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INVESTIȚIA	PUBLICĂ	PRIVIND	MANIPULAREA	
INFORMAȚIEI	ÎN	MASS-MEDIA

Csaky	E	POE

Îngrozitor de complicat, instituțiile statului, de 
cultură, devin producătoare de obiecte cultu-

rale,  numai ele, și acest lucru nu este corect!...În 
ultimul timp și în mai multe locuri instituția culturală 
bugetară de presă și carte are tipografie și editează 
color reviste, cărți, concurând neloial editurile și tipo-
grafiile din spațiul comunitar care funcționează după 
Legea 31 din 1991. Iată, spre exemplu, o revistă „nu se 
dă numele” coordonată și produsă de o asociație non 
profit, produsă de o editură și tiparniță care funcțio- 
nează după legea afișată mai  sus și care nu primește 
ajutor financiar conf. Legii 186 din 2003, trece sub  
control editorial și tipar la instituția bugetară bene-
ficiind de această dată de o prezentare în condiții 
de lux...Informația își schimbă circuitul iar costurile 
mult mai mari sunt suportate de stat...Desigur este  
vorba de o manipulare a informației privind costurile 
care trebuie să fie în echilibru cu calitatea și cu nevoia 
corectă de informare a publicului (mass media fiind 
apanajul său). ...Iată, informația în loc să circule 
liber în spațiul public este ținută la secret de un ne-
producător!! Se dezechilibrează piața de mass media, 
în detrimentul informării corecte, dar și în detrimentul 
liberei circulație a mărfii (informația) și ce este mai 
trist, împotriva liberei concurențe... 

La fel în domeniul cultural al muzicii simfonice și 
concertistice, segment uluitor de important pentru 
educația publică fără vârstă, legătura ei cu mass media: 
instituția publică specifică domeniului, producția 
acestei instituții, existența ei, este susținută financiar 
de la bugetul statului, dar nu există nici o relație cu 
mass media...legală! Presa de cultură care oglindește 
spectacolul este ocultată, nu există abonament, nu 
există ajutor financiar, sprijin, pentru cei din presa 
culturală care trebuie să caracterizeze spectacolul. Se 
motivează profesionalismul celor care scriu...Numai că 
în acest sistem format din producători și consumatori 
și unii și ații au aceleași drepturi. Cred,  totuși, că 
arta spectacolului, nu numai muzical, dar mai ales 
în artele vizuale publicul este cel pentru care are loc 
spectacolul și părerea lui este cea mai importantă...
Bine este să vorbească consumatori care se pricep, 
au mai făcut asta și care să cunoasacă legea care nu-i 
dă voie să aducă atingere nici numelui, nici imaginii...
Și aici este foarte important ca instituția culturală să 
susțină această presă, la fel și artiștii interpreți, să 
se aplice legea 186/2003, și lucrurile vor merge pe 
făgașul care trebuie.  De asemenea instituția care 
dirijează actul muzical trebuie să permită, cu acordul 
dirijorului, accesul omului de presă în timpul repetiției 

concertului aflat în cauză, fiindcă, vedem, în întreaga 
lume se dau imagini directe de la repetiția care 
pregătește spectacolul final...Răspundea  foarte bine 
în urmă cu 15 ani un secretar muzical de la o instituție 
filarmonică la întrebarea unui reporter... „Cum pot 
domnule să recenzez concertul și să-mi critic colegii?” 
Iată, informația despre calitatea produsului trebuie să 
vină din exteriorul producătorului și nu din interior! 
Lauda de sine este o rușine și nimic bun nu aduce. 

 A treia manifestare de bază, culturală, la care in-
formația spre și dinspre mass media e refuzată din 
contractul financiar este activitatea de teatru bugetar 
reprezentată de instituțiile de resort, teatru de stat și 
teatru municipal. La fel ca la producția de spectacol 
muzical, și aceasta de teatru, plătită de cetățean prin 
bugetul local sau național, refuză informația venită cri- 
tic din mass media independentă și nepolitică. Consi-
deră și impune că actorii nu pot fi fotografiați pe scenă 
în timpul spectacolului, uitându-se că ei, pe scenă, nu 
sunt cetățeni, ci joacă în anumite roluri întruchipând 
personaje. Nu există susținere financiară din partea 
teatrelor pentru presa culturală scrisă și video fiindcă, 
spunea un cadru de conducere dintr-un teatru de 
stat: „nu avem nevoie de critică neprofesionistă”, in-
sultându-ne...Dar sepectatorii din sală sau cetățenii 
comunității nu au nevoie de aprecieri asupra specta-
colului făcută de neactori și necritici de teatru, dar 
ziariști, observatori, culți? De când și din ce vremuri 
trebuie să plătească teatrul doar critica de teatru, pro... 
cu alte cuvinte profesionistă. Nu ne mai referim la cro- 
nica vernisajului în expoziția de artă plastică care nu  
face altceva decât să laude protagonistul și să nu dea  
informația către mass media că prețul de 2000 $  agă- 
țat de tablou este unul fals, pus acolo să crească valoa- 
rea „operei de artă” care în fapt este mai ieftină decât  
costul ramei și suportului pictat! Și astfel ne-am referit 
și la a patra manifestare, arta plastică, pe drumul pe 
care îl parcurge informația spre și dinspre mass media. 

Să mai spunem, referitor la activitatea teatrală 
așa cum este ea reprezentată de mass media, fiindcă 
suntem la colocviile organizate de „Scrisul Românesc” 
la Craiova, că, dăm exemplu de înțelegere și loialitate 
profesională conducerile Teatrului Național din Craio-
va și Tetrul Evreiesc de Stat din București care, de fie- 
care dată când am scris despre piesele jucate în cadrul  
acestor instituții, ne-au apreciat cronicile, ne-au lăudat  
profesionalismul, a existat un schimb de informații 
menit să crească rolul nostru în societate, al mass me- 
diei video și scrisă de tip cultural. Sub aceeași impre-
sie de bună colaborare, trustul nostru de presă cultu- 
rală, Intol Press, sută la sută funcționând după Legea  
31 din 1991 aduce laude revistei „Scrisul Românesc” 



care de-a lungul timpului a promovat dezin-teresat 
acte de cultură, autori, din spațiul cultural vâlcean. 

*
Am păstrat la urmă acest aspect al manipulării 

informației în mass media prin presa comercială locală 
și națională, dar mai ales prin televiziunile naționale și 
de tot felul...Subiectul este dezbătut și paradezbătut 
și nu are nevoie de demonstrație. Credem că nu există 
om sănătos la minte să nu fi cunoscut sloganul „cu 
televizorul ați mințit poporul” care a apărut după 
1980, chiar mai dinainte, către începutul emisiei 
primei stații de televiziune, care, nu așa, nu putea 
să ocolească propaganda care se făcea în România 
prin intermediul culturii! mai ales după 1949 când 
s-au  înființat uniunile de creație - foste sindicate ale 
artelor. Numai că, ce s-a întâmplat în țara noastră cu 
manipularea informației prin presa video dinainte 
de anul 2000 este joacă de copil pe lângă ce se 

întâmplă astăzi...În presa scrisă, începutul batjocoririi 
informației nealterate are loc imediat după anul 
1990! După 2012 presa, mass media românească, a 
practicat așa zisa bătălie deschisă - război mediatic - în 
care știrea falsă și analiza de presă așișderea, parcă au 
avut rostul să distrugă omenirea indicându-se soluția 
finală atât în ce privește gripa aviară, pesta porcină și 
mai nou, de data aceasta pentru oameni, pandemia cu 
virusul Covid 19... după patru ani trebuind să se cheme 
Covid 24! Informațiile vizând viitorul omenirii, viitorul 
zilei de mâine, pur și simplu, paralizează activitatea 
creatoare a oamenilor, producția necesarului de 
trai pentru viața fiecărui om al planetei. Informația 
nu mai circulă vectorial, ci în snopuri informative și, 
parcă, are rolul de armă neconvențională de distrus 
în masă! Pare că omenirea trebuie înfricoșată ca să 
nu mai iasă pe stradă, să nu se asocieze la discuții, 
să dispară grupele și colectivele...pare că guvernele 

sunt înfricoșate  de mișcările de stradă și apelează 
la știrile false despre medicină și despre sănătate; 
despre alimentație! Marii informatori ai destabilizării 
găsesc refugiu în informațiile false pornite mai nou 
să susțină alternativa la alimentație alertată de OMS-
ONU și inclusă de curând, în vederea reeducării 
omului vechiului continent, în planul de activitate al 
Comisiei Europene...Totul pare ca un mare efort de 
destabilizare și ștergere a memoriei întregii omeniri 
prin inocularea unui sentiment nu de globalizare, ci 
de instalare a fricii universale...Ce repede a trecut o 
mie de ani de când un musulman, doctorul Avicenna, 
a efectuat un experiment prin care a demonstrat 
că frica ucide!...Iată, astăzi cu ajutorul manipulării 
în domeniul informației, prin mass media, se 
induce în omul cetățean imensul pericol al uciderii 
programate!! virtuale...și acest lucru nu este o glumă! 
ci un mare adevăr.

Leontina	RUS

Intol Press este denumirea unei edituri din 
Râmnicu Vâlcea înființată în anul 1993 ca 

direcție de presă a Societății cu Răspundere Limitată 
(SRL) Intol înființată ca Întreprindere Mică în anul 
1990 și avându-l ca asociat unic pe colegul nostru 
P. Cichirdan...Editura fondează de-a lungul timpului 
mai multe publicații, peste zece, care, nu s-au ocupat 
de altceva, decît de domeniul culturii scrise și audio 
video culminând cu Cultura Ars Mundi - 18 ani 
vechime, on line. Cunoscute  ziare si reviste premiate 
în grup ca Revistele de cultură ale Râmnicului în anul 
2015 de UZPR cu sediul în București. Unul din cele mai 
importante sprijine morale, și concepționale, ne-a 
venit din orașul Cluj Napoca, capitală a Ardealului, 
Transilvaniei, de la vâlceanul Constantin Zărnescu, 
scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România - 
cu ștate vechi, unul dintre marii scriitori contemporani 
pe care Petre Cichirdan l-a cunoscut în anul 2003 cu 
ocazia reprezentării spectacolului cu piesa Iocasta, în 
limba franceză, pe scena Teatrului Național din Cluj 

Adrian	ȚION

Scriitorul Dumitru Radu Popescu, fostul redactor șef al revistei Tribuna din 
Cluj, a inițiat o serie de proiecte culturale remarcabile din funcția deținută 

din 2006 de director general al Editurii Academiei Române. Unul dintre aceste 
proiecte de mare anvergură este seria Teatru românesc contemporan din care au 
apărut deja numeroase volume. El însuși dramaturg jucat intens în 
anii ’70 – ’80 ai perioadei ante-decembriste, s-a arătat mereu preo-
cupat să propoveze teatrul românesc actual prin editarea operelor 
unor scriitori care au însemnat și înseamnă ceva în evoluția scri-
erilor dramatice de la noi. În această serie, concepută și îngrijită 
de Dumitru Radu Popescu, au apărut piesele a doi clujeni: Viorel 
Cacoveanu și Constantin Zărnescu. Despre cartea lui Viorel Cacove-
anu am avut prilejul să mă exprim tot în paginile acestei publicații. E 
o mare bucurie să constați că opera dramatică a altui scriitor clujean 
e cuprinsă, antalogată în această prestigioasă serie editorială.

Cunoscut mai întâi ca prozator, eseist, brâncușiolog și jurnalist, 
Constantin Zărnescu a publicat 23 de opere originale, fiind tradus în 
11 limbi străine. Un interes special stârnind în străinătate eseurile 
sale despre opera lui Constantin Brâncuși, dar și piesele de teatru 
cu subiecte extrase din mitologie sau istorie. În actuala antologie 
de scrieri dramatice sunt cuprinse două dintre cele mai cunoscute 
piese ale sale, reprezentative ca sferă de preocupări și elevație intelectuală: Regina 
Iocasta și Dracula în Carpați. Un studiu substanțial, scris cu acribie profesională de 
istoricul și criticul literar Mircea Popa, face introducerea în opera dramatică a lui 

TEATRUL	LUI	CONSTANTIN	ZĂRNESCU
Constantin Zărnescu. La finele volumului sunt decupate fragmente din scrierile  
critice ale celor ce au analizat și valorizat piesele citite sau văzute pe scenă. Cu  
acuitatea critică nesesară, Mircea Popa face un pătrunzător portret autorului: 
„Constantin Zărnescu este un spirit profund dramatic, cu influențe lirice, sa-
tirice sau polemice, un spirit bântuit în permanență de neliniștile unei creații 
cu profunde rezonanțe naționale și cu valori expresive venite pe diferite filiere 

internaționale...”
Coordonatele tematice ale pieselor lui Constantin Zărnescu se 

situează în solul fertil al mitului clasic acaparat literar ca relevanță 
arhetipală. În Regina Iocasta este propusă spre dezbatere condiția 
femeii în situație limită, demers adiacent mitului oedipian, perpetu-
at în tragedia greacă și preluat până azi în toată cultura europeană. 
Felul în care dramaturgul construiește subiectul spre a-l situa în 
idealitatea atemporală vorbește despre abilitatea unui magician 
în manevrarea cuvântului. La fel se întâmplă cu Dracula în Carpați. 
Înverșunarea dramaturgului împotriva falsului Dracula creat de 
irlandezul Bram Stoker are în vedere asumarea responsabilă și 
așezarea subtilă a mitului în perimetrul autohton în persoana unui 
Țepeș legendar, care a făcut vâlvă în epoca medievală. Apelul la 
memoria orală sublimată în versete cu iz popular devine procedeu 
credibil într-un teatru cu aderență la public.

Ca în toate volumele de teatru publicate în seria Editurii Acad-
emiei, care consfințește în litera tipărită o cronologie a artei spectacolului la noi, 
textele pieselor lui Constantin Zărnescu se pot citi ca literatură beletristică de sine 
stătătoare, literatură de înaltă valoare estetică.  

ECHIPA	INTOL	PRESS	ȘI	CONSTANTIN	ZĂRNESCU
Napoca. Petre Cichirdan, atunci, avea expuse în orașul 
de pe Someș, la Muzeul Național de Artă, șaizeci de 
tablouri pictură pe sticlă și lemn din seria Vechiul și 
Noul Testament... la vernisajul cărei expoziții venise și 
scriitorul Constantin Zărnescu...Pe toți componenții 
echipei Intol Press ne-a impresionat cronica publicată 
despre acel spectacol de publicistul vâlcean, în ziarul 
Info Puls...Tot atunci C. Zărnescu i-a dăruit colegului 
nostru cartea Dracula în Carpați o piesă de teatru 

care trebuia să fie libretul unei opere rock ce urma 
să fie compusă de Peter Venczel, care, atunci, la fel 
ca acum, era în vogă cu opera rock Mateiaș pe eșafod 
pusă în scenă la Budapesta. Dracula în Carpați se 
dorea să fie o replică la Mateiaș pe eșafod! ...Cronica 
la Dracula în Carpați scrisă în același ziar, Info Puls, 
de P. Cichirdan, a starnit multe controverse: odată, că 
publicistul vâlcean a numit-o shakespiriană, și, a doua 
oară, că autorul cronicii a cerut autorităților vâlcene 
să sprijine actul de compunere al operei, și aceasta 
să se reprezinte în premieră mondială la Cozia în fața 
Mănăstirii și a pasului celebrei trecători de pe Valea 
Oltului...Puterea culturală și politică a vremii nu a fost 
de acord, opera lirică nu s-a mai compus, dar piesa 
lui C. Zărnescu a rămas, ca și prietenia dintre cei trei: 
Zărnescu, Venczel și Cichirdan. Mai mult, Academia 
Română, după aproape 20 de ani, prin editarea 
acestui volum de teatru din cadrul seriei Teatru 
Românesc Contemporan, pe care îl vedeți expus în 
articolul dlui Țion, reproduce în întregime articolul 
lui Petre Cichirdan scris atunci, în 2003...P. C. nefiind 
membru al USR!! Bravo, Academie Română!
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Mihai	CĂLUGĂRIȚOIU

Apărut în anul 2021, la Editura „Fântâna lui 
Manole”, din Râmnicu-Vâlcea, volumul de 

poezii „Timp unic”, al lui Ioan St Lazăr, ne dezvăluie 
iubirea profundă față de ontos și logos, sinergia cu-
vântului cu ființa și înlănțuirea lor epistemică.

Printr-o grafică aparent simplă, coperțile ne înfă-
țișează nevoia de altul, iubirea, prin zborul 
însoțit, într-un ocean de libertate și-ntr-un  
spațiu și timp, infinite în sinea lor, dar „unice” 
pentru poet: „Clipă – partea vizibilă din 
Veșnicie”, iar iubirea ca „senzația de-a trece/
pentru-o clipă/de veșnicie...”, pentru că „... 
orice ființă/năzuiește spre-un/celălalt...”

Gaudeamus igitur pentru iubirea împăr-
tășită a poetului, mărturisită în versuri greu 
egalabile: „Tu, draga mea,/... bucură-te/că 
mi-ai fost/și ți-am fost/un dar fără seamăn-/într-o 
clipă de veșnicie/frumos trăită...”, ori: „Făr᾽să te știu, 
erai în mine-un dor/Și forme-n vis mi ți-am sculptat,/
te-ai împletit cu mine vie...” Pentru poet, „clipa iubi-
rii” nu este altceva decât „pregustare a veciei”.

„Critic și istoric literar”, „doctor în științe filo-
logice”, autorul omagiază poetic temelia și simplitatea 
comunicării: „Soare și stele,/ cer și pământ-/ cuvinte 
matrice/ pentru cele ce sunt./ Codrul și câmpul,/ mun- 
tele, marea,/ ființe și lucruri,/ zborul și zarea/ Fond 
principal/ de cuvinte al vieții...” și-i dăm dreptate când 
afirmă: „Tânăr prin vreme,/ vorbesc în limba lor...”, 
afirmație augumentată, credem, și de versurile: „Cu 
al ciocârliei zbor Pământul/ se-nalță și sărută Cerul...”

Bonom, mai puțin jovial, dar comunicativ și tol-
erant, în înțelepciune sa, promovează armonia și 
seninătatea umană: „Tot încerc de ieri în azi/.../ și în-

ONTOSUL	ȘI	LOGOSUL	ÎN	POEZIA	LUI	IOAN	ST.	LAZĂR
cerc de azi în mâine/.../ Zarea-n larg (s-) o albăstresc...”

Un loc aparte, în inima și cugetul său, oglindite în 
lirica poetului, îl ocupă „Simfonieta” „Ad Te” în care, 
din „insula timpului” „unic”, autorul ne înfățișează „lu-
mea cerului și lumea de pe mări și țări”, „lumea soarelui,  
a lunii și stelelor” depănându-și ființa, așa cum „roțile  
ceasului universal”, „întors o dată pe totdeauna” își  
fac „datoria de-a răsări mereu”. Și aici, credem că, la  

fel ca în poemele Măiastra (1993), „autorul  
reușește să rescrie «într-un alt chip», idei fun- 
damentale ale creștinismului” (Ion Soare).

Cititorul nu poate să nu fie impresionat 
de simfonia „fiului risipitor” în care „Fa-
cerea” Sfântscripturală este 
văzută și trăită printr-o lirică 
originală și inegalabilă: „Nici 
Tu, Doamne... singur n-ai 
putut sta, ci, zămislind... Cu-

vântul întâi, iscat-ai lumina... apele pri-
mordiale despărțind, pentru a crea Cer 
și Pământ, cu toate-ale lor... și-apoi o 
fără de seamăn grădină, în care să-Ți 
fie drag să trăiești nesfârșit – dar nu 
singur, Doamne! Iar, pentru toate aces-
tea și pe mine m-ai făptuit, după chipul 
și asemănarea-Ți... un Alter cu care să 
vorbești despre viață și rosturi...” 

Ispitit, asemeni lui Adam, poetul se 
simte „alungat de la fața Ta”, „urmaș 
ce-Ți scrie acum”... „privirea o am când către lutul din 
cari mai fost ivit și în care-am s-ajung”,... „când către 
Cerul unde am fost cândva cu Tine... Insuflă-mi, Te 
rog, tărie, căci nici Tu singur nu vrei să rămâi...”

Încrezător în mântuire, poetul ne mărturisește: „La 
poarta Ta când bat, Te întrevăd... din turla Ta de Pan- 

tocrator cum brațele-Ți întinzi... ca să m-aduci la sân...” 
       Cu toate acestea, poetul n-ar vrea să se grăbească: 
„Mi-am spus că-i prea devreme/ca să sfârșesc în 
brațele/ celei mai frumoase clipe...” Iar când va fi 
„deasupra timpului dus”, „Voi, cei dragi,/ai mei de pe 
aici,/mă veți privi cândva/pe Calea Lactee,/cu steaua 
mea de mână,/binecuvântându-vă...”

Încercând o concluzie, putem spune că Ioan St. 
Lazăr, iubitor de cultură, și-a însușit-o și a împărtășit-o 
cu alții, dar, mai presus de toate, a creat cultură și și-a 
pus amprenta spirituală pe marile teme ale gândi-
rii umane, nefiind nicicum un „fiu risipitor”, ci, mai 
degrabă, un agonisitor cultural. 

