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GABRIELA	BANU:	„CASE	CU	SUFLET”	
ROMAN

Petre	CICHIRDAN

Gabriela Banu rămâne scriitoarea noastră pre-
ferată și după lectura acestui nou roman, „Case  

cu suflet”, după ce îi citisem și tălmăcisem pentru pre- 
sa noastră culturală dar și pentru Observatorul cana-
dian din Toronto cele două romane: „Sinestezii” și „A  
doua domniță Ralu”. Sperăm din toată inima să putem  
să facem astfel de acte scrise, similare, și în viitor, nu-
mele Gabrielei Banu fiind definitv înscris pe o curbă as- 
cendentă, aproape asimptotică, privind valoarea artis- 
tică pe care o afișează în cadrul literaturii beletristice - 
romanești!...Putând vorbi de acum înainte de un anu- 
me stil: marca Gabriela Banu! Un stil caracterizat prin- 
tr-un limbaj simplu și ușurința deplasării personajelor 
în orice plan, atât artistic, cât și social; un gen nou li- 
terar căruia doamna Banu îi atribuie 
câte ceva din spiritul celor trei arte  
semnificative, clasice: pictura, muzica  
și poezia... În toate cele trei cărți ale  
căror titluri le-am pomenit mai sus 
întâlnim personaje care, musai, tre- 
buie să fie oameni învățați, oameni  
de știință puși în interacțiune cu 
artiștii!...artiști nu oricum, ci în de-
venire, tineri care bat la porțile afir-
mării. Suntem convinși că Gabriela 
Banu este dumneaei înseși un spi- 
rit care plătește tribut ideii de si- 
nestezie și interferență între arte; în 
secolul XX și începutul de secol XXI  
această filosofie de viață, de exis-
tență, prinzând tot mai mult contur 
în arealul artistic; așa este, încă din a 
doua jumătate a sec. XX specializarea excesivă dând 
bir cu fugiții... 

„Case cu suflet”, un roman apărut la Editua Betta 
în 2022, semnat de Gabriela Banu, nu numai ca autor 
de carte, dar având și calitatea de corector și de autor 
al graficii de pe copertă! Ce să fie? Da, Gabriela Banu 
este autoarea tabloului „Peisaj cu case”!...înțelegeți 
acum de ce ne-am abătut puțin, la început, către 
noțiunea de interferență a artelor!? Și iată că, încă, 
de la început concluzionăm: autoarea romanului este 
o profesionistă desăvârșită așa cum este și doamna 
Mircea, personajul central al romanului, profesor și 
agent mobiliar; un scriitor desăvârșit după o carieră 
literară și științifică pe care nu credem să o mai vedem 
la cineva prea curând. În această viață, care, pe zi ce 
trece, se erodează tot mai mult privind necinstirea 
diviziunii reale a muncii, din care a dispărut chiar 
munca și meritul profesional, oameni ca doamna 

Banu sunt din ce în ce mai puțini. Oameni din ce 
în ce mai puțini care să fie și profesori, și pictori, și 
poeți...de ce nu, și agenți mobiliari! ...Vorbeam de 
stilul autoarei apropiat de stilul mentorului - Paulo 
Coelho - modern, aproape de avangardă! în tratarea 
dialogului și a frazării și, foarte, foarte important, da, 
mai mult decât atât, realist! Realitatea și adevărul 
înseamnă sfânta libertate pe care și-o dorește oricare 
artist care are ceva de spus. Această libertate este și 
va fi specifică secolului XXI! sau acest secol „nu va fi 
deloc” (cum ar spune André Malraux)...Dar, haideți să 
continuăm să o prezentăm pe Gabriela Banu așa cum 
se prezintă domnia sa în capitolul Bio-bibliografie. 
„Hispanistă” - absolventă a Facultății de Limbi și 
Literaturi Străine București: spaniolă - franceză - 
portugheză. Este membră USR (Uniunea Scriitorilor 

din România) - Traduceri - din 2008.  
Ziaristă - Agenția AGERPRES. Cores- 
pondent de presă a ziarului „Diario 
16” (1990 - 1995). O bogată activi- 
tate privind traducerile din portu- 
gheză și din, și în, spaniolă demon-
strând că marii scriitori se formează 
lângă  traducerile din marile opere  
literare ale umanității! Douăspre-
zece volume semnate, opere bele- 
tristice, între 2013 și 2022!...Opere  
în care constatăm, la fiecare, domi-
nanta ecologică care caracterizează  
narațiunea, fraza!...o ecologie a 
spi-ritului! de care ar trebui să țină 
cont toți artiștii și oamenii de știință! 
Artiștii avangardiști de la începutul 
secolului XX, nu au fost curați în 

spirit, cum spunem noi: ecologiști! cu excepția teribilă 
a lui Constantin Brâncuși care este primul în secolul 
XX care se opune inesteticului, spiritului modernist, 
deconstrucției! Gabriela Banu s-a născut cu puritatea 
spirituală și, astfel, o are în genă! iar acum nu face 
altceva decât să o elibereze și în opera ei beletristică...

*
Am început destul de greoi lectura acestei cărți, cu 

un surprinzător nume al eroului principal, eroină de 
fapt, Mircea, Mircea Maria Brașoveanu, o profesoară 
din lumea prezentului, din București, dar și cu alte 
preocupări: agent imobiliar de exemplu! ...Greoi, 
spuneam, până am descoperit firul acțiunii romanești, 
modul cum sunt expuse dialogurile și sucesiunea 
fazelor mișcării (personajelor); după care în câteva 
ore am citit volumul și am conspectat ceea ce ne-a 
interesat! La fel ca în Sinestezii sau A doua domniță 
Ralu am decriptat realitatea societății românești 



contemporane în expunere realistă, clasică, dar în 
tentă impresionistă, din care au dispărut explicațiile, 
acoladele; nu contează ce și cum, contează numai 
rezultatul: impresia cu care rămâne lectorul în 
dialog direct cu autorul... În volumul de față se face 
o admirabilă expunere a realității românești prin 
aceste fapte, întâmplări, ale văzutelor și nevăzutelor, 
situații cu care ne întâlnim la fiecare pas...putem să 
o numim realitate banală. Lucrurile acestea banale, 
ocupaționale, ni se par senzaționale, acum, când 
trăim într-o lume denaturată din punct de vedere al 
civilizației tradiționale...o lume a deplinătății politice, 
în total dispreț față de clasa de mijloc incorect definită 
după 32 de ani, ci mai degrabă ca o imensă clasă de 
jos, atât de bine creionată ca aparținând unei așa zise 
viitoare Siberie europeană... Cele câteva personaje 
care ni se autoprezintă sau pe care ni le prezintă 
doamna Mircea, sunt astfel creionate, încât, ele să nu 
cadă, decadă, la nivelul acesta de jos în care dominante 

sunt minciuna, frauda, mediocritatea crasă...o pătură 
(să nu-i mai zicem clasă), totuși, atât de jos în care 
oamenii nu au decât însușirea de a fi proști!...altfel 
nu s-ar fi uitat atâta la televizor și ar fi dat  crezare 
știrilor despre pandemia nenorocită în care fusese 
implicată și Poliția, și... Franța!...sau știrilor despre 
schimbarea climatică datorată țevii de eșapament! 
Mircea gândește: nu cred că trebuia să se implice 
până și OMS-ul să dea soluția izolării bătrânilor în 
casă; auzi, să piară două miliarde de bătrâni și copii...
Păi, ăstuia, cum îi spune...cu Melinda lui să facă un 
institut de cercetare privind reducerea populației la 
nivel mondial? Desigur, într-un fel gândește Mircea 
cu prietenul ei, avocatul, și altfel vecina de la parterul 
unui bloc confort III și altfel tânăra familie de la patru 
doritoare de o casă mai acatări, posibil și cu un anumit 
specific arhitectural, de ce nu, chiar o casă bântuită 
de spirite (nu prea rele), de ce nu, chiar, o „casă cu 
suflet”!... Descoperim în cartea Gabrielei Manu, și 

ne bucurăm că sunt oameni care mai cred în această 
idee!...că munca este o necesitate vitală, și care mai 
cred în necesitatea ca membrii conaționali, români, 
sau de orice neam, să nu se predea totalmente în 
tabăra celor care îi îndeamnă, mai ales pe cei tineri, 
să facă politică, să devină politicieni de tineri;  să 
devină toți IT-iști, să devină finanțiști, să nu mai 
lucreze nimeni! Personajele Gabrielei Manu muncesc 
până la epuizare, iubesc, speră mai mult decât 
trebuie, un fel de idealism care concordă perfect cu 
triada existențialistă, esențială vieții: Fabrica - Familia 
- Strada (tradiționaliștii pun în locul Străzii - Școala, 
alții - Biserica...) Această triadă este valabilă de când 
lumea...Nu poți exista dacă nu ai un loc de muncă! Nu 
poți exista dacă nu faci parte dintr-o familie (cum vrea 
să o înțeleagă fiecare)! Nu poți exista în afara Străzii!...
care înseamnă copilăria, mediul imediat, prietenia, 
guvernarea, nivelul de trai, civilizația...

28 iulie 2022

Ionuț	ȚENE

Trecerea la cele veșnice în aceste zile a poetului Vasile Tărâțeanu mi-a zdrobit 
inima. Vasile Tărâțeanu, poet și jurnalist, a încetat din viață la vârsta de 76 

ani (27 septembrie 1945 – 8 august 2022). Poetul a fost unul dintre cei mai activi și 
inimoși conducători ai comunității românești din Ucraina. Născut pe 27 septembrie 
1945 în satul Sinăuții de Jos, raionul Hliboca, Regiunea Cernăuți din nordul 
Bucovinei furat de URSS și succesoarea sa secundă, Ucraina, Vasile Tărâțeanu avea 
la activ multe distincții primite cu diferite ocazii festive, după o operă poetică și 
activitate culturală impresionantă. În 2019, poetul primise titlul de Cetățean de 
Onoare al municipiului Iași. În anul 1972 a absolvit cursurile Facultății de Litere de 
la Universitatea din Cernăuți. În 1989, alături de alți scriitori români din Cernăuți, 
a fondat Societatea pentru Cultură Română „Mihai Eminescu”. A fost coordonator 
al Fundației Culturale „Casa Limbii Române” din Cernăuți, redactor-șef al ziarelor 
„Plai românesc”, „Arcașul”, „Neamul românesc”. Puțini români cunosc lupta 
acestui scriitor român din Bucovina de nord răpită de URSS, în urma odiosului Pact 
Ribbentrop-Molotov din 1939. Frumosul Cernăuți, cu satele românești dimprejur 
și Codrii Cosminului au fost făcute cadou de Stalin Republicii Socialiste Sovietice 
Ucraina. Vasile Tărâțeanu a fost un scriitor român curajos, care nu s-a speriat 
nici de KGB-ul sovietic și nici de urmașul acestuia, SBU. A urmărit cu pasiune și 
încăpățânare să promoveze limba, istoria, tradiția și cultura română într-o Ucraină 
post-sovietică, care a călcat în picioare toate drepturile românilor și a minorităților 
naționale, deși liderii de la Kiev, în cel mai ipocrit mod susțineau că doresc să fie 
europeni și să intre în UE. S-au închis școlile în limba română și preoților le-a fost 
interzis să slujească în limba română în biserici, dar Vasile Tărâțeanu a vorbit și a 
creat în cea mai frumoasă limbă românească din regiunea Cernăuți. De tânăr s-a 
bătut pentru limba, cultura, istoria și tradiția românilor din acest teritoriu furat de 
sovietici. Puțină lume știe, că MAE și, mai ales, SIE, preocupate se pare de sinecuri 
sau pensii speciale, nu au mișcat un deget, nu au făcut un protest atunci când mulți 
intelectuali români din Ardeal mergeau spre Cernăuți la Vasile Tărâțeanu să-i ducă 
cărți, diplome sau o vorbă caldă românească și poliția de fronieră ucraineană îi 
opreau la vamă, le dădeau ordine de persona non grata. Intelectualii români erau 
umiliți de poliția de frontieră în vămile ucrainene pentru că duceau cărți românești 
în Bucovina de nord și Maramureșul istoric. Dacă unul dintre intelectualii români 
avea norocul să treacă de vamă era imediat oprit de poliția rutieră, care le făceau 
șicane: ba, că aveau viteză, că nu aveau actele în regulă, ba, că au făcut o depășire 
forțată. Mi s-au plâns intelectuali români, și eu cunosc bine cazurile pentru că am 
trecut printr-o situație oarecum similară, când poliția ucraineană pur și simplu 
arunca cărțile cu Eminescu afară din portbagajul mașinii. Cu lacrimi în ochi, 
intelectuali români se puneau în genunchi ca să ia cărțile cu poezii ale lui Eminescu 
de pe jos. MAE știe foarte bine aceste abuzuri de ani de zile ale poliției ucrainene, 
vameșilor și agenților, dar nu au mișcat un deget ca să apere interesele și onoarea 
cetățenilor români umiliți când mergeau la frații lor din Bucovina de nord. Bogdan 
Aurescu, trecătorul ministru de externe vine cu ipocrizie acum să plângă la trecerea 
la cele veșnice a poetului din Bucovina de nord, Vasile Tărâțeanu, dar nu a făcut 

VASILE	TĂRÂȚEANU,	UN	POET	CARE	A	LUPTAT	PENTRU	
UNIREA	CU	ROMÂNIA	A	TERITORIILOR	FURATE	DE	URSS	

PENTRU	RSS	UCRAINEANĂ!
nimic pentru apărarea drepturilor românilor și a scriitorilor noștri din Bucovina de 
nord.

Vasile Tărâțeanu a știut bine în ce țară trăit și și-a dus crucea cu demnitate. A 
murit ca român. Dar, iată ce scria poetul într-un interviu din 2013. Este profetic 
și edificator: ”Au venit portocalii (democrații pro-europeni nota red.), dar ei sunt 
ultranaţionaliştii de ieri, care ne-au împiedicat să ridică Monumentul lui Ştefan 
cel Mare, acolo, în Nordul Bucovinei, ne-au împiedicat să cele brăm cei 500 de ani 
de la bătălia din Codri Cosminului, aflaţi acolo, la noi, şi unde Ştefan s-a acoperit 
de glorie. Nu ne-au permis pe motiv că Ştefan cel Mare a fost călăul Pocuţiei, că a 
fost ocupantul Bucovinei, nu stăpânul, domnitorul acestui ţinut, cel care l-a apărat 
cu spada şi crucea. Românul, cel care a vrut să facă România Mare pe teritoriul 
ucrainean este ocupantul. Nu vorbesc de luscenko, acesta e un om european, cu 
gânduri europene, dar cei care au fost în echipa lui, foarte mulţi din echipa lui, care 
s-au ridicat deasupra valului să dispună şi care n-au reuşit să se afirme niciodată. Şi 
nu s-au putut afirma nu pentru că ar fi fost împiedicaţi de cineva, ci pentru că n-au 
putut face faţă, pentru că îţi trebuie o anumită inteligenţă, o anumită capacitate, 
o anumită pregătire, cunoştinţe profunde în domenii diferite. De care unii dintre 
ei duc lipsă. Sunt şi unii cu deschidere euro peană, dar sunt şi unii de parcă au ieşit 
din feudalism. Parcă au trăit în pustiul Gobi, căci ei vorbesc şi acum de ocupanţii 
români. Dacă vorbesc de Europa şi de orientarea Ucrainei spre Europa, putem noi 
vorbi despre ocupanţii români ai Bucovinei?” Vasile Tărâțeanu în 2013 nu-și făcea 
nicio iluzie despre ”europenismul” noii puteri de la Kiev. ”Putem vorbi noi acum 
despre faptul că Eminescu a vrut să facă România Mare acolo şi este un renegat 
ucrainean? Putem să-i acceptăm pe acei oameni care au fost împotriva ridicării 
Monumentului lui Eminescu la Cernăuţi? Puteam eu să fiu alături sau să fac corp 
comun cu ei, din moment ce ei ne împiedică să avem un colectiv artistic românesc 
la Filarmonica din Cernăuţi sau să fiu lângă cei care ne împiedică să revenim la 
zecile de denumiri ale localităţilor noastre? Noi suntem cu cei pe aceeaşi poziţie 
numai cu dis cuţia orientării europene a Ucrainei. Pe alte probleme nu mă pot situa 
alături de ei, odată ce ei atacă tot ce este românesc în nordul Bucovinei, în nordul 
Basarabiei şi ţinutul Herţei. Ei, care contestă drepturile noastre istorice şi cultu rale 
asupra acestor ţinuturi, nu pot sta cu mine de aceeaşi parte a baricadei. Ucraina 
poate că va intra în Europa – dă, Doamne, să intre – dar nu ştiu dacă va putea intra 
cu o asemenea mentalitate a unei mari majorităţi a populaţiei, căci naţionalismul 
ucrainean a dus la limita lui maximă, nu vreau să spun fascistă, pe alocuri, căci şi 
în presa noastră de acolo, România este declarată ca cea mai nepri etenoasă ţară 
a Ucrainei. Apar în presă şi acum articole prin care România este con damnată 
pentru faptul că acordă dublă cetăţenie foştilor ei cetăţeni sau urmaşilor aces tora, 
cărora li s-a luat cetăţenia în mod brutal, prin Diktat. 

România este atacată pentru că cere să se facă dreptate în legătură cu canalul 
Bâstroie, cu platoul continental al Mării Negre şi cu Insula Şerpilor. Vă daţi seama 
care este mentali tatea acestor formaţiuni politice, dacă unele partide mai au 
şi unităţi paramilitare? Vă daţi seama că în situaţie se află Ucraina şi trebuie să 
lucreze mult în direcţia europenizării ei. 

(Continuare în pag. 4)
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De aseară nu mă pot despărți de el, din ce a ră-
mas din el în mine, de vocea lui, de râsul lui  

de o personală franchețe, poreclele de mare sponta-
neitate ce le dăruia cu maiestrie și rămâneau ca tim- 
brul pe scrisoare, de el la spritz sau la întâlnirile poli-
tice de seara, în care eram cu toții scânteietoare ta-
lente, de copiii de țigani din spital, pe care, nefiind în  
stare să se ferească de hățurile de muci cu care își de- 
corau pieptul sfrijit, ii ridica în brațe, ii săruta ca un  
tată care îi regăsise după îndelung, ostoitoare căutari  
și le dădea nume care nu se mai deslipea de ei, pen- 
tru că pe ei îi fascina, deveneau...cetățeni!

Seara de vară, așezată deja îndărătnic, îmi trăgeam 
pașii spre casă, când, în fața megamall-ului Cozia, îl 
întânesc pe Silviu Purcarete, care dinspre Sibiu, se 
răsfăța cu câțiva pași prin Râmnic. Nu aveam unde să 
ne adapostim în viul nopții, așa că am tălpuit repetat 
Terasa, evocând, în principal, pe Dragoș.

„Tu vii, Doamne, de unde, din care tărâm/ Nici vor- 
bă,  copile, eu vin de la Râm…/ Sunt domn de la Râmnic,  
nici grec, nici arab,/ Mă iată în cartea Matei Basarab”

… Nu știam, cu atâția ani înainte, cine este domnul 
subțire, pe care îl apelam Dragoș, așa cum îl apelau 
și Goange Marinescu, și Mișu Cosmescu și Cristian 
Alexandrescu și… Doar nenea Tică Dumitrescu, Nelu 
Stroe adăugau, într-o rostire respectuoasă, „domnu’ 
doctor”! Avea treceri rare, ca și a mea, de altfel. Fă-
cusem 3 ani de Școală Populară de artă, fusesem dejea  
primit de Teatrul (de neprofesioniști) din Râmnic, ina-
inte de a pleca pentru studiile superioare la Timișoara, 
unde intrasem în teatrul sudențesc!... Îl cunosc pe dom- 
nul doctor. Domnul doctor Dragoș Serafim. Un nume 
alcătuit din numele descălecătorului moldav - destul de 
rar în Oltenia veche și Seraphim, inaltă demnitate an- 
gelică, stătătoare în proximitatea lui Dumnezeu! Sera- 
fimii sunt ființe angelice menționate o singură dată în 
Sfânta Scriptură (Isaiia 6:1-6). După rădăcina ebraică 
a termenului care îi definește, „serafimi” înseamnă 
„cei ce ard” (în sens de strălucire). Ei sunt îngerii care  
fac de gardă în fața tronului lui Dumnezeu și cântă, 
întreținând atmosfera cerească. Strălucirea și frumu-
sețea lor este o exprimare a slavei lui Dumnezeu.

Rară consonanță între om si numele lui, ca aici! Un 
om delicat, subțire, o notă de eleganță din naturalețe, 
nimic care să se abată de la nobila rimă, care era omul 
! Constat o curgere plăcută a conversației cu el, câteva 
minute dilatându-se la nivel de veche colegialitate!   

Timpul îmi adaugă uimiri, raportate la colțul de 
provincie în care căutam să ne așezam în altitudinea 
unui oraș important. Căutam să ne „metropolizăm”. 
Pe aici trecuseră asiaticii în sandale, aduși din urbele 
grecești ale Asiei, sub sigla „civis romanum sum “.

Teatrul viețuia în splendida clădire în care astăzi 
oamenii își duc neânțelegerile, umorile, nădușiți de 
autobuzele născute din diligențe, tribunalul județean! 
Fosta clădire splendidă, pe care trona încă zeița The-
mis, cu  ochii neutri și care, azi, s-a dilatat inestetic, 
zeița cu eșarfa umedă de plâns, furată, găsindu-și eter- 
nitatea în vreo magazie rurală, sau mai degrabă în 
vreo fundație de bloc proletar! Parterul găzduia Biblio- 
teca și sala de  lectură, ctitorită legendar de dl. Eugen 
Ciorăscu. Seri de poezie, seri musicale dar, mai ales, frec- 
vente lansăre de carte, cu seri de poezie urmate de ta- 
lentul ambițios al truditorilor anonimi, doar cu școala 
intuiției, ai teatrului orașului.

