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

O PROMOŢIE A GENERAŢIEI ANILOR ’50
Prof. Dr. Gheorghe Dumitraşcu

Î

n cadrul tradiţiilor aniversare ale generaţiilor de tineri care au absolvit Liceul Teoretic de Băieţi (L.T.B.) din Râmnicu Vâlcea, actualmente Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”, se înscrie şi cea mai numeroasă promoţie a liceului, aceea
a anului 1957, formată din 8 clase (A – H)
însumând 240 de elevi.
Ca forţă intelectuală şi productiv-creatoare,
generaţiile anilor ’50, inclusiv „Promoţia ’57”,
s-au situat în spaţiul spiritual naţional ca adevăraţi creatori de fapte şi valori morale, care au
avut menirea să susţină un „mâine” şi „poimâine” în linia unei istorii care a construit, tot timpul,
în condiţii sociale şi politice mai puţin favorabile.
Acum 65 de ani ne-am despărţit de liceul
drag adolescenţei noastre, dar l-am purtat mereu în inimă, pentru că el a constituit un univers
spiritual care ne-a introdus într-o lume frumoasă şi astăzi îl privim de pe poziţia omului matur,
trecut prin purgatoriul vieţii. Astăzi trăim cu
multă nostalgie întâlnirile noastre, iar dorinţa
aceasta a revederii de fiecare an se pune mai
sensibil, deoarece suntem cu
feţele brăzdate, părul încărunţit
şi maturizaţi de fluxul tumultuos
al vieţii parcurse. Acum simţim
cum drumul vieţii ni se îngustează
tot mai mult, iar privirea noastră
obosită de timp se îndreaptă
prea adesea la capătul lui...
În anii care au trecut, printr-o
muncă susţinută, tenace, în
cele din urmă am izbutit. Neam realizat idealul profesional,
familial, social.
Generaţia anilor ’50, cu luminile şi umbrele acelor vremuri,
şi-a impus personalitatea prin
creaţiile şi activitateafertilă în
diverse domenii; a mers cu curaj
pe drumul schimbărilor şi prefacerilor vieţii sociale într-un context extern grav de păgubos şi
dificil datorită imixtiunilor ocupantului sovietic şi unor oportunişti efemeri din interior; a
contribuit în mare măsură la
menţinerea unei bune moralităţi
a societăţii, printr-o educaţie

profund tradiţională, patriotică. Cei care
ne-au insuflat curaj în gândirea şi acţiunile
întreprinse au fost dragii noştri dascăli care neau dăruit, printre altele, capacitatea de înnoire
permanentă în spaţiile în care ne-am format şi
curajul de a depăşi momentele descumpănitoare
ale vieţii. Ei ne-au înrâurit fundamental
adolescenţa studioasă şi au rămas în conştiinţa
noastră ca oameni exemplari prin atitudinea
şi pregătirea intelectuală, măiestria didactică
şi demnitatea umană. Cu un simţ profund al
responsabilităţii, eruditul „profesor emerit” de
Limba şi literatura română, Constantin Gibescu,
într-un discurs aniversar al promoţiei 1950 îşi
formula crezul existenţial al profesiei sale astfel
(1): „În atmosfera trepidantă şi creatoare a
lecţiilor, m-am străduit să descifrez pe fruntea
copiilor noştri zorile viitorului, conştient că
în anii de şcoală începe construcţia casei lor
spirituale, la care vor lucra o viaţă întreagă,
trăind bucuria căutărilor şi împlinirilor”.
Pe aceleaşi coordonate pedagogice şi spirituale se înscriu minunaţii noştri dascăli:
Aftenie Olga, Avramescu Ion, eruditul Cantemir
Traian, Ceauşescu Ion, Constantinescu Nicu,
Cornilescu Iulian, Darie Petre, Dumitrescu Haralambie, Dumitrescu Ana, Daneş Nicolae, Ghiţă
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Dumitru, Guţu Pavel, Mănescu Lucian, Negoiţă
Gheorghe, Păun Nicolae, Rădulescu Florea, Trincă
Marin, care şi-au pus amprenta morală şi profesională
testamentară asupra drumului nostru în viaţă.
Aceştia şi mulţi alţii, prin pregătirea lor temeinică
erau adversari declaraţi ai prostiei, mediocrităţii şi
imposturii.
Generaţia noastră a parcurs anii de învăţământ
într-un context dominat de proletcultism şi dogmatism, de grava răsturnare a valorilor în ştiinţa şi cultura
românească, cu toate acestea, cei mai mulţi dintre
dascălii noştri n-au abdicat niciodată de la vocaţia,
misiunea şi datoria de om, de intelectual, de cetăţean
iubitor de ţară şi neam, indiferent cu câte costuri,
riscuri şi sacrificii.
Cât priveşte promoţia anului 1957, cât şi altele
ale anilor ’50, a demonstrat că în spaţiile activităţii
desfăşurate ulterior, un loc principal l-a ocupat dorinţa şi lupta pentru a impune pe plan social conştiinţa valorilor, omenia, datoria civică, dragostea de
patrie, cultul muncii, unitatea sufletească a românismului. În pofida ofensivei ideologice a timpului,
noi am preluat o frumoasă moştenire educativă de
la înaintaşii noştri, prin părinţi şi dascăli patrioţi,
astfel, am învăţat să ne iubim ţara şi neamul,
pentru că numai aşa vom rămâne aici, întrupaţi
şi păstraţi pe acest pământ. Prin activităţile
profesionale care le-am îmbrăţişat ne-am
manifes-tat în mod firesc în zona creatoare a
conştiinţei naţionale îndreptată spre viitor în
interesul patriei noastre.
Din nefericire, astăzi, de multe ori, generaţiile anilor de până în 1989, sunt privite
şi apreciate nefavorabil pentru că au crescut şi s-au format în timpuri cu multe dileme şi neînţelesuri, cu multe asprimi morale şi
materiale, că ar fi purtătorii unei mentalităţi
anacronice pentru prezent. Se uită faptul că,
tocmai aceste generaţii reprezintă acei oameni
care au făcut să crească istoria naţională şi prin
faptele lor constructive au creat valori. Tocmai aceste

generaţii, despre care unii
nu ştiu decât să emită
aserţiuni denigratoare, şiau pus amprenta constructivă pentru binele României. Se uită prea repede că generaţiile acelor
ani tulburi au cunoscut şi
urmat drumul datoriei cu
convingerea că slujesc ţara, confruntându-se cu probleme noi, fecunde, probleme care n-au mai fost Dir. Chiriță
Fl. Rădulescu
Prof. Rener
înainte, fiind părtaşi la uneReproduceri de Modest Cichirdan
le fapte şi rezultate concrete.
Trebuie să mărturisim că generaţia anilor ’50 s-a neputincios de o revelaţie salvatoare pentru viitor. Trăim
întemeiat pe afinităţi sufleteşti şi datorită dascălilor, între nostalgic când prietenia şi idealul nostru au constituit
noi s-a întrupat încredere şi cordialitate, sinceritate prezenţe afective în afirmări spirituale convinşi fiind
şi preţuire reciprocă, o stare de spirit în permanentă că în mâinile noastre au fost tot timpul rezultatul unor
mişcare, menită a pune marile probleme ale tim- împliniri pentru noi şi pentru ţară prin acte de creație de
pului şi a le căuta răspunsul cuvenit. Cu tristeţe valori. Indiferent de timpul politico-ideologic, am
constatăm că, astăzi, menirea noastră se consumă în fost şi suntem generaţia care a creat şi încă mai crecotidianul nebulos şi devastator moralmente şi aproape iază valori, cu implicarea noastră directă în asprele confruntări pentru prefacerea în bine a
vieţii sociale în care trăim. Dar, este nedrept
că astăzi forţe obscure şi de neînţeles şterg
cu dezinvoltură şi iresponsabilitate cele mai
de preţ personalități și mari evenimente din
ecuaţia istorică, valori la care noi, atunci,
am fost părtaşi sinceri la con-strucţia lor,
conştienţi că punem o cărămidă la ridicarea
ţării pentru a ne mândri „prin noi înşine”,
alături de alte state civilizate.
La împlinirea celor 65 de ani de la
absolvirea liceului, adresăm sincere urări de
bine şi sănătate Promoţiei anului 1957. La
mulţi ani!
Emil Vânagă, Adriana și Modest Cichirdan,
Gh Dumitrașcu...pl. II , cu fața, Mihai Ciobanu

(1) Constantin Gibescu, Discurs despre ideal.
Antologie de texte. Ediţie alcătuită şi îngrijită de Gheorghe
Deaconu. Postfaţă de Călin Gibescu, Editura Fântâna lui
Manole, Râmnicu Vâlcea, 2009, p. 7, 8, 11.

SCRIITORUL AL. FLORIN ȚENE LA CEAS ANIVERSAR
Constantin GEANTĂ

O

personalitate creează o impresie puternică asupra contemporanilor. Personalitățile au însușiri
carismatice prin care atrag persoanele
cu care au afinități elective. Scriitori,
prin cuvânt, modifică trăirile cititorilor
și le influențează modul de a pricepe
lumea. Pictorii prin desen și culoare creează o nouă perspectivă asupra realității, iar sculptorii transformând materia amorfă dezvoltă o altă perspectivă
asupra spațiului. Filosofii și oamenii
de știință încercând să explice lumea
și fenomenele sale produc un anumit
mod de raportare a omului la Univers
și la sine. Oamenii politici pot influența
pozitiv sau negativ masele. Toți cei care

SC Perfect ArgBuild SRL

• Construcții • Vânzări imobiliare
• Formare profesională
perfectargbuild@gmail.com

depășesc anodinul și se raportează la
etern sau la anumite zone ale realității
imediate pot influența și transforma
ființa umană.
Astfel și marele scriitor și om de
cultură domnul Al. Florin Țene a creat
prin poezie, proză, eseu, teatru, cronici
sau studii un limbaj prin intermediul
căruia a transformat sufletul cititorilor.
Parcurgând opera domnului Al. Florin
Țene cititorul învață. Poezia, proza, eseul sau piesele de teatru ajută pe cititor să
învețe ce este viața, dreptatea și adevărul, să cunoască istoria și să înțeleagă mai
bine vremea în care își poartă existența.
Învață ce este frumosul autentic,
prin cronicile sale înțelege mai bine anumite opere literare și curente artistice.
Prin opera sa descoperă spațiile nevăzu-

te, iar sufletului căutător
de sensibilitate i se oferă
posibilitatea de a gusta
rafinamentul și iubirea de
oameni. După cum spunea cândva doamna Voichița Tulcan Macovei: ,,Al.
Florin Țene este creatorul
în care se oglindește o lume, o țară, un popor și în
final, o umanitate întreagă!” Autor a 91 de cărți,
a 5690 de articole de
critică literară, anchete
sociale, prezent în numeroase antologii și enciclopedii din țară
și de peste hotare, fondator al ,,Ligii
Scriitorilor din România”, alături de
doamna Titina Nica Țene și Președinte
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Național al Ligii Scriitorilor
din România, membru al
UZPR, și membru al Academiei Americane Române,
a colaborat la numeroase
publicații și a primit numeroase premii și diplome pe
plan național și internațional. Alături de dânsul se află
doamna Titina Nica Țene o
soție iubitoare și un scriitor remarcabile al literaturii
române și domnul dr. Ionuț
Țene distins scriitor și critic
literar.
La ceas aniversar, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani
îi dorim viață îndelungată, bucurii și
multe realizări!
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VERSAILLES
(Roman)

Csaky E POE
(Fragment)

A

m simțit lumina zilei și m-am
speriat. Am strigat: Oaa!...
într-o seară a lunii februarie, o mie
nouăsute cincizeci și unu, douăzeci
și unu; și, întotdeauna, după ce am
făcut prima sculptură, la paisprezece
ani, m-am lăudat cu această dată fiindcă era și data
de naștere a lui Constantin Brâncuși; ori în acei ani ai
secolului XX, o mie nouă sute șaizeci și cinci, fratele
Modest îmi spunea că Brâncuși este cel mai mare
sculptor al secolului XX...și că s-a născut la douăzeci
și unu februarie. Eu ziceam că Michelangelo a fost
mai mare, fapt pentru care, chiar de la acea dată și
vârstă am început să învăț limba italiană fără profesor
după manualul „Libretto Tascabile Italiano romeno”
cu gândul că voi urma mai târziu Artele Plastice la...
Roma! Ce îmi păsa mie de regimul politic care era în
România.
În Râmnicu Vâlcea, care pentru mine însemna
România, și așa a rămas până astăzi, desigur, mai
voalat fiindcă iubesc foarte mult orașele vechi cum
sunt Cernăuțiul, Chișinăul, Clujul și Timișoara, orașe
care îmi amintesc de marile imperii culturale care neau curtat și, în parte, ne-au asimilat și, le-am asimilat:
Regatul Ungariei, Imperiul Otoman, Imperiul Austriac
și Imperiul Țarist, cum spuneam, am deschis ochii
câteva zile mai târziu, apoi m-am răsturnat cu copaia
de rufe în care dormeam, simțind gustul
pământului dintre ape și dealuri. De unde
știu? Mi-a spus mama că, încă de atunci a
știut că a făcut un copil pe care nu va putea
să-l stăpânească; și mi-a mai spus că eu
m-am născut în zi de marți, zi de târg, pe
înserat, în timp ce pe Zuniu - Modest - l-a
născut dimineața la răsărutul soarelui; la
născut la Lipcani lângă Hotin, în Basarabia...
doctorul l-a ridicat cu fața la răsărit și a
strigat să audă mama: - Ăsta este soarele
nostru! ...Gustul pământului...Și mai târziu,
și când am ajuns bătrân mi l-am amintit,
gustul pământului, și l-am comparat cu cel
descris de Gogu Rusu în nemaipomenitul
său roman „Sarea Pământului”! Da, sarea
pământului este locul în care te-ai născut,
iar dacă în el ai și trăit, ai iubit și te-ai
înmulțit, poți să te consideri un om fericit și că ai
avut...o patrie! Atunci când m-am răsturnat cu covata
pe care Modest o legăna și credea că am adormit,
m-a părăsit, fugind la ceea ce iubea mai mult în anii
copilăriei sale: să bată pe o uliță de vis à vis, cu Mihai
Lupu, o minge din cârpă, confecționată din ciorapi
groși de fată, peste genunchi, fiindcă în anii ‘50 copiii
Versailles-ului vâlcean nu aveau o minge de cauciuc;
abia mai târziu Petre Vasilescu, Chichi, frizer, poreclit
și Pele, și cu Goange Marinescu, zis Lâcul, au făcut rost
de o minge, trasformând Piața Mică într-un adevărat
maidan de fotbal... Dacă Râmnicul nu era zdrobit în
nisipul acesta dintre apele falnice ale Oltului Mare
și Oltului Mic, și dealurile sale, și acestea, tot atât de
falnice, cum sunt Dealul Capela și Dealul Jerloaicei
sau Furnicari, Dealul Cetățuiei, Dealul Goranului,
desigur, el ar fi rămas un oraș tot atât de frumos și
important cum sunt cele pe care le-am amintit și pe

care le numesc orașe de piatră, piatră unghiulară,
stâncă pe care s-a născut Cetatea Domnului…
Râmnicul, care până prin o mie nouă sute șaizeci și
cinci era considerat un oraș al pensionarilor, celebru
fiind, printre altele, că avea tot atâtea cârciumi, câte
biserici îți ieșeau în cale. Dar, revenind, ce stâncă mai
înaltă, piatră mai durabilă, există, decât aceasta de
sub Dealul Capela, unde s-a așezat acum jumătate
de mileniu Episcopia Râmnicului după ce fusese
înființată la Severin, Râmnicul, chemându-se, până nu
de mult, Noul Severin…Râmnicul de altădată nu mai
este de mult, zorile lui au rămas în inimile noastre,
acum el este mult mai mult, motiv pentru care noi
i-am spus Râmnicul Nou, Noul Râmnic, New Râmnic,
dar cererea noastră nu a avut ecou. ...Ce pavaj avea
orașul meu, de granit, și cum sclipea în noapte, cu
saună și baie publică în secolul XIX. Cu uzină electrică
care alimenta cu abur și apă fierbinte baia publică!...
ce centru avea, cu Bărăție în mijlocul târgului alături
de Episcopia din margine, ascunsă în pădure. Pădurea
la Râmnic coboară până în centrul orașului. Cred că
este singurul cu pădure în oraș, și în care săniile și
boburile, iarna, coborau din inima Capelei până în
inima acestui oraș.
Târgurile, puține la număr, au fost ale străinilor
de mult și tare de mult; dar pădurile și satele multe,
foarte multe, au fost ale țăranilor urmași directi
din daci și romani și fii ai lui Israel. Și ce era în
jurul orașului ăsta cu alte orașe foarte aproape,
adevărate minuni ale lumii cu ape termale și ape
sulfuroase cu munți și cu dealuri…cu ocne de sare; cu
o cetate milenară, desigur, de sare, căreia neasemuitul
preot, Gheorghe Petre, numit și Govora, i-a zis
Buridava, vestita cetate capitală a lui Burebista!...ce
țară, ce locuri, ce oraș!