Ioan St. Lazăr e „un poet al ideilor  
rare”, care ne îndeamnă „să ne întoar- 
cem spre puritatea spirituală” (Constan- 
tin Zărnescu), „al recuperării simplității 
din complexitate”, „un iluminat” (Ion 
Predescu). Un mare merit al omului 
Ioan St. Lazăr este acela al implicării în 
adoptarea, de către municipiul Râmni-
cu-Vâlcea, a Sfântului Antim Ivireanul 
ca ocrotitor spiritual și denumirea casei 
cărții cu numele acestuia, „Biblioteca 
Județeană Antim Ivireanul”. Numai un 
cunoscător al vastei opere și contribuții 
culturale a lui Antim din Iviria (Georgia) 
putea să-și dedice o bună parte din 
viață studierii, aprofundării și publicării 

operei Sfântului Antim, în antologia „Antimiana”.
Cu speranța că „toaca vremii” nu se va grăbi, îi 

dorim să-și ducă mai departe „steaua de mână”, cu 
gândul și fapta, mulți ani viitori!

Vlădești,
 12 aprilie 2022

Bogdan	Dumitru	ALECA	

Este dificil de realizat un studiu referitor la experiențele senzoriale ale 
râmnicenilor perioadei regulamentare legate de orașul în care trăiau, 

munceau și iubeau. Dar nu imposibil. Și aceasta pentru că orașul nu dispune de 
o memorialistică a perioadei cu ajutorul căreia să putem pătrunde dincolo de is-
toria politică, economică și socială regulamentară, istorie surprinsă într-un mod 
birocratic de documentul de arhivă. Decodificarea senzorială a universului în care 
râmnicenii se mișcau se poate face însă, cu puțină imaginație, și prin intermediul 
documentelor referitoare la o problemă de sistematizare sau organizare spațială 
a orașului, la iluminatul public, strângerea căinilor vagabonzi, certurile cotidiene 
între vecini. Putem reuși lecturi complexe bazate pe văz, pe auz și, nu în ultimul 
rând, pe miros, simțuri cu cea mai mare capacitate de a ne transporta în spațiu și 
timp prin intermediul memoriei documentului de arhivă și al imaginației. 

Descrieri ale spațiului și individului. Cea mai puternică caracteristică a docu-
mentelor acestei perioade este cea descriptivă. Ele te introduc, prin intermediul 
cuvântului, într-o realitate vizuală a Râmnicului perioadei regulamentare, anii de 
după 1831 fiind martorii primelor eforturi instituționalizate de sistematizare a 
spațiului urban. Au fost pavate uliți, dechise grădini de preumblare publică, a fost 
reglementată construcția locuințelor particulare și problema gunoiului. Proiectele 
urbanistice ale perioadei surprind cu o mare acuratețe vizuală transpusă în text 
situația existentă și modul în care spațiul urma a fi modelat.  “Toate uliţele din 
coprinsul politiei erau strâmtorate”1, iar apele adunate de pe Valea Episcopiei şi 
de la fântânile publice din oraş „înfundă de noroi şi putoare” căile de comunicaţie 
şi pieţele oraşului, „de nu putem umbla, nici ieşi duprin casele noastre”2, cum se 
arăta într-o petiţie adresată Magistratului de locuitorii mahalalei Sf. Gheorghe. 

PERCEPȚII	SENZORIALE	REFERITOARE	LA	RÂMNICUL	
PERIOADEI	REGULEMENTARE	ÎN	DOCUMENTELE	DE	ARHIVĂ

Uliţele erau înguste, pline de noroi şi praf, cu caldarâmul scufundat şi plin de 
băltoace, străbătute ziua şi noaptea de râmători şi de alte păsări de casă şi pe care 
zăceau azvârlite, fără vreun control, felurite murdării3. Pe locul ţigăniei de lângă 
Episcopie se ridicau, în forme ciudate, şatre şi bordeie ţigăneşti acoperite cu „paie 
şi coceni … care case sunt cu  apropiere de târg”4. Puterea documentului de descri-
ere a realității din punct de vedere senzorial este deosebită: reușești să pătrunzi 
într-un spațiu haotic din punct de vedere vizual, în raport cu normele actuale de 
igienă și sistematizare urbanistică. 

Întreg acest dezastru urbanistic urma fi înlocuit de ordine și curățenie: „uliţele 
să fie întocmite după cea mai plăcută lucrare şi cu chenaruri pă mărgini, pentru 
preumblătorii pă jos”. Toate uliţele oraşului „strâmtorate şi colţuroase” urmau a fi 
îndreptate „pe cât va fi cu putinţă, ca să să lărgească lumina în linia lor”. Meşterii 
se obligau a face „nivelaţie cu cea mai bună cumpănire şi potrivită ca să-şi aibă 
apele slobode curgerea lor în râu, atât cele du prin fântânile oraşului cât şi cele în 
vremi de ploi, sau pe unde  va arăta cinstitul Magistrat”5. Obiectivele noii legislaţiei 
erau „zidirea caselor după un plan regulat şi  aşternerea uliţelor cu piatră”, căci, 
„prin pavarea stradelor comunicaţia devine lesnicioasă şi cetăţeanul voios a eşi 
din locuinţă a se preumbla”6.  Documentul reușește, parcă, să transmită cititorului 
starea de spririt a locuitorului noului oraș, așa cum era ea simțiță de autorități. 

Orașul era un spațiu al oamenilor, dar și al animalelor, iar eforturile Magistratu-
lui de salubrizare a orașului a vizat curățarea urbei de câinii vagabonzi, însă bru-
talitatea operațiunii a marcat vizual până și caractere puțin sensibile din perioadă, 
care cer minicipalității să pună capăt barbariei printr-o descriere plastică a pro-
cedeelor: „Trei ţigani cu pari şi căngi în spinare” se plimbau pe străzile orașului și 
aduceau „mare scârbă şi neplăcere orăşanilor cu aceste neomenoase fapte, căci 
erau mai totdeauna beţi şi plini de sânge de câine, ca nişte gealaţi”7.  



Percepția senzorială se extinde de la spațiu la individ, documentul reușind să 
portretizeze chipuri ale locuitori dați în urmărire  pentru încălcarea legii: în vârstă 
de ani 22, la stat înalt şi subţire, părul capului scurt tăiat şi negru, fruntea lată, ochi 
mici şi înfundaţi, nasul lung şi ascuţit, obrazul prelung, mustăţile scurte rase şi ne-
gre, deasupra sprâncinii negre are un neg lung de un ţol şi obrazul stricat de vărsat, 
poartă haine rumâneşti, cu o cămaşă de pânză proastă, murdară, cu o pereche 
pantaloni albi şi la mai multe părţi cârpiţi şi un chimir roşu, în cap cu o căciulă 
albă de miel, la picioare cu opincă, vorbeşte rumâneşte şi bine ungureşte8. Sau ca 
de douăzeci de ani, înaltă la stat, la chip rotundă, la faţă albanează şi grasă, părul 
negru, ochii negri, mari, lată la tâmple şi în umerii obrazului, urechile amândouă 
crăpate dă cercei şi vindecate, îmbrăcămintea cu palton îmblănit cu blană de pisică 
şi spatele cu blană de miel negru, cu cămaşă din madipolon, fustă din stambă, la 
capu legată cu băzmăluţă, încălţată cu cipici sau pantofi de covor verzi.

Iluminatul public se impune prin raportarea individului la întuneric, simbol al 
nesiguranței sociale. Apare un sistem de iluminat public cu felinare în „şase colţuri, 
vopsite pe dinafară verzi şi înăuntru albe, cu sticle de Viena, iar băşica dinăuntru de 
alamă galbenă”9. Pentru siguranța piblică, orășenilor le-a fost interzis „a umbla de 
la 9 ceasuri evropeneşti seara prin uliţi, fără felinar”. 

Tacrirurile judecătorești abundă în descrieri narative cu mare încărcătură 
vizuală ce surprind, suspendate parcă într-o bulcă a timpului, cadre ale vieții din 
Râmnicul de odinioară: „Iar el au şezut pe o ladă ca să-l aştepte şi, jucându-se Niţa 
fata cu apă, l-au umplut şi pă dânsul cu apă pe pantaloni. După care, luând şi el 
urciorul, au aruncat cu apă întrânsele”. Narațiunea documentului de arhivă crează 
imaginea de veselie și joacă copilăroasă a slugilor boierului Manole Golescu din 
Râmnic. Sau dezvăluie clipele de relaxare ale unor soldați pe o uliță a orașului, când 
„un soldat cânta cu fluierul, iar ceilalţi jucau joc pă drum”.

Într-o lume a mirosurilor. Documentee primilor ani ai perioadei regulamentare 
zugrăvesc un Râmnic „cuprins de feluri de mortăciuni şi alte nesuferite murdalâ-
curi înpuţite şi aruncate pă uliţi, precum şi pă alte asemenea, care aduc vătămare 
la sănătate”. Apa ce se scurgea din cişmeaua publică, mulţimea ţăranilor care par-
ticipau în centrul orașului la târgul de săptămână, hanul stolnicului Ioan Lahovari, 
a cărui „umblătoare curge pe drum”, iar „ţiganii dumnealui aruncă spurcăciuni 
peste zid”, toate acestea creaseră în centrul oraşului un loc „de nesuferit nu nu-
mai hălăduitorilor de prin prejur, dar şi trecătorilor drumeţi”10. Descrierea plastică 
a documentului ne poartă într-o lume a mirosurilor greu de suportat astăzi, dar 
cotidiene locuitorului Râmnicului regulamentar. „Mai vârtos contracciul de carne 
în multe rânduri ni s-au dat în cunoştiinţă, văzând tăiate pe scaun mortăciuni 
de nici câinii nu poate mânca”11. Pâinea „neagră şi necoaptă”, „carnea slabă” 
nemulțumeau mușterii, care se plângeau autorității. Calitatea slabă a lumânărilor 
nemulțumea pe prezidentul Judecătoriei locale, care arăta că „de la o vreme în-
coace, lumânările de seu ce să cumpără de la contracciu (...) s-au văzut cu totul 
proaste, negre, puturoase şi cu sare multă, încă şi curg foarte, nefiind putinţă a se 
ţinea în încăperile Tribunalului acest fel de lumânări aprinse” 12.

Și în acest domeniu au fost implementate norme de sănătate publică: în fiec-
are primăvară, începând cu luna martie, Magistratul făcea cunoscut cetăţenilor 
obligaţia de a curăţa „bălegarul şi murdalâcurile de prin curţi, care pricinuiesc 
mare putoare în oraş”13, cât şi „uliţele din dreptul caselor lor”, gunoiul urmând a fi 
transportat în afara oraşului.

Schimbarea raportării senzoriale la mediul înconjurător a avut loc și în ceea ce 
privește calitatea aerului respirat de locuitorii orașului: în acestă perioadă toate 
povernele „fiind cu totul necuviincioase de a mai fi statornice prin oraşe” din cauza 
„putorii ce naşte din a lor fumegare”, au fost mutate la marginea orașului14. 

Listele de prețuri ale alimentelor de primă necesitate ne conduc într-o altă 
lume a mirosurilor desfățului culinar: fețele simandicoase și cu dare de mână 
se lăsau convinse de mirosul covrigilor de la simigeria lui Gheorghe Brașoveanu. 
Mirosurile din prăvălia lui Costache cofetarul15 umplea ulița Târgului de la primele 
ore ale dimineții și se amestecau cu aroma cafelei prospăt prăjită de la cafeneaua 
lui Ilie suditul cafegiul16. In aer plutea miros de pastramă, „hrana celor săraci şi 
proşti”17, de peşte proaspăt adus cu carele din zona Dunării de negustori şi alţi 
pescari străini18  şi vândut cu 2,20 lei ocaua pe piaţa Râmnicului. Acre sau amare, 
dulci sau parfumate, mâncărurile şi băuturile, dulceţurile şi plăcintele primeau 
diferite arome şi mirodenii aflate în prăvăliile negustorilor orașului: piper, zeamă 
de lămâie, susan, foi de dafin ori ghimbir. Pofticioşii cu stare puteau gusta măsline 
aduse în „burduşe”, icre negre, pentru ca mai apoi să-şi facă siesta ajutaţi de tutu-
nul tăiat foi sau de vinul de Malaga vândut la butelcă. Uleiurile și grăsmile comple-
tau acest tabloru al mirosurilor, cumpărătorul având de ales între seul de porc 
topit,  untdelemnul sau uleiul de măsline sau mai accesibilele ulei de in şi cel de 
cânepă, puse în mâncare pentru a-i îmbunătăţi gustul şi a-i da saţietate. 

Zgomote	și	sunete. 
Capacitatea documentului de a surprinde percepția sunetului este mai limitată 

și redusă la documentele judiciare. Zgomotele, sunetele te introduc într-o lume 
a scandalului, a conflictului cotidian între diverși protagoniști care au ocupat vre-
melnic spațuiul public și a căror desfășurare a fost surpinsă de jalba către Ocâr-

muire. De multe alte ori, vânzoleala nocturnă a chefliilor devenea supărătoare, 
iar orăşenii sufereau „neodihnă”, așa cum s-a întâmplat în anul 1842, din cauza 
a „treisprezece sudiţi, cei mai mulţi haimanale, care sunt venetici, fără nici un 
căpătâi și care, îmbătându-să, fac pe toate zilele tulburări şi bătăi prin cârciumi, din 
care pricină a pururea sufereau orăşanii neodihnă şi de mai multe ori bate şi pe 
dorobanţi şi necinstesc şi pă însuşi poliţaiul cu vorbe proaste”. 

O neînțelegere casnică între Joița și pitarul Ioan Radovici, soțul său, dă peste 
cap pentru câteva clipe liniștea târgului, umplând spațiul de sudălmile și strigătele 
părților implicate, așa cum au fost surprinse de document: De unde auzindu-mă 
soţia numitului Iordache vorbind cu feciorul, deodată m-am pomenit că strigă slu-
gilor dumneaei ca să puie mâinile pă curvă. Eu, neştiind că-mi strigă mie, nu am 
făcut nicio pază, până tocmai când să intru pă poartă la acel preot, m-am pome-
nit de slugi apucată, care trăgându-mă şi zmăcinându-mă, de-abia am scăpat cu 
mâinile rupte şi, dând năvală, m-am încuiat în casă. La care zurbalâc nu are îndes-
tul numita şi slugile ei, ci alergase şi tatăl dumneaei, chir Zisul, cu câte slugi mai 
avusese, dând toţi în poartă a o sparge să mă scoaţă afară, a-mi răpune viaţa. La 
care groaznică pornire, speriindu-să şi preotul, au început a să împotrivi, dându-le 
răspuns că să să astâmpere. 

Tacrirurile au înregistrat pentru posteritate mici dialoguri între locuitori ai 
orașului, așa cum și le aminteau protagoniștii în fața autorității, cum este cel din-
tre vizitiul boierului Manolache Golescu și slujnica Stana: „Du-te sus că văz uşa la 
odaia coconului deschisă”. „Dumitrache, ne-am stins, că lada cu bani nu mai este!”.

Sunetul îmbracăforme muzicale înn cazul unor evenimente publice, precum 
serbarea zilei de naştere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 30 august 1860. 
În cadrul ceremoniilor organizate de autorități, poporul a ascultat slujba religioasă 
din dimineaţa zilei, iar la ceasurile 12, s-a dat o  „masă pentru populul de rând în 
piaţa din faţa localului municipalităţii, dându-se de la una sută la una sută cincizeci 
pâini, ca la 10 ocă brânză, trei miei friptură şi ca la şase vedre vin”. Municipalitatea 
a angajat şi „lăutarii oraşului ca să cânte în piaţă, atât la amiază, la masă, cât şi 
seara, la luminaţie”, iar ca „aspectul să fie şi mai frumos, s-a pus în scenă o mică 
artificie în timpul luminaţiei”19. Descrierea sărbătorii populare ne introduce narativ 
într-o lume a simțurilor: gastronomice, muzicale și vizuale. 

Documentele ne ajută să percepem imagini, să imaginăm mirosuri sau vacar-
mul unui scandal în uliță, în urma unui consistent efort de recostrucție a univer-
sului istoric al actorilor prin lecturarea unui număr foarte mare de documente. Cu 
ajutorul imaginației, pornind de la puterea descriptivă a documentului de arhivă,  
reconstruim imagini fugare ale unei alte lumi, testăm mirosuri și sunete, care au 
alcătuit cotidianul râmnicenilor perioadei regulamentare. „Auzim” huruitul roților 
carelor care ocupau Piața Târgului în dimineața unei zi de vară, „vedem” deschi-
derea prăvălilor în soarele dimineții, percepem zgomotul care crește pe măsură 
ce mușterii negociau cu vânzătorii prețul mărfii, vacarmul cârciumelor și sfârăiala 
grătarelor care curmau foamea mușteriilor. Forfota anima viața târgului până la 
scăpăratul soarelui, când apăreau vătăşei cu barabance bătând tobe prin toate 
uliţele cu strigare, negustorii aprindeau felinarele orașului, iar straja de noapte 
începea să străbată ulițele orașului spre paza bunei cuviințe. 

Râmnicul perioadei regulamentare a evoluat, și cu el perceția senzorială a lo-
cuitorilor asupra spațiului urban. Percepția vizuală și olfactivă a universului urban 
local a dus la intificarea elementelor dăunătoare sănătății publice, au fost adoptate 
noi norme sanitare, sistematizat teritoriul orașului. Duhoarea care impregna anu-
mite cartiere a fost eliminată prin noi reguli de sănătate publică ce vizau gunoiul, 
resturile animale sau vegetale, creștera animalelor. Spațiul urban a fost modelat 
prin pavarea ulițelor, lărgirea lor, construcția caselor după noi reguli arhitecturale, 
aducțiunea apei potabile. Introducerea iluminatului public  a marcat și el percepția 
vizuală asupra spațiului înconjurător. Toate acestea recompun modul de a simți, a 
vedea sau a auzi orașul al râmnicenilor perioadei regulamentare.

1 Arhivele Naționale, Serviciul Județean Vâlcea,  fond  Primăria Orașului Râmnicu Vâlcea, 
dos. 13/1833, f. 5.
2  Ibidem, f. 96. 
3  După dezrobirea ţiganilor această zonă a oraşului va deveni cunoscută drept Mahalaua 
Desrobiţilor. (A.N.- S.J.V., Primăria Oraşului Rm. Vâlcea, dos. 10/1855, f. 110). 
4  Idem, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 86/1831, f. 51. , 
5  Ibidem,  dos. 30/1839, f. 27.
6  Ibidem, dos. 33/1866, f. 1. 
7  Ibidem, f. 152. 
8  Ibidem, dos. 28/1843, f. 4. 
9  Idem,  Primăria Orașului Râmnicu Vâlcea, dos. 21/1865, f. 22v. 
10  Idem, Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 28/1843, f. 36. 
11  Ibidem, f. 13
12  Ibidem, f. 51.
13  Idem, Primăria Orașului Râmnicu Vâlcea, dos. 9/1831, f. 15.
14  Idem, Prefectura Județului Vâlcea, dos. 72/1831, f. 1.   
15  Idem, Tribunalul Județului Vâlcea, dos. 126/1841.
16  Ibidem,  dos. 360/1844
17  Constanţa Vintilă Ghiţulescu, Patimă şi desfătare. Despre lucurile mărunte ale vieţii coti-
diene în societatea românească (1750-1860), Bucureşti, 2015, p. 46. 
18  A.N.- S.J.V., Primăria Orașului Râmnicu Vâlcea, dos. 14/1832, f. 28.
19  Ibidem, dos. 5/1842, f. 109-109v. 
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Marinela	CAPȘA	

După atâtea zile de distanțare, mască și teamă 
de un dușman invizibil, am reușit să mergem 

la teatru. Duminică, 31 ianuarie 2021, a avut loc pre-
miera comediei „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion 
Popa , la Teatrul Municipal„Ariel”, în Sala Cinemato-
grafului „Geo Saizescu”din Cartierul Ostroveni. Iată 
că trupa teatrului nu se dezminte și începe stagiunea 
anului 2021 cu premiera unei comedii cunoscute, în 
regia tânărului și talentatului regizor Vlad Popescu, 
scenografia Mihaela Popescu.

Om de teatru total (autor, regizor, scenograf, croni-
car, profesor etc.), Victor Ion Popa a lăsat în urma sa o 
operă valoroasă și diversă. Amintim romanele  „Veler-
im și Veler, doamne”și „Sfârlează cu fofează”, cât și 
piesele de teatru „Ciuta”, „Mușcata din fereastră”și, 
desigur, „Take, Ianke și Cadâr”, considerată  capodop-
era autorului, care afirma: „Dacă se va alege ceva de 
toată truda mea, cred că teatrul va fi acela care nu mă 
va uita. Prea mi-am pus toată viața în el.”

În această comedie în trei acte, V.I.Popa atacă o 
problemă de mare sensibilitate, la vremea respectivă ( 
1932), dar și acum, zic eu!: problema relațiilor interet-
nice și a diversității religioase. Piesa dezbate trei teme 
majore: „conflictul” dintre generații, prejudecățile 
rasiale și religia (normă esențială în comportamentul 
oamenilor).