Târgul vorbea că doctorul Serafim, în colaborare 
cu o legenda a urbei, au fost premiați cu un doctorat 
onorific pe o lucrare care trata maternitatea pe 
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CU	DRAGOȘ	SERAFIM,	PRIN	RÂMNICUL	NOSTRU
frescele mănăstirii Govora!

În 1974 devine doctor în științe! Așadar, cu mult îna- 
intea folclorizării copierii lucrărilor științifice și respec-
tarea lor ca acte de patriotism! A fost nominalizat alături  
de Nelson Mandela, ca apărator al drepturilor omului! 

Foarte importanta apartenența și aportul semnalat 
de media vremii, în Societatea Internatională de Isto-
rie a medicine, de membru al Grupului European pen-
tru cercetări în Pediatrie Ambulatorie CERPA (ales în 
plen   la Congresul de la Lausanne, 1992).

Ștergând de colbul timpului imagini care să-mi învie  
culorile filmului Dragoș Serafim, se desprind cadre ale  
copilăriei și adolescenței mele în care apar perso-
nalități medicale inplicate în viața culturală a urbei. 
Doctorul Georgescu, care face din teatrul din Râmnic, 
o instituție de cunoastere națională! Tică Dumitrescu 
trudea neobosit la o corespondență sentimentală cu  
actori profesioniști din București, Craiova, Cluj, intere-
sați de sănătatea plămânilor râmniceni ai Taliei.

Opereta șlefuită în Râmnic de Dodo Ionescu este  
premiată repetat cu aur și cu turnee în orașe ce be-
neficiau de un teatru lyric! Ei bine, orchestra operetei, 
în construcția unui desăvârșit profeionist, Gabriel 
Chaborski, avea o alcătuire, majoritar medicală!

Am fost prezent, de câteva ori, la întâlniri pe care 
leaderul medicilor pediatriei vâlcene le așeza sub ne-
deranjul întâmplării. Sigur că nu aveam acumularea de  
noțiuni care să-mi favorizeze creșteri, dar am fost îm-
bogățit cu piloni care aveau să-mi șlefuiască hotărâri 
de mai târziu, când „aflatul în treabă” și șarpele curiozi- 
tății mă împinseseră în nou născuta politică mioritică.

Doctorul Dragoș Serafim avea un cabinet în Poli-
clinică, unde, la sfarșit de program se întâlneau mdici 
pediatri ca dr. Sântu, dr. Popescu Dan, dr. Ceapă… Me-
moria mea conservă o dezbatere legată de o crimă pe-
trecută pe dealul Capela, unde un adolescent și-a ucis 
prietena. Dr. Sântu a adus de acasă un teanc de caiete 
ce cuprindeau evoluția medicală a tânarului criminal, 
de la naștere pâna la abominabila întâmplare. La fieca- 
re vizită, doctoral trasa liniile necesare de compor- 
tament al părinților, descrierea punctelor îngrijorătoa-
re, în caiete fiind atașate și scrisorile prin care mama 
relata doctorului borna comportamentală a copilului. 
Urmau dezbateri sau glisări în glumițe sau starea roșie 
a traseelor politice ale vremii. A curs un timp lung și, 
într-un melanj, în regulile brawniene ale întâmplări... 

O familie cu probleme materiale nemiloase, sluj- 
ba la întâmplare a mamei, fără tată, 2 copii, cu naș-
tere generoasă, subțiri, longilni, dezghețați la minte 
peste medie. Băiatul, al doilea născut, circa  8 ani, se  
prăbușește, într-o bună zi la școală. Urgență, spital, inves- 
tigații. Diagnostic neclar, bâlbâit. Copilul se stinge, in 
ochii disperați ai mamei și a câtorva vecini proletari, ne- 
putincioși, umeziți de milă și neputință! Îl caut pe Dra- 
goș Serafim, împins de firul firavei speranțe. Doctorul se 
implică, la rugămintea mea, făcându-i cunosută dipe- 
rarea familiei, starea ei pauperă, lipsită de mijloace, în 
așteptarea unui sfârșit implacabil, apropiat. Doctorul 
Serafim mobilizează echipa, după ce vede copilul și 
copilul este salvat. Zăresc frecvent siluet de jucător în 
NBA a copilului de odinioară și, de fiecare dată, îmi 
redeschide cartea „Serafim” aflată în tezaurul meu de 
amintiri. Îmi citește neliniștea și mă descoase.

Ne cunoșteam de câțiva ani dar nu apelasem la 
ajutorul lui medical. Fiul meu avea o sensibilitate 
respiratorie, pe care medicul de circă nu o așezase 
în pachetul cu leacuri potrivite. De atunci și până la 
plecarea lui din oraș, la studii în alt punct de pe hartă, 

Dragos, îngerul Serafim, a preluat rolul - cu care îl hă- 
răzise destinul, dându-i spre neezitare numele-des-tin, 
de înger de rang înalt. Tot fiul meu, intervenție chirur- 
gicală la doctoral Șerbulescu, chirurg de excepție și 
nobiliă ținută. Programarea a fost  făcută de Dragoș Sera- 
fim, dar, îl caut pe medical chirurg pentru o recon-
firmare, linistitoare.

Domnul doctor Șerbulescu, pe care îl interpelaz 
la intrarea domniei sale în gardă, m-a întreabat cum  
am intrat în programul lui, din ziua respectivă, dată fiind  
intervenția lipsită de clasificarea „urgent” ca nivel de  
dificultate. Eu rostesc numele Dragoș Serafim… și efec- 
tul este gen deschiderea peșterii din basm, „Sesam”. 
Cum ai ajuns la el, mă întreabă. Îi sunt prieten, răs-
pund. „Si eu îi sunt prieten! Prietenii prietenilor mei 
sunt prietenii mei. Ia loc!”

În urbe sosesc oameni importanți! Profesori uni-
versitari notorii din varii bresle, critici literari, poeti, 
muzicieni și muzicanți, pictori, regizori celebri… care 
schimbă trenul spre locuri cu mai multă energie sau  
cu ziare citite. O încărcătură vizibilă de energie inexpli-
cabilă, timpul țării  fiind deja lânced de dilatarea aș- 
teptării unei schimbări .Așteptare mai nervoasă în lăun- 
truri decât în curgerea leneță și stereotipă a străzii.

Imi așez cărare zilnică la Palatul de cultură, cla-
direa fanion a urbei. Biblioteca, cartea, devenind deja 
un lux în forma ei feciorelnica din librărie. O găseai, 
îndeobște… după despărțirea de altul.

La teatru, foarte viu, reânnod fluxurile energetice 
cu cei cu care aveam amintiri dinaite de plecare: Doru  
Moțoc, Tică Dumitrescu, Nelu Stroe, Nicolae Guraliuc și 
cunosc vulcanul de energie, confirmat de timp, Cristian  
Alexandrescu, Mișu Cosmescu, Goange Marinescu…

În una din vizitele începutului, intru în biroul direc- 
torului nou, Goange Marinescu, în care mai aștepta un  
bărbat. Ne prezentăm. Petre Magdin, cu care deșirăm 
vreo 2 ore pe teme rock, Ore de care nu sunt sigur, pen- 
tru că  Petre Magdin, când vorbea rock, facea timpul 
să stea.

Cred că evenimentul vremii a fost plecarea lui 
Horia Nestorescu- Bălcești pe urmele lui Nicolae 
Bălcescu, întru căutarea rămășițelor lui pământești! El,  
atunci director al Muzeului Județean, please pe tra- 
seul profesorului Nicolae Ionescu, frate al pașoptis-
tului Ion Ionescu de la Brad, întru contnuarea investi-
gațiilor acestuia. Plecarea nevrozează urbea politică, 
el este exclus din partidul iubit si destituit din nobila 
demnitate de director. Doru Moțoc dramatizează, 
splendid, noua poveste a marelui personaj al 
revoluțiilor pașoptiste, mort de ftizie la varsta cristică de  
treizecișitrei de ani. În adolescență, știam pe de rost  
aproape tot „Românii supt Mihai Voievod Viteazu”… 
      Se lansează cărti de poezie, proză scurtă, romane, 
teatru, cunoaștem, întrebăm, ne dilatăm importanța, 
întrebând, recitând, formulând intrebări. 

Aici îl cunosc și mă apropii de Dragoș Serafim, ca  
om de litere, nu medic, ignoranța asezându-mă acolo 
unde atunci îmi începea bezna. Truda  lui științifică, 



premiată în țară și peste, era dincolo de linia cu-
noașterii mele. Deci povestea competiției cu Marin 
Sorescu îmi părea o chestiune de breaslă.

Merg la câteva întâlniri cu Mircea Ivanescu, poe- 
zie. Ne vorbește… guri rămase căscate, mute. Sim-
țeam că izvorul este nobil, dar nu-i știam curgerea, 
albia! Va face și o lansare a traducerii James Joys, 
„Ulises”, tot în sat la noi. Târziu am aflat că James Joys 
a fost meditatorul lui Kosuth, de limba engleză, în 
surghiunul lui pe coasta dalmată.

Apoi creațiile, pe atunci slobozind lacrimile ascul-
tatoarelor de pe balcon, ale lui George Tărnea ca și ale  
lui Doru Moțoc încă supus frenetic al Minervei, Geor- 
ge Voica conectat de multă vreme în Francești la univer- 
salitate ca „lucrul de acasă” din vremea pandemiei.

Dragoș scrie reportaje, umblând ca un vrăjitor în 
slujba lui Cronos, peste tot și găsind privirii nestemate 
ce mie îmi păreau vândute de Hypnos.

Îmi mai amintesc de Ioan Alexandru. La Ioan Ale- 
xandru, nu „Cântarea Cântărilor” în neuitata lui tăl-
macire. Cascadele de iubire ale lui George Țărnea, de 
care mă va lega o mare prietenie până la grăbita lui  
plecare în eternitate, abundau, aveau ritm, aveau rimă  
și le scandam ca pe M.R.P. în anii 60.

Prizam poezie erotică la  Petre Tănăsoaica, la Geor- 
ge Stanca cu care am interpretat un ultim  concediu, 
cu soțiile, lipiți de tâmpla mânastirii Cozia. I-am 
amintit pentru că și ei, ca și Dragoș Serafim, sunt co-
nectați la semnele unei neliniști sociale în creștere, o 
semnalează, propun pași, biciuiesc greșelile.

În dramatizarea reușită a lui Doru Moțoc, istoria 
siciliană a Bălcesculului devine piesă de teatru, într-o 
izbutită regie a lui Goange Marinescu, în scenografia 
genială a lui Miti Chiriac, cu cortine de lumină și ban-
da sonoră impecabile ale lui Nell Ciorăscu, cu un Băl- 
cescu făcut de Cristian Alexandrescu, astfel încât sutele  
de elevi spectatori nu si l-au mai proiectat niciodată 
altfel, în imagine, pe strălucitul nostru revoluționar.

Greu de amintit vreo seară cu scaunul lui Dragoș 
Serafim gol, la acest spectacol. Am intrat ca înlocuitor 
al unui tânar actor angajaat de un teatru profesionist, 
dl. Dinculescu. Dealtfel cronica teatrală, cronica de 
eveniment îl ispitește și este din ce în ce mai mult 
cunoscută prin scrisu-I, vibrația pe spectacol. Cronica 
spectacolului făcut la Râmnic de Silviu Purcarete este 
o bijuterie remarcată elogios de renumitul gazetar, 
critic, poet, Ilie Purcaru.

Reintrasem pe scenă înlocuind un actor plecat, 
în piesa lui Doru Moțoc, dramatizare a istoriei 
Bălcescului de Horia Nestorescu-Bălcesti, după un 
periplu în Sicilia pentru care a plătit cu fucția de 
director al Muzeului județean. Cred că eu am jucat în 
vreo 35 de reprezentații, sălile fiind umplute de Horia 
Nestorescu care venea cu geamantanul de istorii. 
Erau prezenți autorul, companion de înaltă rasă, Doru 
Moțoc, doctorul Searafim, Goange Marinescu… și, 
de neuitat, ȚaȚa Gheorghița Măleanu, poetesa lumii 
noi și făcătoare a unei pâini de țăst ce se consuma 
după fiecare spectacol! Cristian Alexandrescu, despre 
care credeam că în Țara Româneascu s-a putut scrie 
o poezie, doar după ce o memorase Alexandrescu. 
Recita, dar mai ales povestea Dragoș Serafim despre 

personajele suprarealiste care-i călcasera cabinetul 
sau le consevase în memorie, din poveștile plimbate 
de ele! Se vorbea, se râdea, se trăia într-o lume liberă, 
ruptă de cea de afară, se plăsmuiau vise, aspirații, se 
povesteau, se criticau cărți… eram acolo ca „Pheonix” 
la Timisoara sau „Roșu și Negru”… în alt system.

La venirea lui Horia din Sicilia, de pe pașii celui dis- 
părut la vârsta christică, Nicolae Balcescu, și acum 
idolul meu, am croșetat o noapte întreagă pe tema că- 
reia Horia îi adusese urzeala, până spre răsăritul soare-
lui! La un vin de coacaze, pentru că sărăcia alimentară 
hrănea crunt, spiritual! A urmat o dramatizare de me- 
dalie, semnată de Doru Motoc, cu scenografia lui Miti, 
după cum am spus… si s-au dat 35 de spectacole, sălile  
fiind pline de spectator.

Dragoș Serafim, Horia Nestorescu-Bălcești, Cristian  
Alexandrescu, George Țărnea - atunci într-o navetă bu- 
curesteană, Goange Marinescu… iertat să fiu de cei  
uitați, de timpul a cărui trecere îmi noroiește memo-
ria… alcătuiau  un nucleu care ne atrăgea ca un drog. 
Nu ne fixam ore de întâlnire, dar eram acolo, exact la 
ora nefixată, fără întârziere. Ne împrumutam cărți, le 
făceam imn sau le flenduream fără milă! Cu Cristian 
Alexandrescu, inepuizabilul nostru tezaur de poezie, 
făcusem, dată fiind criza de carte fără teză, un deal, 
pe care ulterior l-am extins. Dacă îmi place foarte 
mult o carte din biblioteca lui, nu i-o mai returnez, el 
avand dreptul să își aleagă, necondiționat în vreun fel, 
o carte din strânsura mea de cărți!

Mircea Cornișteanu construiește un spectacol cupe,  
pe care îl va relua peste ani, în timpul directoratului său  
la Craiova: „Conu Leonida, față cu reactiunea” și actul 
doi, „Boborul”, un text colaj din trei schițe de Cara- 
giale, pe care l-am jucat îndelung! Așa m-am îndrăgostit 
de marele dramaturg. Repetam textul pentru al zece- 
lea spectacol și nu puteam fraza din cauza nestăpânirii 
hohotelor de râs. Atunci l-am recitit cu voce pe  Caragiale,  
cu scrisorile lui, cu el la Berlin, cu el în Cioculescu lui. 

Mircea Cristescu sosea la Râmnic, cu câteva zile 
înainte de spectacolul lui, preluând rolul de fereastră 
a noatră spre lume. Ne povestea de întânirile cu Vasile 
Șirli, fără să ni se nască îndrăzneala speranței că Vasile 
Șirli, în doi ani, va fi la Râmnic, adus de Dan Micu și, 
apoi, va semna toate muzicile din spectacolele lui Dan 
Micu, cât a trăit acesta si ale lui Silviu Purcărete.

Aveam, citându-l pe Blaga, și o „boală în strune”, cu  
incontestabilă aspirație „spre soare apune”, maestrul 
fiind Nell Ciorascu, cu nenumarate oferte de job la 
televiziunea română, pe care  le-a refuzat „sans peur 
et sans reproche.”

Timpul ne este prieten și în Râmnic ni se alătură 
domnul Mircea Cristescu, cel care în 1958 conducea 
orchestra radiodifuziunu române pentru muzica la 
„Moara  cu noroc” a lui Victor Iliu. Maestrul umplea sălile,  
ploaie peste o secetă, căreia  Ramnicul îi mai încercase 
leacul de câteva ori. Concerte cu arii din operă, cu  
piese simfonice de largă cunoaștere, asigurau sem-
nalul unei educații necesare.

„Povestea soldatului” a lui Stravinsky, cu partici-
parea lui Avy Abramovici, Iancu Văduva… este un eve- 
niment în comparație cu marele spectacol de la 
Garnier. Doctorul Cristian Belu Bengescu procurase 

vinilul și îl comparam cu înregistrarea noastră, fără 
picătură de rușine…

Într-o primăvară vine Moculescu, care construiește 
un spectacol de revistă. Dodo Ionescu regizase două 
spectacole de emoționantă aducere aminte.

Dragoș Serafim este ubicuu, cunoscător de subtilă 
finețe, liant într-un grup căruia timpul îi dăruise 
personalități incontestabile  ca valoare și ca diversitate! 
Scrie în presa locală, șfichiuie inmanușat ce se publică, 
ce se vede sau aude, cu atenție serafimică, nu pentru 
a răni, ci pentru a stăvili autostrada mitocăniei, într-o 
cavalcadă care, dupa 1989, rănește, hrănind  lipsa de 
educație, prostul gust. 

La începutul lui 90, un schimb de locuință mă îm-
pinge la Brezoi, pentru câteva scânduri necesare unor 
lucrări reparatorii. Îl cunosc aici pe Radu Capră, căruia 
Dragoș Serafim mă recomandase. Stau cateva zile, rea- 
lizând faptul că aici Dragoș Searafim era un mit. Apoi  
îl cunosc pe bunul său prieten și coleg de liceu, dom- 
nul Calotescu, băiat de popă de Muiereasca! Dragoș  
Serafim își începuse la Brezoi profesia, aici cunos-
cand-o pe Emilia, cea care îi va deveni soție și îi va dărui  
doi copii, Dragoș și Diana… Își va recupera frecvent 
energia aici, în timpul zgârcit, rămas. Dar… spre sfârși-
tul anului 89, ne trăznește zvonul că prietenul nostru 
s-a sfârșit, un anevrism anortic fiindu-i fatal. Urmează 
fectificari care ne revigorează speranța, Dragoș 
Serafim fiind tratat intr-un spital de top, parizian, 
trimis de Crucea Roșie, existând șanse de recuperare. 

Cred că în februarie 1990, în proximitatea casei lui,  
pe la podul lui Hozoc, pe unde trecea unul din cana-
lele ce salubrizau urbea după marele incendiu de la  
1847, unde ne-am întâlnit, Dragoș Serafim era într-o  
bună stare fizică. Ne-am așezat pe o bancă și am înce-
put să-i deșir percepția mea asupra ceeace cursese și am 
încercat să așez, nevolnic, păreri de ce va să fie, confir- 
mate, din nenorocire. A doua zi, ne reântâlnim și Dragoș  
Serafim devine membru al Partidului Național Liberal.

Hrănit de o energie, fără îndoială divină, Dragoș 
Serafim, după un sfârșit cu greu amânat, este peste 
tot. Este la spital, este în județ, este la București, 
îmbrățișeaza copiii de țigani, este la casele de copii 
părăsiți, împarte haine, împarte bomboare, ciocolate, 
ii răsfață, îi sărută. 

Acum 2 ani, o tânără doamnă m-a sunat și mi-a 
propus să reluăm activitatea fundației lui Dragoș 
Serafim! Am refuzat, evaluându-mi restul de energie, 
anjamentele diferite, eu implicat în alte contrucții,

Îmi doream un rol, un anumit rol, în „Emigranții” de 
Slawomir Mrozek, unul din magistralii piloni ai teoriei 
lui GROTOWSKI, care a dat culturii umane comori 
nemuritoare. Regia și-o asuma Goange Marinescu, cu 
care o copilărescă stare conflictuală mi-a împiedicat 
colaborarea. Spectacolul a fost realizat, peste vreun  
an și jumătate, de europeanul regizor Silviu Purcărete. 
Spectacolul este un succes, în situația în care Teatrul 
Mic înregistrase un mare succes, având ca protagoniști  
pe Ștefan Iordache și Mitică Popescu. Maestrul Siviu 
Purcărete reușește, la Teatrul „Anton Pann”, un spec-
tacol strălucitor, căruia doar cronica semnată de Dra-
goș Serafim îi poate concura!

(Materialul ne-a fost trimis de poetul Felix Sima)

VASILE	TĂRÂȚEANU,	UN	POET...	
(Urmare din pag. 2)

Minoritatea ro mânească din Ucraina doreşte ca statul, ai cărui cetăţeni sun tem, 
să intre şi în NATO şi UE, pentru că acolo noi ne-am putea întâlni cu patria noastră 
istorică, şi astfel ne-am putea păstra valorile noastre cultu rale. Nu europenizarea 
culturii. Cultura trebuie să rămână naţională. Eminescu e Emi nescu numai dacă 
este român. El trebuie însă tradus în toate limbile şi e bine că s-a tradus, pentru 
că astfel se vede speci ficul nostru, frumuseţea noas tră culturală, a sufletului şi 
a tradiţiilor poporului nostru. Istoria noastră e mare şi ea nu poate fi neglijată. 
Noi trebuie să luăm din Europa noi tehnologii, cultura muncii, a punctualităţii şi 

corectitudinii. Să ne eliberăm de balcanismul nostru, de lălăiala noastră. Eu cred 
că avem şi ce da europe nilor care s-au cam golit pe dinăuntru. Ei n-au bogăţia spi-
rituală pe care o avem noi. Şi nu au aceste sentimente calde, frumoase, pe care le 
au românii faţă de toţi veniţii, această capacitate de a-l primi pe om, de a-i pune în 
faţă tot ce ai mai bun în casă, de a-l pofti la masă. Europa s-a înstrăinat, s-a închis 
faţă de ceilalţi.” Acesta a fost și astfel a gândit poetul Vasile Tărâțeanu, un român 
și patriot autentic, care a ținut sus steagul democrației și libertății românești 
în Bucovina de nord furată de Stalin și dată cadou sovieticilor de la Kiev. Vasile 
Tărâțeanu nu și-a uitat istoria și a știut bine că ce-i românesc nu piere în regiunea 
Cernăuți. Drum lin în ceruri poete, alături de Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu, pe 
care i-a iubit până la moarte!