Râmnicul s-a impus în fața lumii, atunci, până în
o mie nouă sute patruzeci și șapte, prin Olt, superbul
său falnic râu cu o insulă demnă de un Mississippi și
cu incredibilul său Tău pavat subacvatic cu lespezi în
dreptul străzii din nordul orașului numită Lespezi!
S-a impus prin cele trei clădiri publice: clădirea
Tribunalului, liceului Lahovari, clădirea Seminarului,
care, după abdicarea regelui, devine și Școală Medie
Tehnică de Comerț, înainte de a fi ce este acum,
până în o mie nouă sute cincizeci și patru. Primul
director al SMTC-ului a fost Traian Cantemir, căci tot
el condusese SMTC-ul din orașul Hotin, care, cred,
influențase înființarea acestei unități de învățământ
la Râmnic...
***
Mama, tata, dar mai ales frații sunt adevărata
comoară a cuiva, care, copil fiind, nu-i prea placea să
meargă la școală, căci nu există învățător sau profesor,

Simion PETRE, Timpuri suprapuse, ulei-panză, 2006, 20x20cm
sau pedagog în cazul unui internist din școala medie și
liceeală, mai bun ca oricare dintre frații mai mari, mai
ales cei licențiați, mai bun decât mama sau tata atunci
când familia, bunul ei mers și devenire în societate,
devine scop primordial în viață...În cazul meu frații
mai mari mi-au dăruit prima bibliotecă personală în
care tronau marile figuri ale artei universale. Marii
scriitorii ai lumii între care dominau scriitorii ruși.
Mama mi i-a adus în conștiință pe George Coșbuc
și Mihai Eminescu, iar Modest, fratele mijlociu între
frați, cu nouă ani mai mare ca mine mi i-a dăruit pe
toți cei mai iubiți muzicieni, compozitori și dirijori,
interpreți, din muzica simfonică...Când mă duceam la
școală, până la anii de liceu, îi uimeam pe toți cu ceea
ce știam despre muzică, mai mult eram mândru de
frații mei...Aproape că nu trebuia să învăț, că notele
le primeam ca să nu îi fac de rușine pe
frați... Toți profesorii cu rude sau sosiți din
Basarabia și Bucovina de Nord, la evacuarea
din martie o mie nouă sute pastruzeci
și patru, și care locuiau în Versailles sau
în jurul lui, căci, trebuie să spunem că în
Versailles se intra prin poarta naturală
creată între liceul Vasile Roaită și Nicolae
Bălcescu, astăzi liceele Mircea cel Bătrân și
Lahovari... pe strada V.I. Lenin, fostă Traian,
I.G. Duca, și, iarăși, după 1989, Calea lui
Traian, îi avuseseră pe frați la școală, iar
eu, cel mai mic, trebuia, musai, să fiu ca
ei! Dar cum credeți că erau ceilalți? Colegii
Tamarei, lui Ilie, Modest și Stela Ceckirdas?
Și părinții lor!? ...erau minunați, modele!
eu întotdeauna i-am crezut genii...Și toți
au considerat, munca și cinstea sinecvanon
realității civile, comunității de atunci. Am spus mereu
că în viața mea, viața noastră, a Râmnicului versailles,
au contat aceste modele dintre care alături de cei
care mi-au fost vecini și cu care am bătut strada,
alături de marii oameni care mi-au fost profesori,
un rol hotărâtor, deosebit și pentru mine și pentru
întreaga comunitate, l-au jucat Doamna Caracaș, la
Grădiniță, Leca Morariu și Theodor Geantă la Școala
de Muzică, Emil Ștefănescu, pictorul, și Ion Oltețeanu
sculptorul de monumente funerarii. Colegii mei
de la școala primară și școala generală, sportivii și
poeții din timpul liceului, dar cel mai mult, poate mă
repet, frații mei și colegii lor, unii foarte talentați în
ceea ce au făcut în viață, încât de multă vreme spun
și repet: acești tineri în anii 50, cu zece, cinsprezece
ani mai mari ca mine, constituie generația de aur a
României...Ei au construit o Românie pe care nu o va
putea dărâma, nimeni...
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CORNELIU ZEANĂ: „EPIGRAME VIRUSATE”
Petre CICHIRDAN

E

ditura Betta, 2021, o carte de epigrame
semnată de Corneliu Zeană, vâlcean la origine,
moștenitorul vechii locații a clinicii Dr. Zeană, care era
aprox. în zona explanadei din fața clădirii arhivelor
vâlcene...Mare- cunoscut- medic, scriitor, un luptător
pentru promovarea culturii și realităților pozitive
în lume. Am avut prilejul fericit de a ne cunoaște,
odată, prin intermediul ziarului de cultură Povestea
vorbei, perioada neuitatului Costea Marinoiu (căruia
școala generală din Ocnele Mari îi poartă numele)
și, a doua oară, plăcut - surprinzător! pe terenul
cultural-artistic- al Festivalului de poezie de la Potlogi,
Brâncoveniana!...2018.
Cartea de față, la care au contribuit Melioara
Velicu, tehnoredactare și copertă împreună cu
Matei Șerban, are o prefață bine documentată și
tratată umoristic de George Corbu, nimeni altul
decât președintele umoriștilor români... Umorul cel

Fosta Clinică Dr. Zeană din Râmnicu Vâlcea

de trebuință este titlul prefeței din care
aflăm cine este Corneliu Zeana în condeiul
colegilor de nouă breaslă: „Om de știință
și practică medicală de vârf, eseistul,
prozatorul și jurnalistul Corneliu Zeană
onorează cu brio și ipostaza literară de
epigramist. Împlinirea unui deceniu de
la publicarea primului volum de catrene
spirituale (Umoristice 2011) a ținut să o
marcheze printr-un nou op, al patrulea,
între ele intercalându-se cele intitulate
Rodeo cu Pegas (2014) și Poante spumante
(2018).”
„Există o serie impozantă de medici
- scriitori, de creatori umaniști care își pot
unifica două vocații și practicându-le pe
amândouă la superlativ. Între ultimii sosiți
în câmpul literelor, dr. Zeană nu s-a grăbit
deloc, ba chiar și-a început exprimarea
estetică printr-un jurnal de călătorie în
China, foarte interesant pentru că i-a
plăcut să meargă, precum un clasic, pe căi
bătute și să descopere, în sens cultural,
rezoluția tradiției. Autorul hotărăște târziu
să-și dezvăluie experiențele sale poetice,
neândoielnic, practicate de multă vreme
și după lecturi profunde, într-o vastă arie
culturală. El poate fi și clasic și romantic,
într-un registru bogat de nuanțe, iubește
natura și se poate exprima performant
în chestiuni care privesc istoria,
religia,filosofia. Ca orice scriitor adevărat
urăște politica și intruziunile Puterii în viața

MATEMATICA, ȘCOALA ȘI FABRICA. LA MULȚI
ANI, DOMNULE PROFESOR PETRE GIBĂ!
Leontina RUS

M

atematica este știința cu
cea mai largă aplicabilitate datorită legăturii sale cu realitatea înconjurătoare, deținând cele
mai însemnate simboluri, similitudini,
aranjamente, combinații și, prin sistemele de numerație, chiar, depășind-o... Nimic nu este mai evident în natură decât
realitatea geometrică, care oferă cheia rezolvării
celor mai abstracte probleme, inclusiv cele de loc
geometric. Nimic nu este mai evident în natură decât
trigonometria, o altă realitate geometrică explicativă, exprimând realitatea prin existența și sensul gradelor din jurul punctului central al cercului. Da, punctul și mai apoi linia. Șeful Intol Press-ului a rezolvat în
anii optzeci cele mai grele probleme ale geometriei
pieselor de avion, spline-urile, curbele prin puncte fixe
fără inflexiuni, prin așa zisa matematică banală (denumire îi aparține), altfel spus, prin utilizarea punctelor
ca arii minime sau a liniilor reduse ca dimensiune, linia aproape punct. Din clasa întâi și până în clasa a XII-a,
elevul la școală sau acasă, nu învață real decât matematică...Ce este peste această matematică, aparține
spațiului extraterestru. Nimic din tehnica care ne încon-

joară nu se poate rezolva, exprima, fără matematică...
*
În expresiile de mai înainte, după cum se observă,
ne-am referit la matematică și fabrică. În fabrică, orice
fabrică, nimic nu este posibil fără matematică. Această matematică face posibilă măsurarea dimensiunilor
micronice, stabilește clasele de precizie folosind,
ce?, folosind teoria statisticii și probabilității. Unde a
dus această teorie? Desigur, a dus exact la realizarea
acestor motoare și caroserii de automobile aproape
fără moarte, datorită programării numerice, datorită
roboticii care exclude din fabricație pericolul absenței interschimbabilității, factor major în fabricația de
serie... Dar școala, cât de importantă este matematica
în viața elevului?...Elevul care cunoaște matematică
are acces la oricare meserie, îndeletnicire, știință și
artă pe care urmează să o aibă în viață. Matematica
este ca respirația, nici nu-ți dai seama că fără ea nu
poți să trăiești. Atât ne naturală este matematica
încât o folosești fără să fi învățat-o (teoretic) vreodată...Așa se explică acei inventatori fără carte, mai
ales cei trăitori în vremuri apuse.
*
Câteva zile în urmă am fost cu soțul meu la o
revedere cu colegii săi din clasa a VIII-a A, anul 1966,
de la Liceul Vasile Roaită din Râmnicul de altădată,

culturală (sentiment regăsit și
în epigramele sale), preferând o
detașare seniorială și construcția
unui spațiu de visare...” (Aureliu
Goci-Extrase critice - „Epigrame
virusate”, Ed. Betta, 2021)
Și tot din volumul supus discuției extragem câteva epigrame:
„Boala asta cam ciudată,
Pentru galbeni inventată
Cu românii treabă n-are
Galbeni n-au în buzunare”.
(CORONA)
„Agentul de culoare mov,
Se ia pe stradă și-n alcov.
Spre-a nu fi identificat
Virusul e de acum mascat.”
(PARȘIVENIA VIRUSULUI)
„De te prinde boala-n clește,
Cu umor reziști.
Virusul îi ocolește
Pe epigramiști.”
(DAR... UMORUL ESTE VACCINUL)
Viața veselă sau sumbră
Mi-o trecui luptând cu-o umbră
Ce-a crescut mereu, doar ea,
De-am ajuns în umbra mea.
(EPITAF... (PENTRU AUTOR))
deja!...Povesteau de clasele real și uman, IX - XII, cum
era organizat învățământul atunci. La secția sportivă,
real, la matematică, îl aveau ca profesor pe dl Ion
Bratu. La uman, aceeași clasă (clasa se despărțea la
orele de matematică și limba română) la matematică
era dl Petre Gibă. La terminarea liceului și unii și
alții, foști elevi, au avut succes mare la intrarea în
Facultate...Numai că cei de la real, în ascuns, s-au
meditat la profesorul Petre Gibă, care era recunoscut
pentru folosirea matematicii la practicarea jocurilor de
noroc. Aveam să constatăm mai târziu, în ani...ultimii
ani ai României cu regim comunist, când lucram la
Hervil Rm Vâlcea și îl aveam coleg pe Marian Măciucă,
economist, că profesorul Petre Gibă și Marian
Măciucă, ambii evaluați foarte bine la Județeana
de Partid în anii 70, erau ași la câștigarea jocurilor
de noroc, oficiale, Loto - Pronosport, amândoi, fiind
vârfuri în matematică! La Mulți Ani Domnule Petre
Gibă cu ocazia împlinirii vârstei de 88 de ani pe 12
iunie 2022!...
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DE CE, GHEORGHE STĂNESCU?
Mihai SPORIȘ

A

ducem în fața Dvs. un nume
de candidat: Gheorghe Stănescu, pentru 2022, al Academiei de
sub Pământ - academie informală! inițiată la Ocnele Mari, spre recuperarea memoriei unor luptători, împotriva forțelor răului unui moment
neprielnic, din destinul neamului românesc. (...)
Lumea oamenilor, sub vremurile puterilor politice
înscăunate de zodii - când prielnice, când ostile!
- este într-o pemanentă oscilație. Istoria scrisă de
învingătorii momentului stabilește cele albe și pe cele
negre. Se zice că asta ține de o suveică a ... dialecticii,
de permanenta schimbare a polilor pe traiectoriile,
și ele cu du-te vino!-, generatoare de... anotimpuri.
Dar în această rotație cele voit ascunse în noapte se
vădesc în zorii zilelor prielnice, adevăruri temeinice și
ele în toate religiile oamenilor, dar trebuie să-și afle
calea și să se bucure de reabilitarea noului cronicar, și
el partizan puterilor, înnoite și ele!
După schimbarea radicală de macaz și încă insuficienta descifrare a evenimentelor din 1989, prea roșul
trebuia să devină prea albastru, iar istoria scrisă la porunceala Răsăritului (ca o a treia Romă a creștinilor, mai
nou și schismatică, în tradiția ortodoxiei pravoslavnice,
tânjind marele Țarat!), trebuia acum să implore intrarea
în grațiile Apusului! Pe scena mare cortina de fier
fusese dată la o parte și atunci lumea putea vedea
oamenii, dintre actorii jocului împărțiți în tabere, după
scenarii și regii, riguros concepute! Vezi doar anul
2022 și poziționările, în legătură cu Ucraina, ținând
partea taberelor angajate într-un anacronic măcel,
care a provocat zguduirea tablei de șah a întregii lumi!
În rotația aceasta, pentru corecta citire a traiectoriei trasată de societate, contrariile trebuie cunoscute, pentru că din jocul lor permanent este mișcată
lumea. După perioadele în care adversarul trebuia
exclus, în care dictatura trăia cu speranța iluzorie...
veșnicia, trecerea spre cele diametral opuse – să o numim tranziție!- accepta compromisul conlucrării contrariilor! Învinșii (de procesualitatea generală!) nu se dau
duși, nu își recunosc păcatele, se pun cu picioarele
înainte înnoirilor; tradiția devine argumentul unui
conservatorism radical, prin răstălmăcire! Învingătorii
nu au pârghiile să-și exercite puterea: mentalul este
tarat de cele exersate, legile sunt legile vechi și se aplică
de instituții nereformate, iar formarea unei generații
care să fie în spiritul vremii cere timp. În aceste perioade ar trebui să-și intre în rol elitele, acei oameni
cunoscători, cu toată înțelegerea!- a trecutului, ancorați în prezentul lor și cu viziune asupra mersului societății! (Impresionantă... Scriptura cu profeții ei, care
au proorocit, și viziunea lor i-a confirmat peste veacuri!). Îndrumătorii sunt puțini și ei nu pot să inducă
în marea masă fermentul înnoirii. Este nevoie de argumente , de modele umane credibile să se poată încunoștința lumea despre noua zi! Trebuie aduse din exil,
scoase din ascundere, modelele umane interzise de
vreme trece, să fie reînnodare a firului rupt abuziv.
Instituțile nereformate, sub legile canonice în aplicare
încă, suflă în rece ca ghiața și aplică litera inflexibilă, în
dauna spiritului, să se arate „exacte” și „imparțiale”.
Adică vinovățiile sunt reconfirmate despre ...„bandiții
poporului” și, deasemenea, meritele „realismului
socialist”, al pazei penitenciarelor - să fie intangibile,
neîntinabile! Șansa nașterii noii elite, din năravurile

cele vechi, este o iluzie, ori o jonglerie manipulantă
în slujba unei puteri tranzitorii și debile! Se poate
aprinde însă scânteia dinspre focurile mocnite și
păstrate precum vâlvele peste comorile autentice.
Otăvirea pajiștii, printre paiele uscate și rugii de...
rosa canina, este însă posibilă după o ploaie mănoasă
ca o mană... picurată prin deșertul, încă cu idoli și
tablele de legi lipsă, dacă cei cu vocația călăuzelor vor
ști să se arate din afara lagărului, încă închinător la
ceea ce a fost! Iată cum închisorile politice trebuiau
reabilitate în ACADEMII și cum spiritul celor care leau experimentat se impunea să devină călăuză, prin
inerentul deșert al tranziției. Apoi revenirea Lui Dumnezeu, din exilul siberian, putea reda puterea unei
instituții sugrumată de doctrina atee și în compromisul
salvării de sine: Biserica Ortodoxă Română! / vom
identifica aceste idei în opera poetică, la dispoziție, a
lui Gheorghe Stănescu* .
În acest context au apărut în peisajul sociocultural organizațiile civice, grupurile informale, să nu
fie îngrădite de poruncile partizanatelor de partid, de
cele ale instituților statului, nereformate. (...) Pentru
ceea ce se numește ONG, în sfera culturală, ori de
atitudine civică, stau mărturie arhivele revistelor
(vezi ca exemple: INTOL PRESS, Curtea de la Argeș
și buletinele informative, ca niște dări de seamă
anuale, ale Cercului de la Râmnic!). Apoi numeroasele
cenacluri, lansările de carte, și explozia media –
înainte de polarizarea partizană în siajul politic, pot
da imaginea acelei reacții a marelui anonim.
În spațiul național apare Fundația culturală „Memoria” care din 1994 își are Filiala vâlceană, condusă de
președintele: Gheorghe Stănescu. (în anexă** precizăm activitatea candidatului propus, în cadrul acestei
asociații!).
Dintr-o inițiativă a Grupului de la Râmnic (RomâniaGrădina Maicii Domnului), de-a împreună cu
Societatea Culturală „Anton Pann” (Președinte prof.
Costea Marinoiu), la care în timp s-a raliat Asociația
Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”/Filiala „Matei
Basarab”-Vâlcea (Eugen Petrescu), Preoți din Eparhia
Râmnicului (Nicolae State- Burluși, Petre Vețeleanu,
Constantin Mănescu), Primăria Ocnele Mari (Petre
Iordache, Violeta Perianu) și Asociația „Vasile Militaru”
de la Chișinău (Maria Șalaru) ș.a, s-a născut ideea
proiectului pentru recuperarea unor personalități
reprezentative, abuzate în vreun fel, înainte de 1989,
și care pot reprezenta modele de personalități în
consolidarea unei elite autentice, atât de necesară...
traversării deșertului tranziției. Proiectul s-a numit
„Academia de sub Pământ” și consta în desemnarea,
anuală, a unuia, ori a mai multor candidați, la titlul
de onoare de academician al acesteia. Alegerea personalității avea în vedere vreo aniversare, în anul
respectiv, de la vreun eveniment reprezentativ, în
care personalitatea recomandată jucase un rol ...
decisiv!
Reamintim aici membrii actuali ai Academiei de
sub Pământ, consacrați la Ocnele Mari de-a lungul
timpului: poetul Vasile Militaru, autorul „Divinei
Zidiri”, prin care au fost atrași spre creația literară,
într-un festival/concurs „inter/național”(cu Republica
Moldova!) tinerii; pr. Dumitru Bălașa, Constantin Brâncuși, Bartolomeu Anania, Lucian Blaga, Mircea Eliade,
Nichifor Crainic, Regele Ferdinand și Regina Maria, pr.
Baltaga, din Basarabia, Dumitru Drăghicescu, Petre
Pandrea Marcu.
Gheorghe Stănescu s-a născut la 4 iulie 1926 în

