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EXCELENȚA	LA	MUZEUL	DE	ARTĂ	AL	CRAIOVEI:	
„COLOCVIILE	«SCRISULUI	ROMÂNESC»”	–	EDIȚIA	

A	XVII-A,	2022
Csaky	E	POE

Toamnă cu rod îmbelșugat în cultura româ-
nească… 28 octombrie 2022! În excepționala 

clădire care adăpostește Muzeul de Artă al Craiovei, 
municipiu capitală a Olteniei toată (să nu uităm că 
după domnia strălucită a lui Constantin Brâncoveanu - 
Principe Imperial al Sfantului Imperiu Roman, Craiova 
a devenit capitala Olteniei - numită așa de împăratul 
Austriei care o cucerise în 1717 și a stăpânit-o 20 de 
ani), Editura și Revista Scrisul Românesc au organizat 
„Colocviile Scrisului Românesc” având o tematică ex-
trem de interesantă și de mare actualitate: Manipu-
larea informației în mass-media.

De la Râmnicu Vâlcea au fost invitați cu lucrări: 
Marinela Belu - Capșa (Să nu ne lăsăm manipulați), Mi-
hai Sporiș (Presa angajată partizan) și Petre Cichirdan 
(Investiția publică privind manipularea informației în 
mass media).

Trebuie spus de la înce-
put, că, încă de la intrarea din 
zona Aeroportului craiovean, 
personal, am fost impresio-
nat de realizarea acestui cli-
mat de urbanism pe care nu 
am putut să-l compar cu cel 
din trecutul îndepărtat sau, 
chiar, imediat. Mi-a părut rău  
că clădirile austere ale Gar-
nizoanei de armată de lângă 
Aeroport au fost demolate 
…dădeau un aspect mai se-
ver acestui loc destinat apărării Craiovei pe calea 
aerului în cazul oricărui fel de atac militar. Dar de la 
intersecția cu drumul ce duce la Fabrica de Avioane și 
până la Muzeul de Artă am mers tot într-o admirație 
continuă, și o emoție neînțeleasă m-a cuprins deo-
arece nu mai fusesem de mult pe aici…și totul mi 
s-a părut nou! Emoție, da, pentru că, între 1977 și 
1980 am lucrat la Fabrica de Avioane, la macheta 
complet românească a Avionului IAR 99. Am realizat 
aici primele microprocesoare – postprocesoare, zic 
eu din Europa, cred, și din lume, în sistem CNC, pre-
cum și prima sculptură cibernetică, în duraluminiu și 
structură fagure (intitulată Cum vă place), sculptură 
realizată pe o mașină de frezat 3D. Aceste lucruri au 
fost cunoscute în public abia în anul 1986 când INID 
București, la Cluj Napoca, mi-a premiat lucrările, re-
cunoscînd paternitatea și utilitatea; în timp ce OSIM 
București mi-a refuzat brevetul (deși a acceptat și 

publicat propunerea de invenție – legea invențiilor 
românească nu accepta programele de calculator!)…
Dar, la fel a procedat și în 1994, când mi-a refuzat bre-
vetul pentru Becul cu leduri!! sau cu lumină rece!...
cine eram eu astăzi, dacă OSIM îmi acorda brevetul, 
atunci!...Dar să revenim la realitate. Emoția mi se da-
tora și faptului că eu am plecat din Craiova în 1981, 
dar în locul meu a fost adus Modest Cichirdan, diri-
jorul Filarmonicii și creatorul Orchestrei de Cameră 
Ars Mundi! și, după 1990, cel care a înființat Opera 
din Craiova (transformând Teatrul Liric)…Suișuri și co-
borâri, dar mai multe suișuri până astăzi!...În 2010 și 
2013 USR Craiova, la fel cum a făcut și OSIM-ul odată, 
mi-a refuzat intrarea în USR Filiala Craiova la care ap-
elasem precum la pomul lăudat (eșecul a fost unul 
oribil și greu de suportat: nu eram agreat de un zia-
rist de scandal, și poet, din…Râmnicu Vâlcea! devenit 
critic de artă, plastician)…

La intrarea de la Muzeul 
de Artă am fost copleșit de 
lucrarea aceea de sticlă - ma-
terial transparent - care pare 
a fi un ou - mașină zburătoare 
- și care pune în aplicare idea 
lui Brâncuși reprezentată ad-
mirabil în lucrarea Prometeu 
combinată cu cea a Coloanei 
infinite…N-am coborât în sub-
sol să aflăm mai multe despre 
ea, dar am fotografiat-o ca 
să i-o trimitem, fotografia, 
și lui Constantin Zărnescu, 

scriitorul nostru oltean de la Cluj Napoca care, de 
ani de zile, trăiește în dragostea sa nețărmuită pen-
tru sculptorul născut la Hobița și căruia i-a închinat 
o adevărată epopee literară constând în șapte vol-
ume de Aforisme și unul închinat Civilizației Vizuale 
Brâncuși (da, toate editate la Scrisul Românesc).

Muzeul de Artă al Craiovei, o minune vizuală și de 
utiliate publică, o minune arhitectonică! Ne-am simțit 
fericiți că participăm la aceste colocvii ale Scrisului 
Românesc pe care îl considerăm, Editură și Revistă, cel 
mai apropiat de sufletele noastre vâlcene. Și emoțiile, 
surprizele, au continuat! În deschiderea Colocviilor 
care s-au desfășurat în Sala Oglinzilor, Cvartetul String 
Oltenia a susținut un Concert de Cameră, Mozart și 
Strauss, atât de reușit, încât am notat în grabă ce am 
simțit și mă grăbesc să vă transmit și dumneavoastră, 
cititorilor, aceste gânduri. Așa cum considerăm eve-
nimentul din Sala Oglinzilor ca un moment de vîrf în 



cultura contemporană românească, în special prin 
numele celor prezenți la Colocvii cu precădere cele al 
domnilor Florea Firan, Emil Boroghină și Ioan Lascu, 
tot așa prezența în sală a cvartetului craiovean a fost 
un moment maxim de interpretare în muzica camerală 
… Toată lumea a rămas extaziată în fața măestriei ce-
lor patru super-interpreți: Cristian Pintilie - vioara 1, 
Meda Stanciu - vioara 2, Titu Curteanu - violă, Ionuț 
Voinea - violoncel. Au interpretat, cei patru, Diverti-
mendo in D major (Allegro-Andante-Presto) de W. 
A. Mozart (1772)  și Annen Polka de Johann Strauss 
Jr. (1852). În fața acestui cvartet, foarte 
aproape de el, am reascultat și revăzut 
de mai multe ori ca să pot defini fiecare 
parte, desigur - pentru corecta informare 
a vizitatorilor revistei Cultura Ars Mundi, 
unde poate fi citit acest articol, dar, și 
unde pot fi urmărite video fragmente 
(trei) pe Video Arhiva revistei….De câte ori 
le-am ascultat și urmărit tot de atîtea ori 
am fost emoționat de prezența scenică și 
spirituală a celor patru artiști interpreți: 
trei, bărbații, soliști la Filarmonica Oltenia 
din Craiova și doamna Meda Stanciu concert-maistru 
la Opera din Craiova. Iarăși emoție, doamna Meda 
a fost concert-maistru la Filarmonica din Râmnicu 
Vâlcea, Ion Dumitrescu, în ultimul an, înainte de a 
pleca la Craiova, fiind director al Filarmonicii vâlcene. 
Emoția de a fi împreună cu acest cvartet, fizic, atît 
de aproape, simțind că fac parte din el, m-a făcut să 
vibrez în cheia de fa alături de violoncel…Am vibrat 
interior și am fost fericit că pot asculta muzică mai 
bună, așa am simțit, decât pe Canalul Mezzo pe care 
îl urmăresc zilnic în programul de dimineață când se 
difuzează diferite fragmente din înregistrări celebre și 
care se dau sub antetul Intermezzo…Cred că prezența 
Cvartetului String Oltenia a fost frumoasa, minunata 
surpriză a mentorului acestor colocvii (Florea Firan, 
mega-star al culturii craiovene și cel care face legătura 
atât de bine între cele două milenii și cele două secole 
vecine; așa cum cred, că, a făcut-o și neuitatul Alexan-
dru Firescu) de a da informația pură și nemanipulată, 
că marea artă a interpretării în muzica lumii de cea 
mai înaltă ținută este alături de creația culturală 

publicistică!...este alături de arta literară din marea 
Bănie!...Și a declarat-o, această saga, idee, chiar la 
o  întîlnire cu manipulatorii de informații din presă. 
Domnul Florea Firan putea să invite cațiva cu man-
dolinele sau niște cantautori de prestigiu local!...sau 
cațiva elevi de la Liceul de Muzică, că tot dă bine să pui 
în față tineretul!... Nu, Dl Florea Firan a adus în mica 
sală a Oglinzilor de la Palatul Mihail, muzica camerală, 
un cvartet de coarde neasemuit în contextul de astăzi, 
un cvartet de coarde care în marea muzică constitu-
ie dintotdeauna anticamera marii creații de muzică 

simfonică și vocal simfonică…
*

Toate lucrările participante au fost 
publicate în revista Scrisul Românesc, 
ultimul număr, mai puțin cele nedate la 
timp și care vor apărea într-un volum al 
Colocviilor… Să amintim cu această oca-
zie că lucrările prezentate, cuvântările de 
circumstanță au reliefat prestigioasa par-
ticipare pe care o amintim în întregime: 
Florea Firan: Manipularea informației în 
mass media; Gheorghe Păun: Degradar-

ea informației în mass media; Florentina Anghel: 
Literatură și jurnalism; Ioan Lascu: Manipulare în mass 
media; Andrei Codrescu: Știri din viitor; Constantin 
Cubleșan: Un secol al manipulărilor; Mihai Ene: Ma-
nipularea în mass-media contemporană; Mircea Po-
spai: Vorba zboară, mesajul rămâne (o lucrare foarte 
apreciată de, încă, iubitorii presei scrise prin tehnolo-
gia Gutenberg); Dumitru Radu 
Popa: Explozia informațională. 
Prejudecățile și manipularea 
prin media; Adrian Sângeor-
zan: Un coșmar; Carmen Fi-
ran: Umanitatea dă semne 
de oboseală (o lucrare ca un 
S.O.S. literar publicistic despre 
pericolul care paște omenirea 
privind tot mai accentuata 
lipsă de speranță a omului în 
epoca contemporană); Eman-
uel D. Florescu: Meseria de a 
manipula (activitate abjectă 

tot mai practicată în presa actuală românească, în 
primul rând cea națională, stipendiată din afară dar 
și din interior prin intermediul cozilor de topor; Ga-
briela Nedelcu-Păsărin: Între manipularea pozitivă și 
cenzură – „dejucarea” politicilor culturale; Radu Po-
lizu: Lipsa de încredere; Rodica Grigore: Din punctul 
de vedere al presei…; Dumitru Drinceanu:  Încotr-o 
mass-media?; Maria Mona Vălceanu: Eseu despre 
o incursiune nonjurnalistă; Rodica Pospai Păvălan: 
Digitalizarea bibliotecilor. Cale spre diminuarea 
manipulării informației; Tania Jilavu: Doar ignoranța 
este oarbă; Mihai Firică: Fără antidot la minciunile 
din mass-media (da, se practică la scară universală 
minciuna, scoaterea din context, inflamarea fără rost, 
denaturarea… în mass-media); Emilian Ștefârță: Ma-
nipularea prin mass-media instrument predilect de 
menținere a stabilității (da, și acest lucru este corect 
spus, adevărat); Mirela Mitu: Manipularea opiniei 
publice pe tema educației (o formă fără fond, precum 
este și înlocuirea cuvântului învățământ sau instrucție 
publică cu cuvântul educație…sunt din ce în ce mai 
mulți bolnavi de educație! Îi frământă educația până 
la moarte! De aceea spunem noi: Fabrica - Familia - 

Strada este relația care crează 
Educația!). 

NOTA: 
Vezi filmele cu titlurile de pe 

Video Arhiva www.culturaarsmun-
di.ro: 1.„DIVERTIMENTO D MAJOR”-
allegro-Mozart - Cvartetul  String Ol- 
tenia. Colocviile „Scrisului Româ-
nesc”-2022; 2. „DIVERTIMENTO D 
MAJOR”-presto-Mozart - Cvartetul  
String Oltenia. Colocviile „Scrisului  
Românesc”-2022; 3. „ANNE POL-
KA”-Strauss - Cvartetul  String Olte-
nia. Colocviile „Scrisului Româ-
nesc”-2022

Zenovia	ZAMFIR

În perioada 23 - 30 octombrie 2022, la inițiativa doamnei Zenovia Zamfir, 
reprezentanta Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, un grup de scrii-

tori și jurnaliști au organizat pentru frații români din diaspora două întâlniri cul-
turale sub genericul ‘’Caravana Iubirii fără frontiere’’ , ‘’Armonii literar - muzicale, 
Maica Domnului , nădejdea noastră’’. Din delegație au făcut parte : Liliana Ghiță 
Boian – scriitor - jurnalist, Maria Catană scriitor, Elena Hodoroagă - publicist, Mihai 
Ghebrea - jurnalist, Maria Brădean și Pandele Bebe Jianu - 
interpreți de muzică religioasă.

La Viena în Biserica cu hramurile Pogorârea Duhului  
Sfânt și Sfântul Ștefan cel Mare păstorită de pr.paroh  
doctorand Nuțu Emanoil, la manifestarea culturală coor- 
donată de doamna Zenovia Zamfir și Ioan Godja- pre-
şedinte Cercul Cultural Romano-Austriac „Unirea”, au 
participat alături de românii veniți din toate colțurile 
Austriei domnul Nicoară Mihali-scriitor, membru Uniu-
nea Scriitorilor din România, Florica Zamfira -cantautor, 
Lazăr Năsui- scriitor, Adriana Weimer- poet, membru 
Uniunea Scriitorilor din România, reprezentant media Romania-Austria. Muzica și 
poezia românească au adus un strop de Românie tuturor participanților nevoiți 
să-și desfășoare activitatea profesională departe de locurile natale. Lacrimi de bu- 
curie, emoții și trăire autentic românească au oferit oamenii de cultură veniți  

MEMBRI	AI	BIBLIOTECII	JUDEȚENE	VÂLCENE	AU	FOST	PRIMIȚI	
LA	„WIENER	ROYAL	ORCHESTER”

de la sute de kilometri distanță, cu dragoste frățească și iubire de Dumnezeu.
    În Suedia, la Biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril din Borås , românii 

au venit de la distanțe apreciabile (200 km) pentru a trăit pentru o clipă în ar-
monie și comuniune cu semenii de pretutindeni. După slujba de vecernie oficiată 
de preotul paroh Andrei Hoha a urmat un moment de muzică, poezie și rugăciune 
comună. La final s-a făcut un schimb de cărți, reviste, icoane, diplome, impre-
sii, emoții. Au fost prezentate și donate cărțile : ‘’Oameni, Locuri, Istorii’’, ediție 
îngrijită de Zenovia Zamfir, “Mărturii în lumina icoanei Maicii Domnului”, ediţie 

îngrijită de Zenovia Zamfir, Iuliana Radi, Maria Catană și 
Alin Pavelescu. ‘’Amintiri ale măreţiei trecutului îngropat 
de veacuri- comuna Glăvile’’, ediţie îngrijită de Adrian 
Constantin Catană, Zenovia Zamfir, Maria Lica Catană . În 
Anul Omagial al Rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului 
și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul 
Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț, întânirea 
întru cuvânt și iubire de Dumnezeu a fost un dar oferit 
românilor de pretutindeni. Doamna Zenovia Zamfir a 
transmis mesajul managerului bibliotecii, conf. univ. dr. 
Remus Grigorescu. Un moment emoționant și neprevăzut 

în programul manifestării ‘’Caravana Iubirii fără frontiere’’ l-a constituit întâlnirea 
cu domnul Adrian Fejzulahi, de la ‘’ Royal Orchester Wiener’’. Impresionat de acti-
vitatea prodigioasă a Bibliotecii Vâlcene, de cărțile primite în dar, acesta i-a invitat 
pe membrii delegației la un concert prezentat de ‘’Wiener Royal Orchester’’.
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Pr.	dr.	Constantin	MĂNESCU

Anul acesta s-au împlinit 105 ani de la lovitura 
de stat prin care bolșevicii au preluat puterea 

cu forța de la guvernul lui Kerenski, la 25 octomb-
rie 1917 (stil vechi), care a devenit 7 noiembrie stil 
nou. Numele oficial al acestui eveniment în Uniunea 
Sovietică (înființată la 30 decembrie 1922), începând 
cu a zecea aniversare din 1927, a fost Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie (M.R.S.O.), eveniment care a 
schimbat fața întregii lumi.

Pericolul comunist sau „ciuma roșie” amenința, 
după această dată, întreaga Europă. La 11 noiembrie 
stil nou (29 octombrie stil vechi) 1918 are loc semnar-
ea Armistițiului de la Compiègne, între Puterile An-
tantei și Germania, în urma căruia ostilitățile încetau 
pe toate fronturile. În perioada 18 ianuarie 1919-21 
ianuarie 1920 se desfășoară lucrările Conferinței de 
Pace de la Paris, la care delegația română condusă de 
Ion I. C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri, 
a trebuit să suporte nedreptăți și jigniri. La 26 februa-
rie 1919 se lua hotărârea ca, până la fixarea graniței 
româno-ungare, să se creeze o zonă neutră ocupată 
de trupele franceze. Deși se înfăptuise la 18 noiem-
brie (1 Decembrie stil nou) 1918, idealul de veacuri 
al românilor, acela de a avea un stat național unitar, 
România se găsea, în primăvara anului 1919, într-o 
situație dificilă: fără frontiere recunoscute, agresate. 
Astfel, se poate spune că țara noastră continua să se 
afle într-o stare de război neoficială.

