
Anul XIV • Nr. 196  • decembrie 2022 • editat de ECOSTAR 21 prin INTOL PRESS • www.culturaarsmundi.ro

Asociația Ecologică a Oamenilor de Știință și Artă   ECOSTAR21

Cuprins:
•	 MĂNĂSTIREA	„NAȘTEREA	SFÂNTULUI	IOAN	

BOTEZĂTORUL“		
Petre CICHIRDAN, Simona Maria KIS .........................pag. 1

•	 FIDELITATEA	CLASICISMULUI,	ÎN	VIZIUNEA		
LUI	PETRU	PISTOL		
Mihai CĂLUGĂRIȚOIU ................................................pag. 2

•	 DE	PUI	BUNĂTATEA-N	FAPTE...		
Felix SIMA ..................................................................pag. 3

•	 A	APĂRUT	NR.	8	AL	REVISTEI	„MUZEUL		
PRESEI	ROMÂNEȘTI“...	
Tanța TĂNĂSESCU ......................................................pag. 3

•	 O	NOUĂ	VIZIUNEA	ASUPRA		
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI	ROMÂNESC		
Mihai SPORIȘ ..............................................................pag. 4

•	 SPIRU	HARET	-	APOSTOL	AL	CONȘTIINȚEI	
NAȚIONALE	
Gheorghe DUMITRAȘCU ............................................pag. 5

•	 POEME	
Constantin GEANTĂ ...................................................pag. 5

•	 140	DE	LA	MOARTEA	LUI	VASILE	CONTA	
Constantin GEANTĂ ...................................................pag. 6

•	 DIN	REVISTE	LUATE...	ȘI-N	REVISTĂ	DATE		
Mihai MUSTĂȚEA .......................................................pag. 7

•	 ÎNCHINAREA	SCHITULUI	FEDELEȘOIU	CA	METOC		
AL	MĂNĂSTIRII	PANTELIMON	DE	CĂTRE		
DOMNITORUL	ȚĂRII	ROMÂNEȘTI		
GRIGORE	II	GHICA	ÎN	1750	
Pr. Dr. Ioan DURĂ .......................................................pag. 8

•	 SENIORII	VÂLCENI	ACASĂ	LA	ANTON	PANN		
Gheorghe PANTELIMON ............................................pag. 9

•	 O	NOUĂ	TEORIE	DESPRE	MATERIE	ȘI		
UNIVERS	(XIV)		
Ștefan DUMITRESCU ................................................pag. 10

•	 SCRISORI	DECENTE	-	CONSTRUCTIVE		
Leontina RUS ............................................................pag. 10

•	 NOBILII	MICLE,	DE-A	LUNGUL	SECOLELOR	(III)	
Arhim. Veniamin MICLE ...........................................pag. 11

•	 INTERVIU	CU	DR.	ING.	DOREL	CONSTANTINESCU	
Ovidiu Cristian DINICĂ .............................................pag. 12

•	 EVENIMENT	LA	BIBLIOTECA	JUDEȚEANĂ:		
MARIA	CERNĂTESCU	
Marian PĂTRAȘCU  ...................................................pag. 13

•	 POEZII	
Maria CERNĂTESCU .................................................pag. 13

•	 DISCURS	LA	O	LANSARE	DE	CARTE	
Voichița CERNĂTESCU  .............................................pag. 13

•	 LA	RÂMNICU	VÂLCEA	A	ÎNCEPUT	„DECEMBRIE	
MAGIC“		
Petre CICHIRDAN .....................................................pag. 14

•	 DE	VORBĂ	CU	MOȘ	CRĂCIUN!		
Rodica Felicia MATEI ................................................pag. 14

•	 PRIMĂRIA	MUNICIPIULUI	VÂLCEA		
Biroul de Presă .........................................................pag. 15

•	 ISTORIA	SCULPTURII	ROMÂNEȘTI	-	NOIEMBRIE		
Emil MANZUR ...........................................................pag. 15

•	 CRĂCIUNUL	-	CREDINȚĂ,	IUBIRE	ȘI	GENEROZITATE		
Marius DRĂGHICI .....................................................pag. 16

•	 TRAISTA	CU	PLANTE	MEDICINALE		
Ana-Maria LAZĂR .....................................................pag. 16

PETRE	CICHIRDAN	-	PREMIUL	UZPR/2016	PENTRU	„REVISTELE	CULTURALE	ALE	RÂMNICULUI”	CULTURA	Ars Mundi	
•	CULTURA vâlceană	•	POVESTEA	VORBII	21	•	SENIORII	•	FORUM	vâlcean

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

MÂNĂSTIREA	„NAȘTEREA	SFÂNTULUI	
IOAN	BOTEZĂTORUL”

•	Secolul	XXI	va	fi	religios	•

În urmă cu șase luni, mai precis în ziua de luni, 
23 mai 2022, într-un echipaj al Intol Press 

împreună cu ziariștii seniori Gheorghe Dumitrașcu și 
Mihai Mustățea, într-un utilaj - auto de marcă - pus la 
dispoziție de dna Doina Stroe, și dumneaei, colabo-
ratoare a aceluiași Intol Press, am vizitat siteul turis-
tic monahal de la Comanca, de lângă Olănești, unde 
păstorește cu mult har și dragoste, pentru Dumne-
zeu, protosinghelul Casian Hunca, un tânăr călugăr 
îndrăgostit până peste cap de arta sculpturii în lemn. 
Înalta față bisericeasacă, atât de tânăr, a învățat arta 
sculpturii în armată, dar încă nu ne-a dezvăluit de 
unde pasiunea pentru sculptura pe mașina de frezat 
cu Comandă Numerică. Noi, totuși, bănuim că tehno-
logia comenzilor numerice s-a generalizat atît de 
mult în cei cincizeci de ani ani de când vorbim despre 
ea, încât, astăzi, nu există domeniu de activitate în 
care să nu-și fi găsit aplicația, dovadă programatorii 
contemporani, ai ultimilor ani, care au la îndemână 
orice fel de programe pe internet…trebuie numai ca 
să le folosească. Despre această uluitoare tehnolo-
gie (care elimină omul din execuție), cândva, extrem 
de dificilă în aplicație și rezervată doar marilor intre-
prinderi constructoare de mașini, constructoare de 

modele și matrițe pentru sculării, noi, doar atât o 
să mai adăugăm, câteva elemente din istoria acestei 
tehnologii cu aplicație în a doua jumătate a secolului 
XX, în Oltenia, județele Dolj și Vâlcea. Ne vom ajuta 
în povestea noastră, reală, despre CNC (Comanda 
Numerică Computerizată) de datele pe care ni le va 
oferi fosta șefă (1982-1991) a singurului Atelier de 
Proiectare Asistată de Calculator - mașini cu CNC, din 
România, din cadrul Intreprinderii HERVIL SA, dna 
inginer Leontina Cichirdan: „Comanda Numerică a 
Mașinilor Unelte s-a dezvoltat vertiginos după 1970, 
când la IMGB (București) a luat ființă o grupă de pro-
gramatori conduși de inginerul  Dumitru Tiu care se 
specializase pe strunjirea rotoarelor pentru Turbinele 
cu abur de 330 MW pe strungurile HOESCH, gigant, 
importate din RFG…programarea lor, făcându-se pe 
un procesor - postprocesor APT RCW (francez) com-
patibil cu calculatorul FELIX 512…Apoi, ea (program-
area CNC) s-a dezvoltat la Fabrica de Avioane Craiova 
între 1977-1980, unde s-au pus la punct minipro-
cesoarele – postprocesoare, noi, familia Cichirdan, 
aducând în fabrică procesorul APT RCW de la Dumitru 
Tiu și reușind prin similitudine să-l implementăm pe 
cel denumit ADAPT (SUA) compatibil cu calculatorul 



CDC 3600 de la INCREST București cu care lucram-
rulam programe prin linie telefonică. Lucrările apli-
cate la I Av Craiova (444-uzină a Ministerului Apărării 
Naționale) erau adevărate sculpturi în duraluminiu 
obținute prin frezare cu programe create pe calcula-
tor… Mai existau încercări, fără a utiliza programe de 
computer, românești, ci numai programe 
manuale, în limbaje cod mașină, și la Hidro-
mecanica Brașov și la Institutul de Tehnică 
de Calcul din Timișoara… « nici una dintre 
acestea, însă, neputând executa programul 
național OLTCIT de asimilare până în 1982 
a Pregătirii de Fabricație (matrițe) a auto-
mobilului OLTCIT»…Între1982 – 1991 la In-
trepriderea de Echipament Hidraulic a fost 
înființat Atelierul de Proiectare Asistată prin 
care cu ajutorul mașinilor de frezat, polone-
ze, FYJ (cinci), din do-tare (achiziționate tot prin noi la 
Târgul Internațional EREN 1982) s-au executat aceste 
matrițe pentru Apărătoarea stg – dr Oltcit, din ma-
terial plastic, care s-au injectat în producție de serie 
la Intreprinderea de Mase Plastice  București (cu un 
program procesor în limbajul Fortran creat de mat-
enatician Traian Bădoiu de la INCREST București, ad-
aptat, ulterior, ca postprocessor de echipa noastră)…
După 1990 atelierul de Proiectare Asistată de la HER-
VIL (IEH Rm Vâlcea) se desființează, eu 
devin șomeră iar soțul se salvează!...
din 1993, producând în firma lui sema-
foare mobile… Astăzi, începând din 
2004, iată, întreaga familie producem 
patru organe de presă on line, în PDF, 
și tipar, susținând, cât mai putem, 
tehnologia Gutenberg… prin tehnolo-
gia asistată de calculator.” 

În concluzie, iată un miracol, după cincizeci de ani de 
la infernul muncii de programator MUCN (Mașini Unel- 
te cu Comanda Numerică), muncă pe care nimeni nu a 
putut să o facă continuu și în performanță mai mult de 
zece ani, datorită stresului din timpul încercării și omo- 
logării programului!...un călugăr de nici patruzeci de ani,  
are o mașină asistată de computer, și execută, în serie, 
obiecte de cult din lemn!...numele lui: Casian Hunca!

*
Despre așezământul turistic monahal, de la Co-

manca, Olănești, să vedem ce spune siteul bzb.ro… 
« Mai exact, în localitatea Comanca, ce aparţine de 
Băile Olăneşti (judeţul Vâlcea), dar care este situată 
într-un cadru de poveste. Se află între Parcul Naţional 
Buila-Vânturiţa - Parcul Naţional Cozia şi localitatea 
Băile Olăneşti. Practic, Comanca este un sătuc liniştit, 
aproape uitat de lume, în care Gigi Becali vrea să 
aducă înţelepciunea marilor preoţi. Latifundiarul a 
făcut mai mulţi paşi în această direcţie. După ce a 

achiziţionat mai mult teren în zonă, s-a apucat şi de 
construit. Informaţia a fost confirmată de preoţii de la 
Mănăstirea Frăsinei, aflată la câţiva kilometri de local-
itatea în care Gigi Becali va construi cel mai mare lăcaş 
de cult dedicat exclusiv călugărilor. „Da, e adevărat că 
Gigi Becali construieşte case pentru familia sa. Este 

undeva spre Comanca, înainte să intraţi în 
Băile Olăneşti. Se poate ajunge şi pe jos, 
peste munte, de aici de la noi”, a declarat 
unul dintre preoţi, potrivit sursei citate. În 
curtea Sfântei Mănăstirii „Naşterea Sf. Pro-
oroc Ioan Botezătorul”, Gigi Becali a dat or-
din să fie construite căsuţe de lemn, care 
să-i adăpostească pe călugări. În acelaşi 
timp, în apropiere se află o turmă de oi, de 
aproximativ 200-300 de suflete, care ar fi 
aparţinut chiar omului de afaceri.

Se pare că Gigi Becali nu mai doreşte să facă 
drumuri lungi spre Grecia, la muntele Athos, şi îşi 
doreşte foarte mult să-şi creeze propriul „Athos” pe 
teritoriul României, la Comanca. „O să fie gata în pa-
tru-cinci ani, că biserica am făcut-o eu, dar acolo e 
mare investiţie, că vor fi cinci biserici într-un loc. Sunt 
30 de hectare, o să fie o comunitate de călugări, o 
să fie un oraş monahal călugăresc. Într-o parte vor fi 
bărbaţi şi într-o altă mănăstire vor fi numai femei. La 

femei nu calcă bărbaţi, la bărbaţi nu 
calcă femei”, a declarat Gigi Becali.» 
(11 ian. 2022, bzb.ro)

*
Să-l ascultăm și pe Protosinghelul 

Casian Hunca cu care ne-am întreținut 
în această frumoasă zi de primăvară: « 
Cristos a înviat!...Biserica Nașterea Sf. 
Ioan Botezătorul Olănești are hramul 

„Sf Ioan Gură de Aur” pe 13 Noiembrie. La începutul 
lunii August, 2021, au început lucrările. La data de 10 
Noiembrie 2021 a fost terminată construcția acestei 
biserici din lemn…așa cum o vedeți. Pe 13 Noiembrie 
Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Arhiepis-
copiei Râmnicului, a venit și a slujit pentru prima data 
în această biserică…Așa am început, ceea ce vedeți 
a fost făcut în scurt timp și încercăm să facem în așa 
fel, încât acest loc să devină unul plăcut, minunat!...
pentru cei care ne vizitează și se roagă aici. Ctitorul, dl 
Gheorghe Becali, încă cu mult timp înainte, mergând 
la Sfântul Munte, a fost sfătuit de călugării de acolo 
să găsească în România un loc unde să construiască 
o Lavră. ….După cum știți vremurile sunt tulburi și 
oamenii încep să se redtagă în zone mai puțin popu-
late, cum sunt aceste locuri la 40 de km de oraș. O lo-
calitate restrânsă, momentan suntem șase viețuitori, 
previzionăm că vom fi  aproape o sută, căci anul 
acesta preconizăm să începem lucrările la Biserica 

mare, acolo, un loc de șapte sute metri pătrați - am-
prenta la sol - și să fie gata în doi, trei ani…Săptămâna 
viitoare începem organizarea de șantier. Momentan 
avem o trapeză unde pot săp servească masa 60-
70 de suflete. Avem și niște locuri de cazare, vreo 
douăsprezece, plus chiliile - avem șase la număr și 
încă vreo două în construcție. Vom mai construi chili 
ca să putem primi din ce în ce mai mulți viețuitori. Se 
fac slujbe în fiecare Duminică și în fiecare zi de sfinte 
sărbători. În curând vom avea și slujba de noapte. 
Acum amenajăm și solul, am plantat pomi care sunt 
deja pe rod. Avem șase angajați pentru aceste treburi 
gospodărești…Domnul Becali a ales acest loc, după 
o poveste care circula în zonă…poveste, care spune 
că aici s-ar fi aflat acum câteva sute de ani o biserică 
care a dispărut, demult, sub pământ!...și așteaptă 
să fie descoperită! Ce a mai aflat domnul Becali? că 
în jurul drumului ce merge la Frăsânei erau mulți 
pustnici și, așa, căutând pustnicii, a descoperit acest 
loc…cu adevărat minunat! De aici sunt 2-3 km până 
la Mânâstirea Tuturor Sfinților din Comanca. Față de 
Frăsânei, de aici și până acolo sunt 8 km…Cu utilajele 
noastre vrem să construim un drum asfaltat până la 
Frăsânei, desigur, în parteneriat cu Primăria…Și aici, la 
această mânâstire, accesul femeilor este interzis. (…) 
Mă așteptam să mă întrebați  de legătura mea cu arta 
sculpturii în lemn. În anul 2002, când terminasem 
seminarul și îmi efectuam stagiul militar, ajusesem ca-
poral, și am primit în subordine o grupă nouă de mili-
tari în care se afla și un sculptor (ne amintim, așa și-a 
început activitatea de sculptor și inginerul Constantin 
Zorlescu un eminent sculptor de miniaturi în os și nu 
numai, vâlcean) de la care am învățat să sculptez...
După armată am intrat în mânăstire, în 2004, și de 
atunci sculptez… Comanda Numerică m-a ajutat să fo-
losesc timpul mai bine, utilajul lucrează singur, după 
programul numeric, putând astfel să lucrez și piese de 
cult, în serie… »

Petre	CICHIRDAN
Simona	Maria	KIS

Gh Dumitrașcu și Mihai Mustățea

Mihai	CĂLUGĂRIȚOIU

A scrie despre Petru Pistol este un act de mare curaj, dar, recu-
noscându-mi, de la bun început, modestia spirituală, cred că va 

fi îngăduitor. Absolvent al Facultății de Limbi Străine, secția Limbi Clasi-
ce, cadru universitar, doctor în Filologie și coordonator de doctorat, a 
publicat mai multe lucrări: Limba elină (2001); Civilizația romană și lim-
ba latină ilustrată prin maxime (în colaborare), (2002); Lucius Cae(ci)lius 
Firmianus Lactantius – scriitor creștin și umanist paideic (2000); Etimo-
logicon (2004); Contexte clasice (2005); Critice și ipocritice (2011). De 
asemenea, a realizat traducerile: Lactantius, Instituțiile divine (2004); 
Lactantius, De ira Dei (Despre mânia lui Dumnezeu), (2006); Lactantius, 
Instituțiile divine. Epitoma (Epitome Institutionum divinarum), (2019). 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2006) și al Societății Române de 
Studii Clasice, iar pe plan local, al Forumului Cultural al Râmnicului, alături de  im-
presionanta operă de specialitate în domeniul culturii antice și al limbilor clasice, 

FIDELITATEA	CLASICISMULUI,	ÎN	VIZIUNEA	LUI	PETRU	PISTOL
Petru Pistol și-a încoronat, credem, opera cu volumul Fidelitatea clas-
icismului, apărut în Cluj-Napoca, la Editura Școala Ardeleană, în 2020. 
Pentru a nu cădea în păcatul profanului și pentru a-i reuși o mai bună 
înfățișare a arhitecturii spirituale, voi uza, pe cât posibil, de spusele 
și scrisele domniei sale. Apreciind rolul Universității în formarea 
spirituală, autorul ne îndeamnă „să prețuim lecturile fecunde, acelea 
din care, dintr-o pagină, dacă înțelegem 2-3 rânduri, chiar și cu aces-
tea ne simțim mai bogați... nu îndestulează... ci... adâncesc setea de 
cunoaștere... și o înalță” (p. 166), idee pe care o regăsim și în afirmația: 
„Cărțile mari invită la interpretări, la lecturi plurale” (198).

Tocmai prin faptul că Fidelitatea clasicismului ne trimite, ne 
îndeamnă și ne stârnește curiozitatea spre lecturi profunde, putem 
s-o încadrăm aici, fără a greși, sper, în categoria lecturilor esențiale, a 

„profunzimilor livrești”. Totodată, autorul susține, citându-l și în deplin acord cu 
Hieronim: „Dacă efortul meu displace, nimeni un e obligat să citească” (p. 199).

(Continuare în pag. 12)
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Publicația trimestrială de cultură generală, “Muzeul Presei Românești”, oferă 
spre lectură și în numărul 8 un variat, atractiv și inedit conținut cu relatări 

despre evenimente din lumea presei, articole, reportaje, interviuri, 
eseuri literare, studii de istorie veche și sigilografie, însemnări de 
călătorie și multe altele. Veți găsi în acest număr prezentarea pe 
scurt a Galei premiilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Româ-
nia, Ediția 2022; Dan Toma Dulciu înfățișează Corespondența Iuliei 
Hașdeu cu Bogdan Petriceicu Hașdeu, editată de avocatul Iuliu 
Dragomirescu, dar și Caragiale și ziariștii; Ion Andreiță, pălmaș 
cu condeiul, comentează un inedit act de proprietate, adresând 
invitația  - Bade Pantelei, vino de-ți ia pământul!; Prof. univ. dr. Nae 
Georgescu continuă și în acest număr al revistei subiectul dedi-
cat Paternității Ediției Princeps Eminescu; Laurențiu-Ștefan Szem-
kovics ne oferă valoroase informații de sigilografie, prezentând 
Stema Patriarhiei Române în câmpul unui sigiliu imprimat în 1963 
pe o telegramă a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române;  ilustrul 
cercetător Eugen Nicolaescu expune date prețioase Din textele 
tăblițelor de la Sinaia; Raia Rogac este în interviu cu Ambasador 
Extraordinar și Plenipotențiar Iuliana Gorea-Costin: ”Noi românii, 
vom birui împreună, ținând crucea credinței și dreptății în mână!”; 

Felix	SIMA

Cele două cărți pe care Elena Dican le-a dedi-
cat copiilor și copilăriei, publicate la București, 

Editura „eLiteratura”, coperta și ilustrațiile – Viorica 
Didic Vlas: Ghidușiile lui Tași,cel mai nostim motan 
- Mici și amuzante povestiri în versuri de Elena Dican 
cu ilustrații color și desene pentru colorat (2019) și În-
tâmplări din Parcul Fermecat - Mici și amuzante poves-
tiri în versuri de Elena Dican cu ilustrații color și dese-
ne pentru colorat (2021), impresionează atât prin 
con-ținut, cât și prin eleganța prezentării grafice.

Esența volumelor menționate, aflate 
în zona interferenței dintre epic și liric, 
este relevată în cuvântul introductiv al 
Elisavetei Novac (Întâmplări din Parcul 
Fermecat): Elena Dican este o poetă cu 
gust rafinat pentru poezia adresată celor 
mici, dezvoltând o influență pozitivă asu-
pra acestora, stăpânind prozodia și cu- 
vântul ca element constitutiv al textului  
poetic. Poeta cunoaște rolul poeziei în via- 
ța copilului ca hrană spirituală și prin ar-
monie îndeamnă către bucurie și cân-
tec, aflându-se în bună relație cu cuvân-
tul poetic, autodefinindu-se ca un nume 
de rezonanță în universul liricii pentru copii.

În Ghidușiile lui Tași,cel mai nostim motan, este 
remarcabilă, prin simplitate și căldură, invitația autoa-
rei, invitație ce incită atât curiozitatea copilului, cât și 
interesul lectorului adult: Dragi copii, intrați în lumea 
lui Tași! Veți face cunoștință cu un motan mai nostim  
decât oricare altul. Îi veți cunoaște și pe prietenii lui, veți  
scotoci toate ungherele Universului său și vă veți amuza  
de minune! În plus, veți deveni coautori ai cărții prin de- 
senele pe care le veți colora frumos. Tași vă va spune toa- 
te secretele sale și vă va deveni un prieten pe cinste! Și  
cine poate rezista unei asemenea invitații? Într-adevăr,  
Tași devine prietenul fiecărui copil, pentru că oricine 
se poate regăsi în aventurile pisoiului personificat. 

