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BRAVO, BRAVO!…BRAVILOR EUGEN IONESCU
ȘI ADRIAN DAMIAN! „JOCUL DE-A MĂCELUL”
DE EUGEN IONESCU LA TEATRUL
„ANTON PANN” DIN RÂMNICU VÂLCEA
Petre CICHIRDAN

O

nație care are artiști precum Constantin Brâncuși, Eugen Ionescu și Mircea Eliade trebuie să
fie mândră că se află pe cea mai înaltă treaptă culturală
a lumii! ...Tragedia este colosală, însă pentru români,
niciunul dintre aceștia nu și-a găsit aprecierea, nici somnul de veci, pe pământul românesc... Brâncuși a salvat
arta mondială, când toți i-au prevăzut moartea, în 1907.
Este singurul artist plastic din Istoria Artelor: sculptor,
arhitect, filozof! Eugen Ionescu este cel mai mare dramaturg al secolului XX, fiindcă a relatat prin limbajul
teatrului realitatea!, absurdă de-a dreptul, pe care omenirea și-a asumat-o între cele două războaie mondiale
(Rinocerii, Ucigaș fără simbrie), dar și după, postbelic
(Jocul de-a molima)! Mircea Eliade a oferit întregii
umanități cunoștința despre cultura sacră a poporului român, ficsând-o la același nivel cu cele ale popoarelor considerate civilizate...A făcut-o atunci, când denigrarea românilor, mai ales din interior, era maximă,
după 1950!...Și acum după ce i-am amintit pe cei trei,
trebuie să spunem, să declarăm, fără a ne constrânge
nimeni, că spectacolul de la Teatrul Anton Pann din
stagiunea 2020 - 2021, iată, din stagiunea 2022, cre-

dem, se situează pe un măreț loc în topul spectacolelor
de teatru din ultimii doi ani, nu numai din Râmnicu
Vâlcea, dar prin simbolul lui, spectacolului, locul său
se înalță la nivelul întregii Europe!...iar albul strălucitor din decorul extraordinar de simbolic, ne arată
că viitorul omeneirii se află din nou sub frâiele unui
dictator, care, de data aceasta este marele dictator în
halat alb!...doctorul virusolog. Halatul alb al cercetării
microscopice, care nu are cum să împiedice răul, ci
numai să-l protejeze...Păcat că halatul alb al doctorului
medic de toți recunoscut ca făcând parte din familia
noastră comună, de pe strada X, de la numărul Y, s-a
lăsat și se lasă copleșit, aproape caricatural sub influența doctorului medic de laborator...cercetător! Încă
odată bravo Adrian Damian, bravo Eugen Ionescu!
*
Acum, după pandemia care abia a trecut și când
suntem anunțați că începe alta, recent, pe scena Teatrului Anton Pann (parcă este mai bine un teatru
modern decât un cinematograf-așa cum a fost această
clădire destul de rudimentară - fostul Cinematograf
Modern) a fost reluată montarea din stagiunea 2020
- 2021 „Jocul de-a măcelul” pe 09 iunie 2022; spectacol în regia lui Alexandru Naghi și în scenografia
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lui Adrian Damian...Bavo, bravo am strigat, epuizați,
după o reprezentație la cel mai ridicat nivel tehnic și
artistic!...Odată, al textului (piesă de teatru scrisă în
1970 de Eugen Ionescu, iată, care precede cu jumătate de secol situația nenorocită în care se scaldă acum
omenirea- moda pandemiilor!) și, a doua oară, a excepționalei scenografii!... Vedem, observăm limbajul multiplu al spectacolului, așa cum spunea un scriitor german la începutul secolului XIX, 1804, Jean Paul Richter,
definind idealul în artă, ...care este în același timp „poetic, pictural și muzical” « Curs pregătitor de estetică
(Vorschule der Aesthetik), eseu, 1804 », altfel spus,
un limbaj al interferenței artelor. Scenografia creată
de Adrian Damian se vede ca înlănțuire de imagini
(suprarealiste și cubiste-vezi cadavrele) care împreună
cu sunetul - Andrei Doboș - presupun existența unei
expresii muzicale armonice și dodecafonice; și, toate
împreună, mai ales în scena finală, creând o stare
poetică de natură apocaliptică, valpurgică, sugerând
infernul dantesc...Ne amintim de leitmotivul (mișcarea, aluzie la muzica wagneriană) scenelor cu apariția
și dispariția cardinalului roșu care prevede, cheamă,
lumea iadului, „domnia Sa”reușind să se salveze... Rămânem cu „rânjetul Hiroșimei” care constituie punctul culminant, simbolistic, în expresia din urmă a cardinalului roșu fugind ca un laș... Revedem mișcarea
sa din spatele draperiilor, treceri succesive- trevesând
scena, și recunoaștem simbolul anunțului, prorocirii,
prevestirea răului...care astăzi persistă pe orice media!
Și, din nou muzica revine în ansamblul nostru intim,
sugerându-ne aria Calomniei din opera Bărbierul din
Sevilla de Rossini, care rămâne de-a pururi valabilă,
destabilizatoare, ca o șoaptă bine amplasată, formulată, ca o adiere de vânt, care poate deveni în orice comunitate, persistând, un adevărat... uragan! Doamne,
ce a putut să scrie în 1970 acest domn al marelui tea-

tru, Eugen Ionescu: „Se poate spune că totul
e didactic, că totul e social, chiar și asocialul,
căci nimic din ce e omenesc nu se află în
afara societății. Cu toate acestea, există poștași, polițiști, infanteriști, profesori și poeți.
Profesorul este, prin funcția sa, esențialmente didactic. Dacă ați vrea să faceți din
poet un profesor, el n-ar mai fi poet, ar fi
profesor. Dacă există poetul, dacă există
poezia, înseamnă fără indoială că poetul
e altceva decât profesor și că ceea ce face
el este altceva decât o lecție. Jocul de-a macelul a fost atacată pentru că nu vorbeam
de prioritatea politicii, ci de prioritatea morții, a destinului ineluctabil. A vorbi despre
moarte înseamnă să impiedici revoluția să
aibă loc.” (Fragment din „Eugen Ionescu,
Teatru IX, Exerciții de conversație, Jocul
de-a măcelul, Ed. Humanitas, 1973)
Piesa jucată la Teatrul «Anton Pann»
Râmnicu Vâlcea în regia lui Alexandru
Naghy (felicitări și tânărului regizor) și scenografia lui Adrian Damian, prin jocul
total dăruit al actorilor: Réka Szász, Anca
Dinicu, Denisse Moise, Kostas Mincu, Ștefan Pavel, Anfrei Cătălin, Vasile Marinoiu
(distribuția din 19-20 iunie 2021) și coregrafia: Flavia Giurgiu, coloana sonoră: Andrei Doboș, asistent de regie: Alexandra
Lupeș și regia tehnică: Vasile Marinoiu...
reprezintă un excepțional eveniment, nu numai cultural referindu-ne doar la numele
espuse mai sus, dar mai ales social, chiar
politic, de atitudine a comunității vâlcene față de măsurile excesive luate de autorități (nu neapărat vâlcene) în vederea restricțiilor de mișcare ale popu-

O trecere (pr)in reviste
Mihai SPORIȘ                                      

N

e-am aflat în trecere, prin orașul regal Curtea de Argeș, tocmai în ziua omagierii poetului Mihai
Eminescu, pe 11. 06. 2022, la monumentul ridicat în cinstea lui, în fața Casei
de Cultură „George Topârceanu” a
municipiului, care are temeiuri serioase
să-l revendice și pe nemeritat uitatul:
Urmuz! Sosisem cu rostul să onorăm
aniversarea apariției revistei - cu ceva
ani în urmă!- „Curtea de la Argeș”, care
generase în spațiul cultural românesc
(unde includem toate locurile unde
ne trăiește neamul, ori diaspora cu
trăirea celor românești!), mai multe
evenimente remarcabile între care și
… „podurile de reviste” care ne-au pus
împreună pe cei cu penele și tastele
slujitoare presei culturale. Împrieteniți
de revista gazdă, invitația ne-a adunat
și chiar ne-am făcut mărturisiri: la
tribună, în dedicațiile pe cărțile aduse
cu noi, la discuțiile de la masă, cafenea
etc. Da! Am primit și am dăruit, la
rându-ne, cărțile editate de curând,
cu dedicația prietenească. Am stat mai
apoi, pe îndelete, de vorbă cu darul
primit și m-am simțit obligat să răspund
la salutul, explicit în slovele cărții (vezi

p.103/Un florilegiu de cultură!). Aici,
pe Argeș în jos, într-un loc frumos,
Marin Ilie îmi va fi dat cartea „Ce pana
corbului lui Poe/Jurnal de ispravnic la
Poșta redacțiilor”, apărută la editura
BETTA, București, 2021. Carte fusese
scrisă în izolarea impusă de pandemie.
O carte-jurnal, după cum spune titlul,
care trece în revistă- cele 65 de reviste
primite prin poșta tradițională, ori prin
eterul informatizat, mi-a fost dăruită
și… în ea, în florilegiul invocat mai sus,
mă constatasem salutat.
Mare, cu adevărat, isprava autorului, care realizează o fotografie a
presei culturale românești din țară și
din diaspora. Anexa cu casetele tehnice
ale revistelor, evaluate cu blândețea
truditorului la revistă, este un document
în sine, pentru istoria acestei perioade.
Aflăm din ea cum funcționează presa
aceasta, acum pe cont propriu – după
eliberarea din presa cotidiană, în care
își găsea ocazional câte un supliment
cultural!
Da, ziarele… intrate în siajul politic,
necesar supraviețuirii și în
zodia
publicității, necesară concurenței din
piața liberă, nu și-au mai permis piața
culturală… subfinanțată de la bugetul
public. Aflăm aici despre Asociațiile, cu

lației și impactul acestora asupra econo-miei
comunității... O atitudine total ostilă, desigur, mai mult în interior, față de atitudinea
tinerilor împotriva bătrânilor, nu întotdeauna bătrâni ineficienți...Personal, cel care
notez impresiile de la acest spectacol, regret că nu am asistat la premiera din 2021.
Să nu ne mire această demonstrație de curaj, chiar forță, a colectivului de actori, a
directorului Octavian Costin!...În anul 1978,
un alt român, scriitorul Ștefan Dumitrescu
a scris piesa de teatru Râsul...S-a jucat
doar în audiție la Teatrul Național. O molimă extraordinară, a râsului, cuprinde întreaga planetă și aceasta, planeta, dispare
în neant...Spectacolul de la „Anton Pann”
surprinde realitatea de astăzi, când globalul, generalul, caută să suprime particularul,
individualul. Am spune, tot mai mulți vorbesc de suprimarea, chiar, a omului! De când
mijlociii planetei au văzut cu ce succes s-au
sondat la noi în țară experimentările gripei
aviare și pestei porcine, au aplicat (mă rog,
au încercat să aplice) rezolvarea prin soluția finală și...la oameni! Izolarea s-a aplicat,
mai rămânea și ...nu, antibioticul a fost interzis!...a venit războiul ca soluție de risc!
Da stimate cititorule, dacă exiști, căci autoritatea mondială te alungă de la acest exercițiu de nealterare a memoriei, cu astfel de
spectacole, teatrul vâlcean, cel românesc,
și cel european, va merge, va urca tot
mai sus, cu alte cuvinte, nu va coborî
niciodată....Odată cu el, noi, adepții lui Gutenberg, dar
și ai programării numerice, nu vom abdica nicicând de
la țelul comun de a rămâne în umanitate...

facilitatea utilității publice, și a celor pe
cont propriu, de cuprindere națională,
regională, locală - cu susținerea publică
și/sau privată. Pana -care aparține
scriitorilor de poeme (presă literară!/
cea de atitudine se orientează după liniile de forță ale magnetismului… politic
correct!), o recunoaștem, în versurile inspirate ale autorului. El remarcă revista, când și de unde a primit-o, în ce
context și o aluzie, ușor cifrată, privind
satisfacția în plan literar/cultural. Titlurile poemelor sale ne dau multe sugestii, asupra cronicilor literare ale…
invocatului jurnal. Cartea beneficiază de
o superbă prefață, datorată lui Nicolae
Georgescu, care vede în isprava lui Ilie
Marin o „Panorama presei culturale” și
în autorul Marin Ilie pe cel ce…„iese cu
plugul pe ogorul presei literare și răstoarnă brazdă prin zecile de reviste
primate (…) de la alți împătimiți ai scrisului cu care corespondează”. Cum o
face? Tot reputatul critic ne lămurește:
„Citește revista și o dă mai departe însoțită de o prezentare versificată în dulcele stil classic și într-o manieră ce ne
amintește de Păstorel…”
Ne scoatem și noi pălăria, așa cum
face prefațatorul: „în fața acestei arături elegante pe ogorul presei culturale românești” și îi adaug câteva versuri,
cu mulțumirea mea, a celui salutat
în florilegiul său, dedicat tuturor revistelor:

În sus și-n jos a dat cu briciul,
Țânțarul nu l-a altoit cu pliciul,
Marin Ilie!, ispravnic de serviciu
Arenei literare, nu pe la Ariciul!
A cercetat cu... plugul câmpul... scris
Celor din on line, ori puse-n pli(s)c
Din țara mare ... cu Montreal, Paris,
A dat OK-ul cu pana și vreun click!
Se scoborî din ceru-nalt Ilie Cu stoluri multe zburătoare,
Cu larma lor și-atâta gălăgie-,
Pană de corb, în scrieri literare.
Negru pe alb! să dea de știre,
Din ce-a cules de prin reviste,
Să afle lumea, din iubire:
Poeme, imnuri, acatiste!
Din alean... strategic, după tata Noe
A sorbit... prea mic oceanul!
Să-i spunem bun venit lui Poe,
Să fie pe la Deveselu și la anul!
Că dus-am vorba de cultură,
Poveștilor venite de la lume,
Prin Vâlcea, sar din gură-n gură
Și foarte rar au nume și prenume.
Să-ți mulțumim vrednic ispravnic,
Că ni i-ai pus pe lista de onoare
Să-l lăudăm și noi pe harnic
Din mu(l)ții, ofiliți de ... soare!
16 iulie 2022
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MIRCEA POPA ȘI EXILUL ROMÂNESC: „APROAPELE DE DEPARTE”
Constantin ZĂRNESCU

P

rof. Mircea Popa este o personalitate enciclopedică profundă, academică,
având, în urma sa, peste 50 de volume: studii, eseuri, monografii, exegeze
și aporturi originale, în cunoașterea istoriei națiunii noastre și a civilizației poporului
românesc. Culegerea sa de mărturii, articole, note de călătorie și descoperiri, în țările
și bibliotecile occidentale: „Aproapele de departe” (Editura „Limes”, strălucit condusă
de familia Ana și Mircea Petean, Cluj, 2022), reia această metaforă teribilă, privind
exilul românesc: scriitorii care, în chip eroic, cu sacrificii enorme,
sub regimuri cumplite, trăind departe, pe alte meridiane, au
închinat opere de seamă, spiritului românesc-românilor, pe care-i
simțeau apropiați, rezistenți, sub vremi ostile.
Dincolo de pregătirea unor ediții din Vintilă Horia („Dumnezeu
s-a născut în exil”), C.V. Gheorghiu („Ora 25”); nuvelele lui Mircea
Eliade și Paul Miron – în această ediție actuală, Mircea Popa dedică
pagini extraordinare unor personalități extrem de cunoscute,
prin idei, tipărituri, reviste, articole culturale sau politice, ori
pe calea „audio-vizualului” – unor Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, George Uscătescu, Valeriu Anania (cu misiunea sa, în Ortodoxia noastră, din America, însă și a traducerii înnoite a Bibliei – 2001); apoi Andrei Codrescu, Herta Müller; Grigore Nandriș și
Miron Grindea, Ion Taloș, Virgil Nemoianu, Titu Popescu, Grigore Arbore etc.
Mircea Popa amintește, în fiecare text al său, de amenințările, tocite deja, în
cotidian, ale Globalismului-Planetarismului, în care se impune ignorarea expresiilor:
națiune, patrie, origine, loc natal etc. Și, adaugă obsedant autorul: „Atâta vreme cât,

undeva, în lume, se aude glas românesc, înseamnă că
națiunea nu a murit!...”
Prof. Mircea Popa a călătorit, în chip obsidional,
în Europa.
A devenit, grație prestigiului său, membru al
Ligii pentru unitatea tuturor românilor, membru al
Academiei Româno‑Australiene, redactor asociat
al revistei internaționale „Conexiuni”, „Orașul” etc.
A scris cărți despre Marea Unire și despre istoria
Astrei. Componenta literaturii contemporane poate fi
descoperită în cărțile Convergențe europene (1995),
Apropieri literare și culturale româno‑maghiare
(1998), Sub semnul Franței (2006), Spania descoperită
de români (2007), Dicționarul cronologic al romanului
românesc (2004) și Dicționarul romanului tradus în
România (2005). Ca istoric și critic literar a făcut incursiuni în istoria curentelor și a
genurilor literare (Tectonica genurilor literare). A practicat și istoria literară regională
(Ferestrele Clujului, De la Samuil Vulcan la Iosif Vulcan, Momente culturale silvane,
Repere bihorene), iar critica de întâmpinare a adunat‑o în mai multe volume de
Prezențe literare: Continuități (2010), Deschideri (2011) și Identificări (2012).
Astfel, cconcluzionând, aducând în țară (și) operele Exilului Românesc – „aproapele
de departe”, aportul, valorile, capodoperele lui, cunoscute și pe plan universal, Dl.
Mircea Popa a devenit o personalitate de seamă profundă, complexă, academică a
vieții noastre literar-artistice, contemporane.