Zona neutră, concepută ca un tampon între româ-
ni și unguri, va duce la o anarhie politică în Ungaria. 
Mihály Károlyi, prim-ministrul Ungariei, pierzând con-
trolul situației, s-a hotărât să dea foc țării sale, pen-
tru a amenința Europa cu incendiul general. În aceste 
condiții, puterea este preluată de Béla Kun, un politi-
cian maghiar comunist de origine evreiască din partea 
tatălui, care instaurează dictatura proletariatului în 
Ungaria și se declară mentorul salvării Ungariei Mari. 
Data de 8/21 martie 1919 este considerată ca victo-
ria revoluției bolșevice din Ungaria și data când se 
proclamă Republica Ungară a Sfaturilor (Sovietelor). 
Béla Kun se impune prin energia și dinamismul său, 
ca militant al mișcării muncitorești și socialiste ungare 
și internaționale, apoi al Internaționalei Comuniste, 
și devine, între martie-iulie 1919, lider de fapt al gu-
vernului Republicii Sovietice Ungare, având și sprijinul 
guvernului sovietic de la Moscova. Se întrezărea astfel 
pericolul contaminării Europei cu molima comunistă, 
care avea succes și în Bavaria și se îndrepta spre Ode-
sa. La 22 martie 1919, noul guvern de la Budapesta 
a lansat un manifest public, în care se declara că Un-
garia poate fi salvată de la colaps și anarhie numai de 
socialism și comunism.

Abia în fața pericolului bolșevic li s-au deschis ochii 
Puterilor Aliate și au considerat România ca singura 
barieră contra mareei în creștere a bolșevismului. 
Cu acordul tacit al Marelui Stat Major Francez și cu 
sprijinul miniștrilor aliați, Comandamentul român 
a pregătit, la 10 aprilie 1919, ordinele de operații 
pentru ocuparea zonei neutre și a pus pe picior de 
război diviziile proaspăt activate. Era de așteptat un 
nou conflict cu ungurii, din moment ce aceștia își 
exprimaseră hotărârea de a reanexa cea mai mare 
parte a Transilvaniei la Ungaria și, în acest scop, își 
pregătiseră o armată de 70 de mii de oameni, care 

JERTFA	ROMÂNILOR	DUPĂ	ÎNCHEIEREA	PRIMULUI	RĂZBOI	
MONDIAL	ȘI	OCUPAREA	BUDAPESTEI	LA	4	AUGUST	1919

aveau 137 de piese de artilerie și 5 trenuri blindate.
Guvernul român, după o matură chibzuință, a hotărât 
să se treacă la ofensivă pentru ocuparea militară a 
liniei hotărâte de Consiliul Militar Aliat. Pentru con-
ducerea operațiunilor ofensive preconizate, Cartierul 
General îl numea în funcția de comandant al trupe-
lor din Transilvania pe generalul de divizie Gheor-
ghe Mărdărescu, un colaborator apropiat al gener-
alului Alexandru Averescu, care a avut o contribuție 
de seamă la marile victorii de la Mărăști și Oituz din 
1917.  Acesta a primit în mână ordinul pentru campa-
nia militară de desrobire a Ardealului și de ocupare a 
Budapestei de la generalul Prezan în ziua de 11 aprilie 
1919, ora 1 p. m. Trecerea liniei de demarcație și în-
ceputul ofensivei române urmau să se execute prin 
surprindere, în zorii zilei de 16 aprilie 1919 stil nou.

Mărturiile timpului atestă că întreaga populație 
a sprijinit acțiunea armatei române în lupta de elib-
erare a teritoriului național de sub ocupația străină. 
La 1 mai trupele române au atins râul Tisa, reușind 
să-i arunce pe unguri pe malul drept al Tisei. În ziua 
de 2 mai, Comandamentul suprem ungar a trimis 
parlamentari solicitând încheierea armistițiului, cu 
scopul de a-și reface forțele, dar generalul Gheorghe 
Mărdărescu și-a dat seama că starea anarhică din Un-
garia nu se putea curma pe calea înțelegerii. Numai o 
acțiune energică armată și ocuparea Budapestei, care 
era centrul comunismului, ar fi putut curma anarhia și 
teroarea în Ungaria.

Ultima etapă a conflictului româno-maghiar s-a 
declanșat în zorii zilei de 20 iulie 1919, la ora 3, când 
guvernul ungar a pornit un puternic atac contra arma-
tei române. Atacul principal s-a pronunțat în regiunea 
Szolnok, simultan cu atacurile secundare din regiu-
nea Tokay. Ofensiva trupelor ungare pe Tisa, datorită 
superiorității numerice, a înregistrat succese în zilele 
de 20-23 iulie, dar ea a fost oprită de Armata Română 
în cea de-a patra zi de la declanșarea ei. Contraofen-
siva armatei române a început în dimineața zilei de 
24 iulie, iar în seara zilei de 25 iulie, după lupte ac-
erbe, sesizând pericolul de a fi încercuite, trupele un-
gare au început retragerea generală, transformată în 
degringoladă spre sfârșitul zilei. Ungurii erau înfrânți 
și se retrăgeau în debandadă, urmăriți îndeaproape 
de trupele noastre.

Comandamentul român a hotărât forțarea Tisei 
și urmărirea armatei maghiare până la capitulare. 
Succesele repurtate de armata română în operațiile 
desfășurate între 30 iulie și 3 august au fost remar-
cabile, Armata Roșie ungară fiind practic destrămată. 
Pentru ziua de 4 august, Comandamentul Trupelor 
din Transilvania a hotărât preluarea de către Armata 
Română a controlului deplin asupra spațiului dintre 
Tisa și Dunăre, procedând la o nouă grupare a forțelor 
din subordine. Drumul spre capitala Ungariei, Buda-
pesta, oraș de aproape un milion de locuitori, era 
complet deschis. 

Un incident însă avea să schimbe ceva din 
îndeplinirea punctuală a planului comandantului-șef 
al trupelor din Transilvania. Brigada a 4-a de Roșiori, 
aflată sub comanda generalului Gheorghe Rusescu, 
după ce ocupase localitatea Albertirsa la 2 august și 
tăiase retragerea grosului inamic spre Budapesta, pri-
mise ordin să se îndrepte spre sud, pentru a concura 
la încercuirea și capturarea grupului inamic de la sud. 
Dar acest ordin nu-i convine generalului Rusescu și, 

pentru a intra și el în istorie, gândește că ar fi păcat 
să renunțe la ideea de a intra cel dintâi în capitala 
dușmană, pe care o are în palmă, și să lase altora 
această glorie. Așa se face că în seara zilei de 3 august 
el străbate străzile metropolei în fruntea cavaleriștilor, 
care vor fi cazați în timpul nopții în cazarma de husari 
„Arhiducele Joseph”.

Dar ziua cea adevărată, care aducea românilor 
încoronarea biruinței de la Tisa, era ziua următoare, 
4 august 1919. La ceasurile șase seara, generalul 
Mărdărescu, comandantul trupelor din Transilvania, 
intra triumfător în Budapesta. Cu acest prilej, adresân-
du-se bravilor ostași ai Comandamentului Trupelor 
din Transilvania, generalul Gheorghe Mărdărescu 
ținea să sublinieze în Ordinul de zi: „Faptul săvârșit de 
voi va rămâne pe veci înscris în cartea neamului și în 
istoria omenirii. Sunt nespus de mândru că v-am co-
mandat și adânc recunoscător tuturor pentru inima 
ce ați pus în înfăptuirea izbândei”. Descriind momen-
tul defilării trupelor române în Budapesta, generalul 
Mărdărescu nota în memoriile sale: „Ținuta ofițerilor 
și a trupei era impunătoare, trupele au fost primite de 
public cu liniște, încredere și chiar cu simpatie”.

Victoria Armatei Române, ca răspuns la atacurile 
violente și repetate ale Ungariei asupra României, a 
presupus numeroase jertfe. Pierderile suferite de Ar-
mata Română între 20 iulie și 18 august 1919 au fost 
deosebit de dureroase, cifrându-se la 123 de ofițeri și 
6.434 soldați morți, răniți și dispăruți. De la începutul 
ostilităților, în martie 1919, și până la sfârșitul lor, au-
gust 1919, pierderile suferite de armata română s-au 
ridicat la 188 ofițeri și 11.478 soldați, dintre care 69 
ofițeri  și 3.556 soldați au făcut supremul sacrificiu pe 
câmpul de luptă. Aceasta a fost noua jertfă de sânge 
pe care Armata Română, după încheierea Primu-
lui Război Mondial, a fost nevoită s-o aducă pentru 
consfințirea istoricei hotărâri de la 1 Decembrie 1918 
de la Alba Iulia.

Generalul Gheorghe Mărdărescu s-a stins din viață 
la 5 septembrie 1938, la Bad Nauheim, în Germania, 
în vârstă de 72 de ani. Faptele sale de arme au fost 
cenzurate în perioada de dinainte de 1989. Se cuvine 
să facem o reparație istorică readucându-l în atenția 
noastră, deoarece a fost un adevărat român, care a 
contribuit decisiv la realizarea actului de la 1918 și, 
totodată, la apărarea Marii Uniri. Prin faptele sale de 
arme, el a oprit evoluția și răspândirea bolșevismului 
în Europa și a oferit României șansa de a avea 20 de 
ani de democrație. Cu prilejul ocupării Budapestei, Re-
gele Ferdinand I i-a conferit Generalului Mărdărescu, 
prin Înaltul Decret Nr. 17 din 2 ianuarie 1920, ordi-
nul Mihai Viteazul clasa a II-a, primind cuvinte de 
mulțumire, în august 1919, din partea Generalului 
Prezan și a prim-ministrului Ioan I. C. Brătianu. În anul 
1921, el și-a publicat memoriile de război care au 
apărut la Editura „Cartea Românească” din București 
în 1922 și au fost reeditate într-un mod inspirat, în 
ediție facsimilată, la Editura Militară în anul 2009.

Comunistul Béla Kun a fugit în după-amiaza zilei  
de 2 august 1919 la Viena cu un tren blindat împreună 
cu colaboratorii săi. A ajuns în Rusia sovietică, unde 
Lenin l-a acuzat de iresponsabilitate politică după 
eșecul puciului din 27 martie 1921 organizat de min-
erii din centrul Germaniei. A fost arestat în mai 1937 
și trimis în gulag, unde a fost executat pe 29 august 
1938.



Gheorghe	PANTELIMON

Anul acesta, la prestigioasa Editură Orizonturi 
din Bucureşti, a apărut o carte fascinantă,  

„100 CEI MAI MARI SAVANŢI AI LUMII” scrisă de John 
Simmons şi tradusă de Constantin Dumitru - Palcus şi 
Liviu Mateescu.

În lucrare sunt prezenţi cei mai importanţi savanţi 
din toate timpurile, de la Arhimede la Newton şi Ein- 
stein şi sunt oferite cititorilor o multitudine de infor-
maţii, din toate domeniile, imagini complete ale fiecă- 
rui om de ştiinţă, descoperirile lor riguroase, date bio- 
grafice bogate, ancorate în contextul social, istoric şi  
ştiinţific în care şi-au desfăşurat activitatea. În volum  
sunt incluse şase figuri proeminente din istoria ştiinţei  
româneşti care au adus contribuţii majore la îmbo-
găţirea patrimoniului ştiinţific mondial. Cu deosebită 
satisfacţie vom consemna numele iluştrilor savanţi şi 
al autorilor care i-au prezentat: Henri Coandă, Her-
mann Oberth, Traian Vuia şi Gogu Constantinescu – 
Diana Constantinescu; Nicolae C. Paulescu – prof. dr. 
Constantin Ionescu-Târgovişte şi George Emil Palade 
– academician prof. dr. Maya Constantinescu.

Respectând criteriul cronologic adoptat de autor, 
vom oferi câteva date esenţiale publicate în carte, 
pentru ca românii să-şi cunoască mai bine valorile, 
să le preţuiască şi să fie mândri de forţa creatoare a 
poporului nostru, care a dat multe elite umanităţii.

Nicolae	C.	Paulescu (1869-1931) s-a născut pe 30 
octombrie 1869 şi a beneficiat de o instruire solidă 
la Bucureşti, însuşindu-şi limbile franceză, greacă şi 
latină. De-a lungul vieţii a manifestat 
înclinaţii puternice pentru filozofie, 
literatură şi artă. A urmat cursurile 
facultăţii de Medicină din „Oraşul 
luminilor”. Între anii 1896 şi 1901 
a obţinut trei doctorate la Paris, în 
medicină, fiziologie şi la Sorbona, în 
ştiinţe naturale. Principala sa preo-
cupare a constituit-o studiul glandelor endocrine 
– hipofiza, tiroida, suprarenala şi pancreasul, pen-
tru care a fost onorat de statul francez cu preţioasa 
distincţie „Palmele Academice”. Între 1903 şi 1930 a 
publicat, în limba franceză, mai multe lucrări medicale 
de excepţie. În anii Primului Război Mondial a redac-
tat o altă lucrare medicală de valoare, în trei volume, 
„Traité de Physiologie Médicale”, în care au apărut 
pentru prima dată rezultatele sale experimentale 
referitoare la secreţia endocrină pancreatică. Insulina 
pe care a descoperit-o, o „moleculă-vedetă” a sec-
olului al XX-lea, s-a transformat într-un adevărat elixir 
al vieţii, în 1922 când a fost introdusă în terapeutică. 
Ea a fost folosită în tratamentul diabetului zaharat de 
patru biochimişti canadieni. În 1923 a fost acordat 
Premiul Nobel pentru Medicină şi Fiziologie canadie-
nilor Banting şi Mac-Leod. A fost cea mai mare eroare 
înregistrată vreodată în istoria prestigioasei instituţii 
suedeze care conferă distincţiile. În 1996, s-a produs o 
răsturnare de situaţie spectaculoasă: Paulescu a reve-
nit în galeria marilor fiziologi ai lumii, cu o contribuţie 
ştiinţifică neegalată în acel secol - descoperirea insuli-
nei. Astfel, a produs descoperirea medicală a secolu-
lui al XX-lea. În cinstea ilustrului savant român, 2001 a 
fost desemnat „Anul Paulescu”.

Traian	 Vuia	 (1872-1950), este cunoscut ca in-
ventator, constructor de avioane şi motoare, pionier 
al aviaţiei mondiale. Pe 1 iulie 1902 a sosit la Paris, 
care era considerat centrul aeronauticii mondiale, cu 
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proiectul unui original „aeroplan – 
automobil”, o maşină de zburat con-
cepută în perioada studenţiei. Prima 
testare a invenţiei sale a avut loc pe 
18 martie 1906, o zi memorabilă, ca- 
re a rămas în istoria aeronauticii ca 
simbolul începutului unei noi ere. Apa- 
ratul „Vuia I” era poreclit „Liliacul”, 
din cauza formei sale. Primul său avion se află expus 
în Muzeul Aerului din Paris. După încheierea Primului 
Război Mondial, genialul român şi-a reluat activita-
tea aeronautică. În numai patru ani a conceput şi a 
construit două tipuri originale de elicopter. În 1925 a 
realizat o altă mare invenţie: generatorul de abur cu 
un randament termic ridicat, brevetat în Franţa şi în 
alte ţări, care ulterior a fost folosit în construcţia cen-
tralelor termice. Pe 27 mai 1946 a devenit membru 
de onoare al Academiei Române. Numele său este în- 
scris pe lista personalităţilor care au revoluţionat so-
cietatea umană.

Gogu	 Constantinescu (1881-1965) a demon-
strat calităţi tehnice remarcabile şi spirit inventiv 
încă din şcoala primară, devenind una dintre cele 
mai ilustre personalităţi pe care le-a dat România. A 
manifestat interes faţă de dome-
niul construcţiilor şi s-a ocupat de 
proiectarea şi executarea unor po-
duri de beton armat cu deschideri 
mari. S-a bucurat de recunoaştere 
internaţională după ce s-a stabilit 
în Anglia. În 1916 a pus bazele unei 
ştiinţe noi – sonicitatea. În 1925 a 
prezentat, la Pris, prima locomotivă acţionată de un 
convertizor sonic, iar în 1926 primul automobil sonic. 
În acest domeniu i s-au brevetat peste 120 de invenţii. 
Gogu Constantinescu a revoluţionat ştiinţa şi tehnica 
universală. În 1961, Institutul Politehnic din Bucureşti 
i-a conferit titlul de „Doctor honoris causa”, iar pe 
3 februarie 1965 a devenit membru al Academiei 
Române.