comuna Negru Vodă, jud. Constanța.
- 1938-1940, elev la liceul „Nicolae Filipescu” din
Bazargic, în cadrilaterul „cedat” Bulgariei în 1940;
- 1940-1948 își continuă studiile secundare la
liceul „Spiru Haret” din București, cu bacalaureat în
1946, apoi student, până în 1948 la Facultățile de
Litere și Filozofie și, în paralel, la cea de Drept din
București;
- 1948 își întrerupe studiile (era în anul III!),
fiind urmărit pentru apartenența la o organizație
anticomunictă din județul Constanța. Este judecat în
lipsă în 1949 și este condamnat la 5 ani închisoare
pentru uneltire contra ordinei sociale;
- Este arestat la 16 februarie 1952 la București,
trece prin închisorile: Constanța, Peninsula-Valea
Neagră, Aiud, mina Cavnic, Gherla, Jilava, Iași;
- 26 decembrie, 1956 este eliberat. Timp de 30 de
ani, sub permanenta urmărire a securității, lucrează ca
tehnician în construcții la București, și pe șantiere
în Moldova și Oltenia. În 1986 s-a pensionat și și-a
stabilit domiciliul permanent în Rm. Vâlcea. Ultimul
mare șantier va fi fost Amenajarea Hidroenergetică
„Lotru”;
- După 1990, spiritul militant, scăpat din urmărirea
potrivnică, se manifestă public cu energie exemplară.
Deviza cultului eroilor...„dezveliți tot adevărul!” îi
devine ordin de luptă și angajament permanent. Își
editează, recuperând din memorie, în 1996. „Jurnal
din prigoană/1952-1955”. Are o activitate în spațiul
public național și local vâlcean, de maximă vizibilitate
și utilitate, în transformarea unui mental prizonier
și încă în ascultarea vocilor ca niște lamentații după
realitatea denunțată de istorie. (vezi anexa*!);
- 6 Ianuarie, 2003, trece la cele veșnice; în 2014 în
antologia „Martiri în vremi moderne”, Editura ROTIPO,
Iași, contribuția lui Gheorghe Stănescu, alături de
cei antrenați în vreme și de el, ne vorbește despre
puterea de înrâurire a spiritului său contaminant.
* Pentru crezul... candidatului propus, vom extrage
- din volumul „Pseudo-Jurnale Poetice: În închisoarea
țării (1956-1989) În țara liberă: (1990-1998)” Editura
VENUS, București, 1999 -, ideile personale, exprimate
explicit și/sau în limbaj poetic. Spune chiar el despre
rostul poetului... tribun: „Poet ? Nu: altfel de tribun/
prin care adevăruri uitate se spun: lacrimi vechi
neschimbate în sare,/arse vieți și sate arse ce s-au
făcut zare,/fântâni astupate în calea năvălitorilor,/urca
în el, la cumpăna zorilor/și urcă un neam luminos,
de bărbați/surâzitori, puternici, neînfricați/care-au
plătit preț greu fără glorie:/păduri de tinere cruci în
istorie.” În... „închisoarea țării”, până în 1990, poetul
constată realismul de porunceală, pe care acum, liber
fiind (carte apare... în 1999, cu reluări din cea din
1996, și din memoria celor puse-n cortex, din timpul
detenției!), îl exprimă spre dumerirea necesară și
decontaminarea mentalului, de prea fardul cântării la
comandă. (...)
** Anexa/Gh.Stănescu... militantul renăscut!după 1990
„Unde sunt cei care nu mai sunt?” Punea Nichifor
Crainic întrebarea, dând poetic, vizionar, răspunsul:
„în lumina celui nepătruns” dar care vor fi văzuți
când „marele- ntuneric”...„ va cădea”. Evenimentele
din 1989 vor fi deschis drumul către luminarea
întunericului, ca un lung tunel, cu încă lămpașe de
mineri, și multă rezistență împotriva ridicării negurii,
să nu se întineze prea mult garda pretoriană, încă
pe... frontul salvării împotriva „bandiților poporului”,
care cereau dreptate pentru destinele lor deturnate
de la credință și legea pământului!
(Continuare în pag. 13)
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BRĂTIANU - UN NUME PENTRU ISTORIE
Tanța TĂNĂSESCU

N

e aflăm în fața unei mari personalități politice,
Domnul Ion I. Brătianu, care este urmaș demn
al marii familii a Brătienilor, ce nu au nevoie de nici o
prezentare.
Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor, Independența de Stat a României și crearea Statului
național-unitar la 1918 sunt câteva dintre marile
realizări ale epocii contemporane datorate și celebrei
familii a Brătienilor. Mărturisesc faptul că sunt
emoționată, știind că dintre marile figuri ale istoriei
ultimelor două secole, puțini sunt cei care mai poartă
astăzi numele ilustrelor lor familii. Mai vedeți cumva în
Parlamentul României sau în viața politică de astăzi pe
cineva care să poarte cu mândrie un nume de ilustră
familie, cu exceptia Dumneavoastra? Nicidecum. De
aceea, șansa de a vă avea printre noi, un urmaș al
Brătienilor, care a traversat cu demnitate vitregiile
istoriei recente, este un adevărat miracol. În acest
context, vă rog să îmi răspundeți la câteva întrebări,
Stimate Domnule Ion I. Brătianu.
Tanța Tănăsescu: Considerați că
patronimicul ilustru pe care îl purtați a
fost un atu în politică, după 1990, sau
un motiv care să vă atragă adversități
și contestări?
Ion I. Brătianu: Personal aș fi vrut
să mă numesc Ionescu, Popescu sau
Vasilescu deși și primele două au dat
celebrități internațional recunoscute.
Oricum m-aș fi numit, politicul face
parte din hemoglobina cu care m-am
născut, iar când faci politică este
imposibil să scapi de adversități și
contestări. Sufixul patronimicului este
o mare problemă pentru întreaga
mare famile Brătianu, deoarece cele
mai vehiculate prenume au fost Ion și
Constantin, corespunzător inițialelor
I., C. ce au creat unele confuzii atât unor istorici
cât mai ales autorităților administrative. Cred că din
această cauză artizanul României Mari, Ion (Ionel) I.C.
Brătianu nu își găsește numele pe marile bulevarde
sau locuri publice, doar cu mici excepții. Eu am același
nume și prenume și aceleași prefixe sau inițiale (după
tată și bunic) adică mă numesc Ion I.C. Brătianu,
însă să nu creez alte numeroase confuzii în special
internauților, am renunțat la prefixul C. însemnând
Ion I. Brătianu.
Tanța Tănăsescu: Și, în continuarea acestei idei,
mi-aș permite să vă întreb: A vă numi Ion I. Brătianu
este o povară, o mândrie sau, de fapt, ce anume
reprezintă el, în viziunea Domniei Voastre?
Ion I. Brătianu: A mă numi Brătianu și a face parte
din dinastia politică a Brătienilor declarată de ilustrii
istorici contemporani, este o grea povară cu mai multe
rezonanțe dureroase: născut în primul an al celui de
al doilea război modial, speriat de bombardamentele
americane ce au urmat, am văzut cadavre și avioane
doborâte, ce mi-au marcat primii ani ai copilăriei.
La școală primele clase le-am făcut într-o cabană
de lemn folosită drept cantină în timpul războiului,
unde ,,m-am bucurat“ de adversitatea unor profesori
care mă persecutau vădit, considerându-mă o
progenitură toxică a regimului burghezo-moșieresc
crezând că astfel vor primi referințe și motive pentru

aderarea la noua orânduire comunistă-stalinistă. A
fost o perioadă când am negat tot timpul apartenența
la familia Brătianu, de câte ori trebuia să îmi declin
instituțional indentitatea, pentru a mă proteja și
supraviețui. Dacă în dinastiile regale există o atmosferă
de respect și curtozitate, în dinastiile politice acest
lucru se întâmplă foare rar și dacă sunt, te întrebi în
ce scop. Dacă e vorba de mândrie, am avut-o, când
am putut denunța la tribuna Parlamentului practicile
păguboase ale vânzătorilor de țară din guvernele
Roman și Stolojan, știind că în același timp cariera
mea politică va fi dinamitată. Personal consider că miam făcut datoria trăgând semnale de alarmă, pe care
nici unul din colegii mei nu aveau curajul să le facă.
Tanța Tănăsescu: Multe, chiar aș putea spune
toate (fără să îmi fie teamă că exagerez), dintre
profețiile Dumneavoastră politice, enunțate cu curaj
în ultimele trei decenii, s-au adeverit. Pe ce se bazează
predicțiile Dumneavoastra? Pe clarviziune, logică sau
este o caracteristică genetică specifică politicienilor
din neamul Brătienilor ?  

Ion I. Brătianu: Pe toate trei enumerate de
Dumneavoastră plus experiența politică ce am
avut-o în străinătate ca participant la unele campanii
electorale și curajul de a-mi susține ideile . Dintre
acestea pot număra câteva: 1. Am atras atenția asupra
lipsei de orizont și de finalitate favorabilă pentru țara
noastră, pe care o va avea căciulirea în fața FMIului și Băncii Mondiale. 2. Am atras atenția asupra
situației deținuților, și deținuților post-revoluționari
din închisorile românești făcând o vizită în mai multe
penitenciare. 3. Am fost primul parlamentar care am
coborât în subteran și am liniștit apele în Valea Jiului,
arătând în Parlament condițiile mizerabile de viață și
de lucru ale acestora. 4. Am propus printre primii o
variantă de Lege a lustrației, fapt ce a provocat în 1992
un scandal monstru în Parlamentul ,,roșu“ de atunci.
5. Am cerut votul de neîncredere dat Guvernului
Roman. 6. M-am pronunțat împotriva defrișării
abuzive a pădurilor. 6. Prin intervenția mea s-a salvat
Cimitirul Bellu de la degradare și distrugere. 7. Am
susținut necesitatea unei legi a presei. 8. Am atras
atenția asupra pericolului reprezentat de formațiunea
UDMR care va fi arbitru în toate guvernările ce vor
urma.
Tanța Tănăsescu: Faptul că ați manifestat
fermitate în principii, o linie neșovăitoare a opiniilor,
v-au făcut un personaj incomod, ce nu putea fi

manipulat, folosit în scopuri pur electorale de către
o parte sau alta a politicienilor români. M-ar interesa
să aflu acum, după ce a trecut atâta vreme de la
tumultuoșii ani 90, dacă această inflexibilitate v-a
dăunat pe plan politic sau v-a certificat imaginea unui
politican integru, incoruptibil, motiv pentru care cred
că v-ați retras într-un anonimat nemeritat.
Ion I. Brătianu: Cred că răspunsul la această
întrebare l-a dat de mult regretatul Prof. Univ. Dr.
Gheorghe Dumitrașcu în anul 2001: ,,In ultimii cinci ani
îndeosebi, politicul a dictat de o asemenea manieră
încât, după ce a făcut praf și pulbere economicul și
socialul, a impus criterii de valoare respectate cu
sfințenie de către mass-medie și oameni pe lângă care
bonomul Ion I. Brătianu poate trece azi drept sfânt,
martir și geniu (27 iunie 2001)”. Politicul a abandonat
misiunea lui și a lăsat un “scaun liber” ce a fost ocupat
de o mare parte a serviciilor speciale ce au acționat în
interes personal abandonând total interesul național.
Tanța Tănăsescu: Sunteți un tezaur viu de istorie,
de înțelepciune, pe care experienta v-o conferă, un
autentic continuator al vechii si celebrei
familii Brătianu. Cum vedeți istoria contemporană a românilor, vis-a-vis de
trecutul lor frământat, din care s-au ridicat iluștri oameni de stat, făuritorii României moderne, precum Ion C. Brătianu, Dumitru Brătianu, Ion I.C. Brătianu,
Vintilă I. C. Brătianu, Dinu Brătianu, Constantin (Bebe) Brătianu, Gen. Constantin
I. Brătianu, Gheorghe I. Brătianu ?
Ion I. Brătianu: Toți Brătieni enumerați de Dumneavoastră au acționat în
interesul țării la construirea și consolidarea ei. Ce s-a petrecut după 90 a
fost distrugerea economică a țării și
morală a populației care a contribuit la
transformarea României într-o colonie a
ocultei mondiale.
Tanța Tănăsescu: Aici, în Palatul
Bratianu, sanctuarul istoric de pe strada Visarion,
am observat că păstrați numeroase fotografii și
documente cu valoare sentimentală, desigur, dar și
istorică. Știu că sunteti în posesia și a altor numeroase
documente cu valoare istorică, care cred că ar trebui
să intre în circuit public. Cum vedeți valorificarea lor
în viitor?
Ion I. Brătianu: Am salvat de la pârjolul comuniststalinist unele documente din biroul unchiului
meu Constantin (Bebe) Brătianu, care era director
de cabinet al lui Ionel Brătianu în timpul primministeriatelor acestora. Publicarea lor ar da multă
bătaie de cap istoricilor perioadei primului război
mondial și cred că ar modifica mult istoria țării noastre
în această perioadă, mai ales că cele mai multe au avut
un caracter TOP SECRET. Până în prezent nu am găsit
decât negustori de hârtie sau de documente, amatori
de documente, nu cercetători istorici profesioniști ca
să le poată valorifica în sensul adevărat istoric.
Tanța Tănăsescu: Ce amintiri deosebite din
tinerețea dar și maturitatea Dumneavoastră vă sunt
dragi și ați dori să le faceti cunoscute și cititorilor
noștri?
Ion I. Brătianu: Nu am avut bucurii în viață, am
fost un continuu luptător care nu și-a sărbătorit
niciodată micile victorii în afară bucuriilor ce le trăiam
de fiecare dată când întâlneam personalități de înaltă
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ținută politică, culturală sau istorică, dintre care pot
să amintesc câteva din numele acestora în speranța că
nu se vor supăra cei pe care nu îi citez dar pentru care
am trăit și trăiesc aceeași afecțiune și plăcute amintiri.
Citez din memorie pe cei din exilul meu: Președinții
Franței – VALERY GISCARD d’ESTAING, JAQUES
CHIRAC, FRANCQIS MITTERRAND, Ambasadorul
GILLES DUGUAY, JAQUES ATTALI, GILBERT RENAULT
(col. REMY) și pe cei din țară – ION DODU BĂLAN,
DEMOSTENE BOTEZ, NEAGU RĂDULESCU, I.PELTZ,
MIHAIL DIACONESCU, PAUL EVERAC, VASILE GIONEA,
TUDOR OPRIȘ, TIA PELZ, MARIN PREDA, RUDOLF
SCHWEITZER-CUMPĂNA, MARIN SORESCU, RADU
THEODORU, EMANUEL VALERIU și mulți alții.
Tanța Tănăsescu: Pregătirea Dumneavoastră în
domeniul tehnic v-a permis să demonstrați că sunteti
cu adevarat urmaș al Brătienilor și în ceea ce privește
vocația profesională (Ion C. Brătianu a studiat la
Paris la Politehnică, apoi, cel mai mare politician al
României interbelice, Ion (Ionel) I.C. Brătianu a fost
inginer, dar și ultimul președinte al PNL, Constantin

(Dinu) Brătianu, a fost, de asemenea, inginer), pe
lângă cea politică și istorică, iar aici avem în vedere pe
marele istoric Gheorghe I. Brătianu. Vă rugăm să ne
spuneți, cum s-au îmbinat aceste laturi ale pasiunilor
Dumneavoastra ?
Ion I. Brătianu: Tehnica m-a învățat o anumită
logică a normalității și bunului simț iar intrarea mea în
politică a făcut ca aceste calități să le îmbin cu ADNul ce îl posedam cu sensibilități istorice, culturale
și politice. Tocmai acest conglomerat pe care unii
nu îl pricepeau le stârneau câteodată râsul și chiar
calomnia.
Tanța Tănăsescu: Admirând vitalitatea Dumneavoastră spirituală și fizică, în plină perioadă de
restricții de ordin medical, puteți să ne spuneți
care este secretul sau mai bine zis “rețeta” vigorii
Dumneavoastra atât de evidente ?
Ion I. Brătianu: Speranța și neîncrederea în
cei ce gestionează directivele ocultei mondiale.
Suntem într-un adevărat război psihologic virusat. În
această conjuctură trebuie să ne construim individual

adăposturile noastre protectoare, pentru a nu o lua
razna prin păpușoi ca o mare parte a populației.
Tanța Tănăsescu: Dacă ar fi să vi se formuleze
o întrebare care nu vi s-a mai formulat până în
prezent de către jurnaliștii care au stat de vorbă cu
Dumneavoastră, care v-ar plăcea să fie aceasta? Și
cum ați dori să răspundeți ?
Ion I. Brătianu: De ce nu vă scrieți amintirile?
Răspuns I.B.: Sunt pe peron cu bagajele făcute să
plec în alte constelații. Nu știu dacă amintirile mele
îngropate în uitare vor putea naște contraverse atâta
timp cât nu am primit nici o solicitare de depănare
și consemnare a lor din partea unui memoralist sau
biograf acum cât memoria mai este vie.
Vă mulțumim pentru amabilitatea cu care ne-ați
răspuns, caracteristică spiritelor nobile, urându-vă
multă sănătate. Ne exprimăm dorința și speranța
unei noi revederi pentru a continua dialogul privind
istoricul familiei Brătienilor și propria Dumneavoastră
evolutie ca om de litere și politician.