Subiectul piesei nu este unul complicat: Take, un 
român, Ianke, un evreu, și turcul Cadâr, fiecare are 
câte o prăvălie modestă în una din mahalalele unui 
orășel de provincie. Viața celor trei se desfășoară 
lent, fără evenimente majore, într-o atmosferă de 
toropeală. Între cele trei personaje statornicește o 
prietenie îndelungată. Casele lor sunt identice, Take 

VICTOR	ION	POPA:	„TAKE	IANKE	ȘI	CADÂR”
-	premieră	la	Teatrul	Municipal	„Ariel”	-

și Ianke vând cam aceleași produse și își „împrumută” 
clienții între ei pentru a nu se concura la câștig. Cadâr 
și-a deschis și el o prăvălie, cu bani împrumutați de 
la vecinii lui. Dar curgerea tihnită a zilelor este brusc 
amenințată de venirea Anei ( fiica lui Ianke) și a lui 
Ionel ( fiul lui Take), care se aflau la studii la București 
și care hotărâseră să se căsătorească. Deși își iubesc 
copiii, cei doi tați sunt șocați. Fiind de etnii și de  
credințe diferite, temându-se 
de gura mahalalei, care n-ar ac-
cepta o asemenea deviere de 
la comportamentul stabilit din-
totdeauna, cât și de teamă de 
falimentul afacerii, în situația în 
care cetățenii ar refuza să mai 
cumpere de la ei, se opun cat-
egoric acestei căsătorii. Soluția 
salvatoare este avansată de 
Cadâr: „ Cadâr bine gândit și 
scăpare bun găsit, voi trebui co-
pii lasam fugim departe, ei fugit 
sus la tren, voi nimic știut. La 
lume spus voie nu dat și copiii 
singur, fără voie plecat.”

Cum se termină povestea, lăsăm plăcerea specta-
torului să afle.

Actorii Teatrului Municipal „Ariel” au întreținut vie 
intriga piesei prin jocul celor trei protagoniști: Take – 
morocănosul, Ianke – vorbărețul și Cadâr – veșnicul 
îndrăgostit și mereu pus pe șotii, într-o comedie plină 
de umor, cu un mesaj uman și actual. În distribuție 
i-am văzut pe : Dan Constantin (un Take neobosit, 
tată iubitor, plin de vervă, minunat în rol), Gabriel 
Popescu ( vorbăreț, agitat, stăpân pe sine, un actor 
complet), Camelia Constantin ( surpriza regizorală, 

actrița jucând, în travesti, rolul turcului Cadâr), Alin 
Păiuș ( a jucat excelent rolul evreului Ilie), Emanuel 
Bighe ( tânărul Ionel) și Rada Constantinov ( Ana, fiica 
lui Ianke, frumoasă și fragilă) - doi talentați tineri ac-
tori și Georgiana Marin (care a fost plăcută în rolul 
secundar Safta).

Remarcabile viziunea regizorală, scenografia, costu- 
mele, muzica, decorul, minunatul joc al actorilor, toate 

acestea au insuflat spectatorilor 
o stare de bine, de voie bună. 
În timpul spectacolului și, mai 
ales, la final actorii, regizorul, 
scenografa etc. au fost răsplătiți 
cu vii și îndelungi aplauze pen-
tru munca și talentul lor.

Apreciem ideea originală a  
regizorului Vlad Popescu prin  
completarea decorului tradițio-
nal cu un gard metalic, legat cu 
lanțuri, care sugerează distanța 
dintre starea interioară a perso-
najelor și lumea exterioară, cu 
prejudecățile ei, ale cărei lanțuri 
trebuie rupte în zilele noastre. 

Felicitări trupei Teatrului Municipal „Ariel” pen-
tru această premieră, binevenită după o pauză atât 
de lungă, cât și pentru toată activitatea ei, de care 
se bucură iubitorii de frumos din orașul nostru! Ca 
orice Teatru profesionist, în curând vor mai fi prezen-
tate două premiere: spectacolul cu piesa pentru copii 
”Muzicanți de poveste”, un spectacol de Camelia Con-
stantin ( 6-7 februarie) și piesa ”Trei cruci ” de Isaiia 
Răcăciuni, regia Radu Botar, coregrafia Mălina Andrei 
( 13- 14 februarie), la Sala Cinematograf „Geo Sai- 
zescu” din Ostroveni.

Ilie	GORJAN

Fiecare dintre noi își are rădăcinile într-un loc 
anume, într-o anumită așezare geografică, 

pe care o consideră unică în felul ei 
și de care se simte legat sufletește 
pentru toată viața! De care ne amin-
tim cu duioșie în diverse împrejurări, 
amintiri pe care le împărtășim cu pri-
etenii, cunoscuții, membrii de fami-
lie sau pe care le punem pe hârtie, 
așa cum a făcut-o Mihai Popa în lu-
crarea “BUDA. Un sat din Vâlcea” 
(Editura ANDREI BOOKS, Râmnicu-
Vâlcea, 2015), o monografie a satului 
său de baștină, a cărui frumusețe o 
reliefează cu pasiune, meticulozitate 
și talent în întreaga economie a cărții.

Este o carte scrisă cu sufletul, o 
carte ca o oglindă a unui ținut hărăzit 
de Dumnezeu cu un farmec aparte, 
ținut descris și analizat magistral de către autor în 
cele patru capitole, la care se adaugă trei anexe și o 
mulțime de imagini cu aspecte din viața localității, 
în devenirea ei, care întregesc economia cărții. Deși 
are un caracter tehnicist, această monografie este 

O	CARTE	CA	O	OGLINDĂ
străbătută, de la prima la ultima pagină, de un cald 
fior și o dulce simțire ce se transmite și cititorului, 
care o parcurge, din acest motiv, cu interes și plăcere, 
după ce constată că ține în mână rodul muncii unui 

suflet profund atașat de satul și zona 
geografică natală.

Atât bogata bibliografie, cât și nu-
meroasele note de subsol, prezente 
la fiecare pagină, atestă efortul consi- 
derabil depus de autor pentru cerce- 
tarea a numeroase documente isto-
rice care să scoată la iveală o bogăție 
de date și informații referitoare la 
așezarea geografică a localității, relief,  
floră și faună, istoric, toponimie și  
multe alte aspecte deosebit de inte- 
resante. Aici am aflat înțelesul cuvân- 
tului “măglași” (prezent în denumi- 
rea localității Păușești-Măglași), ca  
oameni care munceau pentru scoa- 
terea sării din subteran și făcutul de 

grămezi (“magle”), ca și ipotezele referitoare la origi-
nea numelui localității Buda, cuvânt de origine slavă 
prezent în numele stolnicului Buda.

Autorul nu face economie de cuvinte când se 
referă la așezămintele religioase din zonă, cu preoții 

care le-au slujit de-a lungul vremii, modul de orga-
nizare și desfășurare a învățământului, meșteșugurile, 
cu accent pe exploatarea sării și olărit; totodată, au-
torul se întrece pe sine în descrierea tradițiilor locului 
cum ar fi colindatul, tăierea moțului, formațiile locale 
de lăutari, portul costumelor populare, cu o descriere 
amănunțită a acestora, și nu omite trecerea în revistă 
a principalelor personalități ale zonei.

Iese în evidență faptul că localitatea se află 
așezată pe ruinele vestitei cetăți dacice Buridava, care 
se întindea din Vâlcea până în Argeș și până la culmile 
Sebeșului și Făgărașului, aici fiind un important cen-
tru economic și militar, datorită marii bogății de sare, 
descoperire realizată în anul 1961 de către istoricul 
Dumitru Berciu și profesorul Gheorghe Moșteanu. 
Cetatea Buridava constituia, totodată, inima unui 
puternic sistem de apărare, a unei reședințe tribale și 
mai târziu chiar statale a geto-dacilor din Subcarpații 
Olteniei.

În prefață, autorul spune că “scopul monografiei 
este de a-mi face cunoscut satul”, obiectiv pe care, 
în opinia mea, l-a atins cu prisosință, eu fiind unul 
dintre cei care, locuind în acel sat de câteva luni, am 
reușit, prin intermediul acestei lucrări, să aflu datele 
esențiale referitoare la zona în care locuiesc. Cinste și 
prețuire autorului!



DIN	REVISTE	LUATE...ȘI-N	REVISTĂ	DATE...
Mihai	MUSTĂȚEA

Ard pe crengi gutui și aerul se-mbată cu miros 
de tămâioasă; afară-i Toamnă. „Octombrie-a 

lăsat pe dealuri/ Covoare galbene și roșii./ Trec 
nouri de argint în valuri/ Și cântă-a dragoste co-
coșii.”(„Octombrie» - George Topârceanu). 

„Poate-ntr-o zi o să te-anunț că-i toamnă,/ Tu te vei 
zgribuli de-atâta brumă,/ Mă vei lovi c-un înger pes- 
te gură/ Să tac, dar eu, în loc să te ascult,/ Voi mur-
mura ca un nebun: E toamnă...” („Elegie» [1] -Spiridon 
Popescu). 

Salutăm apariția nr.3(5) a revistei Vâlcea literară, 
septembrie 2022. Despre cuprins, într-un număr 
viitor. Iată redacția: Director- Gheorghe Smeoreanu; 
Senior Editor: Ion Predescu; Redactor-șef: Nicolae 
Nistor; Redactor-șef adjunct: Ovidiu Cristian Dinică; 
Secretar general de redacție: Elena Natalia Călinescu; 
Redactori: Bogdan Popian, Tucu Adrian, Dan Mitrache; 
Președinte fondator: Constantin Rădulescu. Viață cât 
mai lungă!

În haine de gală, revista Curtea de la Argeș ne 
propune editorialul lui Gheorghe Păun: «Globalizare-
OK, Globalism-ba!» Mai semnează, selectiv, Horia 
Bădescu, Ion Coja, Tudor Nedelcea, Petre Cichirdan, 
Paula Romanescu etc. 

O înfățișare academică, sobră are și Contemporanul 
lunii septembrie! În loc de editorial, Nicolae Breban 
scrie:»O literatură deschisă spre Europa.» Răzvan 
Theodorescu publică: «Întâlnirea a două lumi «și ne  
avertizează că «Revenind la conștiința creștină a Euro- 
pei, ajungem la o altă deosebire fundamentală intre 
cele două jumătăți de continent: aceea confesională.» 
Boris Marian, în rubrica sa, scrie despre: «Benjamin 
Fondane și Lev Șestoov», iar Ioan-Aurel Pop în: «Apăra-
rea civilizației europene» relevă efortul de apărare 
a «Republicii creștine» europene a fost susținut, în 
secolul al XV-lea, sub egida papalității, deopotrivă de 
puterile catolice și de cele ortodoxe. Lectura lui Iulian 
Boldea dezvăluie «Firescul ca demitate a scrisului « 
în volumul de poezii al lui David Dorian: «Unicorn în 
iarnă.»Un eseu remarcabil: «Înlocuirea absolutului «, 
compune Mircea Braga. Relevând ineficiența tezelor 
lui Marx și Freud, George Steiner va sublinia meritul 
lui Claude Lévi-Strauss de a scoate în prim-plan faptul 
că miturile fundamentale funcționează ca religii.

Steaua, nr.9, prin editoralul lui Ovidiu Pecican, reia 
una dintre amprentele sale specifice de odinioară, 
pagina de poezie pusă în oglindă cu o imagine de 
marcă, ambele datorate unor personalități creatoare 
contemporane semnificative, rezonante. Din «Filosofia  
lui Bacovia «( I ), de Ștefan Bolea, reținem formularea 
lui Nicolae Manolescu: e opera singurului poet «care  
s-a coborât în Infern». Eroul liric bacovian are porniri 
eroice de nihism activ: el vrea să anuleze viața ca 
viață-în-moarte și să îmbrățișeze moartea ca moarte. 
Daniel Moșoiu îi ia un interviu lui Ion Vlad, iar 
aprecieri critice scriu Gheorghe Glodeanu și Mircea 
Muthu. Traian Ștef, în «Diminutive și pupici», scrie 
:»Parcă în societatea noastră toate s-au micit, s-au 
împuținat, parcă au intrat în zodia infantilismului.» 
Mihaela Mudure glosează despre un roman istoric 
și de dragoste, care ne oferă un trecut contemporan 
și un prezent trecut în care oamenii iubesc și suferă 
așa cum au iubit și au suferit întotdeauna, în cronica 
la romanul «Ca o rană de sabie», de scriitorul turc 
Ahmet Altan . Sunt și alte articole interesante, pe care 
cititorul negrăbit, cu siguranță, le va găsi. 

O revistă interesantă este și Certitudinea, 11-25 oc-
tombrie, revista UZPR, din care spicuim câteva articole 
și autorii lor: «Cine cedează moral cedează și estetic»- 
Magda Ursache; «Eminescu și «chestiunea Dunării»»- 

Dr. George Coandă; «Bolșevismul și metafizica crimei 
«- Pamfil Șeicaru; «De ce nu poate Rusia să câștige 
războiul din Ukraina»-Dr.Mihai Vinereanu și altele. 

Convorbiri literare din septembrie prezintă un 
supliment poetic «Poemele păsării-vânt», autor Horia 
Bădescu; cităm:» Țipă întruna peste pământ /ziua și 
noaptea pasărea-vânt, /caută iernile, caută verile/ și 
nu mai află decât tăcerile».  Cassian Maria Spiridon 
își temperează, în destule pagini, pesimismul. 
George Motroc dezbate cu scriitorul Vasile Popovici 
tema:»Marin Preda: « Mitul marelui scriitor e viu »»; 
Theodor Codreanu începe «Un nou periplu în filosofia 
eminesciană . « La altă pagină, Mircea Platon azvârle 
interogația: «Există un comintern educațional?» 
Un eseu bine documentat, pe mai multe pagini: 
«Defăimarea lui Eminescu» avansează Horia Bădescu. 
Lui Mihai Cimpoi îi sunt dedicate articolele semnate 
de Ion Hadârcă și Catinca Agache. Se continuă  
« Jurnalul » lui  Titu Maiorescu, prezentat integral în 
premieră. Gellu Dorian ne face cunoscut un autor de 
primul raft: «Mircea Ivănescu-Versuri alese». 

Excelentă, ca de obicei comPRESA revistelor, 
diriguită de Valentin Talpalaru. 

Numărul din august al Luceafărul-ului de dimineață 
ni se pare consistent: poetul Nicolae Prelipceanu este 
sărbătorit la 80 de ani prin mini-antologia din lirca 
sa și prin cronica lui Dan Cristea: «Tăbăcit de-atât 
trecut». Centenarul Marin Preda este ilustrat prin 
textele lui Adrian Lesenciuc, Dan Stanca și Ștefan 
Mitroi; Editoralul «Toamna blazării noastre» e semnat 
de Horia Gârbea. Tot el este autorul unui eseu despre 
romanul «Cartograful puterii». 

Coperta revistei Viața Românească, nr.9, anunță 
eseul lui Victor Ivanovici: «Pentru o «sistemă» a ope-
rei lui Blecher (privită dinspre Inimi cicatrizate)». Sem-
nalăm și grupajul de poeme publicate de Constantin 
Abăluță și un altul de Sebastian Reichmann. Viața lite- 
raturii e întreținută de Ion Bogdan Lefter cu «Negoi-
țescu fișat, comentat și cântat !» În interviul propus de  
(cine, oare?!) Cristian Pătrășcănoiu lui Gabriel Chifu, 
ni se spune: «Poezia- ca o vâslă sau ca o plută care 
mă ajută decisiv să rămân la suprafață pe o apă foarte 
învolburată». La avanpremieră editorială o întâlnim pe  
Gabriela Adameșteanu cu un episod din romanul «Fa-
milii de rezervă».Un eseu de Alonso Cueto: «Adevărul 
ultim al ficțiunii» este tradus de Rodica Grigore. 
Elegant, distins și cumva nostalgic arată volumul de 
amintiri al lui Alex. Ștefănescu:»Timp retrăit «, în 
lectura lui Tudorel Urian. Exemplarul se încheie cu 
«revista revistelor», susținută de Liviu Ioan Stoiciu. 

Revista Orizont din septembrie are pe întâia pa-
gină portretul lui Thierry Wolton și «Complicii comu-
nismului», titlul celui de-al treilea volum al unei 
admirabile și năucitoare trilogii de istorie a comu-
nismului. În pagina următoare, Cornel Ungureanu, în  
cronica sa despre Nicolae Prelipceanu, ne comunică 
«alte mesaje pentru fantomatecă». Cronica debu-
tează cu o mărturie a poetului: «...nu pot da vina 
pe bătrânețe că mi-am pierdut cu totul speranțele». 
Poetul se întreabă, ludic (oare!?), în ce loc putem să ne 
jucăm «de-a pierderea speranței?» Cronicarul, pas cu 
pas, identifică pierderea speranței: «Lumea se golește 
de sens, cel care așteaptă se golește de identitate. 
Poetul așteaptă într-o gară în care doar trenurile 
care « fluieră » îi atrag atenția că există. Cei care 
așteaptă sau cei din tren sunt într-o fantomatecă? Ce 
rămâne din poeți? În ce fel de « gări » se mai opresc 
poeții? funa máro încearcă să arate dacă are rost».  
O afirmație a lui Thierry Wolton, nouă intelectualilor, 
ne provoacă dureri de cap: «Comunismul, un joc 
politic al intelectualilor» sunt cuvintele acestuia 
dintr-un interviu acordat (cui altcuiva...?) lui Cristian 

Pătrășcănoiu. Iată ce spune autorul unei masive «O 
istorie mondială a comunismului «, în trei volume și 
peste trei mii de pagini, despre modul în care au luat 
naștere regimurile comuniste din secolul XX: «Nu a 
existat niciodată o revoluție comunistă populară, în 
sensul ca poporul să fi fost cel care a ales această 
cale. Toate regimurile comuniste care au existat 
în secolul XX au luat naștere fie printr-o lovitură 
de stat (octombrie 1917), fie printr-un război civil 
(China), fie printr-o luptă anticolonială (Asia de Sud-
Est, Africa), fie prin forța armată a unei grupări de 
gherilă (Cuba). Instaurarea regimurilor comuniste a 
fost întotdeauna un act al intelectualilor mic-burghezi 
(cei mai mulți n-au muncit nici o singură zi în viață), 
convinși că și-ar putea face fericit poporul contra 
voinței lui. Masele nu au fost folosite decât odată 
ce a fost cucerit aparatul de stat-singurul capabil 
să impună ideologia grație instrumentelor aflate la 
dispoziția sa- pentru a deveni apoi un partid- stat 
înzestrat cu instrumentalizarea poporului. Această 
alchimie explică aspectul criminal al comunismului. 
Întâlnirea dintre o mână de intelectuali fanatici cu 
o realitate care nu avea nimic de a face cu utopia a 
condus la atâtea victime.» Interviul debutează cu o 
propoziție șocantă: «Lumea întreagă este complice», 
și care pune Occidentul, fostele țări comuniste și pe 
cele care ele însele se considerau neutre în fața unei 
responsabilități neasumate vreodată. La ancheta 
revistei «Și totuși, credeți că frumusețea va salva 
lumea? vom fi curioși cum au răspuns: Flavia Adam, 
Amik Annamária, Melania Cincea,Vasile Dan, Alina 
Gherasim, Doina Jela, Monica Pillat, Adrian G.Romilă, 
Valentina Sandu-Dediu; ancheta e provocată de 
cine credeți!? de neobositului și ubicuul Cristian 
Pătrășcănoiu. Un număr remarcabil. 

Un număr dens este revista  Ramuri din septembrie. 
Florian Copcea surprinde esența lirismului din creația 
poetului «Spiridon Popescu: magia transcendentului 
«. Iată finalul articolului: «Reflecția, jocul de cuvinte, 
explorarea abisului, cel din afara și din lăuntrul 
sine-lui, sunt câteva dintre manifestările lirice-recu- 
zită, care, luate la un loc, reprezintă dovada indubi-
tabilă a talentului autentic al unui poet lucid care, 
faustic, adâncește dilema întrebând: «Ce ne vom 
face, Doamne, atunci /Noi, cei rămași necosiți? /
Cine o să ne mai scape pre noi /De blestemata aia 
de nemurire?»»(Psalm, II)». «Aide-mémoire» este 
editorialul lui Gabriel Coșoveanu, urmat de «răzlețe»-
le lui Gheorghe Grigurcu: «Trec în goana mașinii (1) 
și titlul nimerit: «Hei, voi,care-ați fost sau sunteți 
tineri» de Mihai Ghițulescu la cartea «Tineri și tineret 
în România socialistă. Identitate și dinamici socio-
culturale». Cristian Pătrășcănoiu scrie despre volumul 
«Tony Judt și Timothy Snayder-Gânduri despre secolul 
XX « în cronica «Alfabet. Cartea de rămas bun.» Citim 
grăbiți «Obiecte rănite ca palimsest al memoriilor lui 
George Banu» și adăstăm la eseul de lungă și intensă 
respirație al Gabrielei Gheorghișor: «Complexul» 
fanariot și studiile românești de etnopsihologie. 
Eseul debutează cu un succint istoric al apariției 
etnopsihologiei în Occident și iradierea spre Răsărit. 
Admirăm știința rezumării și, în același timp, arta 
argumentării. Sunt citați, cu articole și cărți dedicate, 
în România, etnicului, de orientări diverse, mai 
toți cei preocupați de temă, la care aș mai adăuga 
pe A.D.Xenopol, V.Pârvan și G.Călinescu. Un eseu 
închegat,cu o demonstrație strânsă, bine articulată 
și cu o bună știință a popularizării. Eseul are un final 
deschis și extrage o soluție derivată din scrierile 
tematice ale primei jumătăți a secolului trecut: 
«Gândind etnicul în termeni istorici, ca un organism 
în schimbare, aceștia pledează pentru lichidarea 
moștenirii fanariote, orientale, în sens larg, și pentru 
reconstrucția identității pe baze  « pur » românești 
sau/și occidentale». Nu putem trece peste pagina 
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Pe 23 octombrie 2022 s-au împlinit 15 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Se-
niorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea, un eveniment 

încărcat de multiple semnificaţii. Pe 23 octombrie 2007, Comitetul de iniţiativă 
alcătuit din 22 de intelectuali de frunte din municipiul Râmnicu Vâlcea, s-a întrunit 
la sediul Forumului Cultural al Râmnicului din Calea lui Traian nr. 129, unde a fost 
semnat Actul de Constituire a Asociaţiei. Pentru această iniţiativă generoasă le 
consemnăm, cu deosebit respect, numele: Marinela Capşa, Paraschiva Cernătescu, 
Marcel Marian Constantin, Gheorghe Deaconu, Emil Diaconescu, Nicolae Dinescu, 
Elena Dumitraşcu, Gheorghe Dumitraşcu, Ioan St. Lazăr, Ioan Luca, Rozica Mari-
noiu, Carmen Matei, Maria Nicolau, Elisabeta Niţu, Gheorghe Pantelimon, Doina 
Pârşcoveanu, Maria Pelecudi, Alexandru Popescu Mihăeşti, Marin Simeanu, Ion 
Soare, Ioana Ştefănescu şi Ion Tudor. 

