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31 AUGUST - ZIUA LIMBII ROMÂNE
Marinela CAPȘA

Legea cu privire la sărbătorirea Lim-
bii Române în ziua de 31 august  

a fiecărui an a fost promulgată de pre-
ședintele României la 13 martie 2013 și 
publicată în Monitorul Oficial la 19 mar-
tie 2013. Motivul legiuitorului pentru 

alegerea acestei date este acela că în aceeași zi are loc 
sărbătoarea „Limba noastră” în Republica Moldova încă 
din anul 1990.

În legea 53/2013 se arată că Ziua Limbii Române 
poate fi sărbătorită de autoritățile publice din România 
și de reprezentanțele diplomatice din străinătate, inclu-
siv de Institutele Culturale ale României din străinătate, 
prin organizarea unor programe și manifestări cultural-
educative cu caracter evocator sau științific. De aseme-
nea, legea prevede ca în ziua de 31 august să fie arborat 
Drapelul României. 

Scriitorul și regizorul Corneliu Leu a fost cel care „a 
luptat” pentru ca și noi, românii din patria mamă, să avem  
o zi  a „ Limbii române”, sărbătoare a identității și demni-
tății poporului român.

Ce poate fi mai frumos și mai important pentru  
poporul nostru decât graiul românesc cu care am străbă- 
tut prin veacuri în acest mirific spațiu mioritic!

Ziua Limbii Române este momentul când trebuie 
să evocăm importanța deosebită a acestui element al 
păstrării identității noastre naționale. România de astăzi 
există  ca urmare a păstrării limbii române ca mijloc de 
comunicare pe întreg teritoriul, în jurul căreia au fost 
posibile Unirea Principatelor Române și Marea Unire. 
Niciun alt element nu ne unește mai tare ca faptul că 
vorbim aceeași limbă, încă de la făurirea poporului 
român pe aceste meleaguri. Limba română este și o 
punte de legătură între diaspora și țara-mamă, dar și o 
contribuție distinctă a românilor la patrimonial spiritual 
european și mondial.

Limba română este limba oficială și națională a 
României, unde 90,6% din populație o consideră limba 
maternă. Limba română a fost, este și va fi mereu liantul 

viu dintre credință, cuget și simțire cel mai important, 
în care ne exprimăm identitatea și comuniunea între 
generații oriunde ne-am afla pe acest pământ.

Cu prilejul Zilei Limbii Române dorim ca fiecare ro-
mân să cultive pasiunea pentru limba maternă, vorbită și 
scrisă cât mai corect, conform normelor gramaticale, ca 
element de identitate și demnitate în contextual multi- 
lingvistic european și universal.

În orașul și județul nostru, limba română a fost oma-
giată de-a lungul anilor prin efortul și pasiunea regre-
tatei scriitoare și jurnaliste Ligya Diaconescu, un „activist  
al suferinței” , cum se autodefinea poetul Nichita Stă-
nescu. Anul acesta, membrii Forumului Cultural al Râm-
nicului, ai Asociației Seniorilor din Învățământ, Știință și 
Cultură Vâlcea și ai Societății Culturale „Anton Pann”, 
în colaborare cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” 
Vâlcea organizează miercuri, 31 august 2022, orele 18, 
Ziua Limbii Române la Biblioteca Județeană, sala mare, 
care va debuta cu un moment omagial Ligya Diaconescu  
(1960- 2021), „ Doamna Limbii române”, cum a fost supra- 
numită. 

Din programul, moderat de profesoara Marinela 
Capșa și profesorul Nelu-Barbu, enumerăm câteva mo-
mente: un dialog despre substratul limbii daco-române 
ținut de prof. dr. Mihai Vinereanu și dr. Dragoș Teodor-
escu; prof. univ. dr. Petru Pistol va prezenta un „Inter-
ludiu etimologic”; „Valențe ale graiului românilor din 
Serbia și Valea Timocului”este tema domnului prof. dr. 
Florian Copcea din Drobeta Turnu-Severin;

„Momente din evoluția limbii române literare în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea”,  tema prelege-
rii domnului prof. univ. dr. Ștefan Găitănaru; de la Sla-
tina, domnul conf. univ. dr. Victor Tița vine cu tema 
„Preocupări ale revistei „Oltart” pentru păstrarea și 
cultivarea limbii române”. Programul va fi completat 
cu recitarea unor versuri de Grigore Vieru, (prof. Mi-
hai Călugărițoiu), și cu creații personale ale membrilor  
Societății Culturale „Anton Pann”: Nicolae Nistor, Ovid-
iu Cristian Dinică și Iulia Lixandru. 

Intrarea liberă pentru fiecare iubitor al limbii 
române”.

Lupoaica Capitolină amplasată în intersecția de la fostul pod 
al lui Hozoc. Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument în Râmnicu Vâlcea.
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CĂTEVA CĂRȚI ALE DOMNULUI AL. FLORIN ȚENE  
Constantin GEANTĂ

La Editura „Contrafort” din Cra-
iova în anul 2010, apărut cartea 

„Cu inima în palmă” subintiulată „Di-
aloguri  privilegiate” a domnului Al.  
Florin Ţene. Poet, critic literar, promo-
tor cultural, este creatorul unei  ese-
istici de factură filosofică. Este her-

meneut și exeget de inspirație fenomenologică.
,,Această carte reprezintă istoria formării unui 

scriitor autentic, cu parcursul său remarcabil, relatarea 
procesului de coagulare în jurul operei sale literare a 
unui fenomen literar-artistic, împlinit prin constituirea 
unei instituții de cultură cum este Liga Scriitorilor 
din România și potențialul acesteia de a capacita și 
susține relații de promovare culturală reciprocă (așa 
cum este fructuoasa colaborare cu Asociația Română 
pentru Patrimoniu), dar mai ales ne este relevată 
în această carte gândirea, concepțiile despre viață, 
literatură și artă ale unui scriitor și promotor cultural 
reprezentativ pentru cultura română contemporană.”, 
după cum remarca Petru Birău.

Cele șase dialoguri cu Al Florin Ţene, realizate de 
Monica Mureșan, Costel Iftinchi, Menuț Maximinian, 
Ionuț Caragea, Maria - Diana Popescu și Elisabeta Iosif, 
dezvăluie concepțiile despre artă și societate ale  unui 
scriitor cetățean.

,,Scriitorul Al. Florin Ţene, președintele Ligii Scrii- 
torilor din România închină, prin antologia de autor  
Întoarcerea statuilor, apărută la Editura Dacia, 70 de  
poeme întru frumusețea clipelor netrecătoare ale ar-
tei.”,  remarca Menuț Maximian în studiul Întoarcerea 
Statuilor (Răsunetul, Cotidianul bistrițenilor de oriunde 
de joi 28 a IV-a 2011).

 Al. Florin Ţene este, cu siguranță, unul dintre 
poeții vrednici ai Transilvaniei, fapt confirmat și de 
cuvintele frumoase adresate de critica de specialitate 
la finalul volumului:  ,,70 de poeme, 70 de ani, 70 
de statui se întorc la zămislitorul lor, pe un drum al 
emoției și creației și al creației dintotdeauna”, spune 
poetul Ion Vădan, coordonatorul antologiei de la 
Dacia XXI, Colecția Dual. ,,Al. Florin Ţene readuce 
suflul poeziei moderne spre o nouă cărare care 
păstrează, însă, izul tradiționalismului. O poezie a 
misterului ce se împletește cu bucuria de a dialoga pe 
cărarea  cuvântului”, se arată în același articol.

Domnul  Prof.univ.dr. Florentin Smarandache în 
studiul: Al. Florin Țene, între realitățile și poveștile 
vieții lui Alexandru Macedonski, apărut în CETATEA LUI 
BUCUR- literatură, artă, cărți sublinia următoarele: 
„În configurarea lucrării sale, dl. Al. Florin	 Țene a 
parcurs întreaga operă macedonskiană, selectând ― 
din articole, proze, poezie, dramaturgie ― cele mai 
importante	și relevante momente, aspecte, atitudini 
etc. biografice	 și memorialistice, impunând un 
paralelism subtil între izolarea socială, damnarea	 și 
mizeria morală la care a fost supus omul Macedonski	și 
înălțarea spre artă a creației sale. Biograful vădește, 

de asemenea, un spirit critic lucid, dar	și o înțelegere 
superioară a condiției	 și talentului subiectului său. 
(...) Am putea spune, împreună cu Adrian Marino, că 
Macedonski creează, în plan spiritual	și social, un stil, 
« o tipologie morală, făcută din miraj	și himeră lucidă, 
voluptatea mistificării	și totodată a demistificării, trăită 
alternativ ca o damnare, dar	și cu profundă satisfacție 
ideală », creionare a personalității macedonskiene 
pe care	și dl. Al. Florin	Țene o realizează la parametrii 
cei mai înalți - cu o bună doză de iubire	și devoțiune, 
documentat	 și echilibrat, perfect racordat la scopul 
propus: acela de a-l înfățișa pe inadaptabilul 
Macedonski prin propria aserțiune: « Poeților nu li 
se poate pretinde să trăiască sufletește în viața reală. 
Este de ajuns că sunt, ca oameni, victimele ei » ”.

Cartea Sens și Contrasens în înțelepciunile pentru 
ziariști, apărută la Editura Napoca Star, 2019, cuprinde 
39 de decaloguri, și așa cum spune autorul, oprindu-
se la această cifră care reprezintă vârsta la care Mihai 
Eminescu a „trecut în nemurire”.

,,Noua apariție editorială a scriitorului Al.Florin 
Ţene, președintele național al Ligii Scriitorilor Români, 
membru al Uniuni Ziariștilor Profesioniști, este o bor-
nă care marchează teritoriul înțelepciunilor unei expe-
riențe de-o viață al jurnalistului ce a dat culturii române 
peste 80 de cărți din toate domeniile literaturii.” după 
cum remarca  dr. Manuela Calafeteanu.

Cartea se deschide cu o Schiță de autoportret. 
În  aceasta autorul își relatează secvențe din viața sa 
din timpul perioadei drăgășenene, pe când era elev 
la Liceul Teoretic. Povestește cum a înființat Cenaclul 
literar ,,Gib I. Mihăescu“, pe când era elev în clasa a 
X-a. La ședințele acestuia au participat viitorii scriitori, 
Virgil Mazilescu, Radu Vasile, viitorul Prim Ministru, 
Dumitru Velea, Nicolae Cochinescu, viitorul Procuror 
general al României, Ilie Vulpe, Nicolae Bărbulescu, 
Emil Banță și mulți alții.

Gazeta Literară drăgășeneană pe care a expus-o 
pe gardul liceului, ce cuprindea patru rubrici, una de  
poezie, celelalte de articole și cronica ultimei ședințe a 
cenaclului literar, a fost confiscat în aceeași zi de direc- 
tor și securitate.  Evenimente din perioada studenției 
de la Baia Mare sunt povestite în această carte.

„Partea consistentă a cărții sunt cele 39 de decalo-
gurile cuprinzând 390 de texte pline de înțelepciune, 
filozofie și sfaturi pentru ziariști, provenind din ex-
periența de-o viață a talentatului jurnalist și scriitor 
Al. Florin Ţene, dar și din înțelepciunea marilor perso- 
nalități de pe mapamond din toate timpurile. Autorul 
acestei interesante cărți este un Om de mare cultură, 
promotor și manager cultural, fiu al meleagurile vâl- 
cene, care toată viața și-a dedicate-o culturii, lite-
raturii naționale, și nu numai”,  remarca dr. Manuela 
Calafeteanu.

Romanul Un ocean de deșert  al scriitorului Al 
Florin Ţene a apărut la Editura Nico din Târgul Mureș în 
2019. În Argumentul de la pag.6 să arăta următoarele: 
,,Autorul acestui roman este printre puținii scriitori din 
galeria prozatorilor contemporani, care prin romanele 

lui, a oglindit tragedia prin care a trecut societatea 
românească în secolul XX.” „Descoperim în paginile 
acestei cărți drama scriitorului Georgică Roșianu,    
(după evenimentele din decembrie 1989 ajuns 
academician), care nu a dorit să facă pactul cu ciuma 
roșie, la propunerea lui Geo Bogza și Eugen Jebeleanu, 
prieteni din tinerețe. A făcut pușcărie la Jilava, Gherla, 
etc. alături de Radu Gyr, Noica, Pillat, și alții. În aceste 
condiții i s-a confiscat casa în care s-a instalat un 
securist cu soția KGB-istă. După evenimentele din 
decembrie 1989, într-o audiență la președintele țării 
pentru a i se retroceda casa confiscată de comuniști, 
Ion Iliescu îi răspunde: Propietatea e un moft. Soția 
lui Roșianu, pe nume Nicoletta, realizatoare la Radio 
București este trecută la munca de jos, femeie de 
serviciu, și apoi închisă. Aceasta, în închisoare naște 
pe unicul fiu al lor, botezat Doru, nume prin care își 
exprima dorul de libertate și soț. Aventura Nicolettei 
pentru a găsi copilul luat de lângă ea și dus la o Casă 
de Copii, prin părțile Clujului, este dramatică, așa cum 
este întreg romanul lui Al.Florin Ţene.” Sublinia Dorina 
Costea  în articolul romanul “Un ocean de deșert“ de 
Al.Florin Ţene un ,,remarcabil saga” apărut pe  6 mart. 
2019 în revista Luceafărul.

Noul roman, intitulat ,,Nu plângeți că mă duc 
de lângă voi - Viața «Sfântului Închisorilor», Valeriu 
Gafencu”, al scriitorului și ziaristului Al. Florin Ţene, 
a apărut la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2022. 
«Prezentul roman, de 257 de pagini, are o prefață 
de dr. Ionuț Ţene, intitulată Actualitatea lui Valeriu 
Gafencu – Sfântul închisorilor în care subliniază: 
„Valeriu Gafencu din temnița comunistă a înțeles 
cel mai bine rostul Bisericii și îndemnul ei jertfelnic, 
că trebuie să zidească în suflete. Un mirean creștin-
ortodox a fost un mărturisitor, un mucenic, fără să 
fie de formație teolog, cleric sau ierarh. E un model 
hristic în rândul laicilor, un exemplu care unește 
mirenii și clerul, prin sfințenie și mărturisire. Rostul 
Bisericii este rugăciunea și permanenta comunicare 
cu Hristos prin propovăduirea Evangheliei, teză 
înțeleasă de tânărul student.

Învățămintele lui Valeriu Gafencu sunt actuale 
și pot reface legătura dintre popor și cler într-un 
model de jertfă mucenicească împotriva secularizării. 
Reîntoarcerea la învățămintele de pateric ale 
mucenicilor din închisorile comuniste este liantul și 
singurul, astăzi, care reface încrederea dintre ierarhie 
și enoriași în comuniunea cu unica și soborniceasca 
biserică în timpurile provocatoare ale modernității 
desacralizate. Românii au nevoie de o sacralizare 
a societății prin modelul jertfelnic al sfinților din 
închisorile comuniste.

În ultimii ani, apar tot mai multe monografii, studii, 
articole și creații artistice despre Valeriu Gafencu, 
fapt ce contribuie la creionarea icoanei Sfântului 
Închisorilor, nu numai în biserici și acatiste, ci și în 
opere literare de substanță din cultura noastră.” » 
sublinia prof. dr. Nușa Constantinescu în studiul  A 
apărut romanul ,,Nu plângeți că mă duc de lângă voi 

– Viața «Sfântului Închisorilor», Valeriu 
Gafencu”, de Al.Florin Ţene, apărut pe 
26 februarie 2022, apărut în Curierul 
Național.

În postfața scriitoarei Elena Buică - 
Buni din Toronto (Canada) se stipulează: 
,,Aflându-se într-o lume plină de întuneric 
și de cruzimi, cu crâncene încercări, nu 
deznădăjduia și nici nu renunța la efortul 
de a-i încuraja, de a-i înălța sufletește, 
spre dragostea creștină, pe tovarășii lui 
de grele suferințe.”

(Va urma)



Pagina 3Pagina 3

Gheorghe PANTELIMON

În anul 2022, la renumita Editură 
Orizonturi din București, a 

apărut o carte  fascinantă – 100 CEI 
MAI MARI SAVANŢI AI LUMII, scrisă 
de John Simmons și tradusă de 
Constantin Dumitru Palcus și Liviu 
Mateescu. Redactarea acestei lucrări 

valoroase, care se întinde pe 429 de pagini, a necesitat 
o muncă de documentare uriașă. În alcătuirea listei cu 
personalitățile cuprinse în volum, o activitate foarte 
complicată, autorul a avut în vedere, în primul rând, 
cerința de a oferi cititorilor o opinie despre amploarea 
și diversitatea descoperirilor științifice și a reușit cu 
prisosință.

Pentru elaborarea cărții a apelat la savanți re-
numiți și istorici ai științei și a selectat în mod riguros 
personalitățile ale căror realizări au influențat în mod 
hotărâtor, indiscutabil, evoluția ulterioară a științei și 
gândirii umane și au avut o înrâurire incontestabilă 
asupra modelării lumii contemporane. 

În lucrare sunt prezenți cei mai importanți savanți 
de la Arhimede, la Newton și Einstein. Articolele 
oferă cititorilor, o multitudine de informații și date 
din toate domeniile, imagini complete ale fiecărui 
om de știință, descoperirile lor excepționale, date 
biografice bogate, ancorate în contextul social, istoric 
și științific în care și-au desfășurat activitatea. Spre 
exemplu August Kekulé a prefigurat evoluția chimiei 
organice, fiind adesea considerat fondatorul ei, Enrico 
Fermi a devenit liderul necontestat al fizicii nucleare, 
Stephen Hawking a ajuns cel mai mare specialist 
al generației sale în cosmologia cuantică, Richard 
Feynman a fost cea mai proeminentă personalitate 
din electrodinamica cuantică și seria exemplelor ar 
putea continua.

Printre cele 100 de personalități, majoritatea co-
vârșitoare o formează bărbații de origine europeană, 
dar se află și câteva femei. De asemenea, cu mici 
excepții, cel mai cunoscut fiind Michael Faraday, 
niciunul dintre oamenii de știință prezenți în volum 
nu s-a născut într-o familie săracă, ci provin din fa-
milii cultivate, în care se punea accent deosebit pe  
eforturile intelectuale. Majoritatea savanților pre-
zenți în carte au fost răsplătiți pentru eforturile lor 
impresionante cu numeroase onoruri, 31 dintre ei 
au primit Premiul Nobel câte o dată, iar trei, de două 
ori. Cu permisiunea autorului, șase dintre savanții pe 
care i-a selectat au fost înlocuiți cu figuri proeminente 
din istoria științei românești care au avut contribuții 
majore la constituirea și îmbogățirea patrimoniului 
științific mondial. Satisfacția noastră ar fi fost mai 
mare dacă erau incluși pe lista inițială. Numele 
iluștrilor învățați români și meritele lor remarcabile le 
vom prezenta într-un număr viitor al revistei.

Pentru a evita eventualele discuții referitoare la 
posibilele aprecieri subiective în ierarhizarea celor 
100 de genii, în ceea ce privește ordinea prezentării în 
carte, autorul a recurs la criteriul cronologic. Cu toate 
acestea realizatorii sunt convinși că lucrarea va stârni 
discuții și controverse. Această operă remarcabilă 
se deschide cu Euclid și începuturile matematicii 
ca știință, circa în anul 295 î. H., a cărui geometrie 
a fost prima unealtă matematică esențială pentru 
înțelegerea lumii fizice și se încheie cu Stephan 
Hawking, anul 1942. 