Note de lectură

Cuvânt înainte la un roman ce va să apară
Marian ILIE

A

m ţinut timp de aproape şapte ani prin nu ştiu ce unghere un roman apărut atunci în Turcia şi
dăruit cu dedicaţie de autoarea lui, o
tânără şi simpatică turcoiacă venită în
excursie în România cu un grup de ziarişti profilaţi pe turism de la câteva ziare
de mare tiraj din Turcia, grup căruia i-am fost ghid.
Lucrase aproape un an la noi, în cadrul unui proiect
al unei firme turceşti de construcții și turism, prilej cu
care colindase Ro-mânia şi şi-l alesese pe Vlad Ţepeș
ca personaj cheie al romanului ce avea să-l scrie.
Romanul lui Gülşah Elikbank “Mincinoşii şi iubiţii” – cu titlul original Yalancilar ve sevgililer (Istanbul,
Kirmizi Kedi, 2015) – nu e un roman despre vampiri,
după patentul Bram Stoker, ci unul serios, despre
frământările sociale din ţara autoarei şi de pe la noi,
despre impactul acelor frământări asupra oamenilor,
despre dragoste şi deznădejde, despre părinţi şi fii
şi mai ales despre răzvrătire, ca soluţie pentru îndepărtarea răului din societate, în care sens autoarea
a găsit în Vlad Ţepeș prototipul în jurul căruia se ţese
acţiunea romanului. Un Vlad Ţepes adevărat, crescut
ani buni şi instruit la Înalta Poartă împreună cu viitorul
sultan ce avea să cucerească Constantinopolul, Fatih
Mehmet (Cuceritorul), împotriva căruia, odată ajuns
domn al Valahiei, avea să se răzvrătească.
Cartea a apărut în 2015 şi nu-mi dau seama a
cui a fost iniţiativa – a autoarei sau a editurii (de a o
promova mergând cu ziariştii prin locurile în care se
petrece acţiunea), sau a firmei de turism (de a folosi
romanul ca pretext pentru a-şi promova un proiect
de tur în Romania) – cert este că excursia s-a bucurat
de un larg ecou în Turcia, iar autoarea s-a văzut pusă
în situaţia să mai scoată două ediţii. A fost, dacă vreţi,
şi un succes neplanificat al turismului românesc,
prin excelenta reclamă făcută de cele şapte ziare
importante din Turcia unuia din cele mai atractive
tururi în România pentru străini – Bucureşti-SinaiaBran-Braşov (inclusiv Poiana).
Nu cu mult după aceea m-am instalat în “conacul”

meu de lângă Potlogi, cu trei biblioteci după mine,
şi nu ştiu cum se face că nu am mai dat de urma
carţii până de curând. De fapt, nu de urma acelui
exemplar am dat, ci pur şi simplu l-am rugat pe
liderul unui grup venit recent în excursie pe acelaşi
traseu să-mi procure volumul respectiv – bineînţeles,
recomandându-i cartea şi ca sursă de informare
despre ce aveau să viziteze. Mi-a fost adus un exemplar
din a treia ediţie (2021) şi m-am
aşezat gospodăreşte pe lectură. A
fost un deliciu. O abordare deloc
subiectivă a personajului ce în urmă
cu secole băgase mare spaimă în
otomani, o naraţiune în care am
regăsit mai toate detaliile cu care
eu îmi încânt turiştii când le descriu la
adevarata lui dimensiune personajul
lui Bram Stoker, vorbindu-le despre
antecesorii și contemporanii lui
Ţepeș, despre legăturile familiei
sale cu Transilvania, despre Ordinul
Dragonului de la care i s-a tras
numele Dracula, despre faptele lui
şi ecoul acestora în popor, despre
iubirile şi trădările ce i-au marcat
domnia. Toate acestea se întamplă
în substrat, prim planul fiind înțesat cu evenimente și
fapte din zilele noastre, autoarea deschizându-ne în
față un drum lung, din mahalalele Istanbulului până la
palatul construit de Ceaușecu în București, drum pe
care-l străbatem ca și când am urmări un film despre
bucu-riile, supărările, iubirile și trădările trăite în
zilele noastre de români și turci, iar din când în când,
din fundal, ar ajunge până la noi glasul dojenitor al
lui Țepes Vodă. Lucrarea captivează atât prin intrigă
cât și prin ritmul alert al acțiunii, cu bine orchestrate
inflexiuni de thriller și de policier, într-o concepție
de inginerie epică pe care eu am mai remarcat-o la
un scriitor român din aceeași generație cu autoarea,
adept al literaturii Zen. Cred ca nu întâmplător și
romanul acestuia (Genovel Frățilă, Dracula. Ordinul
iubirii, Ed. Rafet, 2014) se grefează tot pe fabuloasa
personalitate a lui Vlad Țepeș.

Nu știu ce surse a folosit autoarea, dar cartea m-a
captivat până într-acolo încât am început imediat
demersurile vizând traducerea și editarea ei și în
România. Va fi un succes, comparabil cu marele succes
la publicul nostru al filmelor seriale turcești. Și, de ce
nu, un respiro recapitulativ în istorie și o incursiune
în constiințe, pe fundalul strânselor relații dintre
turci și români din vremea lui Țepeș Vodă și din zilele
noastre.
P.S.
Gülşah Elikbank s-a născut în
1980 la Istanbul, a urmat cursurile
Facultății de Comunicare a Universității Istanbul, desăvârșindu-și
studiile superioare la Universitatea
Marmara, licențiată fiind în psihologia conducerii și a muncii. Locuiește de mai mulți ani în Izmir,
unde administrează un hotel “pe
concept literar” (primul de acest
fel în Turcia), acordă consultanță
pe linie de evenimente literare și
publică în revistele literare din țara
sa, îndeosebi în Bir Gün (creații)
și Ege Telegraf (unde răspunde de
pagina de cultură și artă).
A debutat în 2010 cu primul roman - de mare
succes la publicul tânăr - din trilogia fantastică
“Günebakan” (Cel ce se uita spre zi), Siyah Nefes
(Respirație în negru), urmat de Mavi Dağ (Muntele
albastru) și Kızıl Ölum (Moartea roșie), apoi i-au
apărut romanul de dragoste Aşkın Gölgesi (Umbra
iubirii - 2011), romanul fantastic pentru copii Rüya
Takım – Medusa’nın Pusulası (Echipa Visul – Busola
Meduzei - 2013), romanul filozofico-psihologic
Uykusuzlar (Insomniacii - 2014) și romanul ce face
obiectul prezentelor note de lectură, Yalacılar ve
Sevgililer (2015, cu două ediții ultrioare). Seria a fost
urmata de romanele Ihtimal (Posibilitatea - 2017) si
Aşıklar Gece Olur (Îndragostiții se fac noapte - 2019).
Este inclusă cu o nuvelă în antologia Kar İzleri Örttü
(Zăpada a acoperit urmele - 2012).
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Negru Vodă a fost întemeietorul Țării Românești, la
1290 - 1292, nu Basarab I. O corecție istoriografică necesară!
Ionuț ȚENE

E

ste foarte interesant cum
istoricii români de la sfârșitul
secolului XIX și de la începutul secolului
XX au schimbat contextul istoriografic
originar al întemeierii Țării Românești
din perioada medievală și l-au înlocuit
pe ctitorul țării Radu Negru Vodă
de la 1290/1292, cu Basarab I de la 1315. Absolut
toate cronicile, letopisețele, mărturiile documentare
și epigrafice române și străine vorbesc direct sau
indirect de Radu Negru Vodă, ca întemeietor al Țării
Românești, între anii 1290 – 1300, dar, din păcate,
istoricii români moderni s-au încăpățânat să modifice
adevărul istoric, nominalizându-l pe Basarab I ca
unificator al cnezatelor și voievodatelor românești
de la sud de Munții Carpați, în 1315. Orice analiză
a uriașei documentații istorice medievale și izvoare
istoriografice ne duce la firul logic al concluziei
concise, că Radu Negru Vodă, care nu a fost un
personaj de legendă, ci unul real, a unificat cnezatele
și voievodatele dintre Carpați și Dunăre. Ideea lui
Negru Vodă, ca personaj de legendă au introdus-o
istorici moderni, începând B. P. Hașdeu, Constantin
Cogălniceanu, PP Panaitescu, C. Giurescu sau Nicolae
Iorga. Dar și, în acest sens, ca teorie a legendei
privindu-l pe Negru Vodă se știe că fiecare legendă are
un ”sâmbure de adevăr”, iar istoria ”descălecatului” a
fost cât se poate de reală și consemnată istoric – o
confirmă cronicile și letopisețele medievale române
și străine, inclusiv literatura epocii. Radu Negru
este un personaj mult mai real din punct de vedere
al izvoarelor istorice poate decât chiar Basarab I,
câștigătorul bătăliei de la Posada din 1330. Basarab
I a urcat pe tronul Țării Românești, când țara era
unită cu zeci de ani înainte de către ”descălecătorul”
Radu Negru Vodă, așa cum confirmă documentele
istorice, direct sau în contextul istoric. Amintesc doar
câteva izvoare istorice medievale, care vorbesc de
Negru Vodă și ”descălecatul” acestuia: Documentul
din primăvara anului 1291, prin care Ugrinus este
pus în posesia celor două moșii din Țara Făgărașului
în urma plecării lui Negru Vodă; Cronica lui Nicefor
Gregoras, care menționează despre existența unui
principe al Valahiei în jurul anului 1300; Inscripția
de pe mormântul lui Laurentiu de Longo Campo
(Câmpulung) din anul 1300; Menționarea Valahiei și
a unui mare conducător al ei, în anul 1307, în cronica
lui Ottokar de Styria; Pisania de pe frontispiciul
Bisericii din Câmpulung care menționează anul
sființirii ei, 1315; Documentul emis în anul 1332,
de cancelaria regală maghiară, în care Radu Negru
este menționat sub numele de Tatomir; Cronica
lui Nicolo Luccari, din anul 1352, care îl identifică
pe Radu Negru ca Întemeietor al Țării Românești;
Hrisovul din anul 1549 a lui Mircea Ciobanul, în care
se confirmă existența unor acte de danie din timpul
lui Negru Vodă; Hrisovul din anul 1558, idem, același
domnitor Mircea Ciobanul; în anul 1569, domnitorul
Alexandru II Mircea re-confirmă actul de danie a lui
Negru Vodă; În anul 1585, seniorul Jaques Bongars,
vizitează ruinele cetății lui Negru Vodă; În anul 1618,
Gavrilă Movilă confirmă un act de danie făcut de către
Nicolae Alexandru Basarab, “nepotul răposatului

Negru Radul Voievod”; Matei Basarab, confirmă
în anul 1646 existența în cancelaria domnească a
unor documente de pe vremea lui Negru Vodă; În
Letopisețul Țării Românești a lui Macarie Zaim, scrisă
în jurul anilor 1640-1650, scrie despre Ankro Voivod
(Negru Vodă); În jurul anilor 1660, Paul de Alep, scrie
despre “Negrul Voievod, adică, Domnul cel Negru”;
În anul 1656, călugării de la Bărătia, prezintă un
document autentificat cu pecetea lui Negru Vodă,
judelui Ghergina; În anul 1659, Mihnea Vodă întărește
privilegiile câmpulungenilor, în baza “hrisovului lui
Negru Vodă”, Letopisețele Cantacuzinesc și al Cronicii
Bălenilor, scrise în jurul anilor 1665 –
1678, îl menționează pe Radu Negru
Voievod ca descălecator; În anul 1682,
Gheorghe Duca, întărește privilegiile
câmpulungenilor în baza hrisovului lui
Negru Vodă; Cronica călugărilor franciscani din anul 1764, menționează întemeierea orașului Câmpulung de către Radu Negru. Niciun domn medieval
român sau străin nu și-a pus semnul
întrebării asupra întemeietorului Țării
Românești, care a fost Radu Negru Vodă. Boierul cancelar Stoica Ludescu
și-a construit cronica istorică pe documente din vremea lui Mihai Viteazul,
care confirmau ca întemeietor al țării
pe Radu Negru.
Iată ce scria Letopisețul Cantacuzinesc, la sfârșitul secolului XVII-lea, bazat pe
documente inedite din cancelaria domnească care
nu s-au mai păstrat azi: „Iar când au fost la cursul
anilor de la Adam 6798, fiind în Țara Ungurească
un voievod ce l-au chiemat Radul Negrul Voievod,
mare herțeg pre Almaș și pre Făgăraș, rădicatu-s-au
de acolo cu toată casa lui și cu mulțime noroade:
rumâni, papistași, sași, de tot feliul de oameni,
pogorându-se pre apa Dâmboviții, început-au a face
țară noao.” Și Cronica Bălenilor, prin radu Popescu,
în aceeași perioadă confirmă vechiile letopisețe și
cronici: „Când au fost cursul anilor de la Adam 6798,
Radul Vodă Negrul, care avea scaunul său la Făgăraș
de la moșii și strâmoșii rumânilor, carii venise de la
Roma, în zilele lui Traian împăratul Romii s-au socotit
ca să-și mute scaunul dencoace, peste plai.” Inclusiv,
”Cronica rimată a lui Ottokar” vorbeşte depre luptele
interne, pentru ocuparea tronului după moartea
regelui Ungariei, Wenceslav al III-lea de Boemia (1301
– 1305), asasinat la vârsta de doar 17 ani în timpul
unei călătorii în Polonia. În lupta celor doi candidaţi
la tronul Ungariei, Otto al III –lea de Bavaria şi Carol
Robert de Anjou, va interveni şi puternicul voievod al
Transilvaniei, Ladislau Kan. După doi ani de domnie
a lui Otto al III de Bavaria (1305 – 1307) acesta intră
în conflict cu Ladislau Kan, în anul 1307, care-l ia
prizonier şi-l trimite în prizonierat lui Radu Negru
Voda, “domn (Herr) peste ceilalţi” şi al cărui ţinut
se numea “ţara valahilor” (Walachen lant), titrează
istoricul Corneliu Bîrsan în cartea ”Istorie furată”.
Otto al Bavariei era prizonier la 1307 al domnulul
Țării Românești, care reiese din cronici că avea o țară
unită, armată puternică și era de temut de vecini,
având relații cu voievodul secui Ladislau Kan.
La începutul evului mediu, conform Diplomei

Ioaniților de la 1247 și a cronicilor maghiare, Țara
lui Litovoi și urmașilor săi se întindea pe ambele
versante ale masivului Parâng. Țara Hațegul era unită
cu Oltenia și cu Banatul de Severin. Munții Carpați nu
au fost niciodată o frontieră istorică pentru români, ci
un pod de legătură, demografic, religios și economic.
La fel și Țara Făgărașului și Țara Amlașului erau unite
cu cnezatele și voievodatele de la sud de Carpați.
Nobilimea acestor stăpâniri de principi ”herțeg”
români controlau cele două versante ale Carpaților.
Deci un ”descălecat” al unui voievod ardelean la sud
de Carpați putea fi ceva obișnuit în tradiția politică,
religioasă și economică a românilor.
La fel se aseamănă coborârea la
vale peste Carpați a lui Radu Negru,
ca și ”descălecatul” lui Dragoș de
peste 60 de ani pe Siretul Moldovei.
Radu Negru Vodă la 1290 intră în
conflict cu regalitatea arpadiană
și este în mijlocul luptelor pentru
putere în care era implicat voievodul
Transilvaniei. Sigur expansiunea
regalității maghiare și a catolicismului,
corelată cu colonizarea sașilor și
oferirea de drepturi acestora, valahii
fiind văzuți ca schismatici, a dus la
crearea premiselor social-economice
și culturale a ”descălecatului” lui Radu
Negru Vodă din Tara Făgărașului la
sud de Carpați. Ceva asemănător
s-a întâmplat și cu Bogdan I pe la 1364 în Moldova.
Dar imixtiunile, presiunile și agresiunea regalității
maghiare asupra nobilimii române de religie creștinortodoxă, nu însemna faptul că nu a existat și o
colaborare. În lupta pentru înlăturarea tătarilor din
Țara Românească și a cumanilor, care amenința regatul
arpadian, regalitatea maghiară s-a folosit de cnezii și
voievozii români din Ardeal, ca o formă de obținere
a unui sprijin militar și economic pentru unirea cu
frații de limbă și credință, aflați la sud de Carpați
și a întemeiea un fel de ”marcă” sub suzeranitate
maghiară, ca mai târziu, cum s-a procedat cu Dragoș
maramureșeanul. Nobilii români, obligați să treacă
la catolicism sau sătui de imixtiunile regale și săsești
asupra pământurilor lor din Hațeg, Amlaș, Făgăraș sau
Țara Bârsei, au fost încurajați de aceeași regi ungari să
treacă munții și a deveni liberi ca să-și construiască o
țară împreună cu nobilimea valahă de la sud de Carpați
și să elibereze ținutul de tătari, recunoscând, firește
suzeranitatea regatului maghiar în maniera feudală
a epocii. Politica se face cu presiuni, compromisuri
și momiri de protecție. În acest context, Radu Negru
Vodă ”descalecă” la Câmpulung, unde construiește
cetate și mănăstire de piatră, iar apoi după unirea
cnezatelor și voievodatelor de dincolo de Olt, din
Țara lui Litovoi, își mută reședința la Curtea de Argeș,
mai aproape de gruparea boierească de la Strehaia,
unde construiește biserică și cetate de piatră. La anii
1290 – 1292 era deja încheiat ciclu unificării tuturor
cnezatelor și voievodatelor românești de la sud de
Carpați și tătarii și cumanii alungați. Radu Vodă era
căsătorit cu o catolică – Margareta, astfel se explică
protejarea populației catolice din Câmpulung, prin
construirea unei biserici latine.
(Continuare în pag. 15)
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Gaudi, acest Brâncuși al arhitecturii moderne
Dumitru Tudor Tănăsescu