Personajul capătă consistență încă din primele ver-
suri, în care se concentrează portretul fizic și moral, 
aflat, în egală măsură, sub semnul seriozității și al iro-
niei: El este motanul Tași /Vi-l prezint acum un pic:/Este 
blajin și cuminte/Doar când doarme/(Vreau să zic).//
Are blănița dungată,/Ochii sunt mari și mirați,/Vocea 

DE	PUI	BUNĂTATEA-N	FAPTE...
este minunată/Și suntem ca niște frați. 
Este un personaj complex, caracterizat 
prin mari calități, dar și prin defecte. 
Sensibil, îi este devotat prietenului său, 
Azorel, și suferă când accidentează, din 
neatenție, un greier: Am călcat un grei-
ere,/Doamne!, ce mă sperie/Gândul la 
așa durere,/Dar n-a fost deloc cu vrere! 
(Incident). Pisoiul, ca orice copil, se 
caracterizează prin curiozitate: Astăzi, 
pentru prima dată,/Tași s-a plimbat prin curte./Voios, 
dă ograda roată,/Curios de amănunte. (Explorare) și 

printr-o nepotolită poftă de joc: Astfel, 
sar și mă tot zbengui,/Sunt vesel de fe-
lul meu. (Joacă). Dar uneori îi place să 
lenevească, să se alinte: Tași-al meu tot 
dă din gură,/La taclale ar tot sta./Haide, 
Tași, prinde șoareci!/Că e misiunea ta! 
(Ipoteză), iar adesea se dovedește a fi 
neastâmpărat și neascultător.

De fapt, toate „ghidușiile” lui Tași sunt  
experiențe ce se încheie cu un eșec: ra- 
tează saltul către „teiul cel înalt” (Explo-
rare), în joaca lui fără astâmpăr își spar-
ge un dinte (Promisiune), iar în altă zi 
întoarce casa pe dos (Năzdrăvănii). Întâr-

zie pe pârtie și răcește (Pățanie), dezacordează pianul 
(Avânt	muzical), se rănește în gărduțul ghimpat (Salt 
ratat). Însă din fiecare experiență trăită, ca orice co-
pil, are ceva de învățat; el își dă seama că a greșit și 
promite că se va potoli: Tași mi-a promis solemn,/C-o 
să fie mai cuminte... (Promisiune).

Al doilea volum, Întâmplări din Parcul Ferme-
cat, atrage atenția prin delicatețea apropierii de 
fiecare formă de viață, oricât de neînsemnată ar 
părea ea. „Parcul Fermecat” este, în fond, lumea 
înconjurătoare, senină, dinamică, populată de gâze și 
plante, podoabe vii ale naturii, lumea ce își dezvăluie 
frumusețea în fața ochilor mirați ai copilului.

Versurile scurte, accesibile debutantului în univer-
sul lecturii, grupate în strofe cu diferite tipuri de rimă, 
vibrează în ritmul vieții ce palpită în firele de iarbă, în 
gâze, în flori, în păsări... 

Este un mod de a-l apropia pe copil de miracolul 
existenței, minune care, din păcate, se consumă ad-
esea neobservată de ochiul obosit al adultului preo-

cupat de problemele cotidiene.
Privite din perspectiva „Cronicaru-

lui zilei”, buburuza Ninișor, plantele, 
viețuitoarele, picăturile de rouă, în-
treaga lume ce stă sub semnul diminu-
tivului, capătă un farmec indicibil. Prin 
lentila sensibilității și a spiritului de 
observație specifice copilului, universul 
își deschide sertare pline de surprize: 
o vrăbiuță Exersează stilul,/Pregătește 
trilul; albinuța Ela Desface umbrela/ 
Pentru-un fir de rouă; gândăcelul Nic 
o botează pe lăcusta Alma; furnicuța 
Lia Ară toată glia,/Seamănă câmpia; 

broscuța Pia aspiră la o prietenie adevărată; mel-
cul Rică sau veverița Ronți contemplă lumea de la 
înălțime și observă cum se construiește o existență 
doar cu lucruri bune; fluturașul Viorel dorește să 
ajungă profesor și ascultă sfaturile unei zâne; bonda-
rul Lică devine conștient că „lenevia” și „trufia” sunt 
defecte periculoase; libelula Ema este un model de 
meticulozitate și rigoare... și enumerarea exemplelor 
bune, a transformărilor în sens pozitiv poate continua. 

Primele 17 poezii (Cronicarul zilei, Concert în parc, 
Ela și umbrela, Maia pregătește baia, Incident,  
Furnicuța Lia, Prietenie, Observator, Niță plimbă-
rețul, Viorel și zîna bună, Bondarul înfumurat, Fur-nica 
și greierele, Șopîrlița vegetariană, Premiu, Ma-gie, 
Veverița Ronți, Steluțe nocturne) se constituie în-
tr-un caleidoscop al minunilor a cărui rotire nu ai vrea 
să se întrerupă vreodată. Întregul grupaj de poezii îl  
fascinează pe cititorul curios să descopere ce surprize  
îi oferă pagina următoare. Într-un mod ingenios, în pe- 
nultima poezie (Veselie în parc), autoarea îi reunește 
în scenă pe protagoniștii cărții, pentru o ultimă reve-
rență. Regretăm că volumul se apropie de final, înce-
pem să percepem „foșnetul de mătase al liniștii” și al  
somnului, evocat în ultimul text – Somn ușor. Însă rămâ-
nem marcați de toate valorile pe care le transmite car- 
tea, prin joc, alegorie, poveste. Pentru că volumul pe 
care Elena Dican îl dedică ființei în formare  este o su- 
perbă pledoarie pentru valori: prietenia, hărnicia, per- 
severența, rigoarea, dreptatea, arta... Este greu să ig-
nori îndemnul la visare și invitația de a cultiva frumos-
ul artistic: Dacă n-ar fi cântăreții,/Și pictorii și poeții,/
În ce lume am trăi?... (Furnica și greierele). E impo-
sibil să uiți sfatul zânei Siminel: Te roagă ca, întâi de 
toate,/Să înveți despre dreptate,//Despre vorbele fru-
moase/Ce-s șirag de nestemate,/Iar dreptatea-o vei 
găsi/De pui bunătatea-n fapte. (Viorel și zâna bună).

A	APĂRUT	NUMĂRUL	8	AL	REVISTEI	„MUZEUL	PRESEI	ROMÂNEȘTI”,	
ÎMPLININDU-SE	DOI	ANI	DE	LA	NAȘTEREA	ACESTEI	PUBLICAȚII!

de la Mihai Maxim citim despre  Rusalka română în visele lui Dostoievsky; Elena 
Mitru ne însoțește de la București la New York -  Bucureștiul „meu” în anul 2022 și 

Literatura și arta românească, la New York; Dr. Marian Nencescu 
ne prezintă Brâncuși, artistul cu trei patrii; de la Nicolae Grigo-
rie Lăcrița aflăm: Când o minciună devine adevăr, schimbă mo-
dul de viață al oamenilor și îi subjugă; Mihai Vinereanu readuce 
în atenție un subiect de profunzime: Cândva a existat o limbă ma-
mă a limbii latine, a limbilor italice, precum și a unor limbi roma-nice 
actuale; Ambasador Constantin Lupeanu prezintă Teatru româ-
nesc în China;  Daniel Ernestina descrie cu talent pe Griguță versus 
Paraschiva;  se continuă apreciatul interviu oferit de  Viorel Popescu, 
personalitate emblematică a radioului românesc, care ni se destăi-
nuie; veți găsi și materiale Din istoria presei românești. Telegraful 
Român și, pentru că astăzi se sărbătorește Sf. Andrei, îi evocăm pe 
Sf. Andrei și Mihai Eminescu, Apostoli ai neamului românesc.

Mulțumim colaboratorilor revistei pentru contribuțiile lor valo-
roase. Revista poate fi citită online la următoarea adresă: https://
tantatanasescu.blogspot.com

Tanța	TĂNĂSESCU, Redactor-șef
Dan	Toma	DULCIU, Director editorial



Mihai	SPORIȘ

Pantha rei! Sistemele vii se adaptează perma-
nent pentru a-şi atinge menirea. Este şi situaţia 

sistemului de învăţâmânt românesc. În istoria noastră 
modernă consemnăm modelul performant al şcolii 
impus de Spiru Haret, pe care îl omagiem azi, în anul 
Spiru Haret, la o sută de ani de la trecerea sa în eterni-
tate. Ne punem azi întrebarea, constatând poticnelile 
reformei şcolii noastre, dacă s+ar mai potrivi viziunea 
de atunci şi dacă ar mai fi azi, ceva de folosit din acel 
proiect reuşit pentru vremea aceea şi mult după.

Care ar fi diferenţele majore ale societăţii româ-
neşti şi lumii în ansamblu, între începutul de secol al 
XX-lea şi cel al XXI-lea? Lumea se afla în finalizarea 
unui proces de afirmare a naţiunilor şi distru-
gerea imperiilor: ţarist, otoman, austro-ungar 
etc.  Exista o tendinţă natural a patriotismului şi 
o aspiraţie pentru spaţiul vital al neamului pe un 
teritoriu care-l cuprinde. Grecia mare, Bulgaria 
mare, Serbia mare, Ucraina mare… România 
mare, Germania mare, Italia mare s.a.m.d. Azi 
lumea întreagă este cuprinsă, cu sau fără voie, 
de globalizare şi respiră internaţionalismul. Curentul 
este aşa de puternic că nimeni nu scapă neantrenat 
de şuvoi. Constatăm o schimbare radicală de sens!, în-
tre atunci și acum. Nu spre unitatea centripetă a valo-
rilor de dreapta (într-o definire a spectrului de putere 
cu asumare doctrinară!) ci spre disoluţia centrifugă 
al unui stângism care visa demult, mai îngust însă, 
înternaţionalizarea muncitorimii. Internaţionalismul 
de azi depăşeşte aspiraţile utopiei roşii pentru că a 
cuprins toate domenile şi se insinuează tot mai … larg. 
Societatea  românească cu regim monarchic (aşezat 
şi recunoscut!) avea o scenă politică cu un echilibru 
al polilor de putere: dreapta şi stânga, funcţiona 
după regulile democratice, bipolar şi alternant. Azi 
societatea românească nu mai are valorile dreptei 
( amputată de imperiul roşu!) iar stânga este încă 
nedecontaminată şi foarte lentă în înjumătăţirea unui 
proces natural (dacă ne gândim la alterare, ca la una 
care a afectat adânc nuceul identitar). Accesul facil la 
privilegile… moştenite, întârzie  procesul de remoral-
izare, imperios necesar!

Ce s-a întâmplat, cum s-a schimbat macazul?
După cel de-al doilea război mondial, cu ştirea 

APUSULUI, imperiul comunist va fi sugrumat statele 
naţionale, impunând modelul omului nou, realismul 
socialist şi ateismul. După 1965, o anumită disidenţă 
în… lagăr, va fi recuperat o nuanţă seminaţională pen-
tru societatea românească. Omul nou, trebuia să rămâ- 
nă ateu, cultura trebuia să fie … socialistă, iar stafia le-
gionarismului trebuia ţinută în viaţă. (să nu uităm aici 
pe legionarii încă stigmatizaţi fără judecata corectă a  
istoriei şi folosiţi de comunismul, rezistent încă în sub-
stanța noastră, drept alibi la propriile atrocităţi, iar sub 
sovietici, mobil pentru lichidarea dreptei româneşti! 
Marea masă a acestora au fost preoţii şi învăţătorii sa-
telor, adică chiar vectorul educaţional al naţiei!)

După 1990 am schimbat, brusc, abrupt, imperiul 
roşu, purtător al steluţei pentagramă, cu imperiul al-
bastru cu puzderia lui de pentagrame galbene, cum 
găsim şi puzderia celor roşii pe steagul… puterii mon-
diale… Mentalul nostru colectiv nu se putea trans-
forma prin schimbarea comutatorului. Eram foştii 
oameni noi, formaţi, educaţi cu valorile inoculate 
instituţional şi pe alocuri, ilegal, catehizaţi în familie, 
cu o ascunsă poveste despre rude care au suferit pen-
tru crezul lor. Eram oamenii noi ai realismului ştiinţific, 
formaţi, pentru un anume tip de societate pe care o 
vom fi slujit, cu pasiune, şi pe care, într-o noapte, 

O	NOUĂ	VIZIUNE	ASUPRA	ÎNVĂȚĂMÂNTULUI	ROMÂNESC	
(SAU	DE	LA	HARETISM	LA	REFORMA	DE	AZI	A	ÎNVĂȚĂMÂNTULUI)

trebuia să o schimbăm cu sistemul și culoarea ei cu 
tot. Să devenim, fără a ne fi clar de ce,  altceva, adică 
albaştrii… De la hipercentralizarea  economiei planifi-
cate a socialismului trebuia să trecem la economia de 
piaţă, demult uitată. În înţelesul comun, imediat, prin 
ordin (nu ne-a întrebat nimeni!) piaţa noastră a fost o 
tarabă, iar competitorii? în principal bişniţarii, came-
leonii de profesie şi foarte multe lichele din care se va 
recruta majoritatea viitoarei clase politice. Taraba, ev-
ident într-o piaţă infantilă şi debilă, pe apucate, a de-
venit cuvântul cheie. Pe tarabă se vor fi pus şi se mai  
pun, diplome de studii,  sentinţe ale judecătorilor, între- 
prinderi pentru investitori strategici, legi şi ordonanţe 
de urgenţă de interes partizan, portofolii ministeriale 
şi parlamentare, numiri în posturi şi câte alte grozăvii, 

în nota bazarului fanariot, dintr-o altă perioadă de 
tristă amintire. Banul devine intermediarul tuturor 
vânzărilor şi cumpărărilor - nu contează mirosul!-, va 
fi smintit o lume aşezată în altceva şi o va fi aruncat, 
nepregătită,  societatea buimacă, într-o competiţie 
rapace, fără ştiinţa negoţului şi a negocierilor. Banul, 
în jocul puterilor vremelnice, va fi vânat, prin toate 
mijloacele pentru câştigul şi menţinerea puterii, fiec-
are căutând suprimare adversarului să-i preia taraba…  

O reformă sectorială nu se poate realiza eficient, dacă  
întregul societăţii româneşti nu dă semene de vindec-
are. O nouă viziune , cu misiunea aferentă nu se poate 
formula credibil, fără o diagnoză corectă, asumată de 
responsabili, mărturisită cinstit societăţii româneşti, 
care să se implice cu toate resursele în transformarea 
necesară!

O fi oare posibil?
Actorii responsabili şi promotori ai atâtor variante 

de reformă în multe domenii (adaug aici și zecile de 
strategii pentru energie, de ex.) sunt în mare măsură 
compromişi, uneori cârdaşi la nemernicii cunoscute. În- 
tr-o ţară sărăcită, cu exod spre exterior nemaicunoscut  
în istorie, cu o hemoragie de creiere plecate să lumine-ze 
pe alţii, fără perspectiva revenirii, entuziasmul perioa-
dei haretiene, chiar a celei  paşoptiste, nu mai există. O 
fi posibil să suplineşti secătuirea valorii, prin diplome-
le măsluite de pe taraba impostorilor? Să reorgani-
zezi procese tehnice complexe prin avocaţi guralivi şi  
plătiţi cu onorarii nesimţite? (vezi insolvenţele ca instru- 
mente politicianiste!) Bacalaureaţi întârziaţi ajunşi mi-
niştrii cu calificări academice trucate, siluitori ai limbii 
române prin parlament, elită culturală angajată parti-
zan, responsabili legitimaţi public cu prestaţie jalnică 
şi demnitari ai statului român cu spatele la…  poporul 
român, preocupaţi de interese personale? Toate aces-
tea se pot vedea uşor, fără evaluări sofisticate.  

Pe vremea lui Spiru Haret se făcea totul pentru lu- 
minarea unui popor care mai locuia în bordeie, sub o  
sărăcie lucie care producea răscoala din 1907. Învâ-
ţământul de atunci ne spunea cine suntem, ce vrem, ce 
să facem, cum să facem, ce să vrem. Învăţătorul se bu-
cura de un statut social, de respectul comunităţii. Ma- 
rii dascăli îşi făceau studii strălucite, prin marile uni-
versităţi ale lumii şi se întorceau să slujească neamul. 
Chiar şi politicienii de atunci se afirmau dintre patrioţi 
şi aveau solide cunoştinţe dublate de mari caractere. 
Deviza de atunci: prin noi înşine (Vintilă Brătianu!), ur-
mată de toţi, dădea roadele aşteptate. Pregătirea ge-

nerală a naţiei, alfabetizarea, erau scopuri clar defini- 
te, urmate cu sfinţenie de comunităţile locale, nu fără 
eforturi materiale, greu de satisfăcut şi atunci. Au venit  
apoi sistemele de propagandă, în vogă şi acum, care apre- 
ciau prin excepţii ocazionale performanţa unui sistem. 
Legenda vârfurilor, laureaţi olimpici, pregătiţi special 
trebuia să legitimize mediocritatea generală  în care a 
ajuns învăţământul mediu şi chiar cel academic. Titluri- 
le fără acoperire, avalanşa diplomelor pentru merite ilu- 
zorii, purtătorii de cuvânt fără licenţă şi expertiză, ade- 
văraţi profeţi mincinoşi au proliferat ca ciupercile de 
beznă… să ne lumineze. Raiul l-am confundat imediat 
cu iadul în paradoxala noastră învârteală şi încurcarea 
sensului. O viziune clară, asupra stării de fapt , cre-
dem că trebuie să plece de la constatările:

-suntem în interiorul lumii globale, în soci-
etatea cunoaşterii, unde conotaţia alfabetizării 
de altă dată se modifică esenţial. Standardul 
minim presupune cunoaşterea, în plus faţă de 
limba maternă, a cel puţin două limbi de mare 
circulaţie şi a abilităţilor de folosire a calculator-
ului pentru informare on line;

-suntem defazaţi mental între fostul om nou 
şi necesarul om nou și ne trebuie o perioadă numită 
de …integrare  în care să reevaluăm raportul național-
internațional, să ne redefinim sistemul propriu de 
valori, ca pe o carte de vizită, de care să fim mândrii; 
nu va trebui să uităm aici că întru național coexistă și 
minoritatea etnică și că în interiorul statului trebuie să 
impunem regulile unanim acceptate și de cei care în 
afară sunt majoritari, iar românii (indiferent cum sunt 
numiți!), nu se bucură încă de tratament egal (vezi 
Serbia, Bulgaria, Ucraina, Grecia…)

-trăim o perioadă a  crizei de identitate (vezi pro- 
blema rromă!), a spolierii continue a resurselor de tot  
felul, a unei scene politice corupte, iresponsabile și 
preocupată de sine, nu de poporul siluit și împovărat 
cu efectele tuturor abuzurilor de putere,  ale 
instituțiilor statului;

-este nevoie urgentă de tratament, pentru re-
dobândirea moralității pierdute. Un plan de acțiune 
ar trebui făcut imediat!        

Concluzii:
În situație foarte grea, românii au aplicat mod-

elul Spiru Haret, adecvat acelei vremi, și au obținut o 
școală românească performantă. Pe sensul schimbat 
al zilei de azi se poate prelua voința politică, tenaci-
tatea acțiunii și eficacitatea unui proces de transfor-
mare a vieții oamenilor, pilduitor.

Schimbarea  sensului cere societății românești în- 
tărirea legăturilor de coeziune internă (limbă, credin-
ță, tradiție, istorie…) prin regândirea structural-func-
țională a tuturor instituțiilor statului. (în prim plan ce-
le cultural-spirituale, inclusiv B.O.R) Trebuie întărite 
legăturile transfrontaliere cu românii din vecinătate, 
dar și cu cei din lumea largă, altfel șuvoiul planetar  
ne poate… înstrăina de noi înșine. Societatea româneas- 
că are nevoie simultan, de o dreaptă identitara puter-
nică și de o stângă democrată, dezbărată de trecutul roșu  
și cu asumarea păcatelor făcute împotriva propriului 
neam. Sufletul neamului nostru răbdător are nevoie de 
alinare și de mari personalități, cum a fost la ceasul ne- 
voii Spiru Haret, să ne deștepte din somnul cel de  moar-
te în care ne osândiră barbarii de tirani. Nădăjduim 
că ceasul deșteptării nu este departe și că dascălii și  
instituția școlii vor reintra pe ușa din față a respectului  
de noi înșine. De la prin noi înșine la unitate în diversi-
tate a trecut doar o sută de ani din care jumătate strâmbi 
și bolnavi, așa după cum îi vedem azi. Rămâne, și peste  
vremuri tulburi, exemplul de urmat al lui Spiru Haret.

(la Centenarul trecerii la cele veșnice, a lui Spiru Haret!)
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Trista floare
a  unei dimineți insomniatice
și-a revărsat aroma
peste întinsurile cenuși
ale tăcutei zări. 

Sute de zile
moartea 
a dansat la braț
cu nonșalanța
unei diabolice creaturi
care în noaptea sfântă
ucigând copii ținea trufașă
lumânarea învierii.

Și... a pornit Satan
iar câmpurile gemeau
de  scrâșnetul oaselor
care zdrobite de tancuri
renășteau
în surâsul copilei
care ținând păpușa de cârpe
în brațe
a pornit printre șenile
să culeagă
floarea 
de nu mă uita.

A	DOUA	ZI	

Uitasem scrumul
în farfuria de pe raft
adormind
în  timp ce ascultam știrile

primele focoase explodaseră
iar puradeii  serafici
pluteau
printre perfizii senatori

pisica torcea
pe geamul inimii
când tu
ai apărut
precum o umbră
evadată dintr-o piramidă

foia ziarului se îndoise
și o lacrimă se uscase
pe chipul soldatului
ucis de obuzele prieteniei

pe când îmi sorbeam
tăcut cafeaua
am auzit soneria de la ușă
și nu peste mult timp
un plic cădea 
prin portieră

deschizându-l am rămas 
uimit
omul de pe front
îmi scria că azi tătucul
s-a refugiat într-o maternitate

pesemne voia
să se nască din nou
deoarece
buncărul prezidențial
a fost lovit
de raza lui Tesla...

Gheorghe	DUMITRAȘCU

S-a născut la 15 februarie 1851 la hanul Conachi din ţinutul 
Putna. A decedat la 17 decembrie 1912 la Bucureşti. 

A	fost	un	adevărat	titan	în	gândire	şi	acțiune	
Evocăm, la 17 decembrie a.c., marea personalitate a lui Spiru 

Haret – 110 ani de la trecerea sa în eternitate, care a fost un ade-
vărat titan în gândire şi activitate pentru progresul umanităţii şi bi- 
nele poporului său. A uimit prin ştiinţă mari gânditori ai vremii, apro- 
piindu-se, prin opera şi vastitatea domeniilor abordate, de marii 
enciclopedişti europeni. Numele marelui savant a fost dat, în 1976  
de Uniunea Internaţională a Astronomilor, unui crater de pe faţa 
nevăzută (de pe pământ) a Lunii, pentru contribuţia adusă cu teza 
sa de doctorat, din 1878, la cunoaşterea macrocosmosului „De-
spre invariabilitatea axelor mari ale orbitei planetare”, despre care 
Gh. Ţiţeica – un alt mare precursor – spunea că a fost „una din cele 
mai frumoase teze din câte s-au ţinut la Sorbona”1.