Henri	 	 Coandă (1886-1972), s-a născut la Bucu-
reşti, a obţinut titlul de doctor în ştiinţe tehnice şi 
inginereşti în Germania, iar în 1906 s-a înscris la 
Şcoala Superioară de Aeronautică şi Construcţii Me-
canice din Paris, pe care a absolvit-
o ca şef de promoţie. Şi-a început 
activitatea profesională la Nisa, 
în Franţa, pe şantierele conduse 
de inginerul Gustav Eiffel. În 1910 
a expus la Salonul Internaţional 
de Aeronautică din Paris un avion 
bazat pe propulsie prin reacţie. În 
acelaşi an a observat pentru prima dată fenomenul 
care l-a făcut celebru în întreaga lume. Este vorba 
despre Efectul Condă, brevetat în 1934, după câţiva 
ani de studiu intens. Fenomenul a fost aprofundat, 
ducând la apariţia turboreactoarelor. După avionul 
Coandă 1910 au urmat altele, numele său fiind legat 
de revoluţionarea aeronauticii. S-a remarcat printr-o 
activitate impresionantă, concentrată în peste 250 
de brevete, cu aplicaţii în cele mai diverse domenii. 
A fost membru al Societăţii Regale de Aeronautică din 
Londra şi membru titular al Academiei Române.

Hermann	 Oberth (1894 – 1980) a fost fizician, 
matematician şi inventator german, originar din 
România, născut pe 25 iunie 1894 la Hermannstadt, 
în judeţul Sibiu. Figurează, alături de C.E. Ţiolcovski şi 
R.H. Goddard, printre pionierii zborului cosmic. Când 

era elev la Sighişoara a făcut tot fe-
lul  de invenţii ingenioase. A fost 
fascinat de scrierile lui Jules Verne. 
Din romanul „De la Pământ la Lună” 
a înţeles că zborul spre astre este o 
problemă dependentă de viteză. La 
vârsta de 14 ani a elaborat schiţa 
unei rachete, la 23 de ani a conceput 
primul motor – rachetă, iar la 26 de ani a avansat 
ideea rachetei cu mai multe trepte, deşi nu avea o 
pregătire universitară de specialitate. S-a consacrat 
fizicii, luându-şi licenţa, în anul 1923, la Universitatea 
din Cluj, unde a fost atestat profesor şi a publicat lu-
crarea sa de referinţă „Racheta în spaţiul interplan-
etar”. În acelaşi timp savantul a conceput o rachetă 
balistică cu înălţimea de 25 de metri şi diametrul de 
5 metri, cu combustibili lichizi, prima din lume care 
putea fi folosită şi în zboruri interplanetare. În tim-
pul celui de-Al Doilea Război Mondial s-a implicat în 
conceperea rachetelor V1 şi V2, iar în 1947 a elaborat 
proiectul unei rachete, cu trei trepte, pentru explorar-
ea Cosmosului. I s-au conferit numeroase distincţii în 
ţară şi peste hotare. Universitatea „Babeş Bolyai” din 
Cluj-Napoca i-a decernat titlul de „Doctor honoris 
causa”, iar pe 31 ianuarie 1991, Academia Română l-a 
înscris pe lista post-mortem, printre membrii săi.

George	Emil	Palade s-a născut în noiembrie 1912 
la Iaşi şi a urmat Facultatea de Medicină din Bucureşti, 
fiind atras de cercetarea biomedicală. În 1946 a ple-
cat în SUA pentru a-şi continua cercetările. Fascinat 
de proiectele pe care le are microscopia electronică 
a lucrat, împreună cu profesorul Albert Claude, la 
Institutul Rockefeller din New York. A continuat 
munca de cercetare în învăţământ 
la Universitatea San Diego din Cali-
fornia. Realizările sale ştiinţifice au 
început cu descoperirea proceselor 
generale fundamentale care stau 
la baza vieţii celulei, a ţesuturilor 
organelor şi organismelor. Descifra-
rea intimităţii celulei a constituit o 
perioadă unică în istoria biologiei. El a izolat fracţiuni 
de celulă pe care le-a identificat prin micropscopie 
electronică şi le-a definit biochimic. Profesorul Pal-
ade ne-a arătat cum reuşeşte celula să funcţioneze, 
să supravieţuiască şi să se multiplice, cu un rol foarte 
important în explicarea maladiilor. Înţelegerea patolo-
giei la nivel celular stă la baza medicinei moderne. În 
anul 1974 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Fiziolo-
gie şi Medicină, iar din 1975 este membru de onoare 
al Academiei Române.

Sunt şi alţi români care merită să fie evidenţiaţi 
şi voi da un singur exemplu: Ana Aslan, medic, pro-
fesor şi om de ştiinţă. Specialistă în gerontologie,  
a inventat medicamente importante pentru tratarea 
îmbătrânirii, cunoscute şi folosite în lumea întrea- 
gă: Aslavital, Gerovital H3, Vitamina H3 (Gerovital)  
etc. În anul 1952 a înfiinţat Institul de Geriatrie şi 
Gerontologie din Bucureşti, primul din lume, a fost 
membră a numeroase academii, societăţi şi distinsă 
cu multe premii decernate de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii, de instituţii medicale prestigioase din 
Franţa, Italia etc. Din 1974 a fost membru al Acad-
emiei Române.

Fiind cunoscută contribuţia importantă a 
savanţilor români la constituirea patrimoniului 
ştiinţific universal, sugerăm Editurii „Orizonturi” să le 
dedice o carte, în semn de aleasă cinstire.
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Tiberiu	MATEESCU

Având ca temă pentru doctorat “Rolul cena-
clurile literare în promovarea creației liter-

are “, am avut un capitol distinct despre cenaclurile 
înființate de scriitorul Al.Florin Țene. Mai jos redau 
succint și în rezumat actvitatea cenaclurilor literare 
înființate de scriitorul Al.Florin Țene, președintele na-
tional al Ligii Scriitorilor.

Citind biografia prolificului, talentatului scriitor și 
promotor cultural Al.Florin Țene, președintele național 
al Ligii Scriitorilor, am considerat ca am obligația de 
a cerceta ziarele vremi și unele documente aflate în 
arhivele unor instituții culturale, pentru a readuce în 
lumina actualității activitatea de ctitor de cenacluri și 
reviste al scriitorului mai sus amintit.

    Această muncă de cercetare nu a fost ușoară. A 
trebuit să mă deplasez la Pitești, la Arhivele Naționale, 
Filiala Argeș-Pitești de pe strada Exercițiu nr.208, unde  
am consultat colecția ziarului regional “Secera și Cioca- 
nul“, care avea pe acele vremuri, tipografia la Găvana.  
Am găsit în numărul 2182 din 25 mai 1958 o informație 
pe pagina 3 în care un anume Lică Liviu scria că a luat ființă 
cenaclul “ Orizont“ în cadrul Casei de Cultură din Dră- 
gășani, care mai târziu se va numi “Gib Mihăescu”, înfiin- 
țat de elevul de clasa a zecea Țene Florinel Sandu.

În numărul 2202 din 16 iunie 1958 se află infor-
mația semnată de Nicu Poroșeanu în care se spune că 
cenaclul “Orizont” din Drăgășani a format o echipă de 
teatru cu care s-a deplasat la Școala Agricolă din Gră-
dinari unde au jucat piesa de teatru în două acte al 
lui Al.Florin Țene (debutase deja în revista clujană TRI-
BUNA cu acest pseudonim poezia “Eu m-am născut 
când…“ ), intitulată ”Să ne unim! “

În numărul 2520 din 7 octombrie 1965 se află o  
informație semnată de Titina Nica Țene în care se stipu- 
lează că cenaclul “Gib Mihăescu “ din Drăgășani, con-
dus de Al.Florin Țene s-a deplasat la Căminul Cultural 
din comuna Prundeni unde a susținut un recital poetic. 
Au citit versuri Al.Florin Țene, Vulpe Ilie, Lică Liviu, 

Dumitru Raiciu, Stama Dicy, Titina Nica Țene și Tuța 
Vulpe. Al.Florin Țene a vorbit despre istoria poeziei în 
literatura română.

În deplasarea mea la Baia Mare la Direcția 
Județeană a Arhivelor Naționale Maramureș din Bule-
vardul București nr.26, am consultat ziarul regional “ 
Pentru Socialism“, nr. 4567 din 20 noiembrie 1963, în 
care am găsit o informație semnată de V.R.Ghenceanu 
în care se relata că studentul Al.Florin Țene de la In-
stitutul Pedagogic din Baia Mare a înființat cenaclul 
“Nord “. La prima ședință participând pictorul Mihai 
Oros, Ion Ghiur Pauleana, student la același Institut 
Pedagogic, Vasile Radu Ghenceanu, student în anul 
trei, Ioan Burnar și profesorul Petre Got, care era pro-
fesor la Satu Mare și care va debuta în revista “Fa-
milia“ în 1966 cu poezii citite în acest cenaclu.

Tot la această instituție am consultat ziarul “Steaua 
Roșie “ periodic al Comitetului Raional de Partid Satu 
Mare, unde un ziarist Ion Dincă era redactor șef, care a  
semnat o informație în numărul 879 din 20 octombrie 
1964 în care se stipula că scriitorul Al.Florin Țene a pus  
în scenă o brigade artistică cu o temă de actualitate.
Acest text a fost jucat pe scena Casei de Cultură din 
Negrești-Oaș și la Căminul Cultural din Tarna Mare de 
către cadrele didactice de la școlile din Tarna Mare și 
Valea Seacă. Cunoscând faptul că scriitorul Al.Florin 
Țene a urmat și cursurile unei alte facultăți din Târgu 
Mureș m-am deplasat în acest frumos oraș transilvan, 
unde am consultat colecția ziarului “ Steaua Roșie“, 
ziar al Comitetului Județean PCR Mureș, în care am 
găsit publicată o informație semnată de Serafim Dui-
cu în numărul 5647 din 10 decembrie 1966 în care se 
scria că studentul scriitor Al.Florin Țene a înființat un 
cenaclul, în cadrul Institutului Pedagogic dându-i nu-
mele scriitorului și folcloristului “Theodor A. Bogdan 
“ La ședințele acestui cenaclu a participat profesorul 
universitar de la catedra de Istoria Literaturii Române, 
Enăchescu. În cadrul ședinței au citit proză și poezie: 
Titi Săvulescu, Sandu Cimpoacă, Lenuța Popescu, 
Al.Florin Țene și Suveică Tiberiu.

În anul 1967 când a făcut armata la UM 01719, uni-
tate de geniu, la Deva și instruindu-se pe Dealul Pai-
ului, sărgentul Țene Florinel Sandu, având pseudon-
imul literar Al.Florin Țene a înființat în această unitate 
militară un cenaclul literar pe care l-a botezat “Vasile 
Cârlova”. Ședințele se țineu o data pe lună în clubul uni- 
tății sub suptavegherea locotenent-colonel Ștefan Mla- 
deen care era ofițerul cu învățământul politic pe uni-
tate.Aceste date le-am aflat în articolele publicate de 
Al.Florin Țene în ziarul “Pentru Patrie“, unde se afla re- 
dactor locotenentul Eugen Burghelea. Acesta i-a publi-
cat în perioada stagiului militar foarte multe reportaje 
despre atmosfera din unitate și modul de instrucție al 
militarilor.Tot în acea perioadă, revista “Viața Militară 
“publica poezii semnate de soldații care erau membrii 
cenaclului înființat de Al.Florin Țene.

Stabilindu-se la Cluj-Napoca, împreună cu familia, 
în anul 1978, înființează Liga Scriitorilor Români în anul 
2006, după o bursă în structurile Uniunii Europene, 
care în prezent are 39 de filiale în țară și străinătate 
și editează 19 reviste.În cadrul acestei asociații a 
înființat cenaclul filialei Cluj a Ligii Scriitorilor, pe care 
l-a “botezat”cu numele prietenului scriitor Artur Sil-
vestri. Despre activitatea acestui cenaclu au apărut 
numeroase articole în publicațiile “Adevărul de Cluj“, 
Făclia“, “Napoca News “, “Luceafărul net “,“Moara lui  
Gelu “, “Națiunea”, “Logos și Agape “, “Curierul Națio-
nal “ și siteul “Uniunii Ziariștilor profesioniști “.

În anul 2012 înființează în cadrul Centrului pentru 
Vârstnici nr. 2, de pe strada Decebal nr.21 cenaclul lit-
erar “Al.Florin Țene “, cu ședințe în fiecare primei zile 
de miercuri, din lună.

Descoperind în arhive vasta activitate în procesul 
de promovare și încurajare a tinerilor în cadrul cena-
clurilor pe care le-a înființat, inclusiv și al vârstnicilor, 
a scriitorului și promotorului cultural Al.Florin Țene, 
pot afirma că acest scriitor este și un mare pedagog 
care a căutat să promoveze prin revistele ce le-a editat 
scriitori din România profundă, care astăzi sunt autori 
cunoscuți în Istoria Literaturii Române contemporană.

PROF.	UNIV.	DR.	TIBERIU	MATEESCU:	„CENACLURILE	
ÎNFIINȚATE	DE	SCRIITORUL	AL.FLORIN	ȚENE	AU	FOST	ȘI	SUNT	

ADEVĂRATE	ȘCOLI	DE	LITERATURĂ”

Al.	Florin	ȚENE

De câțiva ani Editura Globart Universum din Montreal-Cana-
da, condusă cu profesionalism de seniorul editor Johnny 

Ciatloș Deak, având consultant pe poeta Mihaela CD, publică anual 
astfel de antologi, acum ajunse la volumul 2, în care reunește în pa-
ginile lor operele scriitorilor români de pe toate meridianele Terrei.

Cartea se deschide cu două moto-uri, semnate de Chuck Palahn-
iuk și de Ragina Maria a României, pe care-l redau “Un gând frumos 
poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul. “ Înțelegând 
mai profund zicerea Reginei Maria, pricep că în acest volum sunt 
antologate 34 de Biserici a unor suflete cu nume de scriitori.

În “Cuvântul editorului “ Johnny Ciatloș-Deak ne amintește încă 
de la primele rânduri, pe bună dreptate, că editura pe care o con-
duce, chiar dacă se află la mare distanță de patria mamă, aceasta 
promovează cu profesionalism și dragoste de cuvântul scris scriito-
rii români din întregul mapamond, susținând cultura și spirituali-
tatea românească pe meridianele lumii.

Iată, că această editură întreprinde ce scriam cu ani în urmă 

ANTOLOGIA	„GALAXY”	-	PAGINĂ	DE	ISTORIE	LITERARĂ	
CONTEMPORANĂ	A	ROMÂNILOR	DE	PRETUTINDENI

într-un eseu, că pentru a nu dispare cultura română în proce-
sul globalizării, ea trebuie cucerită, impusă cu dragoste de limba 
română în comunitățile unde trăiesc românii. 

Editura din Canada, de care facem vorbire, publică periodic re-
vista tipărită “Poezii pentru sufletul meu “ unde sunt incluși scriitori 
de limba română cu creațiile lor, iar antologia GALAXY cuprinde în-
tre coperțile ei opere ale scriitorilor români de pretutindeni.În în-
cheiere Johnny Ciatloș-Deak  scrie cu multă iubire și generozitate 
de cultura română următoarea frază: “Stele ale literaturii române 
contemporane din întreaga lume și-au dat mâna și s-au unit într-un 
ecou al talentului literar, spre a străluci în antologia GALAXY“

O particularitate a acestei Antologi este  că la fiecare grupaj de 
poezie sau proză publicată cu fotografia autorului, antologatorul a 
ales din opera scriitorului câte un aforism, o frază de înțelepciune, 
pe care o înserează ca motto-u. fapt ce, încă de la început, ne dăm 
seama de substanța creației publicată.

Cartea începe cu poeziile Aureliei Rînjea scrise în stil clasic, ur-
mată de proza și poeziile semnate  de Alice Puiu, Marieta Cristian, din  
Românie, publică poeme fluvii  în vers liber. (Continuare în pag. 15)



Prof.	Gheorghe	STANCIU

Titlul este o parafrază a istoricului american 
Santayana, care spunea că „omenirea trage 

învăţăminte din propria istorie sau o ignoră şi repetă 
greşelile trecutului ”.

Evenimentele de azi din Transilvania ale şovinis-
mului maghiar în frunte cu Katalin Novac - preşedinte 
al Ungariei şi a primului-ministru Victor Orban, ne-au  
amintit de demonstraţiile studenteşti din anul 1946 
de la Cluj. Atunci demonstraţiile s-au dezlănţuit spon- 
tan şi  au fost urmarea unor orori, unor grave orori,  
printre care amintim distrugerea şi încălcarea în picioa- 
re a tricolorului românesc, simbol al libertăţii şi unită-
ţii naţionale şi arborarea drapelului naţional maghiar.

Cum fiecare eveniment istoric cheamă pe scenă 
omul lui, aşa s-a întâmplat cu Valeriu Anania, care ab-
solvise Facultatea de Teologie şi era student la Facul-
tatea de Medicină. A fost omul potrivit la locul potri-
vit, atunci când Căminul studenţesc „Avram Iancu” a 
fost atacat. Cei care au atacat, agresorii erau munci-
tori maghiari de la fabrica de încălţăminte chemaţi să 
apere democraţia pentru că erau în „pericol” sediile 
muncitoreşti. Muncitorii au fost aduşi în camioane 
de la fabrică, instruiţi într-o sală de cinematograf, 
unde le-a fost proiectat planul căminului studenţesc 
”Avram Iancu” şi punctele vulnerabile pe unde se 
putea intra în cămin. De la cinematograf, aceştia au 
pornit în urma studenţilor, mergând rar, pas cu pas. 
Studenţii demonstranţi s-au retras simţind primejdia 
în căminul studenţesc „Avram Iancu”.