DOUĂ CĂRȚI NOI, DRAGI NOUĂ - ZIARIȘTII DE LA
„INTOL PRESS” RÂMNICU VÂLCEA!
Csaky E POE

R

ecent am primit la redacție aceste două cărți, una semnată de Ilie Marian,
cea cu pasărea pe copertă: Ce pana corbului lui Poe - Jurnal de ispravnic
la Poșta redacțiilor, Ed. Betta, 2021; și cealaltă: „Forumul Național Cultural
Brâncoveniana- Ediția a II-a. Potlogi. Palatul Brâncovenesc. 2020” apărută la Editura
Bibliotheca Târgoviște-2021, un volum antologie cu
lucrările prezentate la ediția a II-a a forumului de la
Potlogi...De ce dragi nouă?... pentru că în ambele
cărți este vorba și despre noi, iar conjuctura în care
sunt scrise, personalitățile girante, nu-s alții decît
poeții George Coandă și Ilie Marian, dar și de marii
analiști ai fenomenului literar contemporan, și istorici
literari, Alexandru Goci și Nicolae Georgescu! Ioan
Aurel Pop, Președintele Academiei Române girează
această ediție, a II-a, a Forumului Național Cultural
Brâncoveniana! Despre Ce pana corbului... care este
obiect luat în vizor în altă pagină de Mihai Sporiș nu
putem spune că suntem mândri că ziarele-reviste de
cultură cu o vechime de aproape (nu încă ci la anul)
20 de ani!! apar în opt pagini din acest volum, de opt
ori! Adică în opt poezii-cronici apar ziarele noastre,
srise de valorosul versificator, poet distinct, valoros
până în măduva oaselor!... pe care Nae Georgescu,
celebrul eminescolog, îl califică astfel: „Nu pot decât
să-mi scot pălăria în fața acestei arături elegante
pe ogorul presei culturale românești și să-i urez
autorului tot atâtera roade frumoase câte sunt în
fiecare revistă pe care o citește...” Cităm la întâmplare
una dintre paginile acestei vii cărți: „Sosi Cultura
vâlceană/ N-o să pun geană pe geană/ Până ce n-o
voi citi-o/ Chiar de s-o lăsa de ziuă.../ Ba, văzui ceva
în ea/ Purtând semnătura mea/ Un fel de poezioară/
Cu reflex de apă chioară./ Totuși ceea ce am scris/
Are un ascuns dichis/ Am scris versurile-n joacă/ Unui
fan a lui Șoșoacă/ Pe care el cu a lui minte/ O și vede
Președinte/ Că Pop Ioan Aurel/ Marionetă-i zicea
el.../Înțelegeți, cred, cumva/ De ce-mi sări țandăra. Revista «Cultura vâlceană» aprilie 1 mai 2021, 10:30 - De ce-mi sări țandăra”.
A doua carte, monografia Forumului Național Cultural Brâncoveniana ediția

a II-a editată de Valentina Vasile și George Coandă ne prezintă lucrările comunicări
științifice și pe câștigătorii concursului de poezie Brâncoveniana, ediția a II-a,
Potlogi, 2020...Ni se prezintă mesajul Președintelui Academiei Române, Ioan
Aurel Pop, transmis acestei ediții...Apoi lucrarea participantă la simpozionel
care a avut loc: Principele Constantin Bâncoveanu și trecerea sa prin eternitate
în aceeași semnătură. Apoi lucrarea Sinteză culturală orient-occident în epoca
brâncovenească semnată de Prof. Honor. Univ.
Dr. George Coandă. Apoi lucrarea „Apărarea legii
strămoșești prin tipar, grijă de stat în timpul domniei
Sfântului Constantin Brâncoveanu”, semnată de
conf. Dr. Ion Marian Croitoru-Facultatea de Teologie
Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea Valahia
din Târgoviște. A urmat Sigilii și Blazonul Domnitorului
Constantin Brâncoveanu semnată de Laurențiu
Ștefan Szemkovics. Ultima lucrare prezentată a
fost cea semnată de Prof. Valentina Vasile: Potlogi
urbani. Destin și afirmare sub peceta Brâncovenilor.
În capitolul II Sub crucea Sfântului martir Constantin
Brâncoveanu • Antologia concursului de poezie sunt
reproduse poeziile participante și autorii aferenți:
Trofeul Brâncoveniana acordat de George Coandăpreședintele de onoare al forumului pentru poezia
Doamne al tău rob valah și ...Basarab de Simion Petre
Cichirdan (Râmnicu Vâlcea); Premiul Doamna Maria
Brâncoveanu acordat de S.C. CRIS SRL Potlogi doamnei
Florentina Chifu cu poeziile: Sonetul candelei Mariei
Brâncoveanu și Ruga Mariei Brâncoveanu. Premiul
Petru Cercel al Complexului Național Muzeal Curtea
Domnească a fost acordat d-lui Dan Șalapa din
Drobeta Turnu Severin cu poeziile: La limba română
și Ziua ca o naștere de prunc.Premiul Sfântul Nifon
al Arhiepiscopiei Târgoviște i-a revenit d-lui Daniel
Mihu din Ploiești cu Liturghia română cea mai de est.
Premiul Grigore Alexandrescu al Societății Scriitorilor
Târgovișteni și revistei Litere i-a revenit d-nei Magda
Hărăbor din Brașov cu poeziile Limba română, Cuvânt
de pace și iubire, Timpul e fugă.Premiul Vasile Cârlova
al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și revistei Eroica i-a revenit d-nei
Daniela Albu din București cu poeziile: Darul și Stea în frunte.
(Continuare în pag. 12)
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,,Moară de hârtie’’ din Râmnicu Vâlcea dăruită de 
mitropolitul Varlaam al Țării Românești (1672-1679)
schitului Fedeleșoiu, ctitoria sa
Pr. Dr. Ioan DURĂ
,,Să ne ținem de limba, de istoria noastră, ...Istoria
românească mai ales să ne fie cartea de căpetenie, să
ne fie paladiul naționalității noastre.’’ (M. Kogălniceanu, Introducție la ,,Arhiva românească’’)
Ales episcop al Râmnicului către sfârșitul anului
1670, vlădica Varlaam urca în scaunul mitropolitan
al Țării Românești la 24 decembrie 1672 și unde va
rămâne până la 15 aprilie 1679. Aproximativ o jumătate de an după urcarea sa pe tronul mitropolitan,
vlădica Varlaam începea ridicarea primei sale ctitorii și
anume a bisericii schitului ,,Cetățuia ot Fedelesciori’’,
după cum se numea atunci locul unde a fost zidită
biserica, dar și satul.
Atestat documentar din 1503, satul Fedeleșoiu
este situat pe malul stâng al Oltului, în Muntenia, la
doar câțiva kilometri de Râmnicu Vâlcea aflat pe partea
dreapta a aceluiași râu, în Oltenia. Iar în prezent, prin
satul Fedeleșoiu trece drumul județean Râmnicu Vâlcea-Călimănești. La nord de Fedeleșoiu este satul vecin
Sâmbotin, în care se află castrul roman ,,Casta Traiana’’,
care a dat și numele afluentului Oltului, ,,Trantova’’ (,,apa
lui Traian’’), așa cum apare într-un document din anul
1759, azi Trant’’1.
Zidirea bisericii schitului Fedeleșoiu, din piatră și
cărămidă, a început Miercuri, 30 iulie 1673, potrivit documentului păstrat în condica mănăstirii Sfântului Pantelimon de lângă București, la ,,Fila 248 1673 august. Ale
schitului Cetățuia ot Fedelesciori’’: ,,Să știe cu vrerea
lui Dumnezeu că s-au început această sfântă și dumnezeiască casă și mănăstire ce se chiamă Cetățuie pe
moșia Fedelesciorilor în luna lui iulie 30 în ziua miercuri
în anii de început 7181 și de la Hristos 1673...’’2.
Din același document de la ,,Fila 248 1673 august’’ aflăm însă că lucrările la biserica schitului au
început înainte de zidirea aceleia cu o săptămână mai
devreme, adică miercuri 24 iulie 1673: ,,... și făcândusă începătură care cum scrie diata în iulie 24 într-o
miercuri, iar a să zidi începutu-s-au în iulie 30 ... .’’3
Ceea ce se cade aici precizat este că în pisania bisericii schitului Fedeleșoiu, din 1702, nu se menționează
data începerii lucrărilor sau a zidirii acesteia. Inițiativa
ridicării bisericii schitului Fedeleșoiu și darea numelui
hramului acesteia, Schimbarea la Față a Domnului,
aparțin Doamnei Maria, soția domnitorului Grigore
Ghica I (p. 23 mart./2 apr. 1672-p. 17/27 nov. 1673 (a
doua domnie), potrivit documentului din 30 august
1673 păstrat în condica mănăstirii Sfântul Pantelimon
din București: ,, ... marea și dreptu credincioasa și blagocestiva Doamna Mariia a marelui și blagocestivului
domnului nostru, al Ungrovlahiei, Io Grigorie Ghica voevod ... vru să zidească domnului Dumnezeu casă întru
cinstesc și slava arătătoare de lumină și slobozitoare de
raze închipuire Pereobrajăni Domnului Dumnezeului
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.’’4
Același document din 30 august 1673 indică faptul
că mitropolitul Varlaam a venit în întâmpinarea voei
Doamnei Maria de-a ridica biserica de la Fedeleșoiu
și s-a nevoit spre împlinirea aceleia: ,, Întru aceia
vriame sființitorind și îndreptând scaunul Mitropolii
a toată Țara Ungrovlahiei bun păstoriu Varlaam,
prea sfințitului mitropolit, carele fiind nevoit cu a lui
Dumnezeu puteare, porni pre blagocestiva doamna
către acest bun sfat întru care cugetul său cuviința
adică cu lucru a plini și singur spre sine au luat grija
ostenelii lucrului acestuia.’’5

Cât despre domnitorul Grigore I Ghica, acesta a
contribuit ,,cu suma de 75 de galbeni la ridicarea sfântului așezământ”6 de la Fedeleșoiu. După câteva luni
de la începutul ridicării bisericii schitului Fedeleșoiu, și
anume în noiembrie 1673, domnitorul Grigore I Ghica
a fost mazilit luând calea exilului la Constantinopol,
însoțit de Doamna Maria. Astfel încât, așa cum aflăm
în pisania bisericii din 1702, biserica ,,neisprăvinduse atuncea, au rămas asupra preasf<i>nțitului mitropolitului chir Varlaam și s-au nevoit de au isprăvit
aceastia toate câte să văd, cu toată podoaba ei, întru
slava lui Dmnezău’’. Într-adevăr, până la adormirea sa
în Domnul la 1702, mitropolitul Varlaam a purtat grijă
de ctitoria sa de Fedeleșoiu, înzestrând-o cu moșii
și odoare dar și cu ,,moară de hârtie’’ înființată de
domnitorul Matei Basarab (sept. 1632-19 apr. 1654)
în Râmnicu Vâlcea. De relevat faptul că în Râmnic au
existat multe ,,mori domnești’’ pe apa râului cu același
nume, fiindcă, deja, ,,la 1388, funcționa o moară pe
care voievodul Dan o dă Coziei.’’7. Apoi, la ,,1392’’, domnitorul Mircea cel Bătrân daruia mănăstirii Cozia, ctitoria sa, ,,o moară și o uliță la Râmnic’’8. Astfel încât
,,pe la 1421, existau cinci mori, proprietatea mănăstirii
Cozia la Râmnic.’’9. Și pentru ca după patru ani mai târziu, documentele să menționeze și pe ,,Petrimanu, negustor râmnicean, proprietarul unei mori din oraș, de
la 1425’’10. Iar toate ,,aceste mori, de pe apa Râmnicului, sunt cunoscute până la sfârșitul secolului al
XVIII-lea.’’11 Respectiva ,,moară de hârtie’’ dăruită de
mitropolitul Varlaam schitului Fedelesciori funcționa
,,înainte de 1642, fiind situată pe iazul morilor, în
imediata vecinătate a bisericii Sfântului Gheorghe din
piața actuală a municipiului’’12.
O corespondență a prefecturii Județului Vâlcea cu
Primăria orașului Râmnicu Vâlcea și epitropii bisericii
Sfântul Gheorghe din 1865 confirmă vecinătatea existenței morii de hârtie a schitului Fedeleșoiu de acel locaș. Concret, corespondența privea ,,organizarea unor
licitații pentru vânzarea ,acareturilor’ ce le are biserica
în proprietate pe rîu în sus, vis-a-vis de moara schitului
Fedeleșoiu, ...’’13.
Se cade evidențiat aici că în timpul domniei lui
Matei Basarab, ,,moara de hârtie de la Râmnic era
singura ,fabrică’ de acest gen din Țara Românească,
iar una dintre cauzele care l-au determinat pe Antim
Ivireanul să fundeze tiparniță în orașul de la poalele
Capelei a fost și posibilitatea continuării activității de
prelucrare a hârtiei.’’14
,,Moara de hârtie’’ din Râmnicu Vâlcea a fost la
început ,,domeniu domnesc’’, apoi ,,a trecut în proprietatea boierilor Rudeni, ce stăpâneau aproape în
întregime satul Ulița, cu iazul morilor cu tot.’’15. Iar boierii cărturari Rudeni, ,,după 1673’’, ,,o închină mitropolitului Varlaam și mănăstirii sale Fedeleșoiu: ’’Și
iar să fie a sfintei mănăstiri de la Fedelesciori metoh
de la Râmnic, și cu locul de sus de moara de hârtie, care
au închinat Rudenii părintelui Varlaam și sfintei mănăstiri.’’16. Or, tocmai acel ,,metoh de la Râmnic’’ închinat mitropolitului Varlaam era însăși biserica boierilor
rudeni ,,din Uliță’’. Și în felul acesta mitropolitul Varlaam lăsa ctitoriei sale, ,,sfintei mănăstiri’’ de la ,,Fedeleșciori’’, atât ,,moara de hârtie’’și ,,locul de sus’’ al aceleia, cât și biserica boierilor rudeni ,,din Uliță, care
devine de acum încolo metoh al mănăstirii Fedeleșoiu.’’17. Numai că ,,moara de hârtie’’ din Râmnic ,,își
va înceta în curând activitatea (sau se va fi mutat în
altă parte) deoarece un act din 22 septembri 1708

menționează limpede: ,Unde a fost moara de hârtie’
(Aurelian Sacerdoțeanu).’’18
Totodată așa se și înțelege de ce schitul Fedeleșoiu
a avut moșie și în satul Ruda, județul Argeș (azi
Vâlcea), locul de origină al boierilor Rudeni, potrivit
celor atestate de însăși ,,Catagrafia obștească a Țării
Românești din 1831’’. Și anume la rubrica ,,Cine
stăpânea moșia’’, din respectiva catagrafie din 1831,
găsim trecut: ,,Schitul Fedeleșoiu cu Diicul și Radu
Slăviteștii...’’, urmați de alți nouă proprietari printre
care și ,,Grigorie Rudeanul’’19.
Cert este că cel mai cunoscut dintre boierii Rudeni a fost Teodosie20 Rudeanu, mare logofăt21 al domnitorului Mihai Viteazul (a. 15/25 oct. 1593 - c. 20/30
nov. 1600) și cronicarul acestuia ,,până în 1597’’22.
Nicolae Iorga scria în 1903 despre ,,Diicul’’ proprietar al moșiei de la Ruda, că acesta era ,,Diicul
Rudeanul, fečorul Diicului Pitar, nepot Predii Rudeanul
din Ruda’’23.
Câțiva ani mai târziu și anume în 1912, scriind
despre cele închinate schitului Fedeleșoiu, urmare a
cercetării sale la acesta, N. Iorga amintea și despre
,,locul de sus de moara de hârtie’’: ,,Se închină
schitului săracul sat Fedelescioiul, luat de la moșneni
pe 15 galbeni, Rudenii, metohul episcopal din Râmnic,
,cu locul de sus de moara de hârtie’, pământuri la
Runcul, la Ulmet, la Piua, la Surpați, la Vigoeni.’’24
Iată, așadar, că mitropolitul Varlaam, cunoscut
ca ,,părintele tipografiei bucureștene’’25, a fost
adevăratul ctitor al bisericii schitului Fedeleșoiu și
cel care i-a dăruit acestuia ,,moara de hârtie’’ de la
Râmnicu Vâlcea.
NOTE: 1) Relu Stoica, Runcu comuna de dincolo de
păduri - monografie, Buzău, 2014, p. 15. 2) Dr. Toma
Rădulescu, Mărturii documentare privitoare la mănăstirea
Fedeleșoiu-Vâlcea, păstrate în condica Mănăstirii Sfântului
Pantelimon de lângă București, în ,,Mitropolia Olteniei’’, LIV,
2002, nr. 1-4, p. 65. 3) Ibidem, p. 66. 4) Ibid., p. 65. 5) Ibid.
6) Ministerul Dezvoltării regionale și Turismului, Mănăstirile
și schiturile din județul Vâlcea. Schitul Fedeleșoiu. Fundația
,,Renașterea Bucovinei’’, Noiembrie 2011, p. 145. 7) Titi
Mihail Gherghina, Despre industria și comerțul râmnicean.
Editura Almaron. Râmnicu Vâlcea, 2006, p. 7. 8)Ibidem. 9)
Ibid. 10) Ibid., p. 5. 11) Ibid., p. 7. 12) Constantin Mateescu,
Cartea Râmnicului. Editura Silviu Popescu. Râmnicu Vâlcea,
1999, p. 94. 13) Direcția generală a arhivelor statului,
Vîlcea în documente. Prefectura Județului Vîlcea 18651881. Vol. II. Inventar arhivistic. București, 1986, p. 37,
dosar 134/1865. 14) Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur
al Râmnicului. Editura OSCAR PRINT, București, 2000, p.
124. 15) Constantin Mateescu, op. cit., p. 94. 16)Ibidem.
17) Nicolae Bănică-Ologu, op. cit., p. 124. 18) Constantin
Mateescu, op. cit., p. 125. 19) Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică
Ciobotea, Catagrafia obștească a Țării Românești din 1831.
Editura Helios, Craiova, 1999, p. 75. 20) Despre Teodosie
Rudeanu, a se vedea Mihai Sporiș, Printre oameni și cărți.
Editura PETRESCU. Râmnicu Vâlcea, 2011. 21) ,,Logofăt,
mare dregător în ierarhia boierilor români, membru al
Sfatului domnesc; persoana care deținea acest titlu, de cele
mai multe ori acesta conducea și cancelaria domnească.’’.
(Cornel Bîrsan, Doamne și Domnițe. Jupânițe și Amante
ale Domnitorilor Români. Librex Publishing, 2017, p. 674).
22) Mihai Sporis, op. cit. p. 191. Teodosie Rudeanu a fost
înhumat în pronaosul bisericii fostului schit Flămânda,
ctitoria sa, alături de soție, Stanca. (Vezi Mihai Sporiș, op.
cit., p. 193). 23) N. Iorga, Studii și documente cu privire la
Istoria Românilor. Vol. V. Cărți domnești, zapise și răvașe.
Partea I. XII ,,Extrase dintr’o condică ...’’. Editura Ministerului
de Instrucție, București. Stabilamentul grafic I. V. Socecu,
București, 1903, p. 486. 24) Idem, Schitul Fedelescioiu, în
,,Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice’’, fasc. 17,
ian.-martie. An. V, 1912, p. 35. 25) Vezi Preotul Niculae
Șerbănescu, Varlaam Mitropolitul Țării Românești, Părintele
tipografiei bucureștene (1672-1679), în ,,Biserica Ortodoxă
Română’’, An. LXXVI, 1958, nr. 12, p. 1120-1158.
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NICOLAE IORGA ȘI VĂLENII DE MUNTE
Pr. dr. Constantin MĂNESCU

A

vorbi despre Nicolae Iorga, acest titan al culturii și istoriografiei române și universale, este
ca și cum ai încerca să escaladezi vârful Everest. Istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, primministru și profesor universitar, acest genial exponent
și apărător al valorilor cultural-istorice ale neamului
românesc a dat în același timp dovadă de înalt
patriotism, iubindu-și țara până în ultima clipă a vieții.
Și totuși suntem obligați, ca români, în fiecare clipă
să ne amintim de Nicolae Iorga, să-i rostim cu emoție
și cu recunoștință numele, pentru tot ce a făcut pentru
neamul românesc, pentru opera sa lăsată posterității,
alcătuită din peste 1.250 de volume și peste 25.000
de articole, pentru faima adusă poporului român în
cei aproape 69 de ani de viață pământească (5 iunie
1871-27 noiembrie 1940). Prin creația spiritului său,
el ne veghează din eternitate și ne aduce aminte de
faptul că marile valori ale neamului nu pier.
Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” de la Vălenii de
Munte își face în fiecare an datoria de suflet, în luna
lui Cireșar, față de savant, aducându-și aminte data
nașterii sale, pentru că în actul său de naștere este
consemnat că la 5 iunie 1871 a venit pe lume copilul
„Nicu N. Iorga, de sex masculin, de religie ortodoxă…
la orele 12 din noapte, în casa părintească în orașul
Botoșani, din strada Copoului”, din părinții Nicu Iorga
și Zulnia Arghiropol. Se pare că savantului nu i-a plăcut că pe certificatul de naștere era înscris Nicu și de
aceea în toate împrejurările semna N. Iorga. Dar nu
acest lucru este important. Fascinant este faptul că
la Botoșani s-a întâlnit cultura Orientului cu cea a Occidentului venită pe filiera Cracovia-Polonia și ambele
s-au contopit cu spiritul pur și inteligent românesc,
această localitate dând de-a lungul anilor mari
personalități ale științei și culturii, care și-au înscris
numele în patrimoniul cultural românesc și universal:
Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Grigore Antipa, Ștefan
Luchian, George Enescu, Alexandru Graur, Octav
Băncilă și mulți alții.
Ce l-a determinat pe Iorga să-și lege viața și o mare parte din activitatea științifică și culturală de această comună urbană, numită Vălenii de Munte? În ce împrejurări a părăsit fizic, dar nu sentimental, Botoșanii?
Peste timp s-a văzut că rareori o așezare își schimbă așa
de rapid profilul economic de tradiție („orașul țuicii”)
în unul de rezonanță culturală, așa cum s-a întâmplat
cu Vălenii de Munte. Până în anul 1907, N. Iorga călătorise prin toate provinciile românești, luând parte la
marile acte istorice cu rezonanță în timp. Despre Văleni
auzise probabil cu ocazia congresului studenților de la
Ploiești, din 1889, la care participase. Totuși, „Hotelul
Victoria, falnic nume, ne oferi o ospitalitate care ni se
păru, cu somnul nostru adânc de adolescenți, splendidă” (Ion Baicu, Nicolae Iorga in memoriam, Editura
Prahova, Ploiești, 2001). Nu se știe dacă l-a și vizitat.
Se știe însă, după propria-i mărturisire, că zgomotul
capitalei și depărtarea de orașul natal Botoșani l-au
determinat pe N. Iorga să caute o zonă de refugiu
creator în care să desfășoare o activitate culturalpatriotică în sferele mărețe ale gândirii și faptelor sale.
În 1907 a fost invitat la o călătorie la Văleni de
către cumnatul său, Ștefan Bogdan, în „localitatea
al cărei nume abia-l prinsesem din pagini de cronică
(…). Un patriarhalism desăvârșit, fără prăvălii, în stil
românesc, cu coperișuri de aramă, cu stâlpi estetici
și altă podoabă pretențioasă și inutilă, stăpânea
localitatea… unde vegetau familii pe jumătate țerănești