4 septembrie/2022
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Pr.	Dr.	Ioan	DURĂ

Ansamblul schitului-mănăstire Fedeleșoiu 
era alcătuit din biserica cu pridvor, turn 

clopotniță, chilii, stăreția-Casa domnească, cuhnie1, 
trapeza2, și ziduri de incintă.                                                                               

Întreg ansamblu al fostului schit-mănăstire Fedele-
șoiu rămas după incendiul devastator al acestuia din 
1883 și restaurat recent este monument istoric. 

Data de ,,1884, 19 ian.’’ din titlu indică începerea 
folosirii bisericii fostului schit Fedeleșoiu ca lăcaș de 
mir, pe seama locuitorilor satului cu același nume. 
Cu precizarea că biserica schitului a suferit din cauza 
incendiului din 1883 doar la acoperișul acesteia, care 
a fost însă reparat grabnic de sătenii Fedeleșoiului.

Se mai cuvine precizat, totodată, că schitul Fede-
leșoiu a fost ridicat la treapta de mănăstire pentru 
mai mulți ani în timpul stăpânirii Olteniei de către 
austrieci (21 iul. 1718-sept. 1739).

Biserica schitului Fedeleșoiu a fost ridicată pe un 
loc mai înalt numit ,,La Cetate’’, apoi ,,Cetățuia’’ sau 
,,Cetățuie’’ ,,ot Fedelesciori’’, cum era atunci denumit 
satul.  De la atestarea sa documentară în 1503 și 
până în 1951, satul Fedeleșoiu a aparținut Județului 
Argeș. Apoi, în 1951 și 1952 (până la decretul din 27 
septembrie) satul Fedeleșoiu a aparținut de Regiunea 
Vâlcea. Și din 27 septembrie 1952 și până în 1968 
Fedeleșoiu a aparținut de Raionul Vâlcea, Regiunea 
Pitești (devenită Argeș în 1956). În fine, în baza Legii 
nr 57 din 16 februarie 1968 satul Fedeleșoiu aparține 
de Județul Vâlcea până în prezent.  Zidirea bisericii 
schitului Fedeleșoiu, din piatră și cărămidă, potrivit 
condicii mănăstirii Sfântului Pantelimon ,,s-au început 
...în luna lui iulie 30 în ziua miercuri în anii de la 
început 7181 și de la Hristos 1673...’’3. Iar ,,piatra și 
cărămida de construcție de la această biserică au fost 
aduse din ruinele castrului roman de la Rădăcinești.’’4.

Lucrările la biserica schitului de la Fedeleșoiu 
a durat timp de mai mulți ani și s-a sfârșit în timpul 
domniei lui Constantin Brâncoveanu cel Sfânt. Mai  
ales că domnitorul Grigore Ghica I (p. 23 mart./ 2 apr.  
1672-p. 17/27 nov. 1673 - a doua domnie a sa) după 
doar câteva luni de la începutul ridicării bisericii 
schitului Fedeleșoiu, mai exact în noiembrie 1673, a 
fost mazilit și a luat drumul exilului însoțit de Domna 
Maria. Așa încât, potrivit pisaniei sculptate a bisericii 
schitului Fedeleșoiu din 1702, ,,au rămas asupra Prea- 
sfințitului Mitropolit chir Varlaam’’, care ,,s-a nevoit 
de au isprăvit acéste toate câte se văd, cu toată 
podoaba ei, întru slava lui Dumnezău. Amin. În zilele 
lui ,,Io<an> Costandin Basarabu voivod, avgust 10 
zil[e] ani de la Adam 7210, de la H<risto> 1700.’’.

Lăcașul schitului Fedeleșoiu a fost construit în  
formă de cruce - Sfântul Altar, naos și pronaos - și în  
plan treflat, asemenea bisericii mănăstirii Cozia, 
cu turla deasupra naosului. De la ridicarea bisericii 
schitului-mănăstire Fedeleșoiu în 1673 și până spre  
sfârșitul anului 1883, aceasta a aparținut așezămân-
tului monahal, iar din 1884 și până prezent deservește 
credincioșii parohiei localității cu același nume, fiind 
monument istoric.

Pridvorul (porticul) bisericii schitului Fedeleșoiu 
,,a fost adăugat ulterior de către doi arhimandriți 
co-ctitori: Ioan de la Hurez și Ghenadie de Argeș.’’5. 
Apoi, mult mai târziu, și anume la 1775, pridvorul a 
fost pictat de ,,Rafail ierodiacon, popa Dragomir din 
Făgețel și Pătru ucenic, semnați pe latura sudică și 
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nordică a acestuia.’’6. De altfel, inscripția de pe fațada 
pridvorului, aflată ,,deasupra coloanei ce mărginește 
accesul în cuprinsul lăcașului’’ indică ,,leato 1775’’7.

Turnul clopotniță al schitului Fedeleșoiu, pe sub  
care se intră în incintă, are două nivele. Și de sem-
nalat că ,,pe bolovani de rîu din zidăria culoarului clo- 
potniței’’ găsim ,,dăltuite în piatră’’ două inscripții  
din 1720: prima, ,,Eu Gligorie; 7228’’, iar a doua ,,+ 
Theodosie. L(eat) 7228 ghen(arie)10’’8. 

Cu trei ani înainte de cercetarea bisericii din 
Fedeleșoiu în 1912, adică în martie 1909, Nicolae 
Iorga a fost să vadă de aproape biserica vechiului schit 
Olteni, începută a fi ridicată ,,în anul 1542’’9, apoi 
,,începând cu anul 1795 până în anul 1812, Preda 
Bujoreanu, boier din această localitate, împreună 
cu alții mai înstăriți, pe zidurile bisericii din 1542 au 
zidit o biserică mai mare’’10. Or, biserica schitului 
Olteni se află în partea de miazănoapte de Râmnicu 
Vâlcea, pe malul drept al Oltului. Și de la biserica 
schitului Olteni, N. Iorga a putut privi peste Olt, în 
față, biserica schitului Fedeleșoiu și despre care avea 
să scrie în însemnările sale din 1909: ,,Din cimitirul cu 
cruci țărănești proaspete, privirea se întinde asupra 
înălțimii din față, peste apă, și acolo, înnegrite de 
vreme, se văd zidurile, încă în picioare, clopotnița 
stricată sus și adaosă cu scânduri, turnulețul frumos 
al mânăstirii Fedeleșoiul, danie din anul 1670 a 
moldovencii Maria Sturza, Doamna lui Grigorașcu 
Ghica cel șiret și în multe feluri trădător.’’11. Din 
cele consemnate de Nicolae Iorga în 1909 aflăm că 
turnul clopotniței de la Fedeleșoiu ar fi fost ridicat 
de doamna Maria Sturza, soția domnitorului Grigorie 
I Ghica, în 1670. Or, aceasta ar înseamna că turnul 
cloptniță al schitului Fedeleșoiu să fi fost ridicat cu trei 
ani înainte de începerea lucrărilor bisericii acestuia, 
adică în iulie 1673. Însă în ,,Lista monumentelor 
istorice 2015 - Județul Vâlcea’’ a Ministerului Culturii, 
turnul clopotniță al ,,fostului schit Fedeleșoiu’’ este 
trecut că datează din ,,1673’’12.

Chiliile schitului Fedeleșoiu datează din 1836, 
potrivit majorității cercetătorilor istorici. Unul 
dintre istorici, Nicolae Stoicescu, este categoric și 
scrie că acestea, adică chiliile de la Fedeleșoiu, au 
fost ,,adăugate în 1836’’13. Nu însă toți cercetătorii 
indică și numele celui care a ridicat chiliile schitului 
de la Fedeleșoiu. Dar printre cei care îi menționează 
numele celui care a ridicat chiliile se numără Virgiliu 
N. Drăghiceanu. Mai ales că V. N. Drăghiceanu, în 
timpul vizitării și cercetării monumentelor istorice din 
Oltenia în lunile septembrie și octombrie ale anului 
1910, a trecut și a văzut și ansamblul mănăstiresc 
Fedeleșoiu aflat pe partea stângă a Oltului din județul 
Argeș. Cu precizarea că Virgiliu N. Drăghiceanu a scris 
despre monumentele istorice cercetate în 1910 abia 
în raportul său întocmit în 1921. Concret, în raportul 
său, Virgiliu N. Drăghiceanu a scris despre vizita sa 
întreprinsă la schitul Fedeleșoiu din 23 octombrie 
1910: ,,Trecând Oltul, am trecut la Fedeleșoiu, în 
județul Argeș. ... Jur împrejurul mănăstirii se află 
chiliile, dărâmate și arse, ridicate de un descendent 
al vechiului ctitor: Alexandru Ghica Voevod. Într’o 
frumoasă pajură de marmură, decorată cu vulturul 
țerii, soarele supt el și doi ostași lângă tunuri la 
dreapta și la stânga pisaniei se află această inscripție: 
Domnul Alexandru Ghica, V(oe)vod Valahii, ani [9, ai 
?] Domniei, 1836”14.  Virgiliu N. Drăghiceanu a indicat 
în raportul său din 1921, deci, atât numele celui care 

a clădit chiliile, adică domnitorul Alexandru Ghica, cât 
și anul, 1836. Cercetătorul istoric preotul Dumitru 
Bălașa scria însă că nu toate chiliile de la Fedeleșoiu 
au fost construite în 1836, ci numai o parte dintre 
acestea: ,,O parte din chilii s-au zidit în 1836.’’15.  
Desigur mai sunt și alte păreri cu privire la datarea 
anului clădirii chiliilor schitului de la Fedeleșoiu. 
Bunăoară, istoricul de artă medievală, Vasile Drăguț, 
scrie: ,,Chiliile au  fost construite în 1830.’’16

Oricum, firesc era ca schitul Fedeleșoiu, mai ales 
când a fost și mănăstire pentru o perioadă din prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea, să fi avut chilii pentru 
viețuitori și înainte de clădirea chiliilor din 1836.

Stăreția-Casa domnească: Clădirea stăreției 
sau arhondaricul așezământului monahal de la 
Fedeleșoiu a fost construită în 1673. Mult mai 
târziu însă, și anume în 1836, avea să fie construită 
,,Casa Domnească’’, cu pivnițe boltite, chiar pe locul 
fostei ,,Casă a stăreției’’ datată din ,,1673’’17, de un 
descendent al Ghiculeștilor, domnitorul Alexandru 
Ghica (22 mart./3 apr. 1834-7 oct. 1842), cel care a 
ajuns mai târziu domn al Moldovei (aug. 1849-30 oct. 
1853; 1854-1/14 iul. 1856). ,Casa Domnească’, ,,după 
unele opinii a avut chiar statutul de palat domnesc.’’18 
De asemenea, în timpul aceluiași domnitor Alexandru 
Ghica, ,,clădirile incintei fiind integral refăcute’’19.

Așadar, domnitorul Alexandru Ghica este cel care a 
refăcut stăreția, chiliile și zidul de incintă ale schitului 
Fedeleșoiu.  Ioan Opriș în cartea sa ,,Monumente 
istorice din România (1850-1950)’’, apărută în 2001, 
scrie că la Fedeleșoiu, ,,în jurul bisericii, în cei dintâi 
ani ai veacului nostru’’, (adică, secolul XX, n. n.), ,,mai 
stăruiau ruinele casei domnești cu vreo 15 încăperi 
și pivniță, iar așezământul păstra încă valoroase 
însemne’’20.

După vizita sa la Fedeleșoiu în 1910, preotul 
Dominic Ionescu scria că: ,,Deasupra ușii de la ar-
hondaric în corpul dinspre Apus stă și acum stema 
țării cu vultur și cap de bou.’’, iar despre pridvorul 
arhondaricului că are ,,o splendidă vedere spre Olt’’21.

Înainte însă de cele scrise de preotul Dominic 
Ionescu, potrivit lui Constantin Bălan găsim con-
semnată  în ,,Calendar - Argeș’’ din 1900, la pagina 
116, nota 1, precizarea că: ,,În ruinele cele arse, la 
intrare în fostul salon domnesc, este o lespede de 
piatră cu pajera țării, scris ,,Grig. Ghica; la 1836’’22. 
Totodată, Constantin Bălan aduce și precizarea că 
,,informația’’ inserată în ,,Calendar-Argeș’’ din 1900 
se află ,,și la Al. Odobescu, A. 1 009, de la Bibl. Acad., 
plicul VII, f. 5 v, unde se vorbește de inscripția de la 
ușa casii lui ,Alek. Vodă Ghica’.’’23.  Nicolae Iorga scria 
despre ,,Casa domnească’’, mai exact despre ,,casele 
domnești’’ de la Fedeleșoiu, în urma vizitei sale în 
1912 la ctitoria mitropolitului Varlaam: ,,Nicăieri n’au 
căzut încă zimții de cărămidă tare și casele domnești 
păstrează încă toate liniile lor, deosebindu-se,   de-
asupra pivniților adânci, odaie de odaie: ba chiar în 
mijlocul unui arc de zidărie stă să se frângă stema 
săpată în piatră a familiei Ghica stăpânește încă 
adâncul (fig. 8).’’24.  Reconstituirea,Casei Domnești’, 
ridicată de domnitorul Alexandru Ghica în 1836 pe 
locul fostei stăreții, fiind ,,un edificiu armonios cu 
pivnițe boltite’’25, a fost inclusă în Planul Național 
de Restaurare și finanțată lucrarea ,,finalizată în anul 
2000.’’26. Totodată au fost restaurate corpul de chilii 
de pe latura nord-est și conservarea zidului de incintă 
de pe latura de vest, spre a i se reda ,,strălucirea de 



odinioară a acestui ansamblu monahal de valoare 
națională excepțională.’’27

Cert este că din 1991 și până în 2000, ,,Casa Dom-
nească’’ a fost restaurată de Direcția Monumentelor, 
Ansamblurilor și Siturilor Istorice București.

Cuhnia și trapeza schitului au căzut și acestea 
pradă incendiului din 1883 și au fost restaurate în 
același timp cu ,,Casa Domnească’’. Zidul de incintă 
datează din ,,1836’’28.

La zidul de incintă s-a folosit piatră de râu, în-
castrată în casete de cărămidă.29

După un cercetător istoric din Râmnicu Vâlcea, 
,,clădirile incintei fiind integral refăcute.’’30 în timpul 
domnitorului Țării Românești Alexandru Ghica (22 
mart./3 apr. 1834-7 oct. 1842).

Lucrări de restaurare au fost întreprinse de 
către domnitorul Țării Românești Alexandru Ghica la 
Fedeleșoiu ,,și datorită faptului că incinta, înconjurată 
cu ziduri înalte și intrarea  printr-un turn clopotniță 
monumental, a avut de suferit în războaiele prin care 
austriecii, care au folosit-o ca fortăreață, au câștigat 
și, apoi, au pierdut Oltenia.’’31

Numai că, în 1868, în clădirile schitului Fedeleșoiu 
a fost cantonată o companie a Batalionului III Vînători, 
după cum rezultă din corespondența Prefecturii 
Județului Vâlcea cu Ministerul de Război.32

După câțiva ani, în timpul Războiului de Inde-
pendență, clădirile schitului Fedeleșoiu ,,au devenit 
depozit pentru proiectilele de artilerie aduse de armata 
română din Bulgaria.’’33. De altfel, o corespondență 
a Prefecturii Județului Vâlcea cu ,,Ministerul de In-
terne, Ministerul de Război și subprefecturile’’ din 
1878, privea ,,înființarea depozitelor militare la Rm. 
Vîlcea,  m-rea Bistrița, Fedeleșoiu și altele;’’34. Dar 
o corespondență ulterioară din același an 1878 a 
Prefecturii Județului Vâlcea ,,cu unitățile militare și 
subprefecturile’’ este ,,relativă la transportarea mu-
niției din Rm. Vîlcea la mănăstirea Fedeleșoiu, jud. 
Argeș. Rechiziționarea de mijloace de transport în acest  
sens.’’35. Apoi în anul următor, 1879, într-o cores-
pondență a Prefecturii Județului Vâlcea ,,cu Ministerul 
de război’’ se relata despre ,,transportarea muniției 
de război de la Rm. Vîlcea și Fedeleșoiu la București.’’36

Din scrisoarea ,,Însărcinatului Afacerilor Eforiei 
Spitalelor Civile’’, Th. Trifanescu, datată din 5 ianuarie 
1880, adresată Prefectului Județului Vîlcea, aflăm 
că muniția de război fusese mutată de la schitul 
Fedeleșoiu: ,,Terminîndu-se de ridicat depoul ce 
era instalat în schitul Fedeleșoiul despre ale cărei 
camere ce s’au ocupat sau format la instalare 
inventar în prezența Dlui delegat al Dvoastră și pentru 
că urmează a se preda camerile după acel inventar 
aflat în păstrarea subsemnatului vă rog cu respect ca 
să bine voiți a face o nouă delegațiune ca împreună 
cu subsemnatul să trecem în localitate ca în urma 
terminarei acelei lucrări se pot comunica la onorata 
Eforie a spitalelor de care acel schit este pendinte.’’37

Astfel încât din cele consemnate de prefectul 
Județului Vâlcea la 9 februarie 1880 să aflăm că 
în ,,Depou ce era instalat la schitu Fedelesoui au 
terminat ridicarea munițiunii ce era așezată la acel 
schit cerând a se preda Camerele după vechiu inventar 
referindumă dar la raportu /210 din anul 1878, și 

vă invit Dle Polițai Ca împreună cu D Comndant al 
Depoului Primarul din Fedeleșoiu și delegatu Eforiei 
să luați în vedere inventaru format la instalarea 
Depoului în ce local și să faceți o Constatare dacă sau 
urmat vre o deteriorare ... .’’38

Polițistul din Râmnicu Vâlcea i-a răspuns 
prefectului Județului Vîlcea la 21 februarie 1880.39. 
Apoi, chiar a doua zi, la 22 februarie 1880, Prefectul 
Județului Vîlcea se adresa Ministrului ,,de Resbelu’’ 
prin scrisoarea înregistrată cu numărul 3276, în care îl 
înștiința ,,Despre ridicarea definitivă a materialului de 
resbelu din Depou Monastirei Fedeleșoiu.”40

De notat că pe unul din cele 4 exemplare ale 
Procesului Verbal întocmit la 21 februarie 1880, ajuns 
la Prefectura Județului Vâlcea și înregistrat cu nr. 6701 
din 19 mai 1880, Prefectul nota: ,,Să se trimită Eforiei 
Spitalelor raspuns ... cu nr 1857’’ sub care și semna.41

În 1883, acoperișul bisericii, Casa domnească, 
cuhnia, trapeza, zidul de incintă și mai ales chiliile 
schitului Fedeleșoiu au căzut pradă incendiului de-
vastator, ceea ce a dus la însăși încetarea existenței 
acestuia. Incediu care a dus ,,la explozia munițiilor și  
la distrugerea celor mai multe clădiri, cu excepția 
bisericii.’’42. ,,Munițiile’’ fiind cele aduse de armata 
română în timpul Războiului de Independență și 
depozitate în clădirile schitului Fedeleșoiu, despre 
care am amintit mai sus.                                                                                      

NOTE
1) Spațiul unde se pregătea hrana monahilor.                                                                              
2) Sala de mese a monahilor. 
3) Toma Rădulescu, Mărturii documentare privi-

toare la mănăstirea Fedeleșoiu-Vâlcea, păstrate în 
condica Mănăstirii Sfântului Pantelimon de lângă 
București (300 de ani de la trecerea la cele veșnice a 
Mitropolitului Varlaam), în ,,Mitropolia Olteniei’’, An. 
LIV, 2002, nr. 1-4, p. 65.

4) Ministerul Dezvoltării regionale și Turismului, 
Mănăstirile și schiturile din județul Vâlcea. Schitul 
Fedeleșoiu. Fundația ,,Renașterea Bucovinei’’, Noiem-
brie 2011, p. 147.  

5) Ibidem.
De notat că Ghica Budești N. prezintă astfel 

pridvorul bisericii de la Fedeleșoiu: ,,Un mic pridvor 
pătrat pe stâlpi adăpostește ușa de la intrare; el este 
pătrat în plan, cu o boltă pe pandativi, răzimată pe 
arcuri în segment de cerc scunde, menținute prin 
trăgători orizontali de lemn. Pridvorul este așezat pe 
patru coloane de piatră, din care două sânt angajate 
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DIN	REVISTE	LUATE...ȘI-N	REVISTĂ	DATE...
Mihai	MUSTĂȚEA

S-a dus și luna lui Gustar cu zilele verii atârnate-n 
brațe și Toamna, da, Ea, a sosit înnourată și cu 

rugina frunzelor: „Merg vorbind căruțele pe drum, /
Obosite, dârdâind de frig. /Peste zare, luna lui sep-
tembrie /S-a făcut, strângându-se, covrig. // Caii merg  
încet. De-o parte și de alta, / Câmpurile-s tunse de otavă.  
/Câte-un cal, din când în când, se joacă, /Scăpărând 
chibrituri pe potcoavă. //Ici și colo, câte-un pom de 
veghe, /Îmbrăcat în frunze pân-la brâu, /Se apleacă 
salutând sfielnic /Trecerea căruțelor cu grâu.” (Virgil	
Carianopol-”însemnare	de	drum”).	