Atacul asupra căminului studenţesc a însemnat 
apogeul unor lupte între studenţii români şi sovin-
ismul maghiar într-o perioadă în care conducătorii 
statului român uitaseră de ţară  şi de neam, uitaseră 
de cei 40000 de români ai lui Avram Iancu care au 
murit în lupta cu armatele maghiare ale lui Kossuth 
pentru autonomia Ardealului, în revoluţia de la 1848; 
uitaseră şi de cei peste 840000 de soldaţi români care 
au murit cu numele Ardealului pe buze în războiul de 
întregire a neamului din 1916-1918; uitaseră şi de 
dictatul de la Viena din 30 august 1940, când N-V 
Transilvaniei a fost furat de Ungaria hortistă şi de 
atrocităţile barbare ale maghiarilor asupra românilor 
în satele Ip şi Trăsnea.

Dragostea de ţară, iubirea propriei case, a pămân-
tului străbun, fuseseră repudiate. Astfel, terenul a de- 
venit favorabil reacţiunii hortiste. Studenţii au fost 
atunci apărătorii drepturilor legitime ale naţiunii ro-
mâne. Au făcut-o cu elanul tinereţii, cu luciditate şi 
spirit de sacrificiu. Grevele studenţeşti în toaă perioa-
da februarie 1944 - martie 1946 au avut un caracter 
naţional în lupta împotriva iredentalismului maghiar. 
Au avut însă şi un caracter anticomunist. Ei, studenţii 
au rupt steagul roşu de la sediul regionalei de partid, 
l-au rupt în fâşii,au scând at „jos comunismul, regele 
si patria”, au făcut demonstraţii de stradă”.

Agresorii căminului studenţesc „Avram Iancu” nu 
vorbeau româneşte,cântau în limba maghiară,strigau 
lozinci în limba maghiară, înjurau pe români  intr-o 
română stâlcită. Conform planului,au spart geamu-
rile de la demisol unde se afla bucătăria; au perforat 
cazanele uriaşe, au spart vesela, farfurie cu farfurie, 
cănile de porţelan, au frânt lingurile şi furculiţele. 
Când au ajuns in bibliotecă ,au aruncat tomuri de 
cărţi pe fereastră. Aşa au aflat trecătorii români de 
atacul împotriva studenţilor şi au raspândit vestea 
devastării căminului studenţesc, vestea ajungând 
şi la părinţii studenţilor. În faţa primejdiei comune, 
studenţii aflaţi în cămin au fost puternic uniţi .Chiar 
studenţii maghiari, unii dintre ei comunişti, au orga-

CINE	UITĂ	ISTORIA,	RISCĂ	SĂ	O	REPETE!
nizat apărarea. Neinfricaţi, studenţii au apărat fiecare 
etaj, fiecare scară, fierul de la paturi, vătraiele de la 
sobe, dulapurile au devenit arme de apărare; cu patu-
rile care erau din fier au făcut baricade pe scări,cu ele 
au proptit uşile, s-au scos cărămizi din pereţi,ţigle din 
acoperis, etc. Două săptămâni au durat aceste lupte. 
Valeriu Anania conducea această bătălie; el a orga-
nizat apărarea şi acordarea primului ajutor răniţilor.

Era descris ca un tânăr înalt, având un corp at-
letic, clădit pentru a fi gladiator şi dispunea de o 
fortă uriaşă. .A fost sufletul întregii defensive. „Când 
se arunca asupra agresorilor era ca un bolid, care 
prăvălea pe scări cinci-şase atacanţi” mărturisea 
un student condamnat politic. Bătălia a ajuns pe 
acoperiş, studenţii  erau tot mai puţini, batalioanele 
de asalt mereu mai proaspete. Atunci,spunea fratele 
Toma (şi el deţinut politic), au apărut din satele în-
vecinate, călare pe cai, cu căruţele părinţii studenţilor 
care aflaseră de eveniment.A fost o agresiune 
sălbatică şi o apărare disperată soldată cu morţi ,fo-
arte mulţi morţi din rândul studenţilor.

Muncitorimea care se vroia justiţiară s-a com-
portat precum batalioanele de asalt ale lui Horty, 
hotărâţi să dea lecţii studenţimii. În semn de solidari-
tate cu atacul căminului studenţesc „Avram Iancu”, 
studenţii de la toate facultăţile din ţară au declarat 
grevă generală, au făcut demonstraţii de stradă 
zilnice în Piaţa Libertăţii din Cluj; aici studenţii   au 
răsturnat tancul de apă, tulumba pompierilor venită 
să-i împrăştie. La un moment dat Piaţa Libertăţii, 
unde demonstrau studenţii,  a fost înconjurată de 
trupele de securitate şi de la fiecare fereastră de jur 
împrejurul pietii s-au aratat automatele securiştilor.

Reacţia studenţilor a fost să cadă în genunchi; la 
început câţiva, apoi toţi care erau în piaţă şi să cânte 
toţi „limba noastră-i limbă sfântă ”. Atunci, cineva de 
„sus”, nu se ştie cine, a dat ordin să fie retraşi soldaţii.

A urmat episodul venirii la Cluj a ministru-
lui Lucreţiu Pătrăşcanu care a dispus eliberarea 
studenţilor arestaţi. Acesta s-a întâlnit cu studenţii  
în Aula Universităţii; lângă el, la prezidiu a fost invi-
tat Valeriu Anania. La adunare, Pătrăşcanu a rostit 
celebra fraza „înainte de a fi comunist sunt român ” 
şi îi vom pedepsi pe cei care au provocat actele de 
distrugere. În acel moment, Valeriu Anania s-a ridi-
cat în picioare, l-a luat de guler pe ministru spunând 
: „Domnule ministru mai întâi suntem români şi apoi 
studenţi! Când tricolorul românesc, simbolul unităţiii 
noastre naţionale este smuls şi călcat în picioare, 
când la o sărbătoare naţională este arborat un steag 
străin, iar tricolorul românesc este rupt, aici nu este 
vorba de un act de justiţie, aici este vorba de însuşi 
fiinţa noastră naţională!”.

 - „Dar de ce te lupţi cu mine, luptă-te cu şovinii”,a 
replicat Pătrăşcanu 

- „Asta am făcut” a replicat Valeriu Anania, dându-
i drumul la guler şi asezându-se pe scaun.

A venit apoi procesul în care Lucreţiu Pătrăşcanu a  
fost acuzat de atâtea „nelegiuri inventate”„ spunea Cor- 
neliu Coposu, adus ca martor la proces, la care n-a sub- 
scris chiar dacă a fost torturat zile ,săptămâni şi luni. 
Pătrăşcanu a fost condamnat la moarte şi asasinat în 
inchisoare - 17 aprilie 1954- de un pluton de executie.

După acest episod ,sub noul ministru al justiţiei Au-
reliu Căpăţână- 7.sept.1944- au reînceput arestările 
studenţilor grevişti, anchetele care au durat până în 
1947, iar apoi procesele. Nimeni însă, niciunul din 
atacatorii căminului studenţesc nu a fost arestat, 
anchetat sau condamnat, în schimb zeci şi sute de 
studenţi, care s-au apărat au fost condamnaţi la ani 
grei de închisoare cu acuzaţii inventate, în frunte cu 

Valeriu Anania. Toţi au luat drumul închisorilor sau al 
canalului intrând într-o altă lume, o alta faţă a ţării pe 
care noi, cei care am trait in libertate, nu o cunoaştem 
şi nu ne-o putem imagina decât dacă citim memoriile 
lor. Studenţii  nu au mai apucat să termine facultatea 
începută, dar când au ieşit din inchisoare erau toţi in-
telectuali. Singura lor vina a fost dragostea de ţară si 
dragostea de libertate.

Vreau să închei această mărturie a fratelui Toma, 
în memoria lui, spunând că deţinuţii politici au vrut să 
acorde o şansă democraţiei cu riscul vieţii lor. Ideal-
urile lor n-au putut fi ingropate în subteranele închi-
sorilor comuniste. Ei au făcut ce au făcut din dragoste 
faţă de ţară!

La rândul lor, „duşmanii poporului”, studenţii au cu- 
noscut pe rând vestitele penitenciare de la Aiud şi Jila- 
va, Piteşti şi Lugoj, Tg.Jiu şi Ocnele Mari, Canalul, Peri- 
prava şi altele, in timp ce, devastatorii căminului stu-
denţesc, maghiari de origine, au rămas nepedepsiti.

Studenţii, cei mai buni fii ai neamului românesc, 
au reprezentat atunci, în 1946, gândul cel mai pur, 
iubirea faţă de pământul străbun. Şi aceasta într-un 
moment când valorile morale ale poporului fuseseră 
repudiate, când anumite ziare româneşti erau inter-
zise, iar campania împotriva Marelui Sfinx care era 
Iuliu Maniu se  dezlanţuie furibund şi necruţător. 
Reacţiunea găsise teren în sânul unor membrii ai par-
tidului comunist. Aceasta reacţiunea, neohortystă a 
fost lucidă, cinică şi perfidă.

A urmat o perioadă în care istoria a fost uitată, iar 
dezvoltarea tezei de naţiune şi eludarea specificului 
naţional ca factor important în ridicarea pe o treapta 
superioară a civilizaţiei româneşti, au rămas şi rămân 
datorii neachitate faţă de ţară, faţă de popor. Guver-
nul României nu cunoştea istoria acestei convieţuiri? 

Revenind la prezent, după Revoluţia din decem-
brie 1989, Transilvania a fost din nou însângerată, 
am în vedere evenimentele din martie 1990, unde au 
murit doi români şi trei maghiari Cum a fost posibil?  
Oare n-am învăţat nimic din „problema convieţuirii 
cu maghiarii?” Guvernul României nu cunoştea is-
toria acestei convieţuiri?” Nu ştia că 15 Martie, Ziua 
naţională a Ungariei înseamnă sărbătoarea revoluţiei 
maghiare? Nu ştia guvernul român  că revoluţia 
maghiară a însemnat unirea forţată, alipirea Transil-
vaniei la Ungaria, nerecunoaşterea naţiunii române şi 
a limbii române, fapt care a dus la declanşarea unui 
război naţional de apărare condus de Avram Iancu 
împotriva armatelor maghiare care din porunca lui 
Kossuth au atacat, devastând zeci şi sute de sate. Nu 
ştiau guvernanţii noştri că în aceste lupte au murit 
40000 de români ? S-a intrebat Ion Iliescu ,preşedinte 
al României ce implicaţie a avut pe plan national, dar 
mai ales internaţional, declaraţia unilaterală pe care 
a făcut-o acuzând numai pe români?

Va spun eu: acest document devenit istorie a fost 
folosit de propaganda maghiară de a „convinge opin-
ia publică mondială despre prigoana, persecuţiile, 
maltratările, ostracizările, actele de violenţă” la care 
sunt supuşi maghiarii din România?

Nu, nu vreau să spun ca noi, românii suntem cu 
crucea în sân, dar,din câte ştim aceasta gâlceavă au 
început-o maghiarii.Oricum, sovinii ori din ce par-
te sunt, nu fac altceva decât să tulbure liniştea din 
oraşele şi satele Transilvaniei, să ofere reacţionarilor 
din ţară şi străinătate şi duşmanilor regimului demo-
cratic, prilejul cel mai nimerit de a lovi în democraţia 
noastră, cu consecinţele nefaste pentru ţară.

Să deschidem cartea de istorie şi să înţelegem că 
ceea ce au creat secolele în conştiinţa oamenilor nu 
pot extirpa deceniile. (Continuare în pag. 8)
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DIN	REVISTE	LUATE...ȘI-N	REVISTĂ	DATE...
Mihai	MUSTĂȚEA

Cititorule! E Toamnă în lume și cârduri de gâște 
zboară spre Sud. Din copaci cad frunze osten-

ite și anii se duc. Toamna va pleca și Ea trasă pe cer 
de-un șir de cocori. “Va veni iarna, mirose a fulg,/  
Țăranii pun lemne-n șoproane,/  Și sfinții din mistice 
taine se smulg/  Și încărunțesc în icoane./  Va veni 
iarna…”  (Presimțământul de Adrian Păunescu) 

Această rubrică împlinește un an de la lansare. 
Era un gând mai vechi, care a prins viață în revista 
lunară Cultura vâlceană și multumesc directorului- 
Petre Cichirdan- pentru încredere în reușita inițiativei. 
Opțiunile noastre s-ar putea să nu întâlnească uneori 
unanimitatea. Dar, între un început nedesăvârșit și o 
absență, l-am preferat pe cel dintâi.

La inceput, câte ceva despre Nobel-ul de anul aces-
ta. Dimineața, 6 octombrie, ziarele și canalele de tele- 
viziune suedeze fac pronosticuri cine va câștiga premiul  
anul acesta. Favoriții de anul acesta: românul Mircea 
Cărtărescu, poeta candiană Anne Carson și croata Du-
bravka Ugrešić. Surpriză și nu prea. De ce? În ultimii 
ani pronosticurile au fost infimate, așa că: “Premiul 
Nobel pentru Literatură pe anul 2022 se acordă scri-
itoarei franceze Annie Ernaux, pentru curajul și preciz-
ia clinică cu care dezvăluie rădăcinile, înstrăinarea și 
constrângerile colective ale memoriei personale”. Se 
înscrie pe lista alegerilor discutabile, tot mai frecvente 
în ultimii ani. Din 2017, după un scandal sexual în Aca-
demia Suedeză, intens mediatizat, trei dintre cei cinci 
laureați au fost femei. O schimbare radicală, dacă  
ne gândim că până acum, din totalul de 119 laureați 
Nobel pentru literatură din istoria premiului, doar 
17 au fost femei și 102 bărbați. Annie Ernaux este al 
șaisprezecelea scriitor francez care obține Premiul 
Nobel, dar numai prima femeie dintre aceștia, deși li- 
teratura franceză a avut înaintea acesteia cel puțin alte 
două scriitoare de o valoare incontestabilă: Margue- 
rite Yourcenar și Marguerite Duras. Recunosc, nu am  
dreptul la nici o apreciere, pentru că nu i-am citit nicio  
carte. Sunt de părere că, incluzând criterii de natură  
extra-literară și în numele libertății, nu ar fi fost ne-
drept- ci dimpotrivă!- dacă Nobel-ul pentru Literatură 
pe anul 2022 ar fi revenit marelui scriitor Salman 
Rushide, victima recentă a unei tentative de asasinat 
din partea unui extremist musulman. N-a fost să fie! 
Nu toți cei care scriu ajung să ia Premiul Nobel... 

Cronicarul literar al Apostrof-ului este Iulian Bold-
ea. Cronica acestuia discută volumul “Politică și canon 
literar” al lui Adrian Dinu Rachieru. Criticul observă că 
: “Adrian Dinu Rachieru se întreabă, la un moment 
dat, dacă valorile culturale pot fi revizuite fără a fi 
desființate”. Criticul este tranșant în răspunsul său. 
“Se continuă Dosar -ul Ștefan Aug. Doinaș”, prin publi-
carea unor scrisori inedite către Radu Stanca. Într-una 
din misive, care rezuma o întâlnire a cerchiștilor, îi de-
scrie atmosfera aprinsă a discuțiilor și unde “nimeni 
n-a cruțat pe nimeni! “ O inedită anchetă a revistei 
Apostrof  invită pe Alexandru Ruja, Adrian Popescu, 
Ion Pop, Iulian Boldea, Ion Bogdan Lefter, Dumitru 
Cerna, Alexandru Jurcan și Dan Gulea să răspundă 
la următoarele întrebări: 1. Ce zodie sunteți? Scrisul 
dvs.a fost influențat de zodie? Dar de ascendent? 
2. Aveți afinități cu marii scriitorii născuți în aceeași 
zodie?  3. Numiți un scriitor/o personalitate care s-a 
născut în aceeași zodie cu dvs. Ce aveți în comun?” 
Editorialul Martei Petreu are titlul “La zi, în toamnă”. 
Cităm: “Dacă-i toamnă, au înflorit brândușele și se  
pregătesc crizantemele. Și a început școala, iar odată  
cu ea, s-au reaprins, în eternă reîntoarcere, discuțiile 
despre cât de rău/prost/slab ar fi sistemul de învă-
țământ.” Dan Gulea constată că: “spre sfârșitul se-
colului trecut, se realizează o schimbare în caragiolo-

gie”, iar unul din exponenții acestei modificări este 
Ion Vartic. Ultimul număr se păstrează la același nivel 
cu precedentele.

Din Certitudinea (8-22 noiembrie), remarcăm pe 
prima pagină reactualizarea unui articol din gazetăria 
lui Mihai Eminescu: “Maghiarizarea românilor din Ar-
deal”. Articolul debutează cu fraze memorabile: “Ce cu- 
rioasă idee vor fi avut maghiarii despre natura oame-
nilor și a lucrurilor când încearcă a face într-o zi ce o 
mie de ani n-au putut face? Ce copilărie e din partea lor  
de a-și închipui că națiunile pier de pe-o zi pe alta”. Iu-
lia Brânză Mihăileanu spune neștiutorilor și amintește 
știutorilor “Cine a fost Nicolae Densușianu”. Aurel Popo- 
vici, la începutul veacului trecut, crede în profesorii des- 
toinici și mai puțin în programe. Corvin Lupu ne explică 
de ce Rusia nu-și poate permite să piardă războiul. 

