvit  școala 

primară la Orșova și liceul la Tg. Jiu, apoi Facultatea 
de Filologie din București (un an) și Facultatea de 
Filosofie a Universității din Munchen. A lucrat ca 
gazetar la revista „Fapta“ și redactor la revistele 
„Flacăra“ și „Viața românească“, fiind și membru al 
consiliului de conducere al Uniunii Scriitorilor. În 1960 
emigrează în Germania, obținând cetățenia germană. 
Opera literară (selectiv): nuvele - „Dușmănie“ (1948), 
„Bijuterii de familie“ (1949), „Nopțile de 
iunie“ (1953); teatru - „La ora 6“ (1956), 
„Romanticii“ (1957); romane - „Drum 
fără pulbere“ (1951), „Pasărea furtunii“ 
(1957), „Cronica de familie“ (1957), 
„Vârsta de aur“ (1999).

LUCIAN	BLAGA	(9.05.1895-6.05.1961) 
Poet și dramaturg, s-a născut la Lancrăm, Alba, 

a urmat clasele primare la Sebeș și Liceul „Andrei 
Şaguna“ din Brașov, apoi Facultatea de Teologie 
din Sibiu și Oradea. A studiat Biologia și Filosofia la 
Universitatea din Viena. În 1937 devine membru al 
Academiei Romîne. A lucrat ca profesor de Filosofia 
Culturii la Universitatea din Cluj, cercetător la Institutul 
de Istorie și Filosofie, bibliotecar și director adjunct la 
Biblioteca Academiei din Cluj. Opera literară (selectiv): 
poezie - „Pașii profetului“ (1921), „Lauda 
somnului“ (1929), „La curțile dorului“ 
(1938), „Nebănuitele trepte“ (1943); dra- 
maturgie - „Tulburarea apelor“ (1923), 
„Ivanca“ (1925), „Meșterul Manole“ 
(1927), „Avram Iancu“ (1934), „Arca lui 
Noe“ (1944).

(Datele biografice provin din Wikipedia
 - luna curentă)

Emil	MANZUR

LUCIAN	RAICU	(12.05.1934-22.11.2006) 
Scriitor și critic literar (pseudonim literar Bernard 

Leibovici), s-a născut la Iași. A urmat Şcoala de Literatură 
și Critică Literarp „Mihai Eminescu“ și apoi Facultatea 
de Litere a Universității din București. A lucrat ca 
redactor la publicațiile: „Viața românească“, „Gazeta 
literară“, România literară“, iar după 1986 se stabilește 
cu soția la Paris, unde a colaborat cu 
posturile de radio „Deutsche Welle“, 
„Vocea Americii“, „Europa Liberă“ etc. 
Opera literară (selectiv): „Liviu Re- 
breanu“ (1967), „Reflecții asupra spiri-
tului creator“ (1979), „Calea de acces“ 
(1982), „Fragmente de timp“ (1984).

MIRCEA	CIOBANU	(13.05.1940-22.04.1996) 
Poet și prozator, s-a născut la București, unde a 

absolvit Liceul „Dimitrie Cantemir“ și apoi Facultatea 
de Filologie din Iași și București. Lucrează ca redactor 
la Agerpress, la Editura pentru literatură și la Cartea 
Românească. După 1989 devine redac-
tor-șef la Editura Mihai Eminescu. Opera 
literară (selectiv): „Patimile“ (1968), „Mar- 
torii“ (1968), „Cartea fiilor“ (1970), „Tăie-
torul de lemne“ (1974), „Vântul Ahab“ 
(1984), „Viața Lumii“ (1989), „Tânărul 
bogat“ (1993), „Anul Facerii“ (1997).

FLORIN	COSTINESCU	(16.05.1938-22.08.2019) 
Poet și scriitor, s-a născut la Slobozia, a urmat 

liceul din Turnu Măgurele și Facultatea de Istorie a 
Universității din București. A lucrat ca publicist la revista 
„Comtemporanul“, redactor-șef la Agenția Națională 
Rompress și consilier în Ministerul Culturii. Din 1978 
este membru al Uniunii Scriitorilor 
din România. Opera literară (selectiv): 
„Totdeauna iubirea“ (1979), „Ochii 
pământului“ (1984), „Nașterea zilei“ 
(1989), „Nuferi blestemând“ (2010), 
„Trecătorul și alte poeme“ (2017).