venite în parte din Ardeal și păstrând în graiul lor ceva
din particularitățile de vorbire ale locului de origine.
Era aici o pace, o bună înțelegere românească, o armonie întârziată” (N. Iorga, Orizonturile mele. O viață
de om așa cum am fost, București, 1976, p. 351-352).
Era acea primă constatare a istoricului în continuă formare despre întâiul contact cu așezarea de pe Valea
Teleajenului. „N-aș fi gândit că voi fi prins și păstrat durabil în acest loc prielnic gândului și lucrului… Dar, cum stăteam să plec, bălanul
birjar sprinten al cărui nume îl arăta ardelean, Tohăneanu, îmi spuse cu prietenie
țerănească ce bine ar fi pentru localitate dacă ar avea la îndemână pe cineva
ca mine”. Sfatul birjarului, nevoia de aer
curat pentru fiica sa, întâlnirea cu fostul
coleg de la Iași, pe vremea aceea medic al
orașului Văleni, doctor Pârvan, prietenia
legată rapid cu farmacistul Müller și alți
localnici, toate acestea și, evident, liniștea întâlnită aici, l-au îndemnat pe Iorga
să aleagă localitatea pentru restul vieții.
Și în alte părți, localități neînsemnate,
precum Weimarul lui Goethe, aveau săși identifice existența cu cea a unui geniu
științific și cultural. Cel care va juca rolul
de „Apostol al neamului”, care a aprins
și a ținut trează flacăra românismului, a
iubirii de glie și de neam, numit și „magul
de la Văleni”, pentru că fermeca pe
ascultătorii săi cu discursuri înflăcărate,
avea să locuiască la Vălenii de Munte
până la 10 noiembrie 1940, când casa de aici a fost
distrusă de un cutremur și astfel a fost nevoit să se
mute cu familia la Sinaia. Această casă, construită de
polcovnicul Panca și atestată documentar în 1833,
a fost renovată și amenajată ca muzeu la 28 noiembrie
1965, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la dispariția
tragică a savantului. La ora actuală, se numește Muzeul
Memorial „Nicolae Iorga” și în ea se păstrează biroul
de lucru al marelui istoric, biblioteca sa, care cuprinde
lucrările de referință din domeniile științei istorice,
literaturii și artei, mapa de lucru originală, călimara și
pana sa de lucru, manuscrisele unor articole, șpalturi
tipografice, toate acestea părând să aștepte venirea
profesorului. În casă se află bunuri care le-au fost
dragi lui Nicolae Iorga și soției sale Ecaterina, acea
ființă care i-a fost sprijin de nădejde, ocrotitor direct
și înțelegător. Salonașul era locul unde Ecaterina Iorga
își primea oaspeții. Aici găsim portretul acesteia pictat
de Sever Burada, în 1925, biroul la care ea a scris,
canapeaua și fotoliile ce par că își așteaptă oaspeții.
Începând cu 5-7 iunie 2006, oaspeții acestei case
au fost oameni de cultură, profesori, muzeografi, preoți din toată țara, prezenți la Sesiunea Națională de
Comunicări Științifice cu titlul generic „Rolul muzeelor
memoriale în muzeografia românească”, simpozion
organizat în fiecare an cu competență științifică și cu
multă dăruire și jertfelnicie de colectivul de slujitori la
„templul” lui Iorga de la Văleni. Spun „templu” pentru
că acolo trebuie să pășești cu înfrigurare, cu emoție
sfântă, cu respect atât pentru savant, cât și pentru
personalul alcătuit din muzeografi care îngrijesc cu
sfințenie obiectele de patrimoniu cultural-național
legate de Iorga.
Anul acesta a avut loc, în perioada 16-17 iunie
2022, ediția a XVI-a a acestui Simpozion, organizat
cu prilejul aniversării a 151 de ani de la nașterea profesorului Nicolae Iorga, care a avut ca motto cuvintele
celui care este mereu viu printre noi: „Și în viață, în

simțire, în scris, în gând, când te uiți bine, rămâne mai
ales ce ai dat altora, ce ai lăsat de la tine, ce ai jertfit.
Prin înstrăinarea de tine însuți capeți și consecvență,
și stăruință, și caracterul, și iubirea oamenilor”.
Deschiderea lucrărilor Simpozionului a avut loc în
ziua de Joi, 16 iunie 2022, orele 11, cu un cuvânt de
salut din partea domnului Mihai Dumitrache, manager
al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova,
care își are sediul la Ploiești. A urmat prezentarea în
plen a lucrărilor, primul conferențiar fiind
dr. Mihai Stan, care și-a prezentat teza de
doctorat cu titlul: „Casa Română de la
Veneția de la Nicolae Iorga până în prezent (1930-2018)”, lucrare care a luat naștere datorită faptului că autorul ei a activat mai bine de 12 ani în cadrul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Viena, actuala denumire a
Casei Române de la Veneția. Această instituție, fondată de istoricul și omul politic Nicolae Iorga în anul 1930, a împlinit, în 2020, 90 de ani de când și-a deschis pentru prima dată porțile. Nicolae
Iorga făcea primii pași la Veneția în 1890.
Datorită notorietății câștigate de Iorga
de-a lungul timpului în mediile academice
culturale italiene și venețiene, au fost
foarte ușor de îndeplinit demersurile
privind înființarea Casei Române de la
Veneția. Marele nostru istoric se bucura
de o mare apropiere în rândul italienilor,
fie că vorbim de simpli cetățeni, în special
venețieni, care l-au cunoscut pe il Professoré, fie că
vorbim de autorități locale din diferite orașe sau de
personalități politice și culturale italiene.
Nicolae Iorga a activat la Veneția din 1890 și până la
moartea sa, în 1940. Se poate vorbi astfel de 50 de ani
de diplomație culturală românească desfășurată de un
strălucit fiu al neamului nostru într-un minunat oraș
italian. În această perioadă, a ținut numeroase conferințe la Veneția, Roma, Milano și Torino. Fiecare etapă
parcursă de Iorga, atât în cariera politică, cât și în cea
științifică, era relatată în cele mai importante ziare ale
vremii: Corriere della Sera, Gazzetta di Vene-zia, La
Stampa, L’ Osservatore Romano și Il Popolo d’Italia.
Autorul a prezentat o parte din diplomele conferite de instituțiile venețiene, precum și articole din
presa vremii despre conferințele ținute la Veneția (La
conferenza di Nicolò Iorga sul problema Balcanico, în
Gazzetta di Venezia, 1914; Bilancio di un Congresso,
Gli istorici, l’organizzazione e la pace, în Corriere della
Sera, 1929; S. E. Nicola Jorga all’ Instituto Fascista di
Cultura, în Gazzetta di Venezia, 1930 și multe altele).
După moartea lui Nicolae Iorga, ziarele italiene au
publicat numeroase articole referitoare la moștenirea
culturală lăsată de Iorga la Veneția, precum și la participarea României la Bienala de la Veneția din 1942,
făcând referire la importanta contribuție adusă de
regretatul istoric Nicolae Iorga privind construcția Pavilionului României la Bienală. De menționat faptul că
în cadrul Universității Ca’ Foscari există o catedră de
limbă și literatură română, care are un istoric impresionant și care, pentru o perioadă lungă de timp, a fost
coordonată de Anna Potop, ultima administratoare a
Casei Române la Veneția.
Al doilea conferențiar a fost prof. univ. dr. Ioan
Opriș, cunoscut în țară și peste hotare ca unul dintre
cei mai buni experți din România în domeniul
muzeografiei și al protecției patrimoniului cultural.
(Continuare în pag. 16)
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Dacă generalul (r) Mircea Chelaru ar avea dreptate?
„Rușii nu s-au retras cu adevărat niciodată,
de nicăieri!”
Ionuț ȚENE

R

ecunosc că nu sunt un fan al generalului în rezervă Mircea Chelaru. Declarațiile sale de prin
2000, că în sudul României sunt un fel de enclave mafiote, unele controlate de o anumită etnie, și un fel de
”stat paralel„ nu mi-au inspirat încredere, deși ”cazul
Caracal” din 2019 trebuie să ne dea de gândit acum?
Pentru aceste declarații generalul a fost ”înlăturat”
din funcția de șef de stat major și și-a cerut trecerea în
rezervă, după ce i-a trimis o scrisoare președintelului
Emil Constantinescu de atunci. Generalul Mircea
Chelaru a intrat apoi în politică. A cochetat cu PRM,
PUNR sau PC. În toamna lui 2004 am avut ocazia să-l
cunosc personal, când ne-am întâlnit pe o terasărestaurant cu mai mulți lideri din Ardeal, lângă Grădina
zoologică din Târgu Mureș. Eram cu Gigi Becali, liderul
PNGCD de Mureș, Borșan, și un prieten de la Cluj-Napoca. Am fost invitați la masa de pe terasă, la care în
capul acesteia stătea generalul Mircea Chelaru, secondat cred că de Radu Ciontea, fostul lider Vatra Românească și Gheorge Funar, care pierduse atunci alegerile
de la Cluj și se pregătea de o carieră de senator. Știu
că Becali nu a ajuns la un numitor comun cu Chelaru.
Proaspătul politician Becali era un creștin-democrat,
iar Chelaru părea poate prea mult legat de viziunea
”național-comunismului” și varianta sa peremistă postdecembristă. Am observat un Mircea Chelaru destul
de impetuos și orgolios și am înțeles imediat că nu
se va înțelege cu Gigi Becali (atunci nu se prezenta ca
George) în legătură cu o alianță politică. Finanțatorul
din Piperea ținea mult la vaianta creștin-democrată a

partidului său. Parcursul politic al lui Mircea Chelaru
a continuat cu succes mai târziu în AUR, oferiind și
o componentă ”peremistă” acestui partid. Ultimele
declarații ale generalului Mircea Chelaru au contrariat
opinia publică. Un fost șef de stat major și general cu
funcții mari în MAPN trebuie luat în serios privind
aceste declarații. O declarație scoasă din context este
următoarea: ”Rușii au fost întotdeauna la ușa noastră!
Am trăit cu ei în coaste și vom trăi cu ei în coaste cât
timp vom mai exista ca țară!…Rușii nu s-au retras cu
adevărat niciodată, de nicăieri!”
Această declarație poate speria un cetățean
sau un analist. De aici reiese din punct de vedere
istoric și informativ un lucru grav pentru România,
stat democratic UE și membru NATO. Adică în 1958,
când Hrusciov a ordonat retragerea Armatei Roșii
din Republica Populară România, după o partidă
de vânătoare de pomină cu Gheorghiu Dej, în țara
noastră ar fi rămas spionii, agenții și consilierii ruși/
sovietici ca și ”coloana a cincea”. Se știe clar că Nicolae
Ceaușescu a lichidat, eliminat din țară, agenții țărilor
occidentale și dizidenții sprijiniți de acestea, dar
niciodată nu a eliminat agenții sovietici, eventual i-a
mutat doar dintr-un post în altul. Vasile Militaru (vezi
dosarul Corbii) trecut în rezervă, generalul Constantin
Olteanu trecut pe linie moartă în PCR, iar Ion Iliescu
rămas din membru CC ca director la Editura Tehnică,
iar Brucan făcea legătura dintre vechii nomenclaturiști
sovietici și capitalele occidentale pentru ”scrisoarea
celor șase”. Această agentură „sovietică” a contribuit
la lovitura din decembrie 1989, aducând la putere
un regim Ion Ilici Iliescu și Petre Roman. Analizând

Ziua Mondială a Ciocolatei
Maricela-Paraschiva Buicescu

D

at fiind faptul că materia primă de bază pentru fabricarea ciocolatei, este
cacaoa, să vedem „cine fabrică” de fapt cacaoa! Se știe de la orele de
Botanică din cl.a V-a despre arborele de cacao (Theobroma cacao); se știe că există
20 de specii de arbuști care ating înălțimea de 4-5 m., cu frunze verzi în orice
anotimp. Cine a creat arborele de cacao? Stă scris în Cartea cărților!
Ponderea lor ca vegetație spontanee, este în America Latină. Istoricii-Arheologi
au descoperit vase din lut ars care conțineau urme rămase de la prepararea băuturilor din cacao. Prin metode specifice s-a stabilit că aparțin perioadei timpurii a
culturii mezoamericane (1900-900 ÎChr.). Desigur că oamenii acelor locuri au început să cultive arborii de cacao. Boabele de cacao-se crede-au fost cultivate de civilizații străvechi din America Latină (aztecii și mayașii). Arborele de cacao, despre care
am spus anterior, este de origine din bazinul hidrografic al Amazonului, dar și din zonele
tropicale umede din America Latină, inclusiv din zonele sudice ale Americii de Nord.
Cea mai mare producătoare de cacao, la nivel mondial, a devenit Africa prin
Coasta de Fildeș și Ghana.
În anul 1937, a fost descoperită ciocolata albă. Cuvântul de azi „ciocolată” are
rădăcini în limba aztecilor, care se referă la o băutură amară pe bază de cacao și era
savurată la Ceremoniile Religioase.
Desigur, conchistadorii spanioli ajunși în Lumea Nouă au avut un mare rol prin
inventitate, la obținerea rețetei pentru băuturi din cacao, adăugând zahăr și unele
condimente pentru a le face cât mai plăcute la gust. Datorită lor, ciocolata a ajuns
populară în rândul spaniolilor. Aceștia s-au dovedit mai mult decât conservatori,
pentru că au reușit să păstreze secretul rețetei timp de un secol!
E bine să fie citită și legenda căutătorului de aur și argint, Hernando Cortes, care
ajungând în Mexic a fost primit „regește” de Conducătorul aztec Montezuma, care a
crezut că el este o Divinitate reîncarnată! Așa că l-a servit cu băutură din ciocolată!
Încet, dar sigur, ciocolata s-a răspândit în toată lumea de Vest! Sub formă de
băutură a ajuns în Franța și Anglia, mai întâi la Curțile Regale, apoi la elite, sau

declarațiile generalului în rezervă Mircea Chelaru
ar reieși că în România, deși țară membră NATO din
2004, ar fi rămas o puternică agentură de influență
rusă, care „nu s-a retras cu adevărat niciodată, de
nicăieri!” E un semn de întrebare pe care noi ca țară
NATO trebuie să ni-l punem? Celelalte declarații
ale generalului în rezervă Mircea Chelaru sunt la
fel de penetrante și nasc controverse: ”Când a fost
vreodată Rusia judecată, când a plătit Rusia daune
cuiva?! Când vreodată Rusia a fost pusă în genunchi?!
Când?! Nu și-au cerut scuze niciodată pentru ce au
facut! Dimpotrivă, au primit și despăgubiri pentru
nenorocirile pe care le-au lăsat în urmă pe unde au
fost!”, a transmis acesta. „Pentru că un al treilea razboi
mondial va fi un război cu arme neconvenționale,
cu arme chimice, biologice, nucleare. Și cum Putin
e dement, cum spuneți chiar voi, nu se va sfii să le
folosească. Iar răspunsurile NATO vor fi în oglindă.
Chiar și așa, nu e sigur că va exista o Rusie înfrântă!
Mai bine vă gândiți foarte bine ce faceți cu politicienii
țării asteia și cât îi mai lăsați să își bată joc de noi!
Mai bine îi întrebati pe guvernanți, parlamentari și
președinte ce poziție ar trebui să aibă România în
contextul actual. Pentru că războiul se va încheia la
un moment dat și rușii vor rămâne ca un cui în talpa
noastră, că așa au fost mereu”, a adăugat Mircea
Chelaru. Este o postare a unui general în rezervă pe
care opinia publică și serviciile secrete românești
nu trebuie să le perceapă doar retorice. Este un
avertisment! Siguranța națională este pusă în pericol
de ”o coloană a cincea„ rămasă în țara noastră de
dinainte de 1989? Probabil?

Cluburi exclusiviste, mai ales că Medicii și Biologii, au constatat că ea (ciocolata),
aduce și un plus în sănătatea omului, peste deliciile de gust. După o vreme, a fost
observat și rolul ei afrodisiac.
În preajma anului 1850, englezul Joseph Fry a făcut o descoperire: adăugând
unt de cacao peste praful de cacao, a observat că amestecul se solidifică și se
formează o masă compactă. După câteva zeci de ani, pe la începutul secolului XX,
belgianul Jean Neuhaus ll, a inventat pralina care este o ciocolată cu un conținut
de diferite arome: a fost numită pralina belgiană. Începând de atunci, Industria
ciocolatei „a explodat”, extinzându-se pe aproape tot mapamondul (cf.Istoriei
prezentate de World Cocoa Fundation).
S-au extins zonele unde crește arborele de cacao, dar mai mult, s-au înființat
plantații și în afara ariilor de origine. Cea mai importantă parte din produsele de
cacao de pe Glob, „vine” dintr-o fâșie îngustă din jurul Ecuatorului, deoarece acești
arbori se dezvoltă optim în climatul cald, dar și umed tropical unde ploile sunt
frecvente și regulate, plus un anotimp uscat, dar scurt.
Primii producători din afara Americii Latine (unde domină Brazilia și Ecuador),
îi găsim în Africa de Vest (Ghana, Nigeria și Coasta de Fildeș). De notat că în Ghana,
s-a format o tradiție încă din 1879 în cultivarea arborilor de cacao; de acolo vine
sortimentul de cacao cel mai bine clasat în lume.
Și în Asia (Malaysia și Indonezia) se cultivă arborii de cacao; e adevărat că de
puțin timp au dezvoltat zonele cu o productivitate mare și importantă. Un exemplu
îl deține Proiectul australian de ciocolată „Cadbury”, care folosește ca materie
primă boabele de cacao de înaltă calitate importate din Asia și Africa (Ghana).
În anul 2019, „Ziua Mondială a Ciocolatei” („ZMC”), sau „Cadbury Dairy Milk”,
a lansat pentru prima dată în lume, cea dintâi imprimantă 3 D, care folosește ca
materie primă ciocolata cu lapte. Primele produse delicioase din ciocolată produse
de imprimanta 3 D „Cadbury Dairy Milk”, au fost expuse spre vânzare, până la 28
Iulie 2019.
Ca fapt divers, în unele Țări, ziua ciocolatei se sărbătorește la date diferite,
dar în majoritatea Țărilor se sărbătorește la data de 7 Iulie; ea a fost sărbătorită
începând din anul 2009.
Cârcotașii pot exagera oricât referitor la consumul de ciocolată, dar consumată
cu cumpătare, este foarte folositoare omului, inclusiv un ajutor în sănătate pe
multe zone/sisteme/aparate/organe.
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Din reviste luate...și-n revistĂ date...
Mihai MUSTĂȚEA