Revista Contemporanul se deschide cu Nicolae Bre-
ban, care, în loc de editorial, ne asigură “Dumnezeu e  
just cu toată lumea”. La întrebarea:”Aveți sentimentul  
că puteați fi cinic?”, răspunde: “Nu, eu nu am voie să  
fiu cinic. Eu pot să fiu cinic în viața mea privată, dar când  
îmi creez personajele trebuie să semăn cu bunul Dum- 
nezeu. Bunul Dumnezeu e just cu toată lumea. El îi iu- 
bește ca un bun părinte pe toți. Toți sunt creaturile 
sale.” De Ziua Limbii Române, Răzvan Theodorescu, în  
fața colegilor din Republica Moldova, afirmă: “Două 
specifități istorice românești: latinitatea și statalita-
tea”. Ioan-Aurel Pop, cantonat în istorie, ne predă lecția  
“Unirea cea mare”, iar Constantin Toader clamează, cu 
voce de Casandră: “Răzbunarea istoriei. Când lecțiile 
istoriei sunt ignorate”, amintind: “Lecția Brătianu ne 
spune că resursele României sunt ale României, nu ale 
companiilor străine”. Ce părere au politrucii României 
din ultimii treizeci de ani? Un Dosar amplu este dedi-
cat Reginei Maria. Un număr sobru și echilibrat.

Convorbiri literare (nr.10), prin editoralul lui Cas-
sian Maria Spiridon, cu un titlu derutant, “Despre pesi- 
mismul bine temperat”, trece în revistă modalități de  
învățare de-a lungul istoriei. Orwell în “1984” ne lumi- 
nează manipulările în care, inclusiv istoria este falsi-
ficată: “Tipul de istoriografie exprimat în acest pasaj 
satiric a devenit practic modelul standard în varii do- 
menii”. George Motroc în dialog cu scriitorul Leo Butna- 
ru desenează “Portretul unui om... spectaculos. Fănuș  
Neagu”, unul dintre marii Povestitori ai literaturii româ- 
ne, pentru care cum se povestește e adesea mai im-
portant decât ce se povestește. Au trecut zece ani și 
încă unul de la plecarea lui în raiul din câmpia magică a 
Brăilei. Marin Preda îi spunea: “Domnule, ce-ai făcut tu 
dinBrăila, n-a făcut nimeni.” Cu toate că Brăila avu-se-
se scriitori extraordinar de mari. În primul rând Panait  
Istrati, apoi Mihail Sebastian, Nae Ionescu, Leon Feraru,  
scriitor american (...) “Dar eu am izbutit acest lucru...
Nu știu cum. Iubesc cu deznădejde toate drumurile 
spre Brăila. Nu-i puțin să ai sub fereastră cel mai mare 
și mai frumos fluviu al Europei. Pe sub mână-mi curge 
Dunărea cu miros de plopi și ulmi. Stepa Bărăganului 
ia suflet de strâmtori asiatice”. Theodor Codreanu se 
adâncește în eminescologie cu “Un nou periplu în filo- 
sofia eminesciană “, iar Mircea Popa îl întreabă pe “Ho- 
ria Bădescu, între Scila și Caribda, încotro?” Poate îi  
răspunde?! Un articol amplu și documentat la sânge: 
”O lege fundamental falsă: Noua Lege a Educației-« 
România educată »” îl are ca autor pe Mircea Platon. 
La Texte de ieri pentru azi, cu “Erou de roman și erou 
sovietic “ îl întâlnim pe Al.A.Philippide. Marcel Miron, 
Eduard Filip Palaghia și Ionuț Caragea ne rostesc ver-
suri și Constantin Stoiciu ne duce în “Ceață “, cu proza 
sa. La cronica literară semnează Cristian Livescu, Con-
stantin Dram și Alexandra Olteanu. 

La comPRESA revistelor răspunde prezent Valentin 
Talpalaru. Poposiți cu folos în paginile revistei. 

În Luceafărul de dimineață (nr.9), la cronica 

literară îl întâlnim, ca de obicei, pe Dan Cristea, di-
rectorul lunarului și unul dintre seniorii criticii liter-
are de la noi. Poezia lui Andrei Novac este atent citită 
și comentată, în pagina cu titlul: “Un poet sensibil”, 
descifrându-i-se nota fundamentală. “Frumusețea lu-
mii “, cum scrie inspirat Andrei Novac, e “acoperită de 
o durere exactă “, iar dorința de a se lăsa cucerit de o 
asemenea frumusețe și vitalismul afișat nu anulează 
meditația și gândul la extincție. Conștiința tragică 
a existenței (“moartea vine și stă la masă/cu viața 
în fiecare seară “) face și mai prețioase momentele 
memorabile ale trecerii noastre prin viață, un “acum” 
când “știu că am timp să trăiesc “. Peste niște pagini 
citim “Apărarea lui B.P.Hașdeu în procesul de presă al 
nuvelei «Duduca Mamuca»”. Scurtă istorie literară: 
În anul 1863, Hașdeu publică în revista Lumea nuvela 
Duduca Mamuca și, denunțând frivolitatea societății 
în care trăiau personajele, scrie pasaje care par să 
fie licențioase după standardele pudice ale vremii. 
Autorul este acuzat de încălcarea art.50 din Legea 
presei, iar scrierea incriminată drept: “tot ce poate fi 
mai scandalos, mai impudic și prin urmare vătămător 
moralei publice.” Primul proces literar din analele 
justiției noastre s-a desfășurat în 3 și 4 iunie 1863 și 
spre deosebire de Flaubert și Baudelaire care au fost 
apărați de mari maeștri ai barei, Hașdeu s-a prezentat 
în fața instanței fără avocat. Pledoaria este, după cum 
povestește Doru Cosma în lucrarea sa “De la Dante 
la Zola”, un veritabil debut, în fața unui public ales, 
așa cum, desigur, și l-a dorit acest om de geniu, care 
nu disprețuia spectacolul și care adora duelurile- cu 
pistolul (în tinerețe), de idei sau cu vorbe de duh (mai 
târziu). Cu o pledoarie strălucită, ce face o excursie 
prin literatura universală și culege argumente din 
marii clasici ai lumii și ai literaturii române, scriitorul 
este declarat nevinovat la un singur vot (patru la 
trei din completul de șapte judecători). Nu omitem 
pe Linda Maria Baros care invită cititorii la obișnuita 
întâlnire cu “Poeții care schimbă dona”. Revista cu-
prinde și alte texte interesante. 

Dialoguri inedite: Mac Linscott Ricketts și Mircea 
Eliade, prezentate de Liviu Bordaș, citim în Observa-
tor Cultural, nr. 1128. Dialogul viu, cu date inedite va 
continua și în numerele următoare. Pentru cititorii 
interesați de viața și opera lui Mircea Eliade, Mac Lin-
scott Ricketts este autorul cărții “Rădăcinile românești 
ale lui Mircea Eliade. 1907-1945”. Lucrarea, la origini 
o teză de doctorat, este importantă pentru adevărata 
receptare a lui Mircea Eliade, fiind cea mai consistentă 
monografie Eliade scrisă în lume. În aproape 1.500 de 
pagini sunt tratate toate etapele esențiale din viața 
lui Eliade, începând cu anul nașterii sale, 1907, și 
sfârșind cu plecarea la Paris, petrecută în anul 1945. 
Este o operă unitară, o monografie completă și, lucrul 
cel mai important, o sinteză obiectivă. Cunoscută la 
timp, cititorul român și de aiurea n-ar mai fi ridicat 
statui false lui Daniel Dubuisson, pentru “Mitologii 
ale secolului XX. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade“ sau 
Alexandrei Laignel-Lavastine (prima soție a unui dip-
lomat român și scriitor de prim raft), cu “Cioran, Eli-
ade, Ionesco: Uitarea fascismului”. Editorialul e sem-
nat de Carmen Mușat:”Banalizarea răului “ și este o 
parafrază la un titlu celebru folosit de Hannah Arendt: 
”Eichmann la Ierusalim. Raport asupra banalizării 
răului”. Semnalul de alarmă tras de Carmen Mușat : 
în societatea românească s-a perpetuat și reprodus o 
clasă politico-economică în care înoată, într-o uniune 
indestructibilă, foști și actuali securiști (termen gener-
ic), mână-n mână cu foștii activiști sau fiii acestora. 
Din paginile revistei aflăm că între 12 și 18 septembrie 
s-a desfășurat cea de-a douăsprezecea ediție a Fes-
tivalului Internațional de Poezie București, organizat 
de Muzeul Național al Literaturii Române și a trans-
format Capitala României într-un important nod în 
rețeaua poeziei naționale contemporane. Noutăți de 
istorie a literaturii române ne sunt etalate de Michael 



Finkenthal în însemnările: “Bătălia lui Zaharia Stancu 
cu « criticii estetizanți »”. 

O revistă incisivă, care nu agreează convențio-
nalismele, este și nr.10 Orizont. Pagina a doua îi 
aparține lui Cornel Ungureanu, care, analizând scri-
erile lui “D R P, între Păușa și Dănceu”, realizează o 
pagină de istorie literară. Păușa și Dănceu sunt două 
repere necesare, bântuite de fantomele literatu-
rii, dacă mai există literatură. Neobositul Cristian 
Pătrășconiu ia un interviu pianistei Elisabeth Som-
bart, printre maeștrii căreia se află și românul Sergiu 
Celibidache, care spunea că facem muzică pentru a 
ne hrăni și ne hrănim pentru a face muzică. Un dia-
log la note înalte despre muzică, tăcere, fascinație 
și credință. Același neobosit Cristian Pătrășconiu se 
angajează într-o anchetă “Simțiți că tehnologia vă 
amenință viața privată? și adună răspunsuri de la 
Adrian Alui Gheorghe, Maria Hulber, Lucian Ionică, 
Martin S.Martin, Mihai Măniuțiu, Lucian P.Petrescu, 
Florin Toma, Traian Ungureanu și Mihai Zamfir. Am 
aflat și nu prea! Alexandru Oravițan dezvăluie ambiția 
lui Sorin Mărculescu de a aduna întreaga creație 
poetică într-o “Carte singură“. În definitiv, “Carte 
singură  (o infrabiografie): 1957-2017”  nu marchează 
finalul unui efort scriitoricesc întins cale de-o viață, ci 
proclamă începutul ființării unei opere acum între-
gite, de o coerență și auto-suficiență admirabile. Un 
proiect poetic ce legitimează o existență: «nu știm de 
câte ori s-a spus și de către cine/ dar singura formă de 
eternitate e Începutul: Începutul a toate».” 

Revista Ramuri (nr.10) are pe întâia pagină o imag-
ine mărită și îndreptată spre zenit a celebrei sculpturi 
brâncușiene “Începutul Lumii”. Imaginea unui ou, oul 
primordial, metaforă transmisă și în poezie. “Oul dog-
matic” al poetului Ion Barbu este replica lirică “actul 
clar de narcisism”. Poetul, religios sau nu, alege un 
motto extras din Biblie: “Dogma: «Și Duhul Sfânt 
se purta deasupra apelor»”. Oul primordial posedă 
potențial viața și moartea, de aici simbolistica sculp-
turii și poeziei. Pagina următoare, Ion Munteanu, cu 
anunțul:”Am așteptat cu nerăbdare sosirea la Sète a 
acestei mari doamne a poeziei românești…” Doamna 
era Ana Blandiana. Editoralul lui Gabriel Coșoveanu, 
cu un titlu metaforic: “Cultura-butoi al danaidelor”, 
aruncă în dezbatere o problemă actuală: finanțarea 
culturii, în realitate subfinanțarea acesteia. Răspund : 
Ion Bogdan Lefter, Gabriel Mursa, Nicolae Panea, Alex 
Păun, Călin Vlasie și Varujan Vosganian. Ce ne facem 
cu politrucii noștri care au făcut școala la apelul de 
seară și care se vor întreba cine mai sunt și danaidele 
astea, de ne dau bătaie de cap, dacă vor bănui că sunt 
de genul feminin, în cazul fericit?!...; pentru ei cultura 
fiind a cincea roată la căruță. În mod firesc, criticul lit-
erar Gabriela Gheorghișor ne propune eseul “Despre 
finanțarea culturii și importanța umaniorelor”. Nu e 
o pledoarie “pro domo”, ci avertismentul că o lume 
supertehnicizată își pierde umanitatea. În încercarea 
de a reforma învățământul suntem totdeauna cu doi-
trei pași în urmă și avem ambiția să refacem traseul, 
chiar dacă modelul a constatat că a fost o greșeală 
și țările occidentale, superioare economic, revin la 
umaniore (ce barză o mai fi și acest termen pentru 
unii?!..). Rezumăm intervențiile: “Câtă cultură, atâta 
democrație”! Nicolae Prelipceanu, într-un portret 
succint “Gorbi”, crede că acesta a făcut ce avea de 
făcut, chiar dacă nu știa ce face...”Omul cu cârlig” și 
“mașina infernală “ îl seduc pe Mihai Ghițulescu în re-
cenzia cărții lui Stelian Tănase: “Povestea unui teror-
ist. Haos și anarhie.” Este povestea atentatului de la 
Senat din 8 decembrie 1920. Citiți-l și nu veți regreta.

Revista Steaua (nr.10) ne întâmpină cu o copertă 
atrăgătoare, executată de Dumitru Ivan și un cu-
prins atractiv. Editorialul lui Ovidiu Pecican anunță, 
cu bucurie, că Cenaclul Steaua își deschide porțile, 
acum când nicio cenzură ideologică nu mai tulbură 
cugetele: “Un nou cenaclu”. Cu versuri sunt prezenți 

Irina-Roxana Georgescu și Ion Cocora. Ne urmăresc, 
la acesta din urmă, versurile: “Învățați-vă gura mută 
să spună poezii/ până când durerea din ele va ab-
sorbi/ durerea voastră de fiecare zi”. Cronica literară 
este asigurată de Andrea , H.Hedeș, Viorel Mureșan 
și Ion Buzași. Livia Titieni scrie în articolul “Molière, 
un geniu universal”: “Molière nu trebuie dezgropat 
de sub straturile de timp depuse peste el. El poate 
fi cântărit cu măsura prezentului. Este considerat po-
etul cel mai universal din secolul al XVII-lea francez, 
prin perspectiva pe care o deschide spre universul 
uman din toate timpurile.” Viorel Cacoveanu este în 
dialog cu Daniel Moșoiu și mărturisește, cu mâhnire: 
“De doisprezece ani sunt iarăși într-un pustiu, nu 
sunt jucat, nu are nimeni nevoie de piesele mele “. 
În dialog rostește sentețios: “Când ești tânăr, cauți un 
subiect, nu-l găsești. Când ești bătrân, vin subiectele 
unele peste altele, dar nu mai ai puterea să te ocupi 
de ele.” Dinu Flămând, poetul marilor spații cultura-
le, este în atenția lui Adrian Popescu. Ion Buzași, în 
cronica sa: “Eminescu, subiectul unei dispute liter-
are”, are ca punct de plecare cartea lui Constantin 
Cubleșan: “Defăimarea lui Eminescu “. Istoria acestei 
dispute literare incepe de la contemporanii poetului, 
cu articole cârtitoare, dar, mai ales, având ca bornă 
de început celebrul pamflet al canonicului blajean, 
Alexandru Grama, din 1891- care a generat, după ex-
presia lui D.R.Popescu- “Galaxia Grama”, carte mereu 
osândită și mereu amintită, până la faimosul număr 
din Dilema (martie 1998). Un posibil răspuns îl va da 
Cezar Ivănescu într-un interviu, în care vorbește de-
spre “detractorii” lui Eminescu: “Eminescu își pierde 
pe drum și admiratorii și detractorii, adică este atât 
de mare, încât nu doar noi ca persoane particu-
lare și presupuși artiști ne valorizăm prin el, ci chiar 
toată ființa românească în general: prin Eminescu 
ne măsurăm nulitatea, nemernicia, valoarea...” Un 
număr de pus în ramă. 