Pe baza datelor și informațiilor prețioase din carte 
ne vom referi foarte succint la câțiva învățați ale căror 

JOHN SIMMONS: „100 CEI MAI MARI SAVANȚI AI LUMII”
nume răsunătoare sunt mai cunoscute cititorilor, mai 
ales tinerilor.

Arhimede cca. 287-212 î. H., inginer și unul 
dintre cei mai mari matematicieni din istorie, este 
singurul grec din antichitate care a avut o contribuție 
semnificativă în domeniul matematicii. Plutarh, 
biograf și autor grec, l-a descris, acum aproape 2000 
de ani, drept un om care poseda „un spirit superior, 
un suflet profund și o bogăție de teorii științifice”.

Nicolaus Copernicus 1473-1543 și-a desăvârșit 
educația ca lingvist, matematician și medic. În 
cartea sa „De revolutionibus orbium coelestium” 
(„Despre mișcarea de revoluție a 
corpurilor cerești”), demontează 
ideea lui Ptolemeu conform căreia 
Pământul s-ar afla în centrul Univer- 
sului (teoria geocentrică) și suți- 
ne că Soarele se află în centrul 
Sistemului Solar (teoria heliocen-
trică), acceptată și astăzi. Coperni-
cus se detașează ca un geniu al 
cosmologiei.

Galileo Galilei 1564-1642 a rămas  
una dintre cele mai fascinante per-
sonalități din perioada de început a 
științei. A contribuit la statornicirea 
modelului heliocentric al Sistemului 
Solar, ca o revoluție în știință. 
În 1609 și-a construit propriul 
telescop, a observat că Luna are o 
suprafață neregulată și a descoperit 
o Cale Lactee, cu o multitudine de 
stele. În 1610 a observat pentru prima dată cei patru 
sateliți ai planetei gigant, Jupiter. Silit de inchiziție să-și 
retracteze ideile, în 1633 ar fi rostit expresia devenită 
celebră „E pur si muove” („Și totuși se mișcă”).

Isaac Newton 1642-1727 este cea mai influentă 
personalitate din istoria științei occidentale. În timpul 
vieții a fost considerat un mare erou intelectual și 
de bucură și astăzi de faimă în cadrul comunității 
științifice. Lui i se datorează cele trei legi fundamentale 
ale dinamicii și legea gravitației universale.

Antoine Laurent Lavoisier 1743-1794 a fost 
botanist, zoolog și fondatorul chimiei moderne. El a 
făcut pentru chimie ceea ce făcuse Newton pentru me- 
canică în urmă cu un secol. În 1772 sugera că întreaga 
materie are trei stări de agregare: solidă, lichidă și ga- 
zoasă. În 1778 a ajuns la descoperirea oxigenului, iar 
uneori i se atribuie și meritul de a fi descoperit for- 
mula chimică a apei. A efectuat cercetări bine apre-
ciate în domeniul chimiei.

Jean-Baptiste Lamarck 1744-1829 este una dintre 
marile personalități din domeniul biologiei, fiind 
considerat fondatorul acestei științe. A exercitat o 
influență puternică asupra gândirii evoluționiste. A 
remarcat variabilitatea speciilor și caracterul unitar al 
ființelor însuflețite. Cea mai importantă activitate a sa 
a fost clasificarea plantelor.

Carl Gauss 1777-1855 a fost unul dintre cei mai 
mari matematicieni din istorie, care s-a remarcat 
prin contribuții fundamentale în teoria numerelor și 
geometrie, în probabilități și statistică, prin descoperiri 
majore în astronomie și electromagnetism. A fost un 
adevărat geniu al  matematicii, fiind numit și „prințul 
matematicienilor”. De asemenea a inovat cartografia 
și topografia.

Michael Faraday 1791-1867, este autorul unor 
teorii noi, fundamentale, privind electricitatea, 
magnetismul și lumina. A descoperit inducția electro-

magnetică, iar în 1832 a întemeiat electrochimia.
Charles Darwin 1809 – 1882, se numără printre 

cei mai cunoscuți oameni de știință din istorie. Teoriile 
lui, privind evoluția și selecția naturală a speciilor, au 
combătut ideile dogmatice care susțineau caracterul 
imuabil al speciilor și îi acordau omului un loc special 
în ordinea naturală. În jurul teoriei evoluționiste pe 
care a elaborat-o se poartă multe dispute. Autorul 
cărții consideră că, datorită imensei sale influențe 
asupra gândirii umane, Darwin trebuie situat alături 
de cei mai mari oameni de știință, Aristotel, Galilei, 
Lavoisier și Einstein.

Louis Pasteur 1822-1895, o figură 
legendară, se numără printre cei mai 
mari oameni de știință din istoria 
omenirii. Știința bacteriologiei, ca- 
re s-a bucurat de un mare suc-
ces, este, în general, atribuită ge-
niului său. A studiat cauzele bo- 
lilor infecțioase la oameni și ani-
male, a realizat vaccinuri împotriva 
antraxului și turbării (rabiei), a 
elaborat teoria conform căreia bolile 
sunt provocate de microorganisme.

Dmitri Mendeleev 1834 – 1907, 
a fost chimist, colecționar și critic 
de artă. În anii ’60 ai secolului al  
XIX-lea, a elaborat lucrarea „Princi-
piile chimiei” și a avut ca obiectiv 
să introducă ordine în acest 
domeniu în care domnea confuzia. 
A descoperit legea periodicității și 

în 1869 a ordonat elementele chimice într-un tabel 
numit Sistemul periodic al elementelor.

Robert Koch 1843–1910, este considerat îm-
preună cu Louis Pasteur cofondatorul teoriei micro-
biene a bolilor. A stabilit că microbii sunt dușmanii cei 
mai ucigași ai omului. Prin descoperirea germenului 
care provoacă tuberculoza (bacilul Koch), o boală 
infecțioasă, a deschis calea bacteriologiei moderne. A 
studiat și alte maladii: holera, malaria, tifosul, ciuma 
bubonică precum și numeroase boli ale vitelor.

Maria Curie 1867 – 1934. În 1898, împreună cu 
soțul ei Pierre au izolat două noi elemente pe care 
le-au denumit radiu și plutoniu, descoperire care a 
dechis calea dezintegrării radioactive. A fost prima 
femeie licențiată în fizică, la Sorbona, unde a absolvit 
cu magna cum laude, iar după un an, în 1894, și-a 
luat licența în matematică. În 1903, soții Curie au 
primit Premiul Nobel. Marie Curie a primit și al doilea 
Premiu Nobel pentru Chimie.

Albert Einstein 1879 – 1955. În 1905 a formulat 
teoria restrânsă a relativității, care are ca obiect 
mecanica fizică, iar un deceniu mai târziu teoria 
generalizată a relativității, care a făcut posibilă 
nașterea cosmologiei moderne. Acestea corectează 
anumite aspecte ale fizicii newtoniene. După cel de-
Al Doilea Război Mondial a fost unul dintre susținătorii 
dezarmării nucleare.

Jean Piaget 1896 – 1980, în calitate de psiholog a 
inițiat, în secolul al XX-lea, studiul dezvoltării cognitive 
a copiilor contribuind la elaborarea unei noi tehnologii 
a cunoașterii începând cu anul 1960. Descoperirea lui 
esențială a fost aceea că un copil nu raționează exact 
ca un adult și doar treptat își abandonează sistemul 
de credințe „primitive”,  specifice vârstei. Teoria 
lui a căpătat denumirea de „model acomodare – 
asimilare”. 

(Continuare în pag. 16)
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Mihai SPORIȘ

… Așa și-a numit volumul de ver-
suri: Comandor, Profesor, Inginer 
Gheorghe Gavrilă, profitând de ră-
gazul pensionarului care știe să se 
„odihnească” activ și mai ales să se 
bucure de dobânda unei vieți și să dea  
mulțumire Cerului pentru ea. Cartea,  
frumos ilustrată cu ajutorul profeso-

rului Nicu Nicolaescu, apare la prestigioasa editură 
ieșeană: ROTIPO, în 2022. Autorul își încercase 
condeiul la mai multe lucrări în proză – preponderent 
monografii!- prin anii 2012-2018, pe la editurile 
constănțene, apoi, aplecat asupra… scripturii va fi 
editat, tot la ROTIPO, Iași 2020, cartea : „Cuvinte de 
duh cu origini biblice” (p.98 a cărții  ne lămurește!).

Invitat fiind la lectură, și chiar binecuvântat, după 
salutul dedicației pe cartea dăruită, confirmăm aici, 
nu doar bine… cuvântarea autorului, dar și întreita 
culoare a picăturilor, inclusiv pentru înflorarea 
ochilor, dând paginile ca niște ilustrate vorbitoare 
și altfel (vezi… benzile desenate în care imaginile 
comentate scurtează distanța înțelesului, la timpul 
vârstelor formării deprinderilor!). În dedicațiile, 
pentru îmbobocita nepoată Monica, picăturile sunt 
ale dimineții…,  rouă autentică. Apoi cele ale amiezii, 
cu soarele privind zborul așezat în cuibul împerecherii 
(cum ilustrează coperta I și p.62 (v. „Frumusețe”-
dedicație, pe 21 Mai, soției Elena/v.„Primăvara cu 
surprize”( p.70-71)  când e ploaie/…se-ntrec cuiburi 
construind), ne vorbesc de androginul, ca o îmbrățișare 
de neuitat în lacrima fericită a aducerii aminte. Odată 
cu înserarea mulțumim Cerului pentru ceea ce ne-a 
dăruit nouă. Pot fi atunci iviri de lacrimi podidite 
de amintirea celor rodite déjà și uneori plecate în 
substraturi fizice și informale. Cum să nu te bucuri 
de debutul poetic al cumnatului Aurel Frunțeanu? 
Cum să nu verși o lacrimă la căpătâiul mamei și să 
nu-I topești o lumânare- lacrimi din ceară de albine, 
dedate zborului prin florile primăverilor noastre? (v. 
„Unde ești iubită mamă…”/ …Pun și eu o lumânare/
și o candelă cu mir.) Da, credem că picăturile de 
rouă, versuri primate în dar, au în ele sugestia unei 
iubiri mărturisite în cercuri concentrice… pornind 
dinspre inima-I largă, spre orizonturile,  din ce în ce 
mai cuprinzătoare. Să constatăm că pornirea… pe 
Cale este cer©ul, ferecat ca un pântec (vezi sugestia 
oului de lumină cu  prezența…, întru, a dualității, ca 
o picătură a zorilor neîncepute!), apoi amiaza, este 
o vârstă cu două inimi, exterior nedespărțite (grafica 
însoțește întotdeauna versurile!). Fructul, cu inimă 
proprie, își  are propria monogramă! Finalul, ca o 
firească înnoptare, poate fi chiar chitul de humă 
care înghite, roditor, toate veștejirile, dar și toate 
înălțările în lumea veșniciei duhurilor, ca stoluri de 
măiastre tăinuite în toate artele lăsate… noilor ploi 
fertilizatoare, ori picăturilor de rouă… Orizontul 
cuprinzător cu anotimpuri colorează pastelat 
versurile. Aici o „Toamna” mi-a dat vibrația uliței lui 
Coșbuc (vezi p.30) chiar la vremea echinocțiului, dar 
și „8 februarie 2016”! Apoi, potrivirea sărbătorilor 
onomastice, sau ale ivirii în grădina vieții, au desenat 
în verde crud și sonorizat în triluri, primăvara. „Și-n 
această simfonie/ De sunete și de culori,/De eternă 
armonie/ Nu poți să nu te-nfiori.”( p.59) Frumoasă 
asocierea versurilor dedicate Crăciunului, cu grafica 
unei stele căutată de privirile celor trei magi!

Viața de dincoace are contururi de flori cu 

„PICĂTURI DE ROUĂ”… corolele deschise. Scriptura, în slujba vieții de apoi, 
își marchează grafica cu simbolul peștelui. Când 
El, conturul închis devine chit și înghite vremelnic 
proorocul vechi, conturul acesta conține nemurirea 
numelui: IONA! Remarcăm încă o dată iscusita 
încifrare a tâlcurilor, folosind grafica.

Gheorghe Gavrilă, profesor dedat formării genera-
ției care înflorește, povestește în versuri, meditează la 
cele trăite, dă sentințe să rămână sfaturi. Epicul său 
este clar exprimat: vezi „A fost odată…”(p.20-21), 
unde spune „Viața e-o poveste amplă cu-ntâmplări și 
situații…” de aici și îndemnul din „Meditație” ( p.6): 
„Tu, care citești povestea, de ești tânăr, ia aminte/La 
povețe și la sfaturi, pline de învățăminte!” . Pentru 
izvorul inspirator al moralei sale creștine ne lămurește   
în „Calea, Adevărul, Viața” (p.29) unde spune: „Dar 
dacă pleci cu credință și stăruiești în Scripturi/
Afli repede și drumul și cât trebuie să-nduri”, ori în 
„Întărită fiind de ziceri ce-n toată Scriptura-abundă,/
Dar citite cu credință și dorința de-a-nvăța,/Afli că I(I)
sus e Calea, Adevărul și Viața. Apoi grija dascălului, cu 
aplecare specială pentru ai săi, ne este clar exprimată 
, moralizator: „Noi, care citim povestea, înțelegem 
cât se poate/Că doar munca și credința sunt izvorul 
pentru toate.” Concluzia demersului scriitoricesc 
fiind indusă în „Comoara plugarului”, p.9-10 (ilustrată 
printr-un mottou din  evanghelistul Ioan 21:9,10,12) 
„… având roade bogate ca să le-ajungă la toți,/Sunt 
și-o pildă minunată, pentru fii, pentru 
nepoți.” 

M-au provocat, în mod special con-
siderațiile scriitorului, privind tâlcurile 
scripturii pentru că mai demult, prin 
1998, publicasem la editura ALMAROM, 
din Râmnic, cartea „Provocarea Tâl-
cului” și apoi mai susținusem, la TV. 
VÂLCEA UNU, împreună cu prietenul 
Alexandru Cosmescu, un ciclu de 
emisiuni (Conotații Spirituale!) în 
care lansasem niște mesaje, ca niște 
tălmăciri raționale ale scripturii. Am 
pus în balanță concluziile mai vechi 
cu noile sentințe lansate de cartea 
în discuție. Inginerul din sine, om 
al faptei- ca un ipostas al demiurgului platonian!- 
pledează pentru devenirea omenească prin școlire, 
doar atunci când se referă la lumea Vieții, pe Cale, 
unde timpul este ireversibil: „Precum trec clipele, 
trec anii/Se duc, nu știm, spre infinit,/Căci timpul e 
ireversibil/Și-așa va fi pân-la sfârșit.” Pentru lumea de 
dincolo, a veșniciei, una a împăcării cu absolutul ne 
atenționează: ,N-ai nevoie nici de studii, nici să fii prea 
strălucit”. Credem aici că se cade într-o interpretare 
folosită într-un automatism al obișnuinței, fără 
descifrarea ei corectă, ca o rupere dintr-un context a 
expresiei:„Ferice de cei săraci cu Duhul că a lor este 
împărăția cerului!”  Putem fi de accord dacă sărăcia 
este de Duh rău. Nu putem fi în nota vremurilor 
care contrapuneau știința religiei, considerându-le 
concurente aceluiași adevăr! Raționali fiind, trăind 
acumulările umanității, să constatăm că domeniile 
lor de definiție se învecinează, iar în ceea ce privește 
pragul, dintre tărâmurile lor (formal-informal/
material-spiritual, real-virtual etc.!) o anume legitate 
le face complementare, altfel nu am vorbi de-o trăire 
dincolo a ceea ce a fost dincoace, aici să observăm 
rememorările, recursurile… și toate acțiunile retro…, 
introduse în vocabular de operatorul…„re-…” (vezi aici 
o întreagă familie de cuvinte în care… privirea înapoi… 
re-vine, în trecut, uneori repară, prin efectul reglajului, 
propriu tuturor sistemelor vii, cu feed back!)  Am făcut 
această teoretizare pentru a observa… ciclicitatea 
viețuirii, cu permanente întoarceri în timpul rotirii 

permanente, pe alte inele-ani, adăugate și constatate.
Pledăm pentru cunoașterea scripturii, ca o 

catehizare firească, dar atragem atenția că infinit 
mai importantă este deslușirea înțelesurilor ascunse 
(altfel s-ar opera cu taine?… accesibile inițiaților?, 
și cu minuni?, acolo unde accesul la știința care le-a 
descifrat legitatea este ocultat?).  În cartea noastră… 
recitirea Bibliei, cu aplecare specială, este un îndemn 
în același timp și chiar o provocare pentru a-I surprinde 
înțelesul dat. Sunt multe recitirile versificate în 
literature noastră ( vezi doar Vasile Militaru, de ex.!) , 
unele finalizate cu sentințe. Planurile: – numite de noi 
mai sus, în spiritul matematicii, domenii de definiție!- 
al realității pipăibile și al credinței - ca  visarea a ceea ce 
va fi!-,  sunt aduse în intersecția Cerului cu Pământul, 
prin întruparea lui Iisus, prin Moarte/Înviere. Între 
planuri avem… „marea trecere” (inspirit numită de 
un mare poet-filosof!). Așa trebuie observat încă 
ucenicul Toma, care pipăie să se încredințeze, apoi 
după pe crediciosul Apostol (abia după Rusaliile, care îl 
investesc cu Duhul… apostolatului și al credinței… fără 
cercetare!). Remarcăm ispirația titlului: „Toma (ne)/
credinciosul” p.84-85  și chiar identificarea  numitelor…
„ domenii de definiție” în titlul : „Îndoiala și credința”. 
Cum să nu cercetezi dacă nu ești lămurit?! De ce să o 
mai faci, dacă cel cu expertiză, inițiat special, o face 
înmiit  mai bine, decât tine, profanul? În același mod 
vedem explicația sentinței, dată de autor, atitudinii 

ucenicilor: „Puși la testul Învierii, au 
rămas toți corigenți!”  Ucenici fiind, 
puși în fața unui lucru nemaiîntâmplat, 
era puțin probabil, fără diploma de 
absolvire luată (abia de Rusalii vor da 
marele examen!), să se încredințeze! 
Petru se lepădase chiar de trei ori, 
și va fi, totuși, fundamentul noii 
structuri ce se va institui. Apoi să mai 
atragem atenția asupra unei formulări 
care în mod obișnuit deturnează 
sensul unui cuvânt: „Domnu-o dă cu 
bucurie, celor ce se tem de El!”, cu 
referire la clipa fericită! Temerea de 
Dumnezeu, nu ca pe o spaima  din 
întunericul omenirii , când suveranul 

avea (ne)dreptul de moarte asupra supușilor (ca fiind 
trimisul Lui Dumnezeu/ vezi și epistola pauliană!), 
ci ca ascultare smerită, față de o iubire supremă! 
Deturnarea politico-religioasă, a binomului regnum-
sacerdotiu, a slujit abuziv doar puterea din lumea 
reală de dincoace și nu are de-a face cu Adevărul Lui 
Dumnezeu!  În legătură cu proorocul din vechime 
Iona, erou veterotestamentar,  nu suntem pe aceeași 
lungime de undă, privind sentința autorului (vezi 
„Iona” p.37-39): „Iona n-a înțeles mesajul pentru 
care-a fost trimis./Și-a rămas în cartea sfântă ca un 
prooroc … compromis!” În spiritul vremii de-atunci, 
cu veacuri înainte de revoluționarea creștină, cu un 
Dumnezeu al talionului, Iona era în legitatea vremii cu 
political correct al vremii de atunci! Iona este un om 
moral (vezi și sensurile ascunse ale personalității sale, 
revelate de cultura lumii/Iona… de Marin Sorescu de 
ex.), în spiritul legii omenești. Când Dumnezeul vechi 
intuiește iubirea viitoare (lege aplicabilă… după!), 
Iona nu aparținea Noului Testament și era din lumea 
veche! În moda vremii sale!