Cel dintâi român ce-şi primea titlul de doctor în matematici sub 
cupola Universităţii din inima Parisului era preocupat, aşadar, de 
o lectură ştiinţifică a hărţii cereşti, de stabilirea, prin calcule sa-
vante, a osiilor care susţin bolta umanităţii. Această teză a iscat 
rumoare în lumea ştiinţifică a epocii deoarece a propus elemente 
neaşteptate, de mare noutate, într-o problemă  care făcuse obi-
ectul cercetărilor celor mai mari matematicieni şi mecanicieni 
europeni, precum francezii Laplace şi Poisson. Presa franceză i-a 
adus elogii, iar în ţară a fost primit ca un erou. Mai târziu, pentru 
contribuţia şi prestigiul adus ştiinţei româneşti, la 3 mai 1879, la 28 
de ani devenea deja membru corespondent, iar la 31 martie 1892, 
membru titular al Academiei române2. Spiru Haret n-a fost numai 
un ilustru matematician. A fost un luminat om politic, membru al 
Partidului Naţional Liberal, cu vederi democratice şi liberale, depu-
tat şi de trei ori ministru (31 martie 1897 – 16 aprilie 1899, 14 feb-
ruarie 1901 – 22 decembrie 1904 şi 12 martie 1907 – 29 decemb-
rie 1910), mare profesor şi reformator al şcolii româneşti, părintele 
instrucţiunii publice moderne. Dacă ne gândim că pe parcursul 
mandatelor sale, de pe poziţia de ministru, a ridicat din temelii 
2.343 de şcoli, a creat 1700 de posturi de învăţători iar numărul 
elevilor înscrişi în şcolile elementare a crescut de la 300.000 la 
600.000, pentru un ministru al zilelor noastre aceste realizări par 
fantasmagorice, de neconceput. Dar, OMUL şcoalei a reuşit pentru 
că s-a gândit la viitorul ţării urmărindu-şi cu consecvenţă propria 
sintagmă: Cum arată astăzi şcoala, va arăta mâine ţara.

 Fiind un om de ştiinţă şi autentic reformator pedagogic, 
purtător al culturii în toate mediile sociale, mai ales în rândul 
ţărănimii, el a contribuit hotărâtor la împletirea destinului şcolii 
cu acela al întregii naţiuni. De aici, ideea de şcoală naţională, care 
izvora din concepţia haretiană, că existenţa şi dezvoltarea unui 
popor sunt asigurate numai în condiţiile unirii şi unităţii sale în ju-
rul unor înalte idealuri, considerat prin simţirea comună a iubirii 
de ţară şi neam, iar sistemul şcolar reuşeşte să fie oglinda fidelă 
a trebuinţelor, aspiraţiilor, caracterului naţional al poporului. De 
aceea, Spiru Haret cerea şcolii şi slujitorilor ei să fie propagatorii 
cei mai aprigi ai idealurilor naţionale, încălzitorii patriotismului şi 
luminătorii poporului asupra gloriei ţării lui în trecut şi în prezent 
şi a încrederii nestrămutate ce trebuie să aibă în viitorul ei3.  El 
era convins că un asemenea ideal nu se poate împlini decât prin 
cultură, prin viaţă bună, prin înţelegerea cât mai exactă a rostului 
nostru în lume, prin dezvoltarea cât mai mare a simţului de iubire 
şi de mândrie de neam. Cine vrea să scurteze cursul vremii pe alte 
căi îşi pierde timpul şi munca în zadar şi, din cuvântul pe care-l 
seamănă, nu va culege decât furtună, se exprima el polemic şi con-
structiv, apărându-şi ideile, combătând pe cei care, pe teritoriul 
românesc sau înafara lui, propăvăduiau şi practicau, ca şi astăzi, 
atitudini izolaţioniste, separatiste şi chiar antinaţionale, inclusiv în 
privinţa organizării şi desfăşurării, în acea epocă, a învăţământului.

Cu o perseverență nemaiîntâlnită, a realizat prima reformă a 
sistemului de educaţie naţională. Prima şi, până acum, singura 
reformă dusă până la capăt.

Marele matematician a izbutit, în doar câţiva ani, să acordeze 
învăţământul românesc, până atunci greoi şi supus unor principii 
conservatoare, la suflul novator a instrucţiunii europene. Iar şcoala 
noastră a izbutit, graţie lui Spiru Haret, performanţa de a se în-
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scrie între cele mai autoritare vetre de cultură şi civilizaţie, fapt 
consemnat şi apreciat şi de specialişti străini în sociodinamica 
învăţământului. Pe vremea când a fost ministru nu şi-a schimbat 
sau recrutat colaboratorii de serviciu sau directorii de şcoli pe 
criterii politice. N-a întrebat pe nimeni ce politică face şi nu a con-
strâns pe nimeni să facă politică liberală. De aici continuitatea pe 
bază de competenţă şi reuşita programelor sale. Spiru Haret a fo-
calizat rosturile şcolii către ceea ce însemna legarea ei de practică 
în sensul imediat şi superior al cuvântului, făcând din ea şi slujito-
rii ei, învăţătorii, pârghiile îmbunătăţirii soartei ţăranului român,  
ale deşteptării conştiinţei acestuia.

Pentru ameliorarea situaţiei materiale şi spirituale a sătenilor, 
Spiru Haret a contribuit într-o măsură copleşitoare la luminarea 
satelor şi la crearea unei intelectualităţi rurale cu o excepţională 
înzestrare. Învăţătorii şi institutorii, pregătiţi sub privegherea 
mentorului lor, au fost cei dintâi vestitori ai necesarului proces de 
înnoire a şcolii şi societăţii româneşti.

Întocmai ca rădăcinile unui arbore puternic – scrie Spiru Haret 
– corpul didactic îşi întinde ramificaţiile peste tot, pătrunzând în 
păturile naţiunii şi confundându-se cu dânsele. Era necesar ca 
învăţătorii, pe lângă munca la clasă cu elevii, să desfăşoare şi o 
amplă activitate extraşcolară.

Învăţătorul într-un sat – preciza Spiru Haret – nu trebuie să 
fie numai învăţătorul copiilor, el trebuie să fie în acelaşi timp şi 
sfătuitorul bun şi luminat al sătenilor, pilduitorul lor la cele bune şi 
folositoare pentru dânşii4. Întreaga activitate legislativă şi ca min-
istru al învăţământului, a marcat o nouă şi generoasă deschidere a 
şcolii româneşti, ca factor peren de cultură naţională, de instruire 
a generaţiilor, în pas cu dinamica civilizaţiei umane. 

Privind retrospectiv asupra evoluţiei învăţămân-tului româ-
nesc, constatăm cu uimire şi veneraţie că toate modificările şi 
adaptările ulterioare în domeniu, de la Marea Unire şi până la Le-
gea învăţământului din 1995, s-au aflat, direct sau indirect, prin 
moştenire de fapt, sub influenţa ideilor şi concepţiilor luminate 
ale lui Spiru Haret. Părintele învăţământului românesc modern 
era condus de ideea că transformarea şcolii, pe care o pune în 
serviciul ţării şi mai ales la îndemâna poporului, este izvorul ce 
trebuie să întreţină progresul naţiunii. Cine cercetează azi docu-
mentele epocii va descoperi aprecierile contemporanilor şi ale 
urmaşilor faţă de personalitatea şi contribuţia lui Spiru Haret, 
pentru care convingerea de căpătâi era cea potrivit căreia cel 
dintâi act al oricărei acţiuni naţionale este tărâmul şcolar. În acest 
sens, vorbind despre starea ţărănimii şi nevoia acută de a-i lumi-
na viitorul prin şcoală, considera o prioritate în demersul naţional 
de a scoate ţărănimea din întuneric, neştiinţă şi sărăcie. „Omul 
şcoalei”, cum era numit Spiru Haret, semnalase cu amărăciune 
şi luciditate diferenţa dintre mediul urban şi rural în domeniul 
învăţământului, militând pentru eliminarea unei deosebiri ce face 
aproape imposibilă pentru copiii de săteni pătrunderea în şcolile 
secundare. Era şi unul din motivele pentru care un principiu înte-
meietor al Legii haretiene consta în gratuitatea instrucţiunii se-
cundare  şi superioare5.

Activitatea lui Haret nu se opreşte numai la învăţământul primar. 
El se ocupă şi de celelalte ramuri de învăţământ: de învăţământul 
normal, de învăţământul secundar şi de învăţământul superior. În 
acelaşi timp însă, dându-şi seama că învăţământul teoretic singur 
nu corespunde tuturor nevoilor ţării, el organizează învăţământul 
profesional, înfiinţează şcoli de meserii, de comerţ, de agricultură, 
şcoli profesionale de fete, etc. El înfiinţează unele instituţii pro-
prii dascălilor de la caterdră şi din amvon, respectiv Casa Cor-
pului Didactic şi Casa Bisericii, dând un nou aspect, o nouă în-
drumare, tuturor instituţiilor în legătură cu şcoala, în legătură cu 
cultura poporului. Spiru Haret s-a dovedit a fi, prin faptele sale, 
un apostol desăvârşit al culturii naţionale, un devotat animator şi 
sprijinitor al ei, îndemnând, ca un Mecena modern, pe mari scri-
itori precum G. Coşbuc, Şt. O. Iosif, Al. Vlahuţă, Spiridon Popescu, 
M. Sadoveanu, C. Brâncuşi şi atâţia alţii să scrie cărţi şi să creeze 
opere de artă necesare educaţiei naţionale, ceea ce aceştia au 
şi făcut. Grija  pentru cultura poporului era un punct esenţial al 
programului său, de aceea, el credea că o cultură naţională nu 
se poate făuri din imitarea slugarnică a străinătăţii, iar asemenea 
ţeluri, pe care le urmărea cu perseverenţă, corespundeau organic 
cu patriotismul  scriitorilor noştri. (Continuare în pag. 6)



Prin opera sa ştiinţifică, Spiru Haret a contribuit la 
îmbogăţirea tezaurului nostru cultural cu puternice 
rezonanţe peste hotarele ţării. Fiind recunoscut ca 
unul din marile personalităţi ale vremii, timp de 34 
de ani. Prin munca sa în calitate de profesor, a con-
tribuit la ridicarea ştiinţelor în ţara noastră la nive-
lul  încetăţenit atunci în lume, a pregătit cu rigoare 
şi responsabilitate o serie de eminenţi oameni de 
ştiinţă, a contribuit la formarea unei şcoli româneşti 
de matematică, a trezit în sufletul elevilor săi dra-
goste şi respect faţă de muncă şi dragoste pentru ţară 
şi pentru popor. Şcoala, aşa cum a organizat-o el, a 
fost factorul de căpetenie în pregătirea sufletească 
a generaţiilor care aveau să înfăptuiască unitatea 
naţională din 1918.

„Dintre	noi	pleacă	azi	un	călător”	în	eternitate
Cu o voinţă rar cunoscută la semenii noştri şi cu un 

optimism primăvăratec la gândul schimbării spre bine 
a soartei ţării sale, Spiru Haret a muncit rodnic până în 
ultima clipă. O boală ce nu iartă, cancer intestinal, se cui- 
bărise de timpuriu în trupul său. Simţind că nu se poate  
desprinde din ghearele morţii care îl încolţise, avea să  
scrie: Plec din lume cu mulţumirea că nu am pierdut vre-
mea şi că mi-am îndeplinit datoriile atât pe cât puteam 
să mi le îndeplinesc în împrejurările în care am trăit şi 
în marginea puterilor mele fizice şi intelectuale.6

Curând s-a răspâdit ca fulgerul în toată ţara vestea 
tristă că Haret a închis ochii de veci în ziua de 17 de-
cembrie 1912, la vârsta de 61 de ani, după ce cu o 
lună mai înainte prezentase în stilul său inconfund-
abil panegericul lui Henri Poicaré. O ţară întreagă, un 
neam întreg te va binecuvânta acum şi în vecii vecilor, 
rostesc învăţătorii, colaboratorii lui, prin glasul unuia 
dintre ei, în faţa mormântului deschis.

Moartea lui Haret a produs o adevărată conster-
nare. Ceremonia funebră din ziua de 19 Decembrie 
1912 a fost o manifestaţie impunătoare.

Iată ce scriau ziarele de atunci7: În mijlocul unei 
mari mulţimi de persoane oficiale, prieteni politici, 

membri ai corpului didactic, studenţi şi elevi, s-a 
făcut ieri înmormântarea rămăşiţelor pământeşti ale 
lui Spiru Haret. Încă de pe la 1 p.m., toate încăperile 
locuinţei defunctului, curtea caselor, strada Verde şi 
Calea Victoriei, în faţa stradei, s’a văzut, erau pline de 
lume. Afluenţa era extraordinară. Rareori s’a văzut la 
o înmormântare lume mai multă şi durere mai sinceră 
pentru pierderea unui om. Toate şcolile secundare şi 
speciale de băieţi şi de fete din capitală veneau, cu 
steagurile în frunte, defilau prin faţa casei defunctului 
şi apoi se duceau de se înşiruiau de-a-lungul Căii Vic-
toriei. Pe străzi afluenţa era enormă. Ambele trotuare 
ale Căii Victoriei erau ocupate de public. La câteva 
şcoli şi la cooperativele săteşti de pe Calea Victoriei, 
s’au arborat drapele naţionale îndoliate.

A participat şi Principele Ferdinand însoţit de  ma-
iorul Mann. După terminarea serviciului religios, cor-
pul fostului ministru liberal a fost scos în curte, unde 
urmau să se ţină discursurile.

Au vorbit atunci: Ion I. C. Brătianu, în numele 
partidului naţional liberal, Dr. C. Istrati, în numele 
Acade-miei şi al Universităţii, C. Mironescu, în numele 
Şcoalei de Poduri şi Şosele, Dr. C. Bogdan, în numele 
Universităţii din Iaşi, I. G. Duca, în numele Casei Cen-
trale a Băncilor Populare şi a Cooperativelor Săteşti, 
G. Adamescu, în numele profesorilor secundari, Sab-
ba Ştefănescu, în numele Senatului, apoi, s-a înălţat 
vibrant glasul tulburător al tânărului învăţător I. Mi-
halache, ca un ultim omagiu adus  în numele aposto-
lilor lui Haret: «Doamne al tăriilor, dă putere glasului 
meu să poată plânge durerea ce încearcă şase mii de 
învăţători ai ţării, acum când părintele lor îi părăseşte, 
şi să poată plânge durerea a milioane de ţărani, acum  
când cel mai mare iubitor al lor de la Cuza şi Kogăl-
niceanu încoace, îi lasă. Ne chinuiam să trezim la viaţă 
satele noastre. Cei mari, cu putere, vedeau în această 
operă o anarhie. Şi cei slabi, risipiţi, fără pic de stabili-
tate şi de garanţie legală, eram la batjocura tuturor 
şi toţi ne huleau. Eşti cel dintâi care ne-ai înţeles şi 
iubindu-ne cu iubirea sufletului de apostol, în loc să ne 
loveşti, ne-ai ajutat, în loc să ne opreşti, ne-ai îndem- 
nat, în loc să ne încurci, ne-ai luminat calea, ne-ai co-

ordonat sforţările, te-ai pus în fruntea noastră ca un 
viteaz general şi ai împărtăşit laolaltă bucuriile muncii 
în dezrobire, dar şi suferinţele şi loviturile de martir ale 
unei cauze mari. În noi se zvârlea o săgeată. În tine, o 
sută. Totdeauna însă cu capul sus, ne-ai îmbărbătat, şi 
ne-ai strigat: înainte!... Ai pus început dezrobirii eco-
nomice şi cu aceasta se ivesc zorile unei noi Românii, 
luminată de o conştiinţă de sus până jos».

Imediat după trecerea sa în veşnicia altei lumi 
cereşti, în multe şcoli şi cercuri culturale de pe cuprin-
sul ţării şi în Vâlcea, învăţătorii au comemorat mo-
artea sa, vorbindu-se elogios despre marele dispărut 
şi s-au făcut parastase în numeroase biserici săteşti – 
până în anii celui de Al Doilea Război Mondial – pentru 
pomenirea „nemuritorului sprijinitor al învăţătorilor”.

Dispariţia lui Spiru Haret a afectat întreg corpul 
învăţătoresc, încât n-a fost dascăl de pe cuprinsul ţării 
să nu fi simţit în sufletul lui un mare gol, prin moartea 
celui ce ştiuse să constate lipsurile şcolii şi să ridice pres-
tigiul apostolilor luminei. Toţi au plâns moartea celui 
mai bun, mai popular, ministru care încuraja şi întin-
dea mâna tuturor celor care munceau pe ogorul in- 
strucţiunii şi care deşteptau în ţăran voinţa de a învăţa  
carte. Ca preţuire şi recunoştinţă pentru OMUL şcoa-
lei, a urmat, timp de trei decenii obiceiul ca fotografia sa 
să fie pusă lângă icoana din casele ţărăneşti, ca obiect 
de mare valoare, aproape sacru, iar directorii din şcoli  
ţineau pe masa cancelariei sau într-un loc vizibil un bust  
din bronz, de dimensiuni reduse, cu chipul lui Haret, 
ca un simbol de îndemn spre hărnicie şi demnitate.

Considerat a fi un titan în gândire şi acţiune de 
contemporanii săi, apreciere însuşită şi de generaţiile 
care au moştenit opera vieţii sale, sunt semnificative, 
în acest sens, cuvintele rostite de marele cărturar 
Nicolae Iorga, la Congresul Corpului Didactic ce a avut 
loc la Focşani: Acel care a lucrat atât de mult şi de 
bine pentru ridicarea şi întărirea dumneavoastră, a 
şcolii şi ţărănimii şi căruia îi datoraţi, în cea mai mare 
măsură, puterea pe care o reprezentaţi în opera de 
luminare a poporului, este fostul ministru al şcoalelor, 
Spiru Haret. Şi când vă vorbesc despre el, în semn de 
respect, sculaţi-vă în picioare8. (Continuare în pag. 9)

Constantin	GEANTĂ

S-au împlinit 140 de ani de la moartea lui Vasile Conta născut pe 15.11.1845 
Ghindăoani, Neamț și decedat pe 22. 04.1882 la lași. Filozof român, profe-

sor de drept civil la Universitatea din Iași. Studiile primare le-a făcut 
la Târgu-Neamț, iar liceul la Academia Mihăileană din Iași, unde a 
obținut bacalaureatul (1868).

S-a înscris la Facultatea de Drept din Iași și, în 1869, a obținut o 
bursă, urmând cursurile Institutului de Comerț din Anvers, încheiate 
în 1871. Apoi a obținut și titlul de doctor în drept (1872) la Universita-
tea din Bruxelles. Întors în țară, a practicat avocatura și a ocupat, prin 
concurs, Catedra de drept civil a Universității din Iași. Chiar dacă stu-
diile fuseseră axate pe drept și comerț, iar activitatea profesională îl 
dusese spre o carieră didactică în învățământul superior, va da curs 
înclinațiilor sale spre filozofie, de care era preocupat încă din liceu. În 
timpul studiilor în străinătate a avut contact cu operele unor filozofi ca 
Spencer, Darwin, Tylor, Buckle, J. St. Mill, Macaulay, A. Comte și cu ideile lui L. Bi-
ichner, K. Vogt și J. Moleschott și a ajuns să îmbrățișeze principiile evoluționismului 
și materialismului. 

În țară, Titu Maiorescu manifesta serioase rezerve față de posibilitatea 
creației filozofice românești originale, îndemnând mai degrabă spre asimilarea, 
temeinică a filozofiei europene. Vasile Conta a aderat la societatea Junimea și a 
publicat principalele lucrări filozofice în Convorbiri literare (Teoria fatalismului, 
1875-1876; Teoria ondulațiunii universale, 1876-1877; Originea speciilor, 1877; 
Încercări de metafizică, 1879) și, deși convingerile sale filozofice și politice dife-
reau de linia oficială a Junimii, a găsit printre junimiști prețuire pentru principiile 
evoluționismului și ale pozitivismului în științe (Herbert Spencer, Auguste Comte) 
și receptivitate față de filozofie, în general. Ion Creangă, A.D. Xenopol și Mihai Emi-
nescu l-au sprijinit permanent pe filozof. Activitatea sa politică nu a fost lipsită de 

140		DE	LA	MOARTEA	LUI	VASILE	CONTA
controverse. În perioada belgiană condusese o organizație studențească în spriji-
nul Comunei din Paris (1871) și aderase la Internaționala I. 

În țară, împreună cu Xenopol, s-a înscris în Partidul Liberal, condus de Ion 
Brătianu (1879), a fost ales deputat și, ulterior, a devenit ministru al instrucțiunii 

publice și cultelor (1880). În această calitate a inițiat un proiect 
de reformă privind instrucția și educația, care prevedea măsuri 
îndrăznețe pentru România acelei epoci: accent pe învățământul pro-
fesional, agricol, industrial și economic, scoaterea religiei din liceele 
de băieți, înființarea de licee pentru fete și dreptul acestora de a 
urma studii universitare, taxe școlare pentru învățământul secundar, 
mărirea normei de predare și un examen de capacitate mai sever 
pentru profesori, un sistem de sancțiuni pentru! Cei care încălcau re-
spectivele prevederi etc.

Proiectul de lege nu a fost sprijinit de prim-ministrul Ion Brătianu 
și de liberali și a fost respins în parlament. Moartea timpurie (sufer-
ea de tuberculoză încă din anii studenției) nu i-a îngăduit să-și vadă 

împlinită ultima dorință, aceea de a termina: redactarea lucrării Bazele metafizicii, 
pe care o avea în lucru. 

Prin întreaga sa operă, el a depășit limitele materialismului și determinismului 
secolului XVIII, contribuind la dezvoltarea unui spirit științific adevărat, ce va 
pătrunde în gândirea românească din a doua jumătate a sec. XIX. Odată cu soluțiile 
date unor probleme de ontologie generală și de gnoseologie, a realizat și o viziune 
axiologică asupra omului și societății, pornind de la ideea evoluției materiei într-o 
ierarhie a formelor de existență și de mișcare, de la inferior la superior. A schițat o 
teorie filozofică originală, întemeiată pe principii pozitiviste și empiriste, în cadrul 
căreia afirmă caracterul determinant al schimbării și al evoluției.

„Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pier-
dut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereții țin pe umerii lor viitorul, pre-
cum odinioară Atlas ținea pământul.” (Vasile Conta)  

SPIRU	HARET	...	 (Urmare din pag. 5)

6 decembrie/2022
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DIN	REVISTE	LUATE...ȘI-N	REVISTĂ	DATE...

Mihai	MUSTĂȚEA

E multă toamnă și puțină iarnă, afară, în mine, 
nu știu, și rostesc melancolic...: “Te uită cum 

ninge decembre, /Spre geamuri, Iubito, privește- /Mai 
pune s-aducă jăratec /Și focul s-aud cum trosnește.” 
(George Bacovia- Decembre). 