Revista	Apostrof, nr.8, prin editoralul: „D-ale cultu-
rii, cu bolile noastre cu tot„,semnat de Marta Petreu, 
semnalează: „Cel mai frapant fenomen cultural din Ro- 
mânia pare a fi, în acest moment, impunerea, genera-
lizarea, dominația «romglezei»; mulți dintre oamenii pe  
care-i cunosc, culți sau mai puțin, vorbesc o română  
presărată cu englezește. Încât îmi vine să spun, în ton  
cu unul dintre foștii redactori (...), poetul Virgil Leon: 
«Bine că, măcar, avem Dicționarul tezaur al limbii ro- 
mâne».” Această constatare amară vine după un excurs- 
eseu la cartea: I.Negoițescu *Radu Stanca „Un roman 
epistolar”. „Ion Ghica-125 de ani de la moarte”,  de  
Ion Buzași este pagina în care se afirmă: „Dintre cărtu- 
rarii pașoptiști, Ion Ghica este epistolierul prin exce-
lență. Ca și C.Negruzzi pentru nuvela istorică, el nu nu- 
mai că a inaugurat această specie a genului epic în  
literatura română, dar a rămas și maestrul ei necontes-
tat. Aflăm de la Ion Bogdan Lefter că „Nicolae Prelip-
ceanu- un mare poet de viziune, nu de stil!” lasă impresia,  
greu de explicat, că e subapreciat. Un număr remarcabil. 

Deschid nr.8	al revistei	Contemporanul, de pe co-
perta căreia admirăm reproducerea după „Peisaj cu  
ruine...”, al pictorului Odorado Borrani. În loc de edi-
torial, Nicolae Breban scrie despre „Tirani mărunți „,cel  
vizat fiind Nicolae Ceaușescu. „Religia în epoca roman- 
tică. Un imaginar al absolutului”, de Vasile Voia este  
o abordare de mare clasă, aparținându-i unui foarte  
bun cunoscător al domeniului, afirmă Constantina Ra-
veca Buleu.» Cât timp asemenea scrieri de solidă con- 
strucție intelectuală continuă să apară, știința lite-
raturii de la noi mai are, totuși, șanse de reviriment și  
de supraviețuire. Articolul lui Ioan-Aurel Pop :”Dubla 
moștenire a românilor„ ne convige de un fapt: „Creș-
tinarea românilor (ca și a grecilor sau albanezilor) s-a  
produs- spre deosebire de creștinarea tuturor celor-
lalte popoare din jur -în mod treptat și organic”. Pa-
gina despre Herta Müller: „Când ura copleșește rațiu- 
nea „ o scrie Maria Trandafir și care, exasperată, ex-
clamă: „Mă bucură faptul că scriitoarea și-a găsit liniș- 
tea și puterea creatoare în noua ei țară, dar nu înțeleg  
gândirea ei absolut negativă pentru tot ce are legătu- 
ră cu România” și de ce afirmația: „dacă ar trebui  
să trăiesc în România m-aș sinucide”. Ce le trece prin  
cap, mai degrabă prin altă parte a corpului, europarla-
mentarilor: au propus, cu toată seriozitatea, să se în- 
tocmească o listă a cuvintelor indezirabile politic, ceea  
ce ar transforma Parlamentul de la Strasbourg într-o  
adevărată poliție politică. Exclami, ca tot românul:  
„mare mai e grădina Domnului”! Ion Cocora ne se-
duce cu versuri, din care reproducem: „Tu întinsă pe o  
pajiște din apropiere ești un inel căzut de pe un deget 
de înger”. Orice femeie este o metaforă. Magda Ursa- 
che, cu „Frondă fără formă” ne averizează că pendu-
lăm între ipocrizia occidentală și rânjetul bestiei sovie-
tice. Să ne reamintim versurile lui Jacques Prévert: „O, 
Barbara, /Ce tâmpenie e războiul !” O revistă sobră, în 
ținută academică.

Convorbiri literare,	 nr.8, nu se dezminte. 200 
de pagini, în care iubitorul de literatură poate găsi 
aproape tot ce poftește. Un „Dialog inedit cu scriitorul 
Nicolae Dabija” este un strigăt de alarmă pentru a 
trezi din nepăsare poporul român: „ Taie-le capetele 
intelighenției și poporul nu va mai exista”. De la o 
vreme, a fi român este un blestem. Aleșii poporului, 
guvernanții au grijă doar de bunăstarea lor și habar 
de grijă pentru cei care i-au ales.Țara, scrie Ion Papuc, 
este „România clandestină”. Aforismele lui Gheorghe 
Grigurcu sunt „Un vis dulceag „, iar Theodor Codreanu 
a ajuns la fragmentul 4 din „Estetica și violențele lui 
Nicolae Breban „. Publicarea integrală a „Jurnal”-ul lui 
Titu Maiorescu a ajuns la episodul ( XLVI). 

La rubrica Texte de ieri pentru azi dăm peste cro-
nica lui D.V.Barnoschi: „E.Lovinescu: Istoria civilizației 
romîne moderne”. Cristian Livescu, la cronica literară, 
scrie „În voia poeziei altor epoci: Ion Apostu”, care ex-
clamă  „În toată vara asta mi-a fost mintea-n păcat,/ Tră- 
ind apuse vremuri de tânăr amorez”.  Cărțile au dru-
mul lor. Uneori, vin înspre noi pe căi neașteptate. Este 
și cazul antologiei „Poeme alese de limbă germană”, 
în selecția și traducerea Cătălinei Frâncu și prezentată 
de Livia Iacob. O revistă citită cu folos și delicii estetice.

Un număr 7 interesant este Luceafărul de dimi-
neață. Începând cu Editoralul, exact și spiritual, sem-
nat de Horia Gârbea, intitulat caragialian „Căldură ma- 
re” și referindu-se la neajunsurile programului de tra- 
duceri al I.C.R. pe anul în curs. O superbă cronică lite-
rară consacră Dan Cristea cărții de dialoguri „Numai co- 
pilăria e glorioasă „, apărută la Editura Trei, între Ro- 
bert Șerban și Dorin Tudoran. Alex.Ștefănescu în „Confe- 
siuni „ mărturisește că nu din grandomanie a pornit „Is- 
toria literaturii române contemporane” de la data apa- 
riției „Istoriei” lui G. Călinescu, 1941, ci de la ideea ne- 
cesității colaborării dintre generații. Iar Mircea Bârsilă 
îl evocă pe poetul, astăzi aproape uitat, Miron Cordun. 

Observator Cultural,	 nr.1122, 17-23 august, are 
pe prima pagină portretul lui Salman Rushide- victi-
ma fanatismului religios islamist. Editoralul lui Matei  
Martin: „Nu există libertate de exprimare fără dreptul 
la blasfemie”. În 1989, într-o dimineață, Salman Rushi- 
de  s-a trezit că e un om mort. La acel moment, Rushide 
avea 42 de ani și era autorul cărții „Versetele satanice”. 
E puțin probabil ca ayatollahul Iranului s-o fi citit. Cine 
știe de ce s-o fi simțit jignit și a decretat că romanul e 
blasfemiator și toți cei implicați în publicarea acesteia 
sunt condamnați la moarte. Au fost victime, iar auto-
rul a dus o existență în clandestinitate, ca martorii pro- 
tejați. În „Joseph Anton”, pseudonim, a povestit despre  
această existență cu noua identitate. Mâna lungă a 
destinului, după 33 de ani,12 august, îl ajunge într-o 
localitate situată în statul New York, unde, pe scena 
unui festival literar, un scelerat Hadi Matar îl înjunghie 
de mai multe ori.Trăim într-o epocă în care cei mai 
mulți sunt incapabili să discearnă între adevăr și min-
ciună. A fost un atac feroce și ne avertizează că nu 
trăim în cea mai bună lume, iar Salman Rushide era 
un om liber într-o lume pe dos. 

Din	 revista	Ramuri,	nr.8	 ,remarcăm cronica lite-
rară: „Poezia ca o scriptură veche”, pe care Gabriela 
Gheorghișor o creionează volumului „Peisaj cu îngeri la 
fereastră „al poetului : „Reprezentant Nichita Danilov  
de seamă al generației, Nichita Danilov s-a înscris 
încă de la debut, în direcția lirismului metaforizant- 
simbolic, de vibrație metafizică...” În final, cronica 
decide: „Poezia lui Nichita Danilov, (...), hrănită cu 
arhetipuri mitice (multe biblice) și simboluri culturale, 
ceremonioasă, fantastă, vizionară, este ea însăși, în  
partea sa cea mai reușită, ca o scriptură veche miste- 

rioasă (laică, firește), cu pagini îngălbenite, impreg-
nate de fum și de tămâie, coperte în reliefuri aurite,  
somptuoase, al cărei aer vintange are drept contra-
punct graffiti-urile de pe câteva semne de carte”. Aten-
ția lui Mihai Ghițulescu este atrasă de cartea „De la Rin  
la Dunăre și înapoi „, a călătorului olandez Jan Willem 
Bos, pentru care limba română este patrie și meserie. 

România literară,	 nr.32, 12 august, are în prim 
plan Legea învățământului în dezbaterea profesorilor. 
M-am cantonat la acest număr ca vechi combatant pe 
frontul didactic.Tonul dezbaterii este dat de diapazonul 
lui Nicolae Manolescu prin editoralul „Școala româ- 
nească în pericol”. Cităm: „Concluzia noastră este 
clară: proiectul n-are nicio șansă de a deveni o Lege 
a învățământului cu adevărat reformatoare, capabilă 
să scoată școala românească din impas. O vorbă 
românească ne dă de înțeles că busuiocul nu poate 
fi dres. Sacul rupt al școlii nu mai poate fi, conform 
obiceiului locului, peticit. E obligatoriu un sac nou.(...) 
România are grabnică nevoie de o reformă a școlii, 
dar nu de o încropeală (...), ci de un plan de măsuri 
vitale, în stare să aducă învățământul nostru pe calea 
cea bună. Proiectul actual nu numai că nu va stopa 
declinul, dar va pune școala românească într-un și 
mai mare pericol”. La didactica, se conclude: „Școală 
cât mai multă! Școală cât mai bună! Școală cât mai 
românească!”

în	Steaua,	nr.8, citim „Lungul drum către Heliade”, 
de Nicolae Mecu : „Istoria receptării lui Ion Heliade Rădu- 
lescu este făcută din desființări de false legende, de 
prejudecăți și injustiții patente, ca și de descoperiri și 
acreditări a noi teritorii, îndeosebi din zona augustă, a 
spiritualului”. Menționăm un eseu : „Creație și viață„,  
semnat de Ioan Radu Văcărescu. În 1926, Liviu Re- 
breanu mărturisea următoarea profesiune de credin-
ță: „Pentru mine arta- zic artă și mă gândesc numai la 
literatură- înseamnă creație de oameni și viață. Astfel 
arta, întocmai ca și creația divină, devine cea mai 
minunată taină. Creând oameni vii cu viață proprie, 
scriitorul se apropie de misterul eternității” (Cred). Se 
știe că Rebreanu scria greu. Într-o pagină de jurnal, 
scriitorul povestește că scrie după schițe, notițe, 
planuri, așezate toate pe masa de lucru. Numai că, 
uneori, în toiul acestui greoi și impresionant travaliu, 
toate din jur dispar, una câte una. Dispar schițe și  
notițe, planuri și profile, fundații și acoperișuri, rămâ-
ne doar, așa cum excepțional de frumos spune Irina 
Mavrodin, mâna care scrie. Rebreanu are dreptate, 
creație divină, într-adevăr. Ilustrația este executată cu 
desene sugestive de Ștefan Pelmuș.

Numărul dublu,7-8, al revistei Viața Românească 
are o temă insolită pentru cititorii de azi: cores-
pondența. Ne-au oferit superbe scrieri ale genului 
în proză: un Negruzzi, Ghica, Odobescu, Hașdeu sau 
Epistolele în versuri ale lui Grigore Alexandrescu, au-
tori absenți din manualele școlare de astăzi. Omisiune, 
cu urmări dramatice, în care epistola, ca mod de 
comunicare, este pe cale de dispariție. Un eșantion 
este Dosar-ul, semnat de Liana Gehl, despre schimbul 
de scrisori dintre prințul Vladimir Ghica și filosoful 
francez Jacques Maritain: peste 380 de scrisori, între 
începutul anilor 1920 și 1939, când a izbucnit al 
Doilea Război Mondial. O cronică exactă la cartea lui 
Marin Iancu: „Lumea personajelor lui Marin Preda”, 
publică Florin Șindrilaru. Un număr remarcabil. De 
Ziua Limbii române, scrie Dilema veche, Ambasada 
Franței la București a postat acest mesaj pe pagina 
sa de Facebook: „O zi frumoasă celor care vorbesc 
limba română, celor care înțeleg ce înseamnă  « să ai 
pitici pe creier », care  « plimbă ursul », care  « freacă 
menta » și care, măcar o singură dată în viața lor, s-au 
simțit ca  « cel mai tare din parcare » „ . Intimitatea 
cu o limbă înseamnă s-o vorbești corect, să-i cunoști 
subtilitățile, nu să fi pompos și festivist.



Pr.	dr.	Constantin	MĂNESCU

Paraclisele (παρακλησηѕ, de la cuvintele grecești 
παρα – lângă și έκκλήσια), adică cele care au 

fost construite lângă biserică, sau, în loc de biserică, 
sunt bisericile mai mici, care au servit ca locașuri 
de rugăciune și de cult nu numai pentru nevoile 
religioase ale unei comunități creștine (parohii), ci și 
ale unor anumite persoane și grupuri restrânse de 
credincioși (instituții). Li se mai spune și capele, iar în 
vechime se mai întrebuințau și alte numiri: oratorium, 
domus orationis (casă de rugăciune), basilicula privata 
(bisericuță particulară) sau basilicula (bisericuță).

Termenul de capelă este de origine latină, capella, 
și a fost întrebuințat probabil mai întâi pentru para-
clisul din palatul regilor merovingieni ai Franței, în care 
se păstra, ca o relicvă, sfântă, cappa sau capella, adică 
mantaua purtată de Sfântul Martin de Tours, patron al 
Franței. De aici și denumirea de capelan, întrebuințată 
în Apus pentru slujitorul sau îngrijitorul unei capele 
(custos sacrae capellae, minister capellae).

Originea paracliselor este destul de veche și ea tre-
buie căutată în străvechea instituție a altarelor private, 
care existau în mai toate casele (grădinile) particulare 
greco-romane și în jurul cărora se îndeplineau cere-
moniile tradiționale ale cultului strămoșilor sau divini- 
tăților ocrotitoare ale casei respective (Mani, Lari, 
Penati etc.). Păstrarea acestei datini în creștinism a  
fost înlesnită și de faptul că în primele trei secole ale 
erei creștine cultul divin public a fost săvârșit mai 
mult în casele particulare. Pe la mijlocul secolului V, 
canonul 6 al Sinodului IV ecumenic (451) amintește 
despre paraclisele din mănăstiri.

Astfel de paraclise își construiau, desigur, mai întâi 
cei care dispuneau de mijloacele materiale necesare 
pentru aceasta, începând cu împărații. Constantin cel 
Mare avea, în palatul său de la Bizanț, paraclis strălucit 
împodobit, în care el și membrii familiei sale își 
îndeplineau cu râvnă datoriile religioase, citind cărțile 
sfinte, meditând, intonând psalmi sau rugându-se, cu 
toată curtea lui. Urmașii lui au păstrat obiceiul, încât 
se poate spune despre Teodosie cel Mic (secolul V) că 
palatul său semăna cu o mănăstire, în care el cânta 
zilnic psalmi cu surorile lui.

Astfel de paraclise, care sunt la ora actuală vechi 
monumente istorice și de artă, au fost ridicate în 
perioada medievală și în Țările Române, ca de exemplu, 
la Mănăstirea Bistrița din Oltenia (ctitoria boierilor 
Craiovești din secolele XV-XVI), la Mănăstirea Hurezi 
(cinci paraclise, din care unul a devenit biserică de 
sat, toate ctitorite de membri ai familiei voievodului 
martir Constantin Brâncoveanu), la fostele mănăstiri 
Antim și Văcărești din București, precum și la mai 
toate mănăstirile mari moldovene (Neamțu, Bistrița), 
casa-paraclis domnesc de lângă turnul-clopotniță de 
la Petru Rareș, Sucevița, Dragomirna și altele. Unele 
dintre ele serveau pentru trebuințele religioase 
ale bolnavilor din bolnițe (spitalele mănăstirilor de 
odinioară), ca paraclisul Adormirea Maicii Domnului 
din partea de răsărit a Mănăstirii Hurezi, zidit de 
Doamna Marica, soția lui Constantin Brâncoveanu, 
la 1697, biserica bolniță a Mănăstirii Cozia, ctitoria 
lui Radu Paisie din anul 1542, biserica bolniță de la 
Neamțu sau biserica zisă „bolnița” din Curtea de 
Argeș, fostă pe vremuri paraclis al bolniței mănăstirii 
lui Neagoe Basarab.

Dintre toate paraclisele Mănăstirii Hurezi, cel 
mai important este paraclisul domnesc, așezat în 
partea de vest a incintei, deasupra trapezei. Acest 
mic paraclis a servit ca loc de retragere și reculegere 
sufletească a Voievodului și familiei sale, fapt pentru 
care a și fost numit „Paraclis Domnesc”, și a fost 

PARACLISUL	DOMNESC	AL	SFINTEI	MĂNĂSTIRI	HUREZI
închinat praznicului Nașterii Maicii Domnului, pentru 
pomenirea Voievodului și a neamului său, după cum 
reiese din pisania scrisă în pronaos, pe peretele 
interior de la vest, de deasupra ușii de intrare: 
„Sfântul și dumnezeescul acesta paraclis, știut iaște 
că den temelie, prealuminatul, blagocestiv domnu, 
Ioan Constandin Basaraba voevod l-au înălțat și cu 
zugrăveala l-au înfrumusețat, întru cinstea și lauda 
Nașterii Maicii Domnului Iisus Hristos și de-a pururea 
Fecioarei și spre nemoarta pomenire a sa și a tot bun 
și prea blagorodnicu neamului său, săvârșindu-să la 
alu optulea anu a domniei sale, fiindu leatul 7205. 
Și ispravnicu fiindu chir Ioan arhimandrit, egumen”. 
Potrivit cronologiei bizantine, anul 7205 începe la 1 
septembrie 1696 și se termină la 31 august 1697.

Deși domină prin înălțimea construcțiilor în care  
este încadrată, clădirea Paraclisului realizează totuși 
o armonie perfectă cu restul, privit atât din curtea 
mănăstirii, cât și din incinta exterioară. Despre înțelesul  
duhovnicesc al așezării geografice a bisericilor care 
fac parte din ansamblul arhitectonic de la Hurezi, ne 
vorbește în cele mai frumoase cuvinte Bartolomeu 
Anania, în cartea Cerurile Oltului, Râmnicu Vâlcea, 
1990, p. 92: „Privit de foarte sus – și abstracție făcând 
de capriciile terenului -, ansamblul arhitectural al Hure- 
zilor se înscrie ca o constelație în formă de cruce greacă,  
cu patru biserici la capete și cu una în centru. La mia-
zănoapte, schitul Sfinții Apostoli; la miazăzi, biserica 
Sfinților Îngeri, a satului Romani – amândouă fiind ridi- 
cate de către arhimandritul Ioan, întâiul egumen al mă- 
năstirii, duhovnic, sfetnic de taină și inspirator al voie- 
vodului; la răsărit, biserica-bolniță, zidită de Doamna 
Marica; la apus, Schitul Sfântul Ștefan, durat de fecio-
rul său cel de-al doilea, care purta numele întâiului 
martir creștin; în mijloc, inima crucii e însăși biserica 
cea mare, ctitoria nominală a voievodului, cu chiliile 
împrejur, căreia paraclisul domnesc – în fapt, al șase- 
lea locaș de închinare -, cu silueta lui zveltă, i se adaugă  
ca o floare albă la subsuoara unei răstigniri. Dacă se vor- 
bește de caracterul unitar al Hurezilor, eu sunt convins 
că această unitate nu se limitează la stilul artistic”.

Intrarea în Paraclis este precedată de un pridvor 
pictat, boltit cilindric, cu arcade sprijinite pe șase stâlpi 
de piatră, care domină terenul aflat aici la un nivel mai 
coborât. Arcadele, ca și cele de la pridvorul bisericii 
mari, sunt pictate în frescă cu ornamente decorative, 
prezentând pe boltă și în jurul bolții viața Sfântului Ioan 
Botezătorul și mucenicia Sfinților Apostoli. Pe peretele 
de vest la intrarea în Paraclis, sunt zugrăviți în primul 
registru cuvioși, iar în al doilea registru avem scena 
intitulată „Cortul (Pocrovul sau Acoperământul) Maicii 
Domnului”, în care, sub acoperământul protector al 
Născătoarei de Dumnezeu, apare un mare număr 
de personaje, în costume de epocă, reprezentând 
diferite categorii sociale: clerici, boieri, popor de 
rând. Tema este specific rusească și se mai întâlnește 
în pictura exterioară de la Sucevița, în Moldova. Tot 
în pridvor, pe peretele din partea dreaptă intrării în 
biserică, întâlnim portretul mitropolitului Theodosie 
al Ungrovlahiei (acesta a fost reabilitat la 25 aprilie și 
înscăunat a doua oară, păstorind de la 26 aprilie 1679 
până la 27 ianuarie 1708).

Interiorul a fost împodobit cu picturile inspirate 
din viața Mântuitorului, a Maicii Domnului sau a unor 
sfinți mai importanți din Ortodoxie (Sfinții Ierarhi 
Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, 
Atanasie, Chiril și Spiridon), încadrați de arhidiaconii 
Ștefan și Prohor. O inscripție de la sfârșitul pisaniei 
ne spune: „Eu am zugrăvit acest paraclis, cu mâna 
greșitului Preda și Marin zugravi”. Inscripția a fost 
restaurată, probabil, în anii 1793-1796.