O

rice vizitator al Barcelonei, care ajunge să vadă Sagrada Familia, catedrala neterminată de aproape un secol și jumătate, opera perfectă
a lui A. Gaudi, supranumit „arhitectul
lui Dumnezeu”, va fi impresionat de
sensurile profunde atribuite fiecărui
element sacru al acestei clădiri monumentale.
Atunci când a început construcția grandioasei
catedrale, se estima că, raportat la tehnica specifică
începutului secolului XX, înălțarea acestei minuni
arhitectonice va dura câteva secole. Gaudi, cel care
a lucrat 43 de ani din viața sa la această bijuterie
arhitecturală, obișnuia să spună: „Clientul meu nu se
grăbește.” Din nefericire, arhitectul va sfârși în 1926,
asemenea Anei meșterului Manole, fără de care
construcția sacră nu s-ar fi terminat niciodată, dar nu
jertfit în zidul bisericii ci victimă a unui tragic accident.
Având înfățișare modestă de salahor, celebrul
arhitect a fost confundat cu un biet cerșetor, fiind
transportat la Spitalul Săracilor, încât abia a doua zi a
fost recunoscut, dar era prea târziu. Așa și-a încheiat
zilele cel care va fi desemnat părintele arhitecturii
moderne. Modestia înfățișării și simplitatea vieții
îl apropie de ascetismul exemplar al unui alt mare
titan al artei secolului XX: Constantin Brâncuși. De
fapt, cei doi fondatori ai modernismului autentic au
fost contemporani și fără să știe, probabil, unul de
altul au subtile puncte comune, încât putem spune
despre Gaudi că este un Brâncuși al arhitecturii
contemporane.
În vremea când se petrecea tragicul accident,
Brâncuși, care fusese contactat de primarul New
York-ului pentru a proiecta un zgârie nori, asemenea
Coloanei Infinitului, era convins că arhitectura
este sculptură locuită. Dar preocuparea sa pentru
domeniul arhitecturii nu se oprește aici. În anii ‘30,
un maharajah, care îi cumpără două opere, îi propune
sculptorului, în al cărui atelier intrase, să realizeze un
monument în memoria soției sale decedate: Templul
din Indore. Aceasta, aflată pe patul de suferință, a
cerut cu limbă de moarte să fie înmormântată întrun mausoleu cum nu mai există în lume, mai frumos
decât admiratul templu al iubirii, Taj Mahal.
Maharajahul voia ca mausoleul să fie o simbioză
între sculptură și arhitectură, și deși Brâncuși a schițat
această splendoare arhitecturală, un ovoid uriaș, ea

nu a fost niciodată realizată. Se pare că sculptorul
român propusese ca templul să fie Oul ancestral, oul
uriaș, în timp ce maharajahul dorea să fie un cub din
marmură.
În acest ou uriaș se intra pe dedesubt, în interior ar
fi existat patru sculpturi, trei păsări și una cu statuia lui
Budha. Printr-un orificiu aflat în vârful oului, Soarele
pătrundea și în diferite momente ale zilei transforma
în ireal păsările. Practic, raza de soare descompunea
vizual spațiul, creând impresia că pasărea zbura. Era
o lucrare unică, dedicată ascensiunii spiritului spre
Univers. Proiectul avansase astfel încât, în anul 1938,
Brâncuși a fost în India, lucra la acest mausoleu. Din
păcate, maharajahul s-a recăsătorit, iar noua lui soție
s-a opus ridicării unui mausoleu dedicat fostei lui soții,
astfel încât proiectul a eșuat, sculptorul fiind foarte
dezamăgit. Dar aceste afinități ale lui Constantin
Brâncuși față de arhitectură nu au fost singurele
ambiții ale sale, cum ar fi aceea de a fi angajat ca
arhitect. Sculptorul intenționa să
teoretizeze existența unui nou
ordin în arhitectură, diferit de
cele vitruviene, totuși nu contrar
acestora. Altfel spus, ordinul
inventat de Brâncuși avea o certă
origine clasică, pornind de la
rigorile impuse de însăși ideea de
ordin. Criticii de artă, pornind de
la titlul pe care Brâncuși îl atribuie
unei creații, și anume Coloana
Sărutului, ce a fost prezentată în
1933 în expoziția personală de la
Brummer Gallery din New York,
deducem că ordinul arhitectural
pe care sculptorul îl dorea
acreditat s-ar fi putut numi ordin
al sărutului. Acesta ar fi urmat să
facă parte dintr-un complex mai
amplu: Templul dragostei, gândit simultan de Brâncuși
şi Modigliani încă din anii 1909-1914. Denumirea
templului este confirmată de Brâncuși însuși, prin titlul
complet sub care Coloana sărutului a fost înfățișată
publicului newyorkez în catalogul expoziției: Coloana
sărutului – Parte din proiectul Templului dragostei.
Brâncuși a dorit să sugereze dubla sa calitate, aceea
de sculptor şi arhitect. Dovada acestui fapt este
Ansamblul de la Tg. Jiu, complex artistic situat la
confluența dintre sculptură, arhitectură şi urbanism.
Milița Pătrașcu, eleva maestrului, afirmă într-o

epistolă că Templului dragostei, înfățișat sub forma
a „doi pilaştri” demonstrează pasiunea de arhitect
a lui Brâncuși. „Nebuni sunt aceia care consideră
munca mea ca fiind abstractă; ceea ce ei califică drept
abstract e tot ce poate fi mai realist, căci ceea ce
este real nu este forma exterioară, ci ideea, esența
lucrurilor” – spunea Brâncuși referindu-se la eroarea
unora care considerau arta sa ca fiind una abstractă.
Dacă, pornind de la afirmațiile sculptorului, vom
admite că sculptura sa nu este abstractă, va trebui
să conchidem, prin reciprocitate, că nici arhitectura
care relevă ideea, esența lucrurilor nu este abstractă.
Aceasta s-a întâmplat și cu monumentul lui Antonio
Gaudi. Multe decenii, turiștii sau vizitatorii Sagradei
Familia considerau acest monument ca fiind o formă
de arhitectură abstractă, nedându-i o apreciere cum
ar fi meritat în realitate. La un moment dat, japonezii,
care admirau detaliile de interior ca fiind o reliefare
a naturii înconjurătoare, au atras atenția tuturor că
această minunată creație este
modernă, plină de sevă și conținut,
dar nu abstractă. Ca urmare, în
zilele noastre, arhitecți din lumea
întreagă se inspiră din operele
lui A. Gaudi, remarcate printr-un
stil unic, având forme organice,
colorate şi exuberante. În întreaga
creație a acestui arhitect găsim
frumosul, Gaudi considerând că
frumuseţea este imaginea adevărului. De aceea, vizitând Catedrala
Sagrada Familia ai mai degrabă
sentimentul că aceasta aparține
felului de a fi al oamenilor îndrăgostiți de frumos, de natură, decât ca fiind un etalon al bogăției
sau puterii bisericii. Majoritatea
operelor sale arhitecturale se află
în Catalonia, dar aceasta nu impietează să fie un
arhitect universal. De aceea cardinalul Ragonesi l-a
numit un Dante al arhitecturii.
Atunci când pleci din acest splendid oraș din
Catalunia nu poți să nu te gândești cum ar fi fost
considerat C. Brâncuși de către istoricii arhitecturii,
dacă la Tg. Jiu am fi avut parte de milioanele de
turiști japonezi sau din lumea întreagă, așa cum îi are
Barcelona în fiecare an ? Dar oricum ar fi, și Antonio
Gaudi și Constantin Brâncuși au cu siguranță un loc în
Panteonul culturii universale.

02 Iunie 2022, zi fericită pentru copiii Râmnicului - în senzaționalul loc de joacă din scuarul Arhiepiscopiei!
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LOCALITATEA POLOVRAGI, O STRĂVECHE AȘEZARE DACICĂ
Pr. dr. Constantin MĂNESCU

L

ocalitatea Polovragi este o comună din județul Gorj, din Oltenia, formată din satele Polovragi și
Racovița. Se află la o distanță de 50
km. de Târgu Jiu și 60 km. de Râmnicu
Vâlcea. Comuna Polovragi este așezată
în Depresiunea Polovragi, depresiune
situată în partea central sud-vestică a țării, făcând
parte din Depresiunea Subcarpatică Olteană cuprinsă
între Bistrița Vâlcii și Tismana. Denumirea localității,
toponimie românească cu rezonanță particulară, a
dat naștere la multe interpretări. Ghenadie Enăceanu
a văzut în cuvântul „Polovragi” o sinteză grecească a
cuvintelor polo-vrahos, care înseamnă multă stâncă,
ținut sau regiune mult stâncoasă. Iorgu Iordan, în lucrarea sa „Toponimia românească”, București, 1963 p.
99, crede că acest cuvânt este de origine slavă – polovrag, cu sensul de „jumătate de vale cu maluri râpoase”. Aurelian Sacerdoțeanu are o interpretare personală, în sensul că „Polovragi” ar însemna „valea diabolică sau o câmpie vrăjită”, dar recunoaște că această
explicație ar corespunde mai mult terenului. Alexan-dru
Ștefulescu relatează că pe stâncile de calcar din apropierea localității de azi ar fi crescut o plantă tămădui-toare
numită „povragă” sau „polovragă”, dispărută în prezent, dar înclină mai mult spre „pole” și „vraci”, adică
„câmpul vracilor”. Tot Alexandru Ștefulescu amintește
despre folosirea acestei plante „polovragă” de către călugări la vindecarea bolnavilor în cadrul Bolniței Mănăstirii Polovragi construită în anul 1732. Această etimologie ne arată că vindecarea bolnavilor, din comuna
primitivă și până la apariția unei medicini culte, școlite,
se învăța prin moștenirea de la generațiile trecute,
fapt petrecut și aici, la Polovragi, unde vindecarea bolnavilor s-a transmis din generație în generație, probabil de pe vremea dacilor, și astfel a ajuns la călugării
care au întemeiat Mănăstirea Polovragi.
Având în vedere că locuitorii mai bătrâni din comuna Polovragi și din împrejurimi cunosc legenda conform
căreia în peștera Polovragi „locuiau niște vraci, medici
ai dacilor, care împărțeau poporului leacuri și care dețineau tainele lecuirii prin magie cu buruieni și plante
tămăduitoare de boli, atât de răspândite în flora locală”,
Constantin Câșlaru, în lucrarea „Polovragi, povestea
veacurilor. Istorie și legendă. 575 de ani de la prima
atestare documentară”, apărută în 2018, concluziona:
„Numele de Polovragi este de origine dacică, derivat
de la cuvântul polo-pole (câmpul, terenul), combinat
cu cuvântul vragi-vraci, care este de origine dacică,
alături de multe nume de plante medicinale, fără a
abandona denumirea derivată de la planta polvragă
sau polovragă.
Geologul Mircea Trifulescu consideră că numele Polovragi înseamnă „Apollo-tămăduitorul” zeitate a religiei politeiste, anterioară religiei monoteiste a lui Zamolxis. Aceasta arată că localitatea Polovragi a luat naștere din cele mai vechi timpuri, încă din preistorie, fiind
intens locuită în perioada dacică și daco-romană, ca urmare a condițiilor de viață din cele mai bune oferite de
mediul geografic natural acestei zone (solul, vegetația,
apa, clima, munții, pădurea). Încă de la ruperea din
rândul animalelor, începând cu paleoliticul superior
și continuând în epoca neolitică, oamenii au fost
impresionați de acest mediu natural în care au trăit,
fapt pentru care, pe suprafețele netede ale peșterilor
în care trăiau, au desenat diferite semne și simboluri
care reprezentau scene din viață, din lupta lor pentru

existență, scene de luptă și vânătoare, ori scene cu
caracter religios. Astfel, în nordul Olteniei, deosebit
leagăn de antropogeneză, au fost descoperite
numeroase desene rupestre, adevărate manifestări
de artă rupestră, la Runcu, Vaidei, Baia de Fier, precum
și pe mărețul defileu al Oltețului, la Polovragi. Acestea
au fost descoperite și cercetate de arheologul oltean
C.S. Nicolăescu-Plopșor, începând din anul 1924,
fiind prezentate apoi abatelui Henri de Breuil, care
descoperise picturi rupestre în Spania și Franța.
Importanța localității Polovragi constă în principal
în cele două obiective, unul de ordin speologic
(Peștera Polovragi) și altul de ordin arheologic
(fortificațiile geto-dacice de la Polovragi). La acestea
se adaugă „Peștera Muierii”, paralelă cu râul Galbenul
„Grota Urșilor”, în versantul vestic al Oltețului, în chei,
și „Oborul Jidovilor”, cavernă aflată deasupra Cheilor
Oltețului, numită ulterior „Grota Dacilor”. În Oltenia,
cuvintele „jidov”, „novac” sau „maldăr” înseamnă
„uriaș”, sinonimia uriaș – jidov datorându-se influenței
biblice, întrucât și în Biblie sunt menționați uriașii ca
populând pământul în vremea potopului.
Peștera Polovragi este situată la intrarea în Cheile
Oltețului din Comuna Polovragi și este recunoscută ca
una dintre cele mai mari peșteri din România, cu un circuit amenajat și electrificat accesibil tuturor turiștilor,
pe cel mai frumos sector din galeria principală. În decursul timpului, această peșteră a oferit adăpost și a fost
locuită de către oamenii comunei primitive, asigurând
o continuitate de locuire a zonei până în prezent.
Peștera are o lungime de peste 10 km. cercetați, dar se
spune că ar avea peste 40 km. Se crede că peștera răspunde tocmai în Transilvania. Este situată la cota 600
m și are în interior un sistem arborescent de galerii, ce
coboară din câteva direcții, cunoscute încă din antichitate, de pe vremea strămoșilor geți, ale căror stalactite
și stalagmite, din camera inferioară, au fost distruse, în
vederea adăpostirii și circulației populației în vremurile
de pribegie sau a unor detașamente militare.Intrarea în
peșteră are o lărgime de 8 m, pe 6 m înălțime, iar galeria principală este electrificată pe o distanță de circa
1 km. O legendă din Polovragi spune că Zamolxis, zeul
monoteist al geto-dacilor, în antichitate, intra în Peștera Polovragi și după două săptămâni ieșea la Sarmisegetuza, în bazinul Hațegului. La ora actuală, Peștera
Polovragi este considerată monument al naturii.
Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, poetul Alexandru
Vlahuță a vizitat Mănăstirea Polovragi și peștera,
având drept ghid un monah. Însemnările făcute cu
acea ocazie au fost publicate în cea mai cunoscută
operă a sa, „România pitorească”, în 1901. Mergând
prin peșteră, poetul a ascultat poveștile călăuzei
sale: „Călugărul ne spune că-n vechime a fost aici
capiștea păgânilor, și – ca și cum le-ar fi văzut aievea
– ne povestește, cum a trăit în tainița asta Zamolxe,
zeul dacilor, cum o dată din bătrân s-a făcut tânăr
ș-a mers de-a îmbărbătat poporul la luptă, cum, în
sfârșit, după ce-au răzbătut pe-aici romanii și s-au
măsurat viteaz cu viteaz, ș-a văzut el prăpădul și
risipa norodului lui, de jalea înfrângerii a închis ochii
și s-a făcut duh, și-n clipa aceea s-a dezlegat, așa, din
senin, o vijelie cumplită, și s-au răscolit stihiile toate,
cât, din învălmășagul lor, pământul s-a lămurit cu
altă față, cu alte neamuri și cu alte legi, și de-atunci
ne tragem noi, românii, suflet nou și-nvăpăiat, trezit
în zile de vifor din zăngănit de paveze și zbârnâit de
săgeți… iar stropii ce se preling și picură și azi din
steiurile-acestea sunt lăcrimile lui Zamolxe…”. În
monografia Polovragii, istoricul Alexandru Ștefulescu

a preluat integral relatarea lui Vlahuță, dar a citat
și din cartea Heraldica veche a Românilor, 1894,
scrisă de episcopul Ghenadie Enăceanu: „Peștera
de la Polovragii Gorjului are și până astăzi în popor
tradițiunea că odată în acea peșteră destinată cândva
pentru jertfele cabirice, locuiau niște vraci, medici ai
Dacilor, care împărțeau poporului leacuri”.
Aceste legende au în comun faptul că, asemenea
vracilor care se retrăgeau în peșteri, și Zamolxis,
divinitatea supremă a daco-geților, s-a retras într-o
peșteră, pe culmea muntelui sacru Kogainon, unde
nu-i primea decât pe rege și pe slujitorii săi. La poalele
acestui vârf, numit vârful Godeanu (1.656 metri) din
Munții Orăștiei a fost înființată Sarmisegetuza Regia,
care comunica prin Peștera Polovragi cu Nordul
Olteniei. De aici legătura lui Zamolxis cu această
peșteră, deasupra căreia va fi zidită Cetatea Polovragi.
Referitor la numele marelui zeu al dacilor, Victor
Kernbach ne spune că etimologia acestuia este
derutantă, Zalmos ar însemna în limba tracă piele
(de aici numele de Zalmoxis), fiindcă acesta ar fi fost
înfășurat după naștere într-o piele de urs, după cum
ne spune Porphyrios în „Viața lui Pythagoras”, 14.
Pe de altă parte, pentru rostirea Zamolxis s-a căutat
un etimon în numele zeiței trace Zemelo și al zeului
htonic lituan, Ziamelux, care în limba slavă înseamnă
pământ. Deși Vasile Pârvan l-a considerat zeu ceresc,
criteriile etimologice au determinat pe cei mai mulți
cercetători să deducă un caracter htonic, el bizuinduse și pe mitul grec al retragerii zeului în peștera subterană. Hadrian Daicoviciu îl consideră zeu al fertilității
pământului și al vegetației. Mari dificultăți întâmpină
eforturile cercetătorilor de a-i stabili acestui personaj
mitic statutul precis (zeu, profet, învățător, preot,
reformator religios, erou civilizator), ca și domeniul
său atributiv (htonic sau celest).
Cel de-al doilea obiectiv important din această comună este cetatea dacică de la Polovragi, așezată la o
altitudine de 930 metri, în locul numit astăzi la Crucea
lui Ursache. Menționată de profesorul Teohari Antonescu, în 1897, această cetate, care face parte din fortificațiile geto-dacice de la Polovragi, se află pe un platou
numit de localnici Poiana lui Padeș, deasupra peșterii
Polovragi, având în dreapta Munții Căpățânii și în stânga Munții Parângului. Fortificațiile geto-dacice, aflate
în apropierea Mănăstirii Polovragi, pe malul stâng
al râului Olteț, erau alcătuite din „Cetățuia”-dava, și
„cetatea de refugiu”, unde se retrăgea în caz de pericol
populația așezării ce se afla la poala muntelui. Atacul
direct al năvălitorilor era foarte dificil, deoarece de
la drumul de plai singura cale de acces era o poiană
lungă de circa 300 metri și lată de 50-60 m.
Cetatea de la Polovragi, ridicată în secolele II-I î. d.
Hr., a fost singura fortificație dacică cu zid din Oltenia,
fiind înconjurată cu ziduri de peste 2 metri grosime și
înălțime. Se presupune că aceasta a fost antica cetate
Arcinna, pe care Ptolemeu o numea „unul din cele
mai strălucite orașe din Dacia”.
Trebuie reamintit și cunoscut faptul că pe platoul
din Poiana Padeșului a existat cândva o cetate, iar
stăpânii acesteia se numeau daci. Au trecut peste
2000 de ani de atunci. Generațiile s-au schimbat,
peste credințele păgâne s-a instalat creștinismul, fără
să le nimicească. Au năvălit migratorii și prin aceste
locuri, dar, în ciuda acestor transformări profunde,
dacii nu au fost și nu vor fi uitați cu totul. Amintirea
lor va supraviețui în memoria locală și universală,
pentru că, după afirmația lui Herodot, geții „sunt cei
mai viteji și mai drepți dintre traci”.
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SFÂNTUL MARE MUCENIC PROCOPIE - PATRONUL PRIMULUI
SCHIT BISTRIȚEAN
(II)
Arhim. Veniamin MICLE