Primul popas îl facem la revista clujeană Apostrof, 
nr.11. Coperta face rezumatul: In memoriam Eugen 
Simion; Dosar: Teoria dramei la Bécsy Tamás; Po-
eme de Szabó T.Anna și Doina Cetea; Proză de Oana 
Boșca- Călin și Emilia Faur. Ion Pop dedică rânduri 
patetice lui “Eugen Simion, la retragerea în eterni-
tate”: «Cu Eugen Simion (1933-2022) dispare, la o 
vârstă de patriarh, una dintre vocile majore, de certă 
autoritate, ale criticii românești contemporane. (...) 
A fost președinte al Academiei Române în două leg-
islaturi, a condus Institul de Istorie și Teorie Literară, 
veghind exigent realizarea celor două mari ediții ale 
Dicționarului general al literaturii române, a Cronolo-
giei vieții literare românești. Obstinației sale pozitive 
de a împlini visul lui Constantin Noica, de conservare 
a manuscriselor eminesciene, i se datorează monu-
mentala serie de Caiete Eminesciene, realizată la un 
înalt nivel tehnic.» Prin dispariția lui Eugen Simion, 
critica și istoria literară, mediul academic și filologia 
suferă o grea, ireparabilă pierdere. 

Steaua clujeană apare în număr dublu 11-12. Un 
fragment epistolar este titlul editorialului semnat de 
Ovidiu Pecican, provocat de publicarea, în două vol-
ume, a Corespondenței lui Nicolae Steinhardt, din 
care reproduce un fragment dintr-o scrisoare trimisă 
de autor chiar din Cluj, aprilie 1980, lui Mircea Eliade, 
în care spunea:”Steaua e o revistă în care mereu s-a 
vorbit cu dreptate și atenție despre scriitorii epocii 
dintre cele două războaie; mai este și o publicație 
neangajată în mreaja de bârfe și intrigi în care se lasă 
prinse celelalte; și - în mare măsură - neîfeudată în 
părtiniri, prejudecăți, pasiuni.” Domnilor cititori, ați 
priceput?! Nicolae Mecu, în Culianu student sau de-
spre excepționalitatea neexhibată, ne destăinuie: “... 
mă uimea la colegul meu acest lucru: capacitatea de a 
face conexiuni- de obicei nu doar inedite, ci și insolite- 
și de a integra tot ce asimila și gândea”. Viorica Răduță 
continuă serialul dedicat lui Dimitrie Cantemir: Istoria 
ca anamorfoză. Mecanismul “ieroglifei “ cantemireșt. 
Focus-ul îl are în atenție pe Nicolae Manolescu 
(prelegere, aprecieri critice de Mihai Zamfir & Gheor-
ghe Glodeanu). Pagini sobre, în In memoriam: Eugen 
Simion, sunt scrise de Ligia Tudurachi și Adrian Tudu-
rachi. Un număr remarcabil. Nu ocoliți Steaua, chiar 
dacă nu umblați cu ea!... 

Din dulce Târgu’ Ieșilor ne sosește revista cât o 
carte Convorbiri literare, nr.11. La In memoriam este 
un dialog al lui Cassian Maria Spiridon cu criticul 
literar Eugen Simion: “Intenționez să duc la capăt 
o istorie a literaturii contemporane dintre 1941-
2000”. Vai, un proiect doar! Reținem din interviu un 
răspuns: “Nedreptatea obosește cu timpul și calom-
nia perpetuă incepe să plictisească “!!! Cine are ure-
chi de auzit, să ia aminte! Ubicuul Gheorghe Grigurcu 
ne delectează cu fragmente din: Surogatul laic al mis-
terului. În alte pagini, Ion Hadârcă prezintă: Decalo-
gul lui Grigore Vieru, iar Gheorghe Cliveti continuă 
studiul: Istorie și istorie literară în viziuni iorghiene de 
istorie culturală, la început de secol XX(II). Mircea Pla-
ton demontează O lege fundamental falsă: “România 
educată  “(II). 

Nu omitem excelenta rubrică comPRESA revistelor 
lui Valentin Talpalaru. O revistă magazin de înaltă ținută.  

     În tipar conservator, pe care și l-a asumat delib-
erat, se înfățișează și nr.11 al revistei Contemporanul. 
Fragmente din volumul Confesiuni violente țin loc de 
editorialul lui Nicolae Breban și au titlul :Vârfurile în 
literatură. Reproducem din Confesiuni: “În creația 
culturală contează vârfurile. Ei creează o epocă, ei 
creează un climat, și în urma lor, după aceea, vin și 
pescuiesc scriitori buni de mâna doua, de mâna treia, 
publiciști etc.” Este un vârf Nicolae Breban?! Ștefan 
Borbély, prin recenzia: Un roman al diasporei, ne 
comunică: “În fundalul acestor destine principale 
se derulează proiecțiile în trecut ale celor trei fa-
milii ale protagoniștilor, prin intermediul cărora ro-
manul dobândește o consistență socială.” Roman al 
emigrației : Înainte de timpul zero este scris de Mon-
ica Săvulescu Voudouri. Ioan-Aurel Pop ne convinge, 
prin articolul : “Toleranța” în Transilvania acum 450 
de ani, că Edictul de la Turda a fost promulgat de Si-
gismund Zápolia, principele Transilvaniei. Acest act nu 
preciza în particular nici o confesiune religioasă, ceea 
ce a condus la confuzii și la conflicte. Marian Victor 
Buciu crede că Liviu Ioan Stoiciu este: Poet tot atât cât 
om. Un Supliment cât o revistă este dedicat Centena-
rului Încoronării. Ultima pagină ne surprinde cu med-
alionul: Lucian Blaga- un gigant al culturii române, 
sub pana chinezului Ding Chao?! (profesor universitar 
doctor, românolog și traducător, la Universitatea de 
Studii Străine din Beijing, n.1959). 

Un procedeu ingenios în a promova un grafician 
îl propune revista Ramuri. Autorului grafician îi este 
rezervată ultima pagină, unde i se creionează un med-
alion. Graficianul nr.11 este Ioan Augustin Pop. Pagina 
a doua este dedicată lui Eugen Simion și Iolandei Mal-
amen. La cronica literară, Gabriela Gheorghișor alege, 
în Fagurele ascuns în pădurea narativă, volumul lui 
Cătălin Pavel : Toate greșelile care se pot face. Titlul 
cărții ne incită la o autoscopie și la șiragul de greșeli 
comise și nu puține. Ce bine ar fi dacă am trăi să fa-
cem toate greșelile posibile! Așa că revenim la cronică 
din care reproducem finalul: “Toate greșelile care se 
pot face este un roman despre provocările lumii de 
azi, despre dragoste și destrămare, despre năruire 
și speranță. Un roman actual, cu un parfum discret 
de arheologie textuală, tăblița hitită a lui Mursilis fi-
ind fagurele ascuns în pădurea narativă, din care se 
scurge mierea poeziei.” Un diagnostic formulat cu pre-
cizia unui chirurg, unul literar!... Notațiile lui Nicolae 
Prelipceanu: Poezia și noua ordine a dezordinii sunt 
născute dintr-o amintire și o exclamație. Amintirea 
unui poet- Eugeniu Speranția- și exclamația acestuia: 
“...se prăpădește vechea poezie”. Poezia veche sau 
nouă subzistă atât timp cât este poezie adevărată. 
Un sofism, poate?! Cristian Pătrășconiu în: Alfabet. 
Magistrul rezumă Setea de absolut, autor Gustave 
Thibon. Cronica ia o formă insolită, prezentată ca 
un Alfabet, iar la litera z aflăm formularea, cum se și 
cuvine, finală :”Așa cum despre un om ieșit din co-
mun- inclusiv despre un om de o bunătate ieșită din 
comun- se spune că e o « duminică de om », putem 
spune, cu relaxare și bucurie, că Setea de absolut e o 
« duminică de carte »”. Cândva, poate, vom rosti, la 
fel, și despre cronicar!? Așteptându-i pe barbari , de 
J.M.Coetzee își găsește exegetul în Gabriela Nedelcu-
Păsărin. Aștepăm cu nerăbdare numărul din decem-
brie!

România literară, nr.47, 11 noiembrie, afișează 
în pagina de gardă momentul înmânării premiului - 
scriitorul anului - Anei Blandiana. În editorial, Nicolae 
Manolescu se (și ne) întreabă: ce fel de școală constru-
im? : “... vă avertizez că, odată devenit lege, proiectul 

în forma lui actuală va provoca școlii românești o criză 
comparabilă cu aceea de după reforma din 1948”. 
Vasile Spiridon, în fișa de istorie literară, resuscitează 
în: la ușile reputației cariera lui Felix Aderca. O 
tânără cercetătoare, Alexandra Florina Mănescu, 
ne avertizează că sunt limba și literatura română în 
menghina reformei. Autoarea, din comparația a două 
manuale de la același nivel de vârstă, remarcă atrib-
utele manualelor - cel de altădată : tematic, logic, 
considerabil teoretic la toate nivelurile, fără exerciții 
inutile, fără ilustrații, just proporționat; cel actual se 
remarcă prin: lipsa criteriului logic, aglomerarea cu 
exerciții inutile, puzderia de imagini, cantitatea infimă 
de literatură. Sâmburele de haos a fost aruncat. În in-
terviul realizat de Cristian Pătrășconiu, Narin Abgarian 
ne recomandă: “Să fim atenți la iubire, la bunătate, la 
suferință, la tandrețe, la lumină.” 

Orizont, nr.11, are prima pe pagină un tablou cu 
I.Negoițescu &Radu Stanca și un subtitlu Un roman 
epistolar. Cornel Ungureanu promovează pe Cezar, 
într-o ipostază moldavă. Nu este vorba despre marele 
comandant roman, ci despre Cezar Ivănescu, mereu 
Imperator. Cu adevărat Cezar. Mulți și-au manifestat 
admirația față de poet - de marele poet-în articole vii, 
bogate în superlative. Ca Petru Creția: “De aceea vom 
zice, astăzi și mereu, că ne aflăm în timpul bun și sfânt 
și vechi cât noi al poeziei românești. Și ne mai aflăm, 
spre bucuria și cinstea noastră, alături de unul dintre 
cei mai puri și sfâșietori ai poeziei românești. Cezar 
Ivănescu, poeta magnus.” Bărbat adevărat, idealul de 
bărbat, barbar, poet al exceselor, rasă veche, truba-
dur al poeziei proprii; interpretează cu o voce stranie, 
obsedantă și profundă versurile despre moarte și iu-
bire, naștere și îmbătrânire, naștere și moarte sunt 
oximoronii care domină poezia lui Cezar Ivănescu; 
sunt obsesiile care revin, imnic: “Căci nu-i asceză ca 
iubirea /Nici moarte mai adâncă, vai /Și-ndură tru-
pul primenirea /Timpului veșnic fără strai”. Aseme-
nea prezentări sunt o dovadă că se pot scrie articole 
aproape la fel de frumoase ca subiectul ales. Ancheta 
lui Cristian Pătrășconiu, cu tema : Țineți legătura cu 
prietenii din copilărie? are repondenți pe Brândușa 
Armanca, Simona Constantinovici, Ovidiu Forai, Ali-
na Gherasim, Dan Negrescu, Marian Odangiu, Ioana 
Scoruș și Robert Ștefan. Dacă veți citi răspunsurile 
veți ști și amprenta lăsată de aminitirea acestor pri-
etenii. Cartea Zorii tuturor lucrurilor. O nouă istorie 
a omenirii, autori David Graeber și David Wengrow, 
este cronica scrisă de Alexandru Colțan: Sfârșitul jocu-
lui? Despre Un degenerat superior: Antoine Bibescu 
glosează Simona Preda. O revistă îmbrăcată auster cu 
articole aristocratice.

A mai trecut un an, cu de toate, bune și rele, 
rămâne speranța unui an mai bun. Facem urări către 
colaboratorii neobosiți ai revistei, sponsorilor cu dare 
de mână și cititorilor. În decembrie, anul trecut, un 
Poet s-a ridicat la Cer, să-l colinde: “În noaptea asta 
fără candelabre, /Când mor pe șine roțile de fier, /Să 
ascultăm,Iubito, stins cum cântă, /În satul meu, copiii 
Leru-i ler. //I-aud,acum,la casa părintească, /Bătând 
în geam cu sorcove de ger, /Și nimeni nu mai iese 
să-i primească, /Și gem pereții-n beznă Leru-i ler. //
În noaptea asta să tăcem o vreme... /Ți-e teamă, știu, 
și nu pricepi ce-ți cer: //Cum poate să-mi fie atât de-
aproape /Un cântec de departe:Leru-i ler”-Lucian 
Avramescu. 

Și o urare: La sfârșit de an și-nceput de altul! 
S-aveți de toate: Pe masă, vin și bucate, / În casă, bani 
și sănătate. /La mulți ani, cu bine!

Vă colindă Mihai Mustatea!



Pr.	Dr.	Ioan	DURĂ
(Urmare din numărul trecut)

Câteva constatări și precizări referitoare la textul 
hrisovului din 20 aprilie 1750 al domnitorului 

Grigore II Ghica se impun și anume:  a) ,,mănăstirea 
Fedeleșoiu’’ era situată în Fedeleșoiu, după cum se și 
numea satul la data respectivă;  b) hramul mănăstirii 
era la aceeași dată doar cel inițial, adică ,,Schimbar-
ea la Față a Domnului’’, ceea ce indică faptul că cel 
de al doilea hram al acesteia, și anume Sfinții Apos-
toli Petru și Pavel, i-a fost numai dupa 1750; c) Gri-
gore II Ghica fiind descendent al lui Grigore I Ghica 
scria că mănăstirea Fedeleșoiu ,,este zidită și înălțată 
de răposatul și de pururea pomenitul Domn, moșul 
Domniei mele, Io GRIGORIE GHICA W. W.’’, și deci 
,,pre care ca o ctitoricescă a nostră mănăstire și noi 
ca niște adeverați ctitori și clironomi (moștenitori, n. 
n.), totă volnicia avend asupra ei, o am închinat Dom-
nia mea la sf. Pantelimon...’’ și să fie ,,supusă metoh 
sf. Panteleimon și nosocomion; ,,și acolo la acestă 
sf. mănăstire...’’; d) mănăstirea	 Fedeleșoiu	 este	
închinată	 Pantelimonului	 ,,cu	 moșiile,	 cu	 viile,	 cu	
țiganii,	cu	dobitoacele	și	cu	tote	alte		mișcătoare	și	
nemișcătoare	și	cu	tot	venitul	din	tote	și	dupretutin-
denea’’;	e)	odată	închinată	mănăstirii	Panteleimon,	
Grigore	Ghica	II	a	,,orânduit’’	și	a	,,hotărât’’	ca	la	fos-
ta	mănăstire	Fedeleșoiu	,,de	acum	înainte,	igumen	
să	nu	mai	fie,	nici	să	se	pue	făr’de	cât	ispravnici	ca	
un	dicheu	ori	călugăr	de	va	fi,	ori	vrednic	și	iconom	
bun,	ori	mirean,	iar	igumen	nici	de	cum	să	nu	se	mai	
numescă,	nici	să	mai	fie	și	acela	să	fie	supus	isprav-
nicului	celui	mare	de	la	sf.	Panteleimon...’’.

Domnitorul Grigore II Ghica a mai dat un hrisov pa-
tru luni mai târziu, și anume la 20 august 1750 (7258), 
păstrat la ,,Fila 47-49’’ a Condicii Mănăstirii Sfân- 
tul Pantelimon, și în care scria din nou despre închinar-
ea mănăstirii Fedeleșoiu mănăstirii Pantelimon: ,,So- 
cotit-am domnia mea și pentru ctitoricesca a noastră 
mănăstire ce se chiamă Fedeleșoii ot sud Argeș... care  
mănăstire iaste zidită și înălțată din temelia ei de răpo- 
satul întru fericire (Fila 48) și dă preapomenitul domnu  
moșul domniei mele Io Grigorie ghica voevod cel dintâi  
cu acest nume, pe care mănăstire ca un adevărat ctitor 
și clironom (moștenitor, n. n.) ce cata diadohii (urmași, 
n. n.) mă trag și mă cunoscu de toți și mă numescu a 
fi precum și însăși mă chem. Din bunăvoința domniei 
meale, cu toată volnicia ce avem am închinatu-o (Fila 
48 v.) și am așezatu-o să fie metoh la spitaluri cu toate 
împrejmuirile ei, cu moșiile cu viile, cu morile, cu 
țiganii, cu dobitoacele și cu orice ar avea mănăstirea 
mișcătore și nemișcătore, și cu tot venitul de pretutin-
deni. ...  .’’17 Hrisovul domnitorului Grigore II Ghica, 
din 20 august 1750, indica și numele primului ,,epi-
trop și iconom’’ rânduit chiar de domnitor mănăstirii 
Fedeleșoiului în persoana arhimandritului Varlaam: ,, 
... la care mănăstire pentru purtarea de grijă și ico-
nomia a toate împrejmuirile și veniturile sale am 
orânduitu și am așezatu domnia mea pe cuviosul arhi-
mandrit chir Varlaam să fie epitrop și iconom peste 
toate câte sănt și vor fi ale mai sus numitei mănăstiri 
Fedeleșoi și cu nevoința și cu bună orânduială să aibă 
purtare de grijă a le chivernisi, a le spori și a le adăuga, 
ca dintru acelea să-și aibă spitalurile cu săracii bolnavi 
îndestularea și buna chivernisire.’’18

Pentru ca în același hrisov din 20 august 1750, Gri- 
gore II Ghica preciza că urmașul arhimandritului Var-
laam la Fedeleșoiu să fie ales ,,nu cu nume de (Fila 49)  
egumen că igumen nicidecum nu vom să mai nume-
ască a fi acolo fără cât epitropi și iconomi, că iconomulu  
și epitropii cei mari sânt cei ce sânt orânduiți la spit-
aluri.’’19 Totodată, domnitorul Grigore II Ghica mai 
scria în hrisovul său din 20 august 1750 și despre: 

ÎNCHINAREA	SCHITULUI	FEDELEȘOIU	CA	METOC	AL	MĂNĂSTIRII	
PANTELIMON	DE	CĂTRE	DOMNITORUL	ȚĂRII	ROMÂNEȘTI	GRIGORE	II	GHICA	ÎN	1750

,,Vinăriciul ce are mănăstirea Fedeleșoii metohul 
spitalurilor de iau cu hrisoave domnești să-l ia deplin, 
dupe cum iaste scris hrisovul domniei miale.’’20

Așezământul	monahal	de	la	Fedeleșoiu	avea	să	
rămână	închinat	ca	metoc	al	mănăstirii	Pantelimon	
de	la	1750	și	până	în	1864,	iar	conducătorii	aceluia,	
după	arhimandritul	Varlaam,	au	fost	toți	epitropi	și	
iconomi	în	toată	acea	perioadă	de	timp.		Din	1750	
și	până	în	1864,	toate	veniturile	schitului	Fedeleșoiu	
se	duceau	 la	mănăstirea	Pantelimon	pentru	 între-
ținerea	spitalului	acesteia	din	București. Cu preciza-
rea că prin legea secularizării averilor mănăstirești 
din 17 decembrie 1863 au fost secularizate și averile 
Mănăstirii Sfântul Pantelimon și ale metocurilor aces-
tuia, adică și ale Fedeleșoiului, iar veniturile acestora 
au trecut în bugetul statului. Anul următor însă, în 
1864, Domnitorul Cuza a semnat legea prin care s-a 
reconstituit Eforia ca administrație independentă a 
averilor schiturilor și astfel averile schiturilor metocuri 
ale Mănăstirii Sfântul Pantelimon depindeau direct de 
aceasta din urmă. În același timp, prin legea din 1864 
se prevedea și păstrarea în bună stare a bisericilor și 
schiturilor metocuri aflate pe domeniile Eforiei, ceea 
ce făcuse până atunci Epitropia Sfântului Pantelimon. 
Așadar, din 1864 și în anii următori schitul Fedeleșoiu 
avea să rămână sub administrația Eforiei Civile.21

După secularizarea averilor mănăstirești în 1863 și 
constituirea Eforiei Spitalelor Civile în 1864, ca admi- 
nistrație independentă a averilor schiturilor, potrivit 
unei corespondențe din 1869, rezultă că în adminis-tra-
rea schitului Fedeleșoiu se constatau nereguli. Cores- 
pondența din 1869 este purtată de Prefectura Jude-
țului Vâlcea ,,cu Eforia Spitalelor Civile din București, 
Primăria orașului Rm. Vâlcea și subprefecturile privind 
cercetarea cauzelor neregulilor constatate în adminis-
trarea schitului Fedeleșoiu ... și altele.’’22

Printr-o hotărâre a generalului Kisseleff din 2 aprilie  
1832 a luat ființă Eforia Spitalelor ,,prin reunirea funda- 
țiunilor Colțea23, Panteleimon24 și Iubirea de Oameni-
Filantropia25 ’’, care, prin eforii săi, administra averile 
celor trei fundații.  Eforia Spitalelor era alcătuită în 
1832 din 17 așezăminte monahale dintre care trei erau  
mănăstiri, iar celelalte patrusprezece schituri. Cele trei 
mănăstiri au fost: Colțea, Pantelimon și Fedeleșoiu. Iar  
din cele șaptesprezece așezăminte monahale, treispre- 
zece erau metohuri ale mănăstirii Pantelimon, și anu-
me mănăstirea Fedeleșoiu și douăsprezece schituri.26 
Prin urmare și proprietățile ctitoriei mitropolitului Var-
laam de la Fedeleșoiu au fost administrate de aceeași 
Eforie a Spitalelor cu începere din 2 aprilie 1832. Cu pre- 
cizarea că în 1856 sub ,,caimacanul27 Alexandru Dimi-
trie Ghica, după plângerea reprezentanților ctitoriei  
Panteleimonului, această fundație avea însă să fie scoa- 
să de sub administrația Eforiei Spitalelor și încredin-
țată unei administrații aparte, așa cum era înainte de  
1832. Dar numai în anul 1860 fundațiunea Pantelei-
monului intra din nou în Eforia Spitalelor.’’28 Pentru ca 
apoi, în 1864, să se instituie Eforia Spitalelor Civile din 
București, care în 1926 a trecut sub conducerea Mi- 
nisterului Sănătății Publice iar eforii au devenit ,,func-
ționari numiți pe un timp limitat.’’29 Sigur este că Așeză-
mântul Sfântul Pantelimon și metocurile sale împre-
ună cu proprietățile acestora, rămăse în urma expro- 
prierii din 1922, avea să treacă în 1926 sub adminis- 
trare Ministerului sănătății publice, iar ,,misiunea avută  
de aceste metocuri, în susținerea operei filantropice 
organizată la Mînăstirea Sf. Pantelimon a încetat.’’30  

În	 1883,	 acoperișul	 bisericii,	 Casa	 domnească,	
cuhnia,	 trapeza	 și	 mai	 ales	 chiliile	 schitului	
Fedeleșoiu	 au	 căzut	 pradă	 incendiului	 devastator,	
ceea	ce	a	dus	la	însăși	încetarea	existenței	acestuia. 
Incediu care a dus ,,la explozia munițiilor și la distru-
gerea celor mai multe clădiri, cu excepția bisericii.’’31 
,,Munițiile’’ au fost cele aduse de armata română în 

timpul Războiului de Independență și depozitate în 
clădirile schitului Fedeleșoiu.  Urmare imediată a in-
cendiului din 1883 a fost decizia Eforiei Spitalelor Civi-
le de a nu mai păstra în administrația sa așezământul 
monahal de la Fedeleșoiu și de a da biserica acestuia 
în grija Primăriei Fedeleșoiu.32 Mai exact, Eforia Spit-
alelor Civile prin adresa nr. 403 din 19 ianuarie 1884 
către Ministerul de Interne ,,se menționa actul în baza 
căruia biserica a fost dată Primăriei Fedeleșoiu.’’33.
După care Primăria Comunei Fedeleșoiu-Fețeni, cu 
sediul la Fedeleșoiu, anunța Episcopia Argeșului că 
Eforia Spitalelor Civile din București, prin adresa aces-
teia cu nr. 403 din 19 ianuarie 1884, a lăsat biserica 
schitului Fedeleșoiu ,,pe seama enoriașilor cătunului 
Fedeleșoiu, cu toate odoarele ce se află într-însa’’34. 
Și astfel, din 19 ianuarie 1884 și până în prezent, bi-
serica schitului Fedeleșoiu deservește enoriașii săi. 
Oricum este evidentă constatarea că dezvoltarea	
așezământului	 monahal	 de	 la	 Fedeleșoiu	 a	 fost	
curmată	 în	 1750	 prin	 închinarea	 sa	 ca	 metoc	 al	
mănăstirii	 Pantelimon. De atunci, din 1750 și până 
în 1864 toate veniturile așezământului monahal de 
la Fedeleșoiu au aparținut mănăstirii Pantelimon. 
Iar din decembrie 1863, urmare secularizării averilor 
mânăstirești, și cele ale mănăstirii Pantelimon și a 
metocurilor acesteia, între care și Fedeleșoiu, au fost 
secularizate.   Ctitoria mitropolitului Varlaam, schitul 
Fedeleleșoiu, de la ridicarea bisericii acestuia în 1673 
și până la 1793 s-a aflat sub dependența canonică a 
Mitropoliei Ungrovlahiei. Iar de la înființarea Epis-
copiei Argeșului în 1793 și până la încetarea activității 
schitului Fedeleșoiu la începutul anului 1884 - când 
biserica acestuia devine de mir - a depins canonic de 
episcopia amintită. Însă biserica parohiei Fedeleșoiu 
a continuat să depindă de Episcopia Argeșului din 
1884 și până la 5 februarie 1949. Apoi de la 5 februa-
rie 1949 și până la 12 februarie 1990 aceeași biserică 
parohială a fostului schit al Fedeleșoiului a aparținut 
de Episcopia Râmnicului și Argeșului. Și aceasta în-
trucât la 5 februarie 1949 Episcopia Argeșului a 
fost incorporată în Episcopia Râmnicului, alcătuind 
Episcopia Râmnicului și Argeșului. Iar după ce la 12 
februarie 1990 Sinodul Bisericii Ortodoxe Române 
a decis separarea celor două eparhii și reînființarea 
Episcopiei Argeșului, ca sufragană a Mitropoliei Un-
grovlahiei, devenită ,,Mitropolia Munteniei și Dobro-
gei’’, prin decizia sinodală din 17 iunie 1990, biserica 
parohiei din Fedeleșoiu a depins canonic de atunci și 
până în prezent, de eparhia Râmnicului, ridicată de 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în treapta 
de arhiepiscopie la 18 iunie 2009.