 Subliniem cu satisfacţie că înteme-ierea asociaţiei noastre a constituit o  
premieră în sistemul asociativ al seniorilor din învăţământ, ştiinţă şi cultură, atât pe 
plan local cât şi pe plan naţional. Conform prevederilor statutare, aso-ciaţia este 
o componentă a societăţii civile, o organizaţie independentă, cu caracter negu-
vernamental, apolitică şi nonprofit, cu personalitate juridică, fondată pe baza pre-
vederilor legale în vigoare. Ea are un caracter educativ, umanitar, social, cultural, 
ştiinţific, de solidaritate şi de sprijin moral pentru membrii săi, cărora le susţine 
interesele şi le apără drepturile. 

Scopul său fundamental îl constituie organizarea unor manifestări care să  
contribuie la dezvoltarea vieţii spirituale vâlcene şi afirmarea valorilor  
locale, la mediatizarea unor personalităţi care au contribuit în mod semnificativ la 
dezvoltarea societăţii româneşti. Putem afirma, cu toată modestia, că în asociaţie 
activează o parte a elitei intelectualităţii vâlcene, personalităţi de valoare, on-
orabile, care şi-au rânduit viaţa conform principiului responsabilităţii civice. În 
rândul nostru sunt mulţi creatori de frumos, talentaţi, recunoscuţi pentru mer-
itele lor incontestabile: scriitori, poeţi, publicişti, artişti plastici, care contribuie la 
îmbogăţirea tezaurului de valori al judeţului nostru şi al ţării. Pentru merite de-
osebite, opt dintre membrii fondatori şi din evidenţa asociaţiei au primit titlul de 
„Cetăţean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea”: Paul Angelescu, Carmen 
Farcaş Mărculescu, Victoria Gibescu, Ioan St. Lazăr, Cicerone Păunescu, Alexandru 
Popescu Mihăeşti, Laurenţiu Stilea şi Ion Soare, iar domnului Gheorghe Deaconu i 
s-a conferit titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea”.

Calitatea potenţialului uman de care dispunem a permis asociaţiei ca, în cei 
15 ani care au trecut, să desfăşoare o activitate prolifică, pe baza unor programe 
anuale atractive, interesante, elaborate cu iscusinţă, potrivit opţiunilor membrilor 
săi, cerinţelor societăţii. Gama manifestărilor s-a îmbogăţit şi diversificat perma-
nent, punându-se accent pe conţinutul ştiinţific elevat şi pe eficienţa lor în plan 
educativ-formativ, fiind bine apreciate de auditoriu. Menţionăm, cu satisfacţie, că 
la acestea au participat şi tineri, elevi din învăţământul gimnazial şi liceal din mu-
nicipiul Râmnicu Vâlcea.

În fiecare an, Consiliul de conducere a organizat numeroase manifestări 
ştiinţifice, istorice, literare, culturale – simpozioane, expuneri, dezbateri, mese ro-
tunde, colocvii, evocări, destinate marcării unor evenimente naţionale şi locale. 
În 2014 s-au organizat activităţi specifice în cadrul Anului Naţional „Constantin 
Brâncoveanu”. În 2018, anul în care poporul român a celebrat Centenarul  Marii 

ASOCIAȚIA	SENIORILOR	VÂLCENI	-	15	ANI	DE	ACTIVITATE	
RODNICĂ	ÎN	SLUJBA	COMUNITĂȚII

Uniri, Asociaţia Seniorilor şi-a asumat împreună cu Forumul Cultural al Râmnicu-
lui şi Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Programul ştiinţific, cultural, 
educaţional şi editorial „Unitate, Identitate, Perenitate”, care s-a desfăşurat sub pa-
tronajul Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea, Consiliului Judeţean Vâlcea, Primăriei 
Municipiului Râmnicu Vâlcea, şi Arhiepiscopiei Râmnicului şi s-a bucurat de un real 
succes. Împreună cu vâlcenii am adus un omagiu înălţător la 100 de ani de la îm-
plinirea idealului naţional al românilor.

În perioada ianuarie-iunie 2019, când România a deţinut Preşedenţia Con-
siliului Uniunii Europene, asociaţia a derulat un program complex cu gene- 
ricul „Totul despre Uniunea Europeană”. Săptămânal, la sediul asociaţiei, în ca-
drul Clubului Seniorilor, s-au dezbătut teme de larg interes, s-au organizat me- 
dalioane literare, culturale, pentru cunoaşterea operei unor scriitori cu notorietate 
din literatura română şi univer-sală, a unor personalităţi prestigioase din domeniul 
ştiinţei, tehnicii, artelor, unele sărbătorite de UNESCO, au avut loc lansări de carte, 
întâlniri cu autori, prezentarea unor noutăţi editoriale. Diverse manifestări au fost 
organizate în 2019, care în România a fost declarat „Anul Cărţii”. Un loc important 
l-au ocupat acţiunile cultural-distractive. 

Printre activităţile cele mai îndră-gite, care au contribuit la lărgirea orizon- 
tului cunoaşterii, la reconfortarea fizică şi intelectuală a participanţilor, s-au aflat 
excursiile documentar-recreative organizate în judeţ, în ţară şi peste hotare, pe 
trasee de mare interes turistic. Cu acest prilej au fost vizitate numeroase obiective 
naturale, istorice, arhitecturale, monahale, etnografice, folclorice etc. 

De asemenea membrii Asociaţiei Seniorilor au fost prezenţi la numeroase 
manifestări iniţiate de instituţiile de cultură şi societăţile cu acest specific din 
judeţul nostru.

 În mediatizarea activităţii noastre, pe parcursul anilor, am primit un ajutor im-
portant din partea publicaţiilor „Curierul de Vâlcea”, „Viaţa Vâlcii”, „Monitorul de 
Vâlcea”, „Ziarul de Vâlcea”, „Cultura Vâlceană”, „Povestea Vorbii”, „Forum Vâlcean” 
şi a posturilor de televiziune Vâlcea Unu, VTV şi Etalon. 

Începând cu luna octombrie 2009, asociaţia a tipărit revista „Seniorii”, care s-a 
afirmat în peisajul publicisticii vâlcene ca o veritabilă tribună de dezbatere şi de 
informare pe teme de importanţă majoră. 

La acest moment de bilanţ ne amintim cu tristeţe de colegii care au plecat 
pentru totdeauna dintre noi cărora le vom păstra vie imaginea în inimile noastre. 
În cei 15 ani de existenţă, asociaţia noastră şi-a demonstrat potenţialul creator, 
afirmându-se ca o prezenţă activă, ca un factor dinamic în viaţa cultural-spirituală a 
judeţului Vâlcea. Prin preocupările sale constructive, prin calităţile celor care o com-
pun, este cunoscută şi apreciată în judeţ, chiar şi pe plan naţional ca o organizaţie 
etalon. Toate realizările cu care ne prezentăm la acest jubileu încorporează acti-
vitatea laborioasă desfăşurată de Consiliul de conducere, de membrii asociaţiei, 
ajutorul preţios de care am beneficiat din partea colaboratorilor. 

La ceas aniversar adresăm sincere mulţumiri şi exprimăm întreaga gratitudine 
tuturor celor care au contribuit la consolidarea şi afirmarea asociaţiei noastre de 
suflet, pe parcursul celor 15 ani de activitate prodigioasă, pusă cu nobleţe în slujba 
comunităţii. „La mulţi ani Asociaţiei Seniorilor şi membrilor săi minunaţi!”. 

Prof.	Gheorghe	Pantelimon 
preşedinte executiv al Asociaţiei Seniorilor

Mihaelei Albu: «O mare necunoscută- presa literară a 
exilului românesc anticomunist».

Popasul următor îl facem la România literară din 9 
septembrie, a.c. Editorialul lui Nicolae Manolescu are 
titlul o formulare a lui Ion Creangă «cumplit meșteșug 
de tâmpenie». Editorialistul recurge la o frază a lui 
Titu Maiorescu, ministru al Cultelor și Instrucțiunei 
Publice, dintr-un Raport adresat Consiliului de Miniștri 
în 1874: «Cărțile întrebuințate în secole hotăresc 
în mare parte direcția bună sau rea a Instrucțiunei 
publice într-un Stat». Evaluarea unui manual de Limba 
și literatura română, clasa a V-a, operă colectivă, îi 
provoacă ilustrului critic o mare dezamăgire, manualul 
este scris de niște «pedagogi de școală nouă» și este 
o absurditate, un astfel de manual este «un cumplit 
meșteșug de tâmpenie». Rubrica poeți contemporani 
de altădată readuce în actualitate pe Cezar Ivănescu 
cu versuri din «Amintirea paradisului «:»Când eram 
mai tânăr și la trup curat, /Într-o noapte floarea mea 
eu te-am visat: /Înfloreai fără păcat, într-un pom 
adevărat, /Când eram mai tânăr și la trup curat...» 

Turnirul de Poezie de la Muntele Athos a ajuns la ediția 
a 11-a (26-31august). În penultima zi a Turnirului, 
un grup de scriitori români a avut o foarte plăcută 
întâlnire cu mai mulți scriitori greci, buni cunoscători 
și ai literaturii române. Un spectacol de inteligență 
este dialogul dintre Gabriela Melinescu, la 80 de ani, 
și Alex Ștefănescu. 

O dezinhibată și savuroasă conversație dintre 
Radu Constantinescu și Lucian Vasiliu citim în 
Apostrof-ul din octombrie. Pretextul dialogului este 
editorialul lui Nicolae Manolescu «Scriitori uitați» din 
România literară. Un bun prilej pentru Lucian Vasiliu 
de a vorbi de tradiția junimistă și despre muzeele 
literare ale Iașului. Marta Petreu evocă, la împlinirea 
a 140 de ani de la naștere istoricului Vasile Pârvan, 
strădania acestuia la crearea Universității românești 
din Cluj, după Primul Război Mondial. Istoricul a rostit 
un discurs epocal, când Universitatea ardeleană și-a 
deschis porțile, într-o zi de duminică, 3 noiembrie 
1919; o lecție de deschidere intitulată «Datorita 
vieții noastre». Animat de un suflu romantic, scrie 

Marta Petreu, textul se sfârșește cu această frază 
memorabilă: «Și cum nimeni nu știe ziua și ceasul 
când chiar popoarelor le e dat să se săvârșească în 
viața trupului, e grabă mare ca sufletul națiunei 
mele să înflorească deplin, înainte ca destinul să 
unească din nou trupul ei cu natura umană din care 
cu milenii înainte s-a trezit la viață». Recunoaștem 
stilul patetic și solemn religios al savantului, care îl 
încânta pe G.Călinescu, tânăr, și pentru care nu avea 
nici cea mai mică înțelegere un alt corifeu al criticii 
interbelice la fel de tânăr- Pompiliu Constantinescu. 
Pârvan avea 37 de ani și nu scrisese cartea lui 
fundamentală Getica (1926). Cutezătoarea lui sinteză 
rămâne vie prin dimensiunea creativă. Umanitatea 
dacică și autoproiecția acesteia în divin e adusă spre 
a se bucura de singura nemurire considerată reală de 
istoric, cea în virtutea căreia dispăruții trăiesc viața 
ideală în conștiința urmașilor. 

«Datorita vieții noastre «, lecția de deschidere, 
este o invitație pentru oricare dintre noi de a medita 
la datoria fiecăruia dintre noi.



Pr.	Dr.	Ioan	DURĂ		                                                      

Biserica schitului Fedeleșoiu a început să fie 
ridicată în iulie 1673 în punctul ,,Cetățuia’’ al 

satului Fedelesciori, cum se numea atunci. Iar schitul 
s-a numit ,,Cetățuia ot Fedelesciori’’.

Locul unde s-a ridicat biserica schitului Fedeleșoiu 
se numea și ,,Cetățuie’’ și ,,La Cetate’’. De altfel, în con- 
dica mănăstirii Pantelimon (Condica Pantelimonu-
lui) găsim desemnat așezământul monahal de la Fe-
deleșoiu, astfel: ,,Ale schitului Cetățuia ot Fedelesciori 
… această și sfântă dumnezeiască casă și mănăstire 
ce se cheamă Cetățuie pe moșia Fedelesciorilor …’’1. 
Așadar, în Condica Pantelimonului întâlnim denu- 
mirile ,,Cetățuia’’ și Cetățuie’’. Despre ceea ce înseam-
nă ,,Cetate’’ sau ,,Cetățuie’’, O. G. Lecca scria: ,,Ce-
tatea sau Cetățuia. Sub aceste numiri aflăm în de-
osebite părți ale țării: ziduri sau ruine, întărituri vechi 
și movile sau uneor locuri fără nicio urmă, de obicei 
pe un deal sau înălțime, - cu diferite destinații și din 
toate timpurile (castru roman, castel medieval, cule 
sau case întărite de mai târziu; alteori numai așezări 
preistorice, valuri sau întăriri ocazionale etc.)’’2

În ,,Marele Dicționar geografic al României’’, vol. 
III, găsim consemnat că: ,,În apropiere de această mă- 
năstire (Fedeleșoiu, n. n.) se găsesc ruine de întărituri 
vechi.’’3 Totodată, O. G. Lecca scria în ,,Dicționar istoric, 
arheologic și geografic al României’’, apărut în 1938: 
,,Fedeleșoi. Schit pe Olt în județul Argeș, față de Ce-
tățuia de lângă Râmnic. După tradiție, fusese acolo o  
cetățuie a lui ,,Olea’’, din care se mai văd ruine (seco- 
lele 13-14?).’’4 Interesant de relevat că Dimitrie Frun-
zescu în Dicționarul topografic și statistic al României,  
tipărit în 1872, scrie: ,,Fedeleșoiu, schitŭ în j(udețul) 
Argeșŭ, lângă s(atul) cu asemenea numire.5’’. Așadar, 
chiar în 1872, schitul Fedeleșoiu se afla ,,lângă s. cu ase- 
menea numire’’. Satul Fedeleșoiu, atestat documen- 
tar în 1503, este situat pe partea stângă al Oltului, în 
Muntenia, doar la câțiva kilometri de Râmnicu Vâlcea, 
care se află pe cealaltă parte a aceluiași  râu, în Oltenia. 
Primele lucrări reale de restaurare la schitul Fede-
leșoiu au fost întreprinse de către domnitorul Gri-
gore II Ghica (1748-1752) ,,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.’’6  
Într-adevăr, în timpul stăpânirii austriece a Olteniei7 
(21 iul. 1718-18 sept. 1739), incinta lăcășului monahal 
de la Fedeleșoiu a fost folosită pe durata războiului 
turco-austriac de către austrieci ,,ca fortăreață’’. 
Deși inițial incinta fortificată a schitului Fedelesciori 
de ,,la Cetate’’ avea menirea de a servi ca poziție de 
supraveghere și apărare a văii Oltului, precum și ca 
punct de rezistență în fața unor atacuri inamice sau 
a diverșilor prădători, dar nu ,,fortăreață’’ a invadato-
rilor sau stăpănitorilor străini, ca în cazul austriecilor8. 
Peste un secol și ceva, mai exact în 1849, locul ,,la 
Cetate’’ de la Fedeleșoiu constituia unul din punctele 
în care trupele otomane preluau ,,paza pasului Turnu 
Roșu’’, adică a graniței cu Transilvania, ,,fixându-se 
la Câineni, Cozia, Fedeleșoiu și Râmnic.’’9.  Preotul 
Dominic N. Ionescu, care în 1910 cercetase biserica 
și locul ,,la Cetate’’ de la Fedeleșoiu, unde fusese 
înălțată ctitoria mitropolitului Varlaam, avea să sc-
rie în iulie 1927:  ,,Locul ... unde se chiamă la cetate. 
Boldul de deal de trei părți ocolit de pridvor va fi fost 
un minunat loc de cetate pe valea Oltului care și aci se 

strâmtează de dealurile ce vin pe malul argeșean din-
spre Runcu, iar pe malul Vâlcean dinspre Muierești, 
cetate ca multe altele încă din vremea stăpânirii ro-
mane.’’10 De altfel și mai recent, și anume  în 1973, doi 
cercetători consemnau în studiul acestora că ,,Mănăs- 
tirea Fedeleșoiu era și o cetate de apărare.’’11 Iată, deci, 
de ce nu este deloc întâmplător că în ,,Marele Dic-
ționar Geografic al Romîniei’’, vol. III, din 1900, găsim 
scris că la Fedeleșoiu: ,,În apropiere de această 
mănăstire se găsesc ruine de întărituri vechi.’’12                                                                                                                                      

Zidul de incintă al schitului Fedeleșoiu datează din 
,,1836’’13. Iar la zidul de incintă s-a folosit piatră de 
râu, încastrată în casete de cărămidă.14                                                                                                                                     

În 1868, în clădirile schitului Fedeleșoiu a canto-
nat o companie a Batalionului III Vînători, așa cum 
rezultă din corespondența Prefecturii Județului Vâl-
cea cu Ministerul de Război.15  Câțiva ani mai târziu, în 
timpul Războiului de Independență, clădirile schitului 
Fedeleșoiu ,,au devenit depozit pentru proiectilele de 
artilerie aduse de armata română din Bulgaria.’’16 De 
altfel, o corespondență a Prefecturii Județului Vâlcea 
cu ,,Ministerul de Interne, Ministerul de Război și 
subprefecturile’’ din 1878, privea ,,înființarea depo- 
zitelor militare la Rm. Vîlcea, m-rea Bistrița, Fedele-
șoiu și altele;’’17 Iar o corespondență ulterioară dar 
din același an 1878 a Prefecturii Județului Vâlcea  
,,cu unitățile militare și subprefecturile’’ este ,,relativă  
la transportarea muniției din Rm. Vîlcea la mănăs-
tirea Fedeleșoiu, jud. Argeș. Rechiziționarea de 
mijloace de transport în acest sens.’’18 Pentru ca 
în anul următor, 1879, într-o corespondență a Prefec- 
turii Județului Vâlcea ,,cu Ministerul de război’’ se  
relata despre ,,transportarea muniției de război  
de la Rm. Vîlcea și Fedeleșoiu la București.’’19

Din scrisoarea ,,Însărcinatului Afacerilor Eforiei 
Spitalelor Civile’’, Th. Trifanescu, datată din 5 ianu-
arie 1880, adresată Prefectului Județului Vâlcea, 
aflăm că muniția de război fusese mutată de la schi-
tul Fedeleșoiu: ,,Terminîndu-se de ridicat depoul ce 
era instalat în schitul Fedeleșoiul despre ale cărei 
camere ce s’au ocupat sau format la instalare inven-
tar 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 termi-
narei acelei lucrări se pot comunica la onorata Eforie a 
spitalelor de care acel schit este pendinte.’’20                  

Prin urmare, din cele consemnate de prefectul 
Județului Vâlcea la 9 februarie 1880 aflăm că în ,,De-
pou ce era instalat la schitu Fedelesoui au termi-
nat 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 De-
poului 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 ...’’. (Arhiva Județului Vâlcea.)  Polițistul 
din Râmnicu Vâlcea i-a răspuns prefectului Județului 
Vâlcea la 21 februarie 1880 astfel:  „Astăzi Anul 1880. 
Luna fevruarie. Ziua 21.Noi, Ion cocorescu Polițaiul or. 
Rîmnicu vâlcea în baza ordinului D Preffect local cu (in-
descifrabil) 1778 din Anul curent. Transportândune la 
Schitul Fedeleșoiu din Judeciul argeșu, am găsit acilea 
pe Dnu T. Trifanescu Delegatul Eforiei spitalelor civile 
și Consilierul Primăriei comunei Fedeleșoiu fețeni Ion 
Paraschiv, cu care împreună observând camerele ce 

a fost ocupate de Depou Armatei din crojova. În lipsa 
Dlui Comandant al acestui depou Sub. Locot. Stelescu 
care a plecat de mai înainte în capitala Bucuresci am 
aflat următoarele lipsuri și deteriorări. I. Una Ușa cu 
broșcă fără chee lipsă.II. Patru sprezece ochiuri Geam-
uri. Idem. și III: Doazeci Giurgiuvele de ferestre. Idem.  
Tote acestea la Instalarea Depoului acelea a fost în 
ființă dupe cum se vede din Inventariul format în anul 
trecut (sic) 1878. Și predate Comandantului acestui 
Depou Sub. Locot. Stelescu care Inventariu se află la 
Dl. Trifanescu delegatul Eforii.  Tote aceste camere 
ale Schitului Fedeleșoiu, Înpreună cu Grajdul, Pivnița, 
Cuhniea și cele loete (sic) objecte - Întrebuințate de 
acest Depou și prevăzute În Inventariu dupe cer-
erea Dlui delegat al Eforiei la Încuviințarea Părintelui 
Nichifor eromonahu, Preotul acestei Biserici În  lipsa 
Îngrijitoru respectiv.  Pentru care am dresat acest Pro-
ces Verbal în patru exemplare din care unul pentru 
Preutul Nichifor. Iar cel lalte (sic) doa (sic) seva (sic) 
Înainta Dlui Preffect ca resultat la sus menționatul 
ordin. Semnează Polițai Cocorescu , Delegatul Eforiei 
Th. Trifanescu, P. Îngrijitor Nichifor Eromonah, P. Pri-
mar Consilier IonParaschiva’’21.  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 ridi-
carea definitivă a materialului de resbelu din Depou 
Monastirei Fedeleșoiu.”22 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 răspuns ... cu nr 
1857’’ sub care și semna.23  A doua zi, 20 mai 1880, 
Eforia Spitalelor Civile, prin scrisoarea cu nr. 6697, se 
adresa prefectului Județului Vâlcea astfel: ,,Espertida 
obiectelor găsite lipsă la schitu Fedelesioiu și despre 
care toate adă adresa dvos nr 1857 din anul curent 
prevădânduse în însoțitul de aceasta că originalu 
Procesu Verbal dresat de Du Primar și Plițaiu local în 
asistența a doi Meșteri unul tămplar și altul geamgiu 
- am onore al ’nainta Dmv pe langă acesta ca dreptu 
resultat al cererii din susu citată adresă’’24.  Acoperișul 
bisericii Casa domnească și mai ales chiliile schitului 
Fedeleșoiu au căzut pradă incendiului devastator 
din 1883, ceea ce a dus la însăși încetarea existenței 
acestuia. De fapt, incediul din 1883 a dus ,,la explo-
zia munițiilor și la distrugerea celor mai multe clădiri, 
cu excepția bisericii.’’25 ,,Munițiile’’ au fost cele aduse 
de armata română în timpul Răzb. de Independență 
și depozitate în clădirile schitului Fedeleșoiu, despre 
care am amintit mai sus.