Cartea aceasta, cu mai multe planuri și simul-
taneitate de limbaje (adăugăm și grafica!), cu adre-
sabilitate imediată familiei, rudelor, dar și nouă celor 
ce am primit-o, încununează munca unei gândirii 
pusă de povață și întărire, necesare. Să-I mulțumim 
autorului și celor ce i-au stat în preajmă pentru 
realizarea ei!

10. August, 2022 
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DRAGOȘ  
GHEORGHE 
CĂLINESCU

POEZII

GOGYŌKA

***
Rup 
cerul cu dinții 
în timp ce te privesc 
tu  
piatră. 

***
În fiecare zi sunt călcat în picioare 
de o cireadă 
neînsemnată  
de furnici roșii 
în balconul Julietei. 

***
Ţărm nedorit  
în vârful degetelor 
un singur prieten 
se lasă pătruns 
penița criminală. 

***
Îmi place 
trezesc 
o lacrimă diluată 
privesc oglinda 
un mare perete mat. 

***
Viața  
dorm singur 
maşina de scris 
o scrisoare veche
încă nedeschisă. 

***
Bastonul 
în frac 
o scenă întreagă 
pe o scrisoare 
mişcarea de rezistență.
 
***
Mă duc  
cred 
o umbră crescută 
atât de mult soare 
mă trezesc iarbă. 
 

***
Am nasul înfundat 
cu verbe 
bătute-n pietre 
din fluturi 
fără căpătâi. 

***
Privesc 
păpușa din vitrină 
fiecare zi 
o zână 
plâng inimi de balerină. 

***
La telefon  
mâine 
se spală pe față 
pandemie 
am pierdut tot. 

***
Corăbii  
mascate  
ființe dulci 
făcătoare de vânt 
donație. 

***
Vorbesc  
cu tine pată 
neagră 
carte în sânge 
Rămas bun, poet! 
 

DISTIHURI

Trenul 
Pe unde scurte 
S-a rătăcit pe scări. 
 
Ploaia  
Se răstește la noi 
Îngândurata foaie îngălbenită. 
 
Sabie 
Ucigașul unei strofe 
Se îmbracă în mantia uitării. 
 
Câinele 
Împrumut pământul 
Cu umbra norilor. 
 
Libertate 
Eliberez forma lanțului 
În mâinile necuvântătoarelor. 
 
Garduri 
Mai aproape de jurăminte sunt 
Corzile chitarelor flamenco. 
 
Lacrimi 
Sub preșul dimineții se ascund 
Minciuni nevinovate de copii. 
 
Porți 
În tăcute piese de șah 
Foamea îmi apasă pe tâmple. 
 

Toreador 
Pictez cursa de șoareci 
Cu picături de vin roșu. 
 
Jurăminte 
O iertare în plus 
Ne închide ochii în oceanul de lângă noi. 

Îndoială 
Un fluture bea apă din pumnul meu 
De eretic. 

Aruncare 
Pereții nopții deshidratează 
Cel mai întunecat punct. 

Poezie
O floare carnivoră 
Adoarme lacrimi în primul rând.

Topoare 
Vrăjitoarele din mine 
Storc lacrimi ca pasărea Phoenix.
 
Război 
Zăpezi tinere îmbracă 
O stradă întreagă adormită.

Cum 
Fluturii se scutură 
Din coconul frunzelor încălzite de ceaţă.

Unul 
Un îndelung refuz 
Mă acoperă de o poftă nebună de viaţă.

RUGĂ 3…

Presară-o lacrimă de nea
Pe vechea mea făptură nouă
N-am cum să vin în fața Ta
Că-n viața mea e nor și plouă

Și nici nu știu dacă mai simt
Ce se petrece-acum cu noi
Presară-o rază de argint
Pe mersul nostru din noroi

Nu ne lăsa să huzurim
Pe sfânta țăr’nă a brazdei Tale
Din vița Ta să odrăslim
Și să-Ţi aducem osanale

Am tot lăsat în urma mea
Din tot ce-ai spus și învățat
Presară-o lacrimă de nea
S-aștearnă drumul cel curat

Și urcă-mă încet spre vis
Ca fumul alb dintr-un fuior
Și mă primește-n Paradis
Tu, Doamne, Tatăl meu de dor…

                                   2014

RUGĂ 4…

…Du-mă Doamne-nspre lumină
Și mă scoate din mormânt
Din mormântul cel de tină-
-N care zac pe acest pământ

Și când luna cu-a ei rază
Lumina-va-l meu destin
Scoate-mă-n conștiința trează
Redându-mi harul divin

Ce pierdut-am pe coclauri
De prin lupta-cestei vieți
Nevisând nicicând la lauri
Luminează-mi dimineți

Și când raza-ncet va pune
Umbra ei pe mersul greu
Ia-mă din deșertăciune
Și du-mă-nspre visul meu

Du-mă Doamne du-mă-ntruna
Dinspre lacrimă-nspre vis
Luminându-mă în turma
Ce merge spre Paradis…

RUGĂ 5…

Din sfântul izvor cu apă vie
Ce curge-ncet spre lume dă-mi și mie
Din marea Ta milostivire Tată
Acceptă să mai gust și eu o dată…

Pogoară bunătate învăluind cu har
Pe robul Tău sărac din nesfârșit amar
Sparge cătușele cu care sunt legat
În temnița închisă de-amarnicul păcat

Adună-mă din oarba risipire
Cu-o aripă de înger dă-mi de știre
Ca prin lumina sfântă solindu-l să mă-nvețe
S-ascult mereu umil cereștile povețe

Din lumea împietrită în care zac stingher
Scoate-mă Doamne ridică-mă-nspre cer
Oprește-Te o clipă din veacul necuprins
Și spre a mea rugă apleacă-te-ntradins

C-așa smerit și-nvăluit cu toate cele
Să mă înalț în zboru-mi către stele
Și la sfârșit de zbor făr’ de cuvinte
Să aplanez supus spre dreapta Ta Părinte…

                                                        2015

TRECERE…

Pastel al toamnelor târzii
Sezon ce dai culoarea mierii
Prin frunze galben-ruginii
Scoate-mă din patima durerii

Trecutul anotimp senin de verde
Zburând neputincios prin treacătul venit
Prin marea liniștei încet se pierde
Spre anotimpul tern și desfrunzit

Cad frunzele în roi peste poteci
Și mă împotmolesc în așteptări confuze
Un vânt perfid îmi șuieră sudalme reci
Printre răzbateri și-ncercări ursuze

Aș vrea să-nving regretele târzii
Ce mă cutreieră din ascunzișuri sufletești
Gândind la vremuri duse străvezii
De prin trecutele cărări lumești

VASIAN
MIRCESCU

Să nu mă tem de frigul care mă-nfioară
Ca rob al timpului ce-amăgitor m-apasă
Să mai aștept înseninând o primăvară
Prin iarna bolnavă ce vrea să-mi intre-n casă…

                                           toamna 2014

O TOAMNĂ…

O toamnă săracă prin frunze se revarsă
M-apasă-ncet pe gânduri prin viața mea cea ștearsă
Îmi toarnă fremătând subtil aduceri de aminte
Prin treceri de speranțe, iubiri pierdute, necuvinte

Vântul potrivnic mă bate șuierând aiure
Pornind din creste peste văi și dealuri sure
Învolburând perfid prin serile-n tumult
În răzvrătiri poznașe dorințe de demult

Tot ce-am sperat sublim ca-ntro visare
S-a răspândit pe drum în marea alergare
Rostogolinde focuri ce se voiau nestinse
De ploaia rece-a toamnei au fost atinse

Oare s-au stins rebele și fără de izbândă
Speranțele din visuri spre raza mea cea blândă
Că voi avea o viață așa cum mi-am dorit?
Dar din nefericire încet-încet s-au răspândit…

ALTĂ TOAMNĂ…

…Oltul aburea prin preajmă
Sub impact de brumărel
Nestematele pe iarbă
Străluceau ca-ntrun mister

Dincolo înspre pădure 
Ceața se rupea-n fâșii
Suind rotocoale sure
Peste pomi și peste vii

Sosea toamna cea măreață
Care-ncet ne-nvăluia
Peste suflarea de viață
Și peste inima mea…
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Lucia Cosmina VLAD
         

   - Ai aflat? A murit după o lungă și  
grea suferință directorul T.H. Ar fi vrut 
să învingă el boala, cum a învins multe 
probleme cu care s-a confruntat în viaţă,  
dar n-a putut. Boala a fost mai puter-
nică decât el și, până la urmă, l-a biruit.

   - Când l-ai cunoscut?
   - L-am cunoscut când a venit de la ţară, la Şcoala 

nou construită în cartierul nostru.
   - Erai învățătoare, nu-i aşa?
  - Da. Se pensionase la sfârșitul anului precedent 

o învăţătoare şi eu eram în locul ei ca suplinitoare. 
Eram studentă la Facultatea de matematică, curs fără 
frecvență și m-am bucurat să suplinesc în învățământ, 
căci nu aveam posibilități financiare, să fiu studentă 
la zi. Pentru elevi am vrut să fiu o adevărată revelație. 
Veneam cu alt stil de lucru, aveam alt tact, faţă de 
exigenţele unui dascăl bătrân. Era ceva nou pentru ei 
şi le plăcea că nu mă supăram pe ei când greşeau.

- Cred că ăsta este secretul unui dascăl apreciat 
de copii, să nu se supere uşor. Să accepte că asta este 
calea învăţăturii, de la greşeală la corectitudine. 

- Da. Mi-amintesc învăţătoarea mea. Era  mereu 
serioasă. Nu risipea nici un minut pentru a  râde sau 
glumi. Folosea fiecare minut pentru a ne ţine atenţi la 
lecţie. Dar eu plecam fericită  acasă, când, rezolvând 
repede o problemă la matematică, fugeam la catedră 
şi luam nota maximă. Cu mine lucra în alt ritm decât 
cu ceilalţi copii.

- Dar, te-a făcut să iubeşti matematica, şi asta e 
important!

- Da, m-a încurajat! Dar de iubit, o iubeam deja, de 
la fratele meu mai mare. El a început să fie atras de 
cifre şi mă învăţa câte ceva...Îi plăcea să îmi transmită 

ÎNVĂȚĂTOAREA ce afla el la şcoală, pe când eu eram încă la grădiniţă, 
în grupa mare.

- Dar de ce te-a impresionat directorul care acum 
a murit?

- Pentru că nu înţelegea de ce sunt aşa ataşată de 
copii, de ce sunt „la mintea lor”. Ieşeam în pauză şi 
mă jucam cu ei.

- Este un lucru bun. Am aflat cu uimire: copiii nu 
ştiu să se joace. Au nevoie de un adult să îi îndrume. 
Altfel ei se zbenguiesc fără un ţel anume. Jocul tre-
buie să aibă o ţintă şi să trezească bucurie.

- Eu nu citisem despre acest adevăr care i-ar re-
sponsabiliza pe părinţi, încât să îşi găsească timp şi să 
se joace cu copiii lor... Eu aşa simţeam, bucuria de a 
fi în mijlocul lor, să-i fac să  fie veseli. De aceea, după 
cum constaţi am rămas învăţătoare, deşi am terminat 
facultatea. Mi-s tare dragi, ăştia mici...

- Dar părinţii copiilor nu socoteau că îi sufoci, că 
nu le dai nici un pic de libertate?

- Aceasta era părerea directorului şi a colegelor. 
Părinţii îmi transmiteau că acum copiii lor vin cu  drag  la  
şcoală. Înainte se temeau, doamna învăţătoare bătrâ-
nă vroia ca ei să fie foarte buni. Era sigură că ei pot 
munci mai mult, că pot obţine doar note mari, nu ac-
cepta că sunt  foarte diferiţi. Îi certa pe cei ce erau lenţi 
în gândire, stângaci la scris şi neatenţi la explicaţii.

- Iar tu? Cum procedezi?
- Eu ştiu că fiecare are alt ritm şi alte îndemânări. 

Cu cei slabi sunt  mai drăgălaşă ca să nu se simtă in-
feriori. Cu cei buni sunt mai fermă, pentru a păstra 
direcţia de dezvoltare şi a nu se înfumura. 

- Crezi că tratați  ca oameni importanţi, angajaţi în 
propria formare, le este de folos?

- Cu siguranţă. Nu frica, nu încordarea creează în-
credere de sine, ci angajarea pe drumul cunoaşterii în 
mod sincer.

- Ştii, mama mea a fost profesoară...
- Ştiu. Am avut-o şi eu timp de un an, doar.
- Dar nu cred că avea nici zâmbetul tău, nici dorinţa 

ta de a te face plăcută de copii.

- Adevărat. Era elegantă şi serioasă. Cerea de la 
noi simţul datoriei împlinite.

Să fim responsabili, conştiincioşi şi împlicaţi în 
rezolvarea sarcinilor noastre şcolare cât putem mai 
bine. Să nu ne abatem de la  drumul frumos, cinstit 
şi  corect al vieţii, fără minciuni, fără înşelăciuni, fără 
lene. Fiecare să simtă că este capabil de a trece on-
orabil prin şcoală.

-  Şi nu ţi s-a părut aspră?
- Deloc. Ne îndruma cum alţii nu o făceau... Punc-

ta mereu faptul că noi trebuie să fim mulţumiţi de noi 
înşine! Poate că atunci aş fi vrut să fie cu mai mult tact 
şi răbdare... Dar într-o zi mi s-au deschis ochii! Mama 
mea nu era nici calmă, nici drăguţă cu noi, deşi şi eu 
şi fratele meu eram copii buni. De ce? Din cauza tatii. 
El reuşea să o scoată din răbdări, să o enerveze, să 
o sâcâie. Şi atunci am înţeles. Şi doamna profesoară, 
avea pe cineva care îi „toca nervii”, iar la şcoală nu mai 
avea răbdare cu noi.

- Erai foarte deşteaptă dacă tu atunci, la 13 ani, 
ai gândit astfel... Nu vreau să îmi amintesc anii aceia!  
Dar directorul?

- Nu înţelegea: nici de ce fac multe serbări, multe 
excursii, vizite la muzee. El credea că orele sunt  te-
meiul învăţăturii, iar rezultatele copiilor la clasă, 
reflectă munca dascălului! Eu am iubit şcoala şi am 
învăţat de la toţi profesorii mei ce era bine de făcut 
şi ce nu era recomandabil pentru copii. Nici cartea de 
psihologie, nici cartea de pedagogie nu m-au învăţat 
cum să-i bucur pe copii. 

- Eşti o învăţătoare cu suflet frumos. Iar directorul 
limitat la treburile lui administrative, era fără dragoste 
de copii.

-  Da, deviza lui: Învăţaţi-i manualul! Aia e cartea 
sfântă! 

-  Numai atât, domnule director? întrebau 
învăţătoarele.

-  Şcoala nu-i face pe copii fericiţi! adăuga el.
-  ....?
- Dumnezeu să-i ierte ideile greşite. 

MARGARETA 
SAIMAC

DIMINEAȚĂ, PE MUNTE

MOTO: “NIHIL SINE DEO!” (NIMIC FĂRĂ DUMNE-
ZEU!)

Era o ceață deasă sau era poate un nor uriaș 
și aproape compact!? Stăteam pe un bolo-

van, pe muchia prăpastiei. Nu gândeam la nimic. Dar, 
totuși, mă încadram perfect în peisaj, iar muntele... 
O! Muntele, parcă mă lua în brațe, mă cuprindea cu 
energiile sale pozitive, ca într-o pânză fină, țesută din 
coconi de mătase naturală! Treptat, norul sau poate 
ceața, cobora către văile muntelui. Priveam cu stu-
poare, la ce despărțea viața de moarte, căci un singur 
pas alături de bolovanul cel atotștiutor  m-ar fi proiec-
tat, poate, cu sute de metri mai jos, peste multele pi-
etre mai mari sau mai mici, care mă făceau să cred că, 
probabil, pe acolo a fost valea prin care a înaintat, în 
era quaternară, un ghețar, purtând de-a valma urme 
vegetale și minerale, din care, poate, a renăscut (cine 
știe?) noi, dar totuși vechi de sute de mii sau milio-

ane de ani, forme de viață. M-am prins cu grijă de bo-
lovanul pe care stătusem, inconștientă la primejdie și 
m-am apropiat de vârf.  Panta nu era mare. Deodată, 
privind cu atenție de jur împrejur, am constatat că la 
depărtare de zeci sau sute de kilometri, alte vârfuri de 
munți își făceau apariția.

 Covasna, 5 septembrie 2021
 (Reconstituire din anul 1967)

TU AI DESȚELENIT VIAȚA

 MOTO:  “Întins-am către tine mâinile mele, sufl-
etul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă.” 
(Psalmul 142)

              (Se dedică soțului meu Ion Nelu)

Te văd ca pe un mag ce vine din vechime, a 
cărui vârstă biologică nu se poate determina. 

Dar flerul polițist și de spion notoriu, întotdeauna pre-
cede palma ta. Căci palma ta nu-i o bătaie, să simtă 
usturimea pe obraz, este laser, acupunctură în crei-
erul cel slab.

Reflexele vioaie, de prindeai musca-n zbor, în 
multe meciuri te făceau portar! Și-atunci echipa-ți 
câștiga la scor, ce fabulos se integra-n decor!

Alambicată ți-a fost soarta de copil! Iar pe măsură 
ce creșteai, noi greutăți au apărut!

Nu-mi pot imagina cât te-a durut ca să renunți 
tu la liceu, unde fosta-i remarcat! Chiar profesorul 
de desen, trecând printre bănci, s-a oprit în dreptul 
tău și admirându-ți desenul tehnic fără cusur, a ex-
clamat: “Măi băiete, tu ai să ajungi inginer!” Dar cât 
de abrupt ai luat viața în piept, când tatăl tău bătrân, 
s-a îmbolnăvit foarte grav de inimă! Debutul a fost un 
epistaxis în urma căruia a umplut un lighean de sânge, 
sânge care în final venea ca o spumă!

Când totul părea pierdut, cu multă stăruință, 
ai reușit să-l internezi la cel mai vestit spital din 
București, cu specific de cardiologie, la ASCAR, salvân-
du-i astfel viața! Iar bunul tău tată, a mai trăit 23 de 
ani cu medicamente din 6 în 6 ore (unul îl ținea sub 
limbă), iar mama ta nu-l punea la nici o treabă, nici 
măcar să râcâie boabele de porumb de pe știuleți, 
zicându-mi: “Eu am vrut cine strigă la poartă, să strige 
nume de bărbat, nu de femeie văduvă!”

Astfel tataie Milea (nea Mitică după cum îi zicea 
lumea), a apucat să își vadă fiul căsătorit, cu o facul-
tate terminată și să-și vadă și nepoata crescând, până 
la 5 ani.

Ar mai fi multe de scris și de povestit, dar această 
temă o voi relua mai pe larg în romanul meu ce va 
cuprinde 3 generații, pe care l-am început de mult și 
la care mai scriu și acum...

Slatina,16-17.10.2020
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ILIE 
GORJAN

ORAȘULUI 
MEU RÂMNIC

Iubesc orașul acesta
cu toamnele lui târzii pline de sunete
galbene
și de frunze cu zbor aurit,
și oamenii aceștia de munte
cu irisul limpede
și clar ca lacrima din ochii Capelei,
cu brazii ce înalță spre cer
cântec de Olt
ca un braț de străjer.