Bolta pridvorului este în întregime acoperită cu 

scene ce povestesc viața Sfântului Ioan Botezătorul. 
În zona imediat vecină cu aceea unde este povestită 
viața Sfântului Ioan, se văd scene din viețile sfinților: 
apostolul Toma, omorât de un soldat, care-l împungea 
cu lancea; Filip, spânzurat cu capul în jos; Luca, cel 
care primește o icoană din mâna unei femei; Marcu, 
târât de picioare cu o funie; execuția unui sfânt pe 
rug (care abia se distinge din cauza stropilor de var de 
la tavanul din nou tencuit). Se mai vede, pe peretele 
nordic, tăierea capului Sfântului Petre și spânzurarea 
cu capul în jos a Sfântului Apostol Pavel.

Paraclisul a avut de suferit mult, în Octombrie 
anul 1782, din cauza Turcilor, care pătrunseseră aici 
și făcuseră din bisericile din curte grajduri de cai. 
Reparațiile făcute în cursul restaurărilor generale 
din anii 1908-1909 și 1964-1965 s-au îndreptat spre 
înlocuirea vechilor învelitori de sită de lemn, ca la 
întregul complex, cu olane smălțuite lucrate de olari 
localnici. S-au refăcut, de asemenea, tencuielile și s-a 
reparat zidăria, în special la cornișe.

De același stil cu cea a bisericii mari, dar cu 
detalii mai simple și cu desfășurări ornamentale mai 
restrânse, catapeteasma paraclisului, sculptată în 
lemn de tei aurit, este un alt exemplu de măiestrie 
a lemnarilor-auritori care au lucrat la monument. 
Sobrietatea decorativă, deși purcede din aceleași 
principii și folosește aceleași forme fundamentale, 
îi dă un aspect de baroc timpuriu, mai aproape de 
spiritul clasic al Renașterii. Icoanele prăznicare sunt 
de factură rusească.

Pe peretele nordic al paraclisului, continuându-se 
pe ceilalți pereți, se vede toată viața Mântuitorului, 
începând de la naștere. Scenele încep cu Buna 
Vestire, după care vin: întâlnirea cu Iosif, nașterea; 
plecarea magilor (un înger apare și le arată drumul); 
închinarea (adorația) magilor; plecarea înapoi a 
magilor; fuga în Egipt, scenă în care se zărește în colț 
o scenă auxiliară: Iosif dormind și îngerul apărându-i 
în vis și spunându-i că Irod pregătește pieirea copilului 
Iisus; prezentarea pruncului Iisus părintelui Simeon. 
Urmează apoi minunile lui Iisus: învierea lui Lazăr; 
Vindecarea slăbănogului (paraliticului), scenă în 
care se zăresc mai mulți ologi, care vin în  cârje spre 
Mântuitorul; vindecarea orbului din naștere. În sfârșit, 
o admirabilă scenă: Iisus și Samariteanca. Aceasta 
redă episodul relatat de Sfântul Apostol și Evanghelist 
Ioan la capitolul IV, 1-42, când Mântuitorul vorbește 
cu Samariteanca: „Ce apă vei scoate tu?”, l-a întrebat 
femeia din cetatea Sihar, din Samaria. Mântuitorul 
i-a răspuns: „Apa ce-ți voi da-o ție se va face izvor 
de apă curgătoare spre viață veșnică”. Și apoi i-a zis: 
„Dacă ai ști pe cel ce-ți vorbește, tu ai fi cerut de la 
El, și ți-ar fi dat apă vie”. Și zis-a lui femeia: „Doamne, 
văd că Tu ești prooroc, spune-mi, unde se cade a ne 
închina?”. Iar Iisus a răspuns: „Femeie, crede Mie, că 
va veni vremea, când nici în muntele acesta, nici în 
Ierusalim, nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați 
căruia nu știți; noi ne închinăm Căruia știm. Duh este 
Dumnezeu și cei ce I se închină trebuie să I se închine 
în duh și în adevăr”. Acesta este pasajul care a inspirat 
pe zugravul de la paraclisul Hurezului. L-am citat, 
pentru ca să se știe că zugravul, perfect cunoscător 
al Evangheliei, s-a silit să-l redea întocmai: și gestul 
Mântuitorului, care spune cuvintele cele cu înțeles 
adânc și dumnezeiesc, și pe Samariteancă, acea 
femeie care asculta uimită și mirată.

Prin planul iconografic al picturii, prin arhitectura 
sa și prin înălțimea sa, de aproape treizeci de metri, 
ridicându-se mai sus decât turlele bisericii celei 
mari și decât clopotnița Mănăstirii, paraclisul de la 
Hurezi rămâne una dintre cele mai interesante părți 
componente ale acestui ansamblu.
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Al.	Florin	ȚENE

S-a simți de-alungul anilor lipsa unei istorii a 
românilor, pe înțelesul tuturor, esențializată, 

despre evenimente și „cumpănite” la marile figuri ale 
culturii naționale și argumrentele sale ferme despre 
legitimitatea sentimentului național “(Irina Petraș 
).Academicianul Ioan-Aurel Pop a venit în întâmpinarea 
acestui deziderat cu interesantul și cuprinzătorul 
volum  „Scurtă istorie a Românilor “, apărut la Editura 
“Litera “ în anul 2019, în colecția”Carte pentru toți.“

Volumul de 525 de pagini în format 11/16,5, în 
estetica și formatul fostei colecții “Biblioteca pentru 
toți”, este structurat în următoarele capitole:”Date 
despre autor “, “Introducere “, “ Înțelesul unor nume 
și realități: Românii și România“, “Cum se văd românii 
pe ei înșiși “, “Dintre Traci s-au desprins Daco-Geții “, 
“Cine erau Dacii-Geți “, “Noi de la Roma ne tragem“, 
“Formarea poporului Româm și a limbii române “, “Lu-
mea evului mediu “, “Domnia lui Mihai Viteazu (1593-
1601 ) și Unirea “Țărilor Române “,” Secolul al XVII-lea 
de la Mihai Viteazul la fenarioți și la habsburgi“, “Epoca 
luminilor (secolul al XVIII-lea ), “Reformă și Revoluție- 
prima jumătate a secolului al XIX-lea”, “Unitatea 
națională sau făurirea României moderne “, “România 
interbelică “, România și al Doilea Război Mondial 
(1940-1945 )“, “ Spre totalitarismul comunist (1944-
1947 )“, “ Pe drumul construirii socialismului…“ (1948-
1989 ) “, “Noua libertate: speranțe, visuri, dezamăgiri, 
certitudini… “, “Referințe critice “ și “Bibliografie“. Volu- 
mul este presărat, la unele studii, cu imagini plastice, 
convingătoare de arhivă și documente.

Născut la 1 ianuarei 1955, zi predestinat unei vieți 
înstelate, se naște la Sântioana, în comuna Țaga din 
județul Cluj Ioan Aurel, viitorul istoric și academician, 
având părinți pe Ioan Pop și Lucreția Pastor.

Viitorul istoric, de notorietate internațională, ur- 
mează școala generală la Brașov, apoi liceul Andrei 
Șaguna, din aceași localitate, face stagiul militar redus,  
urmează cursurile Facultății de istorie a Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, secția istorie-filosofie. 
Pe 14 iulie 1979 se căsătorește cu Amelia Piscanu, 
devenind profesor la Liceul Industrial nr.6 din cartierul 
Mănăștur din Cluj-Napoca. Pe 30 august 1981 se naște  
unicul copil, fiica Anca Dana. În perioada 1984-1990 
este asistent universitar la Facultatea de istorie și 
Filosofie a Universității Babeș-Boliay din Cluj-Napoca. 
În anul 1989 obține titlul de doctor în istorie la Fa-
cultatea de Istorie și Filosofie din cadrul UBB.În 
perioada 1990-1992 este lector universitar la aceași 
facultate, după care în următori doi ani este Visiting 
Professor cu bursă Fulbright la Universitatea din 
Pittsburgg, Pennsylvania din Statele Unite ale Americi, 
în 1991 Academia Română îi acordă Premiul ”George 
Barițiu”, în următorii șase ani este conferențiar univer-
sitar și în 1996 devine profesor universitar. În perioada 
1993-1998 este directorul Centrului de Studii Transil-
vane al Academiei Române, iar următorii doi ani este  
directorul Centrului Cultural Român din New York. În  
anul 2000 devine coordonator de doctorate și din urmă- 
torul an este ales membru corespondent al Academiei 
Române. În perioada 2001-2002 este Visiting Pro-
fessor al Universității din Trento, Italia. În perioada 
2003-2007 conduce Institutul Român de Cultură și Cer- 
cetare Umanistică din Veneția. Și așa din treaptă în 
treaptă, datorită cărților și studiilor publicate este 
ales în funcția de președinte al Academiei Române, pe 
care o considerăm o recunoaștere de preț al frunților 
înțelepte față de omul de știință Ioan Aurel Pop.

„SCURTĂ	ISTORIE	A	ROMÂNILOR”	DE	IOAN-AUREL	POP	-	
O	FRESCĂ	POLICROMĂ	ESENȚIALIZATĂ

Este Doctor Honoris Causa al multor universități 
din țară și Republica Moldova, dar face parte din 
numeroase organisme naționale și internaționale, 
fiind membru al Comisiei de istorie a relațiilor 
internaționale din cadrul Comitetului Internațional 
de Științe Istorice din Milano și din foarte multe alte 
organizații științifice de pe mapamond.

În introducere, autorul disociază, 
pedagogic, povestea trecutului neamu-
lui românesc de poveștile născute din 
imaginație.Poporul nostru este, spune 
autorul, o grupare de oameni, existent 
de peste o mie de ani, însă, subliniază, 
că prin strămoși este mult mai vechi. 
Ioan -Aurel Pop spune ce înseamnă 
viața, iar aceasta trebuie respectată și 
cunoscută prin toate mijloacele.

Prin cercetarea sa de-o viață a 
ajuns la concluzia că nu există pe Terra 
popoare cu “istorii bune și altele cu is-
torii rele, nici popoare cu trecut curat ca  
lacrima și plin numai de fapte bune, fa- 
ță în față cu altele, condamnate să facă numai rele și 
să fie urâte, ci există pur și simplu popoare egale, care 
trebuie respectate. “Cunoscând această activitate 
laborioasă a unui om dedicat științei istoriei, mă gân-
desc la ce spunea Honore de Balzac: ”Omul puternic 
este întoteauna înțelept, simplu și calm. “

Pentru a ne cunoaște viitorul, e necesar să ne 
cunoaștem trecutul, cunoscând acest fapt devenim 
mai înțelepți și ne va “pregăti ca să înțelegem mai 
bine și să prețuim viața pe care o trăim. “.

La întrebarea ce este România și cine sunt românii, 
academicianul are răspunsuri simple și directe, 
convingătoare prin argumente. Subliniind că România 
este un stat suveran și unitar, dar având și indentități 
regionale, precum olteni, moldoveni, transilvani, 
nefăcând parte din Balcani, această configurație 
geografică este până la Dunăre.

Cum se văd românii pe ei înșiși, Ioan-Aurel Pop, 
explică, subliniind că romanizarea a mai multor po-
poare din Europa, a avut un rol unificator. Cu toate că 
din marea ramură a Tracilor s-a desprins Daco-Ceții.

Explicațiile formării poporului român o fac pe 
Angela Martic să spună, în acest sens, că “pledoaria 
cu diplomație și cu tact pedagogic, astfel încât, dincolo 
de justețea argumentelor, impresia pe care fermitatea 
poziției sale asumate și exprimate o produce rămâne 
negreșit una din noblețe și civilitate. “

Autorul, după adânci cercetări cu acribie în 
arhive și studii arheologice explică cine erau Daco-
Geții care trăiau în comunități rurale, insistând pe 
formarea poporului Român și a Limbii Române, un 
rol primordial având romanizarea sau sigiliul Romei. 
După lupte îndelungate cu romanii Dacia a fost 
secătuită de bărbați, astfel că coloniștii romani au 
putut să colonizeze Dacia și s-o organizeze. Astfel că 
s-a ajuns ca în perioada Evului Mediu, din secolele VI 
și VII, românii să fie, deja, un popor format, intrând în 
stadiul final de constituire. Numele de români vine, 
indubitabil, de la cuvântul latin Romanus, moștenit în 
limba română sub forma de rumân.

Prima încercare de unificare a tuturor provinciilor 
românești a făcut-o Mihai Viteazul în timpul domniei 
ce a avut loc între anii 1593-1601.Astfel că, autorul 
ajunge cu desfășurarea istoriei românilor în secolul al 
XVII-lea în perioada Fanariotă și Habsburgică.

Trecând din perioadă în perioadă, cu relatări bine 
documentate, prin Epoca Luminilor din secolul al 

XVIII-lea, prin reformele și revoluția primei jumătăți 
a secolului al XIX-lea, la făutrirea României Moderne, 
când s-a format unitatea națională, evenimente 
înscrise cu litere de aur în istoria Românilor din 
anii 1848-1859-1866 și până la proclamarea inde-
pendenței absolute a anilor 1877-1878-1881, pe-

rioadă care a devenit temeiul Marii Uniri  
ce a început cu Unirea de la 1859, 
autorul reușește să reconstituie o frescă  
a unității neamului românesc.

Proclamarea și recunoașterea inde- 
pendenței din perioada lui Carol I 
(1866-1914), unirea cu Dobrogea și  
transformarea României în regat des- 
chide drumul țării noastre spre civi-
lizație. Cuvântarea istoricului Ioan Bog-
dan despre personalitatea regelui Carol 
I ce a deschis cursurile universitare în 
anul 1914, pune încă o cărămidă la 
consolidarea regalității în România.

După 1918 populația României 
trece printr-o perioadă de fericire și 

consolidare a democrației. Uniformizarea și unificarea 
Regatului României după Marea Unire s-au înfăptuit 
cu dificultăți. Provinciile istorice ale României aveau 
diferite grade de dezvoltare.Trebuiau uniformizate 
administrația, economia în societate.În acest proces 
un rol important l-au avut Gheorghe Tătărescu, 
I.G.Duca și Ion I.C. Brătianu. Nu este uitat nici Iuliu 
Maniu, Nicolae Iorga și Alexandru Averescu.

Despre totalitarismul comunist din perioada 
1944-1947 autorul pedalează pe adevărul istoric, 
privind instaurarea regimului de teroare impus de 
cizma URSS-ului, adică de Rusia, și cu sprijinul unor 
trădători ca Ana Pauker, Gh.Gh.Dej, și a unor alogeni 
ce și-au schimbat numele etc. Este descrisă perioada 
confiscării pământurilor pentru înființarea G.A.C. și 
C.A.P. Se insistă pe perioada când se dorea demolarea 
satelor, când intelectualii români și alte personalități 
din Europa au protestat pentru salvarea satelor 
numită Villages roumains.

Cu sprijinul unor trădători din Academia Română 
sunt interzise marile valori ale culturii noastre, repre-
zentate de: Brâncuși. Enescu, Eliade, Cioran Eugen 
Ionescu etc.

În ultimul capitol Ioan-Aurel Pop se apleacă cu spe- 
ranță spre noua libertate, cu multe visuri, dar este 
cuprins și de dezamăgiri, însă optimismul spre mai 
bine este o certitudine.

La „Referințe critice” descoperim semnăturile 
unor mari personalități care creionează pozitiv și cu 
empatie opera și personalitatea academicianului 
Ioan-Aurel-Pop, printre aceștia sunt: Ioan Bolovan, 
Angela Martin, Irina Petraș și Marta Petreu.

Capitolul “ Bibliografie“ cuprinde 26 de lucrări, de 
la Bârlea, Octavian cu Romania and the Romanians, 
Los Angeles, 1977, Cândea, Virgil, And Outline of  
Romanian History, Bucharest, 1977, până la Xenopol, 
A.D. Istoria românilor din Dacia Traiana, ediția a 3-a, 
14 vol. București, 1925-1930. Citind acest volum 
am ajuns la concluzia lui Marcus Tullius Cicero că  
„Istoria este martorul care confirmă trecerea tim-
pului, iluminează realitatea, vitalizează memoria, 
oferă călăuzire în viața de zi cu zi și ne aduce știri din 
antichitate.”

Și prin această carte, academicianul Ioan-Aurel 
Pop, președintele Academiei Române, ne dovedește 
că este un adevărat dascăl al neamului nostru 
românesc, ce ne amintește de titanul Nicolae Iorga.



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)
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NOI	ȘTIINȚE	PRIVITE	PRIN	PRISMA	EIS
(...) Iată o mare descoperire: așadar în primul nivel 

al Universului conic, în monada triontică EIS, avem 
două tipuri de Informație, pozitivă și negativă. Am spus 
că definim Informația pozitivă și negativă în funcție de 
efectele pozitive sau negative pe care le produce în 
Sistemul în care există și operează informația. Să luăm 
un exemplu: avem un organism uman sănătos. În 
momentul în care ne hrănim cu alimente bune, care 
conțin informație pozitivă, informație care face ca și 
energie din EIS să fie pozitivă, hrana o dată asimilată 
va produce în organismul uman efecte pozitive. Omul 
se va simți bine, va avea energie, va putea să lucreze.

Să luam, la fel, un om sănătos care mănâncă o 
mâncare stricată. El îngurgitează informație și energie 
negativă, o mâncare care conține un EIS toxic, negativ, 
care va produce în organism efecte negative. Ei bine, 
acel om care era perfect sănătos se va îmbolnăvi... 
Vedem așadar cum informația negativă produce în  
sistemul, în lucru sau ființa, în care se află efecte ne- 
gative. Se întâmplă ca un agent patogen (care conține 
informație negativă) aruncat în atmosferă (un virus), 
așa cum s-a întâmplat cu pandemia aceasta, să îmbol-

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!
XI

năvească o națiune întreagă, sau chiar Civilizația umană. 
      Ce se întâmplă acum în istorie este pentru prima 
dată când un virus (informație negativă, care face ca 
și energia din EIS său să fie negativă) a îmbolnăvit și 
a pus la pământ întreaga Specie și Civilizație umană. 
Ce vedem ? Vedem cum Oculta ca să își atingă 
Scopul ei distructiv, negativ, realizarea Noii Ordini 
Mondiale, (un Construct format din EIS negativ) a 
gândit și a declanșat asupra Civilizației umane cel mai 
mare Război mascat invizibil format din EIS negativ. 
În acest Război mascat invizibil Oculta s-a folosit de 
informație negativă, informație patologică reușind să 
îmbolnăvească întreaga Civilizație umane.  

Dacă Războiul rece a fost al Treilea Război 
mondial, care a fost în primul rând unul ideologic, dar 
și un război indirect al cursei înarmării, atunci, acum, 
după căderea  regimurilor comuniste din Est în anul 
1989, ne găsim în cel de al Patrulea Război mondial. 
Care este cel mai complex, subtil, distructiv, pervers, 
savant Război din istorie. Război format dintr-o 
sumă și dintr-o sinteză de războaie mascat invizibile, 
cum ar fi războiul informațional, financiar, politic, 
ideologic, economic, psihologic, educațional, cultural, 
biologic, geofizic, de mediu etc, etc, toate împletite, 
interconectate între ele, sprijinindu-se unul pe altul, 
devenind astfel și mai distructive. Un război al EIS 
negativ folosind cele mai savante și diabolice metode 
ale anihilării fenomenului uman.

Ei bine, acest Război care este produsul unor Minți 
bolnave, nebune, al patologiei din capetele celor din 
Marea Finanță, ei fiind cei care au conceput și au 
declanșat acest Război împotriva umanității, este în 
plină desfășurare. Este un război al controlului și al 

manipulării  Omului și al societății umane folosindu-
se de informația negativă. Al fenomenului uman, care 
există și se dezvoltă de sute de mii de ani pe Terra. 
Acest Război mascat invizibil gândit atât de savant și 
de cinic folosește ca armă pe scară largă informația 
negativă utilizând-o sub toate formele Războiului 
mascat.

Cu ani în urmă descoperirea acestei monade EIS 
care este constituentul materiei în primul nivel al 
Universului conic ne-a ajutat să fundamentăm Știința 
denumită de noi „Efectologia”. Este o Știință de o 
importanță extraordinară pentru că de ea se pot folosi 
toate Științele. Iar pe baza ei se pot fundamenta noi 
Științe. Așa cum îi spune și numele Obiectul de studiu 
al „Efectologiei” este efectul, realitatea efectelor. Ei 
bine, în timpul cercetării și al fundamentării acestei 
Științe am descoperit că  Informația și Energia din 
monada EIS din Factorul  F1 sau Factorii F 2, F3, 
F4 etc care produc efecte determină pozitivitatea 
sau negativitatea efectelor. Dacă doi factori F1 și 
F 2 intră în comunicare într-un Sistem factorul care 
are un EIS negativ sau pozitiv mai mare își va pune 
amprenta asupra efectului E. Acesta își va pune 
amprenta asupra efectelor care se derulează E2, E3, 
E 4 etc. Așadar Informația, pozitivă sau negativă din 
EIS, joacă un rol primordial în orice Sistem, fie el un 
sistem fizic, biologic (așa cum ar fi organismul uman) 
sau într-un Sistem socio-economic național. Destinul 
oricărui sistem în Nivelul 1 al universului conic este 
dat de combinația, de chimia sau de fizica, de jocul  
Informațiilor și al Energiilor  pozitive și negative din 
Sistem. (Mai multe lucruri sunt detaliate în cartea 
noastră ”Efectologia”)

Leontina	RUS

La Craiova s-a lansat joi 08 sept 2022 proiectul „AcuTe” 
prezentat în cadrul festivalului de artă digitală, poate 

cel mai important din lume, Ars Electronica (Arta electronică) 
care se desfășoară în acest moment la Linz, în Austria...Tilul 
festivalului este sugestiv și așteptăm să vedem cum este 
receptat și aplicat în țara noastră; acum, vedem, Teatrul Național 
din Craiova fiind partener în cadrul proiectului european. De 
la Râmnic până la Craiova nu sunt decât puțin peste 100 de 
km, la fel până la Sibiu, unde, în anul 2007 a avut loc festivalul 
Sibelfest și noi am fost alături de formația de muzică Hyperion 
condusă de Iancu Dumitrescu și Ana Maria Avram, instrumente 
clasice si muzică electronică. La unul dintre concerte a fost prezentă și o formație 
similară de la Radio Viena-Austria...ziarul nostru Povestea vorbei s-a implicat 
teribil în această manifestare, de la Sibiu, dirijorul Iancu Dumitrescu lăsându-l 
pe directorul Intol Press - soțul meu - să filmeze spectacolul concert mișcându-se 
printre instrumentiși...De ce povestim toate acestea acum!?...cu ocazia „AcuTe” 
« Acusmatica Teatru-materialitatea sunetului (Petre Cichirdan, Info Puls, 07 05 
2003, A fost cândva Hyperion) și imaginii » la Craiova? Fiindcă la Craiova, între 
1977 și 1980, trei ani, amândoi, soț și soție, noi, am lucrat și creat programe 
pentru calculator (linie telefonică cu calculatorul CDC 3600 - INCREST București) 
la Fabrica de Avioane din Craiova. Am creat microprocesoarele postprocesoare 
care permiteau în limbajul ADAPT execuția de lucrări tridimensionale « sculpturi 
pe mașini cu comandă numerică (MUCN) ». ...Lucrări care mai apoi au fost laureate 
la diferitele simpozioane din țară sub denumirea sculptură cibernetică (în presă 
- Flacăra -  prezentate sub denumirea Sculpture computer). Și cu asta închei, nici 
un festival de acest gen, acustică și imagine, nu trebuie să se desfășoare fără a 
face un mic discurs istoric din care nu trebuie să lipsească microprocesoarele 
postprocesoare de la Fabrica de Avioane din Craiova (mai ales că unul se intitulează 

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

SCULPTURA	PE	CALCULATOR,	îN	ROMÂNIA,	A	îNCEPUT	îN	ANUL	1977
Cum vă place- experiment de cea mai mare complexitate), 1978!, muzica creată de 
Hyperion - Ana Maria Avram la computer și Iancu Dumitrescu dirijor de orchestră 
și...cartea apărută în 1982, la Cluj, Informatica Mirabilis, Editura Dacia...