Viața românească (nr.10), cu o înfățișare austeră, 
fără iconografie, ne desfată cu paginile realizate la 
un nivel superior. Coperta albă ne avertizează că Ion 
Pop realizează un medalion “Gabriela Melinescu “. 
Editoralul lui Nicolae Prelipceanu reamintește prin 
“De ce scriu scriitorii?” de anchetele revistelor din 
anii ‘30 ai secolului trecut pe tema “De ce scrieți?” 
Sunt reproduse răspunsuri ale unor scriitori date 
lui N.Car[andino]pentru revista “Facla”. Criteriul al-
fabetic e rege și primul este chestionat Ion Barbu. 
Întrebarea este dacă trebuie sau nu să-i credem pe 
scriitori atunci când încearcă să exprime asemenea 
gânduri, de multe ori nu tocmai conforme cu purul 
adevăr.Reproducem finalul răspunsului dat de Mi-
hail Sebastian: “...Dacă n-ar exista edituri, tipografii, 
ziare, reviste, public- dacă n-ar exista, cu un cuvânt, 
o industrie literară- câți din « stigmatizații » scrisului 
ar mai scrie?” Această ultimă întrebare a lui Mihail 
Sebastian ar fi bine să ne-o punem cu toții, cei care, 
azi, mai practicăm scrisul și, mai ales, publicatul, în 
ciuda faptului că vedem cu ochii noștri cum cititorii se 
răresc...  Nora Iuga ne asigură că “Poezia românească 
a început cu da-da”, iar Ion Pop tușează “Gabriela Me-
linescu, în amintire și în poezie”. Criticul a fost cucerit 
de frumusețea ființei, dar și de poezia acesteia. Por-
tretul este creionat la aniversarea a 80 de ani. La “cen-
tenar”, Geo Vasile scrie “Marin Preda sau romanele 
secționate de istorie “. Devenit deja un clasic al prozei 
contemporane, alături de Eugen Barbu, Nicolae Bre-
ban, Augustin Buzura, Constantin Țoiu, Dumitru Radu 
Popescu, Marin Preda se bucură la acest Centenar de 
o postumitate de invidiat. Cu poeme sunt prezenți 
Liviu Capșa, Gheorghe Grigurcu (așa-i că nu putea 
lipsi?!) și Emilian Iachimovski. Din “arhive”, Nicolae 
Mareș încropește eseul “Aron Cotruș, ambasador al 
culturii române în Polonia și Emil Zegadłowicz, prop-
agatorul ei”. La rubrica “fărâme”, sunt selecții din 
C.G.Jung, A.P.Cehov, Marguerite Yourcenar și Fran-

cesco Guicciardini. Cronica literară este susținută 
de Mircea V.Ciobanu, Gheorghe Grigurcu, Ion Pop și 
Tudorel Urian. La cronica traducerilor, Rodica Grigore 
cu “Marile lecții ale trecutului” aduce în prim plan 
cariera spectaculoasă a prozatorului Romain Gary și 
neexplicata sinucidere a acestuia. Revista revistelor 
este realizată de Liviu Ioan Stoiciu, în manieră proprie. 

Vom răsfoi paginile revistei România literară, nr.43, 
21 octombrie 2022, pentru a citi editoralul lui Nicolae 
Manolescu, cu un titlu preluat din Dilema veche: “ce 
ne (mai) dorim de la școală?” Întrebarea provoacă 
scepticismul în privința răspunsurilor, “deoarece nu 
ne-au mai rămas prea multe opțiuni”. Răspunsurile 
profesorilor și ale elevilor sunt variate, dar ele se 
rezumă la două constatări: “școala românească 
actuală, de la primară la universitate, este într-o mare 
suferință; iar reformarea ei prin proiectul noii Legi a 
Învățământului nu face altceva decât să-i accelereze 
declinul. Finalul nu este deloc optimist: “sunt tot mai 
puține speranțele că Ministerul Educației va reveni cu 
un proiect care să țină seamă de observațiile oame-
nilor școlii și să stopeze astfel declinul învățământului 
romanesc”. Alexandru Călinescu ne amintește că un 
veac a trecut de când Marcel Proust a plecat în altă 
lume “ în căutarea timpului pierdut “. Un excelent titlu 
de istorie literară scrie Vasile Spiridon: “Preotul, aurul 
și ardelenii “(Ion Agârbiceanu 1882-1963). Să amin-
tim telegrama lui Blaga trimisă lui Agârbiceanu, la ani-
versarea a trei sferturi de veac, cu urarea: “Să ne trăiți 
încă mulți ani, sfânt Părinte al Literaturii noastre!”. Cei 
doi locuiau unul lângă altul, la circa 30 de metri. În 
cronica literară, Răzvan Voncu ne asigură, în “Covorul 
diafan”, că : “Imagini așternute pe coala văzduhului “, 
volumul lui Gheorghe Grigurcu, este o antologie de 
senectute. “Ocupațiunile elevilor în afară de orele de 
clasă “este preocuparea Alexandrei Florina Mănescu. 
Cristian Pătrășconiu ne îndeamnă să citim interviul re-
alizat cu Petre Crăciun: “Stiloul- pasiunea, literatura și 
istoria”. Alegerea a fost aleatorie, fiecare număr este 
realizat la modul superlativ. 

Să ne amintim de Bobâlna, de Unio Trium Natio-
num, alianţa ungurilor, saşilor şi secuilor împotriva 
românilor, care au fost excluşi de la conducerea 
Transilvaniei şi din congregaţii şi care a reprezen-
tat instrumentul de oprimare a românilor secole la 
rând, însă ne amintim de Horia, Avram Iancu, de 
1916-1918 , de 1940 de…toate marile evenimente 
ca să înţelegem în ce constă bogaţia şi tăria noastră, 
voinţa acestui popor „de a fi”.

Să ne oprim la personalităţile noastre,care erau 
democraţi convinşi, iubindu-şi cu adevărat ţara. 
Ei n-au propăvăduit ura şi vrăşmaşia; au fost însă 
neiertători şi promţi atunci când erau lezate, într-o 
formă sau alta, drepturile sacre ale poporului român.

Trebuie să ştie şi maghiarii de azi, că democraţia 
nu înseamnă să acceptam tendinţele revanşarde sau 
revizioniste de astazi ale lui Victor Orban, primul min-
istru al Ungariei sau al preşedintelui Ungariei Katalin 
Novac şi ale unor miniştri unguri, culmea chiar din 
Guvernul României, ci,dimpotrivă să pretindem 
ceea ce noi le oferim: respect şi loialitate, preţuire 
şi fraternitate. Acesta este sensul binelui,acesta este 
mesajul grav şi poruncitor al înaintaşilor noştri care 
au luptat pentru libertatea şi unitatea românilor, al 
întregii noastre istorii. Din acest punct de vedere tre-
cutul este singura zestre pe care nu o putem pierde, 
ori noi, românii am stat prea mult în picioare la masa 
tratativelor sau pe la uşi nebăgaţi în seamă, prea 
mult am fost câmp de războaie, provincii disputate, 
supuse şi dezmembrate, prea mult au dispus alţii de 
drepturile noastre, prea mult sânge a curs şi prea 
multe lacrimi, ca să riscăm să repetăm istoria.

CINE	UITĂ	ISTORIA...	(Urmare din pag. 6)

8 noiembrie/2022
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Pr.	Dr.	Ioan	DURĂ

Miercuri, 30 iulie 1673, începea zidirea bise-
ricii din piatră și cărămidă a schitului Fede-

leșoiu potrivit documentului păstrat în Condica Mănăs- 
tirii Sfântului Pantelimon de lângă București, la ,,Fila 248  
1673 august. Ale schitului Cetățuia ot Fedelesciori.’’1  

Pisania bisericii schitului Fedeleșoiu nu precizează 
însă data începerii lucrărilor de zidire a acesteia. Bi-
serica schitului Fedeleșoiu a fost ridicată pe un loc mai 
înalt din Fedeleșoiu, numit mai întâi ,,Cetate’’, apoi 
,,Cetățuia’’ ori Cetățuie’’. De altfel, cu ultimile două 
denumiri apare biserica schitului în Condica Mănăstirii 
Pantelimon: ,,Ale schitului Cetățuia ot Fedelesciori ... 
această și sfântă dumnezeiască casă și mănăstire ce 
se cheamă Cetățuie pe moșia Fedelesciorilor...’’2

Inițiativa ridicării bisericii de la Fedeleșoiu și darea  
numelui hramului acesteia, Schimbarea la Față a Dom-
nului, aparțin Doamnei Maria, soția domnitorului Grigo- 
rie I Ghica, potrivit documentului din 30 august 1673, 
păstrat în Condica mănăstirii Sfântul Pantelimon: ,, ... 
marea și dreptu credincioasa și blagocestiva Doamna  
Mariia a marelui și blagocestivului domnului nostru,  
al Ugrovlahiei, Io Grigorie Ghica voevod... vru să zi-
dească domnului Dumnezeu casă întru cinstesc și slava  
arătătoare de lumină și slobozitoare de raze închipuire 
Pereobrajăni Domnului Dumnezeului și Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos.’’3

Tot același document din 30 august 1673 preci-
zează că mitropolitul Țării Românești de atunci, Var-
laam, a venit în întâmpinarea voei Doamnei Maria 
de-a ridica lăcașul de la Fedeleșoiu și s-a nevoit spre 
împlinirea aceleia: ,,Întru aceia vriame sființitorind și 
îndreptând scaunul Mitropolii a toată Țara Ugrovla-
hiei bun păstoriu Varlaam, prea sfințitului mitropolit, 
carele fiind nevoit cu a lui Dumnezeu puteare, porni 
pre blagocestiva doamna către acest bun sfat întru 
care cugetul său cuviința adică cu lucru a plini și sin-
gur spre sine au luat grija ostenelii lucrului acestuia.’’4

Lucrările la biserica schitului de la Fedeleșoiu a du- 
rat timp de mai mulți ani, sfârșindu-se în timpul dom-
niei lui Constantin Brâncoveanu cel Sfânt. Mai ales că  
domnitorul Grigore Ghica I, la doar câteva luni de înce- 
putul ridicării bisericii schitului Fedeleșoiu, și anume 
în noiembrie 1673, a fost mazilit și a luat drumul exi- 
lului însoțit de Doamna Maria. Astfel încât, după cum 
scrie pisania bisericii din 1702, ,,au rămas asupra Prea- 
sfințitului Mitropolit chir Varlaam’’, care ,,s-a nevoit de  
au isprăvit acéste toate câte se văd cu toată podoaba’’. 

Iată și textul întregii pisanii sculptate a biseri-
cii schitului Fedeleșoiu: ,,+ Această sfântă și d(u)
mn(e)zăească besearică din temelie s’au zidit și s’au 
împodobit cu zugrăveala, întru cinstea și lauda sfin-
tei Preaobrajenii (a) Domnului nostru Is. Hr. și s’au 
făcut cu toată cheltuiala a Mării Sale răposatului 
Domnului Io Grigorie Ghica Voivod, în Domnie după 
urmă; încă neisprăvindu-să atuncea, au rămas asupra 
preasfințitului Mitropolitului chir Varlaam, și s’au ne-
voit de au isprăvit aceaste toate câte să văd cu toată 
podoaba ei, întru slava lui Dumnezeu, amin, în zilele 
lui Io Costandinu Basarabǔ Voivod. Avgust 10 zil., anii 
de la Adam 7210, de la Hs. 1700. Pis az (scris-am eu) 
Athanasie ot J... (din Jiblea)’’5.Așadar, ctitorul bisericii 
schitului Fedeleșoiu a fost mitropolitul Varlaam al Țării 
Românești (1672, 24 dec. - 1679, 15 apr.)

Mitropolitul Varlaam a fost și cel care ,,cumpărase 

ÎNCHINAREA	SCHITULUI	FEDELEȘOIU	CA	METOC	AL	
MĂNĂSTIRII	PANTELIMON	DE	CĂTRE	DOMNITORUL	ȚĂRII	

ROMÂNEȘTI	GRIGORE	II	GHICA	ÎN	1750
toată moșia satului Fedelesciori, fără rumâni, de la 
moșnenii6 de acolo cu 60 de galbeni, noul propri-
etar oferă chiar în plus încă 15 galbeni.’’7 Un hrisov 
al domnitorului Grigore II Ghica din 15 septembrie 
1749 (7258), păstrat în Condica Mănăstirii Sfântului 
Pantelimon, la ,,Fila 57’’, întărea dreptul  mănăstirii 
Fedeleșoiu ,,și cuviosului Ioanichie igumenul de la 
această sfântă mănăstire ca să fie sfintei mănăstiri 
milă de la domnia mea să aibă a lua vinăriciul din 
Dealul Fedelesciori i Golești însă cât țin moșiile sfin-
tei mănăstiri după unde au luat vinărici și mai înainte 
vreame și părpurul8 după obicei pentru că cu acest 
vinărici au fost miluit pe sfănta mănăstire răposatul 
moșul domniei meale Grigorie Ghica voevod.’’9 
Așadar, încă de la domnitorul Grigorie I Ghica schitul 
Fedeleșoiu primea dreptul vinăriciului de la viile aflate 
pe moșiile acestuia din Dealul Mare (Fedeleșoiu) și din 
Golești. Totodată, din zapisul din 15 septembrie 1749 
aflăm și numele de atunci al egumenului mănăstirii 
Fedeleșoiu, și anume Ioanichie.

Ctitoria sa de la Fedeleșoiu, mitropolitul Varlaam 
a înzestrat-o cu multe moșii din împrejurimi și din 
alte părți, pe care nu le prezentăm însă aici. Doar 
menționăm că moșiile schitului Fedeleșoiu, aseme-
nea celorlalte așezăminte monahale ale timpului re-
spectiv, erau administrate și exploatate prin arendași.  

Prin hrisovul din 20 aprilie 1750, domnitorul Țării 
Românești Grigore II Ghica, în timpul celei de a doua 
domnii (apr. 1748-23 aug./3 sept.1752), a închinat 
mănăstirea Fedeleșoiu ,,situată în comuna Fedeleșoiu 
Runcu, județul Argeș ... cu toate moșiile’’10, ca metoc 
ctitoriei sale, mănăstirea Pantelimon, ,,clădită la 1735 
lângă București’’11.

Proprietățile mănăstirii Fedeleșoiu ,,în anul 1750’’ 
cu care a fost închinată de Grigore II Ghica mănăstirii 
Pantelimon au fost următoarele: ,,Clăbucetul-Bușteni 
dăruită de Egumenul Ghenadi, Livada din Valsan dăru- 
ită de Ioana soția lui Tudor Vătaful. Vatra Schitului Fede- 
leșoiu-Runcu dăruită de Mitropolitul Varlam și Zamfir. 
Toate aceste  proprietăți fiind situate în jud. Argeș.’’12

Mănăstirea Fedeleșoiu a fost primul așezământ 
monahal închinat ca metoc al mănăstirii Panteli-
mon de domnitorul Grigore II Ghica (1748-1752). Și 
aceasta mai întâi pentru că fusese ctitoria domnitoru-
lui Grigore I Ghica, dar și pentru că era mănăstire, în 
timp ce celelalte zece așezăminte monahale închi-
nate de Grigore II Ghica mănăstirii Pantelimon erau 
toate schituri: Titireciu-Vâlcea; Găiseni; Șerbănești-
Romanați; Cornetu-Argeș; Cobia-Dâmbovița; Brebu; 
Măxineni-Râmnicu Sărat; Tîrgșor; Poiana; Lespezi-
Prahova. Apoi, în 1759, a fost închinat mănăstirii Pan-
telimon schitul Grăjdana-Buzău, de către domnitorul 
Scarlat Ghica (aug. 1758 - 5/16 iun. 1761 (prima dom-
nie). Iar ultimul așezământ monahal, al treispreze-
celea, închinat mănăstirii Pantelimon, a fost schitul 
Berislăvești, început în 1754 și finalizat în 1762. Închi-
narea mănăstirii Fedeleșoiu și a celorlalte schituri ca 
metoace ale mănăstirii Pantelimon se datora faptului 
că Grigore II Ghica a terminat de construit la acest 
așezământ monahal pe la începutul anului 1750 un 
,,spital pentru ’’boala hronicești’’/’’cronice’’13 iar 
veniturile moșiilor respective erau destinate bunei 
funcționări a aceluia.  Grigore II Ghica scria în hriso-
vul de închinare al mănăstirii Fedeleșoiu ca metoh 
al ctitoriei sale, mănăstirea Pantelimon, din 20 
aprilie 1750: ,,Înteiu mănăstirea Fedeleșoiu, unde se 

cinstește și se prăznuește hramul Preobrejania Dom-
nului și Mântuitorului nostru Isus Cristos, care este 
zidită și înălțată de răposatul și de pururea pomeni-
tul Domn, moșul Domniei mele Io GRIGORIE GHICA 
W. W., pre care ca o ctitoricescă a nostră mănăstire și 
noi ca niște adeverați ctitori și clironomi, totă volni-
cia avend asupra ei, o am închinat Domnia mea la sf. 
Panteleimon, cu tot ce are sf. mănăstire, cu moșiile, 
cu viile, cu țiganii, cu dobitocele și cu tote alte lucruri 
mișcătore și nemișcătore și cu tot venitul din tote și 
dupretutindenea și nici odinioră, cu nici un fel de mi-
jloc, să nu fie deslipită și desbinată, de la mai sus zisul 
lăcaș al sf. Panteleimon, ci să fie statornică și neclintită 
și nestrămutată, pentru-că ca niște moștenitori și 
adeverați ctitori ai moșeștilor și strămoșeștilor zidiri, 
cu totă dreptatea și bună-voință, o au închinat și o au 
afierosit a fi supusă metoh sf. Panteleimon și nosoco-
mion14 și acolo la acestă sf. mănăstire, am orânduit 
Domnia mea și am hotărât, ca de acum înainte, igu-
men să nu mai fie, nici să se pue făr’de cât ispravni-
ci ca un dicheu15, 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 
ispravnicului celui mare de la sf. Panteleimon și de la 
dânsul să ia totă învețătura și porunca, spre purtarea 
de grijă și ocârmuirea a tot lucrul și a totă iconomia și 
tot venitul ce ar fi din tote, făr’de nici o scădere sau 
pagubă, să arate cu credință pe deplin, la ispravnicul 
ce scrie mai sus al sf. Panteleimon și la dânsul să-și 
dea sema și totă socotela de tote și pentru tote și de 
dăjdaiile vistierii să fie apărată în pace și nesupărată, 
precum și cele-l’alte mănăstiri metohuri, fiindcă s’au 
închinat cu totul ce are la sfîntul locaș, ce scrie mai 
sus și nosocomion.’’16   (Va urma)