NOTE: 17) Toma Rădulescu, op. cit., p. 81. 18) Ibidem, p. 81-
82. 19) Ibid., p. 82. 20) Ibid. 21) Vezi Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II. Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981, p. 130. 
22) Direcția generală a Arhivelor statului. Vîlcea în documente. 
Prefectura Județului Vîlcea 1865-1881. Vol. II. Inventar arhivistic. 
București - 1986, dosar 95/1869, p. 124. 23) Spitalul Colțea a fost 
înființat în 1695 de Spătarul Mihai Cantacuzino. 24) Ospiciul Pan-
teleimon a fost întemeiat de Grigore II Ghica în 1735-1750. 25) 
Spitalul Filantropia ,,fundat în anul 1815, după inițiativa doctorului 
Caracaș, a Banului Grigore Băleanu și a altor persoane milostive’’. 
(Al. G. Găleșescu, Eforia Spitalelor Civile din București, București, 
1906, p. 36). 26) A se vedea lista celor 17 așezăminte monahale care 
au constituit Eforia Spitalelor la C. S. Nicolăescu Plopșor, op. cit. 36.                                                                                                                                        
27) Caimacan era locțiitor domnesc. Căimăcănia lui Alexandru Ghi-
ca a fost de la 17 iul. 1856-18 oct. 1858. Iar instituția căimăcămiei 
,,a fost preluată de la turci în secolul XVII și s-a dezvoltat în secolul 
XVIII.’’. (Mihail M. Andreescu, op. cit., p. 387). 28) C. S. Nicolăescu 
Plopșor, op. cit., p. 5. 29) Pr. Doctorand C. Voicescu, Mănăstirea și 
așezămîntul spitalicesc Sfântul Pantelimon de lângă București, în 
,,Biserica Ortodoxă Română’’, An.XCI, 1973, nr. 11-12, p. 1309. 30) 
Pr. Doctorand Constantin Voicescu, Schituri-metocuri ale Mînăstirii 
Sfîntul Pantelimon, în ,,Biserica Ortodoxă Română’’, An. XCII, 1974, 
nr. 1-2, p. 110. 31) Petre Bărdașu, Primele edificii bisericești din va-
tra Mănăstirii Fedeleșoiu, în ,,Studii de Istorie’’. Editura CONPHYS, 
Râmnicu Vâlcea, 2002 , p. 20. 32) Fedeleșoiu era comună ,,din 
31 martie 1864’’. (Petrescu Eugen, Cezar Avram, Dinică Ciobotea, 
Dicționarul istoric al localităților din județul Vâlcea (A-M). Editura 
Aius, Craiova, 2010, p. 144. 33) Prof. Teodor Mavrodin, Episcopia 
Argeșului 1793-1949. Editura și Tipografia EUROPRODUCT, Pitești, 
2005, p. 280. 34) Ibidem. 
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Gheorghe	PANTELIMON
                 

Pe 2 noiembrie 2022 s-au împlinit 168 de ani 
de când a trecut în veşnicie Anton Pann, finul 

Pepelei cel isteţ ca un proverb. Acesta a marcat istoria 
urbei de la poalele Dealului Capela şi a rămas un sim-
bol nepieritor al acesteia. Pentru a-i cinsti memoria, 
Asociaţia Seniorilor Vâlcea a organizat în această zi cu 
multiple semnificaţii, o vizită la Casa Memorială 
din municipiul Râmnicu Vâlcea ce-i poartă nu-
mele, care s-a transformat într-o interesantă şi 
instructivă şezătoare literară.

Ca de fiecare dată, am trecut cu emoţie pra-
gul acestui edificiu istoric, monument de cultură, 
unde ne-a întâmpinat cu multă căldură doamna 
Daniela Şerbănescu, muzeograf, care ne-a vorbit 
cu firească emoţie despre Anton Pann, despre 
viaţa şi opera sa, în contextul social-istoric al se-
colului al XIX-lea. El a trăit la interferenţa dintre 
veacuri, lumi şi vârste. Casa situată pe strada Ştirbei 
Vodă, în apropierea Parcului Zăvoi - amenajat din 
iniţiativa domnitorului Barbu Ştirbei, care ne-a 
vizitat oraşul pe 9 august 1850, a fost construită 
la mijlocul secolului al XVIII-lea. Anton Pann a 
locuit în ea în intervalul 1835-1837, când era profe-
sor de muzică psaltică pe lângă Episcopia Râmnicului 
şi cântăreţ la Biserica Maica Domnului de pe terasa 
oraşului. În anul 1952 proprietarii au donat-o statu-
lui, iar în 1967 Muzeul Judeţean de Istorie Vâlcea a 
amenajat în interiorul clădirii o expoziţie permanentă, 
cu obiecte de îmbrăcăminte, de cult şi de uz casnic, 
care reflectă perioada în care a locuit aici; expoziţia a 
fost reorganizată în 2007.

În 1982, în timpul sistematizării oraşului, a exi-
stat pericolul demolării, însă autorităţile de atunci au 
hotărât să fie translatată de pe amplasamentul iniţial, 
pe locul unde se află în prezent, această operaţiune 
dificilă fiind realizată pe 8 noiembrie 1982, pe o 
distanţă de 37,80 metri, cu ajutorul inginerului Eugen 
Iordăchescu.

Anton Pann a fost poet, traducător, compozitor, 
profesor de muzică bisericească şi de petrecere, edi-
tor. Pe numele său Antonie Pantoleon Petroveanu, fiu 
de arămar, a văzut lumina zilei la Sliven, în Bulgaria, cel 
mai des vehiculat an al naşterii fiind 1796. A părăsit 
locurile natale în timpul războiului ruso-turc din 1806-
1812, când mama sa Tomaida Petrov, care rămăsese 
văduvă, a pribegit cu copiii în nordul Dunării, pentru 
o vreme la Chişinău şi din 1812 la Bucureşti. Având o 
voce deosebit de frumoasă, Anton Pann şi-a început 
cariera de paracliser şi cântăreţ de strană în Chişinău 
şi a continuat-o la Biserica Sfinţilor şi la Biserica Olari 
din Bucureşti. A fost cursant al şcolilor de „musichie” 
ale lui Dionisie Fotino, Petru Efesiu (1816-1819) - unde 
a învăţat şi meşteşugul tiparului şi Gheorghe Lazăr. În 
anul 1821, din cauza „zaverei” lui Tudor Vladimires-
cu, s-a refugiat la Braşov, iar între anii 1826-1828 a 
fost dascăl la o şcoală a Episcopiei din Râmnicu Vâl-
cea şi preda lecţii de muzică bisericească maicilor de 

SENIORII	VÂLCENI	ACASĂ	LA	ANTON	PANN
 „Mai bine să fii stăpân mic decât slugă mare” ( Anton Pann)

la Mănăstirea Dintr-un Lemn, situată în localitatea 
Frânceşti din judeţul Vâlcea. De aici a fugit la Braşov 
cu Anica, nepoata stareţei mănăstirii, iar în 1930 a 
revenit în Bucureşti.

În anul 1843 a devenit proprietar de tipografie. Ca 
să-şi vândă cărţile călătorea prin ţară, pe la mănăstiri şi 
prin iarmaroace şi s-a îmbolnăvit de tifos, o boală vira- 
lă, epidemică, iar pe 2 noiembrie 1854, la apogeul carie- 

rei de profesor de muzică şi de tipograf, s-a stins din viaţă,  
la Bucureşti, fiind înmormântat la Biserica Lucaci. 

Anton Pann a fost un personaj cu o viaţă pitorească, 
spectaculoasă. A avut două soţii, o concubină şi trei 
copii. Într-o atmosferă îmbietoare s-au purtat discuţii 
destinse, interesante, la care au participat colegii 
Mihai Mustăţea, Sorin Zamfirescu, Gheorghe Frăţilă, 
Marinela Capşa, Petre Cichirdan, Gheorghe Panteli-
mon, Dumitru Lazăr ş.a. S-a vorbit despre scrierile lui 
Anton Pann, care a creat povestiri şi snoave în versuri, 
literatură paremiologică, cântece bahice şi erotice, a 
prelucrat în mod excepţional materialul folcloric rural 
şi urban românesc şi balcanic. Dintre acestea amin-
tim: Poezii deosebite sau Cântece de lume – 1831; 
Îndreptătorul beţivilor – 1832; Fabule şi istorioare 
– 1841; Poezii populare – 1846; Culegere de prov-
erburi sau Povestea vorbii – 1847; Spitalul Amorului 
sau Cântătorul dorului 1850; O şezătoare la ţară sau 
Povestea lui Moş Albu – 1851; Năzdrăvăniile lui Nas-
tratin Hogea – 1853; Culegere de poveşti şi Anegdote 
– 1854; Opere complete, postum – 1904 etc. Sub-
liniem că renumitul om de cultură, scriitor şi publi-
cist Petre Cichirdan editează de mai mulţi ani revista 
trimestrială „Povestea vorbii”, apreciată de cititori.

Anton Pann a scris şi lucrări muzicale, adaptând 
linia melodică grecească textului românesc: Cântece 
liturgice, Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti 
sau Gramatica melodică. 

Nu putea lipsi din cadrul dezbaterilor subiectul 
controversat referitor la locul unde s-a interpretat pri-
ma dată cântecul patriotic, care în anul 1990 a deve-
nit Imnul Naţional al României. Este unanim acceptat 
că poezia „Un răsunet” a poetului Andrei Mureşeanu, 
participant activ la Revoluţia din 1848 din Transivania, 
a devenit textul unui foarte cunoscut cântec patriotic 

cu titlul „Deşteaptă-te române!”, Imnul Naţional al 
României începând cu anul 1990. Cei mai mulţi vor-
bitori au fost de acord că acesta a fost intonat pentru 
prima dată într-un cadru oficial, pe 29 iulie 1848, la 
Râmnic, pe locul actualului Parc Zăvoi,  autorul melo-
diei fiind Anton Pann. Astfel, această zi rămâne pentru 
totdeauna ca un moment cu semnificaţii majore, în 
care oraşul nostru a făcut istorie şi a dat ţării cel mai 
frumos simbol naţional. În acest sens există numero-
ase argumente cultural-istorice. Pe placa ce evocă 
evenimentul din Zăvoiul Râmnicului este înscris: „În 
acest parc, la 29 iulie 1848 a avut loc o mare adu-
nare populară cu care prilej s-a depus jurământul pe 

Constituţie, s-au sfinţit steagurile revoluţiei, iar un 
grup de cântăreţi conduşi de Anton Pann a intonat 
imnul revoluţionar „Deşteaptă-te române”. Cele-
brarea Constituţiei şi sfinţirea steagurilor revoluţiei 
au avut loc şi la Biserica Toţi Sfinţii din Râmnic. Tot la 
fântâna din Zăvoi, în anul 1968 a fost expusă o placă 
de marmură despre Imnul „Deşteaptă-te române” 
intonat aici pe 29 iulie 1848, având confirmarea 
ştiinţifică a Academiei Române şi aprobarea Minis-
terului Culturii. Începând cu anul 1993, din iniţiativa 
prefectului judeţului Vâlcea, Iulian Comănescu, în 
Parcul Zăvoi s-a sărbătorit cântecul „Deşteaptă-te 
române”. Grupul Parlamentar Vâlcea al PDSR – Ac-
sinte Gaspar, Traian Sabău şi Gheorghe Vâlceanu a 
iniţiat Proiectul Legislativ, iar Camera Deputaţilor, 
în şedinţa din 27 aprilie 1998 şi Senatul, în 18 mai 

1998, au adoptat Legea nr. 99 din 26 mai 1998, prin 
care ziua de 29 iulie a fost proclamată Ziua Imnu-
lui Naţional al României. Aceasta a devenit cea mai 
importantă sărbătoare a municipiului Râmnicu Vâl-
cea. În context trebuie să amintim că şi Drapelul 
Naţional al României îşi are sorgintea în judeţul Vâl-
cea. Sunt două simboluri sacre ale poporului român 
cu care ne mândrim.

Au fost abordate şi alte teme despre care sunt 
opinii divergente. Specialiştii susţin că Anton Pann 
nu poate fi considerat folclorist ci un creator, care 
construieşte liber în spaţiul culturii populare, porn-
ind de la o erudiţie aproape fabuloasă. Marele critic, 
istoric şi teoretician literar George Călinescu spunea 
că erudiţia lui Anton Pann în materie de tradiţie orală 
şi populară este enormă, iar academicianul Eugen Si-
mion, critic şi istoric literar, scria că „Anton Pann face 
parte şi el din familia poeţilor întemeietori, dar în linie 
morală. Autorul Povestei vorbei, versificator iscusit 
este în fond un ironist, un poet integral ironist, primul 
la noi de asemenea proporţii”.

Despre Anton Pann s-au editat mai multe lucrări 
printre care se află şi cea a scriitorului vâlcean Con-
stantin Mateescu intitulată „Drumurile lui Anton 
Pann”. Pe parcursul desfăşurării şezătorii literare am 
ascultat cântece vechi pe muzica lui Anton Pann  şi 
s-a creat o vibrantă comuniune sufletească. După 
vizitarea casei cu contraforturi, pridvor înalt spijinit 
pe grinzi solide din lemn, acoperită cu şiţă în stil rus-
tic şi a celor patru camere, am făcut o fotografie de 
grup la statuia lui Anton Pann, care va aminti peste 
ani că seniorii vâlceni preţuiesc valorile şi le readuc în 
conştiinţa comunităţii. Pe 2 noiembrie 2022 am trăit 
momente de intensă emoţie de care ne vom aminti 
cu multă plăcere şi nostalgie.

SPIRU	HARET	...	 (Urmare din pag. 6)

Cu acelaşi respect şi recunoştinţă pentru OMUL şcoalei româneşti, academi-
cianul Radu Voinea, cu ani în urmă, exprima sincer dar cu amărăciune, distanţa 
care ne desparte astăzi de faptele şi moralitatea savantului român. Spiru Haret 
este un ideal greu de atins şi nu putem încheia decât cu întrebarea deschisă: dacă, 
printr-o minune dumnezeiască Haret ar învia, câţi dintre contemporani ar trebui să 
roşească?”. Acelaşi academician este convins că Spiru Haret rămâne ca unul dintre 
cei mai reprezentativi înaintaşi pentru înalta sa prestaţie ştiinţifică şi moralitatea 
exemplară, proprii spiritelor superioare9.

Pilda lui Haret ne îndeamnă, mai ales astăzi, de a ne ridica în ochii noştri, de a 

călca, prin fapte, pe urmele celor care ne-au precedat şi de a ne conduce după legi 
proprii, adecvate naţiunii noastre, pentru a fi înţelese şi coborâte în moralitatea tutu- 
ror. Mesajul haretian, plin de optimism şi inovaţie pentru progresul ţării, se îndreap-
tă către dascăli şi către toţi cei care doresc şi se implică, pentru binele acestui 
încercat şi brav popor român, în construirea unui viitor mai bun „prin noi înşine”.
NOTE: 1 Radu Voinea, Numele lui pe harta Lunii, în „Opinia Naţională” nr. 43, 20 februarie 2006, p. 5; 2 
Spiru C. Haret, primul român cu doctorat la Sorbona, în „Evenimentul istoric” nr. 54, 26 august 2022; 3 
Spiru Haret, Opere, vol. II, Oficiale, 1901-1904, p. 164; „Opinia Naţională” nr. 297, 26 februarie 2001, p. 
7; 4 S. J. V. A. N., fond. Revizoratul şcolar, dos. 7/1900, f. 108; 5 Gheorghe Dumitraşcu, Haretismul în actu-
alitate, Spiru Haret apostol al conştiinţei naţionale, Editura „Fântâna lui Manole”, Râmnicu Vâlcea, 3008, 
p. 13; 6 Spiru Haret, Şcoala naţionalistă, în „Revista învăţământului general” anul II, nr. 6, 1912, p. 12; 
7 Gh. Adamescu, Viaţa şi activitatea lui Spiru Haret, Editura „Cartea Românească, Bucureşti, 1936, p. 30; 
8 Radu Voinea, op. cit., p. 5; 9 Radu Voinea, op. cit., p. 5 şi 6.



Ștefan	DUMITRESCU
STIMATE DOAMNE ȘI STIMAȚI DOMNI DIN CONDUCEREA  

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

REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN CONDUCEREA ACADEMIEI 
ROMÂNO-AUSTRALIENE

(Numai când aveți timp, de lecturat de plăcere)

(Urmare din numărul trecut)

DRUMUL		UNUI	CERCETĂTOR	ȘI	AL	
DESCOPERIRILOR

(...) Am descoperit și am stabilit așadar că aici în 
primul Nivel al Universului conic constructul EIS (cine 
l-a construit ? Dumnezeu ! Adică Informația din vârful 
de sus dar și din vârful de jos al universului conic), 
cărămida care stă la baza materie poate fi pozitiv și 
negativ, și că această pozitivitate și negativitatea o sta-
bilim noi, oamenii, în funcție de efectele negative pe 
care le produce constructul EIS în sistemul din care 
face parte. Totul din vârful  de sus al Universului conic 
până la Vârful de jos, până la ultimul nivel unde noi 
am gândit că există o particulă pe care am numit-o 
infoton, de la informație, este alcătuit din subsiste-
me ordonate pe nivele. Universul este Sistemul cel 
mai mare, el este format din subsistemele care sunt 
constelațiile, care pe nivelul inferior sunt formate din  
sistem stelare, așa cum este sistemul nostru solar. Co-
borând mai jos un sistem stelar este format din plane-
te, planeta este la rândul ei formată din subsistemele 
care sunt integrate în ea, etc până al infotoni.

Să luăm un subsistem, modelul este valabil pentru 
orice subsistem, și acest Subsistem este Ființa umană. 
Ea, la rândul ei este integrată într-un sistem superi-
or, în raport cu care este subsistem, și acest sistem 

O	NOUĂ	TEORIE	DESPRE	MATERIE	ȘI	UNIVERS
Se dedică prietenului meu Costy, Excelența Sa Domnul Ambasador Constantin Lupeanu, pe care îl iubesc ca pe un frate! 

Fie ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute în toate!
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superior poate să fie Familia, Grupul, Sistemul socio-
economic, în care este integrată. Corpul uman este 
la rândul lui format din Subsisteme, toate integrate 
în organismul uman. Numai astfel organismul uman 
poate să trăiască și să evolueze, dacă este format din 
subsisteme care la rândul lor se află într-o strânsă 
comunicare și conlucrare, și lucrează toate în același 
sens care este Scopul Sistemului, Existența. Fiecare 
subsistem își are funcția lui, își face treaba lui. Siste-
mul le asigură subsistemelor interconectarea și inte-
grarea ajutându-le să funcționeze, dar și subsistemele 
interconectate și integrate în organismul uman prin 
funcționalitatea lor, prin interconectarea lor ajută Or-
ganismul să ființeze și să funcționeze. 

Același lucru se întâmplă și cu universul care este 
un Organism uriaș al cărui conținut este materia for-
mată din EIS și din EI, organizată pe nivele și subsiste-
me  de sus și până jos. Noi avansăm ipoteza aceasta : 
numai astfel fiind organizat pe nivele și pe subsisteme 
Universul poate exista și poate funcționa. Altfel dacă 
ar fi o materie amorfă imensă, nediferențiată și neor-
ganizată pe nivele și pe subsisteme s-ar prăbuși în el 
însuși. Nu ar putea  exista și nici funcționa.