I

ulie, luna lui Cuptor, arșiță și averse devastatoare,
nu ploile erotice ale Anei Blandiana. Aceeași
vreme ne așteaptă pe toți, iar colții timpului nu opresc
aceeași neostenită trecere a noastră spre soare
apune. Un noian de reviste respectabil mă adastă,
revistele ce așteaptă să fie recenzate stau vraf, într-o
mută mustrare.
Biruim torida vară care ne-a cuprins și începem
cu Apostrof-ul clujean. Editorialul Martei Petreu:
„Despre patrie, cu I.L.Caragiale, într-un avion low
cost” ne reamintește portretul desenat de marele
comediograf poporului român. Caragiale știa prea
bine nu numai cusururile noastre colective, ci și
meritele sau virtuțile pe care le avem. Admira limba
română, pentru că „[î]-și are geniul ei” (Politică și
cultură ,1896). Socotea că noi înșine „suntem o
națiune plină de excelente calități. Cei din Ardeal
muncesc bine, cei de pe Olt negustoresc bine, cei
din Moldova fac politică bine, cei de pe Ialomița, ba
vorbesc, ba...călăresc (pe cine, n. m.) bine, iar pe
ansamblu: românii sunt bravi și sobri, răbdători și
cuminți (prea și una și alta, n.m.), pricep ușor, sunt
spirituali și vorbesc o limbă foarte colorată și elegantă”.
(Cronică,1899). Asta, deși în mare Caragiale ne
considera pentru vremea lui încă „nefăcuți”. Era, însă,
optimist, deoarece credea că avem la dispoziție timpul
și că Dumnezeu n-a pus hotar viitorului. Suntem un
stat „normal”, cum nădăjduia Caragiale? Editorialistul
are îndoieli, întrebări și puține răspunsuri. Mai citim
dialogul cu Alexandru Sereș, autorul unei cărți plăcute
la citit, despre „Cioran, omul incomplet”, pentru ca,
în pagina următoare, să aflăm și cronica volumului,
scrisă de Ștefan Boldea. Numărul mai reține atenția
și prin articolul Ancăi Hațiegan: „Caragiale văzut prin
ochii lui Liviu Ciulei”. Un număr dedicat marelui clasic.
Steaua, nr.6, prin editoralul lui Ovidiu Pecican,
pledează pentru ‚’O lume mai bună”, odată cu
Ziua Copilului. Se continuă amintirile lui Mircea
Tomuș: „Începuturile” (II). O surpriză plăcută este
comunicarea susținută de Yves Namur la Academia
Regală de Limbă și Literatură Franceză din Belgia,
cu titlul: „Lucian Blaga, poet în căutarea unei lumini
stinse”. Continuă sărbătorirea poetului Adrian
Popescu cu paginile: „Adrian Popescu sau nostalgia
pletitudinii”. Cu Virgil Mihaiu ne întâlnim la Focus. Mai
semnează articole Virgil Podoabă, Daniela Măriucuța,
Hanna Bota, Savu Popa, Victor Cubleșan, Andrea
H.Hedeș, Ion Pop, Toader Nicoară, cu un expozeu
actual: „Ucraina, o explicație istorică”. Alți semnatari:
Doina Curticăpeanu, Delia Muntean, Laura Poantă,
Elena Abrudan,Mircea Muthu, Dana Dad, Vlad
Moldovan, Laurențiu Malomfălean și Radu Toderici.
Convorbiri literare, nr.6, la Atitudini, prezintă
Seria Al.Tzigara-Samurcaș a Convorbirilor literare
și scriitorii interbelici (II), scrisă de Casian Maria
Spiridon. Cristian Livescu stă de vorbă cu prozatorul
Gheorghe Schwartz, laureatul din acest an al
Premiului Național de Proză „Ion Creangă”- Opera
Omnia, care se confesează: „Am început să scriu încă
din ciclul primar un scenariu pioneresc, în spiritul
epocii, difuzat la stația de amplificare din Lugojul
natal. Abia prin anul patru de facultate, mai mult din
plictiseală, la niște cursuri foarte terne, am scris câteva
scurte proze. De data aceasta, ceva s-a coagulat în
mine, fiindcă am folosit mai multe asemenea scrieri
și în volumele ulterioare. Dar în perioada studiilor
universitare de la Cluj nu am avut relații cu lumea
literară”. Mai semnalăm și mărturisirea: „Încerc să mă
mișc într-o lume născocită de mine, din lumea în care

trăiesc, unde personajele vin din subiectivul meu”. În
același număr, sunt publicate noi pagini din jurnalul
lui Titu Maiorescu. „Există păcate primitive”, clamează
Gheorghe Grigurcu, câteva pagini mai încolo, iar
despre „Estetica și violențele lui Nicolae Breban”
(II) se pronunță Theodor Codreanu. La episodul
VIII, din studiul „Veacul monarhilor și cărturarilor în
sinteza istorică iorghiană”, ajunge harnicul Gheorghe
Cliveti. Din Arhiva C.N.S.A.S., Ioana Diaconescu scoate
la lumină documente despre I(sac) Peltz, autorul
cunoscutelor romane: „Calea Văcărești” și „Foc în
Hanul cu tei”. Cronici de carte semnează, printre
alții, Vasile Spiridon, Ioan Holban, Constantin Dram,
Livia Iacob,Cristina Scarlat, Emanuela Ilie, Alexandra
Olteanu, Adrian G.Romilă, Ion Lascu și Gellu Dorian.
Un număr în care ai ce să citești.
Contemporanul din luna iunie, ca de obicei, excelent! E portavocea Academiei Române. O nedumenire!? Revista revistelor din publicațiile literare nu face
vreo referire la această revistă. De ce? Nicolae Breban
scrie despre „Un grup de disidenți”. E o istorie culturală
a perioadei postbelice. Ștefan Borbély, la cronica literară, ne propune episodul trei cu titlul „Atributul excelenței”, cu referire la „Scriitori români de azi”, cartea academicianului Eugen Simion. Antologiile revistei
ne oferă „Critica literară marxistă”, extras dintr-un
editorial al scriitorului T.S.Eliot. Marele poet afirma:
„Oamenii care au încetat să mai gândească au o forță
redutabilă”. Mișcările istoriei contemporane dovedesc
în fiecare zi câtă dreptate a avut. Aura Christi în „Despre demnitatea națională” afirmă: „Cuvintele patriotism și naționalism au fost, aproape, excluse din discursul public, deși rădacinile lor latine sunt cvasiidentice: tărâm părintesc și, respectiv, națiune.„Noua
Românie”, ca să existe legal în forma în care ajunsese
să fie în 1918, în urma hotărârilor luate la Chișinău, la
Cernăuți și la Alba-Iulia, noua Românie avea nevoie
de aprobarea marilor puteri și a vecinilor, scrie IoanAurel Pop. Înaltului demnitar român totul îi apare „ca
o piesă scrisă dinainte, în care nicio singură vorbă,
niciun singur gest nu se poate schimba”. Pentru Iulian
Boldea, și pentru noi, „Ștefan Aug.Doinaș sau nevoia
de armonie” constituie un model. „Cum se scrie
istoria literară”, cartea lui Ion Simuț, e recenzată de
Marian Victor Buciu. Un alt model, de data aceasta
politic, i-l datorăm lui Nicolae Mareș în medalionul
„Nicolae Titulescu-140”. Cu un florilegiu poetic îl
descoperim în paginile revistei pe Valentin Talpalaru,
autorul sagace al rubricii comPRESA REVISTELOR din
Convorbiri literare.
Despre Luceafărul de dimineață, nr.5, scriem mai
târziu, deoarece revista a ajuns mai târziu în urbea
noastră. Editoralul pe care îl scrie prozatorul Aurel
Maria Baros este „Contra barbariei”,adică împotriva
invaziei Rusiei în Ucraina. Criticul literar Dan Cristea
scrie despre două cărți, una de eseuri și alta de
poezie, semnate de Andrea H.Hedeș și de Flavia
Adam, criticul Alex Ștefănescu, în „Confesiuni”, e cu
„Gândul la Nobel”: „Noi am avut, din 1901 și până
azi, câțiva scriitori care meritau indiscutabil Premiul
Nobel (îndeosebi Lucian Blaga, Nichita Stănescu [de
ce nu și Tudor Arghezi,n.m.]...).Dar au fost ignorați.
Este regretabil că s-a întâmplat așa”. Nicolae Mecu
publică eseul despre Vladimir Streinu, „Cealaltă față a
criticului”, Mircea Bârsilă scrie despre poezia lui Cezar
Baltag, iar Ion Bogdan Lefter, despre „Construcțiile
lui Gheorghe Crăciun”. Un număr care se citește cu
interes și pentru recenziile publicate.
Numărul 6 al revistei Orizont ne propune
articolul lui Cornel Ungureanu despre Vasko Popa,
la 100 de ani de la naștere; nu omitem interviul lui

Cristian Pătrășcănoiu cu Tatiana Niculescu, apoi
ancheta realizată tot de C.P. despre sporturile pe care
le-au practicat sau pe care le-au visat să le practice
scriitorii Theodor Baconschi, Simona Constantinescu,
Dorian Galbinski, Ioan T. Morar, Ioana Pîrvulescu,
Vasile Spiridon, Robert Șerban, Florin Toma și Varujan
Vosganian; apoi, cronici literare de Alexandru Budac,
Alexandru Colțan, Alexandru Oravițan, Vasile Popovici,
Alexandru Ruja, Marian Odangiu, Grațiela Benga; în
același număr citim și o relatare despre Festivalul
de Film de la Cannes de Adina Baya. Nu lipsite de
interes sunt paginile semnate de Valentin Constantin,
Mădălin Bunoiu și provensalele lui I.T.Morar.
Un număr substanțial este, și de astă dată,
Viața Românească, nr.6. „Geografie tragică” este
editorialul lui Nicolae Prelipceanu: „Opt ani de școală
am tot învățat limba rusă, chipurile cântând, cuvânt în
locul căruia mai potrivit ar fi fost plângând. Sigur, copii
fiind, nu prea plângeam noi, ci mai degrabă trăgeam
chiulul la limba ocupanților, că doar știam de-acasă ce
e în realitate pe-afară. Învățam, firește, cu ocazia asta
și un fel de geografie a U.R.S.S.,adică a acelei țări care
îngloba tot ce mișca de dincolo de Prut și până pe la
Oceanul Pacific”. Irina Petraș semnează, sub genericul
Clasicii, un eseu care conține fișe de re-citire a prozei
lui Ion Creangă: „Emoția, sentimentul, care primează
în opera considerată ca un întreg a humuleșteanului,
sunt de o solemnitate a exprimării ținând de rit
și de o deșteptăciune conservatoare. Emoția nu
este, așadar, lirică, subiectivă și nici secondată de o
luciditate neliniștită, scormonitoare. Lumea copilăriei
și a poveștilor, illo tempore, este o lume mitică și
realizarea sa în rit, firească. „Ion Bogdan Lefter scrie,
la Viața literaturii, despre „Negoițescu în restituiri
documentare”. De menționat eseul Simonei Grazia
Dima despre Ezra Pound, poemul „Ce mână largă
ai, Doamne”, semnat de Nora Iuga, dosarul Adrian
Popescu cuprinde cinci epistole de la prieteni.
Vom întâlni și interviul lui Cristian Pătrășcănoiu cu
Monica Pillat, studiul de istorie literară al lui Ștefan
Ion Ghilimescu: „Ion Creangă-185 , lecturile fidele
(Arheopoeme) de Florin Toma, cronicile literare de
Gheorghe Grigurcu, Mircea V. Ciobanu, Tudorel Urian,
cronica traducerilor de Rodica Grigore, dar și cronicile
de plastică, film, și de teatru. Un număr remarcabil.
Ramuri din iunie are aceeași ținută elegantă, hârtia
de bună calitate dă prilej lui Petru Lucaci să-și etaleze
frumoasele ilustrații și concură la realizarea acestui număr. „Galaxia Shakespeare” este cronica literară a Gabrielei Gheorghișor,și, cu această ocazie, salutăm întoarcerea criticului la uneltele sale. Este un demers critic
bine articulat și exact, într-o scriitură admirabilă, ce are
ca subiect cartea Piei Bânzeu” Fantomele lui Shakespeare”. Mircea Ghițulescu scrie despre cartea-dialog
dintre Dorin Tudoran și Robert Șerban cu titlul: „Numai
copilăria e glorioasă”. Nu pentru toți!? Focusul lui Cristian Pătrășcănoiu aduce în prim plan cărțile lui Lucian
Boia. Semnalăm comentariul adecvat scris de Gela
Enea pentru romanul lui Horia Gârbea: „Crime la Elsinore”, iar Mihaela Albu scrie despre opera lui Ioan D.
Sîrbu, minerul școlit la Universitatea ardeleană, cerchist, întors din moarte de mai multe ori. Nu lipsește
veteranul Gheorghe Grigurcu. Am lăsat, pentru final,
pe Nicolae Prelipceanu și amintirea lui despre un film
sovietic din anii ‚60, în care peste doi tineri, un băiat și
o fată, aflați intr-un lan de grâu, năvălesc niște tancuri,
iar din avioane se trage cu mitraliera. La autorul
„Semne”-lor, în film, zilele acestea nu departe de noi.
Am primit, prin bunăvoința unui fost elev,
colaborator al publicației-Mircea Băduț, revista
Banchetul,nr.76-77-78 (aprilie-mai-iunie), un volum
masiv, de 300de pagini, editată la Târgu Jiu, prin
osârdia scriitorului Dumitru Velea. Articole bine
scrise; se citesc cu interes și cu folos.
(Continuare în pag. 12)
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ZILELE ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI, 2022!

V

ineri, 20 mai 2022, Sala de Consiliu a Primăriei din Călimăneşti, pentru trei
zile a început sărbătoarea anuală Zilele orașului Călimănești ocazie cu care
primarul Florinel Constantinescu a reactivat cântecul orașului compus și cântat
pentru prima dată în 1989, la Cântarea României; versurile au fost scrise de prof.
Vișoiu iar muzica a fost semnată de compozitorul tulcean Ludovic Paceag; în acel
an, cântecul fiind premiat la ultima ediție a concursului național… În această ședință
el a fost propus și aprobat să devină imnul orașului. Tot cu această ocazie, primarul
Călimăneștiului a dat undă verde propunerii Consiliului Local, aceea, ca doamna
Fenia Driva să primească titlul de Cetățean de Onoare... Corul Liceului Tehnologic
de Turism condus de Georginel Sandu a cântat Imnul României în deschiderea
Zilelor Călimăneștiului. În aceeași ipostază s-a aflat și corala Arhiepiscopiei care
a ținut să marcheze evenimentul prin două cîntece. Primul a fost acest imn al
localității. Întîlnirea a fost moderată de chiar primarul orașului, noi, întrezărindu-l
în memorie pe Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și Laborator Vâlcea, Florinel
Constantinescu, moderând simpozioanele de comunicări științifice ale Direcției;
ca și atunci, domnul primar a făcut-o foarte, foarte bine... Același cor de elevi ai
LTT Călimănești cu dl Sandu pe post de interpret și instrumentist au redat acest
cântec, deja vechi dar nou prin hotărârea Consililui Local, acum denumit Imn al
Călimăneștiului, cum bine spunea și primarul și consilierul Aurelian Cîrstea un
cântec care definește foarte bine trecutul istoric al cetății de sub muntele Cozia!
Primarul a moderat această ședință a Consiliului Local prin două momente
esențiale, cuvântul de deschidere a sărbătoririi orașului, și cuvîntul de acordare a
titlului de Cetățean de Onoare doamnei Fenia Driva...Spunea vorbitorul: - Suntem
ceea ce suntem pentru că alții ca noi au venit sau s-au născut, au visat, au murit
aici; s-au iubit aici, s-au înmulțit apoi s-au dus la cele veșnice, lăsându-i pe urmașii
lor să continue treburile începute de ei...Eu unul mă gândesc în fiecare an la acest
șir fantastic de oameni și îmi spun de fiecare dată că trebuie să fim pregătiți de
a avea puterea și priceperea de a continua această ctitorie - Orașul Călimănești!
Sărbătorim vârstele localității noastre cu respect pentru cei care au fost înaintea
noastră și cu responsabilitate pentru cei care ne vor urma (sublinierea noastră, o
sintagmă care va face carieră!- n. red.)! Mulțumim pentru șansa care ni se dă nouă
de a participa direct la gospodărirea stațiunii noastre, de a face în așa fel ca să se
dezvolte și de a folosi toate oportunitățile care ni se oferă. Avem și alte repere, dar
cele mai importante sunt cele constituite din oamenii care au făcut și fac istorie! Anul
acesta stațiunea noastră împlinește 33 de ani de administrație liberă a treburilor
cetățenești! Nu mai suntem obligați să îndeplinim ordinile primite de la un centru
de comandă. Suntem o Primărie care vrea să se administreze singură!...cu proiecte
pe care să le construim singuri...În continuare Florinel Constantinescu a citit
programul manifestărilor din cele trei zile și care debutează cu acordarea titlului
de Cetățean de Onoare... „La Mulți Ani! Călimănești, La Mulți Ani! oameni buni”...

Florin Zamfirescu, marele actor, a ieșit la rampă
Considerând că Primăria, orașul Călimănești, are un oaspete de mare valoare,
primarul Florinel Constantinescu i-a oferit cuvântul călimăneșteanului, din
București, Florin Zamfirescu, celebrul actor care și-a oferit în urmă cu câțiva ani
numele Casei de Cultură din Călimănești și, care a mulțumit pentru invitație la
Zilele Orașului; dar a subliniat importanța gestului Consiliului Local de a-i oferi
Feniei Driva titlul de Cetățean de Onoare...Spicuim din cuvîntul marelui actor: Urez și eu acestui oraș în care m-am născut, am copilărit, și am învățat: La Mulți
Ani! și viață cât mai lungă! Las mai la urmă sărbătorita, pentru că vreau acum
să-mi manifest bucuria că aici are loc un fel de continuitate, lucru care mi se pare
cel mai firesc ...În clipa când l-am zărit în sală pe domnul Ilie Amuzan am înțeles
că totul este în regulă. Îi mulțumesc d-lui Amuzan că a fost alături de mine, atunci,
când am început proiectul, în 2009, pentru Tabăra de Teatru. Iată, au trecut
13 ani! Este foarte bine că și dl Amuzan și dl Primar sunt acum, în această sală,
împreună. Ăsta este cel mai important lucru, în munca edilitară, ca niciodată
cineva să nu privească cu mânie în urmă! Așa a înțeles și dl Florinel să ducă mai
departe inițiativele fostului primar...desigur, împreună cu inițiativele proprii. La noi

în țară nu se practică prea des acest lucru. Cei care urmează, care înlocuiesc pe
altul, demolează tot ce a construit cel dinaintea sa. Acum o să trec la evenimentul
următor, cel pentru care am venit aici. ...O cunosc pe Fenia de când eram un
puști, elev în clasa a IX-a. Fenia venea atunci de la studii la Biblioteca Orășenească
condusă de o mare doamnă a Călimăneștiului, Florica Driva! Această doamnă,
Florica, mi-a fost ca o mamă artistică!...M-a cules de pe maidan și m-a băgat în
bibliotecă și m-a format ca cititor, apoi ca recitator... De două ori pe săptămână
organiza seri literare. Ajunsesem, după un timp, să-mi aleg eu poeții, să citesc din
ei la început, pentru ca mai apoi să-i recit...Sala de jos, de la Bibliotecă, nici nu
vă imaginați, era plină! După ora 20:00...Așa prin 1964, 1965 am cunoscut-o pe
Fenia Driva. Era ca acum: frumușică, drăguțică, subțirică - atunci!...și, foarte bine
educată!...rafinată! După anul 1989, când am revenit eu mai des la Călimănești,
am cunoscut o altă Fenie...bine ancorată în activitatea culturală! ...Tot timpul
aveam senzația că este ca o flacără...A început să scrie cărți și să publice...un om
de creație! mai mult, să creeze mai bine decât bibliotecarii. Ea a fost racolată de
dl Ilie Amuzan și adusă în Primărie pentru activitatea culturală!...atunci, un primar
care a înțeles foarte bine importanța culturii în treburile edilitare! Cultura este
esențială pentru o stațiune precum Călimăneștiul. Aici vin și pleacă, în general,
oameni foarte importanți, care, dacă au pentru ce, și sistemul cultural - numai
el - are ce să le ofere, intră în contact cu oamenii importanți din stațiune și astfel
se produc niște legături care influențează în bine întregul sistem edilitar!...E clar
pentru toată lumea!...numai dacă dau cazul lui Napoleon al III-lea!... Îi mulțumesc
d-lui Ilie Amuzan că a avut inițiativa de a sublinia viața Călimăneștiului cultural și
d-lui Florinel Constantinescu că a continuat-o!! Sperăm ca în curând să avem o sală
de teatru care să reprezinte acest oraș! Domnul Constantinescu ne spune că până
la sfârșitul anului, maxim, până la începutul anului viitor această sală va fi gata!
Noi, publiciști, cei care redăm în presă manifestarea de la Călimănești îndrăznim
să spunem că nu există Teatru fără Sală de teatru, așa cum tot spunem și nu ne
aude nimeni că nu poate să existe ziarist, în această țară, care să nu scrie sau să
lucreze, colaboreze, la un ziar real, bine definit! prin BNR și Legea 31/1991. Pentru
un profesionist este obligatoriu să lucreze o bună perioadă de timp la un „stăpîn”...
Mai notăm că textele noastre, care reprezintă spusele invitaților, nu sunt citate, nu
au însemnele de citate, fiindcă ele nu sunt identice în totalitate cu cele exprimate
oral, liber, de autorii lor! Urmează luările de cuvânt ale invitaților...