M

aica sa, văzând aceea, s-a umplut de mânie şi de durere
negrăită. Deci, uitându-şi dragostea
firească către fiu, a alergat repede
în Antiohia la împăratul Diocleţian şi
i-a spus cu lacrimi, că fiul său i-a sfărâmat zeii şi că nu le-a dat cinstea
cuvenită, alungând-o de la zei. Împăratul o mângâia
şi o încuraja, pe de o parte cu îmbunări, iar pe de alta
că va întoarce cu îngroziri pe fiul său la cinstirea zeilor
cea dintâi, zicând: „Dacă nu va voi să se întoarcă,
atunci cel rău, după faptele sale, rău va pătimi; iar tu
îţi vei alege fiu pe care vei voi din sfetnicii mei”.
Împăratul a scris îndată ighemonului Palestinei, cu
numele Iust, de neam din Italia, om aspru la obicei.
Aceluia i-a poruncit să adune oameni vestiţi din
cetăţile dimprejur şi să prindă pe voievodul Neania,
fiul Teodosiei, care s-a abătut la credinţa creştinească.
Deci, mai întâi să-l sfătuiască în tot chipul, cu cuvinte
bune şi prieteneşti, apoi cu certări groaznice, ca să se
întoarcă la zei; iar dacă nu-l va asculta, să-l chinuiască
cumplit. Scrisoarea aceea mai avea şi cuvinte de hulă
asupra lui Hristos.
Guvernatorul Iust, luând porunca împărătească
şi adu-nând bărbaţi vestiţi din cetăţile Palestinei,
s-a dus în Elia la voievod şi, închinându-se, i-a dat
scrisoarea împărătească. Voievodul, citind scrisoarea
şi nesuferind hulele cele scrise într-însa asupra
Domnului nostru Iisus Hristos, a rupt-o în bucăţi mici şi
a aruncat-o în văzduh, zicând: „Eu sunt creştin, iar tu fă
ceea ce ţi s-a poruncit!”. Guvernatorul a zis: „Mă tem şi
de împărat şi mă ruşinez şi de tine ca de un prieten.
Mie-mi este jale, şi nu ştiu ce voi face. Deci, ascultămă pe mine şi pe aceşti bărbaţi cinstiţi şi adu jertfă
zeilor înaintea feţei noastre; iar de nu vei face aceasta,
mă vei sili să fac cele poruncite”. Neania a zis către
guvernator: „Ai pomenit bine de jertfă; pentru că eu
singur mă aduc jertfă lui Hristos, Dumnezeul meu”.
Zicând aceasta, şi-a dezlegat brâul dregătoriei sale
şi l-a aruncat în faţa guvernatorului, lepădându-se de
slujba împărătească. Apoi, voind să fie ostaş al împăratului ceresc, ocăra păgânătatea închinării la idoli;
guvernatorul şi bărbaţii care veniseră cu dânsul, mâniindu-se l-au prins şi l-au dus în Cezareea Palestinei, care
se mai numea „a lui Filip”, Sevastia şi Panead, în care,
odată fiind pusă icoana lui Hristos pe o femeie care
avea curgerea sângelui, s-a tămăduit întocmai ca acea
femeie care se atinsese de hainele Domnului.
Ighemonul, şezând acolo înaintea poporului la
divanul din privelişte, a pus pe Neania de faţă, la
întrebare. Văzându-l poporul cel întunecat cu slujirea
de idoli, a strigat către guvernator ca nişte beţi şi nişte
îndârjiţi, zicând: „Acesta este vrăjmaşul şi pierzătorul
zeilor noştri şi batjocoritorul poruncilor împărăteşti?”.
Guvernatorul, fiind plin de sălbăticie şi întărâtânduse de glasul poporului şi mai mult spre amărăciune,
a poruncit ca pe Neania să-l spânzure gol la muncire
şi să-i strujească trupul cu unghii de fier. Astfel, fiind
muncit, sângele îi curgea şi carnea îi cădea bucăţi,
încât i se vedeau oasele goale. Unii din popor, văzând
o pătimire ca aceea a mucenicului, aveau milă de
tinereţile lui şi plângeau pentru dânsul.
Mucenicul, văzându-i plângând, le-a zis: „Nu plân-

geţi pentru mine, ci pentru pierderea sufletelor voastre, pentru că acelea sunt vrednice de plâns, deoarece se vor munci în iad fără de sfârşit”. Apoi Neania,
ridicându-şi ochii spre cer, se ruga, zicând: „Dumnezeule, întăreşte pe robul Tău, spre înfruntarea vrăjmaşului şi spre mărirea Preasfântului Tău nume!”. După ce
slujitorii cei muncitori au slăbit, din porunca guvernatorului, au luat pe mucenic de la muncire şi l-au aruncat în temniţă. Un păzitor al temniţei, anume Terentie,
aducându-şi aminte de facerea de bine a lui Neania,
i s-a făcut milă de dânsul şi i-a aşternut fân şi pânză
curată. Deci mucenicul zăcea în temniţă, abia viu.
Pe la miezul nopţii, s-a făcut cutremur mare în
cetate, pentru că venise Domnul cu îngerii Săi, să cerceteze pe robul Său. Atunci a strălucit în temniţă o lumină mare, uşile temniţei s-au deschis, legăturile tuturor legaţilor care erau acolo s-au dezlegat şi doi îngeri
s-au arătat cu asemănare de tineri preafrumoşi, care
ziceau către mucenic: „Caută spre noi şi vezi!”. Mucenicul, căutând spre dânşii, le-a zis: „Cine sunteţi voi?”. Ei
au răspuns: „Noi suntem îngeri, trimişi la tine de Domnul!”. Mucenicul le-a grăit: „Dacă sunteţi îngeri ai
Domnului, atunci închinaţi-vă Domnului înaintea
ochilor mei şi vă îngrădiţi cu semnul Sfintei Cruci, ca să
vă cred”. Îngerii, făcând aceasta, i-au zis: „Acum crezi
că Domnul ne-a trimis la tine?”. Mucenicul a grăit: „Ştiu
că numai la cei trei tineri aruncaţi în cuptorul Babilonului a fost trimis un înger de la Domnul, ca să le răcorească focul; dar eu ce lucru am făcut, sau în ce foc
sunt aruncat, ca să mă fac vrednic de cercetarea îngerească?”. Mucenicul grăind acestea cu smerenie,
deodată i s-a arătat în slavă nespusă Domnul nostru
Iisus Hristos şi, atin-gându-se de mucenic, i-a
tămăduit rănile şi l-a făcut sănătos. Apoi, botezându-l,
i-a zis: „De acum nu te vei mai numi Neania, ci
Procopie. Deci, îmbărbătează-te şi te întăreşte,
pentru că, împuternicindu-te, vei putea să aduci
Tatălui Meu turmă aleasă”. Procopie, bucurându-se şi
înspăimântându-se, a căzut la pământ şi s-a închinat
Domnului, rugându-L să-l întărească în pătimiri, ca să
nu se teamă de cumplitele munci. Domnul i-a zis: „Nu
te teme, că Eu sunt cu tine!”. Domnul, zicând aceasta,
s-a înălţat la cer. Sfântul Procopie, din acea arătare
a Domnului, avea inima plină de negrăită dulceaţă
cerească şi de bucurie duhovnicească, iar cu trupul
era atât de sănătos, încât nu se afla nici urmă de răni
din cele ce fuseseră pe dânsul, pentru că a nădăjduit
spre Domnul, Care 1-a ajutat şi i-a înflorit trupul.
Guvernatorul a trimis a doua zi în temniţă pe unul
din ostaşi să vadă dacă mucenicul mai este viu. El
credea că a murit de cumplitele munci ce a suferit.
Deci Terentie, străjerul temniţei, a spus ostaşului
că toată noaptea a fost fără somn, deoarece pe
la miezul nopţii, s-a săvârşit în temniţă un lucru
minunat şi înfricoşat. S-a făcut cutremur mare şi o
lumină minunată a strălucit înăuntru. Uşile temniţei
s-au deschis şi legăturile celor închişi s-au dezlegat şi
oarecare bărbaţi prealuminoşi au vorbit cu Neania.
Ostaşul, privind în temniţă, a strigat către mucenic,
zicând: „Eşti viu, Neania?”. Sfântul a răspuns: „Sunt
viu şi sănătos, cu darul Dumnezeului meu”. Ostaşul
a zis: „Nu pot să te văd!”. Sfântul a răspuns: „Acela
care fuge de lumina lui Dumnezeu şi slujeşte zeilor,
este orb şi umblă în întuneric, neştiind unde merge”.
Ostaşul, ducându-se, a spus guvernatorului cele ce a

auzit, iar judecătorul, şezând la judecată, a pus iarăşi
de faţă la cercare pe Neania, mucenicul lui Hristos.
Căutând toţi spre dânsul, au văzut faţa lui luminoasă,
iar corpul lui sănătos şi alb, ca şi cum niciodată nu ar
fi avut răni.
Mulţi din cei care stăteau de faţă, minunându-se,
au strigat: „Dumnezeul lui Neania, ajută-ne nouă!”.
Dar guvernatorul, sculându-se de pe scaun şi făcând
semn cu mâna spre popor, a strigat cu glas mare,
zicând: „Fraţilor, pentru ce vă miraţi văzând pe Neania
sănătos? Zeii s-au milostivit spre el şi au tămăduit pe
Neania, robul lor”. Atunci sfântul a grăit către dânsul:
„Bine zici, că doar cu milostivirea lui Dumnezeu sunt
tămăduit, iar de socoteşti că această minunată tămăduire este făcută cu puterea zeilor tăi, apoi să mergem
la capiştea lor, ca să ştim care Dumnezeu m-a tămă-duit
pe mine”. Ighemonul, socotind că mucenicul voieşte să se închine zeilor, s-a bucurat foarte mult şi a
poruncit ca drumul de la divan până la capişte să se împodobească, să se aştearnă covoare alese, iar propovăduitorul suindu-se pe o zidire înaltă, striga: „Neania,
fiul Teodosiei cea de neam bun, pocăindu-se, s-a întors
la zei şi acum merge să le aducă jertfe”. Atunci necredincioşii, auzind acestea, s-au bucurat, iar cei care
erau creştini tăinuiţi, s-au umplut de mare mâhnire.
Deci, mulţimea poporului, cu femei şi copii, s-au
adunat, iar guvernatorul mergea cu slavă împreună
cu Sfântul Procopie şi cu bărbaţii cei cinstiţi către
capiştea idolească. Sfântul, intrând înăuntru şi
rugându-se lui Hristos Dumnezeu în taina inimii sale,
a însemnat cu semnul Sfintei Cruci asupra idolilor şi
le-a zis: „Vouă vă grăiesc, necuraţilor idoli. Temeţi-vă
de numele Dumnezeului meu şi de puterea Sfintei Lui
Cruci. Cădeţi din locurile voastre şi sfărâmându-vă, ca
apa să vă vărsaţi!”. Atunci îndată au căzut toţi idolii
şi prin căderea lor au făcut un zgomot înfricoşător,
zdrobindu-se în bucăţi. Şi ceea ce este de mirare, este
că toată materia aceea din care erau făcuţi idolii, din
porunca lui Dumnezeu s-a prefăcut în firea apei! încât
capiştea s-a umplut de apă şi pârâul curgea cu zgomot
din capişte pe uşi.
Văzând această minune, toţi s-au înspăimântat
foarte mult şi au strigat, zicând: „Dumnezeul creştinilor, ajută-ne nouă!”. Ighemonul, fiind ca uimit de
spaimă, nu pricepea ce să facă. Deci, venindu-şi în fire,
a poruncit să ducă pe mucenic în temniţă, iar el, fiind
foarte mâhnit, s-a întors în casa sa. Făcându-se noapte
târziu, au venit în temniţă la sfânt două cete de ostaşi
cu doi tribuni ai lor, Nicostrat şi Antioh, şi au rugat pe
sfânt să-i facă pe ei ostaşi ai lui Hristos Dumnezeu,
împăratul ceresc. Atunci Sfântul Procopie a rugat pe
Terentie, străjerul temniţei, să nu-l oprească pe el
să iasă pentru puţin timp din temniţă. Deci, străjerul
nu l-a oprit, ştiind cu dinadinsul că nu va fugi, căci el
singur dorea să pătimească pentru Hristos.
Sfântul, ieşind, a dus pe ostaşi la Leontie, episcopul
acelei cetăţi, care de frică stătea ascuns şi, găsindu-l,
i-a poruncit să boteze pe acei ostaşi, iar el s-a întors
singur la temniţă. Deci episcopul, într-acea noapte,
învăţând pe ostaşii aceia, i-a botezat şi i-a împărtăşit
cu dumnezeieştile Taine ale Trupului şi Sângelui lui
Hristos, iar ei, întorcându-se, au venit la temniţă.
Acolo, mucenicul lui Hristos i-a învăţat să nu fie fricoşi
în pătimire, ci viteji.
(Va urma)
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AL. FLORIN ȚENE: „«ÎN POEZIILE MELE NU VA RIMA POPORUL
CU TRACTORUL» - VIAȚA POETULUI VASILE MILITARU ÎNTRE
REALITATE ȘI POVESTE”
P. Cickirdan

A

apărut în Editura Napoca Star, 2022 în îngrijirea
redacțională a lui Dinu Virgil-Ureche, una din
cărțile așteptate după ce scriitorul clujean, președinte
al Societății Scriitorilor din România, a surprins pe
toată lumea cu seria sa de scrieri romanești, între
realitate și poveste, închinate (ca reparații morale)
unor scriitori născuți, crescuți și educați în interbelic
și care au fost victimile unei politici criminale de
exterminare de sorginte sovietică, stalinistă... Am
citit și am scris despre cărțile document (chiar dacă
sunt scrise între realitate și poveste-tot documente
rămân, beletristice!) referitoare la Radu Gyr, Traian
Dorz și, iată, Vasile Militaru, și pot să vă spun că
acestea m-au cucerit, pot spune chiar m-au fascinat
prin frumusețea morală a eroilor...și, iată, aflăm acum
că urmează volumul închinat lui Grigore Gafencu…
Bravo domnule Al Florin Țene pentru reușita
dumneavoastră de a salva aceste memorii, adevărații
eroi fără asemănare ai acestei nații...Bravo și pentru
volumele închinate lui Gib I. Mihăescu, Ion Minulescu
și Alexandru Macedonski, despre ultimul personaj
fabulos al istoriei noastre naționale, putând a vă spune
că mi-a îmbogățit copilăria fiind un admirator mai
mult decât convins al autorului Nopții de Decembrie...
Chiar, în 1968, când ne strigam libertatea de opinie în
revistele lui Constantin Poenaru, reviste samizdat, am
scris cucerit de monarhul Literatorului (Poetul merită
un tron) poemul Noaptea visurilor mele cu tot atâtea
strofe cât ale poemului Noapte de Decembrie...Cartea
lui Țene (Al. Florin) are ca prefață un eseu extrem de
reușit scris de Ionuț Țene și intitulat: O reactualizare
și evaluare a poetului Vasile Militaru un material care
în câteva pagini (la fel ca la Radu Gyr) reușește să
reașeze în literatura română personalitatea poetului
Vasile Militaru. Să-i creeze a alură mai adevărată
poetului martir care s-a sfârșit la Ocnele Mari...Pentru
noi vâlcenii apariția acestui volum, roman între
realitate și poveste este mai mult decât importantă
căci în toți acești ani care s-au scurs după anul 2000,
la Ocnele Mari s-a instituit un Festival Internațional
de poezie Vasile Militaru, unde zeci de poeți din țară
și din străinătate au fost prezenți și prin versurile lor
au reușit să creeze o aureolă poetică cu totul specială
de care Vasile Militaru avea nevoie, o merita! De
aceea, chiar din primul moment, când am primit
cartea, ne-am gândit să o lansăm chiar anul acesta la
Festival, încercând marea cu degetul, adică să primim
autorizație în ciuda acestei pandemii care ne-a
suspendat Fesivalul pentru doi ani (2021, 2022)...
mai ales că evenimentul în sine poate beneficia de
aportul deosebit al scriitorului Al. Florin Țene care,
prin prezența sa fizică la Festival poate transforma
manifestarea într-un excepțional eveniment! Dar să
ne continuăm incursiunea prin roman...
O carte prin care se fixează în realitate
personalitatea poetului Vasile Militaru dar și a
anturajului său social și literar al timpului (1895 1959)... Acest anturaj se realizează, de către autorul
volumului, prin trimiterile de tot soiul (documentate
istoric) la subsolul explicativ, carte devenind una
de mare, foarte mare, interes pentru cititorul
contemporan mai puțin avizat (din ce în ce un
număr mai mare chiar imens de neavizați!) și a cărui