Să coborâm acum în nivelele atomic și subatomic. 
Suntem în interiorul atomului, îl mărim până când 
seamănă cu sistemul nostru solar. În centru aveam 
protonul și neutronul. În jurul lor se învârt planete-
le, adică electronii, care sunt constituenți fără masă. 
Sunt deci numai energie și informație. Cine le dă lor 
puterea, energia să se învârtă la nesfârșit de 14, 5 mi-
liarde de ani, câți au trecut de la bing beng, să nu obo-
sească și să nu se epuizeze ? Nu știm, dar ei au aceas-
tă energie care nu se sfârșește. Nu știm deci de unde 
izvorăște și cum se reînnoiește. Dar cine îi face să se 
învârtă pe aceiași traiectorie sau să sară atunci când 

trebuie de pe un nivel pe altul, și apoi să își continue 
mersul ca și cum ar fi niște ființe docile și inteligente ? 
Asta credem că știm: Informația. Electronul este ener-
gie și informație. Energia îi dă  „puterea” să se învârtă 
pe  traiectoriile care sunt stabilite de informația inte-
ligenta. Informația la rândul ei îi trasează electronului 
traiectoria pe care să se învârtă. Funcționând astfel 
vedem cum materia este și structurată inteligent și 
funcționează și inteligent. Astfel că ajungem din noi 
la ideea Inteligenței materiei. Dar ce are în  structura 
ei, în adâncul ei Informația  de poate să fie inteligentă 
? Nu știm, dar știm că are ceva, Cineva inteligent în 
structura ei profundă, și acesta poate să fie infotonul. 
De aceea ea se comportă ca cineva inteligent.

De unde are ea inteligența ? Nu cumva  de la 
Inteligența pură din vârful universului conic transmisă 
vârfului de jos al universului conic? Sau poate că în 
adâncul ei are acele puncte pe care le găsim în ultimul 
nivel, în Vârful de jos al universului și care sunt inteli-
gente, odată ce sunt „Dumnezeu !.

Aceleași afirmații-ipoteze și aceleași întrebări le 
punem și dacă ne aplecăm asupra protonului și a ne-
utronului. A oricărei particule din nivelele care se află 
și mai jos. 

Cum am ajuns prea departe cu raționamentele și 
intuițiile noastre, credem că această viziune pe care 
o aducem despre materie și univers  va naște la rân-
dul ei noi ipoteze, noi puncte de vederea, că se va 
renunța pentru totdeauna la unele teze vechi, tabu 
până mai de curând. Că rostul acestei Viziuni, care as-
tăzi pare fantezistă, este acela de a ne apropia de o Vi-
ziune viitoare care va fi mai obiectivă, de a ne obișnui 
cu modelele viitoare. De a ne integra în viitorul mediu 
și timp îndepărtat. 

(Va urma)

LA	MULȚI	ANI	-
2023!

Întrebare:  -  Ce doriți 
să vă aducă anul 2023?

Eu: - Îmi doresc pace și 
liniște pe pământ.

Peter	KIS		
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SCRISORI	DECENTE	-	CONSTRUCTIVE
Leontina	RUS

Redăm mai jos un schimb de mesaje care oglindesc multă 
realitate în analiza timpurilor de astăzi. Dialogul a avut loc 

între poetul Marian Ilie și directorul ziarului nostru și, el, are ca obi-
ect de discție calculul PIB în aceste vremuri, în care prețurile cresc, 
parcă ar fi la cheremul unei voinți viclene! iar statul, guvernanții 
profită, lăudându-se cu creșterea nivelului de trai! Nici vorbă de 
așa ceva, pur și simplu ca în vremea turcilor, sau altui cotropi-
tor, asta se știa chiar din 1990-că nu putem deveni ceva mai mult 
decât am fost fără o clasă de mijloc care să diminueze forța unui 
popor educat să trăiască bine într-o stransă unitate...Se știa, bine, 
că îmbogățirea peste noapte înseamnă pauperizarea masei mari a 
cetățenilor... În lumea liberă, a civilizației oceanului - cum îi spune 
șeful nostru - costul utilităților nu poate depăși 20 la sută din sala-
riul mediu!

*
  «  Fw: Revista Pressei 02/12: Ce se ascunde în spatele creșterii 

de 788% a PIB-ului României - Yahoo/Inbox
Pot Logaru potlogaru@yahoo.com  (Sat, Dec 3 at 12:17 AM)
O analiza exceptionala a situatiei din Romania, tara al carei PIB 

a crescut de aproape 8 (opt) ori in ultimii 22 de ani, fara ca aceasta 

crestere sa se resimta in traiul majoritatii romanilor, pentru lectura 
textului integral se da click pe ultimul rand (albastru). Merita!

“Confruntarea politică devine un soi de joc al elitelor, oamenii 
de rând rămânând dezinteresați din moment ce niciun partid nu 
livrează politici care să ridice nivelul de trai. De partea lor, partidele 
vor încerca mereu să-și asigure intrarea în Parlament la fiecare 
rând de alegeri, deci apatia le convine de minune și vor încerca s-o 
încurajeze.” »

NOTA RĂSPUNS (Csaky E POE)
Minunat mesaj (de mare interes și realism) dar insuficient 

tratat de autori-Vlad Adamescu, Răzvan Petri/01 dec./2022/pres-
sone.ro. …Orice se poate întâmpla într-un stat civilizat și avansat 
ca mod de viață!...numai un lucru (pe lângă multe altele) nu se 
poate întâmpla, Constituția nu trebuie să permită să se întâmple: 
să construiești PIB-ul din vânzarea profitabilă către populație a 
aerului (sub orice formă), apei menajere și potabile, căldurii din 
locuințe și luminii (toate, fără de care nu poate exista viața - ne 
naștem fără voia noastră)… Ori, din anul 2000 a început nebunia-
prostia asta în România!...iar de prin 2010-2012 s-a extins și la nivel 
European (cel puțin în parte -vezi salariile si pensile parlamentarilor 
europeni în raport cu costul utilităților)! »

10 decembrie/2022



11decembrie/2022

Arhim.	Veniamin	MICLE

Giula din Giuleşti apare în mai multe documente 
maramureşene. Prima dată este menţionat la 

15 septembrie 1349, în Scrisoarea regelui Ludovic I 
cel Mare (1342–1382), adresată voievodului români-
lor din Maramureş, Ioan, fiul lui Iuga. Din cuprinsul ei, 
aflăm că Giula a fost „hărăzit”, la o dată necunoscută, 
de regele Carol Robert de Anjou (1288–1342) cu 
moşiile Giuleşti şi Nireş, „pentru prea credincioasele şi 
vrednicele lui slujbe”. Numit simplu, „fiul lui Dragoş”, 
este o dovadă că tatăl său era  bine-cunoscut în cercu-
rile Curţii regale; la fel îl găsim şi în Scrisoarea  voievod-
ului Ioan, înaintată regelui la 21 septembrie 1349, din 
Sighet. Scrisoarea privilegiată a regelui Ludovic, din 
12 octombrie 1355, menţionează din nou  pe „Giula, 
fiul lui Dragoş”, ca tată al lui „Dragoş Românul” care 
se prezentase în faţa regelui cu „două scrisori de-
schise”, una a însuşi regelui, întărită cu pecetea de 
taină, rotundă, iar alta a lui Ioan, voievodul românilor 
din Maramureş, privind darea în stăpânire a moşiilor 
Giuleşti şi Nireş. De asemenea, îl menţionează Ra-
portul Capitlului bisericii din Agria, redactat la 29 
noiembrie 1355, când s-au stabilit semnele de hotar 
ale aceloraşi moşii, fiind  numit  „Giula Românul”. Şi 
alte documente îl atestă, precum Diploma de înnobi-
lare a fiului său Dragoş, emisă de rege la 20 martie 
1360, precum şi cele din 2 iulie 1360, de la Vişegrad, 
şi din 11 februarie 1364, de la Janich, privitoare la un-
ele moşii ale aceluiaşi fiu. Giula  moare în anul 1368, 
când aflăm că regele porunceşte din nou, fraţilor lui 
Dragoş, să nu-l tulbure în stăpânirea localităţii Slatina 
sau Ocna Şugatag, precum nici în  celelalte cinci sate.

Deşi, în documente, Giula din Giuleşti nu este nicio- 
dată menţionat cnez, nici stăpânirea sa, cnezat sau „de 
drept cnezial”, totuşi, marele cunoscător al cnezimii 
maramureşene, Radu Popa, consideră că nu există 
„nici un motiv pentru a-i desprinde pe Giuleşteni din 
categoria cnezilor, categorie de stăpâni feudali de sate 
din etapa prestatală a dezvoltării societăţii româneşti 
din Maramureş, ca şi din alte regiuni”. Acelaşi istoric 
afirmă că, „termenul de cnezat, în sens de stăpânire 
feudală ereditară recunoscută de Coroană, cu anumite 
îngrădiri, apare în actele Cancelariei regale pentru pri-
ma oară abia la 1350, iar stăpânirea de drept cnezial 
s-a precizat sub aspect juridic, în normele din Regatul 
medieval maghiar, abia în veacul al XV-lea, după mai 
bine de un secol de experienţe şi de soluţii diverse, 
adoptate de organele administrative şi judecătoreşti”. 
Cnezatul, ca formă de organizare social-juridică, ex-
ista de la început, în virtutea dreptului românilor, nu 
al unui mandat al regelui. Dacă amestecul regelui se 
afirmă tot mai mult, începând cu mijlocul secolului 
al XIV-lea, este o consecinţă a decretului din 1351, 
precum şi obligaţia rezultată din el, de a se obţine un 
act scris, emis de rege sau de un reprezentant al său 
oficial: voievodul sau comitele. În aceste condiţii is-
torice, cnezii au preferat să fie înnobilaţi prin scrisori 
regale, primite în temeiul serviciilor făcute suveranu-
lui, adesea cu vărsarea propriului sânge. Deci, nu era 
vorba de o ambiţie personală, cum afirmau unii, pen-
tru a-i transforma în iobagi pe fraţii lor români, până 
atunci egali în drepturi.

Potrivit opiniei unor istorici, cnezii maramureşeni 
se aseamănă cu cei menţionaţi în Diploma din 1247 a 
regelui Bela al IV-lea, reprezentând „stratul superior al  
unei prime cristalizări feudale, cu mult anterioare ofen- 
sivei feudale angevine din secolul al XIV-lea”. Ei au evoluat  
printr-un lung proces de diferenţiere socială, de la po- 
ziţia de fruntaşi ai obştilor săteşti la aceea de stăpâ-

nitori feudali, din rândul cărora se alegea voievodul, 
conducătorul general al confederaţiilor de obşti.

Primul rege al Ungariei, care impune un nou statut 
juridic cnezimii maramureşene, şi a românilor în gen-
eral, este Carol Robert de Anjou care, în realitate, le 
întărea prin scrisori regale drepturile lor anterioare. 
Spre deosebire de Arpadieni, noul rege venea din Oc-
cident, cu alte concepţii social-politice, reprezentând 
chintesenţa ierarhiei şi a organizării societăţii feudale 
occidentale. Descendent al unor vechi familii domni-
toare, iniţiate de Capeţieni, ai căror strămoş, Hugues 
cel Mare (+ 956), fusese conte de Paris, apoi duce de 
Franţa şi de Bourgogne; după lupte îndelungate cu ul-
timii regi carolingieni, acesta reuşeşte, încă în timpul 
vieţii, să-l încoroneze pe fiul său Hugues Capet (941–
996), fost duce de Franţa (956–987), ca rege (987– 
996), asigurând astfel ereditatea Casei sale. Stingându-
se linia directă a Capeţienilor, urmează descendenţii 
colaterali „de Valois”, apoi „de Bourbon”. Urmaşii lui 
Carol de Valois, fratele lui Filip al IV-lea cel Frumos 
(1285–1314), domnesc în Spania, în cele două Sicilii, 
în Parma şi Ungaria. Carol Robert (1291–1342) era fiul 
regelui Carol Martel de Anjou – Sicilia. 

Se constată că regele Carol Robert va acorda nume- 
roase privilegii cnezilor din Maramureş fără nici o ştir- 
bire a autonomiei voievodale, respectându-le tradi- 
ţiile româneşti, juridice şi religioase. Cnezii ridicaţi la  
rangul nobiliar nu sunt supuşi jurisdicţiei funcţiona-
rilor regeşti, ci rămân în continuare sub autoritatea  
voievodului lor. Recunoscuţi ca atare, nobilii maramu-
reşeni nu sunt constrânşi să îmbrăţişeze religia catolică,  
condiţie sine qua non în Regatul Apostolic Maghiar ci, ca 
o favoare, sunt lăsaţi să practice religia ortodoxă, căreia  
îi vor aparţine şi urmaşii lor în veacurile următoare.

Printre primii beneficiari ai diplomelor acordate 
de regele Carol Robert cnezilor maramureşeni, se 
numără şi Giula din Giuleşti. Pe fondul pregătirilor de 
război şi al campaniilor militare din Galiţia şi la răsărit 
de Carpaţi, regele iniţiază un nou  statut juridic pen-
tru elitele cneziale din Maramureş, stimulând cererile 
lor de  reînnoire a donaţiilor, în condiţiile „dreptului 
nobiliar”. În diplomele emise acum, se specificată, 
în mod expres, apartenenţa etnică a privilegiatului, 
ceea ce a însemnat recunoaşterea juridică a acestei 
nobilimi româneşti. După cum am constatat, docu-
mentul din decembrie 1336 atestă pe românii Drag 
şi fratele său, Dragoş, tatăl lui Giula, ambii din Be-
deu, vechi slujbaşi ai regelui. Condiţiile juridice tre-
buiau să fie  asemănătoare celor din actul eliberat 
urmaşilor lui Stanislau din Bârsana de către Ludovic I 
cel Mare, adică: cei doi să fie supuşi judecăţii regelui 
şi juzilor ţării; exceptarea de la judecata regelui fusese 
acordată în puţine cazuri de către Carol Robert, şi tot 
el a revenit asupra unora.

Practica inaugurată de regele Carol Robert va fi 
continuată de fiul şi urmaşul său la tron, Ludovic I cel 
Mare; el  introduce rigurozitatea occidentală cu priv-
ire la drepturile de recunoaştere nobiliară, impunând 
existenţa actului de donaţie, a diplomei regale, docu-
ment indispensabil pentru pământul stăpânit. De 
aceea, regele Ludovic I, la reînnoirea privilegiilor, spe-
cifica numai că se dădeau „cu acele condiţii care s-au 
dat prin scrisorile lui Carol Robert”, fără alte amenda-
mente. În aceste împrejurări, au devenit nobili româ-
ni în toată legea: fiii voievodului Erdeu sau Codrea şi 
fratele său Stan împreună cu fiii lor, reconfirmaţi în 
posesia cnezatului Sarasău, la 28 decembrie 1345; 
urmaşii lui Stanislau din Bârsana – Micu Românul, 
Neagu, Manea şi Radu – aşezaţi în moştenire, potri-
vit condiţiilor nobilimii mari a Regatului, la 6 aprilie 

1346; Giula din Giuleşti, fiul lui Dragoş Românul, 
care a obţinut, la 15 septembrie 1349, confirmarea 
definitivă, pe numele său, a donaţiei cneziale. Totuşi, 
cnezii cu diplomă regală au mai continuat multă 
vreme să fie cnezi în satul sau în satele lor. Astfel, Giu-
la din Giuleşti,  primind diploma, a devenit cnez nobil, 
dar nu beneficia de prerogativele deplinei nobilităţi, 
decât ca persoană individuală.

Orientându-ne după Diploma acordată de rege 
la 22 septembrie 1326 cnezului Stanislau din Bâr-
sana, se pot deduce şi „prea credincioasele şi vred-
nicele slujbe” ale cnezului Giula din Giuleşti, săvârşite 
faţă de Coroană; printre ele, enumerăm: defrişarea 
pădurilor, întemeierea noilor sate şi popularea lor 
cu oameni, protejarea bunurilor regale din zona 
sa teritorială, strângerea dărilor şi a contribuţiilor, 
întreţinerea şi protecţia drumurilor, instruirea militară 
a bărbaţilor şi participarea cu ei la război.  Credem că 
i-a lăsat în beneficiu toate datoriile şi dările obştilor 
de pe acele moşii, pe care să le strângă după obi-
ceiul şi legea nobililor din Ungaria. Deşi Stanislau a 
primit o moşie de care urma să se folosească după 
obiceiul şi legea nobilimii maghiare, totuşi, atât 
pământul cât şi el au fost scoşi „de sub orice atârnare, 
judecată şi dare regească”. Aceasta dovedeşte, o dată 
mai mult, situaţia de autonomie românească a Ţării 
Maramureşului. Cnezul Stanislau, fiind trăitor în „le-
gea românească” (Jus Valachicum), urma să fie jude-
cat şi supus unor contribuţii numai de către voievodul 
maramureşean. Asemenea privilegii par să fi avut şi 
cnezii şi voievozii din Giuleşti, Bedeu şi Sarasău. Aceste 
cazuri prefigurează o altă etapă a politicii angevine, 
de ridicare pe o nouă treaptă a nobilimii româneşti 
din această parte a Regatului. 

Deşi era socotit nobil, sau mai bine zis liber, Giula 
din Giuleşti nu era proprietarul averii donate, ci avea 
datoria să înfiinţeze sate noi şi să le colonizeze, apoi 
să strângă din venitul lor a cincisprezecea parte, din 
care, jumătate să o dea cetăţii Hust, iar cealaltă să o 
reţină ca răsplată pentru osteneala sa. De asemenea, 
mai era dator să dea un oarecare număr de ostaşi cu 
suliţă, pentru apărarea cetăţii Hust şi, la ordinul pre-
fectului şi sub comanda lui, să plece la război.

Diploma prin care regele Carol Robert a confirmat 
moşiile lui Giula din Giuleşti se poate înscrie în seria 
celor emise cnezilor maramureşeni cu ocazia diferi-
telor evenimente interne sau externe ale Regatului. 
Dintre ele, menţionăm răscoala oaspeţilor regali din 
1317, precum şi  „maltratările” aplicate catolicilor de 
„schismatici” şi tătari în Moldova, despre care regele 
se plânge papei, cerându-i ajutor, fără a-l primi. Docu-
mentele amintesc de un comandant, viteazul Phinta, 
care a trecut în Moldova, în vara anului 1324, unde a 
săvârşit „slujbe îndatoritoare şi plăcute”, iar în 1326 
au fost luate măsuri represive împotriva maltratărilor 
săvârşite de moldoveni. În aceste împrejurări, însuşi 
regele Carol Robert de Anjou merge în vara anului 
1326 în Maramureş, unde are loc o întâlnire cu elita 
conducătoare a românilor, în frunte cu voievodul şi 
cnezii ţării. Pentru recunoaşterea suzeranităţii Coro-
anei maghiare, conducătorii maramureşeni solicită, şi 
obţin de la rege: desfiinţarea Comitatului Maramureş 
– înfiinţat în anul 1300, când regele Andrei al III-lea 
numeşte primul său comite, în persoana lui Nico-
lae Pok de la Medieşul Aurit; acceptarea organizării 
voievodatului ca organ suprem de conducere al 
întregului ţinut; recunoaşterea proprietăţii nobili-
are, precum şi libera exercitare a religiei ortodoxe, 
fără obligaţia de a trece la catolicism. Din această 
perioadă, este cunoscută Diploma din 22 septemb-
rie 1326, prin care, românul maramureşean Stanislau 
Kenezy (Cnezul), fiul lui Sten (Stan) primea o moşie şi 
alte privilegii, ca recunoştinţă pentru devotamentul şi 
serviciile sale; el beneficia de unele avantaje cu carac-
ter nobiliar, însă fără statut de nobil deplin. 

(Continuare în pag. 13)

NOBILII	MICLE,	DE-A	LUNGUL	SECOLELOR
Giula	din	Giuleşti,	fiul	lui	Dragoş	Vodă	Românul
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Ovidiu	Cristian	DINICĂ

Domnule	Dorel	Constantinescu	sunteți	absol-
vent	al	facultăților	de	fizică	și	de	științe	eco-

nomice,	se	îmbină	aceste	domenii	ale	cunoașterii?
 - Consider că ambele domenii ale cunoașterii 

pot prezenta interes pentru un cercetător științific. 
Întrebarea Dvs. necesită un răspuns laborios, atât 
din punct de vedere al etapelor pe care le parcurge 
cercetarea științifică până la materializare, cât și 
din punct de vedere al personalității cercetătorului 
științific. Aș începe cu etapele parcurgerii cercetării 
științifice, de la procesul fizic până la elaborarea 
tehnologiei, transpunerea faptică a ideii. Dacă avem 
în vedere studiul procesului fizic pornind de la litera-
tura existentă, ca primă etapă, apoi trecerea la etapa 
de experimentare este nevoie de un stand tehnologic. 
Acestea se pot face numai în condițiile unei analize 
economice. Dacă nu stăpânești foarte bine procesul 
fizic, și nu înțelegi costurile etapelor enumerate mai 
înainte, vei considera, în cazul în care nu ți se aprobă 
fondurile, că cineva se opune progresului științei și fie, 
vei abandona, fie, vei relua etapele dar cu respectarea 
observațiilor transmise de cei care coordonează cer-
cetarea științifică și cu încadrarea în fondurile alocate. 
Un experiment se poate repeta, dar până când? Dacă 
însă înțelegi analiza de cost așa cum este gândită, ai 
șanse mari să nu repeți inutil experimentul de labo-
rator sau activitatea pe standul experimental. Numai 
până aici, constatăm că orice etapă comportă partici-
parea a două specialități, profesionistul domeniului 
științific și economistul care să priceapă experimen-
tul. Cum niciunul nu coboară din barca lui, singura 
condiție este ca profesionistul să devină și economist. 
Și economistul poate deveni un profesionist al do-
meniului de cercetare științifică, dar mai rar, dat fiind 
niște impedimente de ordin profesional. Astfel în for-
marea mea ca profesie completă, primul argument 
rezidă din ce am menționat mai înainte.

Urmează etapa de trecere de la standul experi-
mental la instalația pilot, când participarea economic-
ului devine foarte importantă. Există în lume realizări 
tehnologice de care trebuie să ții cont, Ești conștient 
că nu trebuie să depășești un anumit preț de cost al 
produsului. Aici responsabilitățile cresc, abandonul 
cercetării înseamnă pierderi imense pentru societate. 
Profesiile care conlucrează într-un pilot trebuie să 

INTERVIU	CU	DR.	ING.	DOREL	CONSTANTINESCU
conștientizeze profund participarea la această etapă 
a cercetării științifice. Ca specialist într-un domeniu 
al cercetării științifice, realizezi, făcând parte din col-
ective multidisciplinare, că aportul tău ar fi mult mai 
mare dacă ai înțelege ambele domenii ale cunoașterii 
ca profesionist, dar și ca economist. Facultățile de 
științe pure, tehnice, medicale, acordă puțin spațiu 
educării studenților prin participarea la cursuri de 
științe economice aplicate. Facultățile de științe eco-
nomice fac pași mai mari spre celelalte facultăți, dar 
nu pot trece peste anumite bariere profesionale.