Ligia Rizea, Mihai Sporiș, Marianna Greco și Aurelian Cîrstea au
referențiat despre Fenia Driva
Ligia Rizea, fostul inspector de la Direcția de Cultură Vâlcea, soția poetului
Felix Rizea cu care, și noi, am pus bazele primului debarcader de agrement, în
1996, în Călimănești pe Olt, și am dat drumul pe luciul apei la cinci ambarcațiuni
cu pedale!... a subliniat din start că Fenia Driva, atunci când a intrat în Consiliul
Local, a ridicat ștacheta activității culturale a orașului de sub Cozia...Și, una dintre
cele mai de succes acțiuni a fost cea inițiată în vederea acordării denumirii A E
Baconsky Bibliotecii Orășenești din Călimănești!...sesizând unul dintre marile
brenduri, atuuri, ale orașului de pe Olt, cel mai de seamă, găzduirea marelui poet
din familia Baconsky, împreună cu aceasta, la Călimănești, după evacuarea nord
bucovinenilor și basarabenilor din 1944, după ce Guvernul Romîniei a dat acest
ordin în martie acel an al alăturării noastre la forțele terestre aliate...Suntem
de acord cu Ligia Rizea, că, această inițiativă a Feniei a fost una dintre cele mai
importante! La Râmnic și la Călimănești a fost evacuată floarea intgelectualității
din Bucovina de nord, cu precădere din Cernăuți, atunci, a doua capitală a
României! Tot Ligia Rizea pune în evidență a doua inițiativă a Feniei Driva, anume,
sărbătorirea an de an de prin 2008, cu o abundență de nume sonore participante,
a Domnitorului Neagoe Basarab la Mânăstirea Ostrov până când de aici a plecat
inteligenta și frumoasa, și harnica, stareță Miriam...În continuare Ligia Rizea a dat
citire cărților semnate de Fenia Driva până în prezent.
Mihai Sporiș, cunoscutul ziarist senior editor de la trustul Intol Press, și mare
pasionat de istorie pentru care fapt cei de la Academia Dacistă i-au oferit acum
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vreo 20 de ani titlul de doctor în Istorie, d-sa având oficial un doctorat în știința
hidroenergetică a României!...a sugerat ca cetățenii Călimăneștiului, toți cetățenii
acestei țări, să-i aducă cele mai alese mulțumiri lui Mircea cel Mare care a semnat
în 1388 certificatul de naștere al orașului de la poalele muntelui cu vârful Cozia! ...A
mulțumit în numele Asociației Seniorilor vâlceni, a Cercului de la Râmnic Grădina
Maicii Domnului, Cerc care o conține și pe Fenia Driva, pentru onoarea prilejuită de
această sărbătoare, de participare la ea! Sporiș a subliniat, în plus față de editarea
cărților Feniei- după îndelungi cercetări, faptul remarcabil al doamnei care tocmai
și-a scris numele pe piatra de marmură de la Primărie, în rândul Cetățenilor de
Onoare, faptul că Fenia Driva a știut de-a lungul timpului să adune în jurul ei o
mulțime de oameni valoroși și să transforme elita Călimăneștiului, și nu numai,
într-un „clocot de trăire locală”! O luptă neobosită, împreună cu noi, în slujirea lui
Mircea cel Bătrân, care rămîne, încă, necanonizat! De asemenea, o luptă continuă
de scoatere din ascundere a lui Neagoe Basarab...Mă bucur de prezența liberală din
această sală! Aici a venit și trăit, și slujit, Pia Pleșoianu! S-a vorbit de aerul nobiliar
adus de Cantacuzini!... Lucrările dedicate Ioanei Cantacuzino și inginerului de cale
ferată din aceeași familie... Sunt foarte multe de spus! La Mulți Ani Călimănești, La
Mulți Ani Fenia Driva și să ne trăiești mulți ani înainte!
Marianna Greco, prietena din Franța a Feniei Driva a spus printre altele că
Fenia este și vicepreședintele Asociației UNESCO de la Paris și că ei i se datorează
inițierea Taberei Vlaicu Ionescu în 2008!
Profesorul Aurelian Cîrstea a luat cuvântul, domnia sa vrând să se cunoască
istoria acestui cântec care la ședința de față a fost denumit Imnul Călimăneștiului...
am amintit la început de istorioara legată de acest cântec. Astăzi cu ajutorul corului
de la Arhiepiscopie am reușit să repunem pe tapet acest Imn al Călimăneștiului,
din nou! Dl Cîrstea a mai povestit cum a apărut numele primului Cetățean de
Onoare pe placa de onoare din marmură de la Primărie. Bohfig Melissa, așa se
numește prima femeie profesor de limba engleză care a predat în Călimănești și
datorită ei cu încă 4 voluntari, americani, s-a reușit un învățământ de limba engleză
cu profesori din SUA timp de 8 ani!
*
Spre sfârșitul ședinței de deschidere a Zilelor Călimăneștiului au luat cuvîntul
Andra Bica, vicepreședinte CJ Vâlcea, și deputatul Cristian Buican, profesor, cândva,
în Țara Loviștei!...după 1990 om de afaceri percutant, d-sa inițiind comerțul la
automat cu laptele și brânza Loviștei...de cea mai înaltă calitate!...în prezent, om
politic, secretarul Camerei Deputaților.
Andra Bica s-a adresat publicului din sala de ședințe a Cons. Local numindu-l
pe Florinel Constantinescu un primar perseverent! Care iubește copiii, care nu
cedează la primul recul! A mai spus că au trecut 634 de ani de când Călimăneștiul
a fost atestat în documentele de cancelarie ale lui Mircea cel Bătrân! Andra Bica
a felicitat călimăniștenii pentru modul cum, în fiecare an, aceștia au știut să
sărbătorească evenimentul...A afirmat în final, după urările cuvenite că orașul
Călimănești este, se află, printre cele mai frumoase stațiuni românești!
Cristian Buican: - Trebuie spus că Călimănești este unul din centrele culturale
și economice importante...După cum majoritatea dintre dvs știți eu mă trag din
Perișani! Iar pentru noi cei din nordul județului Călimăneștiul este Capitala! Aici
venim la târg, aici venim să ne luăm medicamentele și majoritatea venim într-un
fel sau altul să ne câștigăm existența! Noi credem că orașul Călimănești va salva
populația din nordul județului!...economic, prin Turism! Aveți aici oameni deosebiți
atât în Primărie dar și în celelalte instituții care pot să facă din Călimănești ceea ce
ne dorim cu toții! Îl felicităm pe dl primar că a continuat ceea ce a început dl Ilie
Amuzan! Dar și că a pus bazele unor proiecte care vor transforma Călimăneștiul
într-o stațiune de renume european!...Acum la rând este Dna Fenia. De dimineață
când am venit m-am întâlnit cu dumneaei și mi-a spus: Tu știi la ce ai venit aici?
I-am răspuns: eu nu vin nicăieri fără să știu de ce vin!...Oricum, vă felicit pentru
ce ați făcut la Bibliotecă, îl felicit și pe dl Primar pentru că v-a făcut Cetățean de
Onoare și sunt convins că veți mai face multe lucruri bune...Vă mulțumesc că
existați! La Mulți Ani! Călimănești, La Mulți Ani! dragi călimănișteni!
*
În finalul vorbitorilor primarul Florinel Constantinescu a dat citire cuvântului
de acordare a distincției de Cetățean de Onoare doamnei Fenia Driva: „Dincolo
de frumuseţea şi încărcătura acestui loc, de resursele naturale şi elementele care
constituie puncte de atracţie pentru iubitorii de frumos din întreaga lume, oraşul
nostru reprezintă adevărată vatră de inteligenţă şi înţelepciune, dăruind lumii
oameni de o certă valoare care au performat exemplar în cele mai diverse domenii
de activitate. Oameni născuţi aici sau deveniţi cu timpul ai locului acoperă arii
profesionale din cele mai diverse: sunt cadre didactice, matematicieni, sculptori,
ingineri, preoţi, medici, actori sau performeri ai spotului. Una dintre personalităţile
care au prins rădăcini pe meleagurile călimăneştene şi care au rodit frumos este
scriitoarea Fenia Driva. Despre doamna Fenia Driva mai frumos decât putem
vorbi noi vorbesc cărţile publicate. Cărţile domniei sale constituie o galerie în
care portretele tuturor personalităţilor locului sunt aşezate cu meticulozitatea
muncii unui atent cercetător, punând în evidenţă, cu date precise, meritele
şi contribuţia acestora la afirmarea domeniilor în care au excelat. De-a lungul
timpului a fost recompensată pentru participarea la actul cultural cu numeroase
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premii şi distincţii, iar astăzi, pentru strădania îndelungată
în care a pus mult suflet şi competenţă, pentru ataşamentul
profund de care dă dovadă pe meleagurile călimăneştene,
doamna Fenia Driva primeşte răspunsul cuvenit: recunoştinţa
noastră” (IMACT real, Claudia Șchiopu, 22 mai 2022). În finalul
expunerii noastre dăm spre lecturare cititorilor noștri cuvântul
Feniei Driva cu ocazia primirii în rândul cetățenilor de onoare
ai orașului Călimănești...
«Domnule Primar, domnilor consilieri, stimați invitați! Emoțiile sunt pe măsură,
vă dați seama, în acestă dimineață pentru mine și vă cer
îngăduiță să citesc cele câteva gânduri, care le-am așternut pe
hârtie, pentru acest moment unic în viața mea... Sunt onorată
pentru acestă recunoștere și pentru această nominalizare
de „Cetățean de Onoare al Orașului Călimănești”, care m-a
adoptat la cei 10 ani, când am pășit pentru prima oară aici.
Vă mulțumesc pentru această nominalizare. Dar cea mai
mare bucurie a mea , știți care este? Aceea că numele unui
bibliotecar se va afla înscris pe acea piatra de marmură, aflată
în holul Primăriei. Se pare că amprenta lăsată în viața unui
om pentru tot ceea ce face, pentru tot ceea ce a făcut, nu
poate să existe, să dăinuie, dacă nu își pune și sufletul și inima
în tot ceea ce întreprinde. Asta am făcut și eu. Am făcut mult,
am făcut puțin, nu știu... Poate că nu întâmplător am ajuns în
Bibliotecă, pentru că așa cum știți, mama mea Florica Driva
lucra și conducea acea Bibliotecă încă din anii ‚50. Mai târziu
ni se spunea chiar „dinastia Driva” Ca o paranteză fie spus
îmi vine să zic acum unde ești mamă să mă vezi! Și pentru
că am ajuns acolo, în Bibliotecă, îi mulțumesc mamei mele.
Când am cunoscut-o, ea avea 5 ani, eu încă atâți pe deasupra.
Am legat o prietenie pe viață. Cine este ea? Ați ghicit! Nimeni
alta decât Biblioteca. Aici am lucrat, aici am visat, aici am
iubit. Am iubit cărțile, am iubit oamenii, am iubit! O iubesc
și am iubit-o mereu pe această prietenă a mea, care nu m-a
trădat niciodată. Împreună am parcurs și greutăți, împreună
am parcurs și necazuri, dar împreună am parcurs și multe
bucurii de-a lungul timpului... O iubesc pentru că ea m-a lăsat
întotdeauna să-mi pun amprenta sufletului în tot ceea ce am
făcut aici într-o viață, m-a lăsat să-i pun un citat pe un raft, m-a
lăsat să-i atârn o planșă pe perete, m-a lăsat să-i agăț un tablou,
m-a lăsat chiar să-i dau și un nume, acela al rafinatului scriitor
„A.E. Baconsky”. De aceea, nici eu n-am trădat-o niciodată.
Apoi m-a lăsat să-mi lansez și cărți, lansări la care, mărturisesc,
n-am visat nicicând. A ciocnit un pahar de vin cu mine când la
aniversarea mea din luna septembrie2005, am lansat cartea
„Capodoperele iubirii”. Au urmat altele și altele în timp…Nici
astăzi nu m-a trădat, pentru că cea care conduce acum destinele
Bibliotecii, doamna Tănăsoaica Georgeta vine cu această
propunere, și-i mulțumesc. Domnule primar vă mulțumesc
și domniilor voastre pentru felul cum m-ați „încondeiat”
cuvintele frumoase spuse, mă onorează, și să știți că pentru la
anul când sărbătorim „635 de ani de atestare documentară a
localității Călimănești” vin cu o nouă carte, deja lucrez la o
ediție revăzută și adăugită la cartea apărută la 630 de ani de
atesrtare documentară, mult mai frumoasă, cu multe alte informați, mai mult sau
mai puțin știute.… Mulțumesc actorului Florin Zamfirescu pentru că astăzi îmi este
alături venind special de la București. Nu în ultimul rând aduc mulțumiri Ligiei, ing.
Sporiș prof. Cârstea, ing. Lazăr, Mariannei Greco, venită și ea special de la Paris
pentru acest moment. Vă mulțumesc tuturor că suntem îmreună astăzi aici, și să
avem o zi frumoasă de ziua orașului, „Călimănești pe Olt” cum scria într-unul din
Hrisoave, Mircea cel Bătrân. La MULȚI ANI! nouă tuturor și orașului Călimănești,
care pe zi ce trece devine tot mai frumos!
NOTA: Pe www.culturaarsmundi.ro puteți urmări fragmente din manifestarea
de la Călimănești, accesând Video Cultura sau You Tube cu titlurile: „FLORINEL
CONSTANTINESCU - ZILELE ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI 2022!”, „FLORIN ZAMFIRESCU
- ZILELE ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI, 2022!”, „IMNUL CĂLIMĂNEȘTIULUI - ZILELE
ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI 2022!”

Simona Maria KIS
Csaky E POE
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O NOUĂ TEORIE DESPRE MATERIE ȘI UNIVERS
Se dedică prietenului meu Costy, Excelența Sa Domnul Ambasador Constantin Lupeanu, pe care îl iubesc ca pe un frate!
Fie ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute în toate!
X
Ștefan DUMITRESCU
STIMATE DOAMNE ȘI STIMAȚI DOMNI DIN CONDUCEREA
ACADEMIEI ROMÂNE, DIN CONDUCEREA ACADEMIEI
ROMÂNO-AMERICANE, DIN CONDUCEREA ACADEMIEI  DIN
REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN CONDUCEREA ACADEMIEI
ROMÂNO-AUSTRALIENE
(Numai când aveți timp, de lecturat de plăcere)
(Urmare din numărul trecut)

NOI ȘTIINȚE PRIVITE PRIN PRISMA EIS
Pentru că aveam în minte această structură a Materiei, unitatea triontică EIS, după ce am scris, lucrul
acesta se întâmpla prin anii 1976-78, „Psihologia și
Pedagogia Speciei umane”, și „Pedagogia Sistemelor economice” în care priveam totul prin prisma constituentului EIS, care este cărămida de bază a materiei, cel puțin aici în primul Nivel al Universului conic, Domnul m-a împins un pas mai înainte, mi-a dat
brânci, cum s-ar spune. Mi-a deschis ochii minții și
pentru un moment am descoperit în Psihologie Noul
Tip de Inteligență denumit de subsemnatul „Inteligența pozitivă și Inteligența negativă”.
Tip de inteligență deosebit de Inteligența generală,
QI, care se măsoară cu scara metrică și cu testele de
inteligență. Descoperirea noului Tip de Inteligență,
precizăm, suntem în anul 1976, este de o importanță
extraordinară, pentru că are aplicații benefice în
toate domeniile, educație, psihoterapie, sociologie,
economie, cercetare, cunoaștere, viața de zi cu zi
etc. Subliniem că noul Tip de inteligență descoperit
de noi „Inteligența pozitivă și Inteligența negativă” s-a
petrecut înaintea descoperirii „Inteligenței emoționale”, despre care se vorbește atât, de către Daniel
Goleman. Descoperire care s-a făcut mult mai târziu,

abia în anul 1990, când este publicată în SUA cartea
„Inteligența emoțională”, de Daniel Goleman, jurnalist de știință american. Carte care devine foarte repede best-seller mondial. Pe când descoperirea „Inteligenței pozitive și a inteligenței negative” făcută de un
cercetător român, deși cartea în care este tratat acest
Tip de inteligență a fot publicată încă din anul 1996,
este necunoscută în lumea științei românești. Și deci
și în mediul științific internațional. Este necunoscută
și azi în anul 2021 pentru că în Țara aceasta nu-i pasă
nimănui de realizările științifice făcute de români. De
aplicarea lor în practică nu mai vorbim.
Din păcate acestea este adevărul, Intelectualitatea
românească este foarte bolnavă de egoplasm, cancerul
egoului (fiecare individ vrea să fie el mare, și nu altul,
care dacă se ridică deasupra lui este invidiat), de
individualită și de axiofagie, patologia care ne face să
ne mâncăm valorile. Această patologia a făcut din noi
un popor sinucigaș. Înainte de a fi un popor sinucigaș
suntem o Intelectualitate sinucigașă, și înainte de a fi o
Intelectualitate românească sinucigașă (dovadă halul
în care s-a prăbușit România, halul dureros în care am
ajuns, clasa politică ticăloasă, canceroasă pe care a
data-o acest popor) suntem academicieni, profesori
universitari, cercetători, scriitori care-i facem rău
sărmanei Țări. Un popor care își marginalizează și își
distruge valorile se condamnă singur la înapoiere, la
sărăcie, la suferință, la dispariție.
„Inteligența pozitivă și Inteligența negativă” am
descoperit-o și am pus-o în evidență în cazul Personalității umane. Ce este Inteligența negativă : există o
tipologie umană (indivizi umani) care are un QI redus,
indivizii umani ai acestei tipologii nu au un nivel cultural și educațional ridicat. Exemple la noi, Gheorghiu
Dej, Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu, și trepădușii lor, Ion Iliescu, politicienii postcomuniști. Ei bine,

oamenii aceștia sunt prin natura și structura lor vicleni, înclinați către a face rău, pentru a fi ei mari, a se
da mari, pentru a se îmbogăți, pentru a urca pe scara puterii: a fura, a minți, a înșela, a urî, a invidia, a manipula, a
distruge, a asasina etc. Ca să urce pe scara socială posedă toate instrumentele care le permit să mintă, să înșele, să dea din coate, să îi înlăture pe cei care le stau în
cale, și le folosesc pe toate în modul cel mai eficient,
„inteligent” datorită acestei Inteligențe negative etc.
Ei bine, oamenii aceștia proști când încep o acțiune
negativă, când sunt integrați într-o acțiune negativă,
imorală, în lupta pentru putere de exemplu, vedem
cum mintea le merge deodată extraordinar, devenind
foarte deștepți, foarte inteligenți, și foarte eficienți
în a face rău altora în favoarea lor. Sunt corupți,
profitori, speculanți maeștri Aceasta este Inteligența
negativă, QN (spre deosebire de QI). Unii dintre ei
sunt atât de dotați cu această Inteligență negativă
încât sunt geniali, ajung întotdeauna acolo unde șiau propus, în Vârful societății. Exemple Lenin, Hitler,
Stalin, Gheorghiu Dej, Ceaușescu, Chimir Sen, Mao.
Oamenii aceștia fac parte din aceiași familie, a Inteligenței negative, și toți sunt un pericol pentru societățile umane. Sunt atât de inteligenți negativ încât
manipulează, păcălesc societăți naționale întregi, fac
ce vor cu masele, ca să ajungă în vârful lor să le conducă. Și cărora apoi le produc mari suferințe, mari distrugeri. Inteligența negativă este, așa cum spuneam în
„Psihologia și Pedagogia poporului român” patologie,
boală. Cei mai mulți dintre indivizii umani dotați cu
această Inteligență negativă o dată cu urcarea pe
scara socială, îmbătați de importanța pe care și-o dau,
de glorie și de putere, devin paranoici, se îmbolnăvesc
de schizofrenie, de demență etc. Încep să se creadă
Dumnezei. Mai toți politicienii sunt atinși de această
patologie care este Inteligența negativă. (Va urma)

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

ALIMENTAȚIA ALTERNATIVĂ,
GLOBALIZAREA EI...
Leontina RUS

Z

ilele trecute am înmărmurit în fața televizorului
cănd s-a trasmis știrea comentată de indivizi pro
în studio că trebuie să ne pregătim pentru ce va urma în
țara noastră și UE: pregătirea populațiilor în vederea unei
alimentații alternative. Doamne ce tentativă de crimă, ce
grabă fără rost, să ne apucăm să gătim hrană într-o altă
alternativă decât a noastră, fără cusur, iudaică, ortodoxă,
și să începem a ne hrăni cu gongi și insecte!...Până acum
știam că luăm pastile, medicamente în care veninul de
viperă, de alte fiare și târâtoare este materie primă...Mă
rog, înghițeam o pastilă, dintr-o cutie de medicamente
având pe ea poza șarpelui de pe bastonul lui Moise!
...treacă meargă, apoi am vizionat filmul Mondo Cane
și ne-am zis mai bine murim decât să trăim cum trăiesc
ăștia din film, câte și mai câte monstruozități! Dar
de aici și pînă la a fi decretată la Uniunea Europeană
starea gravă în care se află alimentația (asta tot OMSul a scos-o?) criza alimentară, iată, nu a existat decât un
pas! Soluția, cele mai multe proteine se află în insecte

și gongi, în târâtoarele de tot felul. Deci trebuie să ne
obișnuim cu consumul acestora...Doamne, cum ai lăsat
omul să își facă atâta rău în secolul XX și iată, după, să nuși mai cunoască acesta al său rost?...Cum a fost posibil să
ne lași să trăim cam în același mod, în aceeași climă și
același teritoriu cu aer și apă, la fel de 7000 de ani, și
acum, dintr-o dată, să ne lași să trăim în viitor, în virtual
fără toate acestea pe care noi le avem nealterate...
Dacă pandemia nu a putut să rezolve problemele de
emancipare a omului, deșteptarea lui de sub tirania
semenului, dacă nici războiul, iată ruso ucrainean, atât
de clasic, nu poate să rezolve ceva, credeți voi scelerați
ai lumii, leneși și plictisiți de clasic, să rezolvați ceva
dacă ne învățați forțat să mâncăm ce natura a ascuns
de ochii și gustul lumii?...Nenorociți să fiți, leneșilor,
căci ne obligați să nu mai mâncăm grâu și porumb,
fructe naturale că nu-s productive, ci proteine de-ale
vostre crescute și înmulțite artificial în epruvete!...Da se
prefigurează o lume fără Domnul din om cum ar spune
șeful nostru, o lume în care oameni ca noi nu vor putea
să trăiască!