În ,,Marele Dicționar Geografic al Romîniei’’, vol. 
II, din 1899, p. 350, găsim consemnate despre satul 
Fedeleșoiu și mănăstirea acestuia cele de mai jos: 
,,Tradiția spune, că ar fi existat din vremĭ, ba chiar ar 
exista și acum, o comunicație subterană între Cetățuia 
din Vîlcea și Fedeleșoiul din Argeș, o altă mănăstire 
de peste Olt. În adevăr, pe malul opus al Oltuluĭ, se 
află mănăstirea Fedeleșoiul, în apropiere de care se 
zăresc și azĭ ruine de vechĭ întăriturĭ de zid. Existența 
acestuĭ tunel pare a fi dubioasă, dar ceea ce nu lasă 
nicĭ o îndoială este că atît Cetățuia din Vîlcea, cît și 
Fedeleșoiul din Argeș, formaŭ un sistem de apărare 
a văeĭ Oltuluĭ de invaziune vrăjmașă.’’ Și aici se cade 
precizat că existența unui tunel între schitul Cetățuia și 
schitul Fedeleșoiu nu a fost confirmat până în prezent 
și astfel rămânem doar la ceea ce ,,Tradiția spune’’. 

(Continuare în pag. 13)

SCHITUL	FEDELEȘOIU	,,CETATE	DE	APĂRARE’’	
ȘI	INCENDIUL	DEVASTATOR	DIN	1883

8 octombrie/2022
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Mihai	SPORIȘ	 

Joi 29 septembrie, 2022, în sala de lectură a Bibliotecii „A.E.Baconsky” din 
orașul Călimănești,  Sfântul Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești 

(1512-1521) canonizat de Biserica Ortodoxă Română, prin 2008 și trecut în 
sinaxar cu ziua de pomenire, 26 septembrie (Domnitorul a trecut la cele veșnice 
în 15 septembrie 1521!) și-a primit pentru pomenire un Simpozion Național.  
Organizatorii locali, între care Forumul Cultural al Orașului 
(Președinte: Fenia Driva) au reușit o pomenire sobră 
și de maximă utilitate. Simpozionul,  intrat în tradiția 
evenimentelor din agenda anuală, a ajuns la ediția a XII-a, cu 
sugestia titlului, privind utilitatea lui publică. Evenimentul a 
fost onorat de elita cultural-spirituală locală, sala de lectură a 
bibliotecii devenind neîncăpătoare (aici remarcăm rolul unui 
forum care își face funcția publică!) și al reprezentanților 
locali ai bisericii (Mănăstirile: Cozia și Ostrov, Protopopul 
locului). Oficialitățile centrale ale județului Vâlcea nu au 
putut da curs evenimentului din cauza concurenței Sf. martir 
Antim Ivireanul, și el canonizat prin 1992, trecut în sinaxar 
cu pomenirea în 27 septembrie. Ales patron protector al 
Râmnicului, oraș cu blazon de cetate a tipografilor, pentru 
vocația lui cărturărească,  în slujba ortodoxiei, în limbile 
neamurilor-inclusiv română!- , Sf. Antim Ivireanul a devenit, 
abrupt, supralicitat de o anume propagandă oengistă, umbră și ceață mai 
îndrituiților, încă necanonizați: Mircea cel Bătrân (cel Mare!) ; înaintea domnitorului 
(cel cu pravilele...) Matei Basarab, cu osemintele la Arnota ; Mihai Viteazul și el cu 
treceri prin Vâlcea. Credem că decizia privind patronajul  pentru cele cărturărești 
ar fi fost suficientă ( doar pentru ocrotirea Bibliotecii Județene, care cu toată... 
protecția își cam pierde  „vagoanele” locale...!). Încă nu s-a descifrat contextul 
geopolitic și poziționarea unui Mitropolit al țării, pentru care a fost caterisit... doar 
vreo 250 de ani? Să înțelegem azi, când pacea lumii este zdruncinată, înclusiv de 
îndemnul la război al unui patriarh ortodox, nonecumenic, că Antim Ivireanul, venit 
la Râmnic să se contrapună prozelitismului uniatist, că acționa în „casa păcii”? ne 
sincron Domnului său... Brâncoveanu? Deplângem absența celor care ar fi  trebui 
să dea semalul de respect pentru o muncă voluntară în slujba societății și așezarea, 
în matca lor, a adevărurilor omenește posibile, prin cercetări continue și decantări 
necesare! Să remarcăm faptul că dintre invitații speciali, trecuți în program, oficiali 
fiind, nu și-au făcut răgaz niciunul, măcar pentru vreun salut! Ne punem și punem 
mereu întrebarea pentru urechile prea surde, ori cu timpanele direcționate numai 
la cele plăcute auzului...: Catedrala Mântuirii NEAMULUI... își are întregit temeiul, 

SFÂNTUL	NEAGOE	BASARAB	–„IZVOR	DE	SPIRITUALITATE	
ROMÂNEASCĂ!”

fără minunatul eroism și înțeleapta diplomație a lui Mircea și a celorlalți voievozi 
emblematici? Ne bântuie o zicere care își cere dreptul la o reformulare: Propaganda 
te ridică,/Propaganda te coboară!/Ea te caterisește,/tot ea te sfințește!/O face 
sigur, pentru sine/ vinde ce-i rău... tot bine!/Te face... din nimic, om mare/peste 
cei mulți popoare/și vei primi la schimb: averi... onoare! Adevărul relativ este 
pledoaria avocatului diavolului pentru onorariul acelor arginți investiți să schimbe 
sensurile! Evenimentul, fiind mediatizat apriori, a beneficiat de presa uzeperistă 

(vezi revistele culturale!), aceea nepartizană actorilor din 
scena propagandei politice. Comunicările participanților 
veniți din țară (Sibiu, București, Râmnic, Călimănești, etc.) 
cu documentarea științifică a datelor și informaților, făcute 
pe înțelesul participanților, au captat atenția unor oameni 
interesați de noutăți și raportate la vremea de azi.O muncă 
de cercetare a adus în atenție lucruri inedite și noi deslușiri 
a celor mai vechi, văzute în perspectiva scenei lumii de azi. 
Remarcabile expunerile referenților: Alexiu Tatu, Mihail 
Ovidiu Stângă, Mihai Mustățea, Paula Cozianu. Fenia Driva a 
condus, ca întotdeauna, cu pricepere dezbaterea științifică, 
dar și impresiile post-simpozion de la Mănăstirea Ostrov.

Am remarcat acolo potrivirea acestui eveniment intrat 
în tradiție, ocazionat de luna septembrie, cu câteva repere 
speciale, altele decât cele legate de Neagoe Basarab. Cu o zi 
în urmă, în 28 sept., se împlineau 140 de ani de la nașterea 

marelui istoric Vasile Pârvan (un model al descifrării trecutului istoric, care trebuie 
valorificat!), iar în 14 septembrie se împlineau 550 de ani (11 jubilee!), de la 
căsătoria lui Ștefan cel Mare cu Maria de Mangop (1472!). Despre frământările 
acelei vremi tulburi în contextul geopolitic al Pontului Euxin, se va fi discutat mult 
și documentat, cu atât mai mult cu cât Crimeea, Marea Neagră sunt probleme 
de mare actualitate azi. Apoi despre „casa păcii” în care s-au situat, sub puterile 
suverane ale vremii, domnitorii noștri emblematici, s-a discutat cu trimitere la 
vremea de azi, care are nevoie de diplomația și experiența înaintașilor. Vorbind 
despre Neagoe Basarab, ca despre o piatră de hotar, remarcam acolo că nu 
statismul unei borne care privește-bifrons!- este important, ci învățătura istoriei 
citită cu înțelegere, în prezentul acesta frământat, pentru luminarea orizontului din 
față. Să folosim înțelepciunea Sfântului Neagoe, lăsată talant de înmulțit, slujind, 
prin toate mijloacele, casa păcii!  Am colindat apoi prin grădina Maicii Domnului, 
a Ostrovului împodobită special, de obștea slujitoare a maicilor Mănăstirii, cu 
priceperea lor și culorile unei toamne generoase. Dăm mulțumire lui Dumnezeu, 
Sfinților Lui, cu adevărat ocrotitori și oamenilor cu suflet mare, trăitori cu toată 
dăruirea lor pentru binele tuturor și pacea lumii!

Tudor	NEDELCEA

A căzut întâi instituția care s-a numit Grigore 
Vieru. Apoi, a venit „rândul” lui Adrian 

Păunescu, Fănuș Neagu, Victor Crăciun, Nicolae 
Dabija, Vasile Tărâțeanu... Și acum, Eugen Simion. O 
instituție la propriu și la figurat care ținea dreapta 
cumpănă în cultura română. A condus Academia 
Română ca vicepreședinte (1 februarie 1994 – 16 
ianuarie 1998), președinte interimar (15 octombrie 
1997 – 16 ianuarie 1998) și președinte (16 ianuarie 
1998- 4 aprilie 2006), apoi președinte al Secției 
de Filologie și Literatură (din 2006), inițiind și 
impulsionând editarea unor tratate, atlase, dicționare, 
enciclopedii, etc., dar mai presus de toate readucând 
averea donată Academiei Române și confiscată în 
regimul totalitar. A fost, s-a spus și public, cel mai 
eficient președinte al Academiei Române. În timpul 
mandatului său, au devenit membrii ai înaltului for 
științific: Al. Balaci, Mircea Malița, Mihnea Gheorghiu, 
Ov. Maitec, Gh. Vlăduțescu, Răzvan Theodorescu, 
Dinu C. Giurescu, Solomon Marcus, Fănuș Neagu, 
Leon Dănăilă, Dan Grigorescu, Gh. Mihăilă, Al. Zub, Fl. 

NE-A  PĂRĂSIT ȘI EUGEN SIMION

CAD	INSTITUȚIILE,	UNA	CÂTE	UNA
Constantiniu, Mugur Isărescu, D.R. 
Popescu, N. Breban, I. Aurel-Pop, N. 
Manolescu, Gh. Păun, Victor Spinei, 
C. Ionescu- Târgoviște etc.; membri 
de onoare: D. Berciu, Mircea Zaciu, 
patriarhul Teoctist, D. Vatamaniuc, 
Radu Beligan, Mariana Nicolesco, 
Adam Puslojici, Al. Șafran, Elie 
Wiesel, N. Dabija, Valeriu Matei, 
V. Tărâțeanu, etc., membri post-
mortem: Al. Macedonski, Edgar Papu, Al. Piru, Liviu 
Rusu, Vl. Streinu, Emil Cioran, E. Ionescu etc. Dar cel 
mai important este faptul că, la propunerea sa, Papa 
Ioan Paul al II-lea (devenit Sfântul Ioan Paul cel Mare, 
cu origini românești) a acceptat să devină membru 
de onoare în 2001, Academia Română fiind singura 
instituție din lume la care vrednicul papă a acceptat 
propunerea. 

Ca președinte al Fundației Naționale pentru Știință 
și Artă (împreună cu acad. Maia Simionescu) a editat, 
științific toți clasicii literaturii române în colecția 
„Opere fundamentale”, în condiții grafice de excepție 
fiind a doua colecție din Europa, după „Pleiade”. Tot 

sub această prestigioasă egidă a facsimilat cele 44 de 
caiete manuscris Eminescu (visul lui C. Noica), pe care 
le-a dăruit marilor biblioteci publice din România și 
străinătate, editând și volumul mărturisitor Avatari 
ale manuscriselor Eminescu, dar și Maladia lui 

Eminescu și maladiile imaginare 
ale eminescologilor, punând capăt 
tuturor speculațiilor aferente.

Ca director al Institutului de  
Istorie și Teorie Literară „G. Călines-
cu” a proiectat și a coordonat cele 
două ediții ale Dicționarului General 
al Literaturii Române, lucrare de 
pionerat și unicat în cultura română.

Eugen Simion a fost (greu să  
scrii la trecut) un savant, un îndrumător al tinerilor  
(de la care a suferit numeroase decepții), a luptat 
pentru valorile și identitatea națională, luând 
apărarea unor scriitori atacați pe nedrept (Nichita 
Stănescu, Marin Preda, Marin Sorescu). A fost 
respectat și onorat în mediile academice străine, 
primind numeroase titluri, premii, medalii, ordine; la 
Dumbrăveni-Suceava s-a construit un Palat al Culturii, 
căruia i-a dat numele său.

Și pentru ca toate aceste fapte și înfăptuiri să 
poarte un nume, vorba lui Marin Sorescu, i s-a spus: 
EUGEN SIMION.

El ne-a incitat la toleranță. Să-i urmăm îndemnul.



Ștefan	DUMITRESCU
STIMATE DOAMNE ȘI STIMAȚI DOMNI DIN CONDUCEREA  

ACADEMIEI ROMÂNE, DIN CONDUCEREA ACADEMIEI  
ROMÂNO-AMERICANE, DIN CONDUCEREA ACADEMIEI  DIN 

REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN CONDUCEREA ACADEMIEI 
ROMÂNO-AUSTRALIENE

(Numai când aveți timp, de lecturat de plăcere)

(Urmare din numărul trecut)

NOI	ȘTIINȚE	PRIVITE	PRIN	PRISMA	EIS
(...) Tot această monadă triontică EIS, realitatea 

privită din perspectiva ei, ne-a ajutat să fundamentăm, 
lucrul acesta se întâmpla prin anii 1977-78,  Științele 
pe care noi le-am numit „Economia pozitivă” și „Eco-
nomia negativă”, „Pedagogia pozitivă” și „Pedagogia 
negativă”, ca și ”Știința Războiului mascat invizibil”, cu 
care Elita financiară mondială agresează de mult timp 
popoarele și națiunile, întreaga Civilizație umană. Am 
amintit lucrul acesta ca să arătăm cât de importantă 
este, cât de mult a ajutat descoperirea monadei EIS  
Gândirea în plan teoretic, și în planul material, al univer- 
sului, dar și în Științele socio-umane, să se dezvolte. 

Trecem acum pe Nivel 2, cel de deasupra Nivelului 
1 bazal al Universului conic, unde  avem numai bino-

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!
XII

mul Energie și Informație, EI. Avem și în acest nivel 
aceiași fizică sau chimie a Informațiilor  pozitive și 
negative. Am afirmat mai sus că în acest Nivel superi-
or celui fizic în care ne găsim noi, avem numai Energie 
și Informație. Cum  credem că în acest nivel „locui-
esc” spiritele, îngerii, arhanghelii, entitățile invizibile, 
care trebuie să fie „constructe” formate din energie și 
informație pozitive, din binomul EI pozitiv, la fel este 
posibil ca pe acest nivel să existe „constructe” care au 
EI negativ, și acestea ar fi spiritele rele. Desigur, o dată 
cu pătrunderea cunoașterii umane în acest al doilea 
Nivel al universului conic, unde nivelul vibrațiilor tre-
buie să fie mai ridicat, vom ajunge să cunoaștem și să 
comunicăm cu îngerii. Vom ajunge de asemenea să 
cunoaștem și spiritele rele pe care vom învăța să le  
facem spirite bune. 

Inteligența negativă și informația negativă ne-au 
ajutat așadar să pătrundem în nivelele mai adânci ale 
materiei, pentru a cunoaște mai bine aceste nivele, și 
cum funcționează materia, structura și componentele 
ei în aceste nivele. Am văzut că la nivelul universului 
mare, acesta este organizat pe subsisteme. Că în afară 
de Universul mare care este condus din Vârful său de 
Informația pură, cea mai evoluată, pe care am numit-
o Dumnezeu, tot ce există în interiorul Universului 

mare este organizat pe nivele și pe subsisteme, așa 
cum arătam mai sus. Ei bine, noi credem că această 
organizare pe nivele și pe subsisteme a Universului 
conic a fost „gândită” de Vârful universului conic, de 
Informația numită Dumnezeu, pentru a face ca înt-
regul Univers să funcționeze ca un organism viu. Așa 
cum funcționează organismul uman, care are în vârful 
său Creierul, iar în interiorul său sistemele și organele 
biologice pe care le cunoaștem, aflate într-o strânsă 
comunicare și interdependență, toate acestea făcând 
subsistemele și Organismul să funcționeze, să fie vii. 
Aceasta este o viziune care ține de literatura sf, ni se 
va spune. Dar dacă peste o sută de ani oamenii de 
știință vor descoperi că este foarte adevărat tot ce 
am spus noi ! Iar noi credem că lucrul acesta se va 
întâmpla.  