*
«Teatrul	Național	“Marin	Sorescu”	din	Craiova	–	parte	a	proiectului	ACuTe:		

un	 demers	mul-tidisciplinar	 inovator	 ce	 își	 propune	 să	 revoluționeze	 teatrul	
digital	din	întreaga	Europă.

Un nou și inovator proiect de teatru digital tocmai a primit undă verde pentru 
a „revoluționa” modul în care teatrul și artele spectacolului sunt produse și 
interpretate în întreaga Europă. 

Lansarea proiectului AcuTe, un proiect de teatru digital de mari dimensiuni, va 
avea loc joi,	8	septembrie	2022, în cadrul unuia dintre cele mai importante festiva-
luri de artă digitală din lume: Ars	Electronica, ce se desfășoară la Linz, în Austria. 

Panelul de discuție Digital	 Theatre	 -	 Democratization	 of	 a	 Medium	 va 
reuni artiști și creatori implicați în ACuTe care vor discuta despre modul în care 
transformarea digitală va modela teatrul în anii următori.  Lansarea proiectului va 
avea loc pe o scenă 3D imersivă, în decorul spectacolului mixed-reality SH4D0W. 

În cadrul acestui panel de discuție se va analiza modul în care o nouă abordare 
a publicului va modela scena (digitală) de teatru din Europa și nu numai, în anii 
următori. O nouă înțelegere a conceptelor și relațiilor dintre teatru, public, 
performance și spațiu este ceea ce constituie transformarea digitală a teatrului ca 
mediu. Publicul este invitat să facă schimb de idei cu participanții despre posibilele 
aplicații viitoare ale conceptelor digitale în teatru și despre modul în care doresc să 
se implice în dezvoltarea acestuia. 

Din partea Teatrului Național “Marin Sorescu” din Craiova, participă la eveni-
ment Alexandru Boureanu, managerul teatrului și George Albert Costea, actor al 
Naționalului craiovean și coordonatorul proiectului în România. Din echipa română 
face parte și Ciprian Făcăeru, arhitect în realitatea virtuală și mixtă, designer de 
experiențe digital augmentate și interactive, cercetător new media. » (mesaj	
transmis	de	Teatrul	Național	din	Craiova)

10 septembrie/2022



11septembrie/2022

ICOANE	MIRACULOASE
ÎNDRUMĂTOAREA	-	Mănăstirea	Vârful	lui	Roman

Arhim.	Veniamin	MICLE

Mănăstirea de pe Vârful lui Roman, din locali-
tatea Horezu, este amplasată  în cea mai 

nouă stațiune din județul Vâlcea, Vârful lui Roman, la 
altitudinea de 1.700 metri,  într-o zonă greu accesibilă, 
unde vântul suflă necontenit, iar stratul de zăpadă 
poate atinge chiar și doi metri.

Mănăstirea Vârful lui Roman, numită și „Mănăs-
tirea Alina–Maria”, a fost ridicată între anii 2011–
2014, pe platoul montan de la Romanii de Sus, fiind si- 
tuată la circa 20 km distanță de orașul Horezu, și este  
ctitoria omului de afaceri Dumitru Creștin din Sibiu. Nu- 
mele mănăstirii a fost dat în amintirea fiicei ctitorului, 
Alina–Maria, care a avut un sfârșit tragic în anul 2011.

Sfânta Biserică a mănăstirii are următoarele hra-
muri: „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie” și „Sfântul Prooroc Ilie”.

Piatra de temelie a lăcașului sfânt este locul unde 
se spune că îngerii se odihnesc noaptea. Ea a fost 
așezată la scurt timp după ce fiica lui Dumitru Creștin, 
Alina-Maria s-a stins din viață, la vârsta de 25 de ani, 
în urma unei intervenții chirurgicale.

Locul unde este amplasată mănăstirea a fost ales 
de episcopul vicar Emilian Lovișteanul al Eparhiei 
Râmnicului, după o zi de cercetare pe munte împreună 
cu finul lui Dumitru Creștin și cu Marcel Pogorodea, 
președintele Obștii de Moșneni Horezu.

Pentru a reuși să toarne fundația mănăstirii, con- 
structorul a excavat până la opt metri în terenul 
stâncos donat de obștea din Horezu.

Autoritățile orașului Horezu au reușit să aducă 
apa și să facă toate canalizările la sfântul locaș. Ca să 
rezolve și problema stringentă a energiei electrice, 
ctitorii au montat instalație fotovoltaică.

Pe lângă peisajele superbe pe care le oferă, „Vârful  
lui Roman” este și punctul de plecare pentru unele 
drumeții pe măsură. Un exemplu în acest sens este  
traseul care urcă la vârful Ursu (2134 m) prin Curmă-
tura Piatra Roșie, aflată la aproximativ 6 km de Vârful 
lui Roman, de aici mai rămânând aproximativ o oră 
de urcat până în vârf. Desigur, există numeroase alte 
trasee, pentru care se poate primi informații la fața 
locului asupra lor, întrebând oamenii locului sau 
urmărind pancartele și, mai apoi, se pot alege ceea ce 
se potrivește fiecăruia turist.

Accesul către „Vârful lui Roman” se face prin satul 
Romanii de Sus. Ca să ajungi aici, trebuie părăsit 
DN67 chiar înainte de intrarea în orașul Horezu, pe 
sensul dinspre Râmnicu Vâlcea și să urmezi DJ669. În 
drum, se trece și prin localitatea Romanii de Jos, unde 
se poate opri și vizita renumita Mănăstire Hurezi.

Printre obiectele de cult de la Mănăstirea „Vârful 
lui Roman”, cea mai valoroasă este Icoana făcătoare 
de minuni numită „Îndrumătoarea”, reprezentând 
pe Fecioara Maria cu Pruncul Iisus pe brațul stâng și 
arată spre El cu mâna dreaptă.

După Tradiție, prima icoană cu această compoziție 
a fost pictată de Sfântul Evanghelist Luca și a devenit 
prototipul icoanei împărătești a Maicii Domnului.

Icoana „Îndrumătoarea” este cunoscută și sub denu- 
mirea de „Hodighitria”, nume care vine de la cuvântul  
grecesc „hodigos”, care înseamnă „călăuză”, ori „ară-
tătoare a căii”, adică „Îndrumătoarea”. „Hodighitria” 
este denumirea dată tipului iconografic în care Maica 
Domnului ține pe Mântuitorul Iisus, Prunc fiind, pe bra- 
țul stâng și arată spre El, cu mâna dreaptă, ca spre Acela  
de Care să ascultăm și pe care să-L iubim. Pruncul 
Iisus ține în mână un sul de hârtie, simbolizând 
Evanghelia, adică vestea cea bună adusă lumii prin 
venirea Sa. Fe-cioara Maria îndrumă omenirea spre 
Iisus cu mâna dreaptă. O copie foarte veche a acestei 
Icoane, s-a păstrat mult timp în biserica centrală din 
Mănăstirea Vatoped, pe o coloană din strana stângă. 
În anul 1730, aceasta a dispărut brusc de la locul său, 
cu toate că porțile mănăstirii erau încuiate, și a apărut 
în chip minunat la Mănăstirea Xenofont. Toți credeau 
că Icoana a fost furată și dusă în Mănăstirea Xenofont. 
Drept aceea, monahii au luat Icoana înapoi și au pus-o 
sub o mare purtare de grijă. La scurtă vreme, Icoana 
a dispărut din nou din Lavra Vatoped și a apărut în 
cea de la Xenofont. Călugării au înțeles că aceasta 
este o lucrare a Maicii Domnului și au lăsat-o acolo. 
Ei au trimis multă vreme ulei și ceară la Mănăstirea 
Xenofont, pentru cinstirea Maicii Domnului. Deci, 

originalul ei se păstrează în Mănăstirea Xenofont din 
Sfântul Munte Athos.

Se spune că prima icoană de tip Hodighitria a fost 
zugrăvită de Sfântul Apostol Luca, încă din vremea 
în care Maica Domnului trăia. Văzând Icoana, Maica 
Domnului a binecuvântat-o. Mai apoi, Sfântul Apostol 
Luca a trimis Icoana la Antiohia, unui anume Teofil, 
împreună cu Evanghelia sa (Luca 1, 3). După moartea 
lui Teofil, Icoana a fost dusă la Ierusalim, iar de aici a 
fost trimisă la Constantinopol, unde a fost așezată în 
Mănăstirea Hodegon.

Potrivit tradiției, în secolul al IV-lea, se spune că 
Icoana a fost dusă la Roma, iar în secolul al VI-lea, 
Sfântul Grigore cel Mare sau Dialogul a așezat-o în 
Biserica Sfântul Apostol Petru. Copii transmise după 
aceasta Icoană se crede că sunt păstrate până azi.

O astfel de Icoană, chiar una dintre cele mai vechi, 
este considerată a fi cea din Mănăstirea Xenofont. 
Potrivit tradiției locului, aceasta este chiar una dintre 
mai multele icoane zugrăvite de Sfântul Apostol Luca.

La sfârșitul Acatistului Născătoarei de Dumnezeu, 
în rugăciunea „Pe Tine te mărim”, este scris următorul 
text: „Mută să fie gura păgânilor, care nu se închină 
icoanei tale celei zugrăvite de Sfântul Apostol Luca, 
ceea ce se cheamă Povățuitoarea”.

Maica Domnului Îndrumătoarea sau Hodighitria, 
ce îndrumă întotdeauna spre Hristos pașii creștinilor 
în viață, este cel mai frecvent tip iconografic bizantin.

Potrivit învățăturii Înaltpreasfințitului Arhiepiscop 
Varsanufie, care vorbind despre vindecările primite de 
la această Sfântă Icoană, „ele ne dau nădejdea că ori 
de câte ori ne rugăm lui Dumnezeu, El cu puterea Sa 
cea mare vindecă sufletele și trupurile noastre. Există 
această nădejde a omului de a alerga către Dumnezeu 
atunci când este în neputință, când este bolnav. Însă,  
nu trebuie să așteptăm să ne îmbolnăvim, să păti-
mim pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Așa cum avem 
grijă de trupul nostru, dându-i cele necesare, hrană și  
îmbrăcăminte la vreme, tot așa trebuie să avem grijă  
și de sufletul nostru. Care este hrana sufletului? Rugă-
ciunea, aceasta este hrana sufletului. În rugăciune noi 
ne întâlnim cu Dumnezeu, vorbim cu El ca și cu un 
prieten al nostru, ca și cu un om apropiat nouă”.

Credincioșii care se roagă din inimă, cu toată 
evlavia, acestei Sfinte Icoane, primesc împlinirea 
tuturor bunelor dorințe, atât sufletești cât și trupești. 

AMENINȚAREA	CU	
BOMBA	NUCLEARĂ

URSS dau bomba nucleară 
în America, dar America, Sta-
tele Unite au bombe mai bu-
ne!...și salvează planeta.

Peter	KIS

EPIGRAME

Cheltuieli	neprevăzute
Cu daruri mă duceam cândva,
Pe la o tainică vecină
Și ea la schimb mi-a dat ceva,
De am făcut penicilină.

împlinirea	speranței
Suni la urgență, că-i mai bine,
Când soțul are stări febrile,
Dar până când salvarea vine,
El e-n Rai de două zile.

Dirijoru-n	căsnicie
De soțul meu, vă spun că-mi place,
E gospodar, nu face rele
Și a-nvățat rapid să joace,
În ritmul cântecelor mele.

Când	prostul	este	șef
Cum prostului, nu am ce-i face,
Să-l contrazic, eu mă abțin,
Dar mă revolt, că îmi displace,
Că-s mulți deștepți ce îl susțin.

însetații	de	lectură
Când se lansează noua carte,
Vin iubitorii de cultură,
Interesați de-a doua parte,
Când se servește băutură.

Penitenciare,	pensiuni
Mai sunt în țară copilași
Ce plâng de foame uneori
Că n-au și ei de sărbători
Meniuri de pușcăriași.

Eseu	despre	viață
Ce pot să spun de bătrânețe?
Că e un dar miraculos,
Tot ca un fel de tinerețe,
Din care-a curs ce-i mai frumos!

Sărăcie	onorantă
N-avem subvenții, nici salarii,
Dar nu e nimeni supărat,
Trăim precum parlamentarii,
Doar din furat.

Cei	mai	periculoși	dușmani
Străinii n-au trimis agenți,
Dar ne-au înfrânt ca la război,
Că lor le-au fost suficienți
Doar trădătorii de la noi!

Zgândărirea	elefantului
Ne batem joc de-americani,
Că-s fraieri, snobi și gură-cască
Și-atunci le devenim dușmani
Și vin ca să ne cucerească.

îngrijorare	iluzorie
- Îi zise soțu-aflat pe moarte:
Atunci când voi pleca departe,
Ce te vei face singură?
- Întâi să fiu eu sigură!

Metodă	de	succes	în	căsnicie
Nevestei, sigur o să-i placi
Că dovedindu-i c-o iubești,
Tu ești inteligent și taci
Și când ai dreptul să vorbești!

Chiar	dacă-ar	fi	adevărat
Să nu îți urmărești soția
Presupunând că te înșeală,
Că pentr-o simplă bănuială,
Îți poți distruge căsnicia.

Viața	pe	un	pat	de	nori
Luând nevastă din iubire,
Trăiesc acuma boierește,
Nu fac eforturi de gândire,
Că și așa ea hotărăște.

Tehnica-i	prioritară
Femeia, cu tăria stâncii,
Amorul iute îl începe,
Nu pentru că adoră pruncii,
Ci procedeul de-ai concepe.

ION	MICUȚ



Gheorghe	PANTELIMON

Și anul acesta prestigioasa Editură Orizonturi 
din București a scos mai multe cărți fascinante, 

printre care se află „100 de lideri ai lumii”, al cărei 
autor este Brian Mooney, traducerea în limba română 
fiind realizată de Liviu Mateescu.

Liderii marcanți au avut un rol deosebit în evoluția 
omenirii modelând cursul istoriei. Nu toți au fost re-
cunoscuți pe plan mondial, unii au comis erori, dar toți  
au schimbat cu ceva lumea în care trăim. Este evident 
că lista lor poate fi îmbogățită. În cele 350 de pagini 
ale cărții sunt prezentate date și informații revelatoare 
despre 100 de lideri, personalități remarcabile, 
oameni de stat (32), comandanți militari (16), lideri 
religioși (14), reformatori (4), eliberatori naționali 
(15), revoluționari (6), exploratori (8) și industriași (5), 
începând din antichitate până în zilele noastre.

Dintre aceștia, cei mai mulți sunt britanici, urmați 
de americani, italieni, francezi, germani, ruși și chinezi. 
Printre ei se află și patru români: Mihai Viteazul, Ștefan 
cel Mare, Victor Babeș și Carol I, autorul articolelor 
despre ei fiind dr. Ioan Enescu. 

Pe baza relatărilor sintetizate cu iscusință în lucrare, 
vom prezenta cititorilor câțiva lideri extraordinari pe 
care omenirea a ales să-i urmeze.

Constantin cel Mare (280-337) a fost primul con-
ducător roman care s-a convertit la creștinism, care a  
recunoscut oficial această religie, punând bazele civiliza- 
ției europene creștine. A fost fondatorul orașului 
Constantinopol, Istanbulul de astăzi din Turcia.

Carol cel Mare (742-814) a fos primul conducător 
al Europei, rege al francilor și apoi împărat al Sfântului 
Imperiu Roman.

Petru cel Mare (1672-1725), țarul Petru I, a făcut  
din Rusia o putere a Europei. A introdus în țară obice- 
iurile și tehnologiile europene și a fondat – în 1703 – 
orașul Sankt Petersburg, fost Petrograd sau Leningrad, 
capitală a Imperiului Rus din 1712 până în 1917. În 
anul 1721 Petru a fost proclamat împărat, luând  naș-
tere Imperiul Rus.

Printre liderii oameni de stat se află și patru pre-
ședinți americani: George Washington (1732-1799), 
care a comandat armata coloniilor americane rebele ce  
luptau pentru obținerea independenței față de Marea 
Britanie, devenind primul președinte al Statelor Unite 
ale Americii; Abraham Lincoln (1809-1865), a fost cel 
de-al șaisprezecelea președinte al SUA și a condus cel  
mai sângeros război din istoria Americii pentru susți-
nerea principiului unității unei națiuni; Franklin D. 
Roosevelt (1882-1945), a fost ales președinte de patru 
ori, fapt fără precedent în istoria americană. A scos 
națiunea din marea criză economică și a condus-o în 
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A deschis 
calea prin care Statele Unite au ajuns o superputere 
a secolului al XX-lea; Ronald Reagan (1911-2004), fost 
actor de film, a devenit în 1980 cel de-al patruzecilea 
președinte învingându-l pe Jimmy Carter. Pe plan 
intern a reușit să restabilească o politică conservatoare 
și a câștigat Războiul Rece.

Elisabeta I (1533-1603), regină a Angliei, este con- 
siderată de mulți cel mai important monarh al acestui  
stat. Winston Churchill (1874-1965), laureat al Pre-
miului Nobel, a condus ca prim-ministru Marea Britanie  
în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial până la 
victoria împotriva Germaniei naziste. În 1953 a fost 
declarat Cetățean de Onoare al Statelor Unite.

Mihai Viteazul (1558-1601) reprezintă o perso-
nalitate de dimensiuni universale. A înfăptuit prima 
unire a celor  trei Țări Române, ca domn al Țării Româ- 
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„Numai cei care luptă câștigă” (Saint Just)

nești (1593-1601), al Transilvaniei (1599-1600) și al Mol- 
dovei (1600). El întruchipează idealul de unitate națio-
nală al românilor. Viteazul domn a fost asasinat pe 9 au- 
gust 1601, în tabăra de la Câmpia Turzii, de propriii mer- 
cenari, la instigarea generalului Basta. Trupul lui a rămas  
pe Câmpia Turzii unde a fost îngropat, iar capul său a  
fost dus de comisul Radu Florescu la Mănăstirea Dealu. 
      Mihail Gorbaciov s-a născut pe 3 martie 1931 și a 
fost ultimul lider sovietic. În 1985 a devenit secretar 
general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, iar 
în 1988 președinte al URSS. El a încheiat dominația co- 
munismului în Uniunea Sovietică și în Europa și a ajutat  
la terminarea Războiului Rece. În 1990 a primit Premiul  
Nobel pentru Pace, iar la 25 decembrie 1991 a demi-
sionat din fruntea fostei URSS, care s-a destrămat.

Unul dintre cei mai mari lideri militari a fost Ale-
xandru cel Mare (356-323 î.Hr.), rege al Macedoniei. 
În doar 13 ani a cucerit jumătate din lumea cunoscută 
și nu a pierdut nicio bătălie. Cea mai mare realizare a 
lui a fost răspândirea culturii elene, din Gibraltar, de 
la țărmul Oceanului Atlantic, până în sudul Asiei, în 
India. El și succesorii săi au fondat circa 70 de orașe, 
cel mai frumos dintre ele fiind Alexandria, înființat în 
anul 332 î.Hr., situat în Egipt, la vărsarea fluviului Nil 
în Marea Mediterană.

Napoleon Bonaparte (1769-1821) este unul dintre 
cei mai mari conducători militari din toate timpurile. 
În 1804 s-a încoronat împărat al Franței și pentru 
o vreme a devenit stăpân al Europei. A murit pe 5 
mai 1821, pe insula Sfânta Elena, situată în sudul 
Oceanului Atlantic, unde fusese exilat.

Ștefan cel Mare (1433-1504) a fost unul dintre cei  
mai de seamă comandanți militari voievozi ai româ-
nilor, iar poporul i-a păstrat vie imaginea. A purtat 
36 de lupte împotriva dușmanilor și a învins în 34. În 
timpul său Moldova a cunoscut o glorie fără precedent 
în ce privește dezvoltarea economică, înflorirea cultu-
rii și artei. După fiecare bătălie, viteazul domn ridica o 
mănăstire, printre care se află Putna (1466) și Voroneț 
(1488). A murit pe 21 iulie 1504, fiind înmormântat la 
Putna, iar în 1992 a fost canonizat.