ÎN FAȚA SENSULUI GIRATOR DIN
GOVORA SAT

Aici era o statuie dar s-a distrus în război.

Peter KIS
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ICOANE MIRACULOASE
BETLEEMIȚA - Mănăstirea Gruiu Lupului
Arhim. Veniamin MICLE

M

ănăstirea Gruiu Lupului, cu hramul „Sfinţii
Trei Ierarhi” şi „Sfântul Gherasim cel Nou”,
este situată la altitudinea de 700 m., în satul Gruiu
Lupului, comuna Racoviţa din judeţul Vâlcea.  Accesul
se face pe drumul naţional DN 7 – km 212.
Demersurile pentru înfiinţarea acestei mănăstirii
au fost făcute de Adela Comăneci şi mama sa Maria
Comăneci, care au donat două hectare de teren pe un
platou unde se ridică sfântul lăcaş. Ctitor este Preotul
Ioan Comăneci cu familia, iar sponsorii principali sunt
Frank Timiş şi Rareş Ţicra. Piatra de temelie a mănăstirii a fost pusă la data de 9 august 2009 de către
Înaltpreasfinţitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului,
împreună cu Părintele Stareţ Macarie Roman.
Timp de şase luni de zile, s-au realizat: drumul de
acces, un corp de chilii pe patru niveluri, care cuprinde
40 de chilii, un Paraclis pentru slujire şi Biserica, fiind
finisată în proporţie de 90 %. Sfântul locaş este înzestra cu toate cele necesare vieţuirii.
Planul şi arhitectura mănăstirii au fost realizate de
Părintele Ioan Comăneci. Echipa de construcţie este
formată din Părintele Ioan, obştea mănăstirii, împreună cu Părintele Stareţ Macarie şi Părintele Econom
Serafim Sângiorzan.
Arhitectura Bisericii este în formă de cruce bizantină, având turnul cu 12 laturi, care  continuă pe rotund,
cu o cruce de 9 m înălţime. Este o biserică monumentală, încadrându-se în stilul arhitectural al Eparhiei
Râmnicului, alături de Mănăstirea Cozia.
În ziua de 2 octombrie 2010, a fost săvârşită slujba
de târnosire a bisericii mari.
Între anii 2017 şi 2019, biserica şi paraclisul au
fost împodobite cu pictură în frescă de către pictorul
Claudiu Calistru, lucrările fiind susţinute financiar de
familia Rareş şi Dana Ţicra.
În locaşul de cult, se păstrează într-o raclă din lemn
de dimensiuni mari, alături de fragmente din moaştele
mai multor sfinţi, un fragment din veşmântul Sfântului
Gherasim din Kefalonia.
La data de 2 octombrie 2010, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu un sobor de peste 70 de preoţi şi
diaconi la Mănăstirea Gruiul Lupului, judeţul Vâlcea.
Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a sfinţit biserica mănăstirii. La sfinţire, a participat Părintele Secretar Ion Dinică, alături de un numeros sobor de preoţi, oficialităţi
locale şi mulţi credincioşi din toată ţara.
Obştea Mănăstirii Gruiu Lupului, formată din 18
vieţuitori, păstorită de protosinghelul Macarie Roman,
s-a pregătit pentru sfinţirea şi binecuvântarea lucrărilor săvârşite. Astfel, în ziua de prăznuire a Sfântului
Cuvios Gherasim cel Nou din Kefalonia, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună
cu Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, înconjuraţi de un numeros sobor de
preoţi şi diaconi, au săvârşit slujba de sfinţire a picturii
şi slujba de târnosire a paraclisului. Cele două slujbe
au fost urmate de săvârşirea Sfintei Liturghii.

În după amiaza aceleaşi zile, Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim, alături de soborul de preoţi şi diaconi
au târnosit paraclisul cu hramul „Acoperământul Maicii
Domnului” şi „Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei”.  
Evenimentul a fost cinstit de prezenţa stareţilor şi
stareţelor de la mănăstirile Cozia, Turnu, Stânişoara,
Pătrunsa, Hurezi, Ostrov şi Arnota, reprezentanţi ai
autorităţilor locale, preoţi şi numeroşi credincioşi din
parohiile învecinate, din ţară şi din străinătate.
La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit
Irineu pentru împreuna-slujire şi tuturor celor care s-au
ostenit şi au contribuit la realizarea lucrărilor de pictură de la biserica şi paraclisul Mănăstirii Gruiu Lupului.
Dat fiind faptul că mănăstirea se află situată la
confluenţa dintre provinciile istorice Ţara Românească
şi Ardeal, aici vin de hram şi sărbători credincioşi şi
pelerini atât din Oltenia cât şi din Transilvania.
Sfânta Mănăstire este înzestrată cu o copie a Icoanei făcătoare de minuni „Betleemiţa” care, după tradiţie, a fost zugrăvită de către Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca.  
Spre deosebire de alte icoane, în care Maica Domnului apare îndurerată sau are o înfăţişare sobră, aici
chipul ei radiază, ca şi cum toată bucuria naşterii Fiului
ei, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este redată de
zâmbetul ei. Ea răspândeşte nădejde, mângâiere şi dragoste. Cei care o privesc se umplu de bucurie şi evlavie. Originalul Icoanei făcătoare de minuni a Maicii
Domnului „Betleemiţa” se găseşte în Biserica Naşterea
Domnului din Betleem care se numără printre cele mai
importante locaşuri de cult creştine, fiind construită
pe locul unde Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut,
mai presus de fire, din Fecioara Maria. Totodată, este
una dintre cele mai vechi biserici din întreaga lume,
fiind construită în secolul al IV-lea. La scurt timp
după ce Împăratul Constantin cel Mare (306–337) s-a
convertit la creştinism, mama sa, Împărăteasa Elena,
a construit aceasta măreaţă biserică, împodobind-o
cu mozaicuri, fresce şi marmură.
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Betleemiţa” se găseşte într-un loc de închinare special,
situat lângă intrarea în Peştera unde S-a născut Mântuitorul Iisus Hristos
Această Icoană este îmbrăcată într-o ferecătură
din aur şi argint deosebit de frumoasă, împodobită cu
pietre preţioase, dăruită de ţarina Ecaterina a Rusiei în
urma unei minuni pe care a făcut-o Născătoarea de Dumnezeu cu ea. Când a vizitat Ţara Sfântă, ţarina a dăruit
veşmintele ei ca să fie „îmbrăcată” Stăpâna lumii
întregi; a oferit chiar şi bijuteriile personale, ca să fie
aşezate în Icoană şi a hotărât ca pe viitor ţarinele să
nu mai poarte rubine, încât acest lucru să rămână un
privilegiu exclusiv al Maicii Domnului.
Icoana este foarte îndrăgită de către pelerinii care
ajung în cetatea Betleemului, venind  din întreaga lume,
pentru privirea gingaşă a Maicii Domnului şi plină de
căldură, care aduce bucurie şi alinare, în sufletele
celor care i se închină cu credinţă.
De-a lungul timpului, Icoana Maicii Domnului din

  

Betleem a fost purtată în numeroase procesiuni atât
în Ţara Sfântă, cât şi în ţări ortodoxe precum Grecia şi
Rusia. Donată, ea constituie un cadou, cu un simbolism aparte, mai ales pentru nuntă, casa nouă şi botez,
deoarece Maica Domnului protejează şi ocroteşte mereu. Fericită este casa şi familia care are Icoana Maicii
Domnului! Cadoul ideal, simbolizând Binecuvântarea
şi Ocrotirea familiei; ea protejează de certuri şi discordie, precum şi de alte nenorociri pe care le pot aduce neplăcerile în viaţa familială.
Această Sfântă Icoană face din casa creştinului o
cetate impenetrabilă împotriva răului, unde va domni
prosperitatea, bunătatea şi înţelegerea reciprocă. De
asemenea, ea este vindecătoare de nenumeroase
boli!
Multe femei au fost dăruite cu prunci, după ce s-au
rugat cu credinţă Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Una dintre recentele minuni a Maicii Domnului din
Betleem s-a petrecut în după amiaza zilei de 9 aprilie
2012. La un moment dat, un bărbat s-a apropiat
emoţionat, a luat două lumânări şi s-a îndreptat spre
Icoana Maicii Domnului „Betleemiţa”. Acolo, le-a
aprins şi înlăcrimat s-a întors către monahii, cărora
le-a spus că este musulman din regiunea Betleemului
şi că în ziua anterioară a văzut-o pe Maica Domnului
în somn, care l-a chemat să meargă în locul unde s-a
născut Fiul ei, să treacă prin poarta joasă, să înainteze
spre dreapta, să intre în spaţiul care există acolo, s-o
găsească şi să-i aprindă două lumânări. El mai fusese
în bazilica din Betleem când era copil, şi nu-şi amintea
nimic despre biserică. Când a ajuns înaintea intrării
joase a bazilicii, a conştientizat că locul era exact aşa
cum îl descrisese Sfânta Născătoare de Dumnezeu. A
trecut în partea dreaptă a bisericii şi a intrat în arcul
drept al bisericii, în spaţiul care aparţine ortodocşilor,
a cărui scară conduce spre Peştera Naşterii Domnului.
Icoana Născătoarei de Dumnezeu se afla exact acolo
unde ea însăşi îi spusese şi faţa ei era aceea pe care
o văzuse. După ce le-a explicat că a văzut-o pe Maica
Domnului şi cum i-a descris cu exactitate bazilica
Naşterii, a adăugat: „Mi-a spus să le spun celor pe
care îi voi găsi aici, că Fiul ei va veni din nou şi-i va lua
cu El pe toţi aceia care sunt aproape de El”.
Rugăciunea alcătuită pentru această Icoană este
deosebită, surprinzând foarte frumos taina Naşterii
Mântuitorului Hristos şi fericirea Maicii Domnului de
a-L purta pe Pruncul Iisus în braţele sale neprihănite:
„Ceea ce eşti izvor a toată înţelepciunea, îndrumă
paşii noştri spre cărarea mântuirii, Stăpână, căci
numai tu ai purtat în pântecele tău şi ai născut pe
Cel care a luat firea neputincioasă a lui Adam ca s-o
înnoiască şi să o aşeze pe scaunul slavei cereşti.
În braţele tale ai purtat cu cuviinţă dumnezeiască
pe Soarele dreptăţii, Cel care, cu razele iubirii Sale de
oameni, luminează inimile celor care se nevoiesc pe
calea dobândirii virtuţilor.
Pe Acesta roagă-L, Fericită, să ne dăruiască îndurările Sale, iertând nedreptăţile noastre, şi aşezându-ne
la limanul vieţuirii curate”.
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Problematizarea Romei milenară 
în viziunea lui Mihai Sporiș
Al. Florin ȚENE

L

a Călimănești cu ocazia Medalionului literar
„Al.Florin Țene-80”, organizat de Primăria din
localitate și de scriitorul prof.Constantin Geantă, ce
a avut loc la Centrul de Informare Turistică, unde au
paricipat zeci de scriitori din județele Vâlcea, Olt și
Argeși, am primit de la omul de cultură inginer Mihai
Sporiș mai multe cărți scrise de domnia sa, din care
am remarcat volumul, foarte interesant, intitulat
“Roma milenară, o problem astăzi? “
Cartea având o grafică și stil tipografic deosebit, apărută la Editura INTOL PRESS, Rm.Vâlcea, 2021, se deschide cu o prefață semnată de scriitorul Petru Cichirdan, editor și ctitor de reviste, în care ne lămurește, din
primele rânduri, motivul pentru care a fost scrisă acest
volum, având semnul întrebării încă din titlu.Subiectul
dilemei era să nu ne mai considerăm latini? Idee ce a
circulat în lumea intelectuală vâlceană și numai.
Volumul cuprinde următoarele șapte capitole:
“Despre Rome, latinizare, romanizare“, “Altfel despre
Romele lui Dumitru Bălașa“, “Roma, fașcinație eternă!
“, “ Dumitru Drăghicescu…în slujba nației “, “ Despre romanizare, națiune și alte provări, cu…Corneliu Vadim
Tudor“, “ Schimbare de sens“ și capitolul VII “Întemeierile diversității“, iar fiecare capitol cuprinde studii și
eseuri despre romanizarea dacilor, urmele romanilor
în zona Vâlcii și al Olteniei,
Autorul face o retrospectivă, încă, din primul eseu,
asupra situației culturii noastre, pe când Academia
Română era subordonată politicului, iar unele adevăruri istorice le afla de la deținuții politici, amintind aici
de istoricul preot Dumitru Bălașa, de alți deținuți politici care i-au vorbit de I.D. Sârbu, Radu Gyr, Nichifor
Crainic, adevăruri pe care propaganda partidului comunist le ascundea cititorilor cu ajutorul ziarelor și revistelor la care lucrau cu sârg scriitorii incluși în Istoriile….
lui Manolescu și Al.Ștefănescu.
Textul care deschide cartea este o mărturisire sinceră a autorului cu scopul de a cunoaște cititorul poziția sa în contextual adevărului istoric. Practic, în primul
capitol, (având și un motto-u), ce se intitulează “Despre Rome, latinizare, romanizare- Troia-cetate a lumii
vechi “, autorul intră direct în subiect, arătând că
înaintea Romei, Troia era o cetate înfloritoare. Troia
este unul dintre cele mai renumite orașe antice din

lume… Asociat cu mai multe epopei și legende –
orașul Troia a fost caracterizat de-a lungul istoriei
ca fiind ”un cuib al iubirii, eroismului și civilizației”.
Situată la 4,5 km de țărmul Strâmtorii Dardanele la
poalele muntelui Kaz, această așezare străveche,
datează din anul 3000 înaintea erei noastre. Războiul
troian despre care relatează marele poet Homer
în epopeea sa Iliada a avut loc în această regiune.
Potrivit mitologiei la poalele muntelui Kaz unde se
află Troia a fost găzduit și primul concurs de frumusețe
din lume la care au participat zeițele Afrodita, Hera şi
Atena. Paris, prințul Troiei, a fost ales de zeii să hotărască cui ii revine mărul de aur pe care
erau scrise cuvintele „celei mai frumoase”. Prințul i-a oferit mărul Afroditei, care i-a promis că Elena, soția regelui Spartei, cea mai frumoasă femeie pământeană, îi va deveni soție. Paris a răpit-o
pe Elena și cei doi îndrăgostiți s-au refugiat în Troia. Și astfel a început războiul dintre troieni și ahei ce a durat zece ani. În cele din urmă, aheii reușesc
să pătrundă în Troia, prin vicleșugul calului troian – un cal imens din lemn –
simbol al păcii. Aheii îi masa-crează fără
discriminare pe locuitorii Troiei obosiți
de război în timp ce ei sărbătoreau pacea. Orașul a fost complet distrus după masacrul teribil. Troia a fost reconstruită de mai multe ori din cauza
războaielor și dezastrelor naturale. Poziția geografică
convenabilă pentru întemeierea așezărilor umane
a transformat orașul într-un habitat urban popular.
Spre sfârșitul secolului al XIV-lea însă, această regiune
și-a pierdut importanța economică și culturală.
Cea mai importantă caracteristică a orașului antic
Troia este faptul că aici au fost descoperite 9 straturi
arheologice diferite – 9 orașe diferite care reprezintă
peste 3000 de ani de locuire și oferă informații despre
civilizațiile care au trăit în regiune. (…) Autorul în relatarea sa se axează și asupra legendelor, subliniind că
Troia a trăit sub Saturn. Migrațiile italice, sunt analizate
sub premisa viitoarei culturi romane, influențate fiind de
către mișcările popoarelor dintr-un teritoriu în altul.
În alt eseu, Mihai Sporiș abordează contextul scri-erii
Eneidei. Epopea latinității închinhată de Virgiliu poporului Roman cuprinde 12 carți și urmarește evoluția

Din reviste luate...și-n revistĂ date...  (Urmare din pag. 7)
Numărul 21-22 al României literare atrage atenția cititorilor prin ancheta: „Scriitori
uitați”, urmează după editoralul dintr-un număr anterior. „Scriitorii sunt uitați când
nu mai sunt citiți. Când, cu alte cuvinte, sunt șterși din memoria istoriei literare, cea
care ar trebui să garanteze posteritatea valorilor. „Reproducem câteva răspunsuri: 1)
Gabriel Chifu: „În condițiile de astăzi,[...], erodarea este accelerată, interesul pentru
genurile consacrate de literatură... s-a diminuat... scriitorii de astăzi adeseori nu au nici
prezent, darămite viitor, posteritate.” 2) Gabriela Gheorghișor: „Esențial mi se pare
cum alegem (de fapt, nu știu cine sunt cei care aleg) să studiem istoria literaturii în școală. Astfel, dinamica sistemului literar nu mă îngrijorează, în durata lungă a istoriei
excesul de publicitate editorială sau chiar critică se va risipi ca un fum.” 3) Gheorghe Grigurcu: „Să fi avut dreptate Paul Valéry în propoziția sa echivoc ironică definind uitarea
drept «binefacerea care vrea să corupă istoria? » Uitarea nu e un scandal.” 4) Mihai
Zamfir: „Trebuie să spunem că, pentru a ajunge scriitor - și bun, și recunoscut -trebuie să ai două trăsături. Și anume:trebuie să fii nu numai talentat, literar vorbind, ci
și să fi avut abilitatea de a te strecura la vârf”. În sumar, selectiv: Vasile Spiridon, Adrian
Popescu, Adrian Alui Gheorghe,Gheorghe Pecican, Horia Gârbea, Ioan Holban, Călin
Vlasie, Mihai Firică, Eugen Brumaru, Nichita Danilov, Adrian Lesenciuc, Marina Constantinescu, Dan Grigore. După această revistă a revistelor, eu, cititor, mă întreb: Ce-i de
făcut? Aceasta este întrebarea? Răspunsul ar fi, parafrazând pe Fericitul Augustin:
Citește/Gândește/Scrie și fă ce vrei: ești un om liber! Sunt un om liber, oare?!