Și se va întâmpla pentru că de la ultimul nivel al 
Universului conic, Vârful de jos al Universului conic, 
până la Vârful de sus, această monadă triontică, EIS, 
și monada bionică formată din EI, pe care o întâlnim 
în nivele superioare funcționează complementar 
ca un motor cuantic, ca o inimă. Așa se explică deci 
Inteligența materiei de care ne vorbea domnul profe-
sor Constantin Dulcan, pe care acum o înțelegem și 
ne-o explicăm mai bine. (Va urma)

CONRAD	HAAS
Tanța	TĂNĂSESCU
 
„Sfatul meu este ca lumea să trăiască în pace, să nu mai fie război. Muschetele să fie lăsate în tecile lor, ghiulelele 

bombardelor să nu mai  împrăștie moarte și praful de pușcă să nu mai ia foc. Astfel își păstrează Prințul banii și 
Armurierul viața. Acesta este sfatul pe care vi-l dă Conrad Haas. “

CONRAD HAAS (n.1509, Dornbach, lângă Viena – d.1576, Sibiu), este cel care a imaginat la Sibiu tehnica rachetei 
în trepte, fiind precursor al zborului cu racheta. Acesta a fost șeful arsenalului cetății Sibiu în perioada 1556-1579. 
Lucrarea sa despre rachete cu mai multe trepte și rachete-bumerang este considerată a fi prima de acest fel în istoria 
rachetei. Conrad Haas se trăgea din clanul Haasenhof, localizat în zona Landshut, oraș german. A ales cariera armelor 
și a servit la început ca guard imperial de artilerie, ajungând apoi rapid ofițer pe lângă curtea imperial austriacă. În 
anul 1551, pe când avea 42 de ani, va fi trimis la Sibiu împreună cu trupe austrice sub comanda generalului Johann 
Baptist Castaldo, cu misiunea de a întări apărarea cetății. În 1556 generalul Castaldo se retrage cu armata sa, dar 
Conrad Haas rămâne la Sibiu, fiind numit în fruntea arsenalului orașului, apreciat fiind și de către împărăteasa Isabella 
a Austriei cât și de cetățile din Transilvania, care au fost supervizate de către Haas pe subiectul pulberi și arme de 
foc. Haas s-a ocupat de arsenalul orașului Sibiu până la sfârșitul vieții. Arsenalul din Sibiu, construit după indicațiile 
lui Haas, este localizat și astăzi în Cazarma Kempel din Piața Armelor, acesta fiind unul dintre cele mai bine dotate și 
înaintate arsenale ca tehnologie militară din sud-estul Europei din acea perioadă.   În laboratorul său din Sibiu a realizat 
numeroase experimente referitoare la rachete în trepte -principii și modalități de construcție, conceperea rachetelor 
cu două sau trei trepte îmbinate reciproc, conceperea rachetelor lănci cu două până la patru trepte, conceperea unor 
dispozitive de aprindere în trepte, rachete boomerang (cu traseu dus-întors), aripioare de stabilizare în formă de delta 
pentru stabilizarea traiectoriei, rampe de lansare, baterii de rachete, materiale combustibile solide și lichide, schițarea 
unei nave spațiale simple (“căsuța zburătoare”). Toate acestea au fost consemnate de Haas într-un manuscris început 
în 1529 la Viena și încheiat la Sibiu în 1569, scris în germana medievală și însoțit de scheme în culori roșu, albastru, 
verde, galben, maro și violet, manuscris care se păstrează în prezent în colecțiile Arhivelor Statului din Sibiu, sub 

cota “Varia II 374”. Consemnează de asemenea o metodă de prospectare magnetică a 
minereurilor de fier, o metodă rudimentară de distilare a țițeiului și propune modele de 
cuptoare mobile pentru obținerea cărbunelui din mangan. Manuscrisul lui Conrad Haas 
este cel mai vechi document cunoscut din istorie despre rachetă....Pe când era armurier, 
a întreprins câteva călătorii la Alba Iulia, dorind să întâlnească pe cel care realiza pe 
atunci pulbere pentru armele de foc, Hans (Johan) Wallach (Ioan Românul sau Ioan 
Valahul)....Conrad Haas și-a dorit ca invențiile sale să nu fie folosite în scopuri militare, 
ca studiile sale să aibă aplicații pașnice, așa cum a lăsat scris și în ultimul capitol al lucrării 
sale: „Sfatul meu este ca lumea să trăiască în pace, să nu mai fie război. Muschetele 
să fie lăsate în tecile lor, ghiulelele bombardelor să nu mai  împrăștie moarte și praful 
de pușcă să nu mai ia foc. Astfel își păstrează Prințul banii și Armurierul viața. Acesta 
este sfatul pe care vi-l dă Conrad Haas.“ În prezent există o stradă în Sibiu care îi poartă 
numele iar în curtea Academiei Române, la 1 martie 2010, a fost dezvelit un monument 
dedicat marelui savant austriac Conrad Haas – operă a sculptorului Mihai Rusen, turnată 
din fier forjat. Sculptorul a lucrat 3 ani pentru a desăvârși  monumentul, inspirându-se 
din schițele originale ale marelui om de știință, planuri care se află la Sibiu în lucrarea 
cunoscută publicului larg sub numele Manuscrisul de la Sibiu.

Ana-Maria	LAZĂR

O plantă medicinală considerată semi - 
parazită, deoarece trăiește fixată pe 

trunchiurile foioaselor și coniferelor, dar cu 
puteri tămăduitoare este:

VÂSCUL
Viscum album (vâscul) se întâlnește în 

popor și sub denumirile: stoletnic, văsc, 
văsc-de-păr, văsc-de-brad. Preoții celți 
o considerau o plantă sfântă care putea 
îndepărta orice rău. Vechii medici foloseau 
vâscul în combaterea epilepsiei, a spasmelor 
și acceselor de isterie. Vâscul influențează 
pozitiv întregul sistem glandular și este 
excelent în stimularea metabolismului.

Această plantă miraculoasă are o 
acțiune hipotensivă și cardiotonică, inhibă 
multiplicarea celulelor canceroase și este 
folosită cu succes în afecțiuni inflamatorii 
degenerative de la nivelul articulațiilor.

În cazul metroragiilor postpartum și în 
cadrul indispozițiilor din timpul menopauzei 
(palpitații, stări de agitație, anxietate și 
insuficiență respiratorie) ceaiul de vâsc 
are efecte benefice, dar trebuie utilizat o 
perioadă îndelungată.

Să vă fie de ajutor!

TRAISTA	
CU	PLANTE	
MEDICINALE

10 octombrie/2022
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Arhim.	Veniamin	MICLE

Primul strămoş al Familiei Micle, cunoscut doc-
umentar, este voievodul Gelu Românul care a 

trăit în secolul al IX-lea, fiind asasinat la începutul se-
colului al X-lea.

Menţionat sub diferite nume, precum Geula, Gyu-
la şi Jula, istoricul Neagu Djuvara afirmă că Gelu este 
un nume autentic românesc şi foarte vechi, legat de 
numele trac Gelupara, o veche aşezare în Tracia.

O legendă, consemnată de Cristina Cicau, rela-
tează, că demult, în partea Transilvaniei, trăia un voie- 
vod vestit, numit Gelu. Vecinii îi spuneau Gelu Românul;  
era înalt, spătos, voinic şi frumos. Voievodatul său se 
întindea pe valea râului Someş, iar el îl conducea cu 
multă pricepere. Din această cauză, românii îl iubeau 
ca pe un frate mai mare şi ca pe un părinte, ajutându-l 
să gospodărească bine patria sa, pentru că multe sute 
de ani ţara fusese prădată şi pârjolită cu foc de o samă 
de popoare venite din pustietăţi. Gelu, cu românii săi, 
a alungat pe acei năvălitori.

Anonymus, autorul operei Gesta Hungarorum, afir- 
mă că: „Gelu, un anume vlac”, stăpânea o ţară locuită 
de români şi slavi, iar Ionuţ Vornicu scrie că, Gelu este 
primul conducător al voievodatului Transilvaniei ce 
cuprindea Podişul Transilvaniei şi Munţii Apuseni care, 
alături de părţi ale teritoriilor voievodatelor lui Glad 
şi Menumorut, au format mai târziu Transilvania de 
astăzi. Cronica Gesta Hungarorum îl menţionează pe 
Gelu ca stăpânind ţinutul de peste păduri, şi anume: 
centrul Transilvaniei, iar capitala formaţiunii statale 
pare să fi fost la Dăbâca, în apropiere de Cluj.

Ovidiu Pecican scrie că ducatul lui Gelu se întindea 
din părţile Someşului până la Mureş, fiind populat de 
români şi slavi, creştini de credinţă ortodoxă. Recen-
tele cercetări arheologice efectuate în raza comunei 
Dăbâca, au descoperit temeliile a şase biserici, une-
ori suprapuse; cele mai vechi datează din secolul al X- 
lea. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu afirmă că aici a exis-
tat, prin secolele IX–XI, un scaun episcopal ortodox ro- 
mân, cu ierarh adus de la  Patriarhia din Constantinopol,  
datorită legăturilor voievodului Gelu cu Imperiul 
bizantin. Formaţiunea statală a lui Gelu era foarte 
bogată, cuprinzând mine de aur şi de sare, care au 
atras atenţia iscoadelor maghiare, motiv pentru care 
a fost atacat de oştile maghiare conduse de Tuhutum. 
După ce acesta cucerise, în numele ducelui maghiar 
Arpad, părţile de vest ale Transilvaniei: Bihor, Satu 
Mare şi Sălaj, cere stăpânului său dreptul de a cuceri 
noi teritorii în interiorul Ardealului, de data aceasta în 
folosul său propriu şi al urmaşilor săi.

Primind aprobarea lui Arpad, Tuhutum trece din 
Sălaj cu oastea în zona actualului judeţ Cluj şi îl atacă 
pe Gelu pe râul Almaş, un afluent al Someşului.

Ajutat de ai săi, Gelu s-a apărat cu îndârjire îm-
potriva năvălitorilor unguri, aliindu-se şi cu voievodul 
Menumorut care îşi avea ţara pe Crişuri. De multe 
ori i-a biruit, invitându-i la pace: să stea fiecare în 
ţara sa şi să se ajute la nevoie, ca buni vecini şi pri-
eteni. Dar Tuhutum nu se împăca deloc cu gândul în-
frângerii. S-a pregătit straşnic şi a năvălit iarăşi în ţara 
românilor, cu mulţi luptători, provocând un război 
crunt. Cădeau luptătorii, de o parte şi de alta, ca hold-
ele sub ascuţişul coaselor,  dar mai mulţi au căzut 

dintre români. Rămas aproape singur, Gelu Românul 
voia ca, pe cărări numai de el ştiute, să ajungă în ce-
tatea Dăbâca şi să se apere acolo, la adăpostul zidu-
rilor. Însă, maghiarii recurg la vechea lor stratagemă: 
în timp ce o parte a oştirii lor atacă frontal adversarul, 
o altă parte trece râul printr-o zonă mai îndepărtată 
şi cade în flancul românilor. Oastea lui Gelu este pusă 
pe fugă, iar voievodul se retrage spre o cetate pentru 
a continua, probabil, rezistenţa. Ajuns din urmă de 
oştile maghiare, Gelu Românul este ucis, eveniment 
petrecut în preajma anului 904.

După moartea voievodului Gelu, românii încheie, 
la Aşchileu, un pact cu ungurii, alegând conducător pe  
Tuhutum. Cornel Bârsan scrie în „Istorie Furată”, că Voie- 
vodatul lui Gelu va fi condus, după moartea sa, de către  
urmaşii săi, care au acceptat suveranitatea maghia-ră, 
chiar înrudindu-se prin căsătorie, dar fiind indepen-
denţi din punct de vedere administrativ şi economic.

Horca, fiul lui Tuhutum, s-a înrudit cu urmaşii lui 
Gelu Românul, în familia căruia s-a născut un fiul, care 
a fost numit Gyula, fiind cunoscut în istorie ca „Gyula 
cel Bătrân”. Afirmaţia făcută în Cronica Pictată, unde 
autorul afirmă că Iuliu cel Bătrân avea ascendenţă 
dintr-un conducător pe nume Ladislaus. Terminaţia 
latină „–us” a numelui tatălui lui Gyula este mai mult 
ca sigur că Ladislaus era un descendent al lui Gelu 
Românul, urmând la conducerea voievodatului odată 
cu dispariţia lui Tuhutum şi Horca. Din documentele is-
torice dispar toţi aceşti conducători, prima menţiune 
istorică făcându-se în anul 953, când Gyula cel Bătrân 
îşi stabileşte capitala voievodatului la Alba Iulia.

Gyula cel Bătrân a fost unchiul lui Gyula cel Tânăr, şi a 
avut două fete: Carolta şi Şarolta; cea din urmă a născut 
pe primul rege maghiar creştinat, Ştefan I cel Sfânt  
(997–1038). Deci, potrivit datelor din Anonymus, refe- 
ritoare la succesiunea Gelu – Tuhutum – Gyula, rezultă 
că românii din ducatul lui Gelu au format populaţia 
autohtonă şi în voievodatul condus de Gyula.

Gyula cel Bătrân a stabilit capitala voivodatului 
la Bălgrad, vechea cetate Alba, care îi preia numele: 
Alba lui Gyula sau Iuliu, adică Alba Iulia. Existenţa aici 
a unei formaţiuni politice prestatale, anterioară ve-
nirii maghiarilor, a fost susţinută pentru prima dată 
de către istoricul sas Kurt Horedt (1914–1991). De 
asemenea, academicianul Ştefan Pascu consideră că 
Alba-Iulia era cel mai important centru politico-eco-
nomic al voievodatului Transilvaniei, pe care îl va con-
duce Gyula cel Bătrân, în perioada anilor 940–970, 
continuând fostul voievodat al lui Gelu Românul.

Potrivit cronicarilor bizantini Ioannes Skylitzes 
şi Georgios Kedrenos, Gyula cel Bătrân – care avea 
conştiinţa că strămoşii săi au fost creştini ortodocşi 
– a mers la Patriarhia Ortodoxă din Constantinopol, 
unde a fost botezat în rit ortodox de împăratul Con-
stantin al VII-lea. Acest eveniment s-a petrecut pe la 
jumătatea secolului al X-lea. La întoarcere, Gyula a 
adus cu el pe Hierotheos şi l-a numit episcop al valahi-
lor. Sarcina acestuia era de a organiza Biserica locală. 
Prin acest fapt se urmărea extinderea şi consolidarea 
creştinismului în rândul locuitorilor din spaţiul intra-
carpatic. De asemenea, Gyula construieşte o biserică 
ortodoxă în capitala sa, fiind  descoperită în aprilie 
2011. Astfel, în faţa Catedralei Romano-Catolice din 
Alba Iulia, există o absidă despre care s-a spus că ar 

fi o biserica din secolul al X-lea, potrivit declaraţiei 
făcută de dr. Daniela Marcu Istrate, conducătorul 
cercetărilor arheologice; este vorba de prima biserică 
a oraşului Alba Iulia. Această biserică se află la 24 
metri vest de Catedrala Romano-Catolică, în prelun-
girea acesteia. Se presupune că aceasta este biserica 
construită de voievodul Gyula cel Bătrân, care l-a adus 
pe episcopul Hierotheus.

După dezastrul de la Lechfeld din anul 955, când 
maghiarii au fost măcelăriţi de Otto I cel Mare (936–
973) al germanilor, regele maghiar Taksony (947–972), 
a fost nevoit să ceară sprijinul puternicului voievod 
Gyula cel Bătrân de Alba Iulia, înţelegere consfinţită 
prin căsătoria fiicei lui Gyula, Şarolta cu Geza, fiul lui 
Taksony, care va deveni regele Geza I (972–997), re-
spectiv regina Şarolta, care vor da naştere la 5 copii, 
ultimul fiind Ştefan, botezat întâi ortodox cu numele 
de Voicu, apoi rebotezat catolic, devenind viitorul 
rege Ştefan I (997–1038).

În anul 1003, regele maghiar atacă Transilvania şi 
ocupă voievodatul condus de Iuliu II. Din dispoziţia lui  
Ştefan I, Iuliu II părăseşte teritoriul transilvan şi se refu- 
giază în Polonia, la curtea regelui Boleslav I, cel care 
era căsătorit cu nepoata sa, Iuditha, fata Şaroltei. Bole- 
slav îi va da funcţia de comandant al unui fort de fron-
tieră. În timpul conflictelor din anii 1002 şi 1003 din-
tre coroana maghiară şi voievodatul transilvan, alături 
de Iuliu II va participa şi fiul acestuia, Iuliu III cel Tânăr.

O informaţie dată de episcopul Mihail din Devol, la 
anul 1118, spune clar că ţarul bulgar Gavril Radomir, 
soţul Margaretei de Ungaria, fiica Şaroltei, purta su-
pranumele de Romanos. Supranumele se datorează 
căsătoriei lui cu o prinţesă de origine „romanică”, vor-
bitoare de limbă valahă într-o lume bulgară şi slavă. 
Fiul lui Radomir şi al Margaretei, Petru Delian, în mo-
mentul răsculării lui împotriva Imperiului bizantin, va 
căuta ajutor la rudele lui din Ungaria şi Transilvania 
(1041). Această informaţie aduce o altă confirmare 
decisivă asupra originii valahe a familiei lui Gyula cel 
Bătrân şi a descendenţilor săi. (Va urma)

NOBILII	MICLE,	DE-A	LUNGUL	SECOLELOR
Voievodul	Gelu	Românul,	primul	strămoş	al	Familiei	Micle
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CEAIUL	

FĂCUT	

DE	

BUNICUL

Bunicul:  Când avea șase ani, Peter  îmi arăta 
degetul mare în sus, semn că ceaiul era bun...
Acum când îl întreb același lucru îmi spune:

- Simt, așa, o mare plăcere care îmi pleacă din 
inimă și-mi ajunge în stomac, ceea ce înseamnă că 
este bun!

Peter	KIS



Mihai	VINEREANU

Genetica este o știință nouă care a făcut pro-
grese uluitoare în ultimul timp. Anul acesta 

a apărut o lucrare despre genetica poporului român, 
semnată de Mihai G. Netea, cercetător român stabilit  
în Olanda, intitulată sugestiv Istoria genetică (incom-
pletă) a poporului român. Această merituoasă lucrare 
deschide un nouă perspectivă de cercetare cu privire la 
istoria atât de zbuciumată, dar mai ales controversată 
a poporului român. Desigur că lucrarea respectivă 
prezintă și o sinteză despre genetica popoarelor eu-
ropene în general și a popurului român în particular. 
Astfel de lucrări sânt menite să pună capăt multor mi-
turi legate de originea și istoria românilor.

 Așa cum este specificat în titlu, în acest dome-
niu fascinant mai sânt multe de făcut. Pe scurt au-
torul arată că românii ca și ceilalți europeni au practic 
aceleași origini, genetice. M. Netea arată, de asemne-
nea, că structura genetică a poporului român începe 
să se contureze cu mult timp înaintea de a se  putea 
vorbi despre daci și despre romani. Genele  popoare-
lor europene provin de la trei populații diferite care 
au ajuns în Europa în trei valuri distincte. Primul val 
este reprezentat de vânătorii-culegătorii care au mi-
grat din Africa în Europa acum cca 50 000 de ani în 
urmă, în perioada paleoliticului târziu (sau superior). 
După ultima glaciațiune din Europa, cca 40 000 de ani 
mai târziu, mai exact cu aproape 9000 de ani în urmă, 
intră în Europa o populație neolitică din Asia Mică, 
prin Balcani. Aceasta  se răspândește treptat în toată 
Europa asimilând pe cei deja existenți aici. În fine, în-
cepând de pe la 3500 î.H. au loc trei valuri de triburi 
migratoare venite din nordul Mării Negre, a  proto-in-
do-europenilor sau a purtătorilor  culturii kurganelor.  

În ultimele decenii au apărut teorii noi care susțin 
că primii proto-indo-europeni care au intrat în Euro-
pa sânt acele triburi neolitice care au intrat  din Asia 
Mică și nu purtătorii culturi kurganelor ceea ce pare 
să fie adevărat, după cum vom vedea mai jos. 

 Cercetările genetice arată că românii moștenesc 
cca 25% din genele lor de la populația de vânători-
culegători, 45% - 50% de la populația neolitică, iar alte 
25% -30% de la popoarele care au invadat Europa ven-
ind din nordul Mării Negre.

 Menționăm că spre deosebire de Mihai Netea și 
establishmentul academic românesc, noi considerăm 
că limba pe care o vorbim o moștenim de la populația 
neolitică care s-a răspândit încet și sigur în toată Eu-
ropa și pe largi arii din Asia, cu mai multe mii de ani în 
urmă. Noi considerăm că aceste triburi neolitice sânt 
adevărații indo-europeni. Adăugăm că românii cât și 
ceilalți europeni moștenesc cca 2,5% - 3% din genele 
lor de la neandertalieni și, respectiv denisovani. Nu 
sânt urme vizibile în genetica poporului român de 
la popoarele migratoare care au invadat Dacia timp 
de aproape o mie de ani după retragerea aureliană 
din 271 d. H. Excepție fac doar vechii slavi de la care 
moștenim cca cinci la sută din genele noastre. Un fapt 
extrem de interesant este acela că făcând o statistică 
a lexicului limbii române am constatat că în lexicul 
românesc există un procent de cuvinte slave tot de 5%. 
Menționăm că Mihai Netea susține că limba română 
este rezultatul romanizării, iar elementele slave din 
limba română ar atinge 30 la sută din totalul lexicu-
lui limbii române, ceea ce nu corespunde adevărului. 
Nu este câtuși de puțin vina domniei sale, ci a estab-
lishmentului academic românesc care a rămas cu 
secole în urmă în ceea ce privește studiului originii 
limbii române. Autorul nu ne spune nimic despre 

LINGVISTICĂ	ȘI	GENETICĂ
moștenirea genetică italică sau de la coloniștii romani 
din Dacia, pentru că, de fapt, aceștia nu au lăsat urme 
cum nu au lăsat vizibile nici vechii germanici, nici ava-
rii, nici pecenegii sau cumanii, mai ales că autoritățile 
romane au retras din Dacia populația romană audăs 
aici, odată cu retragerea aureliană. Cred că la această 
lacună serioasă se referă autorul în formularea titlu-
lui cărții. Repetăm, autorul nu este lingvist, nici istoric 
să emită opinii avizate diferite de cele oficiale, cu pri-
vire la originea limbii române, ci cercetător în dome-
niul medicinii și a geneticii. Cu toate acestea, datele 
științifice din lucrarea sa subminează, în mod direct 
sau mai puțin direct, toate miturile legate de originea 
limbii și a poporului român. Așteptăm ca într-o lucrare 
viitoare să clarifice și acele aspecte rămase neclare 
legate de genetica poporului român. 