Iubesc orașul acesta
cu zâmbetul străzilor dospit
în tăcere,
cu parcuri ce-și lasă amintirile pe bănci
desenate cu pânze de vis
și uitare,
și râul ce-și poartă zăbala în dans
ruginiu către cântec
și mare.

Iubesc orașul acesta
ca și cum aș iubi o poveste desprinsă
din ochii Zăvoiului blând și
născut din visare,
cu glasul lui Ţărnea zidit prin
iubiri de legendă,
și lira lui Pann plămădită-n acorduri
de pluș,
cu teii romantici ce-și varsă prinosul de zbor
diamantin
pe Calea lui Mircea, Decebal și Zamolxe,
ce-și soarbe credința din graiul
străbun
strămutat peste veacuri în sfântul
și marele nostru Destin.

PUIU RĂDUCAN
CĂDEREA

În liniștea singurătății stupide, alunec pe derdelușul 
vârstei și mereu mă opresc brusc în câte-un gând 

paranoic.
Ăsta a început să-mi facă probleme.
Cică... va fi bine!
Vor veni vremuri mai bune, i-auzi!
De teama delirului său celelalte gânduri îl cam ocolesc.
Niciunul dintre ele nu-și explică starea acestuia care 
prevestește... vremuri bune. 
Să-nsemne asta a moarte?
N-aș vrea.
Dar nici celelalte gânduri nu mai sunt ce-au fost și nu mai sunt cu 

mine. Le-am auzit într-o sâmbătă cu post negru că-mi șade bine în 
pustia mea. Am încercat să mă iau după domniile lor, să le supraveg-
hez, dar ranița doldora de ani și-un rug obraznic m-au împiedicat și am 
căzut pe ele.

Am căzut pe gânduri și s-au spart.
31052022 – B. Olănești

RĂBDAREA PĂMÂNTULUI

La sanatoriul gândurilor hărmălaie mare. S-a adus marfă 
proaspătă, cu certificat de  garanție, iar gelozia și invidia  pro-

duce sinucideri de nori.
Arde pământul
Crăpăt de căldură și crăpături în pământul ce încă ne suportă. 
Moașa de la sectorul săruturi cu-mbrățișări solare a fugit în con-

cediul pitit cu șoferul de pe ambulanța comediei cu jenă caldă. Se 
vor desfășura câteva nopți fără dragoste lentă. De secetă, frunzele au 
căpătat riduri la tâmple și pe obrazul subțire.

Vara încă se mai joacă-n fața blocului cu cheia la gât. Serile desculțe 
aleargă  pe  bulevardul amintirilor noastre, mai ales în diminețile  ce nu 
mai produc răcoare. Pământul când încinge, când se ocupă cu prijoni-
tul pomilor sau al acoperișurilor nărăvașe.

Sunt sita rară prin care trece timpul. Privesc neputincios rămășița 
nisipului din clepsidra scursă-n Valea Șasei, pe dealurile Ţepeștiului na-
tal și-n piscul Brădișorului.

Nu mai este mult.
De după ușa dimineții soarele dă-n pârg. Nopțile obosite îmi par 

ca la începuturi, dar sunt pline de reumatism la tendoanele în care a 
pătruns afurisenia.

Mă pitesc după prețul iertării să ascult cântul icoanelor bătrâne și 
vocea adâncurilor.

Până ce macii nu pleacă în pelerinaj mă scufund în arta traficanților 
de îngeri și nu mult...

Cât mă va răbda pământul.
01082022 – Rm. Vâlcea

POEZII

Seara desculță

Umblă seara desculță pe bulevard.
Vai, cât de rău mă doare-alintul!
Îi trimit un zâmbet cald, de leopard,
să-l mângâie-n tot labirintul.

Văd cum se duc spre casă cirezile-n amurg,
precum în cer...  floarea de tei,
iar noapți cu ghiocei în păr se scurg,
după cirezile anilor mei.

Zâmbește venirea tăcută și rece.
Cuiul mă  plânge în mâna răstignită.
Mi-ascult plânsetul ce se petrece,
sub pleoapa-nchisă și-nțepenită.

Târziul venit devreme

Târziu, în noaptea rece și păgână,
cu mici scântei prin crăpături,
un sân obraznic mă purta de mână,
în timpul mut cu multe-ncurcături.

Și-n poarta nopţii cu pleoapele închise,
pe când copacii alergau pe dealuri,
sta moartea care mă... ochise,
purtând pe trup trei negre voaluri.

Și-n umbra unei lacrimi cu clopoței la spiță,
doream să fac un... stânga împrejur,
să mă ascund în vale... sub căpiță,
ce-n minte-mi căpăta firav contur.

Doream să mă ascund în sângele de crivăț.
Să scap de moartea ce mă țintuise,
dar ea, mă tot amenința cu-n băț
și îmi spunea că vremea nu-mi venise.

Venise-n schimb târziul cam devreme,
cu vânturi reci, luate de-mprumut,
pe gloata anilor se tot așterne,
și-mi spune: Bă, ești cam trecut!...

PAVEL 
RĂTUNDEANU 

FERGHETE

POEME CA DILEME

(To: Ben Todica, Cichirdan Petre)

DUMINICĂ, AM SCRIS

Nu, 
vreu să te cert, e cert,

drag făinoșag ca o mireasă 
ca pe Vica să te trec peste prag 

ca pe un ștab, 
final alifii române,

dar cu multele greșeli, 
nu m-așteptam,

în poezie să mă promovezi, 
să mă înnobilezi zj de zi,

în drept de a fi mega 
magna cum laude

 laudator temporis acti, 
cu tot  amarul de  greșeli, 

un fel de ipocrite gramaticale poticneli, 
în urma enormelor oboseli și poticneli,

în greșeli peste greșeli...

ȘI LUNI AM SCRIS

Sunt ceea ce sunt 
obsedat de muncă 

 și de cugetare adâncă
 și mă confrunt cu sapa,

cu unealta 
să se lovească de os și să cânte, 

în note melodioase înalte,
cu bilă și abilă rezonață 

de o rezonața nesilențioasă 
atonală și  spartă de alamă

 ca să încânte ca două fedeale 
armonizând, 

în tonalitate  cer și pământ, 
în profund ca păstorul blànd:
luceafăr și strălucind profund 
Adevăr-stelar și profund-astral 

și monumental-universal...
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M. SPORIȘ

Se spune, prin cancelariile lumii preocupate 
de soarta planetei, că marele învingător al 

războiului cel mare scrie condițiile păcii globale, că 
așa ar fi political corect! Unde-i legea leului - regele 
șeptelului!-, nu încape tocmeală! Iată-ne înfrățiți 
cu „eliberatorii” sovietici, sărbătorind victoria 
înfrângerii, la 23 August, anual, și defilând cu flamuri 
că am fost primiți cu flori, cu grâne, cu bogățiile 
solului și subsolului, în marele lagăr socialist. Ba 
că ni s-a rezervat și cazarea prin „raiul siberian”, 
tuturor ostașilor prea obosiți pe la Cotul Donului, ori 
bucovinenilor și basarabenilor trimiși pe viață să vadă 
lumea nouă a prea răsăritului. Toate sunt până la o 
vreme însă! Globul, ca un teatru de păpuși și-a tras 
o cortină... dar prin spațiul nostru mioritic mioara 
năzdrăvană cânta tot la balalaică despre realismul 
socialist. Nu observase biata turmă, chiar dacă din 
1964 își angajase baciul cel mare de la București, 
că Dumnezeu fusese dus și El în turismul siberian și 
prin bisericile noastre, rămase în picioare, se slujea la 
două capete, că dee!, așa zice scriptura că împărățiile 
toate, daa... toate!, sunt de la Dumnezeu! Știuse 
bine propaganda noii gărzi pretoriene să costumeze 
diavolul și să scrie noile acatiste și imnuri. Prin 1990, 
când unul dintre gardienii lagărului a deschis poarta 
(nu va râmâne nepedepsit, chiar dacă înnobilat cu... 
Nobel, de lagărul... demo(ni-et!)crat!), observându-
se ruperea cortinei, și la noi, s-a pus de-o răzmeriță, 
oricum ceva semănând cu o revoluție. Fusesem duși 
la pension în Siberia, ori băgați în diviziile patriotice 
ale lui Horia, Cloșca, Crișan, Tudor Vladimirescu, 
odată cu ruperea frontului răsăritean, iar acum 
refăceam ...Frontul Salvării Naționale! Nu ne prea era 
clar, și încă planează întrebarea, de ce anume trebuia 
salvată nația? când frâiele comandamentului erau 
rusești?, poruncile roșii neabolite?, adică toate cele  
școlite, instruite, dresate politico-ideologic o viață, 
prin ofertantul răsărit cu atâtea amintiri frumoase 
despre concediile siberiene, erau deja o credință! Să 
ne facem iluzii că am schimbat brusc macazul și că 
am uitat necazul? Mentalul intoxicat cu insistență o 
jumătate de secol, putea el să fie vindecat repede, 
când lumea bună se plângea să nu se întineze 
cuceririle vechi? (ale cui ? Domnule Ilici? Brucan? 
Militaru? ș.a.m.d/ ale armatei  fostei propagande... 
mâncătoare de pensii, pentru contribuția prin 
munca ideologică, o viață? ale paznicilor devotați și 
a educatorilor  „pensioanelor” de la ocne, canal, să 
disciplineze intelectualitatea nedresată, ca o luptă 
împotriva unor bandiți ai poporului? Devenise clar 
că dezintoxicarea avea nevoie: de timp lung, precum 
o istorică traversarea deșertului, venind dinspre o 
robie; de noi table de legi; de noi profeții, în măsură 
să traseze o Cale credibilă. Tranziția care a urmat, 
ca un tunel care nu se mai termină, ne-a arătat 
întunericul din noi înșine, îndârjirea vechiului apărător 
al privilegilor, timiditatea înnoirii, dar și conștiințele 
supraviețuitoare, uneori faptele ivite din ascundere, 
care își strigau adevărul suferințelor. Despre acestea 
dorim să scriem aici, scuzându-ne pentru prea lungul 
și poate supărătorul expozeu al contextului în care 
unii au fost avocații diavolului!

Titlul ales vorbește despre... „file adăugate” și 
trebuie să mă explic. Aveam 9 ani (acum peste 60 
de ani!), elev cu cravată roșie la gât, când citind un 

FILE NOI ÎN „DOSARUL SIBERIA”
pomelnic scris de mama, pun o întrebare nevinovată: 
„De ce ai trecut aici pe pomelnic Ion...dispărut? Că 
ceilalți sunt, ori la vii, ori la morți!” „Este fratele 
meu și unchiul tău, luat prizonier la ruși!”. Luam 
cunoștiință despre prizonierii români duși în sclavie în 
Siberia, contrariat că frații noștrii, cum ni se spunea la 
școală, nu se purtau omenește. Mai apoi am cunoscut 
direct pe un alt unchi din sat, Popescu Constantin, 
care după vreo patru ani s-a întors din prizonierat. 
Iată-mă, copil fiind, trăind într-un adevăr, cu două 
linii paralele. Am și documentat într-un articol : „ 
Mama și eliberatorii” povestea primei 
mele file a „Dosarului Siberia”!  (vezi 
„Undeva în Loviștea eternă, povestea 
unui neam de moșneni” Editura 
ADRIANSO, Rm. Vâlcea 2015, p.193-
200). După atragerea de atenție a 
mamei am înțeles că sunt lucruri care 
nu se pot spune și că tot ceea ce se 
spune trebuie luat cu titlul de inventar 
că vor veni ele și înțelesurile, când va 
fi voie... După 1990, nu mai aveam 
opreliștea dezbaterilor publice și a 
opinilor personale care ne-ar fi pus 
în nesiguranță, ba au apărut și multe 
lucrări oprite mai înainte de cenzură. 
Editurile au scos la vedere amintiri, 
jurnale, ipoteze controversate, istorii 
partizane, fabulații protocroniste, ma- 
nipulări abile etc. - o adevărată ava-
lanșă de informații, în care decantarea 
albului de negru devenise dificilă. Și în 
acest plan lupta între tabere își pro- 
mova propriul adevăr ca ordin subtil 
al luptei din scenă. Să remarcăm doar  
că serialul, despre universul concen-
trațional: „Memorialul durerii”, era di-
fuzat în perioada de minimă audiență a 
canalului central al televiziunii publice, 
că influencerii jucau pe toți purtătorii 
de cuvinte... vechi și noi, iar că revistele 
cu titluri sugestive identificau taberele 
alături de cotidienele din teren (ce 
titluri: Dilema, Adevărul, Libertatea, 
România...când Mare, când Liberă!,... 
când Literară ș.a.m.d.!). Apoi filele 
dosarului s-au adăugat firesc pentru 
că eram din ce în ce mai avizat și cu un înțeles, ceva 
mai rafinat, al celor ce se iveau în spațiul public. 
Voi fi constatat apoi că numărul celor interesați de 
chestiune este în continuă creștere. Iată ce sinteză 
făceam în 2015, asupra problemei (op. cit. p.197)

„A trecut 1990 și în peisajul editorial au apărut 
mai multe lucrări document despre destinul româ-
nilor după glorioasa eliberare sovietică. Ofițeri, solda- 
ți, cercetători au venit cu zguduitoarele lor mărturii, 
privind atrocitățile războiului, dar mai ales despre 
modul cum știe învingătorul să scrie istoria, ocolind 
lucrurile incomode sieși. Vom fi aflat și despre iu-dele 
care și-au trădat neamul, devenind eficiente instru- 
mente de tortură pentru siluirea conștiinței de neam, 
pentru denigrarea a tot ceea ce este sfânt, apoi într-
un cinism grotesc se vor fi transformat în justițiarii 
propriilor lor crime, răstignindu-ne încă o dată. 
Prizonierii Infernului, 2.vol. (scriitor George Voica, 
care scrie în numele unor prizonieri supraviețuitori, 
pățanile din ... infernul pământesc!), Cavalerii Ordi-

nului Mihai Viteazul și Poarta Albă (Dumitru Nico-
dim), Amintiri despre Basarabia (....), Luntrea lui 
Caron (Lucian Blaga), Protocoalele Kogaionului 
(Ioan Coja). Tot un Fel de Istorie, 3 vol.(Istoric Titu 
Georgescu), Jurnal de front (Constantin Isărescu)...
(...) În Monografia Comunei Câineni apărută în 
2008, în anexele cu eroii din comună ai războaielor 
sunt menționați între prizonierii eliberați în 1949 
următoarele persoane: Iova P. Toma, Martin Ion, 
Teodorescu Dumitru, Popescu E. Constantin...” Sen-
sibilizat asupra ... chestiunii îmi făcusem un obicei: 

să dau imediat un ecou public, scriind 
vreun articol despre cartea citită; 
să intervin în dezbaterile publice 
cu ocazia unor evenimente care se 
pretau la rememorarea unor file ale is- 
toriei aflate în surdina oficială, ori scri- 
se partizan. Sub imperativul lui scripta 
manent, am publicat articolele în revis-
te, am scris cărți, adică am completat 
continuu... dosarul Siberia, ca pe un 
angajament asumat pentru memoria 
unchiului meu Ion Petcu, ca unui erou 
necunoscut ce era pentru nepotul lui, 
pe care nu a avut norocul să-l cunoască. 
Apoi voi fi observat spiritul mai incisiv 
al unor organizații civice precum „Pro 
Democrația” (vezi lansarea cărții „Trăim 
printre ticăloși” de Alexandru Ionescu, 
Editura Eurolobby, 2009), „Cultul 
Eroilor” (sub deviza Imnului eroilor: ... 
dezveliți tot adevărul!) dar și apariția 
unor Forumuri locale (din păcate, prin 
aservire partizană, deturnate repede 
de la necesara echidistanță a spiritului 
civic autentic! Să mai remarcăm con-
fluența în chestiune și a artiștilor dra- 
matici, prin două exemple: 1. Alexan-
dru Florin Ţene, prin 2003 propune pie- 
sa de teatru în două acte „Vă somez, 
domnule doctor!”(Editura Fundației 
Culturale „Ion D. Sârbu”, Petroșani, 
2003) care ne atenționează, în loc de  
introducere/prefață: Procesul comunis- 
mului nu este un deziderat, e o nece-
sitate imperioasă pentru a fi ce trebuie 
să fim în viitor. Nu se poate construi 

o societate nouă pe mizeria alteia. (acest motto se 
va repeta pe un fond de melodie adecvată până la 
începerea spectacolului.)” Observăm că un simulacru 
de „proces” s-a făcut! Și au fost scoși basma curată 
toți torționarii, iar beizadelele foștilor? Reînnobilate 
cu drepturile moștenite...! Și cu asta ce-am făcut? 
S-ar fi întrebat Constantin Tănase!   2. Aflăm că Teatrul 
Național „I.L. Caragiale” pune în scenă, acum în  
2022, o nouă filă în dosarul... Siberia, vorbind prin  
artă de vreo 20 de ani de Siberia. Salutăm eveni-
mentul!

Am primit zilele trecute niște... file noi pentru 
dosarul nostru! Îi mulțumim autorului Ion Talpoș 
pentru cartea „Jurnalul unui prizonier de război-
Dumitru Roman (1915-1998)”. Am promis un ecou 
după o atentă citire și răscitire și acest fapt m-a 
obligat la mai extinsa introducere, tocmai pentru a 
evidenția importanța acestei cărți în contextul unei 
utilități publice, incontestabile. 

(Continuare în pag. 12)
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Pr. Dr. Constantin MĂNESCU

Deși m-am născut în plin regim 
comunist, în decembrie 1960, 

și am învățat unsprezece clase la 
școala în care era dominantă ideo-
logia materialistă, am avut, datorită 
mamei mele, marea șansă de a urma 
învățământul teologic, timp de dois-

prezece ani, la Seminarul Teologic din Craiova și la In-
stitutele Teologice din București și Sibiu. În aceste școli 
am auzit pentru prima dată cuvintele Mântuitorului 
Hristos adresate iudeilor care crezuseră în El: „Dacă 
veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat uce-
nici ai Mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va 
face liberi” (Ioan 8, 31-32). Atunci mi-am dat seama de 
faptul că atunci când iubești adevărul, înțelepciunea 
pătrunde mai ușor în ființa noastră. Și tot atunci am 
aflat că romanii nu sunt civilizatorii noștri și că de fapt 
suntem urmașii unui neam de eroi, pe care scriitorii 
greci îi menționau de obicei cu numele generic de 
„geți”, iar autorii romani cu denumirea de „daci”, care 
derivă de la cuvântul „daos” (acesta, în frigiană, limbă 
înrudită cu limba tracilor, înseamnă „lup”). Este vorba 
deci despre unul și același popor, geto-dacii, despre 
care Herodot spunea că sunt „cei mai viteji și cei mai 
drepți dintre traci”.

Toate adevărurile despre strămoșii noștri geto-daci,  
despre limba și spiritualitatea lor, superioare multor 
popoare din antichitate, le-am aflat apoi participând 
la mai multe congrese de Dacologie, inițiate în anul 
2000, după cum era și firesc, la Sarmizegetusa, apoi la  

TRECUT ISTORIC ROMÂNESC. MARTORI CULTURALI ȘI IDENTITARI
Densuș, București, Oradea și în alte orașe ale țării noas- 
tre. La acest „maraton” al Dacologiei s-au implicat cu  
toată ființa, de mai mulți ani, oameni iubitori de cultu- 
ră și de adevăr istoric din localitatea Buzău, atestată 
documentar la 31 ianuarie 1431. Buzoienii s-au dove- 
dit tot timpul a fi adevărați daci, continuatori ai tradi-
țiilor și valorilor spirituale moștenite de la înaintașii 
lor, transmise prin ereditate (genetică) și educație.