Cred că această combinație trebuie făcută în-
cepând cu școala elementară și liceul. Am avut ocazia 
să asist în USA la niște cursuri de vară cu copii de 10-
11 ani, aceștia având noțiuni privind ce este o factură, 
preț de cost, impozite, consulting, etc. Copiilor li se 
punea la dispoziție în mod virtual o sumă de bani pe 
care puteau să o cheltuie cum doreau, dar în final să 
realizeze proiectul unei nave cosmice. Copiii știau ce 
investiții materiale și umane trebuiau făcute, dacă 
aveau nevoie de un consultant din rândul profeso-
rilor plăteau minutul cu o sumă oarecare. Cel mai bun 
proiect se premia. O problemă fundamentală este 
încadrarea în sumele alocate astfel ca soluția tehnică 
găsită să prezinte interes și din punct de vedere 
economic și să iei decizia corectă asupra derulării 
cercetării fundamentale sau aplicative. Să poți apre-
cia corect necesarul de fonduri cu realizarea celei mai 
bune soluții tehnice care să permită încheierea cu suc-
ces a cercetării științifice. Să poți aprecia durata vieții 
unui pilot de cercetare fără a face risipă financiară.
La toate acestea se poate răspunde numai stă-pânind 
deopotrivă cele două domenii ale cunoașterii.

Ați	 absolvit	 Universitatea	 Babeș	 -Bolyai,	 facul-
tatea	de	fizică,	în	1970.	Cum	era	viața	de	student	în	
deceniul	al	6-lea	al	secolului	trecut?

- Și la această întrebare pot să vorbesc foarte 
mult. După ce am reușit la facultate în 1965, eu ter-
minând liceul cu 11 clase, am fost conștient că ajunse-
sem într-un oraș care oferea foarte multe posibilități 
pentru dezvoltarea multiculturală, ca individ, ca om. 
De fapt am plecat din Râmnicu Vâlcea ca un elev fo-
arte bun la fizică și matematică dar cu foarte puțină 
cultură generală. Deși școala mi-a oferit șansa unui 
absolvent implinit, eu mi-am consacrat foarte mult 
timp să știu fizică și matematică, cu toate că în tim-
pul liceului am avut șansa unor profesori deosebiți 

ca Gheorghe Negoiță, Maria Ababii, Carmen Farcaș, 
Ecaterina Zinelli. Profesoara de limba franceză, Zinel-
li, m-a remarcat și mi-a dat roluri în câteva piese de 
teatru pe care dânsa le-a regizat și care au fost puse 
în scenă. Două piese îmi amintesc acum „Deșteapta 
pământului” și „O noapte furtunoasă” care s-a jucat 
și la Palatul Culturii din Râmnicu Vâlcea, sala arhiplină 
cu elevi, profesori și părinți.

Important este că atunci când am plecat la Cluj 
am plecat conștient de faptul că am niște minusuri la 
nivelul culturii generale, care poate la mulți colegi era 
mai elevată. Așa că imediat ce am ajuns în Cluj mi-am 
luat abonament la filarmonică, deși ca elev nu fuse-
sem niciodată la un concert simfonic. Mi-am luat abo-
namente la operă și la teatru. Am conștientizat faptul 
că atunci când mergeam la o expoziție de pictură nu 
înțelegeam mesajul pe care îl transmite un tablou. La 
vremea aceea, când eram student, era la modă cubis-
mul lui Picasso. Am avut șansa ca la Casa studenților 
din Cluj să se organizeze un curs de 6 luni pentru 
înțelegerea picturii, în care s-au predat elementele 
de bază. De asemenea, am fost un participant activ, 
împreună cu alți colegi de facultate, la cenaclul Vasile 
Rebreanu, unde serile literare cuprindeau lectura-
rea unor poezii și proză. Era interesantă participarea, 
fiindcă noi care nu eram filolologi, exprimam păreri 
aproape de perceperea publicului. Studiul aspectelor 
filozofice apărute în jurul fizicii, m-au determinat să 
particip la câteva cursuri de la Facultatea de Filozofie, 
care mi-au creat plăcerea de lecturare a multor cărți 
apărute la vremea aceea. Am început să citesc mai 
multe cărți de filozofie, dar la un moment dat am vrut 
să citesc Schopenhauer. Ca să pot avea acces la cărțile 
lui Schopenhauer am cerut aprobarea Decanatului 
Facultatii de fizică, pe care am obținut-o relativ usor.

Sunt multe de povestit, ceea ce am vrut să spun e 
că am avut șansa ca prin frecventarea cursurilor să-mi 
creez timp ca să fac ceea ce am spus mai înainte. Am 
părere excepțională despre profesorii pe care i-am 
avut la facultate. Nu am simțit nici eu și nici colegii 
mei că aprecierile lor ar fi fost influențate de cineva 
din exterior, erau foarte corecte. Acceptau să tratezi 
subiectul de la examen, ori prin prisma cursului pre-
dat, ori din literatura de specialitate.

Concluzionând, aș spune că studenția îți oferă 
șansa să devii un profesionist cu o cultură generală 
bogată. Studenția la Cluj pentru mine a fost o etapă 
foarte importantă a vieții. Realizările profesionale și 
adaptabilitatea relativ ușoară, de participant activ în 
multe domenii ale cunoașterii, sunt consecința că am 
fost student la Cluj în intervalul 1965-1970. (Va urma)

FIDELITATEA	CLASICISMULUI...		(Urmare din pag. 2)

În același timp, volumul este dovada citirii, explicării și interpretării estetice, 
lingvistice și filosofice a numeroase capodopere ale literaturii și filosofiei antice, 
dar și a celor de hermeneutică, fie ele contemporane ori nu.

Citându-i pe Édouard Herriot și pe Octavian Paler, domnia sa este de acord cu 
definirea culturii ca fiind „ceea ce rămâne după ce ai uitat tot” (pp. 9-10), însă, prin 
această carte, face dovada sedimentării culturii și interpretării ei aulice.

Citind și citând o seamă de cărți „care au făcut proba milenară a înțelepciunii” 
(p. 189) și pe autorii lor, corifei ai culturii antice: Homer, Tucidide, Heraclit, Socrate, 
Platon, Lactantius și mulți alții; ori contemporani, precum: Octavian Paler, Andrei 
Pleșu, Petru Creția etc. dovedește că n-a scris ca un diletant, ci ca rezultat al pasi-
unii sale pentru cultură, patimă grea, dar suportabilă, cum spune chiar domnia sa: 
„Dacă boala e frumoasă, de ce să n-o trăiești?” (p. 139)

Volumul, printre altele, lămurește ori aduce un plus de cunoaștere asupra unor 
mituri esențiale: Narcis, Sisif, Icar, Pigmalion sau Ariadna cu al său fir, Ulise, Oedip, 
despre admirația lui Alexandru cel Mare față de eroul Ahile și recunoașterea faptu-
lui că mormântul i-a acoperit numai trupul, nu și numele, renumele, am spune noi.

Scriitorul ne înfățișează, nu de puține ori, nu numai vastitatea și profunzimea 
culturii antice, dar și frumusețea limbilor greaca veche și latina, ambele nevorbite, 
în prezent, și nicidecum moarte. Cum poate fi moartă limb latină care a evoluat 
așa de spectaculos în spaniolă, portugheză, italiană, franceză ori română, fără a ne 
angaja în dispute filologice cu lingviștii contemporani?!

Iubitor al limbii latine, autorul găsește potrivită lămurirea unor cuvinte, cum ar 
dubium, plecând de la duo (doi), iar prin îndoială, prin „a face doi din unul singur”, 

sunt puse „față în față, în adversitate declarată, două entități diferite” (p. 113). 
Neuitând greaca veche, autorul mai menționează: „Când îndoiala (dubium) ajunge 
însă pe mâna grecilor, atunci ea se numește scepticism”, de la «skeptomai – „a ex-
amina, a lua în considerare”» (p. 114). Asemănător, procedează și cu alte cuvinte, 
cum ar fi: fortuna, - ae, „noroc”, iar în greacă týche – „întâmplare”, „soartă”, „no-
roc” (p. 108) ori cu bonitas, atis – bunătate sufletească a omului, dar și bonitate 
financiară, solvabilitate (p. 116). Printre numeroasele lecturi ale scriitorului Petru 
Pistol se numără și teza de doctorat a Adinei Mihaela Chirimbu, Impactul culturii 
grecești asupra evoluției culturale a Principatelor Române în perioada fanariotă. 
Studiu de caz: omul de cultură Nicolae Mavrocordat, pe care le apreciază, autoare 
și teză, și subliniază că: „La vremea aceea (prima jumătate a secolului al XVIII-lea, 
n.n.) cărțile aveau o dublă valoare, sau -mai exact- aveau valoare în sine, culturală, 
dar și preț, fiind adevărate moșii ținute sub braț” (p. 188).

Încercând o concluzie, suntem de acord cu autorul când afirmă: „Lectura unei 
cărți... se poate împlini... recomandând (u-i) lectura... (și) citând din aceasta” (p. 103).
      Trebuie să recunoaștem calitatea catoptrică, oglinditoare,  a operei domniei sa- 
le. E trudită, muncită, inspirată și profund filosofică, și aici, îl cităm, din nou, pe au-
tor: „Filosofia conferă valoare cunoașterii” (p.167).

Tot domnia sa mai spune că: „dorința dintotdeauna a scriitorului: să-i fie nu-
mele purtat pe aripile ușoare ale cărților” (p. 193). Credem și-i dorim ca acest de-
ziderat să se-mplinească și pentru domnia sa, iar „nomenclatorul identitar” (p. 74) 
ori Pantheonul cultural să-l așeze la locul cuvenit! 

Iar dacă ar trebui să alegem dintre urări, am prefera-o pe cea lui Dumitru Augus- 
tin Doman, rugându-ne la Cel de Sus „să mai întârzie sfârșitul lumii!”, cât Petru Pis- 
tol, născut la 23 iunie 1944, în Scundu, Vâlcea, mai are ceva de spus. Mulți ani viitori! 
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De asemenea, regele Carol Robert, după campania din Ţara Românească, emite mai multe diplome, fiind cunoscută 
cea din 16 februarie 1332, dată fiilor defunctului comite Briccius de Bathor; ea aminteşte serviciile a doi dintre aceşti fraţi: 
Ioan, comite de Sălaj, şi Leucus, ultimul răpus în Ţara Românească, fiind prima diplomă de răsplătire cunoscută, conferită de 
rege unor nobili participanţi la campania din sudul Carpaţilor. În anul 1346, regele Ludovic I înnobilează  pe fiii lui Stanislau, 
împreună cu o serie întreagă de alţi cnezi.  Deci, în această perioadă, încărcată de evenimente politice şi militare, regele a 
donat o diplomă cnezială lui Giula din Giuleşti, la care se referă Diploma din 1349.

În Diploma lui Giula scrie, printre altele, că „moşiile lor numite Giuleşti, aflătoare lângă râul Maramureş, şi Nyres, pe care 
odinioară, preaînălţatul principe domnul Carol, din mila lui Dumnezeu vestitul rege al Ungariei, preaiubitul nostru tată de 
bună pomenire, le hărăzise aceluiaşi Giula pentru prea credincioasele şi vrednicele lui slujbe, punând să fie arse şi mistuite 
de foc casele lui, spre marea pagubă şi pierdere a pomenitului Giula şi a fiilor săi sus-zişi”. Nu-i exclus ca, în dezastrul provocat 
de adepţii lui Bogdan din Cuhea, să fi dispărut şi documentele de familie. Cazuri asemănătoare sunt cunoscute în perioada 
Evului Mediu; de pildă Codrenii, a căror stăpânire este atestată în 1345, primesc o întărire ce confirmă o diplomă dată de 
regele Carol Robert, necunoscută, deci databilă „ante 1342”; sau unii nobili din Apşa, care primesc în 1406 de la regele Si-
gismund de Luxemburg o nouă donaţie, deoarece „literele lor privilegiate”, între altele şi donaţiile regelui Ludovic I, „s-au 
nimicit împreună cu casele lor, prădate şi arse cu ocazia invaziei moldovenilor” (Va urma)

NOBILII	MICLE...			(Urmare din pag. 11)

Am o mare admiraţie faţă de familia Maria şi Miron 
Cernătescu, o familie de artişti, care de cătiva zeci de 

ani ne-au umplut sufletul de bucurie nemărginită. 
Poate vă  întrebaţi de ce îl amintesc şi pe Miron, când 

autoarea celor două volume de poezie este Maria. 
În această familie s-a lucrat în echipă, părinţi şi copii, 

toţi cu talent şi har de la Dumnezeu. Urcuşul lor pe drumul 
afirmării a fost altfel, de la mic la mare. 

Părinţii au dat întâietate copiilor. În urmă cu ceva timp 
cele două copile ale lor , Dalila  şi Octavia, erau mai cunos-
cute publicului vîlcean decât părinţii lor, copiii erau pe scenă 
,iar părinţii se aflau în culise.  Maria a stat cel mai mult în 
culise.

După ce copiii şi -au croit drumul şi destinul lor (Dalila este 
astăzi conferenţiar universitar, doctor la Academia de Muzică  
Bucureşti ), scena a rămas liberă, fetele alegând alte scene 
mai apropiate sau mai îndepărtate. Maria, care a stat prea 
mult în  timp  şi în furtună, şi-a dezlegat „strînsoarea” şi din 
„tumultul“ adunat a trecut alt prag (pe lângă cel de pictor), 
acela de poet, aşa cum ea însăşi marturiseşte: „Şi-nsetată-n 
zboruri stinse, stau în timp si în furtună,/ Ca să trec prin pra-
gul vieţii, alte praguri mă adună”.

În iunie 2021 am intrat în posesia primului volum de poe-
zii „Eu sunt apa cu tumulturi”. După ce am citit patru poezii, 
la întîmplare, am sunat - o  la telefon pe Maria şi cu reproş în  
glas, fără altă introducere i-am spus: „Unde ai fost pâna acum?  
Talentul tău nu s-a ivit recent. L-ai ținut ascuns mocnind atâta 
timp”.   Maria mi-a răspuns liniștită: „Acum a sosit timpul“

Ploaie	în	toamnă	pierdută	

Ploaia-mi cuprinde suflarea de gheață
Şi-n coajă de toamnă, iubire-mi agață,
Mărgean de uitare în lavă stropită
Cu faguri de triluri în cântec strunită.

Ploaia îmi cerne dorințe pierdute
În huma cu zbateri din vremuri avute, 
Alungă trăirea spre maluri sărate
Desprinse-n tumulturi în hăuri săpate. 

Ploaia mă plânge cu lacrimi de ceară
Când fuge pe drumul ce vine din vară,
Mă strânge în conuri albaştri de pini
Şi-n valul de toamnă mă leagă-n suspini.

Ploaia mă închide iar în stropii târzii
Când frunzele cad pe covor, erinii 
Din vălul de şoapte pierdute în zări
Şi-adună-n limanuri potop de chemări.

Ploaia mă ştie, mi-aşterne în cale,
Covor de-ndoială cu stropii în salbe!

Marian	PĂTRAȘCU

Este licențiată a Universității de Artă din 
Bucureşti, Secția Pictură, promoția 1975, 

fiind eleva profesorului şi pictorului Corneliu Baba.
A debutat în revista studențească „Amfi- 

teatru”, cu o pictură de şevalet, ulei pe pân-ză, de 
mari dimensiuni, intitulată „Maternitate”. Ulterior, 
lucrarea a fost achiziționată de Muzeul Kalinderu 
din Bucureşti.

A fost profesor de desen tehnic şi arte vizuale 
la Liceul din Bălceşti (1975-1985) şi la Colegiul 
National „Al. Lahovari” din Râmnicu Vâlcea (1986-
2012). A obținut peste 250 de premii, distincții, 
diplome naționale şi internaționale cu elevii din clasele V-XII. 

EVENIMENT	LA	BIBLIOTECA	JUDEȚEANĂ:	
MARIA	CERNĂTESCU

A participat ca invitată la numeroase emisiuni de radio, a 
elaborat o documentație de specialitate și a avut o expozitie 

personală cu ocazia înființării Filialei Vâlcea a Uni-
unii Artiştilor Plastici. A avut numeroase expoziții 
de pictură personale și colective în Râmnicu Vâlcea 
și Bucureşti.

În 2021 şi 2022 a publicat volumele de poezie 
ilustrate cu picturi personale „Eu sunt apa cu tumul-
turi” (Editura „Letras”, Bucureşti) și, respectiv, „Stau 
în timp şi în furtună” (Editura „Agata”, Botoşani). În 
prezent, are în lucru un volum de poezie şi unul de 
proză scurtă.

Este mama celebrei instrumentiste (nai) Dalila 
Cernătescu, în prezent – profesor universitar la 

Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București.

MARIA	
CERNĂTESCU

POEZII

Timp	rănit

Mai ştii, cum mă strigai în somn
Şi mă strângeai la sân, să dorm
În brațe strânse şi cuminți,
Cu vorbe calde-n zori fierbinți...?

Mai ştii? Ploua pe amândoi
Şi alergam râzând şi goi,
Într-un destin, cu umbra care
Ne urmărea cu pasul mare...!

Mai ştii, când inventam chemări
Şi ne-ostoiam în trup, dureri,
Şuvoaie de-amintiri crestate 
Pe valul vieții, cenzurate...?

Mai ştii, când ne doream tăcut
Iubirea,-ntregul nostru-avut,
Şi amândoi ne oglindeam 
În ochiul vieții ce-o furam...?

Mai ştii, când vulturi ne eram
Şi ne iubeam în nopți, pe ram,
Cu visuri fermecate-n nori
Ce ne-aruncau în zboruri noi...?

Mai ştii? Sau nu mai ştii nimic,
Căci timpul nostru-i timp rănit!

DISCURS	LA	O	LANSARE	DE	CARTE
În prima poezie din volumul al II-lea, parcă cerându-și ier-

tare Creatorului pentru harul ce cu întîrziere ni l-a dezvăluit 
scrie:

„ Vindecă-mă Doamne de doruri și trecut/ Vindecă-mă 
Doamne și de timpul pierdut,/ Vindecă-mi pașii-ncâlciți prin 
ploi și nămeți,/ Vindecă-mi visul ce apune-n  zorii răzleți“.

Maria redă în poeziile sale, cu atâta maturitate,  profunz-
ime și sensibilitate zbaterile sufletului său, iubirea, teama, 
speranța, natura, dorul, un întreg univers de trăiri și senti-
mente.

Autoarea a împletit pictura cu poezia. Ea pictează prin 
cuvinte.

Dincolo de talentul său bivalent, Maria este un om mi-
nunat: generoasă, deschisă, sinceră, directă în opiniile sale, 
extrem de sensibilă și o extraordinară prietenă.

Vă dezvălui (dând din casă ) că de patru zile în această 
familie sunt sărbătorite evenimente minunate:  duminică 20 
noiembrie a.c. – nunta de aur, azi 22 noiembrie – lansarea 
celor două volume de poezii „Eu sunt apa cu tumulturi“ și 
„Stau în timp și în furtună“ , iar mâine este ziua de naștere 
a autoarei.

Maria, draga mea, permite-mi să-ți spun  La mulți ani! să 
fii sănătoasă, să-ți fie și să vă fie viața frumoasă și plină de 
evenimente minunate.

Aștept cu nerăbdare al treilea volum. Nu sunt pretențioasă: 
poate fi poezie, dar poate fi și proză. 

        
	Prof.		Voichița		CERNĂTESCU



Rodica	Felicia	MATEI

Zile frumoase de decembrie! Ajung în căsuța 
mea mirifică, bătrânească. Aprind focul în soba 

veche, obosită de ani. Stau aplecată și privesc galeș 
flăcările... aud cum trosnesc lemnele și mă năvălesc 
frumoase amintiri!

Se apropie Crăciunul, ziua mea preferată! Ziua 
când aștept pe Moș Crăciun! Ziua când totul este lu-
minos și feeric, ziua când sunt fericită. Mă întreb oare 
de ce... apoi îmi zic din toată inima: Moș Crăciun e ta- 
tăl meu! Am venit în această lume ca o bucurie, ca un  
dar așezat frumos printre cadouri, iar bradul mă va ve-
ghea întotdeauna, împodobit și luminat. Cadourile îmi 
sunt surori, betelele îmi sunt alături, iar bradul însuși 
îmi este călăuză în timp, cu toată splendoarea lui. În 
zi luminată și binecuvântată, printre cadouri și jucării, 
printre păpuși și îngerași... Așa îmi e ziua de naștere!

Încetul cu încetul, o dulce moleșeală mă cuprinde. 
Privesc focul și mă bucur de miracolul nașterii mele!

Dar, brusc îmi revin! Am promis unei fetițe super-
be o... păpușă, cadou de la Moș Crăciun, tatăl meu. 
Ce să fac? Tata a plecat în altă dimensiune... trebuie 
să împartă... cadouri! Trebuie să merg să cumpăr o 
păpușă... Și ies de lângă liniștea sobei, cu gândul la 
păpușă.... să fie frumoasă, .... O păpușă care vorbește 
atât de natural, o păpușă pe care o făgăduisem.

Ajung în fața magazinelor! Privesc minunate expo-
ziții de artă rezervate numai pentru copii. Arta și chiar 
știința se pare că se îngemănează în fiecare an pentru 
a face copilăria cât mai frumoasă. Ce frumoase! Ce  
admirabile jucării! Iar vârsta când le dorești cu convin-
gere rămâne veșnică! Gândurile acestea evocă în sufle- 
tul meu o năvală de amintiri, iar o îngăduință și o bună- 
voință universală încearcă să mă cuprindă cu orice chip.  
Dar păpușile... unde sunt? Cele pe care le știu eu?

Lângă mine, un bătrân înalt contempla vitrina lumi- 
nată ca o sală de bal. Îmi pare cunoscut, sigur l-am în- 
tâlnit cândva, undeva. Încerc să intru în vorbă cu acest  
bătrânel, ai cărui ochi îmi păreau cumplit de cunoscuți.

- Pun rămășag, domnule, îi zisei eu, cu înfățișarea 
celei mai perfecte voioșii pe care mi-o permitea frigul 
de afară, că ne gândim amândoi la același lucru.

- Și la ce crezi d-ta că mă gândesc eu? îmi răspunse el. 
        - Doamne!... la o vreme care e mult mai depărtată 
de d-ta decât de mine; poate chiar că-ți amintești cu 
atât mai bine vremea aceea cu cât e mai depărtată.

Și clipesc din ochi, ca să-1 fac să observe adân-
cimea amețitoare a cugetării acesteia filozofice.

- Așadar mă recunoști? reluă el.
- Aș vrea să te recunosc, răspund eu, căci aceasta 

ar dovedi că am mai avut plăcerea să te întâlnesc.
Și iar clipesc, pentru a-l face să observe desăvârșita, 

fina politețe a răspunsului...

DE	VORBĂ	CU	MOȘ	CRĂCIUN!
- Privește-mă, zise atunci bătrânul.
Îl privesc cu atenție și mă mir în sinea mea că nu 

i-am observat mai de timpuriu înfățișarea excentrică. 
Era voios, deși gârbovit de bătrânețe; ochii lui, 
asemănători cu ai mei, aveau o expresie ciudat de 
ștearsă; fața-i palidă, încadrată de o barbă albă în care 
se înecau mustățile de lână, era nemișcată ca aceea 
a unui orb. Lucru ciudat: mi se părea că vorbele lui 
fuseseră rostite cu mulți ani înainte, și că-mi soseau la 
ureche cu ajutorul cine știe cărui tainic ecou. Hainele 
lui le mai văzusem undeva, în casa mea.... 