În ultimele decenii, tot felul de autori și forma-
tori de opinie, apăruți în spațiul cultural românesc 
ca ciupercile după ploaie, s-au străduit din răsputeri 
s convingă pe români că ei sânt un popor extrem de 
amestecat, ca și limba pe care o vorbesc. Unul dintre 
aceștia a scris mai  multe lucrări în care a încercat să 
ne convingă că „moștenirea” cumană a lăsat urme 
serioase chiar la cele mai înalte straturi sociale. Mai 
precis acesta, fără să fie nici măcar original, preluând 
teorii din secolul al XIX-lea vehiculate de diverși autori 
srăini, preponderent din Austro-Ungaria acelor vrem-
uri, afirmă  că numele de familie Basarab ar fi de orig-
ine cumană, ca și cei care au purtat (sau poartă) acest 
nume. Mihai Netea arată în lucrarea sa că au fost 
făcute studii genetice de un grup de cercetărori span-
ioli și suedezi, pe 27 de bărbați din România actuală 
care poartă numele de familie de Basarab. Rezultatul 
acestor cercetări arată  că niciunul dintre ei nu are 
vreo urmă vizibilă pe linie paternă de la popoarele 
asiatice, fapt care demolează miturile în cauză. Astfel 
ne așteptăm ca genetica să lămurească pe viitor mai 
multe din enigmele genetice și ipso facto istorice ale 
poporului român, rămase încă neelucidate.

Un alt aspect extrem de interesant prezentat de 
autor, este faptul că genele populației din Sardinia pr-
ovin aproape 100% de la populația neolitică ajunsă în  
Europa acum 9000 de ani. Studii de genetică arată că  
strămoșii sarzilor au ajuns în Sardinia pe Marea Medite- 
rană pe la 4000 î.H, unde au găsit insula pustie sau 
aproape pustie. De-a lungul timpului, lingviștii s-au stră- 
duit să găsească elemente de substrat în limba sardă, 
dar nu au venit cu nimic palpabil, cu excepția unor to- 
ponime care ar părea să provină din „substrat”. Este  
cunoscut faptul că toponimele și hidronimele nu evo- 
luează din punct de vedere fonetic ca celelalte ele-
mente lexicale și, ca atare, aceste denumiri nu par să  
fie elemente de substrat. Limba sardă are ceva cuvin-
te din limba feniciană vorbită de cartaginezii care au 
domninat insula de pe la 800 î.H până la anexarea 
romană, la 238 î.H. Nici mai târziu, romanii nu au 
intervenit în viața localnicilor, fiind o regiune fără o 
importanță deosebită, atât din punct de vedere stra-
tegic, cât  economic. Mult mai târziu, între 41 d.H. – 49 
d.H, Seneca a fost exilat în Corsica. Trecând prin Sar-
dinia, acesta scrie într-o scrisoare către un prieten din 
Roma, că în Sardinia un roman nu se putea înțelege 
cu localinicii, întrucât nimeni nu vorbea latină. Prin ur-
mare, după 280 de ani strămoșii sarzilor nu numai că 
nu se romanizarseră, dar nu știau deloc latină. 

Prin urmare, romanii nu au reușit realmente 
să controleze populația locală, pentru că strămoșii 
sarzilor țineau la suveranitatea lor pe care nu o 
pierduseră nici pe vremea cartaginezilor. După ali-
pirea Sardiniei la Imperiul Roman, în primele două 

secole au avut loc numeroase revolte împotriva ro-
manilor. După această perioadă revoltele au încetat 
în regiunile de coastă, dar nu și în interiorul insulei 
care a rămas practic în afara controlului Romei. Ro-
manii nu îndrăzneau să se aventureze zonele din in-
teriorul insulei care erau acoperite de păduri dese. 
În felul acesta evitau populația „sălbatică” din acele 
pe care le-au numit Barbaria cum erau numite și re-
giunile din Europa situate la nordul și estul Imperiului 
Roman. În consecință, nici nu poate fi vorba de o ro-
manizare, mai ales în aceste regiuni ale insulei. Atunci 
când s-au romanizat aceștia? Pe de altă parte, se știe 
că pierderea unei limbi și însușirea uneia noi are loc 
doar după perioadă lungă de conviețuire a două gru-
puri etnice vorbind două limbi diferite, timp în care 
cele două grupuri lingvistice se amestecă încetul cu 
încetul, iar, după o perioadă de bilingvism care se 
întinde pe mai multe generații, una din limbi dispare 
lăsând anumite urme în limba care supraviețuiește, 
limba dispărută fiind denumită de lingviști limbă 
de substrat. Ori am văzut că sarzii sânt o populație 
care moștenește aproape 100% genele strămoșilor 
lor neolitici și prin urmare nu a avut loc niciun ame-
stec etnic să nu mai vorbim de unul lingvistic chiar 
dacă sarda are ceva împrumuturi din feniciană, din 
latină sau din Evul Mediu încoace din italiană. Cu alte 
cuvinte, datele genetice arată că în Sardinia nu a avut 
loc niciun amestec etnic, și ipso facto nicio schimbare 
de limbă, nici după sosirea populației neolitice indo-
europene acum cca  6000 de ani, dar nici după cuceri-
rea romană. Solul Sardiniei nu este nici astăzi propice 
agriculturii întrucât solul este sărac, nepotrivit pentru 
cultivarea cerealelor, a pomilor fructiferi sau a altor 
plante. De aceea, sarzii din zilele noastre cresc oi și 
capre. Cultivă, de asemenea, vița-de-vie. 

Prin urmare, din datele prezentate aici despre ge-
netica și istoria sarzilor aceștia nu au fost romanizați, 
chiar dacă limba sardă poate fi numită o limbă 
romanică cum este și limba română, înțelegând prin 
termenul romanic ceva mult mai cupinzător și mai ve-
chi, dincolo de Imperiul Roman și de limba latină. În 
acest sens, sânt necesare studii noi din perspectivă 
indo-europeană, întrucât și în acest caz, ca și în cazul 
limbii române, pare să se verifice ipoteza că latina nu a 
fost decât o limbă ca multe alte limbi din lumea antică 
care se înrudeau între ele. Cu alte cuvinte, din cele 
prezentate aici este evident că limba sardă nu provine 
din latină, fiind doar o limbă înrudită cu latina, ca și 
limba română, precum și multe dintre limbile italice, 
precum osca, umbrica, falisca și alte limbi italice care 
sânt doar înrudite cu latina, fără ca vreuna dintre ele 
să provină din latină. 

 Atunci care este limba mamă a limbii sarde? Este 
ea proto-indo-europeana  adusă pe insulă de către 
strămoșii sarzilor, cu cca 6000 de ani în urmă? Pen-
tru a avea un răspuns la această întrebare, cercetări 
viitoare vor trebui să lămureacă acest subiect extrem 
de important scos la iveală de către cercetările de 
genetică și încă neexplorat din punct de vedere lingvis-
tic și arheologic. Asta ar adeveri ipoteza enunțată mai 
sus că latina este doar o limbă soră între alte limbii 
surori, toate provenind dintr-o proto-limbă mamă 
pe care o putem numi cu un nume generic, acela de 
(proto-)pelasgă. Nu avem nicio îndoială că așa stau 
lucrurile. Atunci în mare parte, teoria romanizării, nu 
numai în Dacia, ci și în alte regiuni ale imperiului ro-
man, rămâne doar un mit, o falsă ipoteză care a ținut 
locul unei teorii valide, într-o vreme când datele is-
torice și lingvistice nu puteau oferi mai mult.  Prin ur-
mare, sânt sarzii acei arieni puri despre care s-a făcut 
atâta vorbire de mai bine de două secole încoace?(...)

Septembrie 2022

NOTĂ: Întregul articol se poate lectura pe www.
culturaarsmundi.ro.
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Ovidiu	Cristian	DINICĂ

În teritoriul infailibil al comediei, Tudor 
Mușatescu este prințul neîncoronat, demn 

urmaș al lui Caragiale. Portretizând situații și person-
aje, non conflictual, cu bunul simț artistic la purtător, 
vede societatea umană prin prisma registrului satiric. 
Autorul nu caută să promoveze gâlceava politică, ci 
doar folosește elemente ale contextului pentru a car-
acteriza tipologii umane.

Piesele sale de referință sunt „Titanic vals”, scrisă în  
1932, urmată firesc, în 1933, de „...Escu”, ambele com-
pletând tabloul parvenirii în familia Necșulescu. Dacă 
în prima piesă zeița Fortuna aduce norocul în această 
familie, facilitând evoluția sa socială, în cea de-a doua, 
Decebal, mezinul familiei, se luptă pentru o carieră 
politică. Mijloacele nu sunt din cele ortodoxe, chiar 
dacă el beneficiază de mentoratul Ninei Damian, soția 
lui Bebe Damian, o damă versată introdusă în cercu-
rile politice. În interpretarea extrordinară a Mădălinei 
Floroaica, acest personaj feminin cheie pătrunde lejer 
în sfera politicii prin mijloace doar intuite de public.

Traseismul politic îi scoate în cale lui Decebal, un 
partid mic, Partidul Socialist, autorul fiind probabil 
inspirat de apariția Partidului Comunist, lansat cu 
pretenții mari în vâltoarea vremii, în 1921. Decebal, 
interpretat cu măiestrie de Alin Păiuș, este un person-
aj pitoresc, autentic în exprimare, dând greutate pie-
sei și aducând-o în actualitate. Provenind dintr-o fami-
lie împestrițată, prezentată de dramaturg în „Titanic 
vals”, el nu are origini boierești care să-i dea dreptul 
la ascensiune socială. El este un om din mulțime, 
„unul din mulți... ești”, a căror existență se petrece în 
tăcere, fiind nerecunoscuți și în opinia societății obe-
diente, neînsemnați. Astfel Decebal este nevoit să-și 
croiască singur drumul. Prin comparație, socrul său, 
un boier neaoș, Iorgu Langada, interpretat cu mare 

ACTUALITATEA	LUI…	ESCU
(Piesa	de	teatru	„...Escu”	în	interpretarea	actorilor	Teatrului	Ariel)

succes de Dan Constatin, renumit actor al teatrului 
Ariel, este adeptul vechilor și uneori sănătoaselor 
mentalități. „Cel mai faimos stâlp de cafenea”, el 
este exponent al conservatorismului, însă influențat 
de momentul prezent, căutând să se bucure de con-
texte.      Fratele lui Decebal, Traian Necșulescu, este 
contrastul care aduce culoarea. Dependent de pariu-
rile hipice, devine escrocul familiei. Ruinat și invidios 
pe succesul mezinului, provoacă încurcătura majoră, 
care bine controlată de Nina Damian, deschide lui De-
cebal drumul nesperat către cabinetul guvernamen-
tal. Personajul Traian Necșulescu este pus în scenă 
de actorul Alin Holcă, un senior al artei dramatice. 
Decebal, specialist al cacialmalelor politice, trece 
repede de la liberali la socialiști, apoi la țărăniști, în 
funcție de propriul interes. Lansat în cursa frenetică 
a parvenirii se călește în jocul politic. Lasă cămașa 
însângerată a politicii socialiste, abandonând acest 
partid, pentru a face parte din guvernul ce cade ca ur-
mare a disensiunilor interne, exact când, prin șantaj, 
Decebal este numit ministru. …Momentul fulminant 
se concentrează în monologul ce precede finalul, 
când simți plenar actualitatea textului scris magistral 
de Tudor Mușatescu și împlinit curajos de Alin Păiuș. 
Piesa se desfășoară pe multiple planuri, nefiind omisă 
nici viața sentimentală. Ițele, destul de încurcate, scot 
în evidență caractere duplicitare. Supraviețuiește 
intrigii, Amelie, care, cu maturitate și decență, 
supraveghează din umbră viața amoroasă a soțului 
său, Decebal. Aceasta câștigă în convingerile ei famil-
iale, deși expediase soțului scrisori de amor ca fiind 
din partea unei adoratoare pătimașă. Amelie, curtată 
de Bebe Damian, nu cade în plasa acestuia, viața de 
familie a tuturor fiind salvată….Pe un plan secund, 
dar nu lipsit de importanță, se construiește person-
ajul Miza, soție de general, mamă autoritară, soră cu 
Decebal și Traian. În familia acesteia îl regăsim pe fiul 

lor, subiectul de discordie din „Titanic vals”. Generalul 
Stamatescu este interpretat corect și disciplinat, cum 
îi stă bine unui ofițer de cavalerie. Miza se comportă 
asemenea Chiriachiței și îl supune pe General propri-
ilor servituții egoiste.

Dând dovadă de sinceritate și eleganță, actrița 
Mihaela Mihai joacă personajul Amelie, interpretând 
rolul în registrul modestiei. Camelia Constantin și Ga-
briel Popescu sunt actori de bază ai teatrului Ariel, 
pe care acesta s-a clădit, iar personajele lor, Miza și 
Generalul Stamatescu, aduc savoare și completează 
perfect tabloul artistic al piesei….Bebe Damian, in-
terpretat de Ionuț Mocanu, este un rol ce urmărește 
fără grabă împlinirea demersurilor vieții, acceptând 
compromisul, talentul actorului punând accent pe 
iluzie. Ionuț Mocanu se remarcă în această ipostază 
prin sobrietate….Platon Stamatescu, fiul familiei Gen-
eralului, este un răsfățat căruia i se trece în umbră 
personalitatea. El se descurcă prin propriul fler ce 
nu-l trădează. Gogu Preda interpretează acest rol și 
se achită de ingrata sarcină, păstrând echilibrul firesc-
uman în familia sa….Comisarul este jucat de Geor-
giana Marin care, în puținele intervenții, reușește cu 
succes să sublinieze slugărnicia….Piesa aduce în final 
singura posibilă soluție, aceea ca Decebal să-și reia 
cariera, dar cu propriul partid în care se regăsesc toate 
celelalte precum le place cârcotașilor de lux. Partidul 
Național Liberal Țărănesc reprezintă iluzia alianțelor 
politice dincolo de doctrine inutile social. Este exclus 
Partidul Socialiștilor, fiind asemenea copilului născut 
cu forcepsul.

Regizorul Vlad Popescu aduce pe scenă cu acest 
spectacol contemporaneitatea fenomenului politic 
și pune în discuție probleme vitale, abordate într-un 
ansamblu viabil și savuros. 

…Felicitări întregului colectiv de actori și person-
alului tehnic!

(Urmare din pag. 8)
În schimb, împărtășim faptul că ,,ceea ce nu 

lasă nicĭ o îndoială este că atît Cetățuia din Vîl-
cea, cît și Fedeleșoiul din Argeș, formaŭ un sistem 
de apărare a văeĭ Oltuluĭ de invaziune vrăjmașă.’’. 
Totodată extrem de prețioase sunt cele scrise de-
spre ,,mănăstirea Fedeleșoiul, în apropiere de care 
se zăresc și azĭ ruine de vechĭ întărituri de zid.’’.   De 
altfel, și în vol . III al aceluiași ,,Marele Dicționar Geo-
grafic al Romîniei’’, din 1900, regăsim scris că: ,,În 
apropiere de sat (Fedeleșoiu, adică) se găsesc ruine 
de cetățĭ vechĭ, care, împreună cu cele de peste Olt, 
jud. Vîlcea, formaŭ un sistem de apărare în contra 
năvălirilor vrăjmașe.’’26. Numai că, în timp ce în vol. 
II din ,,Marele Dicționar geografic al Romîniei’’ găsim 
scris că acele ,,ruine de vechĭ întăriturĭ de zid’’ se află 
,,în apropiere’’ de ,,mănăstirea Fedeleșoiul’’, în vol. III 
al aceleiași lucrări se află scris că ,,în apropierea de 
sat se găsesc ruine de cetățĭ vechĭ’’, adică, deci, nu în 
apropiere de mănăstirea Fedeleșoiu. Așadar, rămâne 
firește în sarcina cercetătorilor arheologi să identifice 
care sunt și locul acelor ,,ruine de vechi întărituri de 
zid’’ precum și a celorlalte ,,ruine de cetăți vechi.’’. 

NOTE:	1)Toma Rădulescu, Mărturii documentare privi-
toare la mănăstirea Fedeleșoiu-Vâlcea, păstrate în condica 
Mănăstirii Pantelimon de lângă București (300 de ani de 
la trecerea la cele veșnice a Mitropolitului Varlaam, 1702-
2002), în ,,Mitropolia Olteniei’’, An. LIV, 2002, Nr. 1-4, p. 65. 
2) O. G. Lecca, Dicționar istoric, arheologic și geografic al 

Romîniei. Editura Saeculum I. O. București, 2012 (Ediția I-a, 
1938), p. 117. 3) Marele Dicționar geografic al României 
alcătuit și prelucrat după dicționarele parțiale pe județe 
de George Ioan Lahovari-General C. I. Brătianu-Grigore G. 
Tocilescu, vol. III, fasc. II, București. Stab. Grafic J. V. Soce-
cu, 1900, p. 348. 4) O. G. Lecca, op. cit., p. 188. 5)	Dimi-
trie Frunzescu, Dicționaru topograficu și statisticu alu Ro-
maniei. Bucuresci. Tipografia Statului. Hotelul Șerban Vodă, 
1872, p. 189. 6) Petre Bardașu, Primele edificii bisericești 
din vatra Mânăstirii Fedeleșoiu, în ,,Studii de Istorie’’. Edi-
tura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2002, p. 20. 7)	Vezi, Nico-
lae Dobrescu, Istoria Bisericii Române din Oltenia în timpul 
ocupațiunii austriece (1716-1739) cu 220 acte și fragmente 
inedite culese din arhivele din Viena. Editura Academiei 
Române, 1906;  Șerban Papacostea, Oltenia sub stăpânire 
austriacă 1718-1739. Editura Academiei, București, 1971. 
8) Odată stăpânită Oltenia de austrieci, aceștia ,,au început 
extragerea aurului și din apele Oltului’’ și ,,au înființat și 
o societate: ,Goldwaschergesellchaft’.’’. (Dumitru Stătică, 
Monografia comunei Bujoreni din județul Vâlcea (392-
20120. Editura Adrianso, Râmnicu Vâlcea, 2012, p. 35). 9)	
Nicolae Moga, Loviștea în date. Editura Agnos, Sibiu, 2011. 
10) Pr. Dominic N. Ionescu, Schituri și biserici de sat. Note 
de drum și însemnări de demult. București. ,,Tipografia 
Capitalei’’, 1931, p. 17.  De menționat că Pr. Dominic N. Io-
nescu scria la începutul articolului său ,,Schitul Fedeleșoiu’’ 
inserat în lucrarea sa ,,Schituri și biserici de sat...’’: ,,Acum 
șaptesprezece ani, mă tindeam să reconstitui cu gân-
dul clădirile arse acum 40-50 de ani’’. (p. 14). Totodată la 
sfârșitul aceleași lucrări, Pr. Dominic Ionescu indica data de 
,,15 iulie 1927’’ (p. 25). Ceea ce rezultă că Pr. D. Ionescu a 
cercetat biserica fostului schit Fedeleșoiu în 1910. Dar că Pr. 
Dominic Ionescu și-a publicat lucrarea ,,Schituri și biserici 
de sat...’’ în 1931. Și aici amintim că preotul Dominic N. 
Ionescu s-a născut în 1887 în comuna Cochinești, județul 
Argeș. A urmat Seminarul teologic ,,Neagoe Vodă Basarab’’ 
din Curtea de Argeș și s-a căsătorit în 1907. A fost hirotonit 
preot pe seama parohiei Jiblea a Episcopiei Argeșului. În 

timpul Primului Război Mondial s-a dus voluntar pe front 
însoțind Regimentul 2 Vânători din Argeș, ca preot militar. 
A revenit la parohia din Jiblea, după care a slujit ca preot 
și la parohia din Runcu, de lângă Fedeleșoiu. A urmat Fac-
ultatea de Teologie din București, iar în anii 1927-1928 a 
studiat la Paris, unde a și slujit ca preot în biserica română 
alături de părintele Vasile Radu, traducătorul Bibliei. Întors 
în țară a slujit la biserica Leon Vodă din București. Dintre 
lucrările preotului Dominic N. Ionescu amintim de ,,Dogma 
ortodoxă în cugetarea și viața poporului nostru’’, publicată 
în 1931 și recenzată de cărturarul arhimandrit I. Scriban în 
revista Patriarhiei Române ,,Biserica Ortodoxă Română’’, an. 
XLIX, 1931, 12 dec. p. 863. A adormit în Domnul în martie 
1938. 11)  Pr. D. Bălașa - Pr. V. Bălănescu, Biserica Sf. Gheo-
rghe din Râmnicu Vâlcea, în ,,Mitropolia Olteniei’’. An. XXV, 
1973, nr. 5-6, p. 439. 12) George Ioan Lahovari, General C. I. 
Brătianu și Grigore G. Tocilescu, Marele Dicționar geografic 
al României, vol. III. București, 1900, p. 348. 13) Ministerul 
Culturii. Lista monumentelor istorice 2015 - județul Vâlcea. 
Monitorul oficial al României. Partea I, Nr. 113 bis/15. IV. 
2016. Nr. crt. 446. Datare 1836. 14) Vezi Ligia Elena Rizea, 
Ioana Ene, Monumentele istorice din județul Vâlcea. Rep-
ertoriu și cronologie. Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 
2007, p. 179. 15) A se vedea Direcția generală a arhivelor 
statului din RSR, Vîlcea în documente. Prefectura Județului 
Vîlcea 1865-1881.Vol. II. Inventar arhivistic. București, 
1986, dosar 133/1868, p. 109. 16) Petre Bardașu, art. cit, 
p. 20. 17) Direcția generală a arhivelor statului..., dosar 
14/1878, p. 278. 18) Ibidem, dosar 179/1878, p. 306. 19)	
Ibid., dosar 93/1879, p. 320. 20)	 Ibid., dosar 73/1180, f. 
14-14v. Arhiva Județului Vîlcea. 21) Ibid., dosar 73/1880. 
F. 20-21v. Arhiva Județului Vîlcea. 22) Ibid., dosar nr. 
3276/1880. Februarie 22. F. 20v. Arhiva Județului Vîlcea.                                                                                                                           	
23) Ibid., dosar 73/1880. F. 39. Arhiva Județului Vîlcea. 24)  
Ibid., dosar 73/1880. F. 39v. Arhiva Județului Vîlcea. 25)	
Petre Bardașu, art. cit., p. 20. 26)  George Ioan Lahovari - 
General C. I. Brătianu - Grigore C. Tocilescu, op. cit., vol. III, 
p. 348.  
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Biroul	de	Presă

Zenovia	ZAMFIR

Miercuri, 19 octombrie 2022, la Biblioteca Municipală din 
Drăgășani, (orașul natal al scriitorului Al.Florin Țene), 

județul Vâlcea, a avut loc  lansarea cărții GLORIA LIMBII ROMÂNE 
de Al Florin Țene.