În condițiile în care forțe oculte, interne și ex-
terne, urmăresc  cu bună știință distrugerea identității 
naționale a românilor și falsificarea unei istorii cu 
care trebuie să ne  mândrim și care este demnă de 
marile enciclopedii ale istoriei universale, oameni 
minunați de pe aceste meleaguri ale Buzăului bine-
cuvântate de Dumnezeu au inițiat, în anul 2021, 
Simpozionul Național cu titlul generic „Trecut istoric 
românesc. Mărturii culturale și identitare”, care a 
reunit mai multe personalități românești, dornice să 
mărturisească adevărul despre noi, să dea răspunsuri 
la întrebările: „Cine suntem? De unde venim? Înco-
tro mergem?”. Astfel, s-a continuat munca de  reîn-
viere a spiritului dacic pe plan național, dovedind încă 
o dată că adevărul vine de la Hristos Mântuitorul, 
care este „Calea, Adevărul și Viața” și că totdeauna 
sufletul omului tinde spre lumină și năzuiește spre 
frumusețea lui Dumnezeu, spre iubire, dar păcatul 
din lăuntrul nostru eclipsează, ascunde lumina dra-
gostei lui Dumnezeu din noi. Astfel, suntem nevoiți să 
luptăm cu noi înșine și să părăsim iluziile și falsurile 
istorice și științifice cu care am trăit.

Ajuns la ediția a doua, acest simpozion a avut 
loc în perioada 12-14 mai 2022 și a fost organizat 

de „Fundația Origini Carpatice”, în parteneriat cu 
Asociația „Sfatul D.A.C.I.” („Sfatul –Dreptate, Adevăr, 
Credință și Iubire”), al cărei președinte este medicul 
Sabin Bâldea, și cu „Ars Amatoria” din Craiova, având 
ca președinte pe dr. ing. Sorin Popescu. Sufletul, mo-
torul și catalizatorul tuturor participanților la acest 
simpozion, care a asigurat buna desfășurare a eve-
nimentului sub toate aspectele lui, a fost ing. Vasile 
Prăjescu, redactor șef al revistei „Origini”, ajutat, 
desigur, de un inimos colectiv de colaboratori. Aceștia 
au ales cea mai potrivită și minunată locație pen-
tru desfășurarea lucrărilor simpozionului, și anume 
stațiunea balneară Sărata Monteoru, situată la circa 
20 km. nord-vest de orașul Buzău.

Denumirea localității vine de la izvoarele sărate 
cu ape tămăduitoare (în trecut se numea Fundul 
Sărății), iar cuvântul „Monteoru” vine de la termenii 
de munțișori sau munțiori, care definesc dealurile din 
partea locului. Localitatea Sărata Monteoru, care este 
de fapt un sat în comuna Merei, județul Buzău, din 
Muntenia, este străbătută de pârâul Sărata, care se 
varsă în râul Ialomița, aproape de Urziceni, râu nu-
mit de daci Naparis. Proprietățile curative ale apelor 
de aici au fost descoperite și puse în valoare de Dr. 
Guyenot, medic consultant la Aix-les-Bains din Franța 
și medicul personal al omului de afaceri de origine 
greacă Grigore Stavri, care l-a sfătuit pe acesta să se 
trateze cu apele de la Fundul Sărății. Grigore Stavri s-a 
stabilit aici, și-a luat ulterior numele de Grigore Con-
stantinescu-Monteoru și a cumpărat toate terenurile 
petrolifere din zonă, precum și întregul sat. 

(Continuare în pag. 10)

ISTORIA SCULPTURII ROMÂNEȘTI - OCTOMBRIE
VLADIMIR FLOREA (3.10.1922 Cor-

lata, Suceava – 1984 Iași)
A a absolvit Academia de Arte Frumoa-

se, în perioada 1951-1983 a realizat 150 
de sculpturi, multe dintre ele fiind expuse 
la Muzeul de Artă din Iași și la Muzeul Vasile Pogor 

din Iași. Dintre acestea fac parte (selec-
tiv): „Maiacovski“ - bust din ipsos, expus 
la Universitatea „Al. I. Cuza“ - 1951; „V. I. 
Lenin“ - bust din ipsos expus la Muzeul de 
Artă din Iași - 1952; „K. Marx“ - bust din 
ipsos. - 1953; „G. Enescu“ - bust din ipsos, 
Muzeul de Artă din Iași - 1955.

EFTIMIE BÂRLEANU (6.10.1916 
Măzănești, Suceava - 19.01.1986 Iași)

Sculptor munumentar, a urmat școala 
primară în satul natal, Școala de Arte și 
Meserii din Câmpulung Moldovenesc, 
secția sculptură în lemn, apoi Academia de Arte Fru-

moase din Iați. A lucrat ca profesor 
la Institutul de Arte Platice din Iași. 
A fost membru al Uniunii Artiștilor 
Platici din România, iar din 1964 a 
devenit artist emerit, fiind distins 
cu ordinul „Meritul Cultural clasa 
IV“. Lucrări monumentale (selectiv): 
„Ion Creangă“ - bust de granit - 1968; 
„Dosoftei“, bronz, 1975; „Ștefan cel 
Mare“, bronz - 1977; „Nicolae Iorga, 
Botoșani.

RADU MOGA MÂNZAT (8.10.1906 
Sibiu - 1950 Brad)

A urmat școala de arte frumoase din 
București, secția sculptură. A lucrat ca pro-
fesor de desen la Arad, iar apoi ca profesor 

de desen la Liceul „Avram Iancu“ 
din Brad. Lucrări monumentale 
(selectiv): „Bustul lui Crișan“ - 
1934; „Ion Vidu“, Lugoj - 1934; 
„Bustul lui Traian Grozăvescu“, Lu-
goj, 1936; „Bustul lui I.C. Brătianu“, 
Lugoj - 1937; „Statuia lui Decebal“, 
Deva - 1937; „Bustul lui Ioan Rusu 
Șirianu“, Arad - 1938.

VASILE GORDUZ (8.10.1931 Orhei - 
12.12.2008 București)

A absolvit Academia de Arte Fru-
moase din București, devenind apoi, în 

1963, membru al Uni-
unii Artiștilor Plastici din Româ-
nia. Din 1990 a lucrat ca profesor 
la Universitatea Națională de Arte 
frumoase din București. Lucrările 
sale au fost expuse la expoziții din 
țară și străinătate (selectiv): Praga 
- 1968; Roma - 1973; Berlin - 1974. 
Lucrări monumentale (selectiv): Sta-
tuia lui Eminescu (Montreal); Statuia 
Împăratului Traian (Roma); Tatuia lui 
Mircea Eliade (București).

PETER JECZA (16.10.1939 Sf. Gheor-
ghe - 24.03.2009 Timișoara)

Sculptor român de etnie maghiară, a 
urmat Școala Medie de Arte Plastice din 
Tg. Mureș, apoi Institutul de Arte Plastice 
și Decorative „Ion Andreescu“ din Cluj. A fost ca- 
dru didactic în Timișoara la Facultatea de Arte a Uni- 
versității, la Facultatea de Arhitectură, Profesor de de- 
sen și geometrie descriptivă la Institutul Politehnic, 

profesor de sculptură la Faculta- 
tea de Arte. Operele sale au fost  
expuse la expoziții din țară și stră-
inătate: Galeria Apollo București 
- 1073; Galeria Pro Arte Lugoj - 
1986; Galeria 28 Timișoara - 1993; 
galerii din Germania și Elveția.

GAVRIL NICHITEAN (31.10.1932 Mar-
ginea, Suceava - 29.11.2019 București)

Specializat în sculptură în lemn, a 
urmat școala de ofițeri, fi-
ind ofițer activ în trupele de 
grăniceri până în 1975. Urmează cursurile 
Școlii Populare de Artă din Iași. A lucrat ca 
instructor la Școala Populară de Artă până 
în 1992, când și-a deschis propriul atelier 
de sculptură. Lucrări monumentale (selec-
tiv): Bustul lui Gh. Flondor, bronz, Rădăuți 
- 2008; Bustul lui Burebista, Sibiu; Bustul 
lui Decebal, Sibiu.

(sursa: wikipedia) Emil MANZUR
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Aseară, 02 sept. 2022, la sala de 
concerte a Filarmonicii râmni-

cene am urmărit concertul Formației 
Athenaeum Brass Quintet din Bucu-
rești care a prezentat pe scena acestei 
instituții muzicale un potpuriu din ce-
lebre opusuri închinate muzicii de jazz, 

de data aceasta, interpretate de cinci artiști interpreți 
la instrumente de suflat și o percuție... O interpretare 
de mare valoare cu lucrări celebre, ușor de recunoscut, 
cum ar fi de exemplu tema principală din muzica 
filmului de desene animate „Pantera Roz” (creație din 
1963 a celebrului compozitor de muzică de film Henry 
Mancini-care, la viața lui, a câștigat nu mai puțin de 4 
premii Oscar, un premiu Globul de Aur și nenumărate 
premii Grammy) sau cunoscuta melodie Macarale 
compoziție din anul 1961 a Formației Trio Grigoriu...
Toți, cei cinci interpreți, componenți ai Filarmonicii 
George Enescu, interpreți de mare calibru, care sub 
culoarea inconfundabilă a muzicii de jazz au dat curs 
în realitate acestor  tonalități care au încîntat publicul 
vâlcean...Oleg Răileanu - trompetă, Octavian Bogdan - 

UN CONCERT CARE A REÎNCĂLZIT VIAȚA CULTURALĂ A RÂMNICULUI
trompetă, Sebastian Burneci - trompetă, Ioan Gabriel 
Luca - corn, Florin Pane - trombon, Laurențiu Sima - tubă 
și Adrian Tetrade - percuție sunt cei șase interpreți care 
au reîncălzit viața culturală a Râmnicului după această 
lungă perioada de stagnare...provocată de atâtea știri 
alarmiste și opreliști care s-au făcut prin 
canalele de televiziune (de amintire 
tristă fiind sloganul cu televizorul ați 
mințit poporul!) ...Da, concertul de 
vineri seara a fost unul care a de-
monstrat că vâlceanul a meritat să 
învingă vicisitudinile vremii, să se 
opună timpului ploios, și să meargă 
la spectacol!... Să cunoască, să apro- 
fundeze mai bine tonalitatea, frumu- 
sețea acestor instrumente de suflat 
- alămurile - care în secolul XX, prin 
compozitorul rus Dimitri Șostacovici, 
trompeta - în speță, a cunoscut o 
veritabilă, super - afirmare fiind în 
permanent dialog cu pianul spre exemplu în cele 
câteva concerte, inclusiv opusul 35; un miracol acest 
instrument (am văzut ce a realizat Sebastian Burneci 
pe scenă) care a excelat în perioada preclasică și 
pe care Șostacovici l-a revitalizat în secolul trecut 
cum nu a mai făcut-o nimeni...Felicităm pe cei care 
au contribuit la aducerea acestui quintet pe scena 
Filarmonicii vâlcene instituție cu adevărat aflată în 
fruntea elitelor culturale ale acestor vremuri și nu 
numai!

*
„În perioada 26 august – 4 septembrie, în baza 

unui Protocol de colaborare încheiat între Asociația 
Ataraxia și Primăria Municipiului și aprobat prin HCL 
nr. 227/2022, în oraș se desfășoară prima ediție a 
Festivalului de artă stradală VISart. Sub genericul 
”Dăm culoare orașului, aducem Arta în stradă”, 
evenimente precum animații stradale, statui vivante, 

reprezentații teatrale, concerte sau work-shop-uri 
pentru copii vor anima centrul civic al Râmnicului”. 
Iată, am arătat prin acest fragment dintr-un 
comunicat de presă al Primăriei Râmnicului, și cine 
este principalul organizator al evenimentului din 

seara zilei de 02 sept. 2022; în fapt 
al întregii manifestări Festivalul de 
Artă stradală VISart care s-a des-
fășurat pe parcursul celor nouă zile 
și, care, încă, nu s-a încheiat (03 09  
22). Astfel, în foaierul sălii de con-
cert, prea strâmt de astfel (noi am mai  
spus-o! sala de spectacol, Filarmo- 
nica - chiar, putea să existe - să func-
ționeze - în anexa Consiliului Județean, 
în fosta sală de conferințe, și unde 
trebuia să se reînființeze și salonul de 
artă al artiștilor plasici independenți - 
el s-a reînființat pe holul de la parterul 
CJ...) la intrarea în sală, Asociația 

Ataraxia a organizat un work shop care testa rezistența 
la zgomot și lumină a celor care doreau! Interesant 
momentul, și evenimentul, care nouă ne-a amintit de 
anul 2012 când, tot așa la intrarea în sala de concerte 
a Filarmonicii din Craiova, 09 noiembrie, am organizat 
o expoziție de pictură pe sticlă, Carmina Burana, și 
carte de poezie: Carmine, Caietul gri și Transfigurări...
O expoziție de o zi , acea zi în care avea loc un con- 
cert de zile mari: Carmina Burana de Carl Orff... 
Atunci am vandut cele mai multe carți din seria celor 
de poezie... Mai adaug, că aceeași Asociație Ataraxia 
condusă de Mateea Marin de mai multe ori le-a 
citit tinerilor vâlceni, în diferite locații, din volumele 
noastre de poezii, cei care am depășit de mult șaizeci 
de ani... 

NOTA: Vezi pe video Arhiva secvențele filmate cu 
titlul: ATHENAEUM BRASS QUINTET - PANTERA ROZ

TRECUT ISTORIC ROMÂNESC...     (Urmare din pag. 9)

Acesta a exploatat cu succes zăcămintele de petrol, după care a folosit 
câștigurile pentru a finanța investiția într-o stațiune turistică.  Inaugurarea stațiunii 
a avut loc în ziua de 1 iulie 1895. Aceasta a cunoscut o perioadă de glorie  până la 
cel de-al Doilea Război Mondial, fiind distrusă după instaurarea regimului comu-
nist și confiscarea proprietății.  Dar localitatea mai este cunoscută și pentru cultura 
Monteoru, o cultură arheologică ce cuprinde situri datând din epoca bronzului 
(mileniul II î. de Hr.), cele mai importante fiind cele de pe dealul Cetățuia și de pe 
platoul Poiana Scorușului. Prima prezentare completă a descoperirilor de la Sărata 
Monteoru și atribuirea numelui de „CULTURA MONTEORU” se datorează arheo-
logului Ion Nestor (1905-1974) și lucrării sale din 1933. Trebuie menționat faptul 
că aria culturii Monteoru a fost prinsă puternic în rețeaua schimbului de perle de 
faianță din Egipt și cercul helladic și micenian către Europa centrală și Anglia. Se 
știe, de pildă, că numai într-un singur mormânt de femeie de la Sărata Monteoru 
au fost găsite peste 400 de perle din acest material.

Iată, în scurte cuvinte, argumentele pentru care acest simpozion a fost or-
ganizat la Sărata Monteoru. Au participat 37 de conferențiari de diferite profesii  
(medici, profesori universitari, ingineri, preoți, muzeografi, cadre militare cu rang 
superior), din toate zonele țării, care și-au dedicat întreaga viață muncii de cer-
cetare și care au, astfel, un cuvânt de spus în domeniul istoriei culturii și civilizației 
românilor. Temele abordate au aparținut preistoriei, istoriei antice, medie- 
vale, dar și celei moderne și contemporane. Nume celebre, ca prof. univ. dr. Mircea 
Chelaru, prof. univ. dr. Leon Zăgrean, dr. Sabin Bâldea, prof. dr. Mihai Popescu, Du-
mitru Ioncică, prof. Ivan Birta, dr. ing. Ovidiu Ţuțuianu, prof. Mihai Vinereanu și mulți 
alții, de fapt toți conferențiarii, au scos în evidență faptul că trăim un război la nivel 
identitar, prin care se urmărește să se distrugă mai întâi identitatea ființei umane  

pe plan individual, la nivelul gândirii, urmată de distrugerea identității naționale. Au 
fost expuse elementele identității unui popor, care la ora actuală sunt în pericol, și  
anume: limba, credința, portul popular, dansurile populare, ritualurile de înmor-
mântare. Anihilarea acestora va duce la „dispariția unui stat pe timp de pace”, cum 
spunea dr. Sabin Bâldea, care a tras următorul semnal de alarmă: „Dacă nu știi cine 
ești și de unde vii, cu siguranță nu știi nici spre ce să te îndrepți, nu percepi valo-
area neamului din care te tragi, nu înțelegi ce să aperi pentru ca statul național din 
care faci parte să dăinuie în veci”. Într-un cuvânt, s-ar pierde conștiința națională, 
a identității de tradiții, istorie, limbă, cultură a tuturor românilor, obținută și 
menționată de-a lungul mileniilor prin sacrificii enorme.

Lucrările Simpozionului s-au desfășurat în sala de conferințe a Hotelului „Ca-
zino” din Sărata Monteoru și au fost deschise de  Preotul dr. Florin Ţuscanu, un îm- 
pătimit colecționar și traducător de carte veche româ-nească, venit din localitatea 
Roman, județul Neamț, care a susținut conferința „Un nedreptățit al istoriei – mit-
ropolitul Visarion Puiu”. Părintele Florin a cercetat timp de 25 de ani viața și activi-
tatea acestui mare ierarh al Bisericii noastre, care s-a născut la 27 februarie 1879 
la Pașcani și a murit în exil, într-o mănăstire catolică din apropierea Parisului, la 10 
august 1964. Condamnat pe nedrept ca „trădător de neam și criminal de război”, 
părintele Florin nu a reușit nici până astăzi reabilitarea juridică a Mitropolitului 
Visarion Puiu și repatrierea rămășițelor sale pământești, aflate în cimitirul Mont-
parnasse din Paris.

Doamna prof. ing. Elena Căpățână a prezentat volumul „Continuitate 
românească”, în care au fost publicate studiile și comunicările științifice susținute 
la acest simpozion, volum apărut la Editura ALPHA MDN, Buzău, 2022. Comisia 
științifică a simpozionului și a editării acestui volum a fost alcătuită din: prof. dr. 
Constantin Mihail Popescu, istoric; prof. ing. Elena Căpățână și ing. Vasile Prăjescu.

(Continuare în pag. 14)
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Sfânta Teofana a fost fiica 
domnitorului Basarab I 

(1310–1352), Întemeietorului Ţării 
Româneşti, şi sora domnitorului Nico-
lae Alexandru (1352–1364), asocia-
tul la domnie al tatălui său din anul 
1342, care a obţinut recunoaşterea 

oficială a Mitropoliei Ungrovlahiei. În luna mai 1359, 
în urma numeroaselor cereri, patriarhul ecumenic de 
Constantinopolului Calist I a acceptat organizarea Bi-
sericii Ortodoxe din Ţara Românească sub forma unei 
mitropolii, aşezând în fruntea ei pe Iachint de Vicina. 
Iniţial, sediul Mitropoliei a fost la Câmpulung, apoi 
este transferat la Curtea de Argeş.

Fiica domnitorului Basarab, la botez a primit nu-
mele de Braida. Mama ei, Marghita, era fiica lui Mako 
(1284–1286), banul unguresc de Severin; pe această 
filieră, familia domnitoare având multe legături de 
rudenie cu familiile nobiliare din Occident.

Basarab I, pentru a-şi consolida poziţia din punct 
de vedere diplomatic, şi-a căsătorit fiicele cu succesori 
la tronurile de ţar al Bulgariei şi respectiv de cneaz al 
Serbiei.