La loc de frunte în rândul liderilor religioși se află 
Iisus din Nazaret. S-a născut între anii 6-4 î. Hr., în 
Bethlehem, lângă Ierusalim și a crescut în Nazaret, în 
Galileea. În anul 24 d. Hr. a fost botezat în Iordan de 
către Ioan Botezătorul. Devine predicator itinerant și în- 
vățător. Și-a început misiunea în Galileea. A adunat în  
jurul său 12 discipoli și a ajuns la Ierusalim, unde pre- 
dica mulțimilor despre venirea împărăției lui Dumne- 
zeu, despre salvare și iertare, descriindu-L pe Dum-
nezeu ca fiind un tată iubitor. Autorităților evreiești  nu  
le conveneau criticile lui și faptul că susținea că este 
trimisul lui Dumnezeu, de aceea voiau să scape de el. 
În primăvara anului 30 d. Hr., au decis să-l omoare. 
După ce s-a rugat pe Muntele Măslinilor a fost arestat,  
acuzat de un tribunal evreiesc și condamnat la moarte 
de către guvernatorul roman Pilat din Pont, pentru că 
s-a dat drept moștenitor al tronului evreiesc. A primit 
pedeapsa cea mai grea – biciuirea și apoi crucificarea. 
Trupul i-a fost luat de pe cruce și pus într-un mormânt. 
Ceea ce s-a întâmplat după aceea a schimbat definitiv 
lumea. Iisus a înviat din morți, ceea ce înseamnă că  
toată omenirea putea să spere la viața de după moarte.  
Aceasta a devenit credința centrală din noua religie – 
Creștinismul.

Polonezul Papa Ioan Paul al II-lea (1920-2005) 
a fost șeful Bisericii Romano-Catolice, cu sediul la 
Vatican și primul papă de altă origine decât cea 
italiană. A contribuit la declanșarea revoluțiilor care au 
dus la sfârșitul comunismului. A efectuat 102 călătorii 

externe, în peste 130 de țări, printre care și România, 
pe care a numit-o „Grădina Maicii Domnului”.

Martin Luther King Jr., reformator, a fost preot 
al Bisericii Baptiste și lider al negrilor din America în 
anii 1950 și 1960. A condus mișcarea pașnică pentru 
susținerea drepturilor civile ale acestora. A fost 
asasinat la 4 aprilie 1968, la Memphis, de un arab.

Printre eliberatorii naționali se numără Nelson 
Mandela (1918-2013), care a devenit simbolul 
internațional pentru abolirea apartheidului în Africa 
de Sud. A fost închis timp de 27 de ani și eliberat în 
1990. În 1993 a primit Premiul Nobel pentru Pace. 

Eliberator național este considerat și Carol I al Ro-
mâniei. Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen (1839-
1914) a fost domnul Principatelor Unite Române și primul  
rege al României. Domnia sa, care s-a întins pe 48 de 
ani, a fost cea mai lungă din istoria țării. În această pe- 
rioadă România și-a cucerit independența de stat, a de- 
venit monarhie constituțională și s-au pus bazele con- 
solidării statului român modern. Majoritatea istoricilor 
îl consideră cel mai mare om de stat al României.

Vladimir Ilici Lenin a fost unul dintre cei mai mari lideri 
revoluționari și fondatorul primului stat marxist-Uni- 
unea Sovietică. În februarie 1917, revoluția rusă l-a  
înlăturat pe țar, iar în 1922 pe teritoriul fostului Imperiu  
Rus s-a format Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,  
care s-a dezmembrat oficial pe 25 decembrie 1991.

Lech Walesa, născut în 1943 a condus revolta mun-
citorilor polonezi de la șantierul naval din Gdansk și a 
fondat uniunea Solidaritatea, care, în final, a dus la 
prăbușirea regimului comunist din Polonia. În 1983 a 
primit Premiul Nobel pentru Pace, iar în 1990 a fost 
ales președinte al Poloniei.

Printre exploratori se află nume celebre ca Marco 
Polo, Cristofor Columb, Fernando Magellan, Fernando 
Cortés, James Cook, Victor Babeș, Roald Amundsen. 
Marco Polo (1254-1324), negustor venețian și aventu- 
rier, și-a petrecut 24 de ani călătorind prin Asia, 
ajungând până în China. Genovezul Cristofor Columb 
(1451-1506) a fost un navigator de primă mărime care 
a efectuat patru voiaje peste Oceanul Atlantic, în 12 
ani și a descoperit America. Magellan (1480-1521), 
navigator și explorator hispano-portughez a fost 
primul european care a traversat Oceanul Pacific și a 
efectuat prima călătorie în jurul Pământului. Românul 
Victor Babeș (1854-1926), doctor în medicină, a fost și 
rămâne un savant de renume mondial, personalitate 
științifică marcantă, care se înscrie în panteonul ma- 
rilor personalități ale omenirii, reprezentând un sim-bol 
al poporului român. A activat în laboratoarele savan- 
tului francez Louis Pasteur din Paris, Orașul Luminilor. 
A identificat peste 40 de bacterii patogene. În 1893 a 
fost ales membru titular al Academiei Române, iar în 
anul 1912 a fost nominalizat la Premiul Nobel, dar a 
ratat dobândirea titlului de laureat.

John D. Rockefeller (1839-1937), industriaș, a fost 
primul magnat american al petrolului. Numele său a 
devenit sinonim cu bogăția imensă.

Bill Gates s-a născut pe 28 octombrie 1955, este  
specialist în computere și unul dintre cei mai bogați oa- 
meni ai planetei noastre. A transformat corporația Mi- 
crosoft într-un imperiu al software-ului. Ea produce 
sisteme de operare pentru aproape toate computerele 
din lume.

Așa cum apreciază editorii, „100 de lideri ai lumii” 
este o carte inedită, extrem de valoroasă, pentru 
toți cititorii atrași de mirajul cunoașterii. Împărtășim 
cu toată convingerea această opinie și considerăm 
că, în continuare, oferta de carte a reputatei Edituri 
Orizonturi este generoasă, interesantă.
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Lucia	Cosmina	VLAD

Anton Pavlovici Cehov este autorul rus tradus 
în limba romănă încă din 1901, pe când era 

în viață. Operele complete le-a publicat Editura 
Cartea Rusă din București, în 1956. Apoi și alte edituri  
publică în volume stufoase schițe și nuvele, Cehov 
fiind extrem de prolific și laborios. 

Editura Univers, în 1989, a inițiat din nou 
„Opere Complete” în nouă volume. Volumele 1 și 2: 
„Povestiri” din perioadele 1880-1884. Un număr de 
125 de schițe și povestiri sunt reunite în volumul 3 
cu titlul: „Un roman cu un contrabas, Fericirea și 
alte povestiri”. Volumele 4 și 5: „Nuvele și Povestiri”. 
Volumul 6: „Teatru”, piese create în perioada 1881-
1903. Volumul 7 are în cuprins „Fragmente de 
jurnal, Caiete de însemnări, Articole despre teatru și 
medicină”. Iar volumele 8 și 9 înregistrează Scrisori, 
din perioada 1879-1904, anul morții scriitorului, la 
numai 44 de ani. 

In anul 1876, când tatăl, Pavel Egorovici, care 
deținea un mic magazin, intră în faliment și fuge 
la Moscova, fiind urmat de soție, cu cei doi copii 
mai mici, Maria și Mikhai, Anton are 16 ani. Casa 
familiei este vândută pentru acoperirea datoriilor, 
iar tânărul Anton rămâne în orășelul natal, Tangarog, 
doar cu fratele său mai mic, fiind obligat să reziste în 
fața greutăților vieții. Pentru a se întreține, acordă 
meditații și începe să scrie scenete pentru diverse 
reviste umoristice. În anul 1879, termină liceul și 
obține o bursă din partea primăriei ca să se înscrie la 
Facultatea de Medicină a Universității din Moscova. 
Finalizând studiile, el afirmă: „Medicina este soția 
mea legiuită, iar literatura îmi este amantă”. Ca 
medic, se dedică, în special, îngrijirii bolnavilor fără 
surse financiare.   

Deschizând volumul III din Operele lui Cehov ne 
lăsăm atrași de lectura unui număr mare de schițe 
și povestiri, scrise între anii cei mai productivi ai 
scriitorului: 1886-1887. Ca și colaborator al revistei 
„Oskolki”, Antoșa Cehonte (pseudonimul său) are 
obligația de a se conforma exigențelor redactorului 
șef Nikolai Leikin. Acesta vrea să dea publicului 
„însetat de noutate” „scenete” după gustul său, 
considerându-le preferate de cititori, într-un spațiu 
restrâns și cu un final abrupt. Forțat de cele 100 de 
rânduri, impuse de redactorul șef, tânărul scriitor 
este forțat să recurgă la tăieturi sau să accepte pe 
cele brutal comise de N.A. Leikin. Cu timpul, Cehov va 
simți „că–i dă peste mână” și nu poate să respecte o 
organizare internă coerent concepută. Arbitrariul pe 
care miza Leikin, din ambiguitate și joc al hazardului 
artistic trece ca element de marcă obligatorie, în 
această perioadă.

Povestirea „Șampania” cu subtitlul ”Povestirea 
unui Vântură-lume” are ca erou și povestitor un șef 
de haltă la calea ferată. Stația unde locuia și lucra, 
fiind departe de sat, de o cârciumă sau de alte 
atracții, viața bărbatului era legată de soția sa și câțiva 
lucrători. Plictisit de existența sa monotonă, mereu 
cu privirea pierdută peste stepa întinsă, se lăsa atras 
doar de chipurile femeilor pe care le zărea fugar, 
prin ferestrele trenului. În noaptea de revelion, când 
deschide o sticlă de șampanie și la ieșirea dopului o 
scapă din mână, soția îi spune că este un semn rău: 
în viața lor va interveni o nenorocire. Furios pe ideile 
ei preconcepute, pornește în noapte cu gândurile 
rătăcite. Avusese parte de o seamă de nenorociri, 
cugeta el, deci, nu ar mai putea încăpea alta... Uimitor 
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lucru, în aceeași noapte, trenul le aduse o mătușică de 
la oraș, rudă a soției, o femeie destul de atrăgătoare, 
încât să răstoarne tot rostul sigur al bărbatului. 

Dacă la începutul relatării, eroul își amintește că 
a fost odată: „tânăr, voinic, clocotitor, zvânturatic și 
fără minte” în final, recunoaște că, din acea noapte, 
„toate au fost răsturnate cu susu-n jos”, fiind cuprins 
de „un vârtej năprasnic, turbat care l-au răsucit și l-au 
purtat ca pe un fulg”. Scrisă la persoana I, povestirea 
ne surprinde la sfârșit cu întrebarea care ne este 
adresată: „Și acum spuneți-mi voi, ce altă nenorocire 
mai poate să mi se întâmple?”

O schiță cu același titlu „Șampania”, dar cu subtitlul 
”Gânduri după beția de Anul Nou” folosește ca 
modalitate de adresare persoana a II-a, Cehov rostind 
îndemnul:”Să n-ai încredere în șampanie! Ferește-
te cât poți de ea!” Urmează o seamă de calități: 
”Scânteiază ca un diamant, e limpede ca un izvor de 
munte, e dulce ca nectarul” care o fac „mai prețuită 
decât truda unui muncitor, mai ademenitoare decât 
mângâierile unei femei sau decât cântecul poetului”. 
Apoi adaugă câteva importante argumente: „ea are 
farmec, dar face casă bună cu minciuna și nerușinarea. 
Ea este pretutindeni unde domnește desfrâul și beția. 
Ea nu e plătită cu bani munciți din greu, ci cu bani picați 
din senin, bani de aruncat, bani sustrași”. Și încheie, 
după alte enumerări convingătoare de situații „fără pic 
de rușine”: „Într-un cuvânt, pretutindeni unde-i vorba 
de bucurie la comandă, de o încântare cumpărată, de 
lingușire, de vorbe deșarte, de lehamite, de lene, de 
porcării, e nelipsită. Și întărește sfatul: „Da, da! Feriți-
vă de șampanie!” 

Tot legată de noaptea de revelion este povestirea 
„Martiri ai Anului Nou”. Gherasim Kuznici Sinkleteev, 
funcționar public, leșină pe stradă și este dus la spital. 
Doctorul îl întreabă ce îl doare și află că bolnavul a 
făcut o suită de vizite pentru a ura „La mulți ani” unor 
oameni demni de tot respectul și peste tot a fost servit 
cu ceva mâncare, dar mai ales cu diferite băuturi. Nu 
se cădea să refuze, așa că după cea de-a 16-a vizită, 
l-a luat cu amețeală și leșin. Pe când asculta, doctorul 
este întrerupt de vardistul care anunța că a adus și 
alți funcționari, deoarece, în urma vizitelor făcute, li 
se făcuse rău pe drumul public. Doctorul îl sfătuiește 
să meargă acasă, dar G. K. Sinkleteev, clătinându-se, 
pornește către aceia pe care nu-i poate jigni, lipsindu-i 
de urările de Anul Nou. Cum starea ultimilor veniți 
este mai gravă, doctorul este întrebat la final: „Unde 
porunciți să-i culcăm?”

„O noapte în cimitir” cu subtitlul „Povestire de 
Crăciun” ne uimește cu faptul că Ivan Ivanâci care 
este invitat să povestească o întâmplare de groază, 
nu motivează direct titlul. Eroul nu se lasă mult rugat 
de niște drăguțe domnișoare și începe să reflecteze la 
noaptea de Anul Nou când nu există motiv de veselie, 
ci de tristețe. Anul care vine „ne apropie de moarte, 
ne mărește chelia, ne adâncește zbârciturile, ne 
împuținează banii...” Astfel cugetând, a băut zdravăn 
în noaptea de revelion cu vechiul său prieten, iar 
la ora două, pe o vreme „de-a dreptul câinească” 
pornește spre casă. Înainta greu prin ploaie și vânt, 
cugetând în sinea lui la: „viață, o corvoadă nesfârșită, 
o vegetare deșartă, incoloră, iar tu, rămâi aceeași vită 
dintotdeauna. Vor trece anii, iar tu, Ivan Ivanâci, vei 
fi același, cu veșnicul păhărel, gustărică și somnișor.” 
Pășea „printr-o beznă neagră”, pe dibuite și ajunse 
într-un târziu să se așeze pe o lespede de mormânt cu 
o cruce de lemn în brațe. Dimineață s-a trezit într-o 
celulă, aflând că noaptea ajunsese la exponatele din 

fața prăvăliei de pompe funebre alături de un câine 
care urla a jale. Acolo l-a găsit vardistul care l-a dus la 
post. I-au dat drumul...

„Ghinion” este schița care ne amuză, căci părinții 
unei tinere de măritat pândesc discuția dintre fiica 
lor Natașenka și profesorul de caligrafie Șciupkin. 
Ei plănuiesc să dea năvală în cameră la momentul 
potrivit cu icoana în mână și să le binecuvânteze 
relația. Profesorul este luat prin surprindere, crede că 
„a fost prins în laț” și era pe punctul de a se supune 
situației, resemnat. Dar, în graba mare, femeia 
smulsese din cui portretul scriitorului Lajecinikov și 
nicidecum icoana. Profesorul simte că este salvat și 
în timp ce gazdele erau rușinate de întâmplare, el „o 
șterse.”

„Un roman cu un contrabas” este o povestire 
care punctează un ton ironic prin titlu. Nu este vorba 
de un roman, ci de asocierea între tonurile grave 
ale contrabasului și soarta omului cu surprizele ei. 
Muzicianul Smâcikov, în drum spre vila prințului 
Bibulov, suferă un joc al destinului, care îl îndepărtează 
de scopul deplasării sale. Mergând cu contrabasul 
în spate pe malul unui râu ”nu tocmai impunător, 
dar foarte poetic care-și rostogolea la vale apele 
răcoroase” avu ideea să facă o baie. În apropiere, o 
tânără fată pescuia. Ea intră în apă să desfacă cârligul 
undiței, de care tânărul, fermecat de frumusețea 
ei, îi agățase un buchet de flori. Sentimentele ce 
l-au cuprins îl împing spre filozofare: „ce este viața? 
Pentru ce trăim? Nu, viața nu e decât o poveste...un 
vis, o iluzie...” Ieșind din apă cei doi descoperă că niște 
răufăcători le furaseră hainele și fiecare are ideea să 
se ascundă până la căderea serii sub un podeț. Acum 
află cine sunt, el muzicant tocmit să cânte la logodna 
prințesei Bibulova, ea: însăși logodnica. Smâcikov 
scoate contrabasul și propune fetei să se ascundă 
în cutie și el s-o care. Pe drum, vede hoții care le 
furaseră hainele și fuge după ei. Din nou destinul 
își joacă rolul și trecând pe acolo cei doi colegi: 
flautistul și clarinetistul, au ideea să ducă contrabasul 
lui Smâcikov la vilă, deși era uimitor de greu. Acesta 
nu poate prinde hoții și revine. Nu mai găsește nici 
cutia, nici fata. Este disperat, aleargă încolo-încoace 
și rămâne sub podeț până dimineață. Dar nimeni nu 
apare de nicăieri...

În acest moment, povestirea marchează o 
întrerupere, după care autorul adaugă că: „țăranii din 
partea locului povestesc că uneori, noaptea se vede 
un bărbat gol umblând pe lângă podeț, iar de sub el, 
adesea, se aude un scârțâit de contrabas”.

„Fericirea” marchează un alt moment ironic al 
vieții, deoarece se pune în paralel fericirea omului cu 
găsirea unei comori. Argumentul bătrânului cioban: 
„este și fericire pe lumea asta, da’ ce folos, dacă-i 
ascunsă în pământ? Piere degeaba fără nici un rost!” 
Iar oamenii consideră absolut ciudat, ca cineva să 
fie normal, dacă nu frecventează nici cârciuma, nici 
biserica, nu caută compania celorlalți, tace „îmbufnat 
ca un curcan”. De un asemenea om, cum era Emin 
Jmenea, ei vor lega cele mai bizare povești: că trata 
oamenii bolnavi cu grăsime de șarpe, că harbujii din 
bostănăria lui șuierau, că poseda talismane pentru 
a descoperi comorile ascunse, dar invidios nu căuta 
niciuna... În timp ce alții căutau, căutau, „dar n-au 
găsit nici o lețcaie și au murit fără să fi dat de fericire”. 
Așa că, în serile de vară, ciobanii povestesc, în timp ce 
oile dorm, „tot ce le stă pe inimă”, pentru că în lume 
„este fericire, da’ nu ne duce capul s-o găsim”. 

(Continuare în pag. 16)



Simion	PETRE	C.

În scuarul din fața Hotelului Voineasa, lângă 
superba clădire care adăpostea odată sala de 

mese și alte activități culturale care să deservească 
satul olimpic proiectat în anul 1965 pentru anul 2000, 
pe data de 16 iulie 2022 primarul Voinesei a mulțumit 
tuturor participanților la Zilele Comunei Voineasa 2022;  
„și așa cum îl știm, mai hotărât și decis în fapte și mai 
puțin în discursuri, a predat microfonul d-lui Mihai 
Sporiș; acesta, avîndu-l în spate și pe fratele Gh Sporiș și 
pe subsemnmatul (reprezentantul Intol Press, de fapt  
m-a avut în față căci îl filmam), pe o căldură toridă a  
dat curs unui discurs extrem de organizat, amplu - inclu- 
siv lansarea celor două cărți; a dumnealui: „Și eu am 
fost... pe Lotru” și a lui Ion Nălbitoru (prezentată chiar de  
autor); o monografie a Concursului Național de proză 
scurtă, Legendele Lotrului...o veritabilă și foarte reușită 
apariție editorială a Editurii Franco, Brezoi, 2022; autori 
fiind Cristina & Ion Nălbitoru. Așa, și în asemenea împre- 
jurări, am intrat în posesia acestui volum monografic, 
volumul I, care adună lucrările participante - premiate 
- la Concursul de proză scurtă la a patra ediție care  
are loc an de an la Zătreni, județul Vâlcea. Acest 
volum întâi caută să selecteze, să aducă la cunoștiința 
publicului, istoricul legendar al unuia dintre cele mai  
frumoase și admirate locuri turistice din România și  
nu numai!...Valea Lotrului! Pe lângă lucrările partici-
pante la Concurs, prezentul volum mai adaugă la lucră- 
rile premiate, și din concurs (care prezintă interes), 
lucrările unor seniori în arta scrisului monografic, ori  
publiciști care în lucrările lor s-au referit la Valea Lo- 
trului!...Nicolae Moga, Mihai Sporiș, Gheorghe Sporiș,  
Gheorghe Efrim, Cristina și Ion Nălbitorul sunt câteva  
dintre cei care de-alungul vremii au încercat să valo- 
rifice potențialul cultural al Văii Lotrului și, iată, re-
zultatele nu au întârziat să apară; Valea Lotrului, cum 
spunea și Mihai Sporiș, „mai cu puterea centralizată 
în construcția de hoteluri și cabane înainte de 1989, 
mai cu puterea pensiunilor din localitate din ce în  
ce mai numeroase și mai bine amenajate”, fără nici  
o exagerare Valea Lotrului poate deveni ceva asemă-
nător unui adevărat rai pe pământ. Cartea a apărut la 
Editura Franco din Brezoi în anul 2022 și poartă de la 
un cap la altul amprenta familiei Nălbitoru. Nu știm 
dacă este prima carte a Editurii Franco, dar constatăm 
cu plăcere, că este prima carte a unei noi edituri 

CRISTINA	&	ION	NĂLBITORU:	LEGENDELE	LOTRULUI
(Antologie, vol 1)

care ne place prin riguarea scrisului, respectarea 
tehnicii de editare și tipărire, de legătorie; spațiile 
între cuvinte, de cele mai multe ori supărător de mari  
și exagerate ca frecvență, lipsesc, aproape! cu desăvâr- 
șire și acest lucru nu este puțin lucru; la fel, foarte bine  
structurată cartea pe ansamblu, pozele echilibrat aran- 
jate, scrisul constant și citatele scrise corect: ori pu-
nem ghilimele, ori punem litere italice, ori ori etc (obs.  
nu se recomandă la pag 6 italicul și nici boldirea pe 
numele autorului, și nici italicul de la 
pag. 7 pe premiu...). De asemenea sun- 
tem încântați că lipsesc boldirile, ne- 
rușinatele boldiri purtătoare de orgoliu  
și înfumurare (adică îl boldești pe Gică 
Contra, îl scrii cu litere de tipar, și în 
context îl scrii pe Domnul sau pe Ma-
cedonski cu litere normale!?)... Munca 
tehnoredactării unei astfel de lucrări, a  
corectării, cu atătea stiluri și atâți au-
tori este foarte grea și aducem laude 
celor care au făcut-o (editorii au omis 
să le publice numele-noi le bănuim). 
Apreciem de asemenea selecția texte-
lor făcută de Cristina Nălbitoru fiindcă 
cartea este deosebit de interesantă și  
acest lucru se datorește calității textelor. De asemenea  
foarte reușită coperta 1 prin selectarea acestei lucrări 
picturale „Țurțudanul” a neasemuitei pictorițe Angela 
Tomaselli...Și mai cităm o dublă frază care ne-a plăcut 
prin simplitate și conținut: „Odată cu înființarea editu-
rii și a minitipografiei în memoria fiului nostru Franco, 
soția mea a venit cu ideea ca să înființăm o publicație 
care să aparțină acestei zone. (Au mai fost și alte 
publicații în trecut, dar punctuale, Lotru a liceului din 
Brezoi, Lumina de pe Lotru care aparținea de TCH)”

*
Vorbeam mai sus de conținutul textelor, unul 

deosebit, și la cele mai multe dintre ele. Vă asigur 
stimați cititori și realizatori, că am citit cu mare plăcere 
cele mai multe dintre lucrările participante, desigur, 
și cele ale seniorilor!...Mircea Eliade consacră o viață 
întreagă celor mai multe dintre legendele lumii și în 
scolul XX devine unul din cetățenii lumii, dintre cei mai 
subliniați! Lucrarea Ecaterinei Chifu (Râmnicu Sărat, 
Buzău) Țara apelor cristaline își merită locul câștigat, 
ne-a surprins atribuirea numelor Zian și Voichița, și 
Latron în devenirea lor ulterioară...Voineșița, Lotru!... 