TITUS	POPOVICI	(16.05.1930-29.11.1994) 
Scriitor și scenarist, s-a născut la Oradea, a absolvit 

Facultatea de Filologie a Universității din București.
Din 1957 a lucrat ca scenarist. Din 1974 a făcut partea 
din conducerea Uniunii Scriitorilor. Opera literară 
(selectiv): „Străinul“ (1955), „Setea“ 
(1958), „Columna“ (1968), „Judecata“ 
(1984), „Cutia de ghete“ (1990); scenarii 
- „La moara cu noroc“ (1955), „Pădurea 
spânzuraților“ (1965), „Dacii“ (1967), „Cu  
mâinile curate“ (1972), „Actorul și  
sălbaticii“ (1975), „Operațiunea Mon-
strul“ (1976), „Secretul lui Bachus“ (1984). 

GEO	DUMITRESCU	(17.05.1920-28.09.2004) 
Poet și scriitor, s-a născut la București, unde 

urmează școala primari și Liceul „Marele Voievor 
Mihai“ și apoi Facultatea de Litere și Filosofie. A lucrat 
ca redactor la publicațiile: „Timpul“, 
„Flacăra“, „Almanahul literar“, „România 
literară“, colaborând cu o serie de 
alte reviste. Opera literară (selectiv): 
„Aventuri lirice“ (1963), „Africa de sub 
frunte“ (1978), „Câinele de lângă pod“ 
(1997), „Biliard = biliard“ (2001).

POMPILIU	CONSTANTINESCU	(17.05.1901-9.05.1946) 
Critic literar, s-a născut la București, unde a studiat 

la Liceul „Gh. Lazăr“ și „Mihai Viteazul“, Seminarul 
Pedagogic și apoi Facultatea de Litere și Filosofie. 
A lucrat ca profesor de limba română 
la Liceul „Aurel Vlaicu“ din București, 
colaborând și cu publicațiile „Kalende“, 
„Mișcarea literară“, „Sburătorul“, 
„Vremea“ etc. Opera literară (selectiv): 
„Opere și autori“ (1928), „Figuri literare“ 
(1938), „Eseuri critice“ (1947, postum), 
„Caleidoscop“ (1974, postum).

ILEANA	VULPESCU	(21.05.1932-12.05.2021) 
Prozatoare și romancieră, s-a născut la Bratovoești, 

Dolj, a urmat Facultatea de Filologie a Universității 
din București. A lucrat ca lexicograf la Institutul de 
Lingvistică al Academiei. Din 1972 a 
fost membră a Uniunii Scriitorilor din 
România. Opera literară (selectiv): 
„Rămas bun“ (1975), „Sărută pământul 
acesta“ (1987), „Carnetul din Port-
Hart“ (1996), „Pe apa sâmbetei“ (2009), 
„Preludiu“ (2017).

C-TIN	DOBROGEANU-GHEREA	(2105.1855-7.05.1920) 
Scriitor, s-a născut la Yekaterinoslav, Rusia, pe 

numele său adevărat Solomon Katz, a urmat școala 
primară în Yekaterinoslav și Facultatea de Ştiințe. 
În 1893 a devenit director al revistei „Literatură 
și știință“, colaborând cu publicațiile: „Adevărul“, 
„Evenimentul literar“, „Munca“, „Lumea 
nouă“, „Contemporanul“. Desfășoară o 
puternică activitate policită și culturală, 
fiind membru al Partidului Social 
Democrat. Opera literară (selectiv): 
„Neiobăgia“ (1910), „Personalitatea în 
artă“, „Cauza pesimismului în literatură 
și viață“, „Munca creatoare și munca-
exercițiu“.