- Mă recunoști? repetă el.
- Nu, răspund cu inima tremurândă.
Drept lămurire, bătrânul începu să mormăie în 

surdină:
- Cum nu? Eu am venit din țara credințelor bătrâ-

ne. Am îmbrăcat toți brazii în lumină! Și-n traista mea 
sunt daruri! Cum? Acum o oră te gândeai la mine!

 - Moș Crăciun! zic privind cu uluire... Dar eu ziceam  
că... Moș Crăciun e tatăl meu! Numai ochii îți seamănă! 
       - Da, Moș Crăciun, zise zâmbind bătrânul. Sunt ta-
tăl tău și al tuturor celor care cred în mine!

Rămân o clipă în tăcere. Așadar acesta era bătrânul 
darnic și îngăduitor, a cărui dărnicie nu se obosește 
niciodată și pe care toți îl iubesc mai mult din clipa 
când nu mai cred în el. În clipa aceea un gând luminos 
îmi străbătu fruntea: Ce ar fi să îi iau un interviu lui 
Moș Crăciun? Oare se va supăra? Nu ar fi cel mai fru-
mos interviu, acela al neobositului Moș Crăciun care 
împarte o fărâmă de fericire copiilor, care nu poate fi 
despărțit de vârsta lor, și care, fiindcă însăși părinții 
sunt niște foști copii, - copii onorifici, - poate fi sigur 
de veșnică ... iubire. Așadar interviul acesta era o idee 
prea atrăgătoare spre a nu o pune imediat în practică. 
Dar Moșul are mult de umblat! Oare să mă încumet? 
Da! Ce cadou mai frumos aș putea primi de ziua mea 
decât un interviu cu... Moș Crăciun? Așa că... mă 
avântur cu sufletul inocent a îi pune câteva întrebări.

- D-ta ești Moș Crăciun? încep eu, iar în gând mă 
întreb dacă o să îmi răspundă. Și te-ai coborât din 
lumea ireală ca să vii printre noi...

- Doar ți-am mai spus! Sunt într-adevăr Moș Cră-
ciun! Și aud toate gândurile - bune sau rele! Iar gândul 
tău mi-a părut superb! Acum, de exemplu, vrei să mă 
întrebi unde locuiesc! Eu nu locuiesc, așa cum spuneți 
toți, la Polul Nord, în mijlocul unui nor de fulgi albi; nu 
mă ascund într-un palat de vise sprijinit pe coloane 
de himere, din turtă dulce și înconjurat de spiriduși. 
Trăiesc printre voi: azi în Franța, mâine în Germania, 
poimâine în Anglia ori în Italia, altă dată în America 
sau în China. Doar așa pot să vă cunosc pe toți. Dar cel 
mai drag îmi este să stau aici, în țara asta minunată! 
Azi, tocmai voiam să-mi serbez ziua de naștere: împli-
nesc peste 2000 de ani, nici eu nu mai știu!

- Mulți înainte, frumoși și sănătoși!
- Mulțumesc. Și câte lucruri am mai văzut in tim-

pul acesta! Totuși mă plictisesc grozav. Gândește-te 
și d-ta: sunt ocupat numai o noapte pe an. Și ce no-
apte frumoasă! Am posibilitatea atunci să merg prin 
toată lumea, renii mei credincioși mă ajută, iar sania 
îmi face drumul mai ușor. Atâtea jucării și vise duc în 
tolbă, atâția oameni fac fericiți - de la copii până la cei 
mai în vârstă! Dar tare sunt supărat...

- De ce, Moș Crăciun? Când aduci atâta fericire în 
lume, de ce ești tare supărat?

- Ei! Dacă m-aș lăsa să alunec pe panta amintirilor, 
câte n-ai afla de la mine! Atâția oameni celebri îi cu-
nosc după degetele de la picioare... de când erau co-
pii... după pantofiorii sau ghetuțele lor de odinioară, 
care nu aveau taine pentru mine! Atâtea încălțăminte 
așezate naiv în fața sobei...

- Și atunci, de unde supărarea dumitale?
- Acum ochii mei privesc șters în această vitrină... 

Înainte coboram pe horn pentru  a aduce cadouri... 
acum caloriferele ucid an de an această tradiție! Prea 
puține hornuri! Micuții aveau grijă să scrie pe un 
bilețel cele ce doreau... Dacă ai veni la mine acasă, 
ți-aș arăta în biblioteca mea un întreg colțișor unde 
sunt așezate dosare legate în piele, puse frumos în 
ordine, unde am atâtea răvașe, glumețe ori duioase... 
O! Copiii!... Acum stau cu tableta sau cu telefonul în 
față, uită să mai scrie ceva Moșului... Numai cei mici 
se încumetă să mai îmi zică o poezie când îi așez cu 
drag pe genunchii mei...

- Moșule, Moșule! Asta îți era supărarea? Dar și 
cei mari spun poezii! Doar că ale lor sunt mai triste! 
Sau poate sunt prea obosiți să îți spună o poezie... Dar 
magia o au în inimile lor!

- Ai dreptate! Magia este cea care mă face să vă 
iubesc pe toți! 

- Moș Crăciun! Privește, auzi și admiră fericirea 
cea desăvârșită! Pomul verde și luminos nu lipsește 
încă din nici o casă, iar răsunetul veseliei pătrunde 
în inimile tuturor, așteptând pe Moș Crăciun! Și apoi, 
cine le ghicește gândul? Cine îi spune lui Moș Crăciun 
că o fetiță vrea o păpușă sau un băiețel o mașinuță 
sau cine știe ce? Nu știi că ești cel mai iubit?

Moșul mă privi gânditor, apoi îmi zise:
- Așa este! Mă bucur că ne-am întâlnit și că ai încă 

putere să crezi în mine!
- Te sărut cu toată dragostea, iubitul meu Moș 

Crăciun!
Și îl îmbrățișai din toată inima, apoi îl sărutai tan-

dru pe amândoi obrajii, cu toată copilăria pe care 
putea să o emane sufletul meu. Nu mai puteam să îl 
întreb nimic... și mai aveam atâtea întrebări!

Moș Crăciun se depărtă agale, fredonând o melo-
die strașnic de cunoscută, iar eu rămăsei privindu-l, 
copleșită de amintiri și întrebându-mă: Când voi pu-
tea zâmbi ca tata, cândva în ziua de Crăciun?

Dar... trebuie să cumpăr o păpușă și să o dăruiesc...

Râmnicul a început să se îmbrace în haine de sărbătoare cu câteva zile în urmă, 
pentru ca acum în 30 noiembrie 2022 să poată declara, în sfârșit, că de 1 De-

cembrie, Ziua Națională a României poate să înceapă ceea ce s-a anunțat mai demult: 
Decembrie Magic!... ziua, luna, desemnată pentru a primi cum trebuie (cu lumină!... 
acum când suntem amenințați cu întunericul de la începutul lumii) sărbătorile de 
iarnă, nașterea Mântuitorului!...și a reușit să o facă, cum, probabil, 
nu a făcut-o niciodată. Astăzi, 30 noiembrie, la ora 18, primarul Râm-
nicului, Mircia Gutău a început la ora amintită a urat vâlcenilor La 
Mulți Ani! subliniind: „...vă doresc cu ocazia sărbătorilor de iarnă să 
vă bucurați de copii, de nepoți, să fiți fericiți și să vă dea Dumne-
zeu la toți sănătate și să trecem mai ușor peste aceste greutăți...La 
Mulți Ani!”. Apoi a numărat invers („nu o să vă fie prea greu”): 5, 4, 
3, 2, 1... și luminile, ca în basme, s-au aprins în uralele sutelor de 
copii adunați în scuarul din centrul orașului, unde s-a ridicat o tribună pentru micii 
și marii artiști, și, în plus, s-a instalat un elegant patinoar. Venind pe Calea lui Traian 

LA	RÂMNICU	VÂLCEA	A	ÎNCEPUT	„DECEMBRIE	MAGIC”
dinspre Arhiepiscopie, pe langă Prefectură, 
am admirat și făcut fotografii în intersecțiile 
perfect luminate, nu numai, dar și estetic, ca 
de sărbătoare, apoi, apropiindu-ne de scuar, 
de la înălțimea trotuarului am zărit patinoa-

rul și în fața ochilor ne-au apărut imagini din pictura lui Brueghel 
cel Bătrân!...locuitori  cu mic cu mare, și animale! adunați  într-o 
sărbătoare de iarnă la... patinoar! Anul acesta pe 30 noiembrie 
Râmnicul a dat o dovadă că vrea să se rupă de trecutul imediat (o 
tranziție prea lungă și mincinoasă) și să se așeze la masa de lucru 
pentru un viitor cât mai clar și ...luminat! Cum spunea și primarul 
la sfârșitul scurtului său discurs - urare: Dumnezeu să ne ajute!...
să fim mult mai buni și curați, și să avem grijă de acest minunat, 

și frumos oraș...
P.	CICHIRDAN

14 decembrie/2022
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ISTORIA	SCULPTURII	ROMÂNEȘTI	-	DECEMBRIE
OSCAR	 HAN (3.12 1891 București - 

14.02.1976 București)
Sculptor român, a studiat la Școala 

Națională de Arte Frumoase din București, 
fiind elevul lui Dimitrie Paciurea la sculptură 
și Frederic Storck la desen. Debutează ca 
sculptor în 1911, cu lucrarea „Cap de fetiță“. A lucrat 
ca profesor la catedra de Sculptură a Școlii de Arte 
Frumoase din București (1927-1946). Opera de artă 

(selectiv): Bustul lui Mihai Eminescu, 
în curtea mănăstirii Putna -1926; Bus-
tul lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, 
Buzău -1932; Statuia Regelui Carol I, 
Castelul Peleș - 1933; Statuia lui Mihail 
Kogălniceanu, București -1939;  Statuia 
lui George Enescu, Buzău - 1974.

NICOLAE	 OTTO	 KRUNCH (10.12. 
1932 Sânleani, Arad 19.08.1995 Ploiești) 

Sculptor român a urmat cursu-
rile gimnaziale la Liceul „Emanuel Go-
jdu“ din Oradea, apoi Institutul de 
Arte Frumoase „Ion Alexandrescu“ din 
Cluj, unde studiază sculptura (1953-1957). După 
absolvire a lucrat ca sculptor la Opera Română 
din Clu. În 1965 s-a stabilit la Ploiești, unde a de-
venit președinte al Filialei Uniunii Artiștilor Plas-
tici din oraș (1981-1991). Arta monumentală (se-
lectiv): Grigore Ion, bust din piatră, aflat în satul 
Dumbrăvești, Prahova; 1971 - Mihai Viteazul, statuie  

în piatră de calcar, Plo-
iești; Ion Negulici, bust în 
piață de calcar, Ploiești; 
Eroii Neamului în locali-
tatea Cornu.

OVIDIU	 MAITEC (13.12.1925 Arad - 
18.03.2007 Paris)

Sculptor român, absolvent al Institutu-
lui de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ 
din București în 1950, membru titular al 
Academiei Române, a lucrat ca profesor la catedra 
de Anatomie Artistică a Institutului de Arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu“ București. Expoziție personale 
(selectiv): 1969 - Cercle Gallery Londra; 1977 - Alvin 
Gallery Londra; 1985 - Sala Dalles București; 1996 - 
Galeria Catacombă București. Lucrări monumentale 

(selectiv): 1958 - Minerul, bronz, 
Anina; 1967 - Meșterul Manole, 
piatră, Pitești; 1970 - Televiziunea, 
bronz, București; 1990 - Monu-
mentul Mihai Eminescu, Oradea.

GEORGE	 APOSTU (20.12.1934 
Stănișești, Bacău-13.10.1986 Paris)

Sculptor român a absolvit Institutul 
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” 
din București (1959), fiind elevul lui Ioan 
Luchian Murnu și Constantin Baraschi. 
Începând din anul 1964, a participat la numeroase 
expoziții din țară și străinătate: Franța, Belgia, Span-
ia, Italia etc. A primit Premiul „Ioan Alexandrescu“ 

al Academiei Române și Marele 
Premiu pentru Sculptură a Uniunii 
Artiștilor Plastici din România în 
1970. Lucrări monumentale (selec-
tiv): 1967 - Tatăl și fiul, Grenoble; 
1978 - Grădina soarelui, Suwako 
- Japonia; 1979 - Fructul Soarelui și 
Fluturi, Costinești; 1981- Ppăsări de 
foc, Brăila.

(sursa: wikipedia)
Emil	MANZUR

SPIRIDON	 GEORGESCU (28.12. 
1887 București-1974) 

Sculptor român, a urmat clasele pri- 
mare la Școala Golescu din București 
și apoi timp de șase ani Școala Supe-
rioară de Arte și Meserii. În anul 1911  
a plecat în Italia, unde a urmat Acade-
mia de Belle Arte din Carrara și apoi 
Institutul Superior de Belle Arte din Roma, unde a 
lucrat cu sculptorii Augusto Polina și Cesaro Aureli, 
specializându-se în arta modelajului. Opera de artă 
monumentala (selectiv): 1924 - Monumentul Unirii 
din Cernăuți, 1929 - Ostașul român în atac din Doro-
hoi, 1932 - bustul generalului Ioan Dragalina Lugoj, 
1938  - bustul doamnei Stanca Făgăraș; lucrări în ghips 
patinat  “Gornistul”, „Avântul”, „Războiul”, „Crucea 
Roșie”, „Ștafete”

MILIȚA	 PETRAȘCU (31.12.1892 
Chișinău-25.01.1976 București)

Sculptoriță română din Basarabia a ur-
mat liceul la Chișinău, apoi Școala de Arte 
Plastice „Stroganov“ din Moscova, unde a 
studiat sculptura cu profesorii Conioncov și Gubanov, 
iar în 1909 a studiat la Institutul de Litere și Filosofie 
din Sankt Petersburg. Din anul 1910 a lucrat în Ger-
mania la Academia de Pictură din Munchen sub îndru-
marea lui Wassily Kandinsky și Alexei Von Jawlensky, 

iar începând cu anul 1919 a lucrat în ate-
lierul din Paris a lui Constantin Brâncuși. 
Opera de artă monumentală (selectiv): 
1936 - Fântâna Miorița București, 1943 
- bustul lui Alexandru Odobescu din par-
cul Cișmigiu București, bustul actriței 
Maria Filotti din cimitirul Bellu București.

Încă	 cinci	 blocuri	 de	 locuințe	 din	 Râmnic	 au	 fost	 reabilitate		
termic

Printr-o conferință de presă susținută 
joi, 8 decembrie, de administra-

torul public Eusebiu Vețeleanu, Primăria 
Municipiului Râmnicu Vâlcea a anunțat fi-
nalizarea proiectului “Reabilitare termică a 
blocurilor de locuințe P9, C12, P2, P6, P8” 
- cod SMIS 121021, finanţat în cadrul Pro-
gramului Operațional Regional 2014 - 2020, 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sec-
torul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale. Valoarea totală a proiectului 
a fost de 8.321.385,78 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 
3.762.309,30 lei, valoarea contribuției europene (FEDR) fiind de 3.197.962,90 lei. 
Proiectul a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a celor 5 blocuri 

de locuințe (patru din cartierul Petrișor și al cincilea 
din cartierul Ostroveni), totalizând 324 de apartamen- 
te și garsoniere, cu rezultat în scăderea gazelor cu efect  
de seră, a consumului de energie primară și (cu 40%) 
a consumului specific de energie pentru încălzire.

Din cele opt proiecte finanțate în cadrul Pro-
gramului Operațional Regional 2014 – 2020 ce vizau 
reabilitarea termică a 46 de blocuri de locuințe, 

Primăria Râmnicu Vâlcea mai are în derulare la acest moment doar două proiecte 
în cadrul cărora se reabilitează termic 15 imobile din municipiu.

Sfârșitul	de	an	aduce	o	recunoaștere	importantă	pentru	Râm-
nic:	primarul	Mircia	Gutău	a	primit	Premiul	de	Excelență	pentru	
Investiții	și	Regenerarea	Urbană	a	Spațiilor	Publice	la	Gala	AMR

Miercuri, 14 decembrie, în cadrul Galei Asociației Municipiilor din Româ-
nia, primarul Mircia Gutău 

a primit premiul de excelență la una 
dintre cele 11 categorii de jurizare 
menite să evidențieze cele mai bune 
performanțe înregistrate în anul 2022 
de către cele 109 administrații locale 
membre. Râmnicu Vâlcea a primit Pre-
miul de Excelență pentru Investiții și 
Regenerarea Urbană a Spațiilor Pub-
lice, confirmându-se astfel justețea și 
eficiența proiectelor din acest domeniu, prin care reabilitarea termică a numero-
ase blocuri, eficientizarea energetică a unor instituții de învățământ, proiectul de 
dezvoltare locală în comunități marginalizate - Colonia Nuci sau finalizarea parcului 
Știrbei Vodă, majoritatea derulate în baza unor finanțări externe. Cea de-a șasea 
ediție a Galei AMR s-a desfășurat la Opera Națională din București sub patronajul 
Președintelui României, iar la edițiile precedente, Municipiul Râmnicu Vâlcea a mai 
primit premii de excelență pentru Protecția Mediului și Gestionarea Eficientă a 
Deșeurilor (în 2019) și pentru Regenerarea Urbană a Spațiilor Publice (în 2021).

Biroul	de	Presă
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O plantă medicinală răspândită prin 
pădurile din regiunile deluroase până 

aproape de zona muntoasă este:

TEIUL
Florile de Tilia (tei) au un gust dulceag și 

conțin ulei volatil (farnesol), acid cafeic, flavo- 
noide, mucilagii, saponine, steroli, taninuri, vita- 
mina E, zaharuri. Datorită acestor ingrediente 
teiul un bun antiinflamator, spasmolitic, diuretic 
și sedativ.  Acesta este de mare ajutor în cazul 
virozelor sau a răcelilor, reducând inflamațiile 
de la nivelul aparatului respirator.

Poate fi utilizat cu succes și în cazul 
bronșitelor, dischineziilor biliare, în caz de 
stări nervoase, insomnie, stres, indigestie, 
hipertensiune, afecțiuni stomacale (arsuri, 
dureri, eructații, diaree).

Nu se recomandă recoltarea florilor de tei 
care cresc aproape de zone cu surse de poluare, 
sau de la marginea drumurilor cu trafic intens.

Să vă fie de folos!

TRAISTA	
CU	PLANTE	
MEDICINALE

 Marius	DRĂGHICI

Sărbătoare importantă pentru români, Crăciunul 
este perioada în care tradițiile , rădăcinile și 

valorile familiei sunt cele mai importante, la care se 
adaugă pregătirile și cadourile pentru cei dragi. Spiritul 
Crăciunului cuprinde toate regiunile românești, deși au 
rădăcini culturale, tradiții și obiceiuri diferite. Nașterea 
lui Iisus este sărbătorită de credincioși prin împărtășire, 
dăruire, cântare și dans, având credința în familie, iu-
bire și generozitate. Împodobirea bradului, mesele și 
colindele tradiționale de Crăciun, s-au transmis din 
generație în generație chiar dacă au existat și vremuri 
potrivnice. Creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea 
Domnului Iisus Hristos în zilele de 25, 26 și 27 decemb-
rie,  iar  seara de 24 decembrie este Ajunul Crăciunului. 
Biserica Creștină a stabilit această dată în secolul al 
IV-lea pentru a concura cu nașterea zeului Soare din 
tradițiile păgâne. La ortodocșii de rit vechi se respectă 
calendarul iulian, decalat cu 13 zile față de cel oficial iar 
Crăciunul se sărbătorește pe 7 ianuarie. Fiecare casă se 
pregătește pentru marea sărbătoare creștină cu bucate 
tradiționale, împodobind bradul, simbol al vieții infi-
nite cu ornamente colorate având în vârf o stea care 
amintește de cea care i-a călăuzit pe magi spre ieslea 
în care s-a născut Hristos. În casa curățată foarte bine 
sunt atârnate crenguțe de vâsc pentru a avea un an 
îmbelșugat,  fericire și pace în familie. Cei mici îl așteapta 
în fiecare an pe Moș Crăciun cu plete dalbe, care vine 
cu tolba încărcată de daruri pentru copiii cuminți.  
În  județul Vâlcea, cele mai multe obiceiuri și tradiții   
s-au     păstrat la sate și nu există familie care să nu se 
pregătească pentru Crăciun, dar și în zona urbană există 
bucuria Nașterii Domnului, chiar dacă universul rural 
este pe cale de dispariție. Cel mai frumos obicei este 

CRĂCIUNUL	-	CREDINȚĂ,	IUBIRE	ȘI	GENEROZITATE
colindul, cântat de copii, tineri s-au oameni maturi. De-
numirea colind provine din latinescul calendae și a fost 
dat de romani sărbătorilor păgâne de Anul Nou. Ritualul 
colindelor are cântece de stea, vifleemul, plugușorul și 
sorcova. În nordul județului, în satele de la munte, ce-
tele de colindători purtând straie populare tadiționale 
zonei pornesc în ajunul Crăciunului, dimineață devreme, 
din casă în casă, pentru a ura și a primi covrigi, dulciuri 
și fructe. Gospodarii îi așteaptă la poartă și după ce au 
cântat „Bună dimineața la Moș Ajun’’, „Ne dați ori nu ne 
dați’’, le oferă colindeți. Acela care nu le deschide po-
arta colindătorilor va avea parte de un an neroditor și de 
ghinioane pentru că a fost zgârcit și neospitalier. Tinerii 
din zona Țării Loviștei se strâng în cete numite ,,preuci’’ 
sau ,,strane’’. Se alege un conducător, un  ,,jude’’ sau 
,,vătaf’’, iar în alte sate se numește ,,primar’’ și ,,casi-
er’’. Din cete mai fac parte purtătorii de traiste sau saci 
carora li se spune în Bumbuiești și Boișoara ,,măgarii 
băieților’’, sau ,,desăgari’’ în Găujani și Titești. Cei re-
sponsabili cu păstrarea darurilor se numesc în Copăceni 
și Racovița ,,iepe’’. În zonele de șes se pornește după 
colindeț din în seara zilei de23 decembrie și se cântă și 
,,Am venit și noi o dată, la un an cu sănătate/Dumnezeu 
să ne ajute la covrigi și la nuci multe’’. La Horezu flăcăii 
fac un foc mare și, după ce s-au strâns toți colindătorii, 
se pornește la colindat. Târziu, spre dimineață, după 
ce au fost colindați toți gospodarii, flăcăii se întorc la 
casele lor.Urările lor, prin puritatea vârstei celor tineri 
dau credința și speranța unui an ce va veni mai bun cu 
belșug și sănătate alături de cei dragi. Una dintre cele 
mai îndrăgite sărbători din an, Crăciunul este momentul 
credinței, a iubirii aproapelui și a generozității, în care 
ne adunăm cu toții pentru a fi împreună în familie și 
comunități, urmând cu sfințenie tradiții și obiceiuri vechi 
de câteva secole.
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