NOTE: 1) Vezi Toma Rădulescu, Mărturii documentare privi-
toare la mănăstirea Fedeleșoiu-Vâlcea, păstrate în condica 
Mănăstirii Sfântului Pantelimon de lângă București (300 de ani 
de la trecerea la cele veșnice a Mitropolitului Varlaam, 1702-
2002), în ,,Mitropolia Olteniei’’. An. LIV, 2002, nr. 1-4, p. 65.                                                                                                                                              
2) Ministerul Dezvoltării regionale și Turismului, Mănăstirile 
și schiturile din județul Vâlcea. Schitul Fedeleșoiu. Fundația 
,,Renașterea Bucovinei’’, Noiembrie 2011, p. 145. 3) Toma 
Rădulescu, op cit., p. 65. 4)Ibidem. 5) Virgiliu N. Drăghi-
ceanu, Monumentele istorice din Oltenia. Raport din anul  
1921, în ,,Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice’’. Anul  
XXIV, fasc. 69, iulie-sept. 1931, p. 127-128. 6) ,,Moșnean’’ era 
,,țăran liber, proprietar în devălmășie al unei suprafețe de 
pământ’’. (Tudor Dinu, Oamenii epocii fanariote. Chipuri din 
bisericile Țării Românești și Moldovei. Editura Humanitas, 
București, 2018, p. 250. 7) Iolanda Țighiliu, Ctitori clerici în 
secolul al XVII-lea, în vol. ,,In honorem Paul Cernovodeanu’’. 
Violeta Barbu edita. Academia Română. Institutul de Istorie 
,,Nicolae Iorga’’. Editura Kriterion. București, 1998, p. 151.                                                                                                                              	
8) Părpărul este ,,dare în bani pe vin; dare în bani asupra 
produselor destinate comerțului, deci vinul destinat comer-
cializării’’. (Mihail M. Andreescu, Documente muntene refe- 
ritoare la Mitropolia Țării Românești. Mănăstirea Argeș și 
Episcopia Argeșului. Anii 1492-1823. (Scoase din Condicile  
Mitropoliei Țării Românești și Episcopiei Argeșului). București.  
Editura Publistar, 2005, p. 406). 9) Toma Rădulescu, op. cit., 
p. 80. 10) Al. G. Gălășescu, Eforia Spitalelor Civile din Bucu-
rești. București, 1906, p. 53-54. 11) N. Iorga, Studii și docu-
mente cu privire la Istoria Românilor. Vol. V. Cărți domnești, 
zapise și răvașe. Partea I. XII. Extrase dintr’o condică...’’. Edi- 
tura Stabilamentul grafic I. V. Socecu, București, 1903, p. 
564. 12) C. S. Nicolăescu Plopșor, Eforia Spitalelor Civile 
1832-1932. Institutul de Arte grafice E. Marvan, București, 
1932, p. 51). 13)	Ruxandra Nemțeanu-Sergiu Iosipescu, Insti-
tutul de Fiziologie Normală și Patologie - ,,prof. dr. D. Danielo- 
polu’’ parte a Așezămintelor spitalicești ,,Filantropia’’ din 
București, în ,,Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice’’, 
Anul XVII, 2006, Nr. 1-2, p. 26. 14) Nosocomion, adică spital. 
15) Dichiu, adică administrator al mănăstirii ,,care se ocupa 
de strângerea și administrarea veniturilor’’. (Mihail An-
dreescu, op. cit., 2005, p. 394). 16) Al. G. Gălășescu, Eforia 
Spitalelor Civile din Bucuresci, București, 1899, p. 217-218.       



Ștefan	DUMITRESCU
STIMATE DOAMNE ȘI STIMAȚI DOMNI DIN CONDUCEREA  

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

REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN CONDUCEREA ACADEMIEI 
ROMÂNO-AUSTRALIENE

(Numai când aveți timp, de lecturat de plăcere)

(Urmare din numărul trecut)

NOI	ȘTIINȚE	PRIVITE	PRIN	PRISMA	EIS

(...) Să ne gândim numai la timp. Ce este timpul? Nu 
știm. Sau știm, dar știm foarte puțin. În viziunea noas- 
tră timpul este o materie formată numai din Energie 
și Informație, care „curge” și care „pătrunde” și „locu- 
iește” în toată materia universului. Sau să luăm lumi-
na. Ce este lumina? Despre lumină știm mai multe. Este  
o formă a radiației electromagnetice. Știm că ea se 
poate prezenta sub forma de undă și de corpuscul. 
Lumina este formată tot din Energie și Informație, 
credem noi. Acestea, timpul și lumina, nu sunt realități 
materiale, sau mai bine zis substanțiale, tocmai 
pentru că sunt formate din Energie și Informație. 

Iată însă că aceste realități fac parte din ma-
teria din primul nivel al Universului conic, pe care 
noi, oamenii, le percepem așa după cum știm cu 
posibilitățile noastre limitate, ca lumină și timp... 
Dar ce este timpul și cum funcționează el, care sunt 
nivelele profunde ale timpului și ale energie, care este 
structura binomului EI din care sunt formate nu știm.  
Putem să spunem doar atât, că Timpul este o Energie-
Informație superioară care străbate tot nivelul mate-
rial de jos al universului conic. Dar unde se naște el, 
cum se autocreează, de unde are atâta energie vom 
afla poate peste sute de ani.  Acum nu știm.  Ener-
gia lui infinită și cum funcționează el vom afla peste 

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!
XIII

zeci de ani studiind relația dintre  componentele sale, 
Energia și Informația. Dar putem să spunem că în 
relație dintre componentele Timpului și ale Luminii, 
Informația are funcția de gândire și dirijare.

DRUMUL		UNUI	CERCETĂTOR	ȘI	AL	
DESCOPERIRILOR

Drumul meu ca cercetător în aceste Domnii a semă- 
nat, de exemplu, cu drumul de la Turnu Severin la Bo-
toșani. Să zicem. Am  scris întâi o carte, „Psihologia și  
Pedagogia Speciei și a Civilizației umane”. A fost o nebu- 
nie totală din partea mea, aveam doar 26 de ani. Cunoș- 
tințele asimilate în timpul scrierii acestei cărți m-au 
ajutat să  scriu a doua carte „Pedagogia Sistemelor eco- 
nomice”. Ca să scriu aceste cărți a trebuit să citesc zeci  
de cărți de biologie, de genetică, de sociologie, de 
economie, de istorie. Da, dar cunoștințele asimilate în  
urma acestor lecturi m-au ajutat să descopăr alte cu- 
noștințe, cunoștințe care m-au ajutat să realizez o nouă  
descoperire. În timp ce lucram la „Pedagogia  Sisteme-
lor economice”, am fost  pus în situația de a descoperi 
„Sistemul socio-economic organic”, acesta m-a ajutat 
în anii următori să descopăr „Sistemul socio-econom-
ic de evoluție”, care este din toate punctele de vedere 
superior Sistemului socio-economic capitalist. Și care 
producând în primul rând evoluție, producându-și 
propria sa evoluție, va urca  după un timp Societatea 
umană pe următorul nivel de evoluție.

Ce vreau să spun. Că  pe drumul acesta, desco-
perirea  nr 1 te ajută să realizezi descoperirea nr 2. 
Aceste două descoperi te cheamă și te împing să re-
alizezi descoperirea nr 3. Dacă ai realizat trei desco-
periri,  acestea îți vor jalona drumul către descoperi-
rea nr 4, nr 5, și așa mai departe. Adică, dacă pleci 
de la Turnu Severin și ajungi la Filiași îți este ușor să 
ajungi la Craiova, iar de aici  să ajungi la București. Și 

dacă ai ajuns și la București sunt mari șanse să ajungi 
la Bacău, la Iași, și apoi la Botoșani, unde te așteaptă 
Marea Descoperire.  Toate aceste descoperiri, știm 
acum, au în centru lor Informația, drumul informației. 
Pe mine m-a ajutat Domnul să realizez mai multe 
descoperiri care mi-au ghidat drumul către alte de-
scoperiri. Acesta a fot drumul meu  pe care îl vedeți 
acum, când am pătruns foarte adânc în zonele unde 
cunoscutul se îngână cu  necunoscutul

Or dumneavoastră, stimate domnul  profesor 
Gheorghe Păun, dacă ați rezolvat această Teoremă  
apreciată de mediul științific internațional (pe care 
o echivalăm cu o mare descoperire), vă va fi ușor să 
rezolvați o altă Teoremă, și de aici să mai faceți câte-
va descoperiri, pentru a vă apropia de zona cețoasă 
de la marginile cunoașterii. Îl rog pe bunul Dumne-
zeu să vă ajute să faceți  câțiva pași către Matemat-
ica informației, pentru că eu consider că în această 
perioadă istorică Instrumentul matematic este tele-
scopul care poate să bată cel mai adânc în  necunos-
cut. Un fel de lance aruncată foarte departe. Îmi pare 
rău, pentru că dacă în liceu mă jucam cu teoremele, 
căutând noi modalități de a le demonstra, acum, la 
vârsta aceasta, mi-am pierdut orice dexteritate și des-
chidere către limbajul și demersul matematic. 

Dacă aș avea cunoștințele, limbajul și geniul 
dumneavoastră matematic aș lua-o încet, încet și 
din  teoremă în teoremă aș ajunge la Teorema lui 
Dumnezeu. Adică acolo în vârful  universului conic. 
Din păcate nu am mai rezolvat de decenii o ecuație, 
uitând aproape totul, pierzând acea „străvedere și 
intuiție” a minții pe care le am din plin în poezie, în 
literatură și în cercetarea în domeniile Științelor socio-
umane, unde sunt la mine acasă și unde mirosul meu 
fin funcționează  foarte bine când sunt în apropierea 
unei descoperiri…(Va urma)

ELON	MUSK	
A	FOST	

ÎN	ROMÂNIA

Bunicul: - Elon Musk 
este român sau extrater-
estru?

Eu:  - Este om!

Peter	KIS
04.11.2022		
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O	ȚARĂ	UNICĂ!…ARE	SAU	NU	ARE	„STAT”	AL	EI?
Leontina	RUS

Pe mine m-au scos în șomaj în 1992 după ce condusesem 
un atelier de proiectare asistată de calculator iar pe cei 

care au lucrat la mine s-au în altă parte i-au trimis sefi și subsefi în 
finanța locală, fortele de muncă, PMPS etc locuri de muncă unde 
să nu faci nimic și să fi plătit până la moarte…Și uite așa dintr-o 
singura mica casă de lîngă primărie cu salariați care asistau munca 
(șirul de mai sus) astăzi datorită beneficiilor revoluționare din anul 
1989 există mai multe palate mai mari decât primaria înțesate cu 
salariați care…fac sau nu fac, ceva!

«ANAF pune tunurile pe angajații de la stat: bugetarii ”nu mai 
trebuie plătiți așa”, avertismentul președintelui Alexandru Puiu 
08:00 18.11.2022

(…) Lucian Heiuș este președintele Agenției Naționale de Admi-
nistrare Fiscală și, din această poziție, a vorbit ieri despre situația 
actuală a angajaților de la stat. În opinia sa, nu este normal ca 
bugetarii să fie plătiți unitar, aceștia ar trebui să aibă un salariu 
raportat la performanța și rezultatele obținute, cum de altfel se 
întâmplă în orice altă industrie.

(…) „Sistemul actual de salarizare este unul unitar: munceşti 

mult, munceşti puţin, dacă ai aceeaşi categorie, clasă şi vechime, 
iei aceiaşi bani. Ai rezultate excepţionale în inspecţie fiscală sau eşti  
un inspector mai puţin performant, ai acelaşi salariu. Atunci apare în  
timp o demotivare a celor foarte buni: De ce să-mi asum eu riscuri 
foarte mari, când colegul meu care stă mai mult la cafea pe hol ia ace- 
laşi salariu ca şi mine? Noi, ca stat, trebuie să depăşim cumva acest 
mecanism de a gândi unitar. Parcă şi legea salarizării se numeşte 
legea salarizării unitare. Nu mai trebuie să gândim unitar, ci pe 
performanţă, pe rezultatele pe care le obţii, chiar şi în sistemul ad-
ministrativ. Cred că aceasta este una dintre marile reforme pe care 
trebuie să le facă statul în ansamblul lui”, a declarat Lucian Heiuş.

Deși primele referințe legate de salariile bugetarilor au vizat 
ANAF, președintele Fiscului a spus că situația este dezastruoasă în 
toate instituțiile statului. Peste tot este nevoie de o modernizare…» 
(playtech.ro) 

Și cu pensia unică și unitară, cum rămâne?...Vai de noi. Suntem  
singura țară din lume care acordă pensia după contributivitate cal-
culată la aprox. 40 de ani de muncă (fără rost, fără competitivitate!) 
…Nu tu invenții, inovații, lucrări unice, desigur, formidabil, cu docto- 
rate furate. Păi cum să dai tu salariile si deci și pensile funție și de 
doctorate!?...

10 noiembrie/2022
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Arhim.	Veniamin	MICLE

Numele Giula, scris sub diferite forme, ca: Giulea, 
Gyula, Gyla, Gylas, Jula, Iula, Dzila, este foarte vechi 
în onomastica românească, fiind păstrat secole de-a 
rândul, mai ales că familiile feudale româneşti păstrau 
obiceiul ca primul născut să fie botezat cu numele 
bunicului. Practica se constată, generaţii de-a rândul, 
în genealogia unor vechi familii. Izvoare literare, ca 
De administrando imperio a împăratului Constantin 
Porfirogenetul (944–959), Legenda Sancti Stephani 
(1077–1083) şi Gesta Hungarorum (1200) amin-
tesc de mai mulţi conducătorii ai românilor, cu acest 
nume. Păstrat de unii descendenţi ai voievodului Gelu 
Românul, numele a cunoscut o răspândire foarte mare,  
atât în Transilvania, cât şi în Banat, fiind întâlnit în toate  
zonele respective. Astfel, între anii 1233–1239, banul  
de Severin era Giula, scris sub forma de Iula, Jwla sau 
Gyula. De asemenea, o cercetare a Capitlului Trans-
ilvaniei arată, în urma unei plângeri din 6 noiembrie 
1353 a nobilului Toma din Reghin, că Iacob, fiul lui Vyd 
castelanul de Ciceu, a trimis pe românii săi şi pe cnezii, 
anume Petru fiul lui Mihail Jula, precum şi alţi oameni 
de rând care ţin de acea cetate asupra domeniilor din 
Cuzdrioara şi Chirău pe care le-a jefuit, iar la 15 mai 
1366, Desideriu, din familia Vas de Ţaga, a trebuit să 
jure că nu din porunca sa au năvălit cnezul Ladislau şi  
voievodul Giula din Mihăl asupra moşiei Chesa au Ky-
whaza a lui Ladislau din Iclod, unde au săvârşit mari 
stricăciuni şi pagube materiale.  

Dimpotrivă, după cum adeveresc documentele 
păstrate, numele Giula nu a cunoscut mare populari-
tate în onomastica maramureşeană; el a rămas famil-
iar Giuleştenilor, unde întâlnim pe Giula de Şugatag, 
Giula Albu-Fejer, Giula fiul lui Fitze şi Giula fiul lui Pop 
Nan, toţi descendenţi ai cnezului Giula din Giuleşti.

Numele Giula, în onomastica maramureşeană, an-
terior secolului al XIV-lea, a atras atenţia istoricilor. În 
acest sens, academicianul Ştefan Pascu scria că Trans-
ilvania a avut trei voievozi care au purtat numele de 
Giula: în 1002, era  Giula „cel Tânăr”; în anii 1201 şi 
1214, alt voievod purta acest nume, iar între 1229–
1231, era tot un Giula, „dar nu se poate afirma că cei 
doi ultimi voievozi proveneau din Giuleşti, pentru că 
sunt menţionaţi ca venind din Alba Iulia şi din Solnoc”.  
Academicianul are dreptate: problema trebuie abor-
dată invers: „Din Alba Iulia şi Solnoc”, s-a trecut în 
Maramureş. Probabil, evenimentul a avut loc în timpul 
invaziei tătarilor, din anul 1241, care nimicesc Imperi-
ul cuman şi invadează Ungaria, pustiind-o de-a lungul 
şi de-a latul, însă n-au pătruns în Maramureş, unde 
s-au adăpostit mulţi românii refugiaţi de prin satele 
lor din Transilvania. Din această cauză, acest Giula din 
Giuleşti trebuie considerat un urmaş al voievozilor 
Giuleşteni de la Alba Iulia, care s-a retras din faţa 
năvălitorilor în munţii maramureşeni; acolo s-au înru-
dit, prin căsătorie, cu familia nobililor Dragoşeşti, de 
la care au primit teritoriile de pe valea Marei, unde şi-
au întemeiat sate noi, continuându-şi viaţa normală.

Despre fondatorul satului Giuleşti, istoricii vorbesc 
de Giula cel Bătrân. În aceste circumstanţe, se pune 
întrebarea: Cât de „bătrân” era Giula cel Bătrân? 
Apelând tot la cercetările academicianului Ştefan 
Pascu, constatăm că, tratând despre primele atestări 
documentare din Maramureş, istoricul întocmeşte 
lista celor dintâi cnezi maramureşeni; printre ei se 
numără şi Dragoş, fiul lui Giula, menţionat într-un act 
din anul 1282, în calitate de martor la o hotărnicire. 
Presupunând că Dragoş avea aproximativ 40 de ani, el 

trebuia să se fi născut în preajma anului 1242, iar tatăl 
său, Giula, în jurul anului 1222.