TUDOR	ARGHEZI	(21.05.1880-14.07.1967) 
Poet și scriitor, pe numele adevărat Nae 

Theodorescu, s-a născut la București, unde a urmat 
școala primară „Petrache Poenaru“, gimnaziul 
„Dimitrie Cantemir“ și Liceul „Sf. Sava“. Încă de la 
vârsta de 11 ani s-a întreținut singur dând meditații. 
La 19 ani a devenit diacon la Mănăstirea Cernica, unde 
a stat 4 ani. A colaborat cu publicațiile: „Viața socială“, 
„Rampa“, „Viața românească“, „Facla“. 
Din 1955 devine membru al Academiei 
Române. Opera literară (selectiv): 
„Cuvinte potrivite“ (1927), „Flori 
de mucigai“ (1931), „Ce-ai cu mine, 
vântule?“ 91937), „Cântare omului“ 
(1959), „Frunzele“ (1961), „Noaptea“ 
(1967).

GARABET	IBRĂILEANU	(23.05.1871-12.03.1936) 
Romanzier, eseist și critic literar, s-a născut la 

Tg. Frumos, a urmat școala la Bacău și Roman. A 
urmat Facultatea de Filosofie, Istorie și Literatură. A 
lucrat ca profesor la catedra de literatură modernă 
a Universității din Iași. A colaborat cu 
publicațiile „Noua revistă română“, 
„Curentul nou“, „Viața românească“, 
„Momentul, „Însemnări luterare“, 
„Cultura națională“ etc. Opera literară 
(selectiv): „Scriitori și curente“ (1909), 
„După război“ (1921), „Adela“ (1933).

VINTILĂ	CORBUL	(26.05.1916-30.01.2008) 
Scriitor și scenarist de film, s-a născut la București. 

A urmat Facultatea de Drept în paralel cu Facultatea de 
Litere și Filosofie. A luptat în Al Doilea Război Mondial 
ca locotenet de artilerie antiaeriană. După război 
toate proprietățile sunt confiscate, toate diplomele 
nemaifiind valabile, este exclus din Magistratură și 
nevoit să lucreze ca muncitor necalificat și apoi inginer 
la ICAB. În 1979 părăsește ilegal România, stabilindu-
se lângă Paris. Opera literară (selectiv): „Uragan asupra 
Europei“, „Cavalcadă în iad“, „Căderea 
Constantinopolului“, „Asediul Romei“ 
(1927); scenarii de film - „Un comisar 
acuză“ (1974), „Revanșa“ (1978), „Nea 
Mărin miliardar“ (1979), „Duelul“ 
(1981).

(Urmare din pag. 9)

Pe vremea lui Ştefan cel Mare cetatea Ţețina a Cernăuțiului devenise o 
fortificație puternică inclusă în sistemul de apărare a Moldovei, la fel ca Hotinul sau 
Cetatea Albă. Cetatea avea un donjon foarte puternic din piatră cu diametrul de 
20 de metri. În perioada interbelică au fost făcute săpături exhaustive la Cernăuți 
de către specialiștii Institutului de Istorie Militară din București. Locația fost centrul 

administrativ al ținutului moldovenesc Cernăuți. După 1479, ținutul Ţețina apare 
în documentele epocii cu denumirea de ținutul Cernăuți. Ultima consemnare 
documentară regăsindu-se în privilegiul lui Ştefan cel Mare acordat Episcopiei de 
Rădăuți, la 24 august 1483. Data exactă a distrugerii și pustiirii cetății Ţețina nu 
este cunoscută, ruinele ei rămânând pe loc sub forma unor ziduri surpate și a unor 
grămezi de piatră pentru construcții, care au devenit carieră și loc de aprovizionare 
cu piatră pentru locuitorii regiunii. Pentru restabilirea adevărului istoric ar trebui 
ca actul de întemeiere a Cernăuțiului să fie considerat hrisovul domnitorului Ştefan 
I Mușat de la 1395.

CETATEA	CERNĂUȚI	S-A	ÎNTEMEIAT	LA	1395...