memorie Al Florin Țene o completează cu date mai
puțin cunoscute provenite din dosarul de Securitate!
Cadrul satului românesc este realizat încă de la
primele pagini, bucolic impresionând viața plină de
lipsuri a țăranului român, dar și de potențialul! său
care a făcut valuri după expulzarea
regelui, după instalarea puterii
populare bazată pe alianța dintre
clasa muncitoare și țărănimea liberă
și cooperatistă!...potențial, nu de
puține ori întreținut de clasa boierilor
mijlocii...clasă de loc exploatatoare și
care a caracterizat menținerea satului
românesc la puterea nevăzută, dar
bănuită! ...Lumea în care vine poetul
în 1885 la Dobreni, Ilfov, este una
de basm construită chiar de români:
„Basmul care-ncepe acum” este titlul
capitolului I și este însoțit (inovație a
autorului Țene) de un motto desprins
chiar din poezia lui Vasile Militaru...
„Basmul care-ncepe acum/ E-o poveste minunată,/
Cu-n băiat frumos pe drum,/ Fără mamă, fără tată,”
(Voinicuțul înflorit) de Vasile Militaru...Nu putem
în acest cpitol să nu remarcăm scaunul de naștere:
Găuritul pe care îl întâlnim încă din timpul Vechiului
Testament, la egipteni, când Moise este adus pe
lume de o evreică pe un ...scaun de naștere! (Exodul).
Notăm că Vasile Militaru este al treilea copil din șase al
familiei Ghiță și Tinca Militaru...Biserica din Dobreni,
unde a fost botezat, era o ctitorie a Domnului Țării
Românești, Constantin Șerban Basarab, din anul 1645.
Desprea această biserică a scris Paul de Alep și, iată,
și acolo în Ilfov, exista legenda unui culoar - coridor pe
sub apa Cociocului între conacul lui Constantin Șerban
și biserică...Iată, la fel cum la Râmnicu Vâlcea a existat
legenda tunelului pe sub Olt între Biserica Cetățuia
și Schitul Fedeleșoiu...Copiii aveau două perechi de
pantofi din care cauză mergeau la școală în reprize
diferite, la fel ca și frații mei, patru la număr care, în
anii cincizeci, mergeau pe rând la școală având la fel,
două perechi de pantofi!...Jale nebună durând mai
mult de cincizeci de ani de economie capitalistă!...Mă
rog, multe lucruri la fel între începutul de secol XX și
mijlocul său...Aflăm că prin clasa a III-a Vasile Militaru
cunoștea aproape toate versetele biblice.
Capitolul II: „Pe copil să-l ții în frâne” și motto:
„Pe copil să-l ții în frâne, de-l vrei om la toți să
placă./ Nu-l lăsa orice să-ngâne, nu-l lăsa orice să
facă./ Nu-l lăsa după plăcerea-i unde vrea el să se
ducă./ Din același lemn se face, și icoană și măciucă.”
Sărăcie lucie pe bietul român la început de secol
XX: „- Mamă mă duc să împrumut foc de la nenea
Ilie (de fapt împrumuta tăciuni)! - Du-te! ia un ou
din coș și dă-i-l!”...păi ori e împrumut ori e act de
vânzare cumpărare!? Îmi amintesc și eu, când eram
mărunțel mă trimetea mama să împrumut un păhărel
de ulei...pentru candelă!...Iată în 1957 eram mai tari
decât cei din 1950!...Mai săraci? Nu se știe, e greu
de comparat bogăția! belșugul, starea materială,
hrana și fericirea...E greu de definit starea imediat
postbelică!...Prima carte citită de Vasile Militaru era
un volum de Poezii al lui Vlahuță scris și tipărit în
1887...Iată, nu a citit volumul lui Eminescu din 1883
(scos de Titu Maiorescu!), ci pe-al lui Vlahuță...Dar în

istorie a rămas Eminescu, și, acum, în 2022, românii
parcă au uitat de Vlahuță...
Vasile Militaru voia să se facă scriitor, așa gândea
când era în școala primară și generală, dar a ajuns
funcționar bancar și a trăit bine până l-au arestat,
când a și murit la Ocnele Mari! ...Și el
a iubit devreme, când avea 14 ani!...
„Era Duminică, ziua lui Dumnezeu,/
Înfășurată în scutece de lumină târzie./
Îmbrăcată în zale de rouă venea din
Fenezeu/ Fecioara cu rochii din puf de
păpădie./ /Pulpele-i dezvelite de briza
gândului meu/ Rotunjeau clipele pe
margini de așteptare,/ luminându-mi
sufletul ce ardea-n lumânări de seu”
(Ziua lui Dumnezeu)…
Capitolul III. 1906, Vasile Militaru
pleacă la București nemaivrând să
stea la coada vacii...„Preferi să mori
de foame sau să mănânci frunzar, dar
slugă umilită nu poți fi la măgar” (titlul
capitolului). Și mottoul: „Din cireșul veșniciei/ S-a mai
scuturat o floare/ După ce-a visat sub lună/ Vasile
Militaru” - „An Nou”...Își încearcă norocul mergând la
redacția revistei Literatura și artă română, condusă
de Olănescu, care îi publică poeziile și îl invită la el
acasă, unde îi cunoaște pe Alexandru Vlahuță, Barbu
Ștefănescu Delavrancea și Nicolae Petrașcu. Intrăm în
Capitolul IV „Veniți români din larga țară” cu un motto
care-l consacră pe Vasile Militaru ca poet nemulțumit
social, iată mottoul: „Trăit-am veacuri de robie;/
Strămoșii ne-au fost trași pe roți,/ Dar am păstrat
a noastră glie/ Și vom păstra-o-n viață toți!” (Imnul
Neamului)...1907, Vasile Militaru se angajează la
Tipografia Thiel și Weiss 2, unde învață arta tiparului...
care îl va ajuta toată viața! La învinuirea verișoarei
Liliana, la care stătea în gazdă, care îl făcuse poet
amator! V. Militaru răspunde: - „Amatorii au construit
Arca lui Noe, iar experții au construit Titanicul!”...
Foarte bine spus, formidabil răspuns, valabil și
pentru cei de astăzi care cad în dilema profesionism amatorism...subliniind profesionalismul, care nu mai
există de mult...Începe ca tipograf la Thiel și Weiss,
apoi contabil la Olteniceanu și, mai apoi, contabil la
Magazinul de coloniale de pe Calea Moșilor...Merge
doi ani la Brăila ca vânzător ambulant. În sfârșit este
chemat la București pentru a lucra la Literatua și
arta română. Este recrutat în 1908 pentru a merge
la oaste, dar este reținut pentru lucrări la cancelarie
datorită scrisului caligrafic...apoi ajunge copist la
Ministerul Lucrărilor Publice...În 1922 (37 de ani) este
membru al Societății Scriitorilor Români. În 1919 îi
apare primul volum de poezii Stropi de rouă, apoi în
1925 volumul Cântarea Neamului, iar în 1927 poemul
Doina...La un spectacolul al Teatrului Național care are
loc în 1927, unde actrița Telly Barbu îi citește poemul
Doina, poetul se îndrăgostește de tânăra actriță, cu
22 de ani mai mică ca el, și se căsătorește cu aceasta...
Capitolul VI „Veniți cât brazii mai au cetini” cu mottoul
„Pădurea e izvor de viață/ Și-n ea strămoșii-au mers
mereu/ Ca-ntr-o biserică măreață/ În care cântă
Dumnezeu.” (Ne cheamă pădurea). Își ia, ca poet,
pseudonimul Radu Barda. În 1933 publică poezia A
venit aseară mama căreia George Enescu îi compune
muzica, aceasta devenind șlagărul anilor care circula
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sub semnătura lui George Coșbuc!...Și iată ce premoniție, a
autorului Țene, care îi pune în gură, lui Vasile Militaru, următoarea
frază...„Dragă Ecaterina, îți spun drept, eu nu sunt legionar... Sunt
român care îmi apăr nația împotriva acelor alogeni care doresc
instalarea regimului criminal de la Moscova.” ...Vai de noi, în ce
vremuri trăim?...suntem în martie 2022! și vedem ce se întâmplă
în Ucraina. Cum este posibil, între două țări surori, să se întâmple
așa ceva? Chiar i-a intrat, Rusiei, în cap, odată cu 1917, că poate
să facă ce vrea în această lume (lume care a iertat-o! atunci...)? Ce
vrea Federația Rusă să arate? Că poți să tragi în casele oamenilor,
în femei și copii? ...Acum, chiar credem că crimele din 1940 (cel
puțin 300.000 de români au fost batjocoriți - ucați în vagoane de
animale - și trimiși la muncă, la exterminare, în Siberia și Extremul
Orient!) sunt reale...crima de la Fântâna Albă, etc, a fost adevărată!
Și ne oprim...Cartea este un document extraordinar despre istoria
noastră imediată, și, alături de volumul închinat lui Radu Gyr,
Întoarcerea din cruciadă, au o valoare foarte ridicată pentru noi,
vâlcenii... Odată că Al. Florin Țene este vâlcean și a doua oară
pentru că aduce în memoria acestor locuri, iată mari eroi ai luptei
pentru libertate și democrație, faptul nefast pentru acești eroi de
a fi fost ocnași fără voie - fără vină - în Salinele de la Ocnele Mari...
Citiți cartea lui Al Florin Țene, „În poeziile mele nu va rima poporul
cu tractorul...” și veți deveni admiratorii unor oameni-cărturari
care au reușit în viața lor, cu sângele lor, să scrie un alt fel de istorie
a românilor, care, din păcate, nu intră (și nu a intrat) în practica
instrucției publice a tineretului nostru postrevoluționar...
05 03 22

DE CE, GHEORGHE STĂNESCU?
(Urmare din pag. 5)
Se puteau oare ivi zorii, când vidul legislativ lăsa inerția... dreptății vechi și bolirea materialist-dialectică, profund încăpățânată,
nu avea teren vindecării? Da! Țara era un front de luptă cu multe
confruntări la vedere: exilul revenit să reașeze partidele istorice
vs. Frontul, tocmit în grabă, să salveze puterea care-și consumase liderul cel mare/ lupta între punctele cardinale: Estul gorbaciovist (perestroikist!)- evident până în 1991!- vs. Vestul economiei de piață (vezi țintele integrarii: Nato:1999/2004 și UE
-cerere în 1995, și aderare 2007!). Tranziție (tunel, deșert...) cu
legile schimbării, acționând între vechi și nou, între generații, între
sisteme, între exponenții celor moștenite și speranțele înnoirilor
celor cu aceste aspirații demult nutrite, uneori cu sacrificii enorme. De aici deviza luptătorilor supraviețuitori: „Dezveliți tot adevărul și să spuneți tuturor...!” ca un ordin de luptă valabil în
orice moment al vieții, așezate în adevărul omenesc și în credință înrădăcinate în veacurile multe. Asociem, în continuare, constatărilor noastre, privind pe Gheorghe Stănescu, propus
aici academician, ca omagiu adus după douăzeci de ani de la
trecerea la cele veșnice ( 6 ianuarie, 2003!), cele consemnate
de un prieten câștigat al domniei sale: Constantin Mihai în
„In memoriam: Gheorghe Stănescu” (vezi „Martiri în vremi
moderne”, Editura TOTIPO, Iași, 2014, p.55-58!). (...)
Imediat, după 1990, se remarcă în spațiul public cu o putere
remarcabilă în lupta sa:
- 10 mai 1990, la balconul Pieței Universității, din București,
participă la „fenomenul de primenire spirituală și intelectuală”constată Constantin Mihai!)
- 1994, înființează Filiala Rm.Vâlcea a Fundației culturale
„Memoria” al cărei președinte, exemplar, devine !/Inițiază
pentru media locală sub tema „Restituiri din istoria confiscată”
emisiuni Radio-Tv, într-o continuitate cincinală : Radio Vâlcea
1, 101 episoade și TV-Vâlcea UNU, 201 episoade. Mare parte
din emisiunile lui au intrat în fondul documentar național (vezi
Memorialul Sighet și Memorialul Fortul 13-Jilava!).
- În revista „Lumina lumii”, inițiată de Fundația Culturală
„Sfântul Antim Ivireanul”, rubrica „Martiri în vremi moderne”
(vezi și cartea omonimă la care ne-am referit!) a fost susținută, în
perioada 1992-2002, de Gheorghe Stănescu...
Pentru aceste fapte știute și Doamne!, câte neaflate, vă
propunem Academician, al Academiei de sub Pământ, pe
Gheorghe Stănescu, după 20 de ani de la trecerea la cele veșnice!
NOTA: Articolul poate fi citit în întregime pe www.
culturaarsmundi.ro

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE

COMPATIBIL CU VIAȚĂ, MARIN PREDA - ELD’ORO - UNIVERSAL
- IN MEMORIAM Multă minte inspirată, în artă opera omnia,
de omenia de România, în melancolia simbolist-artist-Bacovia
ca să scrii o capodoperă cu eternă primăvară, volumul 2, la romanul Delirul, scris de marele
prozator, cu viitor, în dragoste și dor pasiune, perseverență, conștiință și înțelepciue ca Cel mai
iubit dintre pământeni, dragi prieteni de prietutindeni, un unic, inedit, în specific și pragmatic
și harnic bun praznic, Mare singuratic, Marin Preda-Pârlit-în: Viața ca o pradă/Marele singuratic
și Intrus mai presus-Iusus, de cuvinte și pâine spirituală, fierbinte, generos cuminte, în iubire,
drept la fericire, cu Risipitorii, pas cu pas alergător, în Desfăsurare, inspirat, cu viitor ca om
literar rar,
înmulțit, cu talanții, om potrivit la locul potrivit sfințit ca Cel mai iubit, în har de dar din dar
ca cei botezați și compatibil cu viața, fain - făinel, voinicel între cei responsabilizați național, El
D’oro-universal.

PRIMĂVARĂ - OSPITALIERĂ
Iubire, Vica, nu era, în nici într-un fel otravă ci otravă, în special țărănesc național-tradițional, că
câte bordeie tot atâtea obiceie, în omenie-armonie, de Românie primăvară-ospitalieră .

ÎN PACE, LITURGHIE ÎN SPICE CA O SFÂNTĂ ZI DE SFÂNT CRĂCIUN PE PĂMÂNT
Nu-mi vând țară cinstea-povara, principiile, viața adevărul și viața-cuvântul, Dumnezeului,
Alduitul, slăvitul Domn savaot, în toate sănătate și realitate a tot, că sunt ceea ce sunt iubire, în
iubire provita, drept la fericire, cu înviere,
în tot de tot cu morală în dreaptă și cinstită, Romània democrată și educată-integră,
în, chiar și alba-neagră întregită și integrâ, în morală, iubire pe verticală de școală-școală
adevărată, din moarte și din corupție, în socio-cosmico- umană ecuație de Românie înviată, de
Românie demnă adevărată,
în și, cu artă a succesului,
pe sfânt al păcii altar al soarelui, cu har înmulțit, răi, dar din dar iar și iar, prin fiecare zi în lucru
bun aparte pâine de toate zilele cu binele ca să nu ni se mai gate din bonus, zilele ca fiecare zi,
în înflorire de pom pentru om să fie ca o melodie prefărată, în sinfonie și armonie, zi de zi, în
drept de a fi ca o sfântă zi, de sfânt Crăcin pe pământ.

IM MEMORIAM ROMÂNIA TAINICĂ - GABRIEL - ARTUR SILVESTRI!
Eminescu e un sfânt plângeți, a casei de omenie, e o bucurie, omenie, iubire genială pe
verticală, de Românie, din profundă, mândra și din Marea integră normală și morală de legendă,
mit, baladă, de basm și altruist de Romània venerat, în arta succesului și a soarelui, imensă, în
sens versus univers creștin cu cer senin de destin terestru a nostru, tablă de șah e duh sfânt,
pământ și văzduh care mult ne îndeamnă mai cu seamă să ne iubim unii pe alții, să ne iubim
nobil și sublim aici, cât trăim, în creația, împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă specific sun unic
și atipic, pragmatic, Căutând după mere, în părere, chiar și gutui, cu puf galben ca de pui, ca
alesul Dumnezeului, pe altarul soarelui acceptat sau respins ca rug aprins, în acest al cuvântului
necuprins, vrere și a lui Dumnezeu plăcere venit prin cuvânt la închinare și la binecuvântare, de
România profundă, tainică – Gabriel –

Ben Todică
la 17:50,
22 mai 2022
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O mulțime de evenimente dintre cele mai
diverse au fost pregătite de Primăria Râmnicului și
de partenerii săi cu ocazia Zilei Copilului
rimăria Municipiului și partenerii săi tradiționali au pregătit un ansamblu consistent
de evenimente dedicate Zilei Copilului, în diverse
locuri și cu tematici diferite astfel încât să satisfacă
toate gusturile celor mai mici cetățeni ai Râmnicului.
Manifestările zilei de 1 iunie vor debuta la Grădina
Zoologică la ora 10.00 cu spectacolul de teatru
de păpuși “Greierașul cântăreț” oferit de Teatrul
Municipal “Ariel”; intrarea la Zoo Ostroveni este
liberă pentru copii. Tot de la ora 10.00, în Parcul
Zăvoi, se va da startul Concursului de ciclism WOLF BIKE LYKAIOS, ediția a IX-a
destinat copiilor cu vârsta de până la 10 ani, un eveniment realizat de Clubul
Sportiv de Tineret Lykaios.

P

”Corabia” distracţiei pentru copii a
fost lansată la apă în cel mai modern
loc de joacă din Râmnic!
a o zi de la sărbătoarea dedicată
tuturor copiilor, de Înălţarea Domnului, primarul Mircia Gutău a inaugurat
cel mai modern loc de joacă din oraş,
amplasat în Scuarul Episcopiei. Noul
spaţiu destinat copiilor este centrat, în mod inedit, pe o instalaţie de joacă sub
forma unei corăbii realizată din materiale de cea mai bună calitate şi cu grad
ridicat de siguranţă pentru cei mici, înconjurată de alte echipamente moderne;
zona beneficiază, totodată, de băncuţe, de o ţâşnitoare, de amenajări horticole
deosebite, precum şi de iluminat public eficient. Cu acest prilej, edilul-şef a
declarat că Primăria Municipiului oferă celor mai mici râmniceni condiţii de joacă
ce rivalizează cu cele mai moderne astfel de facilităţi nu doar din ţară, ci şi din
străinătate, subliniind că Râmnicul continuă să îşi merite pe deplin Premiul de
Excelenţă acordat încă din 2017 în cadrul Galei Administraţie.ro pentru amenajarea
spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă.

L

SuperCupa României la karting electric aduce
în week-end o serie de restricţii de trafic în zona
centrală a Râmnicului
nouă ediţie a SuperCupei României la
Karting electric va avea loc în weekendul 4 5 iunie 2022, în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.
”Marele ePremiu al oraşului Râmnicu Vâlcea” –
eKart‘nG City Center România, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani, este organizat de Asociaţia Clubul de Karting Bucureşti, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi în asociere
cu Formula Electric Promotion SRL, având drept coorganizatori Radiokart SRL, Victron Energy România,
Autoritatea Sportivă Națională (FIA) CVEA – ACR.