Romei într-o epocă legendară, de la plecarea lui Eneas
din Troia până la așezarea lui pe pământul Latiumului.
Acțiunea se desfasoară după cum urmează: Troia a căzut și doar puțini din fiii ei mai supraviețuiesc. Trei dintre aceștia - Eneas, eroul troian, Anchise si Iulus -au
plecat pe mare pentru a întemeia pe alte meleaguri
o cetate de însemnătatea celei nimicite. Eneas ajunge pe coastele Italiei. Aici primește sfaturile preotesei
Sibi-la, care îi prezice viitorul și îl conduce în Infern,
unde își va întâlni tatăl printre umbrele eroilor mort.
Acesta din urmă îi dezvăluie o parte din evenimentele
glorioase pe care avea să le cunoască Roma. Toate
aceste amănunte, autorul le evidențiază cu acribia
unui istoric, abordând tema descreșterii Romei, mai
veche de cât antichitatea, arătând că Roma Nouă își
încorporează oștenii „de prin catacombe pentru o
nouă ordo mundi”.
Interesant este capitolul despre apariția creștinismului care a ajuns o religie universală
începută din anul 30 d.Cr. Treimea lui
Dumnezeu este abordată în contextul
imperiului Roman. Ultimile eseuri ale
cărții dezbat probleme ale contemporaneității. Evenimentele culturale, personalitățile, începând cu Badea Cârțan
care au contribuit la răspândirea culturii române ce are la bază cultura romană, așa cum subliniază N.Iorga, fac ca
Roma să rămână o “fascinație eternă“
pentru omenire, inclusiv pentru scriitorii români. (…) Citind ultimile pagini despre evenimentele culturale
desfășurate la Complexul Arhiepiscopiei
din Rm.Vâlcea mi-am adus aminte de rolul Bisericii
Ortodoxe Române în realizarea Marii Românii. (…)
Schimbarea de sens din capitolul VI și „Întemeierile
diversității: din ultimul capitol sunt pagini de autentice
metafore cu aluzii: din ghindă crește stejarul românesc,
și mai departe “Din stejar, stejar răsare “, iar lungul drum
al veacurilor prin care a trecut neamul nostru cu rădăcini în Dacia romanizată a dus la modernizarea țării de
astăzi prin diversificare. Însă, deasupra noastră străjuiește o veșnică amenințare…fenomenul globalizării.
Prezentul volum, încărcat cu date autentice, al
intelectualului Mihai Sporiș, este un puzzle de eseuri
ce ne dezvăluie un harnic cercetător interesat de
istoria Europei și a neamului nostru.Autorul fiind un
luptător vâlcean pentru dreptului orașului Rm.Vâlcea
la recuperarea propiei istorii.
NOTA: Articolul în întregime poate fi citit pe
Cultura Ars Mundi on line....

DOUĂ CĂRȚI NOI, DRAGI NOUĂ... (Urmare din pag. 3)
Premiul special al Editurii Betta și revistei Arena Literară a revenit
d-lui Dimitrie Sorin Pană cu poeziile: Semnele trecutului și Cronica de sub
deal. Premiul Marin Grigore Năstase al Liceului Tehnologic din Tărtășești
i-a revenit d-lui Radu Botiș din Ulmeni Maramureș cu poeziile Din suflet
orișicând răsună și Până când și Luceafăr în popas de seară. Premiul
Steaua Daciei al Cenaclului George Coandă din Potlogi i-a revenit d-nei
Lhana Roma-Nova cu poeziile: Un trifoi cu patru foi și Lupul dacic. Premiul
Reverberații brâncovene acordat de președintele juriului i-a revenit d-nei
Emilia Amariei cu poeziile: Sunt dragoste de patria mea, Mi-aș scoate
patria din sânge și Declarație de dragoste. Premiul special al Asociației
DAR Development i-a revenit d-nei Oana AncaPreda din Topoloveni Argeș
cu poeziile: Mi-aș fi dorit încă un veac de domnie, Iubita cu nume de țară
și Dreptul la întoarcere... Au mai apărut Alexandra Botoșanu din Constanța
cu poezia Piatra-Premiul Regal literar; Marina Costa-București-Premiul
Elena și Ștefan Mihăilescu al Școlii Gimnaziale Potlogi, cu poeziile Patria
Mea, Limba română și Prințul de aur. Ioana Baciu din din SolovăstruMureș - Premiul Ștefan Neagu al Consiliului Comunal Potlogi cu poezia
Brâncoveanu.Eugen Laurian din Bragadiru Ilfov-Distincție specială din
parteaAsociației DAR Development cu poezia Soră Basarabie...
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Despre înțelepciunea colectivă
Tanța TĂNĂSESCU

N

umeroase sunt situațiile din istoria noastră multimilenară când mulțimea/
poporul/ națiunea a avut o dreaptă judecată asupra unor situații sau
momente importante ale evoluției societății românești.
Există o întreagă literatură consacrată înțelepciunii colective, tratată în
perspectivă istorică, sociologică, psihologică etc. Între lucrările care mi-au reținut
atenția se înscrie și volumul The Wisdom of Crowds (Înțelepciunea Mulțimilor)
avându-l ca autor pe jurnalistul american James Surowiecki. Ideea de înțelepciune
colectivă a mulțimii este teoretizată în volumul său, care a avut o bună primire de
către critica de specialitate. Autorul susține ideea că hotărârile colective obținute
prin reunirea și prelucrarea informației în interiorul grupurilor sunt adeseori mai
bune decât cele adoptate individual. Indiferent de pregătirea indivizilor, există
oportunități care pot fi valorificate doar prin creativitatea colectivității. Conceptul
nu trebuie confundat cu ceea ce numim „instinctul de turmă”, avându-se în
vedere faptul că ne raportăm la mase lucide, alcătuite din membri raționali,
înzestrați cu judecată proprie. Conform analizei jurnalistului american, există cinci
factori determinanți care fac diferența între o mulțime rațională și una irațională
și anume diversitatea opiniilor, independența, descentralizarea, agregarea și
încrederea reciprocă.
Sintagma de înțelepciunea mulțimilor este întâlnită, în mod frecvent, în
diverse situații când se impune alegerea variantei optime de acțiune, în contextul
unei anume împrejurări. Ca atare, tema devine actuală în cazul metodologiilor

predictive sofisticate. Avem însă, uneori, cazuri când rezultatul deciziilor bazate
pe înțelepciunea colectivă poate fi mai puțin fericit, indiferent de înțelepciunea/
inteligența persoanelor implicate. Accesul redus la informație, constrângerea
socială, manipularea maselor, o percepție eronată a realității („misunderstanding”)
pot determina apariția unor prejudecăți și erori de raționament, care conduc la
predicții neconcludente și decizii cu urmări periculoase.
De obicei, înțelepciunea colectivă este utilă în rezolvarea situațiilor în care se cere
o soluție de optimizare, nu de inovare. Astfel, „vox populi” („vocea poporului”) este
foarte folositoare atunci când vrem să dăm răspuns unor necesități bine precizate.
Evaluarea prin metoda însumării aritmetice a soluțiilor ușurează de asemenea
găsirea unor rezolvări fezabile, convenabile, ieftine, utile. Ca atare, înțelepciunea
colectivă are un rol important, mai ales în marketing, fiindcă așează consumatorul
în rol central, de reacția (feedback-ul) acestuia depinzând succesul unei afaceri
sau  optimizarea noilor produse și servicii cu ajutorul înțelepciunii colective.
„Ascultă înainte de a vorbi, înțelege înainte de a acționa” este o maximă cunoscută.
Așadar, a înțelege pe cineva necesită a-l asculta cu atenție. Iar eu aș adăuga un
adagiu, care este valabil și în zilele noastre: AUDIATUR ET ALTERA PARS (Ascultă
și părerea celeilalte părți !). De exemplu, în condițiile pandemiei, când medicii ce
au o anumită opinie sau poziție care nu este „politic corectă” și sunt puși la „zidul
infamiei”, trebuie să ne formulăm întrebarea: În acest caz, cine pierde? Desigur
că va pierde întreaga societate, fiindcă înțelepciunea colectivă este suma tuturor
opiniilor, nu rezultatul excluderii părerilor neconvenabile.
(Continuare în pag. 16)

SERGHEI ESENIN:  POEZIE CU ACCENTE DE MARE FORŢĂ!
Luciana Cosmina VLAD   

C

ât de tumultuoasă, cât de năvalnică este criza
fiinţei pentru poetul rus: „Nu cădea, tu, steaua
mea subţire,/ Prăpădind mănunchi de raze reci,/ Căci
acolo-n fund de cimitire,/ Inimile nu mai bat în veci!”
Pentru cei care l-au citit, Esenin rămâne poetul
marilor emoţii, stârnite de versurile sale ample, în
care freamătă mestecenii, se aud ecourile stepei
ruseşti, ale dealurilor şi ale luncilor, emanând bucuria
libertăţii fără limite. Geniul său creator este uimitor:
el produce poezie precum „pământul şi ploile nasc
vegetaţie”. Dându-şi seama de impresia puternică pe
care o lăsa în saloanele Petersburgului, fiind o forţă, un
fenomen al poeziei, Esenin s-a străduit să sublinieze
acest spirit original. Sinceritatea şi teatralitatea devin
atribute constante, dar îl vor duce fără tăgadă, la o
criză existenţială.
Serghei Alexandrovici Esenin s-a născut la 3
octombrie 1895, în Konstantinivo, astăzi Esenin, sat
aşezat pe malul drept al râului Oka. Primii ani, între
2 şi 8 ani va locui cu bunicii dinspre mamă. Ei îi vor
ghida primii paşi spre lectură. Tatăl, Alexander Nikitici
Esenin era ţăran la origini, dar lucra cu simbrie la
un negustor din Moscova. Cum îşi vizita familia cu
intermitenţe, el va afecta sensibilitatea băiatului care
se va simţi abandonat, aproape orfan. La şcoală, se va
dovedi receptiv, dar emotiv.
În 1909 se va înscrie la Şcoala Secundară de
Institutori din Spas –Klepiki, un orăşel, nu departe
de satul natal. Sunt anii celor mai fertile lecturi în
materie de poezie: Puşkin, Lermontov, Nekrasov.
Va fi remarcat de E.M. Hitrov, un profesor care îi
va veghea primii ani de iniţiere în poezie. În 1912
este la Moscova, funcţionar în birourile negustorului
Krîlov, unde lucra şi tatăl său. Dar abandonează, fiind
atras de munca de corector la tipografia Sîtin.Tatăl
este dezamăgit, nu crede că fiul lui se va realiza ca
poet. Pentru Serghei urmează o perioadă de muncă
sistematică, disciplinându-l şi canalizându-l spre

lectură şi scris. Scrie mult: pasteluri şi poemul amplu
de inspiraţie istorică: „Cântec despre Evpati Kolovrat”.
În 1913 se înscrie la Universitatea Populară „A.I.
Şaniavski” urmând secţia de istorie şi filozofie. Acum
este şi membru al cercului literar-muzical „Surikov”,
grupare cu obiective militante, ajungând şi secretar
de redacţie al publicaţiei „Prietenul poporului”. În
ianuarie 1914 debutează în revista pentru copii
„Lmea celor mici” cu poezia „Mesteacănul”. Îi vor
găzdui versurile şi alte publicaţii pentru copii sau de
cultură. În 1915, în 9 martie îl va vizita pe Alexander
Blok, un poet contemporan, căruia îi va citi din
poeziile sale. Vizita îi va prilejui lui Blok să noteze:”Un
ţăran din gubernia Riazan. Nouăsprezece ani. Versuri
proaspete, vii, sonore, bogate...” Prin intermediul
lui Blok cunoaşte alţi poeţi şi este asimilat în atmosfera literară a Petersburgului. Devine familiar al
strălucitului salon al doamnei Hippius, dar şi al cafenelelor. Ambianţa cosmomopolită şi boemă, vârsta
proprie unui patetism vertigios, îl conduc la un spirit
de frondă. Sfidează luxul elitei cu costumul lui naţional
rusesc, cu conversaţii zgomotoase pe teme de poezie
sau politică. Începe un stil de viaţă dezordonat şi
inegal, care îl va afecta şi spiritual şi fizic.
În 1914 se căsătoreşte cu Anna Romanovna
Izriadovna, colegă de birou la tipografia „Sâtin”, dar
o va părăsi curând, deşi în 21 ianuarie 1915 i se naşte
un fiu Iuri. Scrie şi publică în periodice, câştigând
popularitate. În noiembrie 1915 îi apare primul volum
de versuri cu titlul „Ziua Pomenirii”. Începe să scrie şi
proză.
Cele două revoluţii din ianuarie şi octombrie 1917
îl prinde în satul natal. Se căsătoreşte acum cu Zinaida
N. Raih şi cu care va avea doi copii, dar se va separa
şi de ea şi se va integra în mişcarea de avangardă
poetică, crezând în revoluţia mesianică ce va regenera
lumea.
În 1918 se stabileşte la Moscova unde i se
tipăresc câteva culegeri de versuri şi scrie scenariul
de film „Zorii care cheamă”, în colaborare cu poeţii

M.Gherasimov şi S.Klicikov. Scrie intens şi este adeptul
unui imaginism cu caracter realist, ancorat în viaţă şi
fiinţând prin pulsul ei: „După toţi cei care i-am lăsat
departe,/ După câmpul neted poleit cu-argint,/ Ca o
porumbiţă singură, deoparte,/ Inima tânjeşte, nu mai
pot s-o mint./ Ciugulind subţire, prinde amintirea,/
Cea dintâi zăpadă, paşii noi din ea,/ Săniile bălţii au
oprit plutirea / Cârdului de raţe ce călătorea./ Din
mălinul tânăr, lunecând sub geamuri, / Umbra îşi
întinde braţele ei moi./ Aburind amurgul poposit pe
ramuri, / Îşi fumează pipa apa din zăvoi.” (...)
În 1921, Esenin întreprinde o călătorie în Asia
centrală, dar i se tipăreşte la Moscova un volum
de poezii cu titlul „Spovedania unui derbedeu”. În
1922, o cunoaşte pe dansatoarea americană Isadora
Duncan, sosită într-un turneu în Rusia. Izbucneşte
între cei doi o pasiune de o romantică fervoare care
conduce la o căsătorie. În 10 mai, cei doi soţi pornesc
într-o călătorie prin Europa şi America, urmând
itinerariul de turneu al Isadorei. Esenin va cutreiera
astfel, Germania, Franţa, Belgia, Italia. În Statele
Unite va rămâne până în ianuarie 1923. El va crea
în acest timp volumul memorialistic „Mirgorodul de
fier”. Se desparte şi de Isadora şi revine în Europa. În
luna august este la Moscova şi finalizează drama în
versuri „Ţara ticăloşilor”. Face o călătorie în Ucraina şi
Crimeea şi scrie „Cântecul marii campanii”. Pleacă la
Baku unde se dăruie lucrului. Continuă poemul „Anna
Sneghina” şi concepe ciclul „Motivelor persane”.
În 1924, reîntors la Moscova, Esenin se reîntâlneşte
cu Galina Arturovna Benislavskaia, prietena devotată
care îi va păstra cu grijă manuscrisele, îl va ajuta să
întocmească culegeri cu poeziile sale şi va încerca să-l
sustragă obiceiurilor boeme. La un an după moartea
poetului, Galina, într-o perioadă de criză, se sinucide
pe mormântul lui.
După ce tipăreşte volumul „Moscova cârciumăreasă”, în luna septembrie, pleacă la Tiflis. Aici, în
ianuarie 1925, îi apare volumul „Ţara sovietică”.
(Continuare în pag. 14)
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Trei zile de spectacole şi manifestări sub genericul
”RÂMNICUL IMNULUI NAŢIONAL” 2022
Vineri, 29 iulie 2022
Ora 10.00 - “Arenele Traian” – Şedinţa festivă a
Consiliului Local dedicată Zilei Imnului Naţional, cu
participarea Teatrului Municipal “Ariel” şi a Fanfarei
Judeţene “Constantin Brâncoveanu” Vâlcea. În cadrul
şedinţei festive va avea loc premierea elevilor care au
obţinut media 10 la examenele de Evaluare Naţională
şi Bacalaureat
l ora 11.15 - Paradă Festivă pe traseul “Arenele
Traian” – Biserica Toţi Sfinţii – Casa Memorială ”Anton
Pann” – Parcul Zăvoi
l ora 11.45 - Parcul Zăvoi – Ceremonial militarreligios, alocuţiunile oficialităţilor. Intonarea Imnului
Naţional ”Deşteaptă-te, române!”, cu participarea
Corului ”Euphonia”
l ora 11.00 - Teatrul Municipal Ariel, Zăvoi –
Expoziţie de costume “Lumea Teatrului”
l ora 17.00 - Muzeul de Artă ”Casa Simian”, Salonul
de Artă Contemporană, U.A.P. Filiala Râmnicu Vâlcea
l ora 17.30 - Galeria Cozia Pasaj 2, Expoziţie de
fotografie, Fotoclub „Floare de Colţ”
l ora 18.00 - Galeriile Artex şi Galeria Cozia Pasaj
2, Lansarea albumului ”Bolţi, cupole, cruci vâlcene”,
Artista Gabriela Herbel Spiridon
l ora 18.30 - “Arenele Traian”, Summer Show
Orchestra Simfonică a Filarmonicii “Ion Dumitrescu”
l ora 19.00 - Stadionul municipal Râmnicu Vâlcea,
”Cupa Imnului” la fotbal, teren sintetic C.S.M. II
l ora 19.15 - Shopping City Rm. Vâlcea - Recital
Clasa de Canto Prof. Robert Pâlşu
l

l ora 20.00 - Shopping City Rm. Vâlcea - Recital
Ansamblul Folcloric “Perla” şi Ansamblul Coregrafic
“Mugurelul” Cernăuţi, Prof.Coord. Iurie Levcic
l ora 21.10 - Shopping City Rm. Vâlcea - Concert de
muzică pop-dance ANDIA
l ora 22.00 - Shopping City Rm. Vâlcea - Concert de
muzică pop-dance SMILEY
l ora 23.00 - Shopping City Rm. Vâlcea - Foc de
artificii

Sâmbătă, 30 iulie 2022
l ora 11.00 - Parcul Zăvoi, Deschiderea Târgului
Meşterilor Populari din România, ediţia a XXV-a
l ora 11.00 - Teatrul Municipal Ariel, Zăvoi –
Expoziţie de costume “Lumea Teatrului”
l ora 17.00 - “Arenele Traian” – ”Cupa Imnului” la
streetball
l ora 18.30 - “Arenele Traian”, Euphonia Folcloric
Estival, Dirijor: Codruţ Scurtu
l ora 19.00 - “Arenele Traian”, Concert Simion
Bogdan - Mihai
l ora
20.00 - Shopping City Rm. Vâlcea –
Microrecital muzică populară Alexia Diţă, Delia
Proteasa şi Daria Ştefan, Şcoala Populară de Arte şi
Meserii Râmnicu Vâlcea
l ora 20.30 - Shopping City Rm. Vâlcea – Spectacol
Orchestra “Rapsodia Vâlceană”, solişti: Cristina Udrea,
Mioara Raica, Ionela Petria, Luminiţa Tănăsie, Rodica
Nicolescu, Anamaria Iorga, Ana Maria Cîrjan, Ionela
Nicolae şi instrumentiştii: Andrei Rizoiu – clarinet,