Prinţesa Braida Basarab s-a căsătorit în 1322 cu Ivan 
Alexandru, despot sau prinţ de Loveci, iar din acest an, 
Braida a primit numele Teodora. Din căsătorie a avut 
trei băieţi şi o fată: Mihail Asan, Ivan Straţimir, Ivan 
Asan şi Vasilisa. În anul 1331, şi-a urmat soţul, devenit 
ţarul Bulgariei, la Târnovo, în capitala ţaratului, unde, 
în acea vreme, se aflau moaştele Sfintelor Filofteia de 
la Curtea de Argeş şi Parascheva de la Iaşi.

Noul ţar Ivan Alexandru (1331–1371), beneficiind 
de o lungă domnie a fost o perioadă de tranziţie în 
istoria medievală bulgară; el şi-a început domnia con-
fruntându-se cu probleme interne, dar şi cu ameninţări 
externe venite din partea vecinilor Bulgariei: Imperiul 
Bizantin şi Serbia, însă a recucerit teritoriile pierdute 
în favoarea bizantinilor şi a extins graniţele Imperiului 
bulgar până în nord-estul Traciei, conducând Imperiul 
spre o perioadă de revenire economică şi de renaştere 
culturală şi religioasă.

Teodora şi-a crescut copiii în dragoste de Dum-
nezeu şi cei din jur şi i-a învăţat să deosebească lu- 
crurile cu smerenie, pregătindu-i astfel pentru respon-
sabilităţile care îi aşteptau. Doi dintre fii ei au murit în 
războaie. Durerea pe care a simţit-o este ilustrată, la 
scurt timp după moartea lui Ivan Asan, în Cronica lui 
Manase, unde este reprezentată cu haine cernite la 
prohodirea prinţului.

Pe plan cultural, Teodora a înfiinţat la Loveci, la  
Târnovo şi la Vidin centre de copişti care realizau cărţi  
de slujbă şi lucrări despre viaţa ascetică şi duhov-
nicească.

În anul 1325, Cuviosul Grigorie Sinaitul a adus isi-
hasmul în Bulgaria, iar ucenicul său şi continuatorul 
tradiţiei, monahul bulgar Theodosie a înrădăcinat şi 
mai mult isihasmul în pământul bulgăresc. Lucrarea sa 
a fost continuată de ucenicul celui din urmă, Efthimie, 
care avea să ajungă patriarh de Târnovo (1375–1393). 
În timpul cât a slujit ca patriarh, Târnovo a devenit un 
centru de iradiere a isihasmului în ţările slavone.

În perioada când Teodora a fost ţarină, isihas-
mul era în plină dezvoltare, iar familia imperială a 

PRIMA MONAHIE DE ORIGINE ROMÂNEASCĂ
- Sfânta Teofana Basarab -

ctitorit sau restaurat numeroase mănăstiri. Ea a fost 
contemporană cu Sfântul Ierarh Grigorie Palama. În-
trucât ţarul Ivan Alexandru îl cunoştea şi aprecia pe 
Sfântul Teodosie Isihastul de la Târnovo, ucenicul Sfân-
tului Grigorie Sinaitul, este posibil ca acesta să fi fost 
duhovnicul ţarinei Teodora.

Din nefericire, în 1345 ţarul s-a despărţit de ea în 
favoarea unei femei de altă credinţă, care după botez 
a primit tot numele de Teodora, iar Teodora Basarab 
s-a retras într-o mănăstire, alegând să rămână în Bul-
garia pentru a nu strica relaţiile dintre Ţaratul Bulgar şi 
Ţara Românească.

Nu se cunoaşte mănăstirea în care a fost închi-
noviată Teodora, însă cel mai probabil la o mănăstire 
de lângă Târnovo. La depunerea voturilor monahale, 
a primit-o ca ocrotitoare spirituală pe Sfânta Teofana, 
împărăteasa Bizanţului, ale cărei Sfinte Moaşte întregi 
se aflau la acea vreme în cetatea Târnovo.

Când fiul ei, Ivan Staţimir a plecat la Vidin, unde a 
devenit ţar după împărţirea Imperiului bulgar între est 
şi vest, Cuvioasa Teofana l-a urmat, stabilindu-se, con-
form tradiţiei, la mănăstirea rupestră Albotina din Ti-
mocul Bulgăresc, situată la 20 de kilometri depărtare 
de Vidin, într-o zonă în care există şi astăzi comunităţi 
de români.

Nora sa Ana, soţia lui Ivan Straţimir, s-a ataşat de 
soacra sa, urmând cu multă luare aminte sfaturile 
sale. Datorită activităţii celor două ţarine, Vidinul a 
devenit un important centru cultural şi duhovnicesc. 
Un manuscris remarcabil al Şcolii de copişti de la Vidin 
este considerat  Sbornicul de la Vidin, finalizat în anul 
1360 şi păstrat în colecţiile Bibliotecii Universităţii 
oraşului Gent din Belgia. Manuscrisul, comandat de 
ţarina Ana, cuprinde o colecţie de 16 biografii de fe-
mei sfinte. În această lucrare este prezentată în de-
taliu şi viaţa Sfintei Teofana, Împărăteasa Bizanţului. 
Este posibil ca Monahia Teofana Basarab să fi sprijinit 
realizarea acestui manuscris.

Data trecerii la cele veşnice a Cuvioasei Teofana nu 
se cunoaşte cu exactitate. Potrivit tradiţiei, transmise 
din generaţie în generaţie, în rândul românilor din Ti-
mocul bulgăresc, ea a fost îngropată în faţa altarului 
bisericii săpate în stâncă de la Mănăstirea Albotina.

Credincioşii din părţile Vidinului o cinstesc pe Sfân-
ta Cuvioasă Teofana, făcând pomenirea ei în fiecare 
an la 28 octombrie. Data coincide cu ziua prăznuirii 
Sfântului Ierarh Iachint de Vicina, întâiul Mitropolit al 
Ţării Româneşti, ierarh apropiat de fratele cuvioasei, 
domnitorul Nicolae Alexandru.

Locuitorii din zona Timocului bulgăresc şi sârbesc 
păstrează şi astăzi, după şase veacuri, în memoria 
colectivă faptele şi nevoinţele Cuvioasei Teofana Ba-
sarab, ţarina de neam român care a strălucit prin 
credinţă şi jertfă în pământul bulgar.

Numeroase aşezăminte religioase din ţara noastră, 
precum şi din străinătate, păstrează Icoana Cuvioasei 
Teofana Basarab pictată în frescă.

Astfel, se găseşte la Mănăstirea Strungari din 
judeţul Alba, la Paraclisul Institutului de Endocrinolo-
gie „C. I. Parhon” din Bucureşti, în Baptisteriul de sub 
Catedrala Mitropolitană din Iaşi, la biserica ieşeană 
„Sfântul Iulian din Tars”, la Capela Facultăţii de Teolo-
gie din Cluj, la Mănăstirea Tismana, la Schitul Icoana 
din judeţul Gorj, la mănăstirile Râmeţ şi Strungari 
din judeţul Alba şi la Mănăstirea Rohia din judeţul 

Maramureş, la Catedrala Ortodoxă Română din Nürn-
berg, la biserica românească „Sfântul Apostol Andrei” 
din Viena.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a în- 
trunit sâmbătă, 21 mai 2022, pentru proclamarea cano- 
nizării Cuvioasei Teofana Basarab. În Tomosul Sinodal 
de canonizare, scrie: „Smerenia Noastră, la propu-
nerea Sinodului Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, 
împreună cu toţi membrii Sfântului Sinod al Biseri-
cii Ortodoxe Române, privind la vieţuirea plăcută lui 
Dumnezeu a acestei Sfinte Cuvioase, luând aminte la 
credinţa ei tare şi nestrămutată, la râvna ei vrednică de 
laudă pentru rugăciune şi apărarea dreptei credinţe, 
la dragostea ei faţă de poporul român şi bulgar, luând 
aminte la râvna ei vrednică de laudă pentru slujirea lui 
Dumnezeu şi a poporului ce poartă numele lui Hristos, 
urmând Tradiţiei Sfinte a Bisericii Ortodoxe Române şi 
chemând în ajutor harul Preasfintei, celei de o fiinţă, 
de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

Hotărâm ca, de acum înainte şi în veci, Sfânta 
Cuvioasă Teofana Basarab să fie numărată între sfinţii 
Bisericii şi să fie pomenită în cântări de laudă în ziua 
ei de prăznuire, la 28 octombrie în fiecare an, urmând 
ca aceasta să fie înscrisă în Sinaxar, în cărţile de cult, 
precum şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, rânduim să se tipărească slujba şi  
viaţa Sfintei Teofana Basarab, să i se zugrăvească icoa- 
na, care să fie primită cu toată evlavia de dreptcre-
dincioşii creştini, iar chipul său să fie zugrăvit la loc 
potrivit, alături de ceilalţi sfinţi, în bisericile care se vor 
ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte.

Şi, pentru ca evlavia drept-măritorilor creştini să 
sporească prin cinstirea şi chemarea în rugăciune a 
Sfintei Teofana Basarab, mai rânduim ca ea să fie şi 
ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.

Pentru deplina statornicire a celor pe care le-
am hotărât în chip sinodal şi canonic, am întocmit şi 
întărim cu semnăturile noastre acest Tomos Sinodal 
de proclamare a canonizării Sfintei Teofana Basarab, 
pe care îl aducem la cunoştinţa preacucernicului cler, 
a preacuviosului cin monahal şi a dreptcredincioşilor 
creştini din Patriarhia Română”.

Martor la proclamarea canonizării Sfintei Teofana 
Basarab, sâmbătă, 21 mai, Mitropolitul Naum de Ruse 
a subliniat comuniunea frăţească dintre Bisericile Ort-
odoxe Română şi Bulgară. Înaltpreasfinţia Sa a spus că, 
alături de Sfinţii Parascheva şi Dimitrie, de acum, „Bi-
sericile şi popoarele noastre ortodoxe frăţeşti primesc, 
în persoana Sfintei Teofana Basarab, încă un mijlocitor 
comun de rugăciune, încă o punte duhovnicească şi 
unificatoare în năzuinţa către înălţimile vieţii şi nevo- 
inţele creştineşti, încă un tovarăş credincios pe ca- 
lea îngustă a mântuirii spre Împărăţia vieţii veşnice”.

La acest eveniment istoric pentru ortodocşii româ-
ni şi bulgari a fost prezent şi Mitropolitul Daniil de Vi-
din. Ierarhii bulgari au primit din partea Patriarhului 
Daniel câte o icoană cu reprezentarea Sfintei Teofana.

Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab este de origine 
românească, dar cunoscută drept mamă culturală 
a Bulgariei ultimilor Asăneşti. Ea a rămas în legend-
ele sud-dunărene ca un simbol al maicii devotate, al 
eleganţei domneşti dar şi al evlaviei.

Se cuvine ca toţi credincioşii ortodocşi români 
să cunoască viaţa Sfintei Cuvioase Teofana, să o 
cinstească după cuviinţă şi să-i urmeze pilda vieţii sale.
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Ionuț ȚENE

Mai zilele trecute vorbeam 
la o lansare de carte cu un 

june poet clujean impetuos, ce scrie 
în amintirea moștenirii strămoșilor, 
despre reevaloarea poeților româ-
ni, în scara de valori națională și 
internațională. Amândoi am ajuns 

la concluzia că Horia Bădescu este cel mai mare 
poet român în viață, care ar trebui propus la Pre-
miul Nobel pentru literatură. Horia Bădescu, vechi 
oștean liric al revistei ”Echinox” (1968) are verb, stil 
și metaforă referențială. O nouă radiografie critică a 
poeziei românești recente ar trebui să se realizeze. 
Presa și revistele culturale au făcut un fetiș din Mircea 
Cărtărescu, care are exclusivitate pe singura propune-
re din partea literaturii române contemporane la Pre-
miul Nobel. Ca poet, Mircea Cărtărescu și-a consumat 
vocația lirică cu poemul epopeic ”Levantul”, apărut 
în 1989, când era persecutat de regimul totalitar și 
popularizat copios de presa vremii și editurile de stat 
comuniste. Ultima încercare lirică în volum a lui Mir-
cea Cărtărescu – ”Nu striga niciodată ajutor”, editată 
la ”Humanitas” s-a dovedit un eșec pseudoliric de 
anvergură, fiind criticat copios chiar de prietenii critici 
literari din presa culturală. Volumul l-a scos pe Mircea 
Cărtărescu, la propriu, din circuitul liric contemporan, 
publicând poezii naive și golite de ecuație lirică și de 
emoție, ca un tânăr debutant de 17 ani. De aceea, 
susțin că se impune o restaurare a clasamentului liric 
național, prin reintroducerea poetului Horia Bădescu 
în grila ierarhică de valori lirice românești autentice. 
Poetul Horia Bădescu este un poet complex și com-
prehensiv. Scrie versuri, cu mesaje puternice, care 
pendulează între clasic și neomodernism. Are talentul 
bine șlefuit din punct de vedere livresc și tehnic, de 
a îmbrăca emoția poetică a necunoscutului în forma 
lirică a rațiunii sensibile. Este un poet matur, cu poezii 
care se pot citi, atât seara în intimitatea căminului, 
cât și recitate în piața publică la concerte. E un poet 

POETUL HORIA BĂDESCU NE SPUNE, ÎN FIECARE AN, 
CĂ „E O TOAMNĂ NEBUN DE FRUMOASĂ LA CLUJ”

total și complicat emoțional, cu o vigoare lirică ce îmi 
amintește de Lucian Blaga, Adrian Păunescu și Nichita 
Stănescu. Știe să fie și tradițional, dar și avangardist. 
O face cu o vigoare a expresiei specifică marilor poeți 
latino-americani, de la Pablo Neruda la Fernando del 
Paso. E și fantastic și tenebros, dar și solar și cristalin 
în transmiterea metaforei ca izvor al ancestralului ce 
devine original în inimile cititorilor. Horia Bădescu nu 
s-a mulțumit doar cu rondelul și a inventat ”ronset-
ul”, o formă de specie lirică originală, care deschide 
un nou gen liric pe plan universal. A folosit prozodia 
clasică ca să cristalizeze forța emoției lirice transmise 
cititorului. Poetul are ritm și rimă, dar folosește can-
tabil și versul alb, ca un baladist sau truver medieval.

Horia Bădescu
Horia Bădescu este un poet complet și complex, 

care trebuie reevaluat și repus în fruntea clasamen-
tului liricii contemporane românești. Amintesc doar 
câteva volume de versuri pulicate care au făcut is-
torie literară în epocă. ”Marile Eleusii”, Cluj, Ed. Da-
cia, 1971, ”Nevăzutele Urse”, Cluj, Ed. Dacia, 1975, 
”Cântece de viscol, balade”, București, Ed. Eminescu, 
1976, ”Apărarea lui Socrate”, București, Ed. Eminescu, 
1985, ”Anotimpurile”, București, Ed. Eminescu, 1987, 
”Furcile caudine”, București, Ed. Eminescu, 1991, 
”Cărțile viețuirii”, Cluj, Ed. Eikon, 2013 sau ”Decam-
eronice”, Cluj, Ed. Școala Ardeleană, 2017.Scriind 
acest articol mi-am adus aminte cu câtă emoție am 
cumpărat de la Librăria Universității, ca elev la Liceul 
”Ady Șincai”, volumul de versuri: ”Anotimpurile”, în 
1987, și-l citeam pe sub bancă sau în pauze cu cole-
gul poet Dorin Crișan. Poetul Horia Bădescu este cea 
mai viguroasă și frumoasă voce lirică la ora actuală 
din literatura română, un poet peste rebelul ”an-
arhist” liric Mircea Dinescu (de altfel un poet pe care 
l-am citit din adolescență cu plăcere). Cred cu toată 
tăria mea de poet provincial, ”minor și de antologie”, 
cum ar spune Nicolae Manolescu într-o ”Istorie a lit-
eraturii române”, în care, desigur, eu voi fi complet 
ignorat, că Horia Bădescu este cel mai important 

poet român în viață. De aceea, afirm acum că, la ora 
actuală, critica literară, revistele literare, liderii de 
opinie ar trebuie să ceară ”la loc comanda” și în locul 
lui Mircea Cărtărescu să propună la Premiul Nobel 
pentru Literatură, pe poetul clujean Horia Bădescu. O 
merită din plin. La câtă poezie am citiit la viața mea, 
pot spune fără să mă îndoiec, că Horia Bădescu este 
a valoare și complexitate, cu mult peste destui poeți 
europeni care au primit importantul premiu suedez. 
Și ca să vă convingeți despre spusele mele cumpărați 
din librării ultimul volum de versuri al poetului, apărut 
la Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, volum audio: „E 
toamnă nebun de frumoasă la Cluj”. Poeme alese 
și rostite de autor, Cluj, Ed. Școala Ardeleană, 2022 
(poetul Vasile G. Dâncu știe să editeze cărți) ca să vă 
convingeți că poetul este deja unul clasic nu numai al 
literaturii române, dar și a celei universale.

„De Juventute”

Ascultă cum cântă întâiele brume,
dezmăţ de culori e-n copacii ursuzi.
Acum te poţi pierde pe străzi fără nume,
e toamnă nebun de frumoasă la Cluj.
Acum bate-n turnuri o oră regală,
din vechi manuscripte vocabule ies,
e-un ceas când oraşul în haine de gală
începe să cânte .
O stea poţi purta noaptea asta pe umăr
poţi iubi, poţi vorbi cu prietenii duşi,
poţi uita anii care se-adună la număr;
e toamnă nebun de frumoasă la Cluj!

Poemul lui Hoia Bădescu ”De Juventute”, scris în 
maniera superioară baladei ”Singapore” a lui Tudor 
George, zis Ahoe – dar în altă crâșmă clujeană, ”La 
Mongolu” de pe str. Horea, are deja 46 de ani, de când 
studenții clujeni o recită și o cântă pe frumoasele ulițe 
medievale ale vechiului burg universitar de la poalele 
îngălbenite ale Feleacului. Poetul Horia Bădescu este 
o sinergie de o concupiscență lirică surprinzătoare și 
telurică, dintre forța emoției necunoscutului și forma 
sensibilă a rațiunii.