O

O delegaţie a Primăriei Râmnicu
Vâlcea condusă de viceprimarul Andrei
Gheorghiu a participat la Forumul
Regional de Dezvoltare Economică de
la Ankara
delegație a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea condusă
de viceprimarul Andrei Gheorghiu a fost
invitată de Academia Europeană a Regiunilor să participe la Ankara, în perioada
26-27 mai, la cel de al doilea Forum Regional de Dezvoltare Economică. Gazda
evenimentului a fost primarul municipalităţii metropolitane Ankara, Mansur Yavaş,
care a declarat că încă de la alegerea sa ca primar în anul 2019 a avut ca prioritate
dezvoltarea Ankarei şi prosperitatea locuitorilor ei, astfel că în prezent are în vedere

O

încheierea unor parteneriate cu mai multe administrații locale din Europa pentru
implementarea unor proiecte comune. Reprezentanţii Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea au prezentat în cadrul forumului potenţialul economic, turistic şi
de afaceri local, precum şi investiţiile realizate în ultimii ani de administraţia locală,
în mare parte din finanţări europene nerambursabile.
Segmentul central din Calea lui
Traian intră de luni în reabilitare
uni, 6 iunie, segmentul din Calea
lui Traian cuprins între intersecţia
cu strada Grigore Procopiu (”Hanul
Haiducilor”) şi Podul Vinerii Mari intră
în reabilitare pentru o durată estimată
(în condiţii meteorologice favorabile) de
două săptămâni. În cadrul lucrărilor vor fi cuprinse şi racordurile cu arterele de
circulaţie adiacente principalei căi rutiere a oraşului, respectiv străzile Constantin
Brâncoveanu, Căpitan Mărăşanu şi General Magheru, dar nu se va lucra în zona
sensului giratoriu de la intersecţia cu bulevardul Tudor Vladimirescu, care a fost
reabilitată în cursul anului 2020. Traficul auto nu va fi restricţionat complet pe
durata lucrărilor, ci se va circula alternativ pe câte o bandă de mers, iar şoferilor
li se recomandă tranzitarea cu atenţie a zonei şi respectarea indicaţiilor agenţilor
de dirijare.

L

Din 14 iunie încep înscrierile la
creşele publice din Râmnicu Vâlcea
pentru anul şcolar 2022 - 2023
arţi, 14 iunie, demarează
înscrierea copiilor în creşele
din sistemul de învăţământ de stat din
municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul
şcolar 2022 - 2023. Înscrierea se poate
face la sediul Primăriei Municipiului din
strada General Praporgescu nr. 14 (intrarea dinspre Biserica Sfântul Dumitru),
după un program zilnic între orele 08.00 – 16.00 de luni până joi şi între orele
08.00 – 14.00 în zilele de vineri, termenul limită pentru această acţiune fiind
30 iunie. Formularistica necesară, precum şi informaţii despre documentele ce
trebuie depuse sunt disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului, la adresa www.
primariavl.ro, Secţiunea ”Creşa Râmnicu Vâlcea”, precum şi la biroul de primire a
cererilor din sediul primăriei. Structura ”Creşa Râmnicu Vâlcea” a fost înfiinţată prin
HCL nr. 156/2022 şi gestionează 339 de locuri în mai multe locaţii din municipiu.

M

Râmnicenii cărora le-au expirat documentele de identitate în perioada stării de alertă sunt aşteptaţi la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor pentru a intra în legalitate
irecţia de Evidenţă a Persoanelor din cadrul
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea informează
că documentele de identitate a căror valabilitate a fost
prelungită automat în conformitate cu art. 4, alin. (5) din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 urmează să
expire începând cu data de 7 iunie, respectiv la împlinirea a
90 de zile de la ieşirea din starea de alertă. Pentru evitarea
aglomeraţiei la ghişeu, DEP Râmnicu Vâlcea face un apel la
adresa cetăţenilor care se află în această situaţie să se programeze din timp pentru
eliberarea unor noi documente de identitate pe site-ul Primăriei municipiului,
la adresa www.primariavl.ro, prin intermediul platformei ”Servicii electronice”
(urmând calea ”Servicii electronice / Rezervări online / Programare online pentru
eliberare acte de identitate”). Doar în cazul în care programarea online nu este
posibilă, solicitanţii se pot prezenta şi direct la sediul din strada Regina Maria
nr. 6 (intrarea spre Piaţa Centrală), cu menţiunea că, în această variantă, se pot
înregistra perioade semnificative de aşteptare până la prelucrarea cererilor şi a
documentelor depuse. Nedepunerea la timp a solicitării pentru eliberarea unor
noi cărţi de identitate se consideră contravenţie şi se sancţionează conform legii.

D

Biroul de Presă
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EDIFICII CULTURAL-ISTORICE ROMÂNEȘTI

ATENEUL ROMÂN
Emil MANZUR

I

naugurat pe 26 februarie
1888, Ateneul Român a fost
construit în mare parte din bani
donați de locuitorii capitalei, prin
campania „Dați un leu pentru
Ateneu“.
Terenul a aparținut familiei
Văcărescu, fiind cumpărat de Societatea Ecvestră Română (1875),
condusă de generalul Ioan Emanoil Florescu. Aici urma
să fie ridicat un amfiteatru cu mai multe posibilități
de utilizare: serbări hipice, circ, manej de călărie etc.,
destinat școlii de cavalerie și amatorilor de hipism.
Din lipsă de fonduri, acest proiect a fost oprit.
Primăria capitalei a transferat terenul deținut
de Societatea Ecvestră către Societatea „Ateneul
Român“, singura condiție fiind ca lucrările să înceapă
în maxim trei ani.
Folosindu-se fundația existentă a manejului, în
anul 1886 a început construcția efectivă a clădirii,

Negru Vodă...
(Urmare din pag. 8)
Iată ce scrie istoricul Cornel Bîrsan
în cartea sa despre Negru Vodă:
”Magistrul Ugrinus, supusul regelui
va solicita în faţa Adunării Obşteşti a
Nobililor, a Saşilor, Secuilor şi Olachilor,
întrunită în a şasea duminică înainte
de Paşti a anul 1291 la Alba Iulia,
restituirea a două moşii din Făgăraş
şi Sâmbata, de care fusese candva
deposedat (Ioan Cavaler de Puşcariu –
Ugrinus, 1291). Andrei al III-lea, având
ca motiv, plângerea supusului maghiar
va restitui acestuia cele două moşii,
anulând în acelaşi timp autonomia
Ţării Făgăraşului, aceasta fiind trecută
în posesia coroanei maghiare. Edictul
emis de cancelaria regală în primavara
anul 1291 este primul document care
face referire indirectă la Negru Voda, şi
la conflictele existente în acele timpuri
între români şi maghiari. Voievodul
Ţării Făgăraşului devine persoană nongrata, având de ales, între a fi închis
de către regele maghiar sau a merge
pe calea surghiunului. Acesta este
momentul prezentat de către cronicarii
români, Voievodul Ţării Făgăraşului
şi Amlaşului, Radu Negru, însoţit de
supuşii lui, trec graniţele Transilvaniei şi
se asează în Ţara Românească, in varatoamna anului 1291. De ce nu specifică
cronicile maghiare nici o reacţie la un
asemenea gest al voievodului român,
deoarece anul 1292, aduce o nouă mare
invazie tătară care devasteaza sudul
Ungariei şi Banatul de Severin. Ocupat
cu invazia tătară, regele Andrei, nu va
mai avea resurse să intervină pentru
a-l urmări şi pedepsi pe Radu Negru şi
supuşii lui. Acceptarea în Muntenia a

după planurile arhitectului francez Albert Galleron.
În interior, sala de concerte, de 29 de metri
diametru și înălțime de 16 metri, are 600 de locuri la
parter și 52 de loji, având un total de apoximativ 800
de locuri.
Singura parte nefinalizată a fost friza interioară ce
înconjoară sala de spectacol. Abia în 1933 a început
ornamentarea frizei, după proiectul elaborat de
pictorul Costin Petrescu (1872-1954) din Pitești și
inaugurată în 26 mai 1939. Pe o lungime de 70 de

lui Radu Negru Vodă s-a facut în baza
bunei relaţii existente, din timpuri,
între românii de pe ambele laturi ale
Carpaţilor.” Că Radu Negru Vodă este
întemeietorul statului medieval Țara
Românească, la 1290 – 1292, nu mai
lasă nicio urmă de îndoială. Inclusiv
săpăturile arheologice moderne de la
biserica Sf. Nicolae din Curtea de Argeș
arată că artefactele descoperite sunt de
factură occidentală, nu bizantină, fapt
ce explică un lucru clar, că întemeietorii
Țării Românești au ”descălecat” dintrun principat de factură civilizațională
occidentală Transilvania, aflat sub controlul regalității catolice maghiare și
religioasă a Papei. Această Țară Românească întemeiată de Radu Negru Vodă
devine o forță politică internațională
alungând tătarii și asimilând cumanii.
După moartea lui Radu Negru pe la
1314, vine Tihomir, care putea fi, mai
degrabă, frate sau văr cu voievodul,
și care domnește foarte puțin, moare
repede de boală, și la 1315 urcă pe tron
fiul lui, Basarab, care rupe suzeranitatea
de regalitatea maghiară, pentru că se

metri și lată de 3 metri, friza se întinde deasupra
lojilor, de jur împrejurul cupolei, mai puțin locul
unde se află scena și este alcătuită din 25 de scene
reprezentative din istoria României: 1. Împăratul
Traian intră în Dacia; 2. Legionarii români colonizează
Dacia; 3. Formarea poporului daco-roman; 4.
Straja română; 5. Invazia barbarilor; 6. Începuturile
poporului român; 7. Statornicirea; 8. Descălecarea;
9. Statul militar; 10. Statul administrativ; 11. Cruciada
românească; 12. Ștefan cel Mare; 13. Epoca de pace
și credință; 14. Mihai Viteazul; 15. Începuturile culturii
românești; 16. Horia, Cloșca și Crișan; 17. Revolta lui
Tudor Vladimirescu; 18. Anul 1848 în Transilvania;
19. Anul 1848 în principate; 20. Alexandru Ioan
Cuza; 21. Unirea Principatelor 1859; 22. Războiul de
independență, Carol I; 23. Războiul întregirii naționale
(1916-1918); 24. Ferdinand I Întregitorul; 25. Epoca
de consolidare.
În 1940, din ordinul lui Ion Antonescu, pictorul
l-a eliminat pe Regele Carol al II-lea, în locul lui fiind
pictate imagini reprezentând provinciile României
Mari. (wikipedia, Herghelie.ro, wiki)

simțea puternic, și intră în conflict cu
Carol Robert de Anjou, pe care îl bate
la Posada, în 1330, conform cronicii
pictate de la Viena. Pare credibilă ipoteza că Radu Negru Vodă și-a întemeiat
statul și pe sprijinul extern al regalității
maghiare pentru a lupta cu tătarii,
fapt ce explică comunitatea catolică
puternică de la Câmpulung în Țara
Românească.
O carte care aduce o contribuție
esențială la întemeierea statului medieval Țara Românească este ”Istorie furată. Întemeierea Țării Românești. Radu
Negru Vodă, între legendă, mit și adevăr” de Cornel Bîrsan, Cristian Moșneanu, Adrian Anghel. Cartea expune
exhaustiv izvoarele care fac referire
la ”descălecatul” lui Radu Negru
Vodă, fiind o restaurare pe izvoare
documentare a adevărului întemeierii
Țării Românești spre finele sec. XIII.
Este lăudabilă contribuția istoricilor
în restaurarea adevărului. Se pune
întrebarea logică: de ce istoricii români
moderni de la PP Panaitescu la Iorga,
fără nicio justificare istoriografică și

ignorând izvoarele istorice române
și străine despre Radu Negru Vodă,
preferă ”întârzierea” întemeierii Țării
Românești, cu circa 25 de ani. Istoricii
moderni români au acceptat ”descălecatul” lui Dragoș dinspre Ardeal în
Moldova sub oblăduirea regalității angevine, dar pentru un ”descălecat” ardelean în Țara Românească, într-o perioadă a luptei conduse de regii României și familiei Brătienilor pentru
România unită și, mai ales, pentru
unirea Transilvaniei cu Țara Mamă, să
scrii că tot din Ardeal s-a întemeiat Țara
Românească, care a fost considerată de
clasa politică și academică românească
nucleul unității, era deja prea mult.
Eliminarea lui Radu Negru Vodă ca
întemeietor real al Țării Românești de
către mari istorici români moderni nu
are absolut nicio justificare istoriografică și documentară, doar pur ideologică sau empatică. În noile manuale
de istorie ar trebui să stea scris cu litere
îngroșate faptul că Radu Negru Vodă
a fost întemeietorul Țării Românești
medievale, la 1290 – 1292.

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Lupoaica Capitolină amplasată în intersecția de la
fostul pod al lui Hozoc. Compoziție foto P. Cichirdan
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Poetul Felix Sima ne propune!

ERIC-ANTONIO CEAUȘU
Elev în clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nr.5 Râmnicu Vâlcea

GÂNDURILE
UNUI OM TÂNĂR...
MATURIZARE

A

cum vreo doi ani, îmi aduc aminte, mama mea
găsise un loc de muncă în Sibiu. Cu toții eram
foarte fericiți pentru ea. Să auzim că în sfârșit a găsit
de muncă ne-a umplut inimile de mândrie. Dar încă
nu-mi dădeam seama cât de greu o să ne fie fără ea.
Acest lucru ne-a afectat și pe mine, și pe sora mea.
Pe ea a afectat-o mult mai mult, pentru că, până în
acele zile, fiind mai mică, tot timpul stătea cu mama.
Încă îmi aduc aminte acele nopți în care mă întrebam
cu lacrimi în ochi, așteptându-mă la un răspuns: „De
ce alți copii pot sta cu mamele lor și eu nu?” Nu pot
să descriu ce simțeam pe atunci, dar cea mai bună
variantă ar fi că mă simțeam incomplet. Ca și cum miar fi lipsit o piesă... piesa esențială! Mereu veneam
acasă și le vedeam doar pe sora mea și pe bunica. Nu
vreau să mă gândesc prin ce a trebuit să treacă sora
mea...
Mă simțeam ca și cum propria inimă era ținută în
lanțuri care erau strânse din ce în ce mai mult pentru
fiecare clipă în care mama nu era cu mine.
Pun pariu că voi ați crede că asta m-a afectat
psihic, dar nu. Nu a fost așa! Chiar m-a ajutat.
Simțeam că devenisem independent. Nu mai aveam
nevoie de ajutor la aproape nimic: puteam să-mi fac
temele fără să fie cineva lângă mine să mă îndrume,
puteam să-mi pun în ordine lucrurile din cameră, sămi pregătesc micul dejun... Deja mă obișnuisem să
mă descurc singur, și... chiar îmi plăcea.
Îmi place să-mi spun că am făcut un pas pe
calea cea bună. Lanțurile din jurul inimii ruginiseră
și căzuseră de atâta timp, dar uneori cred că mă
îndepărtasem prea mult de mama. Nu mai căutam să
fiu prea mult în preajma ei. Cel mai mare regret pe
care îl am este amintirea zilelor când mama își luase

APEL

concediu, iar eu am stat numai la calculator.
Abia după aceea am observat că familia mea a
mers pe două drumuri diferite. Eu pe unul, ei – pe
celălalt. Când părinții voiau să mă ia la cumpărături,
la un spectacol, la un eveniment cultural, eu refuzam
să-i însoțesc, preferând să stau singur, captivat
de sunetele și imaginile proiectate pe ecranul
computerului. Pe scurt: eu îmi ignoram familia.
„Ce am făcut?” mă întrebam tot timpul. „Cine sunt?
Oare chiar mai sunt Eric?” În cele din urmă am înțeles.
Mi-am pus o întrebare: ce aș fi făcut eu în situația
unui părinte? Dacă aș fi renunțat la serviciu, cum aș
fi putut să-mi întrețin familia? De unde aș fi procurat
banii pe care să-i investesc în educația copiilor? De
unde bani pentru cărți, computer, cursuri de înot?...
Dacă unui copil i-ar fi trebuit un dicționar, iar eu i-aș
fi zis că nu am bani, nu aș fi putut trăi cu gândul că
nu sunt un tată bun. Dar, obținând un serviciu potrivit
pregătirii mele, chiar în alt oraș... mi s-a mai acordat
o șansă.
Nu a fost vina mamei că a trebuit să muncească.
Scopul ei era ca noi să ne bucurăm de un trai bun,
adică să avem tot ce ne trebuie. Știam că am greșit,
dar mai știam ceva. Puteam îndrepta totul. Și așa am
făcut. În sfârșit, eram regăsit. O parte a sufletului
meu a fost regăsită.
De atunci, mereu am stat cu familia mea. Și
activitați simple, cum ar fi un film, o plimbare în parc,
o drumeție... ne țineau mai aproape.
Eu cred că am mers pe calea cea bună. Mă bucur
că am putut învăța să prețuiesc clipele petrecute cu
cei dragi, clipe frumoase pe care le trăiesc zilnic.

Îți aduci aminte când eram mic și nu puteam săți vorbesc? Nu s-au schimbat prea multe de atunci,
deoarece, oricâte zile aș sta să mă gândesc, tot nu pot
să exprim cât de mult te iubesc. Mereu te voi admira
și mereu te voi iubi.
Tată, eu întotdeauna te-am văzut ca pe un prieten,
și nu ca pe o persoană de care să-mi fie frică. Nici
acum nu cred că îți pot arăta cât de mult apreciez
ceea ce faci. Chiar dacă uneori ridicăm tonul unul la
altul, eu tot te voi vedea ca pe un erou.
Presupun că îți mai aduci aminte de ziua când m-ai
salvat de la înec. Din cauza mea, acum ai o cicatrice
pe deget. Până și azi mă simt vinovat. Dacă aș fi fost
atent, nu ți-aș fi cauzat această durere.
De mic îmi spun că voi fi un tată bun ca tine. Oare
voi reuși? Sper să pot face lucruri bune, ca să te bucur,
ca să te poți relaxa și tu.
Dragi părinți, voi mereu veți fi unici și vă voi păstra
în inimă și în suflet și dincolo de hotarele vieții. Oare
există o viață ce urmează după aceasta?
Când voi fi adult, sper să pot avea grijă de voi așa
cum voi ne învăluiți cu grija și cu dragostea voastră pe
mine și pe sora mea.

Eric Antoniu CEAUȘU

RECUNOȘTINȚĂ
Mamă, nu știi cât de dor îmi este de tine... Toată
săptămâna ești plecată și simt că îmi lipsește ceva...
Dar, chiar dacă nu ești lângă mine, îți simt o parte a
sufletului pur și inocent.
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