Cu această ocazie președintele național al Ligii Scriitorilor 
a donat Bibliotecii potretul său pictat în ulei de artista plastică 
Victoria Fătu Nalati, și un număr impresionant de cărți.

Despre carte și activitatea laborioasă a scriitorului Al.Florin 
Țene au vorbit : domnul viceprimar Adrian Zăuleț,  Marian Bărăscu 
,Cristina Prunel Bărbulescu, Costinel Stoica, Marinela Capșa, Ilie 
Bucă, Nicolae Dinescu, Ion Nălbitoru,Petre Cichirdan, Maria Lica 
Catană,Luci Trușcă, doctorul Alin Pavelescu . Înconjurat de familie 
- soția Titina și fiul Florinel, domnul Al Florin Țene a avut bucuria 
ca în sală alături de numeroși oameni de cultură să fie și elevii 
Liceului Gib Mihăescu.

În cadrul acestei manifestări a fost lansată și revista 
Ligii Scriitorilor AGORA LITERARĂ nr 44/2022.

Născut pe meleaguri vâlcene, în oraşul Drăgăşani, la 
13 iunie 1942, scriitorul Al Florin Țene a iubit și iubește 
locurile natale, locuri sfinte pentru fiecare dintre noi.
Este președintele Ligii Scriitorilor din România, membru 
al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, membru 
corespondent al Academiei Americană Română (A.R.A ), 
din anul 2011, membru al Asociaţiei Scriitorilor Români 
din Canada. Opera sa este vastă și cuprinde o gamă 
variată de scrieri de la articole, reportaje, piese de teatru, 
poezie, roman la cărți monografice. A debutat cu poezie 
în 1959 în revista Tribuna, pe când era elev în clasa XI-a, 
editorial în 1974 cu volumul de versuri „Ochi deschis”, 
editura Litera, Bucureşti. În 1979 îi apare al doilea volum 
de versuri „Fuga Statuilor”, editura Litera, Bucureşti. Are zeci de cărți publicate dar 
și poezii, articole, critică literară şi eseuri în revistele: Luceafărul, Gazeta Literară, 

LANSARE	DE	CARTE	LA	DRĂGĂȘANI.	AL	FLORIN	ȚENE:	
„GLORIA	LIMBII	ROMÂNE	-	10	ANI”

România Literară ,Argeş, Secera şi ciocanul, Orizont, Scrisul 
Bănăţean, Iaşul Literar, Convorbiri Literare, Confluenţe, Cronica, 
Ramuri, Mozaic, Agora Literară, Cetatea Culturală, Ardealul Literar, 
Curierul Primăriei Cluj, Flagrant, Poştaşul , Orient Latin, Heliopolis, 
Rusidava Culturală, Poezia, Oglinda literară, Esteu, Columna, 
Citadela, Aurora, Al cincelea anotimp, Pietrele Doamnei, Climate 
Literare, Viaţa de pretudindeni, Radix (Belgia), România VIP (Dallas, 
Texas), Iosif Vulcan (Australia), Confluenţe româneşti, SUA. ş.a.

« Dorindu-și „o lume tot mai rațională, mai dreaptă, mai 
bună, mai frumoasă”, Președintele Ligii Scriitorilor din România, 
se dovedește a fi un vizionar ce are încredere în capacitatea 
oamenilor de a se reîntoarce la esența culturală și spirituală a 
sufletului românesc.

Încrezător în capacitatea culturii a ne îmbogăți spiritual, Al 
Florin Țene a construit și va lăsa posterității, o solidă citadelă 
literară. În acest sens, s-a folosit de incomensurabila sa forță de 

creație, de o voință de fier și o intensă și constantă 
activitate de documentare și cercetare în domeniul 
literaturii române și universale.

Cu fiecare carte dăruită tiparului, a renăscut și s-a 
împlinit, atât ca om, ca autor și critic literar, dar mai ales, 
cu fiecare volum editat și-a mai construit câte o treaptă 
spre cerul nemuririi literare. În consecință, cu referire 
la scriitorul, jurnalistul și criticul literar Al. Florin Țene, 
putem afirma pornind de la Noica, marele filozof român, 
că: Președintele Ligii Scriitorilor Români a trăit tot atâtea 
vieți, câte cărți a scris!» (Liliana Molvovan - „Scriitorul Al 
Florin Țene la ceas aniversar”)

Evenimentul a fost coordonat de doamna Zenovia 
Zamfir, reprezentanta Bibliotecii Județene „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, care a transmis   și mesajul managerului 
bibliotecii, conf. univ. dr. Remus Grigorescu.

La final a fost vizitată o frumoasă expoziție cu lucrările domnului Al. Florin  
Țene.

Luni,	 17	octombrie,	 demarează	procedura	de	 înscriere	 a	 comer-
cianților	care	doresc	să	par-	
ticipe	la	Târgul	„Decembrie		
Magic”	2022

Primăria Municipiului Râm-
nicu Vâlcea organizează 

în perioada 1 decembrie 2022 – 
6 ianuarie 2023 Târgul „Decem-
brie Magic”, în cadrul căruia se 
vor presta diverse activităţi com-
erciale şi de alimentaţie publică 
specifice. Comercianţii care do-resc să participe la această manifestare se pot în-
scrie în procedura de selecţie în perioada 17.10 – 11.11.2022 prin completarea 
cererii-tip şi înregistrarea acesteia la Registratura Primăriei municipiului Râmnicu 
Vâlcea. Cererea trebuie însoţită de documentele comerciantului (certificat de înreg-
istrare, certificat constatator, atestat de producător, după caz), documentul de în-
registrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în cazul comercializării 
de produse agroalimentare sau pentru activităţi de alimentaţie publică, poze şi 
alte materiale de prezentare ale produselor comercializate, experienţele anterio-
are la târguri similare (dacă este cazul). Criteriile de selecţie a cererilor şi mod-
ul de organizare a târgului sunt cuprinse în Regulamentul aprobat prin HCL nr. 

Antrenorul	emerit	de	tenis	Eugen	Vătăşescu	a	 fost	sărbătorit	de	
Primăria	Râmnicului	cu	oca-	
zia	împlinirii	vârstei	de	102	
ani

Un moment emoţionant 
s-a consumat vineri, 

14 octombrie, în zi de mare 
sărbătoare pentru creştini, când 
râmniceanul Eugen Vătăşescu, 
antrenor emerit de tenis şi vet-
eran de război, a fost sărbătorit 
de Primăria Municipiului cu două zile înainte de împlinirea vârstei de 102 ani. Cu 
această ocazie, aniversatul a primit, la domiciliul său, Diploma „Vârsta de Aur”, dar 
şi un premiu în valoare de 1.000 de lei. De la debutul acţiunii „Clubul Longevivilor 
– Vârsta de Aur” în anul 2012, 26 de centenari au fost sărbătoriţi şi premiaţi de 
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, o dovadă a respectului administraţiei locale 
pentru cei mai venerabili membri ai comunităţii locale.

248/2021, care, împreună cu cererea-tip, sunt disponibile pentru descărcare pe 
site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro.

14 octombrie/2022
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Simona	Maria	KIS
Simion	PETRE

Într-adevăr, mare sărbătoare, exemplar organizată de  primarul comunei Ni-
colae Voicescu și ziaristul Gheorghe Jianu - sufletul acestei manifestări după 

cum l-a numit IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Râmnicului, chiar în 
momentul sfințirii Căminului Cultural din Dozești, care a primit numele basului 
Mircea Buciu, eminent solist al Operei Române și compozitor de renume mondial, 
reprezentat la această sfințire de către fiul său, prof. univ. dr. Dan Buciu… Și 
fiindcă am vorbit și lăudat organizatorii,îi amintim și pe cei locali, care activează în 
Fârtățești, la școlile din comună, îl  amintim în primul rând pe profesorul Constantin 
Tudor (Puiu), căruia primarul Voicescu i-a subliniat meritele în dese rânduri!

Manifestarea a avut loc Duminică, 16 octombrie 2022, și a fost alcătuită 
din două părți: una începută la ora 9.00 cînd au fost primiți oaspeții, cînd au 
fost omeniți la primele ore ale dimineții la căminuil cultural din Fârtățești, 
o construcție modernă specifică spațiului arhitectural din Țările de Jos 
(clădiri joase) și cu ferestre mari absorbind din plin lumina soarelui...Apoi, 
invitații s-au deplasat prin comuna cu 20 de sate și 4 cămine culturale, 
alături de școlile vizitate, adevărate bijuterii comunitare...Principalul invitat 
a fost fără îndoială fiul lui Mircea Buciu, prof. univ. dr. Dan Buciu, ilustru 
personaj, căruia trioul muzical de la Seminar și Filarmonică, format din 
Valentina și Dumitru Scurtu, voce, și pianista Galina Nemțanu, i-a dăruit un 
minispectacol cu totul și cu totul excepțional!...Ne grăbim să dăm titlurile 
bucăților muzicale interpretate: Doina Stăncuței din opera La seceriș de 
Mircea Buciu, cântată de Valentina Scurtu; Doina Mugurelului prelucrare de 
Gh Dima după lucrarea lui Anton Pann interpretată de Dumitru Scurtu (care 
pe zi ce trece ne arată marele său potențial de tenor și care își împodobește 
spectacolul cu incursiuni istorice asupra opusurilor prezentate, interesante 
și la obiet, de astă dată, corectându-l pe Gh Cărbunescu (cunoscutul 
interpret vâlcean de romanțe - autorul melosului acestei romanțe) asupra 
autorului literar al romanței Dor de tată, Marin Sorescu!)...Dumitru Scurtu 
care a dat o nouă viață acestei romanțe, storcând lacrimi de la spectatorii 
între două vârste...Apoi Știi tu bade ce mi-ai spus, o frumoasă lucrare 
interpretată tot atât de frumos de Valentina Scurtu. Toate cele trei lucrări au 
fost acompaniate de Galina Nemțanu, așa cum o știm, conectată exemplar 
la lucrarea interpretată. Dumitru Scurtu a prezentat fiecare lucrare adusă în 
fața publicului, care a umplut sala până la refuz, în fața unei asistențe selecte 
în fruntea cărei a stat, la spectacol, IPS Varsanufie...care a dat, de fapt, girul 
întregii manifestări! După cele trei lucrări, interpreții au oferit publicului sălii 
din Dozești trei romanțe pe care și „Mircea Buciu le-ar fi plăcut”(știind că 

SĂRBĂTOARE	MARE	ÎN	COMUNA	FÂRTĂȚEȘTI,	VÂLCEA,	
SATUL	DOZEȘTI!

marele interpret, nu a compus romanțe - a subliniat D. Scurtu)!...De câte 
ori am vrut să-ți spun, Din vise- dragi poeme (Sabin Păutza) și Dor de tată 
(Gh Cărbunescu). Să mai adăugăm că întreg minispectacolul celor trei 
interpreți a fost închinat lui Mircea Buciu, noul patron spiritual al Căminului 
Cultural din Dozești, căruia Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Râmnicului și 
corul Seminarului Sf Nicolae i-au închinat (efectuat) sfințirea! și domnului 
Dan Buciu, profesorul unor întregi generații de studenți de la Teologia 
din București...Dan Buciu care într-o discuție particulară, la deschiderea 
manifestării, ne-a confirmat colaborarea sa cu dirijorul Filarmonicilor din 
Botoșani și de la Craiova, Modest Cichirdan...

Să mai adăugăm că spectacolul care a urmat sfințirii Căminului Cultural 
și care a constituit partea a doua a manifestării de la Dozești, exemplar 
organizată de primarul Nicolae Voicescu și ziaristul de investigații Gh Jianu 
(să recunoaștem, fără discursuri sforăitoare), a adus în prim planul scenei 
satului Dozești pe neasemuita interpretă de operă Ozana Barabancea!! 
care ne-a impresionat pe toți cu vocea ei, interpretarea, extraordinară pusă 
în slujba versului, muzicii și simțirii patriotice tonic și viu declarate. Prima 
poezie, cântată, scrisă de Alina Manolache, Nu ne vindem patria, a fost o 
primă audiție care pur și simplu ne-a ridicat pe toți în picioare...așa ceva 
n-am mai văzut...o sală arhiplină a încetat orice vociferare, și a fost o liniște 
de mormânt. Cum ar spune cineva cu multă simțire și mai puțină cultură...o 
sală care a rămas cu gura căscată!...Interpreta fiind o masă vie, puternic 
colorată de portul tradițional, care cântă și gesticulează și care pur și simplu 
te extaziază! Vă dați seama ce a urmat...Gheorghe Roșoga, perpetuum 
mobile al muzicii populare românești, bine subliniat în spectacol, alături de 
tinerele dansatoare din Dozești, și, foarte plăcut pentru noi cei din capitala 
județului, Ion Lupu și Gh Cărbunescu, cu care nu odată am mers să cucerim 
Bucovina și Basarabia cu melosul nostru vâlcean! Au urmat copii mai ales, 
interpreți, din spațiul comunitar al Fârtățeștiului de care, evident, ne-am 

îndrăgostit. Felicitări domnilor Gheorghe Jianu și Nicolae Voicescu și responsabilii 
locali care ați gândit și realizat această zi închinată unui mare artist de canto român! 
Felicitări Înaltului Varsanufie pentru binecuvântarea dată manifestării încă dinainte 
cu cîteva luni, când proiectul a fost pus la cale de cei doi amintiți mai sus și de 
vlădica de la Arhiepiscopia de sub Capela!...Să mai vedem așa ceva, fără discursuri, 
ci numai cu mișcare, imagine, cântec și bună voie...Încă odată, bravo, bravo!

NOTA: A se accesa Video Arhiva de pe www.culturaarsmundi.ro pentru a urmări 
secvențele filmate de la sărbătoarea Dozeștiului

Spitalul Colțea a fost primul spital din București destinat oamenilor săraci. 
Construit din inițiativa spătarului Mihai Cantacuzino la 14 decembrie 1704, 

clădirea a fost ridicată în incinta Mănăstirii Colțea (construită la sfârșitul secolului 
XVII de către familia Cantacuzino).

În anul 1739, clădirea a ars într-un incen-
diu, fiind reconstruită datorită domnitorului 
Țării Românești, Constantin Mavrocordat, în 
perioada 1837-1842. Nici această clădire nu 
a rezistat fiind demolată și înlocuită cu cea 
existentă astăzi.

La înființarea spitalului avea 24 de paturi 
(12 pentru bărbați și 12 pentru femei, sepa-
rate în două clădiri). Dar, treptat s-a extins, 

EDIFICII	CULTURAL-ISTORICE	ROMÂNEȘTI
SPITALUL	CLINIC	„COLȚEA“

numărul de paturi a crescut, ajungând în 1848 la 100, în 1888 la 210, iar între 1957-
1980 la 500. 

Spitalul nu avea un buget propriu, ci funcțuona datorită donațiilor făcute de 
clasele superioare, de asemenea primind 
un procent a aproximativ 30% din bugetul 
Mănăstirii Colțea. Spitalul Colțea a fost fo-
losit și ca bază de învățământ, în anul 1859 
fiind înființate primele specialități medicale: 
chirurgia, oftalmologia și medicina internă.

Astăzi, în cadrul spitalului lucrează 113 
medici, 260 de asistemte medicale și  are 315 
paturi. (sursa: wikipedia)

Emil	MANZUR



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

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

Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.
PDF în http://www.culturaarsmundi.ro 
și tipărit la Tg. Jiu, 24 octombrie 2022

Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni care iubesc cultura scrisă și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.
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Luna noiembrie a acestui an/2022 si-a programat 
evenimentul anual dedicat muntelui: ̀ Festivalul 

Muntelui`, ajuns la editia a XXIV-a, in perioada 4-6 
noiembrie, sa cinsteasca intr-un anume fel si jubileul 
inceputului hidroenergeticii lotrene, cu pornirea 
primului hidroagregat la Ciunget, in noiembrie 1972. 
De ce s-au potrivit evenimentele? Dintr-o ratiune 
anume! Fara Amenajarea Hidroenergetica a Lotrului, 
nu s-ar fi pornit activitatea turistica in infrastructura 
care a servit ca organizare santierelor hidrotehnice. 
Nu ar fi aparut, acum 37 de ani, Clubul de turism 
`Lotru` Voineasa, cel care a promovat evenimentele 
nationale, cultural-sportive in atatea editii. Scoala din 
Voineasa, devenita din necesitate liceu de profil pentru 
perioada santierelor , nu ar fi atras atatea personalitati 
remarcabile, iar Statiunea Voineasa cu infrastructura 
ei generoasa, nu ar fi permis organizarea atator 
reuniuni stiintifice, culturale, sportive de anvergura 
internationala (vezi doar simpozioanele… `Omul si 
Muntele`!). Valea Lotrului, in toate localitatile sale, 
dintre munti, va fi cunoscut o rapida transformare 
socio-economica cu noile preocupari aduse de marea 
investitie energetica si descoperirea vocatiei turistice.   
Muntele gazduieste toate ispravile omenesti ca pe 
niste minuni ale tehnologiei. Au trecut generatii si 
uitarea se poate instapani cu efectele ei cunoscute. 
Iata de ce o constiinta a apartenentei la acest spatiu cu 
munti, si minuni omenesti durate in peisaj, Asociatia 
`Descopera Voineasa` si-a luat misiunea si ea sa tina 
memoria vie si de cativa ani a devenit un partener 
remarcabil… mai batranului club de turism.

Evenimentul acestui an ii are din nou impreuna, 
alaturi de Primaria si Consiliul local Voineasa in 
organizarea acestei serbari dedicate Muntelui, gazda 
atator minuni si a vietii oamenilor din frumoasa Vale 

FESTIVALUL	MUNTELUI,	VOINEASA

a Lotrului. Amintim aici ca multumita unor donatori 
generosi (inginerii Lucia si Silviu Bogaci… care si-au 
inceput cariera inginereasca la Uzina Ciunget/ca … 
pionieri ai inceputurilor) anul acesta, unul jubiliar va 
fi marcat de o borna de hotar: o placa comemorativa, 

amintind cativa oamenii dintre miile de anonimi ai 
irepetabilei minuni omenesti. Momentul inaugurarii 
va fi in 5 noiembrie, 2022/ ora 11.00, in fata Scolii 
din Voineasa, in vecinatatea Coloniei `Beneficiar` 
si orientat cu fata spre Nord, unde a fost colonia 
constructorilor… devenita statiune turistica (COTS 
Voineasa). Nadajduim ca evenimentul va fi onorat de 
oficialitatile judetene si locale prezente la Te Deum-ul 
consacrarii. Imediat dupa dezvelirea monumentului 
si discursurile lamuritoare se va vernisa o expozitie 
jubiliara: `Lotru 50` si se vor viziona cateva filmulete, 
cu protagonistii de pe placa comemorativa…,  
cuvantand la momentul `20 de ani de la PIF` (acum 
cu totii trecuti in eternitate). Scoala din Voineasa va fi 
partenerul pentru acestea.

Componenta cultural-sportiva a `Festivalului` are  
sustinerea unor parteneri traditionali: Asociatia Agri-
cola `Tara Lovistei`, Clubul sportiv pentru tineret 
`LYKAIOS`, Academia Olimpica a sportului-Filiala Valcea.  
Competitorii isi vor disputa doua trofee: Trofeul ̀ Gheor- 
ghe Ploaie` (teste de cunostinte+traseu….contra timp) 
si Trofeul `LOTRU`  pentru cluburile paticipante la  
toate probele cultural-sportive! Se vor acorda diplo-me 
si cupe in baza punctajelor obtinute. Primirea invita- 
tilor pentru concurs se face in 4. Nov., iar gala finala va  
avea loc in 6 Nov. (Alte informatii necesare se vor trans- 
mite participantilor in timp util, prin toate mijloacele…

Partenerii media, care vor informa publicul despre 
acest eveniment traditional sunt UZPR-ul/Filiala 
Valcea si revistele INTOL PRESS-ului impreuna cu 
revista locala: `Valea Lotrului` din Brezoi. 

Tragem nadejdea unei frumoase participari si 
asiguram organizatorii de tot sprijinul nostru!

M.SPORIȘ
15 Oct. 2022

16 octombrie/2022