(Urmare din pag. 8)

Nu te apleci asupra unor probleme complexe (pentru care, zice-se, că ar fi 
alții chemați, de meserie fiind!), dacă nu ai o chemare lăuntrică personală; 
dacă spiritul civic și o conștiință a datoriei față de neamul tău nu te îndeamnă; 
dacă nu îți învingi o teamă de ridicol că s-ar putea să nu o faci bine! Dacă toate 
acestea se aliniază, nimic nu se mai poate împotivi unui eroism asumat (și această 
îndeletnicire este  cu eforturi imense, cu sacrificii de tot felul, când o faci din 
resursele tale de tot felul, oricum cu cheltuirea multor neuroni!). Cartea și-a primit 
autorul potrivit! Ion Talpoș, spirit liber al Loviștei, împământenit român neaoș în 
spațiul contaminat de făptuire așezată, de către coloniștii sași ai Tălmaciului, veniți 
cu aproape un mileniu în urmă, se convertește spiritului locului acesta, din care se 
vor fi ridicat corifeii iluminiști ai Școlii Ardelene (vezi Inochentie Micu... înnobilat 
de cezarii Vienei, să redeștepte nația română... pornind din această mărginime 
a neamului condamnat la contemplație!). Înrudit cu ... un veteran de război, 
originar din Tălmăcel, om școlit și format pentru ordine publică (jandarmerie!), 
sergent în armata frontului, primește „jurnalul” de viață al acestuia și rugămintea 
să-l facă document public. Ieșirea în public cerea și o documentare a celor scrise, 

pentru o descifrare a geografiei și a unui film al timpului crâncen, cu trăiri greu 
de imaginat în vremurile de pace. Cartea, document fiind, are aparat critic și 
deslușirea evenimentelor în cronica oficială a timpului. Sinteza situației geopolitice 
este remarcabilă și ne pune în cunoștință de cauză cu situația României, învinsă în 
cel de-al II-lea război mondial. Eroul trăirii nemijlocite în infernul siberian, ne este 
prezentat prin excursul biografic al vieții, cu cele trei tablouri, din care se poate 
observa și evoluția socialului românesc (în maniera lui Dimitrie Gusti!). Aici autorul 
de lucrări monografice se recomandase și prin alte isprăvi asemenea (vezi cartea 
dedicată locului natal/Titești!). Ca monografie a satului Tălmăcel, sat românesc al 
Mărginimii, cartea își sporește utilitatea, adăugată rechizitoriului istoric... pentru 
acel exil în Babilonul... siberian, dar și încă mai dureros pentru temnița de acasă a 
Comunismului, cu timpul radiației lui nocive... foarte greu de înjumătățit... măcar! 
Dar toate paginile adăugate, cu probele autentice la dosar, pot în vreme să ajute 
decontaminarea și scrierea adevărurilor ascunse. Cu acest mesaj... ca motto, 
începe cartea cu eroul ei principal: jurnalul veteranului. Mulțumirile noastre pentru 
filele adăugate unei scripturi, scrisă cu durere, să ne țină conștiința trează a iubirii 
de neam și de moșie. Felicitări autorului, Ion Talpoș și pomenire vie, lui Dumitru 
Roman și tuturor eroilor cunoscuți și mai ales anonimi!

6 feb.2022
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Chiar de Ziua Eroilor, am primit în dar o carte 
frumos scrisă, colorată și profesionist... 

comentată de nouă ori: 2 prefețe și 7 postfețe! Urma 
să se lanseze în cadrul Simpozionului dedicat lui Tudor 
Vladimirescu, la Biblioteca Municipală din Drăgășani, 
la care nu am prins finalul, dar am promis că o voi 
citi cu plăcere și îmi voi spune părerea..., tot în public 
( prin Intol Press) și pentru faptul că participasem la 
eveniment, ca UZPR-ist.

Cartea „Alte Timpuri (povestiri)”, Editura Hoffman, 
Caracal, 2021 îl are pe autorul, Tatian Miuță, travestit 
Titi, în persoana eroului povestirilor  „recidivist”. Cu 
puțin timp în urmă ne mărturisea în volumul „Prima 
Dragoste”, stilul personal și spațio-temporalitate, rezo-
nând în cortexul lui, amintirea unei vieți cu tumultul 
mai tinereții (nota autobiografică fiind evidentă și 
traseul periplului prin oceanul trăirii sale, începea în  
orașul studiilor și se oprea pe plaiurile natale ale Olte-
niei de sub munte și evident în școlile cu obligații profe-
sionale (de aici dialogul viu,  sfătoșenia... didactică și 
concizia dialogurilor comprimate, să încapă în timpul 
dintre recreații ?!)

Cartea cea nouă conține 12 povestiri în cuvinte 
neaoș oltenești, abundând în perfectul simplu și  
în cuvintele rare cărora le dă glosarul necesar.Remar-
cabilă este asocierea celor 18 „citiri” prin arta plastică, 
în stilul inconfundabil al artistei Aurelia Rogojinaru. 
Chiar acest mod de citire ne ia de mână de pe coperta I, 
dându-ne sugestia conținutului și acompaniind fericit 
titlul. Imaginea invocă, incontestabil, alte timpuri, iar 
intrarea între copertele cărții, și numai într-o primă 
răsfoire, ne edifică imediat și cu materialul foto, uneori 
mixaje ale chipului de azi al autorului cu imaginile din 
... alte timpuri (interesantă... inovația!). Cartea are 
în întregul ei : două prefețe, povestirile grupate sub 
titlurile: A fost odată; Drumuri necunoscute; Palpitații; 
Suflete pereche. Ca patru ano-timpuri ale vieții, în 
care fiecare lună/ poveste și are numele ei (vezi și 
identificarea simbolică cu cei 12 apostoli!), apoi cele 
șapte postfețe un amestec de critică a întâmpinării cu 
bucurie și constatări specializate ale criticii literare. 
Finalul cu glosar și... cuprins. Să remarcăm pe coperte 
chipurile tuturor „eroilor autori- complici autorului și 
eroului cărții/Tatian Miuță, alias Titi. 

Mi-a plăcut cartea în întregul ei și mi-a permis și 
o evaluare a impresiei personale, când după o recitire 
așezată voi fi comparat-o cu remarcile specialiștilor 
avizați. Pe câțiva dintre cei apropiați îi cunoșteam 
bine, dar prezența mai multora din cuprinsul țării, m-a 
îndemnat la o atentă analiză. Poeți, scriitori, profesori 
de limba română, cu doctorate... din: București, 
Frâncești/Surpatele-Vâlcea, Gheorghieni, Drăgășani, 
Târgu Lăpuș, Drobeta Turnu Severin, Constanța, 
Timișoara au reflectat din perspectivele lor cartea și 
pe autor și pe lângă acel numitor comun consistent, 
au subliniat într-o notă personală lucruri interesante. 
Vom relua aici de la fiecare, tocmai pentru a fi în 
spirit antonpanesc (autorul fiind membru al Socieății 
Culturale „Anton Pann”!),  pentru a vă da, tuturor 
viitorilor cititori, îndemnul de-a cerceta această carte  
și pentru autoevaluarea propriei impresii.

Prefațatorul, Firiță Carp (scriitor, București), ne 
sugerează prin titlul dat analizei sale: „Altă viață”, 
că Tatian Miuță în cele 12 povestiri ne trimite prin 
simbolistică la cei 12 apostoli ai...înfumusețării lumii! 
Poetul George Voica (cu mare vechime în USR!) își 
intitulează prefața (să atenționeze asupra perspectivei 

POVESTIRI DIN „ALTE TIMPURI”
din care se pronunță!): „Miracolul satului natal”, 
subliniind printr-un motou inspirat („Cultul copilului 
este semnul marilor civilizații”- Gala Galaction/
„Copiii pe nisip”), în tușa metaforei sale..., raiul în 
care ne întoarcem în alte vremi, prin copilul din noi 
înșine. Definește grădina, identificând-o cu valea 
Luncavățului, cu limbajul ei specific, și face „radiografia 
etnografică” a devenirii poetului/scriitorului din co- 
pilul altor vremuri. Atrage atenția  
asupra civilizației pastorale, mile- 
nare, ancorată în spațiul ondula-
toriu blagian. Petronela Apopei, 
poetă și profesor din Gheorgheni, 
metaforică în prezentare, trăind 
românismul strâmtorat al propriei 
persoane invocă, referențial, niște 
„avocați” celebrii: Nichita Stănescu, 
Octavian Paler, Gala Galaction, 
Lucian Blaga, pentru a putea întinde 
„aripile crescute înăuntru...” ale 
profesorului și poetului Tatian Miu- 
ță, constatând înălțarea acestuia 
către suflete și divin. Identifică 
personalitatea autorului. Îi citește  
firea în manifestarea ei „omniscen- 
tă și omniprezentă capabilă să con- 
struiască măști auctoriale în lu- 
mea de basm vâlceană, a melea-
gurilor pe care le nemurește cu măiestrie de artist”.  
Observă, cu argumente, predilecția către filonul 
popular al obârșiei sale de unde își alege perso-
najele. Explicația finală lămurește: „Păstrător al  
acestor simboluri eterne poate fi doar fiul pămân-
tului, născut în aceste locuri...”, Poet fiind, și  
pozator iscusit, Tatian Miuță este omul chemat, 
înnaripare cu duh să slujească cele eterne (s.n). 
Mihaela Rădulescu, prof. dr. (în filologie!), președin-
tele în exercițiu al Societății Culturale „Anton Pann”, 
ne pune-n gardă asupra procesului creației, cu trimi- 
tere la autorul pe care îl cunoaște dincolo de opera  
lui. Ne lămurește (cu arta didacticii!) despre: „de-
mersul actului narativ cu... declanșarea memoriei 
involuntare”, „reflecția epică”.„Tatian Miuță are la 
îndemână amintirile cărora le amplifică spectrul 
reflectării prin filtrul literaturii”. „În lumea proiectată 
(?! Noi credem că ... doar reflectată și sonorizată prin 
fidelitatea ecoului s.n!) cititorul ia parte la spectacolul 
satului de odinioară (de aceea din... alte timpuri! s.n), 
un spectacol care oferă specificul Olteniei de sub  
munte”. Mai spune Mihaela despre: „densitatea epică”,  
„arhitectura stilistică”, „registrul expresiv al textului” 
cu...„oralitatea pre(a)dominantă”. Concluzia finală ne  
impune și nouă  păcatul unui citat prea lung: „Fără să 
știrbească autoritatea realității procesul ficționalizării 
presupune și impune la Tatian Miuță, autoreflexivitate, 
insinuând astfel un șir  de notații (la nivelul simbolurilor 
subtextuale) personale. Fără să modifice  nimic din  
realitățile petrecute, eul narator proiectează în planul  
interior al epicului simbolic, o evaluare asupra pro- 
priului destin.” Deși spusese totul în cuvintele cheie: 
„Narațiune și Memorie”, președintele a vrut să argu- 
menteze, foarte tehnic, didactic, pentru toți proiec-
tanții de texte literare/cărți, din valul cel mare al 
mulților veniți și arareori cu... chemare! Valeria Bilț, 
poetă, dr. în filologie, din Tg. Lăpuș, își definește în- 
tâmpinarea: „Un univers al tihnei și frumuseții spiri-
tuale” și ne încadrează literatura lui Tatian Miuță în 

curentele culturale. Spune specialista: „În proza lui 
Tatian Miuță ne redescoperim literatura tradițională, 
într-o epocă a post-modernității și a digitalizării”. 
„Din dialog se desprind și reperele temporale, un 
timp istoric...” (de acord, din momentul citirii titlului 
cărții...!s.n). „Tradiționalist prin formare... ține cu 
strictețe la linia realismului tradiționalist (...) reușeste 
să se mențină într-o echidistanță de trei riscuri majore: 

idilismul semănătorist, realismul 
socialist și didacticismul...” 

Concluzia: „Povestirile lui Tatian 
Miuță evocă o lume autentică” o 
completăm aici cu simțirea noastră: 
Noi oltenii, citind cu voce tare, avem  
cu noi și fremătul special al sono-
rizării cuvintelor, ardeiate și  repezite 
cu perfectul simplu și cu parfumul 
cuvintelor rare..., iar pozele și dese- 
nele, cu portul popular iscă în noi  
ritmurile și sărbătorescul grădini- 
lor,  ca în duminicile tuturor con- 
templațiilor... Dan Șalapa, prof., 
scriitor, din Draobeta Turnu 
Severin, ne prezintă un adevărat 
studiu - „Conservarea lumii satului 
tradițional românesc, o lume în 
destrămare”-, constatând valoarea 
cărții  autorului recenzat și din 

această perspectivă. O face propunând o analiză pe 
text, pe calupuri de citate reprezentative. Ne  ia de 
mână, foarte didactic, și argumentează prin cuvintele 
autorului, sugerându-ne o abordare a textului să ne fie 
mai pe înțeles. Ne-o spune și explicit: „Ca să înțelegi 
o astfel de lume, în rosturile și rostirile ei, îți trebuie o 
anume instruire, o inițiere...”! Iar despre importanța 
mesajului cărții spune:„... conservarea acestei lumi, 
așa cum a ales a se face de către autor, prin acest 
gen literar, presărat cu accente memorialistice, și cu 
unele ilustrative, dar bine alese (...) este importantă 
și din perspectiva dialogului cu modernul, care, la 
rândul său, oricât ar fi de inspirat de alte culturi 
și de coordonate universale are nevoie de filon 
național , de referințe autohtone. (...) Literatura de 
genul practicat de Tatian Miuță, voit tributară lumii 
satului românesc, este (...) importantă...!” (din multe 
motive... f. Importantă s.n). Garofița Jianu, poeta din 
Constanța,

Remarcă: „originalitatea limbajului”, „interpre-
tarea filosofică a existenței în sensul major al cuvân-
tului”, „redarea artistică a satului oltenesc”. Concluzia 
ei este fermă: „Proza lui Miuță are tot ce-i  trebuie pen- 
tru a plăcea cititorului.” Suntem întru-totul de acord 
cu sentințele poetei, inclusiv cu eticheta de „comori 
epice” pusă povestirilor, „pe înțelesul tuturor” și cu 
remarca , privind expresivitatea și talentul de-a da viață 
cuvintelor, ale dăruitului nostru autor. Daniel Luca, 
poet din Timișoara, își intitulează cronica:„Întoarcerea 
în satul vâlcean”. „Povești de viață, povești cu tâlc, 
povești de dragoste se îmbină într-un tot armonios 
spre a descrie o lume a satului așa cum este ea, cu bu-
ne și rele, cu suferință și bucurie...” Așa o spun criticii 
„de meserie”, așa cred și eu, plăcut impresionat de 
cele citite, apoi în consens , cu multe impresii... vă 
recomand să citiți o carte frumoasă și să vă puneți, 
față către față părerile proprii cu cele constatate  de 
criticii, eroi și ei în cartea lui Tatian Miuță.

M. SPORIȘ
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BIROUL DE PRESĂ

ION 
MICUȚ

EPIGRAME

Temă: 
„Război și pace”

În caz de război
M-am hotărât, de data asta
Merg la armată voluntar,
Sunt antrenat suplimentar,
Ducând războaie cu nevasta!

Apărând hotarul țării
Mulți patrioți au auzit,
Că nu-i războiul prea departe
Și-nflăcărați s-au repezit,
La coada pentru pașapoarte.

Războiul poate fi și de genul 
feminin

Să fie armistițiu-n casă,
Cu soața-am încheiat războiul
Și înțeleapă ea mă lasă,
Să spăl, să calc, să duc gunoiul.

Avantaj conjugal
Chiar dacă n-am făcut armata,
Eu sunt întotdeauna gata,
Că-s foarte bine instruit,
Fiind bărbat căsătorit!

Armistițiu
Două state în război,
Au semnat acord de pace
Pentr-un an, să poată face,
Arsenal cu arme noi!

Primarul Mircia Gutău a semnat cu Ministrul Mediului un contract de finanțare de 
aproape 780.000 de euro pentru realizarea unui Centru de colectare deşeuri prin aport 
voluntar la Fețeni

Primarul Mircia Gutău împreună cu Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tánczos Barna, au semnat 
joi dimineaţă la Bucureşti, în prezenţa Prim-ministrului Nicolae Ciucă, Contractul de finanţare pentru 

proiectul ”Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Râmnicu Vâlcea” în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C3/S/ I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. ”Înfiinţarea de centre de colectare prin aport volun-
tar”, investiţia I1. „Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 

municipale la nivel de judeţ sau la nivel de 
oraşe/comune”, Componenta 3. Manage-
mentul deşeurilor. Conform acestui proiect 
aprobat prin HCL nr. 283/2022 şi a cărui 
valoare de aproape 780.000 de euro este 
finanţată prin Planul Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă, în zona Feţeni urmează să se construiască un Centru de colectare prin aport voluntar cu o 
suprafaţă de aproximativ 2500 mp în care oricine poate preda, în mod gratuit, deşeurile voluminoase, 
din construcţii şi demolări, textile, din lemn, mobilier, anvelope, echipamente electrice şi electronice, 
periculoase sau de grădină. Investiţia de la Feţeni constă, în principal, în amenajarea unei platforme 
carosabile pentru amplasarea containerelor de tip abroll, o platformă betonată pentru containerele 
tip baracă, sistem de canalizare pentru colectarea apelor pluviale şi împrejmuire cu gard şi plantaţie 
permietrală de protecţie. Se estimează că acest Centru va creşte simţitor gradul de colectare separată 
a deşeurilor la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea întrucât producătorii acestor tipuri de deşeuri nu 
vor mai fi nevoiţi să apeleze, contra cost, la operatorul regional pentru realizarea acestei operaţiuni.

Vasalitate onorabilă
Cu-America nu-i o problemă,
Că-i aplicăm o stratagemă:
Război total îi declarăm
Și-apoi de-ndată ne predăm.

Temă: 
„Energie”

Efecte pozitive
Vaccinul are dintr-o dată
Și un efect fenomenal,
Potența este garantată,
Doar dacă-l faci săptămânal.

Energizant
Cu tratamentul la Sovata,
Efectu-a fost fenomenal;
Și-a zis nevasta: Fac eu plata,
Dar să te duci trimestrial!

Gravă reacție adversă
Semnalez aici urgența:
După ce m-am vaccinat,
Nu am solzi, nu sunt sonat,
Dar mi-a revenit potența!

Fentă oltenească
Scumpiră gazul și curentul,
Dar pentru mine nu e bai,
Că-mi sigilez apartamentul
Și plec la iarnă în Dubai!

Hazul 
ne va aduce necazuri

Că ne-am îndepărtat de ruși,
Nu-i un moment să facem haz,
Căci iarna vine și „niet gaz”
Și stăm cu sloiuri pe la uși.

La iarnă vor fi gaze
Guvernu-a zis că-mpiedică
O criză energetică: 
- Reducem cheltuielile,
Că vom închide școlile!

Diverse

Diavolul e perspicace
Când Domnul a făcut femeia,
Satanei i-a venit ideea:
Decât rival să-l concureze,
Mai bine să și-o alieze!

România turistică
Transmite Putin înștiințare,
Că sigur, luna viitoare,
La noi concediul și-l petrece!
Dar dacă nu mai vrea să plece?

Căruța cu elite
Pe la Caracal, de cunoști,
S-a răsturnat un car cu proști,
Dar, dacă-acest eveniment,
Azi s-ar produce-n Parlament?!

Fără prejudecată
Eu n-am să îl refuz, vă jur!
Pe omul care vrea să-mi dea,
Înseamnă că-i bogat sadea
Și de la el am ce să fur.

Sprijin alimentar
Ambalate-n lăzi și saci
Se dau iarăși ajutoare
Și vin oamenii săraci,
Cu BMW-uri să le care.

Recunoștință postumă
La groapă-i dusă o vădană
Și-nlăcrimați vin în coloană
Vreo douăzeci de tinerei
Ce-au fost la ea... învățăcei.

TRECUT ISTORIC ROMÂNESC...      
(Urmare din pag. 10)

Buna desfășurare  a lucrărilor s-a datorat dom-
nului Eugen Cojocaru, scriitor și jurnalist, autorul ro-
manului „Isus”, a cărui prezentare a făcut-o la simpo- 
zion, Domnia sa, în calitate de moderator, a făcut o 

prezentare a fiecărui vorbitor, înainte de a-i da cu-
vântul.

Simpozionul s-a încheiat cu un spectacol susținut 
de Grupul muzical al Școlii de Instruire Interarme a 
Forțelor Aeriene-Boboc, care a interpretat cântece 
patriotice de o înaltă trăire sufletească.