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

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

Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.
PDF în http://www.culturaarsmundi.ro 

și tipărit la Tg. Jiu, 23 mai 2022

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:

O plantă medicinală căreia îi place mult 
căldura și soarele, denumită științific 

Thymus serpyllum este:

CIMBRUL
Cimbrul crește pe pășuni însorite, pe povârnișuri 

și liziere înguste, îi plac suprafețele pietroase și 
pășunile alpine. Popular se  
mai numește: buruiană de  
balsam, cimbrișor, iarba 
cucului, lămâiță, sărpun, 
timian. Este renumit încă 
din antichitate când era 
folosit ca leac împotriva 
leprei, a paraliziei și a 
bolilor de nervi. De asemenea, ajută la alinarea 
durerilor faciale. Uleiul de cimbru se folosește 
contra paraliziei, în atrofie musculară, reumatism, 
entorse. Administrat împreună cu pătlagina, este 
eficace în afecțiunile căilor respiratorii, a secrețiilor 
abundente ale bronhiilor și a astmului bronșic. Şi în 
crizele de epilepsie se recomandă cimbrul sub formă 
de ceai, iar în răceli el se administrează înaintea 
meselor. Această plantă este un remediu contra 
patimei beției, administrându-se tot sub formă de 
ceai concentrat. Pus într-un termos, se bea câte o 
lingură din sfert în sfert de oră în oră.

Să vă fie de folos!
Ana-Maria	LAZĂR

TRAISTA	
CU	PLANTE	
MEDICINALE
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Compoziție foto P. Cichirdan

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

În cadrul sărbătorii dedicate împlinirii a 634 de ani de la atestarea 
documentară a orașului Râmnicu Vâlcea, Biblioteca Antim Ivireanu 

a realizat Miercuri 18 Mai un medalion artistic și literar scriitorului 
Constantin Mateescu. Evenimentul a prilejuit și o incursiune în istoria 
cărții vâlcene de-a lungul secolelor, cu precădere a celor inspirate din 
istoria orașului. A fost prezentată monografia-ghid „Loc de amintiri și 
recreere” realizată în 1944 de preotul Constantin Grigore. Cartea are 100 
de pagini cu descrierea Râmnicului din acea vreme din punct de vedere 
geografic, istoric, cu denumirea lăcașelor de cult dar și ale celorlalte 
instituții. În același an un alt preot, Petre Drăgoescu, va publica în Craiova 

o broșură de 16 pagini cu conferința sa, având titlul „Râmnicu-Vâlcea”. Volumul care 
cu adevărat constituie un reper istorico-literar se numește „Memoria Râmnicului”, a 
apărut în 1979 la Editura Sport Turism și aparține lui Constantin Mateescu. Despre 
acest brav cărturar au vorbit Sorin Zamfirescu, Emilian Frâncu, Ioan Şt Lazăr, fiecare 
raportându-se la întâlnirile cu scriitorul și au evidențiat impactul pe care l-a produs 
asupra lor. Sorin Zamfirescu a avut o intervenție salutară, venind cu ideea ca o stradă 
să poarte numele scriitorului și profesorului devenit cetățean de onoare al Râmnicului. 
Despre odiseea apariției cărților semnate de renumitul literat cu ajutorul bibliotecii 
județene a vorbit Dna Sanda Constantinescu. Ultima carte a autorului cuprinsă în 
medalion și anume „Compuneri Cognitive”, a făcut obiectul prezentării susținute de 
filologul Ioan Şt Lazăr. Cartea are în obiectiv delatorii și reprezintă o fină analiză la 

adresa acestora. Volumul conține ilustrații în manieră figurativă ce aparțin artistului plastic Gheorghe Dican.
Frumoasa seară s-a încheiat cu vizionarea eseului cinematografic, „Fantezie pentru trompetă solo”, în care 

am reîntâlnit la dimensiuni concrete personalitatea vie a celui ce a marcat această zi de Miercuri din luna Mai 
sub auspiciile Bibliotecii Județene. Scenariul cinematografic 
este semnat de Ioan St Lazar iar regia aparține lui Emilian 
Frâncu. Astfel s-a mai scris o pagină în istoria literaturii 
vâlcene în care repere, precum Constantin Mateescu, 
devin edili ai spiritului în jurul cărora se continuă edificarea 
civilizației din orașul Râmnicu Vâlcea.

A	consemnat	Cristian	Ovidiu	DINICĂ

CONSTANTIN	MATEESCU	ARISTOCRAT	
AL	CUVÂNTULUI	SCRIS

(Foto: Ov Cr. Dinică)

16 mai/2022