SERGHEI ESENIN:  POEZIE CU ACCENTE DE MARE FORŢĂ!
(Urmare din pag. 13)
Iar la Baku, tot în acest an, apare volumul „Rusia
sovietică”, în timp ce la Moscova i se tipăreşte „Despre
Rusia şi revoluţie”. Urmează o perioadă de boală,
devine însingurat, irascibil, neliniştit.
În luna septembrie, Esenin se căsătoreşte cu Sofia
Andreevna Tolstaia, nepoata lui Lev Tolstoi şi se va muta
la ea. Dar luna noiembrie o va petrece în spital. Totuşi,
reuşeşte să termine poemul „Omul negru”. Aici mărturiseşte: „În această carte-s multe planuri mari/ Şi mari
idei/ …/ Acest om a fost odată aventurier,/ Nu glumă/
De cea mai aleasă viţă/ Şi de cel mai falnic soi./ /…/ Fericirea, spunea dânsul,/ E în dibăcia mâinii şi în agerimea
minţii./ Cei cu suflete stângace sunt în veci nefericiţi./
Nu-i nimic/ Că-n traiul nostru biciuirea suferinţei,/ Ne
aduce gesturi false şi ne lasă istoviţi./ Când te bântuie
tristeţea,/ Când perzi toate,/ Când te doare,/ Când tenşfacă gerul vieţii,/ Sub furtuni, sub ani, sub vânt,/ Să
te-arăţi tăcut şi simplu,/ Să zâmbeşti cu nepăsare,/ E
cea mai înaltă artă/ Dintre câte-s pe pământ» .
Frământat, dezechilibrat, poetul fuge din spital, se
dedică aceleiaşi vieţi dezordonate şi întreprinde câteva
încercări de sinucidere. Despre ultimul an al vieţii vor rămâne mai multe mărturii din partea celor impresionaţi
de obsesia morţii de care se lăsa bântuit poetul.
În decembrie, Esenin pleacă la Leningrad şi se
cazează la hotelul «Angleterre», izolându-se de
cunoscuţi. Scrie cu propriul sânge poezia «Adio, drag

prieten, adio», iar în noaptea de 27 spre 28 decembrie
1925 îşi pune capăt zilelor, spânzurându-se.
Boala care macină fiinţa poetului imprimă
spovedaniei sale un suflu devastator: «Sunt bolnav
de tot, prieteni,/ Sunt bolnav peste măsură,/ Singur
nu ştiu cum şi unde m-am îmbolnăvit.//…/ Iată
iarăşi, Omul negru / S-a ivit/ S-a pus pe scaun,/ Dând
jobenul peste ceafă,/ Desfăcându-şi haina demn./
Hei, ascultă-mă, ascultă,/ Până astăzi niciodată n-am
văzut aşa prosteşte/ Suferind de insomnie pe-un mai
mare ticălos./…/ Ah, mi-s foarte dragi poeţii/ Şleahtă
de caraghioşi./…/
Un fluid enigmatic de umanitate circulă
nestingherit prin poezia lui Esenin, iar intensitatea
lui vibratorie atinge inima cititorului : « Ceaţă, vânt,
zăpadă şi tăcere,/ Raza lunii fâlfâie tăcut./ Inima c-o
molcomă durere/ Îşi aduce aminte de trecut./…/
Cuşma mi-o frământ fără cuvinte, / Sufletul prin
gânduri mi-l deşir,/ De bunicii mei mi-aduc aminte
şi de înzăpezitul cimitir./ Toţi vom fi acolo…poţi să
sameni/ Viaţa ta cu râs sau cu tumult…/ Pentru asta
trag aşa spre oameni/ Şi-i iubesc pe toţi atât de mult.»
Esenin nu este econom cu forţele sale sufleteşti,
nu e prudent cu viaţa sa, de aceea identitatea de
sine o revarsă în fiecare vers. Încărcătura afectivă
a poeziei sale este impresionantă. Binecunoscuta
«Scrisoare de la mama» este de o zguduitoare
vibraţie. Ea săgetează sensibilitatea cititorului cu

Narcis Mincă – nai, Caliu Leonard, Enăcică Florin –
vioară, Puia Florin, Puia Traian – vioară, Iordănescu
Mădălin - saxofon
l ora 21.30 - Shopping City Rm. Vâlcea - Concert de
muzică populară Elena Ghiţulete
l ora 22.10 - Concert de muzică populară Florin
Vasilică şi Grupul Teleormanul
Duminică, 31 iulie 2022
l ora 11.00 - Parcul Zăvoi –Târgul Meşterilor
Populari din România, ediţia a XXV-a
l ora 11.00 - Teatrul Municipal Ariel, Zăvoi –
Expoziţie de costume “Lumea Teatrului”
l ora 19.30 - Shopping City Rm. Vâlcea- Concert de
muzică uşoară Aurel Niamţu
l ora 20.15 - Shopping City Rm. Vâlcea- Concert de
muzică uşoară Ian Raiburg
l ora 21.10 - Shopping City Rm. Vâlcea - Concert
muzică de petrecere Diana Matei şi Taraful Cleante
Parteneri: Asociaţia Judeţeană ”Sportul pentru
Toţi”, Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare
CBRN ”Panait Donici”, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, Filarmonica
”Ion Dumitrescu”, Fotoclubul ”Floarea de Colţ”,
Fundaţia ”Vaideenii”, Muzeul Judeţean ”Aurelian
Sacerdoţeanu”, Palatul Copiilor, Teatrul Municipal
”Ariel”, Uniunea Artiştilor Plastici - filiala Vâlcea.
biroul de presă
expresia unui suflet dezrădăcinat, chinuit de regrete:
«Ea-mi scrie: Puiul mamei,/ Dacă ţi-i dor de-acasă,/
Atunci, te rog pofteşte/ De sărbători la noi./ S-aduci
nădragi tătucăi,/ Mie-o broboadă groasă-/ La noi sunt
tare multe necazuri şi nevoi. / Că eşti poet de seamă/
N-am nicio bucurie,/ Că faima cea deşartă/ Mi te-a
băgat la jug./ Era cu mult mai bine / Ca din copilărie/
Să fi umblat pe câmpuri/ Cu braţele pe plug./ Bătrână
sunt şi trupul / De-abia mă mai ridică, / Dar, dacă tu
departe/ Prin târguri nu plecai,/ Eu astăzi aveam noră/
Frumoasă şi voinică/ Şi pe genunchi dam huţa/ Un
nepoţel bălai./…/ Acum trăim ca-n beznă,/ Necazul
ne tot bate / Şi în gospodărie/ N-avem un cal măcar,/
De-ai fi rămas acasă/ Am fi avut de toate,/ Şi cum eşti
plin de minte/ Erai demult primar./…/»
Serghei Esenin rămâne poetul emoţiilor umane fundamentale, al senzaţiilor şi al afectelor, dar şi al modernităţii. Cursivitatea stilului său, imagistica ancorată în
natură şi în universul satului tradiţional, nu pot eclipsa
antitezele tragice ale sufletului său, tipice unui om al
secolului XX, al lumii moderne şi al revoluţiei, care
l-au purtat spre mari nelinişti şi contradicţii interioare.
Din punct de vedere al complexităţii, al substraturilor şi al contradicţiilor revelate, Esenin rămâne
poet prin excelenţă, deşi cel mai puţin abstract. El
înclină spre trăirea lirică nemijlocită, în care există
viu regretul dezrădăcinării care îi chinuie sufletul,
precum şi sentimentul că ruptura de matcă l-a menit
destrămării, bolii şi morţii. Destinul tragic, fiind preţul
plătit pentru geniul său.
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istoria sculputrii românești - IULIE
LADISLAU SCHMIDT (1.07.1930
Petrila – 27.12. 1994)
A urmat Școala Populară de Arte
din Petroșani lucrând în același timp la
mina din Petrila ca potcovar, fierar și
miner. În 1969 a lucrat timp de 2 luni
sub îndrumarea sculptorului Mihai Onofrei. În 1985
devine membru de onoare al Societății Numismatice
Române, iar în 1994 primește titlul de Cetățean
de Onoare al orașului Petrila. Opera lui cuprinde
sculptură, relief, basorelief, monumente și grafică.
Dintre lucrările sale fac parte (selectiv): Monumentul
Izvorul Meseriilor (1964); Arc de
Triumf – macheta expusă la Casa
Scânteii (1976); Monumentul
Noroc Bun (1980); Monument
funerar Alpiniștii (1987).
CONSTANTIN LUCACI (7.07.1923
Bocșa Română, Caraș-Severin –
20.07.2014 București)
Sculptor, laureat al Premiului Herder
(1984), a urmat Academia Liberă de
Artă Guguianu din București, Istitutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ din
București, Academia de Belle Arte „Pietro Vannucci“
din Perugia. A fost cunoscut pentru sculpturile
monumentale din piatră și oțel și mai ales pentru
Fântânile cinetice realizate. Din 1993 a fost profesor
la secția de sculptură a Academiei de Arte Frumoase
din Cluj. Lucrările sale au fost expuse în România
(selectiv): Expoziție personală – Cluj (1975); Muzeul
Național de Artă (1983); Fundația Culturală Română
(1993); Galeria de Artă Calderon București (1995) și
străinătate (selectiv): Bienala de la Veneția (1976);
Galeria Editalia Roma (1983); Expoziția Internațională
Budapesta (1959); Parcul de sculptură Middelheim
Anvers Belgia (1967); Galeria Kara, Geneva (1992);
sculpturi de mari dimensiuni și lucrări monumentale (selectiv): Omagiul lui Brâncuși – granit șlefuit
(1957); „Zborul“ – Casa Sănătății din
Copenhaga – bronz șlefuit (1970);
Fântâna cinetică din Constanța
(1971); „Dialogul undelor“ – lucrare
monumentală în fața Televiziunii
Române (1972); Fântâna cinetică
din Turnu Severin – oțel inoxidabil
(1979).
EMIL WILHELM BECKER (7.07.1881
București – 1952)
Arhitect și sculptor al Casei Regale a
României, a urmat cursurile Școlii Germane Evanghelice, apoi devenind elev
al maestrului Ion Georgescu (părintele
sculpturii românești). În 1902 a absolvit Școala de
Sculptură Breza din Milano, lucrând în același timp ca
ucenic la atelierul lui Luigi Buzzi și Brida din Milano,
iar în 1906 a absolvit Institutul Regal de Arte din
Munchen, unde a studiat arhitectura și sculptura. Din
1921 a fost membru fondator și apoi vicepreședinte
al Sindicatului Artelor Frumoase. Dintre lucrările sale
reprezentative fac parte: Monumentul Avântul Țării,
aflat în apropierea Parcului Cișmigiu (1921); Mormântul Ostașului
Necunoscut din Parcul Carol I
(1923); sculpturile din capela și
interiorul criptei Mausoleului de
la Mărășești (1924); Monumentul
Soldaților căzuți în Primul Război
Mondial (Rădăuți 1940).

GAVRIL COVALSCHI
(11.07.1925 Gemenea,
jud.
Suceava
–
14.06.2012 București)
Sculptor monumentalist, a urmat Școala de
Meserii de la Bucșoa-ia
(Câmpulung Moldovenesc), apoi Liceul Industrial la secția de sculptură în lemn a prof. I.H.
Sarghie. În 1952 a absolvit Institutul de Arte
Plastice „Ion Andreescu“ din Cluj, secția Sculptură. Din
1953 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici
din România. A participat la numeroase expoziții municipale, republicane anuale, bienale, jubiliare etc.,
unde au fost expuse multe din lucrările sale, dintre
care fac parte (selectiv): Victor Babeș - bust (1953);
Simion Bărnuțiu – bust (1969); Petru Rareș - bust
(1970); Ion Slavici – bust (1970); M. Kogălniceanu –
bust (1973); George Coșbuc – monument (1974).
IOSIF FEKETE (15.07.1903 Hunedoara – 12.10.1979 Oradea)
Sculptor de etnie maghiară, a urmat clasele primare în orașul natal,
apoi liceul la Miercurea Ciuc. Urmează
apoi cursurile Școlii de Belle Arte
din București, secția sculptură. A lucrat ca lăcătuș
la Uzinele de Fier din Hunedoara și ca sculptor
animalier la Institutul Național
Zootehnic. Opera sa artistică
cuprinde (selectiv): Monumentul Îngeri - Cimitirul Belu
(1932); Monumentul Horia,
Cloșca și Crișan din Alba Iulia
(1937); Monumentul Sf. Anton
de Padova din Novi Sad (1943);
Bustul lui Mark Twain – Parcul
Herăstrău) (1951); George
Enescu – Băile Felix (1962); Nicolae Bălcescu – Oradea (1969).
IRINA CODREANU (17.07.1896
București – 12.01.1985 Nogent-surMarne Franța)
Sculptoriță, a absolvit Școala de
Belle Arte din București în 1918, apii a
studiat la Academia La Grande Chaumiere din Paris, la clasele sculptorului
francez Antoine Bourdelle. A lucrat ca profesoară la
Universitatea din Iași și ca cercetătoare la Centrul de
Cercetări ale Mediului și ale Arhitecturii Rurale din
Paris. A expus lucrări la Salonul Artelor decorative din Paris, la Salonul
Tienal din Liege, Bruxelles, Berlin, București. Printre lucrările sale reprezentative se numără: Fecioara (bronz
negru); Chinezoaica și Daria (bronz);
Victorie – bronz (1971); Iarba – granit
roz (1973); Draperie – marmură de
Carrara (1973).
DUMITRU PAVELESCU-DIMO (19.07.
1870 Calafat – 1.09.1944)
A urmat școala primară și liceul la
București, apoi Școala Națională de
Arte Frumoase din București și o specializare la Florența. A debutat la Expoziția Artiștilor în Viață. Lucrările sale
au fost expuse la saloane oficiale, expoziții și con-

cursuri din țară și de peste
hotare, obținând aprecierile
publicului și a presei. Dintre
lucrările sale reprezentative fac
parte: Monumentul lui Traian –
Brăila; Statuia Independenței –
Pitești; Monumentul Independenței – Calafat; Monumentul ndependenței - Craiova;
Monumentul Funerar Th.
Stamatoiu – Caracal.
MIRCEA CORNELIU SPĂTARU (27.07.
1937 Epureni, Vaslui – 31.08.2011 Cluj)
Sculptor și profesor universitar,
a absolvit Institutul de Arte Plastice
„Ion Andreescu“ din Cluj. A lucrat ca și
cadru didactic la Institutul de Arte
Plastice „Ion Andreescu“ și profesor
universitar, rector al Universității Naționale de Arte
din București. Lucrările sale au fost expuse la expoziții
personale (selectiv): Expoziție de sculptură Sala Dales
București (1990), Expoziție de sculptură UNESCO
Paris (1991), Expoziție de sculptură Le Mans (1991);
expoziții naționale (selectiv): Expoziția de sculptură
Galeria Nouă București (1972), Expoziția de sculptură
„Semn“ București (984), Expoziția „10+1“ Sala Dalles București; expoziții internaționale (selectiv):
Bienala Internațională a Tineretului Paris (1971),
Bienala Internațională de Sculptură Mică Budapesta
(1977), Expoziția Internațională de sculptură și Desen
Varșovia (1978), ARTEXPO Budapesta (1991); monumente și ansambluri sculpturale (selectiv): Ansamblu monumental „Iulia Maniu“ –
bronz, București (1998), „Ion Mihalache“ – bronz, Topoloveni (2000),
Monumentul „Carol I“ – bronz, Craiova (2007), Monumentul „Nicolae
Bălcescu“ – bronz, București (2007).

Emil MANZUR

TRAISTA
CU PLANTE
MEDICINALE

O

plantă acvatică răspândită pe malul apelor,
denumită științific (Acorus calamus) este:

OBLIGEANA

Obligeana nu este utilizată doar pentru puterea
ei în cazul unei slăbiri a organelor digestive, în colici
și balonări stomacale și intestinale. Ea ajută și în
cazul atritei și al dereglărilor glandulare. Băile cu
obligeană sunt un remediu bun pentru degerături,
având o acțiune benefică asupra mâinilor și
picioarelor reci. Ochii slăbiți pot fi întăriți dacă se
ung ploapele cu suc proaspăt stors din rădăcină, se
lasă câteva minute și apoi se spală cu apă rece.

Rădăcina de obligeană se recomandă în cazul
funcționării proaste a rinichilor, fiind bună pentru
curățarea organismului și pentru a scapă fumătorii
de această patimă.
Să vă fie de folos!

Ana-Maria LAZĂR
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Despre înțelepciunea colectivă

NICOLAE IORGA ȘI VĂLENII DE MUNTE

(Urmare din pag. 13)

(Urmare din pag. 5)

Aici intervine clar un raport just între cenzură și înțelepciunea colectivă, fiindcă a impune
cenzura, înseamnă a ignora realitatea, de fapt a eluda înțelegerea nevoilor și dorințelor
oamenilor, ceea ce conduce la o perspectivă greșită asupra așteptărilor indivizilor, a societății
în general. De obicei aceasta este diferența dintre succes și eșec, indiferent că ne referim la un
produs, serviciu sau brand în sine. Iată și un exemplu: să spunem că deținem o companie care
produce cea mai bună mașină electrică din lume. Însă, dacă încercăm să o vindem pe o piață
dintr-o altă țară, unde salariul mediu pe economie este de 150 Euro, este puțin probabil ca să
fie cumpărată. Cetățenii vor prefera mașini second hand, deși au performanțe inferioare în
comparație cu cele ale autoturismului sofisticat, din două motive esențiale, pe care le-am ignorat
când am vrut să patrundem pe piața acelei țări: 1. mașina second hand răspunde mai bine
nevoilor acestor clienți (consumatori); 2. Nu am înțeles care sunt posibilitățile și nevoile acelor
consumatori ipotetici.
Morala care rezultă este că nu contează doar calitatea produsului, ci și utilitatea pe care
oamenii o asociază acestuia. Și mai este și faptul că a impune cu forța pe o piață un anume
produs, consecințele pot fi imprevizibile, chiar cu rezultate nefaste. Este ceea ce, în înțelepciunea
populară (colectivă) este redat prin dictonul: „dragoste cu sila nu se poate”.
Savanții se străduiesc să înțeleagă „programul de funcționare” din mintea ființelor umane,
văzuți în calitate de consumatori. Oamenii vor cumpăra acel ceva care satisface nevoile și
dorințele lor, nu ceea ce le este prezentat ca un produs excepțional. Dacă putem convinge
mulțimile că ceea ce le oferim este o soluție binevenită pentru nevoile lor, atunci demersul
nostru și-a atins scopul. Nu toți oamenii gândesc și simt la fel. Suntem diferiți, suntem chiar
foarte diferiți, deși aparent suntem la fel. Prin urmare, este necesar să stabilim, în primul
rând, cui ne adresăm (cărui segment al pieții îl avem în vedere). Nu este suficient să avem la
bază opinia unei singure persoane, oricât de competentă se arată și oricât de capabilă este
să ne asculte, deoarece nu găsește ecou, înțelegere. Nu mulțimea este de vină, ci acela care
a stabilit strategia, conținutul și țintele discursului, ceea ce presupune că nu a ales discursul
potrivit. Astfel, imperios este să găsim acel mesaj pe care să-l tramsmitem cu încredere, având
sentimentul că masele vor reacționa pozitiv. Sunt de evitat, prin urmare, mesajele de tip negativ.
Mai există un factor important în această ecuație - brandul/reputația - care poate fi cheia
succesului. Astfel masele fiind cucerite, vor răspunde pozitiv la mesajul transmis.
Așadar, conceptul de înțelepciune colectivă este corelat cu procesul de cunoaștere a opiniilor
și sugestiilor privitoare la diverse procese sociale care afectează populația, ceea ce din nefericire
astăzi este ignorat prin prea numeroasele compromisuri ... compromițătoare.

Între 1991 și 1994 a fost director general și fondator al Muzeului
Național Cotroceni, unde a organizat și deschis public un mare
muzeu de istorie și artă. Domnia sa a expus tema Muzeele memoriale în sprijinul identității și a oferit participanților la simpozion
câte un exemplar din lucrarea sa intitulată Colecționism.
Muzeologizare. Patrimonializare, apărută la Editura Oscar Print,
București, 2013.
A vorbit apoi prof. dr. Georgeta Filitti, istoric român, membru de
onoare al Academiei Române, care a prezentat tema Actualitatea
lui Nicolae Iorga, arătând că opera marelui istoric va dăinui câtă
vreme vor trăi români pe lume.
A urmat susținerea lucrărilor științifice, în zilele de Joi 16 și
Vineri 17 iunie 2022, fiind prezenți 23 de conferențiari din diferite
colțuri ale țării: Brebu, Iași, Bucov, Botoșani, Buzău, Brăila, Bacău,
Târgoviște, Ploiești, Sinaia, Horezu, Alexandria (Teleorman), și
desigur de la Vălenii de Munte. Fiecare conferențiar a vorbit
despre valorile de patrimoniu și despre personalitățile locale din
zona în care locuiesc, expunerile fiind pline de farmec și bogate în
informații.
Cu ocazia acestui simpozion, a avut loc vernisajul expoziției
temporare Nicolae Iorga- Patrimoniu inedit din „Colecția Iorga
– Pippidi”, expoziție prezentată de Cristina Păiușan, cercetător
științific la Muzeul Național de Istoria României.
Au fost expuse următoarele piese: Fotografia Ecaterinei Iorga
din august 1926 din grădina de la Văleni; Nicolae și Ecaterina (Catinca) Iorga – două efigii de bronz din anii ‚30; Carnețel de socoteli
al Catincăi Iorga; Diploma cu nr. 140 prin care Damianos, Patriarh al
sfântului oraș Ierusalim și al întregii Palestine, prețuind și premiind
pietatea fierbinte și răsplătind virtuțile primare, îi conferă profesorului Nicolae Iorga Marele Colan al Ordinului Sfântului Mormânt
Ortodox, dată în Sfântul Oraș Ierusalim la 6 Martie 1925 și multe
alte obiecte, care vor vorbi totdeauna de o mare valoare a neamului
românesc.

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