Pot să spun că am plecat de la Sărata Monteoru cu 
sufletul încărcat de bucurie, cu mintea îmbogățită cu 

noi cunoștințe, pe care le-am împărtășit oricărei per-
soane pe care am întâlnit-o în cale. Sunt convins de 
faptul că trebuie să ne luminăm spiritul și să-i luminăm 
și pe alții, pentru a nu trăi în întunericul ignoranței și 
al minciunii. Și aceasta pentru că la Judecata de Apoi 
vom fi judecați atât pentru faptele rele săvârșite, cât 
și pentru faptele bune pe care am fi putut să le facem 
și nu le-am făcut.
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«Din jurnal, mai departe: „Marți, 4/IV-1944. bom- 
bardarea Bucureștiului-așadar Bucureștiul încetează 
de a fi curvă!” Înțelegem că Leca Morariu condamna 
autoritatea română că umbla pe două fronturi ca să 
iasă din război, negocia și cu aliații și cu sovieticii...O 
propoziție care ne intrigă: (Miercuri, 5/IV-1944): 
„Drumul plin de care cu bouleni și nenorociți de re-
fugiați.” Nu puteau pleca 6-700 km cu carul cu boi...
credem că sunt angajați localnici care să-i transporte... 
Leca revine la imagine în 12 IV și spune că la un car 
erau un cal și doi boi: (Miercuri, 12/IV-1944) „...Nu uit 
convoi de refugiați: cară cu boi și cai (unul cu un cal și 
2 boi)” Așa mai merge și este clară observația noastră 
de mai înainte. Vineri 07 aprilie 1944 Leca Morariu se 
mută la doamna Deșliu în Apostol Dumitrescu nr. 18. 
La pagina 54 la nota 140, referitor la „Liviu Rusu”, altă 
inadvertență care arată necunoașterea regretabilă a 
celor doi referențiatori: „Din toamna 1944 îl găsim la 
Timișoara profesor la Consevator, violonist solist la Fi-
larmonica Banatul și secretar al Filialei Uniunii Com-
pozitorilor”!...nimic mai fals, Filarmonica s-a înființat 
în 1947 iar Uniunea în 1949!  Pe 10. 04. 44 s-a evacuat 
Odesa (Lunea Patimilor10/IV). „Marți 11/IV ... SU-
CEAVA în ghearele SCORPIEI ROȘII...Ce-o fi la Pătrăuți 
și Dragomirna?” Sunt integrați complet în societatea 
valceană: „Joia Mare, 13/IV. Upu Tachi și coana 
Zamfira (Mihail n.n) dau de Sufletele Morților prescuri 
și luminițe la Biserică.... Gazeta Transilvaniei nr. 28 din 
8/4, în articolul Fruntea sus! - înregistrează și oftatul 
nostru pentru Transilvania!  Toată camera plină de 
parfumurile pascale realizate prin neobositul Upu 
Tachi, atât de iubitor de tradiție română și creștină și 
arboroseană, chiar și cu concursul jarului din...sobă!  
După amiaza cu toții la Mărturisire. Sfânta Împăr-
tășanie mâine. Și  pentru ca atmosfera pătrăuțeană să 
fie completă, o pornim sub seară înspre Zăvoi. Dar 
broscuțele încă nu cântă. Nici privighetoarea nu se 
aude. Doar mirosul de pământ reavăn dacă-ți evocă 
acele neuitate Denii pătrăuțene-profund răscoli-
toare...” Cel mai citit ziar, atunci, la Râmnicu Vâlcea 
era „Gazeta Transilvaniei” pe care Leca l-a colecționat 
nr. de număr...Compară parcul Zăvoi cu Pătrăuțiul na-
tal ...(Vinerea Patimilor, 14/IV-1944) „Are acest 
Râmnic cu ce ne alina surghiunul pribegiei!”. Îmi 
amintesc, și tatăl meu îmi spunea, că lor li s-a pre-
zentat foarte frumos zona unde or să meargă! continui 
citatul: „Noaptea, pe la ora 9, fără nouri de camuflare, 
la biserica de lângă noi-Sfântă și mare Vinere a 
Patimilor, ca la Th Aman, cu sute de lumini și cântări 
de clopote. Pe întunericul cerului din fund răzbubuie 
fulgerele cine știe cărei furtuni. Plouă și aici-dar 
licăresc și trei-patru steluțe. Transcriu Leiermann-ul 
de Schubert pentru ghitară. Zarzăr înflorit.” Toate 
familiile celor veniți din Basarabia și Bucovina, la Râm-
nic, aveau o ghitară cu șapte corzi. Sâmbătă seara, 
duminica, din casele lor se scurgeau pe ferestrele 
deschise acordurile ghitărilor bine strunite... Din nou 
anglo saxonii sunt făcuți bestii: (Paștele, Duminecă, 
16/IV-1944) „Spălați cu ou roșu și inelușul lui Upu 
Tachi. Schimbăm daruri cu Onciulenii. Cafeluță. Eu tot 
bolnav. De la ora 10-2 ½ d.a . cu toții la pădure-până 
sus-sus. Verdele auriu tot mai des. Eu: somnușor. Și-
alarmă. Urlă sirenele de la Râmnic, Piatra Olt etc. Se 

ARMATA SOVIETICĂ ERA CAPABILĂ SĂ ÎNVINGĂ ARMATA 
ROMÂNĂ ȘI GERMANĂ ÎN APRILIE 1944?

aud avioanele bestiilor, lașelor bestii anglo-americane, 
și grohăitul de tunete al pânzelor de bombardament 
asupra a trei-patru localități. Zi de Paști! Zi de Paști 
slăvită astfel de canaliile Bibliei!” Acum stăm și ne 
gândim, că Leca avea dreptate. Pentru ce mai trebuiau 
aliații să bombardeze România când sovieticii erau în 
ofensivă! sau poate Mareșalul putea să răstoarne 
soarta războiului și să-i oprească pe ruși la graniță. 
Mareșalul spera în această răsturnare, în luna aprilie, 
care, nu era august! Era sigur că sovieticii nu puteau 
trece de linia frontului pe Mărășești - Oituz, desigur 
dacă diplomația românească reușea să-i oprească pe 
americani! De aia nici nu au mai venit americanii în 
1950 fiindcă Stalin  cu ei împărțiseră deja lumea. A  
doua zi de Paști excursie pe Capela (Lunea Paștelor, 
17/IV-1944): „...Prof. (de desen) Bucătar, profesor de 
vreo 2-3 ani la Seminarul teologic de aici, îmi po-
vestește strășnicii despre țigănia râmniceană: profe-
sorii îi scot basma albă pe elevii prinși cu fraudă și furt 
de câte 15 ori, profesorii (afară de cei trei bucovineni) 
vând notele pe bani, directorul Seminarului de aici, 
Dr. Tomescu (nomen et omen...), cel mai mare excroc 
posibil. Socot: râmnicenii-s neam de țigani mâ-
năstirești.” Iată, eroarea Râmnicului, îi este transmisă 
și lui Leca Morariu...ca și astăzi, când cei doi-trei 
istorici puși de Securitate, parțial ca și Nicu Angelescu, 
susțin că „țiganii” din cartierul de la nord de Podul lui 
Hozoc provin din țiganii mănăstirești!...Nimic mai 
eronat, acei țigani, mănăstirești, existând și astăzi pe 
strada Danil Ionescu, colț cu str. Taufer și nu pe str. 
Calea lui Traian, sau Traian până în 1947, sau I G Duca 
prin 1937, 38...cartier căruia noi i-am zis „Versail”...
Oacheși și mai colorați veniți de prin zona Vienei și 
Verssailles-ului și cei albi-baroni și voievozi veniți din 
Austro Ungaria și Mărginumea Sibiului! „Marțea 
Paștelui18/IV. ... (despre Cetățuie, nimic de Radu de la 
Afumați, n.n) O fântână părăsită, acoperită foarte 
neglijent. Casa: str. Traian 351 - pustie! Vezi doar un 
pat comun de lemn ca pentru militari, murdărie, 
dezmăț.” Iată la Cetățuie stg str. Traian sens spre Sibiu, 
nr 351, iar la noi, capătul strazii Matei Basarab, acum 
- 2017 Biserica Sf Apostoli: nr. 298; la Arturică-
Drăgănescu-nr. 232, ultimele două pe dreapta...Jianu 
Vasile nr 301-1947...Oltețeanu Ioan: Traian 260 (lângă 
Hoarcă)...Berbece Constantin, nr. 285...Stoiculescu 
Alexandrina nr. 297... Poziția lui Leca Morariu față de 
aliați, din jurnal, ne edifică mai bine asupra succesului 
armatei sovietice pe frontul terestru din răsărit. Ame-
ricanii băteau în spatele frontului româno german și 
rușii înaintau. De neînțeles de ce românii i-au așteptat 
în 1950! Iată și poziția lui Pamfil Șeicaru apreciată de 
Leca: „Joi, 20/IV. ... Memorabil articolul de Pamfil Șei-
caru (în Curentul nr. 5810-21. IV. 1944): Bobarda-
mentele de Paști, cu ...concluzia: Nimeni nu m-ar pu-
tea bănui de simpatie pentru ruși, dar rușii se luptă cu 
unități înarmate, ...fiecare înaintare este scump plă-
tită. În fața lor sunt arme, mitraliere, tunuri, tancuri, 
granate, bărbați hotărâți să se bată. Dar ce înfruntă de 
la opt mii de metri înălțime aviatorii anglo-americani? 
Oameni dezarmați, femei, copii?” Desigur, Pamfil 
Șeicaru a sesizat pericolul iminent al victoriei aliaților 
și articolul său este unul politic. La aceeași pagină 64 
a prezentului volum se face o referire de-a dreptul 

rușinoasă pentru cei doi referenți, nota nr. 159 refe-
ritoare la Ion Buzdugan: „poet minor” (de unde, cum, 
cine face asemenea aprecieri?) sau „Refugiat la Bre-
zoi, pe atunci un sat cu (din n.n) Vâlcea”. Brezoiul sat, 
unul oarecare? unde în 1890 sosesc și are loc o dez-
voltare nemaiîntâlnită în domeniul industriei prelu-
crării lemnului cu tehnologie austro ungară și mână 
de lucru italiană și din Mărginimea Sibiului și care se 
va întinde până în „Versailul” Râmnicului? creând ma-
rea negustorime a Râmnicului? Jurnalul este plin de 
date aparent fără importanță dar extraordinar de 
utile în refacerea, aducerea în realitate a păturii de 
mijloc a urbei vâlcene până la 23 August 1944, 
definitorie pentru toată țara, Regatul României fiind 
unul extrem de unitar... Profesorul universitar trans-
ferat la Facultatea de Teologie din Râmnicu Vâlcea, 
mutată la Râmnicu Vâlcea în același martie 1944, avea 
salariul de 57 850 lei (inclusiv 20 200 sporul de „scum-
pete”) pag. 65. Primarul Tică Ștefănescu avea salariul 
(într-un document din 1945) de 27 000 lei! Într-o 
carte a unui cunoscut istoric postdecembrist Leca 
este prezentat ca un fugar-deportat care adună chiș-
toace de țigări de pe jos...Leca Morariu, nefumător!!» 
(Petre Cichirdan, LECA MORARIU: „JURNAL 
VÂLCEAN (1944-1948)”, Cultura vâlceană, Nr 141, 
decembrie 2017)

*
«Statele Unite au ajutat Rusia cu armament și 

echipamente militare în valoare de 180 de miliarde de  
dolari în banii de azi, pe durata celui de-al Doilea Răz- 
boi Mondial, arată Ambasada SUA la București într-o 
postare pe Facebook. Cu toate că a fost vorba de un îm- 
prumut, SUA nu au așteptat niciodată rambursarea lui,  
se mai menționează în mesajul postat în ziua în care 
este celebrată victoria aliaților împotriva regimului na- 
zist, 9 mai 1945. În postare, Ambasada SUA mai men- 
ționează și un pasaj din memoriile fostului lider so- 
vietic Nikita Hrușciov, care susține că Stalin ar fi recu- 
noscut că, fără ajutorul american, nu ar fi cîștigat răz- 
boiul. „Înainte ca Statele Unite să intre în al doilea 
război mondial, și apoi pe toată durata conflagrației, 
America a trimis arme și echipamente în Uniunea So-
vietică, pentru a o ajuta să învingă invazia nazistă. Din 
1941 până în 1945 au fost livrate 400.000 de jeepuri și 
camioane, 14.000 de avioane, 13.000 de tancuri, ar-me, 
muniție, tehnică militară, medicamente, pături, încăl- 
țăminte, milioane de tone de produse petroliere și  
mâncare, toate în valoare de 11,3 miliarde de dolari 
(180 de miliarde la valoarea din 2016). Din punct 
de vedere tehnic, acesta a fost un împrumut, dar la 
sfârșitul războiului, S.U.A. nu au căutat sau așteptat 
prea multe în ceea ce privește rambursarea de către 
URSS. În memoriile sale, Nikita Hrușciov a descris mo-
dul în care Stalin a subliniat valoarea ajutorului: El a  
declarat direct că, dacă Statele Unite nu ne-ar fi aju-
tat, nu am fi câștigat războiul”, se arată în postarea Am-
basadei SUA la București. Pe 9 mai este sărbătorită Ziua 
Victoriei, ziua în care Germania nazistă a fost înfrântă 
în cel de-al Doilea Război Mondial. În mod tradițional, 
în Rusia au loc parade militare grandioase în această 
zi. (09.05.2021 12:25, DIGI  24 HD)

Leontina RUS
Simion PETRE
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ARGEȘENI! VÂLCENI! SIBIENI!
AVEM TREI OBIECTIVE COMUNE ÎN ACEST PREZENT 

PRIN CARE PUTEM TRANSFORMA VALEA OLTULUI ÎN RAI PE PĂMÂNT:

APEL

Tanța TĂNĂSESCU

Astăzi, 16.08.2021, la orele 
17:30, a avut loc la Muzeul 

Național de Geologie din București,  
Str. Kiseleff nr.2, vernisajul expoziției 
artistului Elian Băcilă, marcând 10 ani 
de activitate, precum și lansarea Al-
bumului, intitulat „Pi-

ramide și Monoliți”, eveniment organi-
zat în colaborare cu Galeria „Arhiva de 
Artă” și găzduit de Institutul Geologic 
al României, în saloanele muzeului mai 
sus amintit.

La vernisaj a fost prezent un numer-
os public, evenimentul fiind prezentat 
de pictorul Vergil Cojocaru-Cover.

Având ca motto „Lumina vine din  
întuneric”, prezenta expoziție, de o  
rară complexitate, vine să confirme 
crezul artistic al autorului, un artist  
unic în peisajul artei plastice româ-
nești. Evenimentul dă viață unui proiect  
ce a debutat la Roma, în 2020,  în Ate- 
lierul Montez, unde, la cea mai mare  
expoziție de artă plastică contem-
porană din lume, marcând intrarea în 
Cartea Recordurilor, a fost expusă lu-
crarea sa „Negru Luminos”.

Remarcat tot mai mult pe meridi- 
anele globului (cu expoziții la Paris -  
unde a fost prezent în cadrul manifes-
tărilor mișcării artistice Ephemer - dar 
și la Tbilisi, la Balcic, în Spania sau 
SUA), având opere personale expuse 
în colecții private din Franța, Olanda, 
Japonia, SUA, maestrul Elian Băcilă 
a intrat și în conștiința iubitorilor de 
frumos din țara noastră, care au putut să îi admire 
creațiile, expuse de pildă la ediția a XII-ea a Salonului 
Național de Artă Medievală, de la București.

Într-un interviu acordat presei române în urmă cu 
câțiva ani, artistul declara fără șovăială: „Fac pictură 
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Din nou în lumina reflectoarelor unei expoziții bucureștene

abstractă pentru că simt, pentru că este o mare 
poveste de dragoste între mine și această pictură a 
viitorului” și iată că autorul nu se dezminte.

Și în actuala expoziție se observă că pictorul este 
însetat de lumină, pe care o vede ca o eliberare din 
întuneric. Ne putem întreba de ce expoziția are loc la 
Muzeul Național de Geologie? Răspunsul este simplu: 
după cum declară pictorul, sursele sale de inspirație 

sunt geologia și structurile geologice, 
preistoria și muzica sferelor. De aici și 
conexiunea între culorile telurice ale 
operelor sale.

În debutul evenimentului au luat cu- 
vântul, din partea organizatorilor, doam- 
na Ingrid Stegaru, de la Galeria “Arhiva 
de Artă”, și doamna Ramona Bălășcuță, 
de la Institutul  Geologic al României, 
care au rostit cuvânt de bun sosit și au 
relevat semnificația expoziției.

La rândul său, maestrul Elian Băcilă a 
expus publicului câteva dintre avataru-
rile organizării acestei expoziții (un pa- 
notaj special, o dispunere specială a u- 
nora dintre lucrări, pentru a crea impre- 
sia de imponderabilitate, dispunerea lu- 
minilor, semnificația unor tablouri etc). 
     Artistul a oferit celor prezenți auto-
grafe pe albumul cu opere de artă, ce 
a fost lansat cu acest prilej. 

Actrița Doina Ghițescu a rostit un 
cuvânt omagial, iar invitații i-au cântat 
Pictorului de negru, Elian Băcilă,  LA 
MULŢI ANI!,  cu ocazia zilei de naștere 
ce coincide fericit cu data acestui 
vernisaj.

Au fost prezenți la acest eveniment 
fostul Președinte al României, prof. 
univ. dr. Emil Constantinescu, amba-
sadorul Pakistanului în țara noastră, 

critici de artă, reprezentanți ai mass mediei, actrița 
Anca Pandrea, un numeros public.

Expoziția va putea fi vizitată de publicul iubitor de 
artă în perioada 16 august-19 septembrie a.c.

(Urmare din pag. 3)
A fost un mare admirator al teoriei cunoașterii 

a lui Immanuel Kant (1784-1804), întemeietorul 
filozofiei germane. Gândirea social-politică a lui Kant 
se înscrie în coordonatele iluminismului european.

Frederick Sanger 1918 - 2013, a fost biochimist 
a cărui muncă se află la temelia cercetării genetice. 
S-a impus prin două mari descoperiri din domeniul 
biologiei moleculare. Metodele sale au stat la baza 
unor realizări tehnice cu un potențial imens pentru 
cercetarea medicală și biologică. A primit de două 
ori Premiul Nobel. Geniul numărul 100 din cartea 
scrisă de John Simmons este Stephen Hawking – 
1942 - 2018, care se situează în avangarda oamenilor 
de știință care și-au canalizat eforturile în direcția 
unirii teoriei cuantice cu cosmogonia. Opera sa a 
dat naștere unor dezbateri ample pe tema originii și 
naturii Universului. Recent a elaborat conceptul unei 
origini a Universului „cu frontieră fără frontieră” și 
a descoperit „un Univers fără limită în spațiu, fără 
început sau sfârșit în timp”.

Cartea se încheie cu Omisiuni de neiertat, 
mențiuni onorabile și „alții”, unde se explică de ce 
nu și-au găsit locul în volum o serie de oameni de 
știință celebri și influenți printre care: Aristotel, René 
Descartes, Hipocrate, Ptolemeu, Alessandro Volta, 
Jons Berzelius etc., din calculele noastre numărul lor 
depășind cifra 50. Fiindcă se exprimă regrete pentru 
câteva dintre numeroasele omisiuni, poate Editura 
Orizonturi va edita încă un volum despre elitele 
intelectuale ale lumii.

În urma studierii acestei opere excepționale se naș- 
te întrebarea: numărul savanților pe care i-a dat ome- 
nirea în peste două milenii este mare sau mic? Care 
este situația în prezent? Discuția rămâne deschisă. 

JOHN SIMMONS: „100 CEI MAI 
MARI SAVANȚI AI LUMII”