„De ce spun unii că Lotru își trage numele de de la 
un hoț? Latron este schimbat în Lotru de oamenii 
ce vorbesc repede pe aceste meleaguri.”; precum și 
expresia celui căzut în genunchi și care devine generică 
și pentru astăzi și pentru viitorul care ne așteaptă: 
„Doamne cum ai putut să faci atâta frumusețe și 
nu ai luat răutatea oamenilor, de ce i-ai lăsat să 
năpăstuiască pe alții?” Lecturăm mai apoi Sfatul de 
taină autor Andrușa R. Vătuiu (Orșova - Mehedinți) - 

Premiul II - și îi cunoaștem pe voinicii 
Voinea, Mălai, Breazu și Ciungu, care 
luau de la bogați și dădeau la săraci...
Dar să nu ne audă ăștia de azi că 
suntem cu haiducii! că prea spun toți 
ca unul că austriecii au plecat din vina 
haiducimii...Dar nu, mai bine ce a făcut 
Vodă, mai inteligent, le-a dăruit cetăți, 
și așa au apărut Mălaia, Voineasa, 
Ciunget și Brezoi...și mai mulți bani 
au intrat în visteria țării... Constantin 
Gornea (Fetești - Ialomița) - Premiul III 
- privește Valea fostă a aurului ca pe 
o Cale Regală, un eseu consistent, o 
cale regală a naturii, stăpâna noastră, 
pe calea inversă a timpului, dinspre 

prezent înspre un rege al dacilor...desigur „munții 
vorbesc”, muntele este și-al Domnului, și-al omului... 
Da, domnișoara aceasta ne-a plăcut, a scris un eseu 
precum un alter ego al basmului românesc, o cheamă 
Cristina Florentina Dobrin și este din București și a 
luat tot un premiu III cu lucrarea Regatul Lotrului...I-aș 
fi dat Premiul I...„Așa se face că într-o zi, când le era 
lumea mai dragă, Regele Lotru și Regina Latorița se 
treziră cu zmeul la porțile palatului cu o falcă în cer și 
una pe pământ. Știau că venise după ea și nu aveau nici  
o șansă să scape de el. (...) alungând îngrijorarea care 
îi  dădea târcoale ca să o prindă, Latorița își aminti de 
cele două rândunele și luând iute pana, șopti „Rându-
nelele din zbor, veniți-mi în ajutor!” Îndată, cele două 
păsărele apărură din înaltul cerului și o întrebară ce 
dorește. - Prefaceți acest regat într-un colț de rai, cu 
munți și păduri verzi, iar pe noi trei (regele Lotru, 
regina Latorița și fiul Lotrișor n.red.) în ape limpezi.” 
Senzațional! Și trebuie să știți, dragi cititori, că mai sunt 
multe lucrări tot atît de frumoase și...instructive...Iată 
un proiect reușit, al celor doi literați - scriitori, Cristina 
& Ion Nălbitoru: Legendele Lotrului!

	  

”Zilele	Recoltei”	 –	ediția	 a	XII-a:	 râmnicenii	 sunt	 invitați	 la	 sărbătoarea	 toamnei	pe	1	 și	 2	
octombrie	în	Scuarul	Mircea	cel	Bătrân

În organizarea Primăriei municipiului, sărbătoarea tradițională a toamnei la Râmnicu Vâlcea – ”Zilele Recoltei” – a 
ajuns la cea de-a douăsprezecea ediție și se va derula în week-end-ul 1 - 2 octombrie în Scuarul Mircea cel Bătrân. 

Aproape 40 de producători de fructe și legume, de produse lactate și din carne, de murături, gemuri și dulcețuri, de 
produse apicole din Vâlcea și din județele Argeș, Olt și Sibiu, alături de agenți economici locali din domeniul alimentar, 
îi așteaptă pe vizitatori la standurile amenajate în principala piață publică a orașului. De la sărbătoare nu vor lipsi 
bineînțeles, grătarele, dar nici meșterii populari vâlceni, care îi vor încânta pe vizitatori cu creațiile lor deosebite.

Biroul	de	Presă

14 septembrie/2022
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Mihai	SPORIȘ

Un nou roman istoric s-a ivit să ne reamintească 
câteva file din marea istorie a Basarabilor. Se 

împlineau cinci veacuri de la plecarea la cele veșnice a 
domnului Țării Românești, Neagoe Basarab (1521)  și 
intrarea într-o perioadă cu Imperiul Otoman , suzeran 
nouă, în plină expansiune în susul Dunării (tocmai 
căzuse Belgradul, în 1521, și urma Mohacsul, în 1526!). 
O criză politică internă va fi cuprins meleagurile 
noastre, cu acutizarea conflictelor interne pentru 
putere între facțiunile dăneștilor și drăculeștilor. 
Scena geopolitică și conflictul intern vor fi generat 
o stare de fapt specială pământului românesc. Din 
complexitatea acesteia, problema majoră care se 
desprindea era pericolul pierderii statutului vasalității 
(e adevărat, în schimbul unui tribut!) și transformarea 
în pașalâc turcesc cu marile consecințe care 
decurgeau din acest fapt. Un urmaș basarab, trecut 
la islam, Mehmet Beg (pașă de Nicopole... venit din 
genealogia lui Mihail, fiul lui Mircea cel Bătrân!, de aici 
și numele de, Mihailoglu...) era în vederea sultanului 
Soliman, pentru controlul politic, la nord de Dunăre. 
Mehmet Beg era un apropiat al Dăneștilor, prin Boierii 
Craiovești care dețineau Bănia, o dregătorie foarte 
importantă pe scena politică internă. 

Istoria cu descifrarea, pe bază de documente, este 
o treabă nu la îndemâna multora. Literatura , care are 
și alte mijloace de-a te lua de mână spre o cunoaștere 
necesară, poate suplini istoria în vremuri de reașezare 
a modalităților de-a citi lumea în general. Aici vedem 
importanța romanului istoric,  bine ancorat în 
realitatea istoriei, descifrată corect. Scriitorii noștri 
au răscolit mai mult în vremea unor mari domnitori, 
pentru simplul fapt că celebritatea celor din prim plan 
(unii chiar trecuți în rândul sfinților!), atrăgea mai 
repede cititorii.

În 2021,  la editura Cartea Românească Educațional, 
Iași (ECREDU) apare cartea Paulei Adriana Cozian, 
„RADU de la AFUMAȚI, un domn deasupra vremurilor”. 
Titlul spune multe asupra alegerii momentului 
desfășurării... romanului. Vremurile erau complicate, 
între 1522 și 1525, și o anume personalitate istorică, 
mai puțin cunoscută era... deasupra lor: unul din cei 
cinci fii ai lui Radu cel Mare. Tocmai cel care, precum 
strămoșul său la Rovine (1395), împiedică marele 
imperiu să ne transforme în pașalâc! Editura, care își 
declară intenția prin...educațional, certifică utilitatea 
publică. Să ne permitem aici un sfat și pentru clasa 
politică de azi, să înțeleagă din mesajul romanului 
(prin aceasta extrem de ... actual!), necesitatea unei 
convergențe de acțiuni în raportul dintre interesul 
imediat al satului și interesele partizane ale facțiunilor 
pe care le reprezintă. De ce și-a documentat mai 
ușor această perioadă? Ne-am explicat imediat! 
Paula... nu întâmplător Cozian (aici chiar un... diac 
de cancelarie domnească, precum acel Bogdan din 
cartea sa... și el școlit la Cozia!) alături de Fenia Driva 
s-au ocupat îndeaproape de Neagoe Basarab, timp 
de mulți ani, cu evenimente dedicate anual. Dincolo 
de mesajul istoriei, romanul își are propria valență 
culturală. Limbajul cu parfumul cuvintelor bătrâne 
și multe expresii din vorbirea curentă populară face 
lectura atractivă imediat. Absența aparatului critic îți 
poate crea impresia falsă că încadrarea în cronologia 
evenimentelor nu ar fi reală. De altfel cele 11 capitole 
ale romanului, intitulate „eseuri” ne sugerează prin 
titlurile lor nu doar firul curgător al narațiunii ci 
și conținutul special. Cuvintele cheie ale titlurilor 

sintetizează superb conținutul:
1.„Ridicați Domn, că piere țara!”/ Adunarea 

boierilor vlastelini, alege Domnul; Mitropolitul 
confirmă că toate domniile sunt de la Dumnezeu!; 
Domnul își desemnează... Divanul; luăm contact cu 
personajele reprezentative ale țării/
Marii boieri;

2.„Lupii”/Conacul de la Motru, fief al 
boierilor Mehedințeni. Lupii din pădure, 
dar și lupii tineri ai marelui Logofăt 
Harvat: Alexandru (eroul idilei cu Anca... 
de la Cisnădie), Giura, Moțea și Barbu. 
Nu cumva în Țara lupilor getici (vezi 
alt autor!), pământenii știu că acest 
simbolic apărător de... nouă hotare, 
este un model de creștere eroică?

3.„Soliile”/Fapt rar, în fața primejdiei 
se face compromisul între facțiunile 
rivale. Se întăresc relațiile de sprijin cu 
exteriorul. Aflăm despre marii boieri și 
interesele lor particulare, acum într-o 
unitate vremelnică ;

4. „De-a dreapta și de-a stânga Măriei Sale”/ 
Privind harta Mehedinții sunt în stânga (vezi fiii lui 
Harvat!) și Buzăul în dreapta! Se confirmă unitatea 
vremelnică a boierilor (cu o anumită fereală 
diplomatică a craioveștilor!)și chiar faptul de arme al 
eroilor planului romantic: Alexandru și Giura.

5. „Ia aminte, doamnă!”/ Ne amintește de... 
Lăpușneanu,  iar aici de avertismentul dat de Mehmet 
Beg, la Târgoviște, Doamnei Voica, la vremea retragerii 
în bejenie la Brașov.

6. „Vedenia”/Descrierea cetății Alba Iulia!... Se 
va vădi peste vreme capitală a tuturor românilor, în 
mai multe rânduri. Aici să amintim și de Constantin 
Zărnescu, și el autor de romane istorice, care ne-a 
dăruit „Ziua Zilelor” vorbind despre 1 Decembrie 
1918 și Alba Iulia.

7. „Luptând în arșița câmpiei”/ Confruntarea 
decisivă care scoate din jocul puterii pe Mehmet Beg. 
O luptă decisivă precum cea de la Rovine, împotiva 
căderii în pașalâc!

8. „Conacul de la Motru”/Fam Harvat, călugărul 
Sofronie... se continuă firul romantic... Alexandru/
Anca . Vezi invazia tătarilor în Transilvania și drumul la 
Suceava și Mănastirea Bistrița.

9. „să pui sorți pe un cal pierzător”/ Banul 
Craiovei la susținut pe Vladislav al III-lea (care i-a luat 
dregătoria!), apoi pe Radu Bădica, neagreat de turci! 
Trecuse pericolul cu Mehmet Beg și dorise un domn 
din ... partida proprie, dănească! 

10. „Ucenici la vama vieții”/ Cade cetatea 
Severinului și odată cu ea nenumărați Boieri din 
divan. Le iau locul... ucenicii! Celor plecați să le fie 
țărâna ușoară!

11. „Toamna când se duc cocorii!”/Cocorii, simbol 
al perenității, se duc cu întoarcere... Și Radu Vodă se 
duce la Soliman și se întoarce cu pacea și firmanul 
unei domnii! Doamna Voica iese din scenă, Vlăduț 
este dus gaj la Constantinopol!

Povestea romanului are un final cu izbânzi! 
Alexandru își găsește în Anca, de la Cisnădie, izbânda 
iubirii, iar Țara Românească și-a salvat ființa creștină. 
Nădăjduim că diacul cozian ne va mai dărui ceva file 
basarabe să surprindem și ultima domnie, a cincea, a 
Marelui Voievod, Radu de la Afumați, devenit ginere 
al lui Neagoe Basarab și al Domnei Milița Despina, 
prin căsătoria cu Ruxandra.

Mulțumim Paulei Adriana Cozian pentru darul 

ei venit la reperul 500 al anului 2022, amintind și 
de cei exact 500 de ani ai Mănăstirii din Ostrovul 
Călimăneștilor! Să nu uităm că peste drum de Cozia... 
nouă, bolnița lui Radu Paisie, ne spune că alt frate al 
celui de la Afumați (sfârșit în altarul bisericii Cetățuii 

Vâlcii!) va fi lăsat însemne durabile în 
peisajul local, că fratele Mircea Ciobanu 
se va fi războit și pe la Milostea.. 
Vâlceană. Recomandăm citirea acestui 
roman, nu doar pentru numita sagă 
basarabă, ci mai ales pentru a pricepe 
zodiile cele noi, cu altfel de geopolitică 
(cu adevărat planetară!), dar și 
răzmeriță politică internă, pustiitoare, 
în dauna folosului general, tânjind 
pacea, iar nu războirile dintre oameni. 
Dăm doar un citat din autoarea noastră 
spre edificare: „Am crezut ani în șir, 
fără temei, că războaiele au trecut, 
că n-au să mai moară oameni pentru 
poftele deșarte ale stăpânitorilor de 

popoare. Pesemne că puterea nu le va fi niciodată 
îndestulătoare, oricâtă ar agonisi. Ea își înfige adânc 
colții în măruntaiele lumii, îngenunchind-o...” p.66.  
Încă o dată mulțumiri, Paulei Adriana Cozian!

6. August 2022

O	FILĂ	NOUĂ	îN	SAGA	BASARABILOR!

TRAISTA	
CU	PLANTE	
MEDICINALE

Ana-Maria	LAZĂR

O plantă medicinală apreciată încă din timpuri 
îndepărtate datorită reușitelor sale în cazul 

bolilor renale este:

COADA	CALULUI
Equisetum arvense (coada calului) cunoscută 

și sub denumirile: barba ursului, părul porcului, 
coada iepei etc. are proprietăți antiinflamatoare, 
cicatrizante și diuretice. Poate avea efect antianemic 
și remineralizant. Substabțele prezente în această 
plantă sunt: acidul silicic, sărurile de siliciu, luteolina 
și apigenolul.

Este folosită cu succes în cazul afecțiunilor renale 
și vezicale (pietre, nisip), cistitelor, hemoragiilor, 
vărsăturilor cu sânge, rănilor necrozate, durerilor 
spastice, reumatismului articular, aftelor bucale, 
edemelor membrelor inferioare, vergeturilor, 
eczemelor.

Se folosește sub formă de infuzie, compresă sau 
tinctură.

Să vă fie de folos!
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ION	DĂMĂCEANU (5.09.1924 
Iași – 27.04. 2004)

 A studiat la Institutul de Arte 
Platice din Iași și a făcut parte 
din Studioul de arte plastice al 
Armatei. Opera monumentală 
(selectiv): Monumentul Eroilor 
Patriei (1957), amplasat în fața 
Universității Naționale de Apărare 

„Carol I“; 
bustul lui  
Dinicu Golescu (1966) în fața 
Muzeului Viticulturii și Pomi-
culturii din Golești; bustul lui  
Calistrat Hogaș din Tecuci 
(1984); Bustul lui George Enescu 
din Dorohoi (1986); statuia lui 
Petru Rareș (Iași).

GHEORGHE	 COMAN (8.09.1925 
Ploiești – 9.05.2005)

Membru al Uniunii ArtiștilorPlastici 
din România (1950), absolvent al 
Institutului de Artă „Nicolae Grigorescu“ 

ISTORIA	SCULPTURII	ROMÂNEȘTI	-	SEPTEMBRIE
din București, 
secția Sculptură, 
a fost creatorul 
și animatorul 
vestitei Tabere 
de Sculptură 
„Măgura“ de la  
Mănăstirea Cio-
lanu (Buzău). A  
participat la ex- 
poziții: personale - Vălenii de Munte (1965),  
Ploiești (1965), București (2000); Internaționale - Praga 
(1962), Varșovia (1970), Aberdeen, Scoția (1992), 
Lumsden, Scoția (1991); tabere de creație - Oarba 

de Mureș (1987), Ineu (1988). 
Opera monumentală (selectiv): 
„Munca “(bronz) la Uzinele „1 
Mai“ din Ploiești (1965); „Grup 
sculptural“ (metal) la complexul 
comercial din Ploiești (1967); 
„Sculptura decorativă“ (metal) 

la Combinatul Petrochimic Brazi (1968); „Fântâna lui 
Mihai Viteazul din Ploiești. Alte lucrări sunt expuse la 
Muzeul de Artă din Ploiești.

DUMITRU	 HARALAMB	 CHIPĂRUȘ 
(16.09.1886 Dorohoi – 22.01.1947 Paris)
    A trăit și creat în Franța. În 1909 a 
plecat la Florența, Italia, unde a studiat 
cu sculptorul italian Raffaello Romanelli. 
Din 1912 se mută la Paris unde a studiat 
la renumita școală de Artă „Ecole des beaux-arts“. 
A fost cunoscut mai ales după sculpturile sale în 

bronz și fildeș, reprezentând 
dansatoare exotice. Cea mai 
bine plătită lucrare a sa a fost 
„Les girls“ fiind adjudecată cu 
suma de 590.000 euro la Casa 

Sotheby’s din New York, în 2007. Cea mai mare colecție 
a sa (120 piese) se află la „Deco Russian House“ din  
Moscova. O altă mare colecție de lu- 
crări este expusă în colecția remanen-
tă „Casa Lis“ de la Muzeul de Artă din  
Salamanca, Spania. Sculpturi reprezen- 
tative (selectiv): „Polar Bear“ (1942); 
„American bison“ (1942); „Pelican“ 
(1943).

(Sursa: Wikipedia)
Emil	MANZUR

A.	P.	CEHOV	-	TABLOURI	DE	VIAȚĂ...		(Urmare din pag. 13)

Dimineață, când soarele mare și roșu trimise raze de lumină pe pământ, vechilul 
plecă, iar bătrânul și tânărul flăcău se fixară ca doi stâlpi, veghind turma. Primul era 
preocupat în continuare de fericire, celălalt nu era frământat de fericirea însăși „de 
care n-avea nevoie și nici n-o înțelegea”, dar era fermecat, ascultându-i pe cei mai 
în vârstă „de nimbul de basm și fantezie ce o înconjura”. 

Fiecare povestire are o semnificație literară: ignoranța, gelozia, omul talentat 
și neînțeles, tradiția, comunicarea, inechitatea socială, șeful ursuz și rece, durerea 
fizică, invidia, meschinăria, ura, naivitatea, trufia, natura umană plină de îndoieli 
sau spaime. Prin fața cititorului se perindă o tipologie diversă de profesii: casieri, 

secretari, inspectori, ofițeri, asesori, meșteșugari, copii, domnișoare sfioase și 
visătoare, savanți, vardiști, ciobani, călugări. 

Cehov se abține de la judecăți morale explicit formulate, observația sa este 
imparțială, aplicând vieții o viziune ironică. Modest și discret, scriitorul păstrează 
dreapta măsură și pornind de la titlu, descrie un cerc care se închide la final, 
seducând cititorul cu tablouri de viață, cărora le poate adăuga „o ramă de aur” 
mai mică sau mai mare, după priceperea sa...

Așadar, Cehov a descris viața societății ruse contemporane lui, folosind 
meto-de simple de narare, fără procedee literare vizibil căutate. De aceea,  
este considerat principalul reprezentant al realismului rus de la sfârșitul secolului 
XIX-lea.

16 septembrie/2022