Cercetătorii sunt de acord, pe baza actului din 
1349, că Giula din Giuleşti este fiul unui Dragoş, dar 
la întrebarea: cine a fost acel Dragoş?, răspunsurile 
se diversifică. De-a lungul timpului s-au emis numero-
ase opinii contradictorii, atât datorită insuficienţei 
documentelor ajunse până în vremea noastră, cât 
şi a examinării unilaterale a celor existente. Pentru 
început, remarcăm faptul că, anterior anului 1349, 
existau două personalităţi care purtau acest nume: 
Dragoş, tatăl lui Dragomir din Giuleşti, în 1317, şi 
Dragoş din Bedeu, în 1336.

Despre Dragoş, tatăl lui Dragomir din Giuleşti, 
istoria oferă o singură mărturie documentară, 
consemnată de o Diplomă emisă în anul 1317. Origi-
nalul acestui act s-a pierdut, dar s-a păstrat rezumatul 
lui într-un manuscris intitulat Productio nobilium an-
nii 1752, text descoperit de Ioan Mihályi de Apşa în-
tre scrisorile lui Nuţu Rednik a lui Belyn din Giuleşti, şi 
care fusese redactat de autorităţile austriece, pe baza 
vechilor documente, la mijlocul veacului al XVIII-lea, 
în Maramureş.

      Dragoş de Bedeu apare într-un act eliberat de 
Capitlul din Agria, la 25 decembrie 1336, prin care se 
arată că, pentru satul Bedeu, stăpânit de fraţii Dragoş 
şi Drag, ambii „slujitorii domnului nostru regele”, au 
fost „alese hotarele” de către aprodul Curţii regale, 
magistrul Egidiu, şi preotul Nicolae, trimisul Capitlu-
lui bisericii din Agria. Deşi nu dispunem de alte docu-
mente privind pe acest Dragoş, totuşi, în general, 
personalitatea sa poate fi  reconstituită. În calitate de 
„slujitor al regelui”, se ştie că aparţinea micii nobilimi 
în devenire. După cum s-a constatat, membrii aces-
tei categorii sociale  dobândiseră privilegii nobiliare 
încă din timpul regelui Andrei al II-lea (1175–1235), 
prin „Bula de Aur”; ele denotă prestigiul de care se 
bucurau, încât nimeni nu  avea voie să-i molesteze, 
iar judecarea lor aparţinea numai Tribunalului regal; 
de asemenea, regele avea obligaţia să-i echipeze, 
pe cheltuială proprie, când purta războaie în afara 
frontierelor Regatului. Mulţi dintre slujitorii regelui 
locuiau la ţară, iar unii obţineau din partea suver-
anului anumite proprietăţi. În virtutea acestui drept, 
Dragoşeştii primiseră moşia Bedeu, acea Bedeuhaza, 
probabil o moşie confiscată de suveran de la vreun 
Bedö infidel, şi donată lor, fiind situată „către miază-
noapte”, pe unde „trece drumul mare care duce din 
Maramureş spre Ungaria”, deci mult mai aproape de 
graniţele Regatului, decât Giuleştii de pe Mara.

Studiind originea celor două personalităţi – 
Dragoş de Giuleşti şi Dragoş de Bedeu – cercetătorii 
au ajuns la concluzii diferite cu privire la relaţiile din-
tre aceste două familii cneziale maramureşene; unii 
nu constată nici o legătură între ele. Istorici renumiţi 
susţin că Dragoş, menţionat în Diploma din 1317, 
este capul familiei Giuleştenilor, dar nu are nimic co-
mun cu Dragoşeştii din Bedeu, sau că nu există nici 
o legătură între cnezii „Giuleşteni” şi „Dragoşeşti”, ci 
potrivirea numelor a creat confuzii între istorici. S-a 
mai afirmat că diplomele din 15 septembrie 1349 şi 
20 martie 1360, emise de regele Ludovic I cel Mare 
(1370–1382), provin dintr-o perioadă destul de tul-
bure; din cuprinsul lor, ar rezulta că, atât Dragoş, tatăl 
lui Giula din Giuleşti, cât şi Dragoş, fiul aceluiaşi Giula, 
nu trebuie confundaţi cu voievodul Dragoş. În acest 
sens, cea mai recentă contribuţie la studierea proble-
mei, exclude identificarea lui Dragoş Vodă, cu Dragoş 
din Bedeu.

Totuşi, o analiză mai atentă a documentelor, pre-
cum şi coroborarea lor cu altele, descoperite recent, 
arată că, între cei doi Dragoş, există o legătură de 
filiaţie. Primul Dragoş, menţionat în Diploma din 1317, 
este bunicul lui Dragoş din Bedeu, descălecătorul 
Moldovei. Aceasta se observă din faptul că, în epoca 
respectivă, diferenţa între generaţii era sub 20 de ani. 
Se ştie că românii se conduceau după dreptul mat-
rimonial bizantin, aplicat de autoritatea religioasă a 
Bisericii Ortodoxe, care admitea căsătoria băieţilor la 
vârsta de 14 ani, iar a fetelor la 12 ani.  De asemenea, 
Rahonczi Codex, redactat la sfârşitul secolului al XI-
lea şi începutul celui următor, care prezintă realităţi 
referitoare la strămoşii noştri, cuprinde şi Jurământul 
tinerilor blaki din secolul al XI-lea – rostit după cuvân-
tul mitropolitului – de noii recruţi, începând cu cei de 
15 ani, când erau investiţi în faţa crucii cu însemnele 
ostăşeşti: căciula înaltă şi mantaua lungă. Deci, încor-
porarea în efectivele militare avea loc la vârsta de 15 
ani, motiv pentru care, mulţi tineri încheiau căsătorii 
ca, în cazul dispariţiei de-a lungul deselor războaie ale 
epocii, să le rămână urmaşi.

Referindu-se la primul Dragoş, menţionat în anul 
1317, unii cercetători au emis ipoteza că Dragoşeştii 
din Bedeu şi cei din Giuleşti descind dintr-un strămoş 
comun. În secolul al XIII-lea, tot teritoriul aparţinuse 
unui singur stăpân, formând un voivodat puternic, 
de la care apoi, divizându-se prin moşteniri, s-a ajuns 
la proprietarii atestaţi documentar. În acest sens, se 
presupune că Diploma din 1317 a fost emisă la mo-
artea voievodului Dragoş de Maramureş, cu reşedinţa 
în Giuleşti, care a trăit între anii 1250–1317, fiind fiul 
unui Giula care trăia probabil la Giuleşti, către anul 
1270.     

Unii istorici consideră pe Dragoş, tatăl lui Drag-
omir,  menţionat în Diploma din 1317, ca fiind Dragoş 
Românul, însă documentul respectiv nu atribuie lui 
Dragoş apelativul de „Românul”, ci scrie că satele au 
fost „date lui Dragomir, fiul lui Dragoş, şi celorlalţi 
fraţi ai săi, confirmate şi prin alte documente”. În 
această privinţă, A. D. Xenopol (1847–1920) afirmă 
că familia cnezilor din Giuleşti cuprinde pe Dragoş, 
numit Valahul, al cărui fiu Giula a avut ca fiu pe alt 
Dragoş, răsplătit de rege pentru participarea la lupt-
ele din Moldova, din 1359. Probabil marele istoric 
a beneficiat de anumite documente care nu se mai 
păstrează, pe temeiul cărora face această afirmaţie 
care, de fapt, este identică cu cea păstrată în Fondul 
familiei Rednic din Giuleşti. Actul, provenind de la re-
gele Carol Robert la anul 1317, al cărui rezumat este 
păstrat în „Registrul cu înscrierile posesiunilor nobili-
are ale regelui Ludovic asupra satului Giuleşti (Gyula-
falva)” arată limpede că este vorba de „Dragoş, fiul lui 
Giula (Gyula), care a fost fiul românului Dragoş.” Până 
la data respectivă, din documentele maramureşene 
cunoaştem un singur Dragoş numit „Românul”, pe 
Dragoş din Bedeu, viitorul voievod al Moldovei: Diplo-
ma din 1336, referindu-se la moşia Bedeu, precizează 
că este „a   românilor (valahorum) Drag şi Dragoş”.

Deci, Dragoş Vodă de Bedeu, din prima căsătorie 
a avut un fiu, pe care l-a botezat cu numele bunicu-
lui său, Giula. Deşi tradiţia folclorică susţine că soţia 
lui Dragoş a fost „de lege sască”, totuşi nu ar fi exclus 
ca, rămas văduv, să fi luat în căsătorie o locuitoare 
a cetăţii Hust, unde presta serviciu militar; originea 
germană a soţiei lui Dragoş este admisă şi de H. Wec-
zerka. Din această căsătorie a rezultat un fiu, care la 
botez  a primit numele Sas, cunoscut sub numele de 
„Sas Vodă”. (Continuare în pag. 12)

NOBILII	MICLE,	DE-A	LUNGUL	SECOLELOR
Giuleştenii	de	Alba	Iulia,	în	Maramureş

(II)



Mihai	SPORIȘ

Am primit, relativ recent, cartea colegului „se-
nior”  Anton Ciobotaru, cu ocazia unui bilanț, 

în 2022, al asociației „Seniorilor”:  „VERSURI culese 
din SOARE”, Editura BIBLIOSTAR, Rm. Vâlcea, 2018.  
Invocăm aici întârzierea cronicii noastre (datorată 
unui om de cultură foarte activ al asociației și o pre-
zență permanentă a revistei noastre –Seniorii!- cu 
poeme, reportaje de călătorie, recuperări ale unor 
mari personalități ale culturii române/ vezi... Emil 
Cioran!), pe seama pandemiei Covid, dar și absenței 
postării online, posibilă in social media și chiar pe cul-
turaarsmundi.ro, care nu și-a permis nicio întrerupere 
a comunicării. Am primit darul cu bucurie, aflând că 
buna noastră prietenă Angela Calangiu (întretimp 
plecată la cele veșnice!) realizase corectura. Apoi 
grafica inspirată a coperților și titlul îmi sugerau, in-
stantaneu, că duhul lui Adrian Păunescu se inculcase 
scriptură inspirată, ba chiar și chip, semnătură. Cum 
să nu mă bucure întâlnirea cu duhul 
marelui poet, când tocmai stătusem 
într-un dialog cu el, prin 2019? (vezi  
„Dialoguri cu duhul poeților – recitiri, 
reformulări, răstălmăciri” Ed. INTOL 
PRESS, Rm. Vâlcea, 2019 , p.90-108 ...  
sub titlul:  „Citim... „Până la capăt, 
rememorăm, întrebăm și cităm...”).  

La prima atingere cu privirea, 
chipul transfigurat al poetului care... 
înflăcărase cultura română, mă 
aruncă cu gândul la chipul împietrit de 
spaimă al nefericitului profet troian, 
Laocoon. Anticipa întunecarea ce va 
pune capăt  unei suferințe, pe cale 
să se înstăpânească..., după o cădere 
prezisă! Răsfoiesc paginile și titlurile 
poemelor , de-a împreună cu grafica interioară și mă 
edific asupra unui consens ideatic cu autorul. Vre-
mea noastră, cu altă viteză de procesare a realității 
sociale, ne făcuse martori sincroni atâtor evenimente 
pe care înțelegerea comună – asincronă pasului alert 
al prea tehnologiilor rezervate prea puținilor din 
scenă!- mai are de așteptat adevărul omenește posi-
bil, și el sub greutatea mentalului, ca povară inerțială 
peste generații! Cu propria dumerire asupra  celor 
trăite și cu posibilitatea punerii stărilor într-o anume 
balanță, asumându-ne obligația de-a ne asuma 
citirea evenimentelor contemporane nouă și în cheia 
experiențelor nemijlocite, a acumulărilor cultural-
spirituale, dintr-un angajament civic probat (ca mem-
brii ai Asociației „Seniorii”!) , ne-am pus la dispoziția 
societății prin  presa culturală și de atitudine, în folo-
sul celor ce pot primi cele lăsate de zestre, ca  o bază 
de fapte, evenimente... petrecute, necesare propriei 
înțelegeri cu propria procesare...

Cartea în discuție apare în 2018, iar cronica 
noastră, pentru atragerea atenției și ducerea vestirii 
la mai mulți, abia după patru ani! Nu cumva valorile 
adăugate înțelesurilor celor întâmplate demult se 
rostogolesc prea încet, la foarte puțini (vezi mărimea 
tirajului și absența canalelor de comunicare disponi-
bile!) în raport cu imediatul atâtor informații  care 
ne potopesc contradictoriu și agresiv într-un vacarm 
greu deslușibil? Așa înțeleg apariția asocierilor oame-
nilor de cultură, în fapt elita societății, și sarcina pe 
care și-o asumă pentru prezervarea patrimoniului cul-
tural și chiar a imensului lor potențial de cunoaștere. 
Salut cu bucurie apariția editorială a acestei cărți și 
îmi permit o succintă prezentare, fără a-mi asuma 
misiunea criticului literar, ci doar pe cea a cititorului 
bucuros de darul primit. 

AMINTIRI	ÎNFLĂCĂRATE...
Cartea lui Anton Ciobotaru începe cu răspunsul 

la întrebarea (sugerată de Eugen Ionescu): „De ce 
scriu?”.  Ne spune explicit: „Pentru mine scrisul , 
poezia în esența ei, este un act responsabil”, iar la în-
trebare (...), răspunsul este fundamental obligatoriu 
pentru a ne justifica neliniștile. „Și, din păcate aceste 
stări au existat și mai persistă încă.” Conținutul ne 
este și el apriori precizat și îl regasim în structurarea 
părților, anunțate de un Mottou: „... evoc din toată 
inima și cu toată ființa mea pe Adrian Păunescu!” 
(vezi motto, p.5) ; „sunt fapte care guvernează stări”/
vezi „evenimentele însângerate din 1989...” (cu mot-
toul inspirat p. 17, din J.F.Kenedy: „Schimbarea este 
legea vieții. Acei care privesc numai în trecut sau în 
prezent, în mod sigur vor pierde viitorul.”) . În luptă 
cu sine, ca un „Moromete actual”, cuprins de nos-
talgie, fără a se teme de partizanatele puterilor col-
orate, uneori resemnat, alteori cu dorul satului- în 
apus acum!- autorul se constată amestecul stihial al 
părții a III-a. (vezi mottoul –p.33!- ca o cugetare pro-

prie: „Sunt materie și spirit în proporții 
inegale/De la naștere la moarte, nu 
există altă cale/ Cred în aer, foc și apă, 
dar mai cred și în pământ/ Și mai cred 
că universul este infinit și sfânt”. Partea 
finală, anunțată de mottoul din Nicolas 
Sparks, p.43 („Iubirea este ca vântul:/
Nu o poți vedea dar o poți simți”) este 
dedicată cugetărilor, amintirilor, dedica-
țiilor... din dragoste  și... jocurilor vieții. 
Titlurile poemelor atenționează fericit 
conținutul mesajelor versificate. Titlul 
cărții este dat de poemul de la p.26, 
care încifrează vremea propriei noastre 
creșteri (mă declaram mai sus sincron 
aceleași curgeri!) : „Am cules cu sece- 
ra pâinea din lan/Și cu ciocanul am bă-

tut oțelul încins...”. Decembrie trist și însângerat, la 
schimbarea unui macaz, căruia nu i-am aflat încă mer-
sul trenurilor și impiegatul, dar pus în seama poporu-
lui încă..., provoacă încă martorilor în viață neliniștea 
și constatările nefericite, cărora suntem obligați să le 
dăm glas, altfel istoria răbdătoare nu le va putea lim-
pezi, spre revenirea în firescul adevărului, eliberat și el 
de atâtea partizanate. Cartea unui patriot, asemenea  
lui Adrian Păunescu, Grigore Vieru... își asumă sentin-
țele și constată perpetuua  cădere (cu speranța că nu 
definitivă!) a României ( ca... eternă lacrimă ) în cate-
goria tristă a ireversibilului și asta pentru că  o văd 
cum alunecă în ultimile decenii pe o pantă abruptă.

În loc de altă concluzie adăugăm zisa autorului din 
prefață, pentru că încheierea cu poemul „Dezamăgire” 
pune niște întrebări incomode, la care nu vom primi 
răspunsuri prea curând, când Justiția română are 
eticheta MCV-ului și prescrierea vinovățiilor, amâna-
rea sentințelor... până la calende. Până la Dumnezeu... 
sfinții Lui pământeni, tot amână sentințele. Concluzia, 
autorului este invocată în introducere iar cartea este 
o demonstrație în vers clasic: „România este eterna 
lacrimă ieșită dintr-un spirit contradictoriu. Suntem 
neglijenți  cu destinul ei  și îi asigurăm zilnic un viitor 
fără o relație cauzală cu valoarea trecutului și ezitările 
prezentului.”

În spiritul colegei noastre, poeta Marinela Belu 
Capșa, care a declarat, tot în versuri,  că nu poate 
să tacă..., autorul spune: „ Să uit nu pot, dar a ierta 
se poate,/.../Aștept și cred că nu e prea departe/ O 
judecată dreaptă și nobile trăirii.”

Mă declar solidar atitudinii celor doi seniori și  
îi mulțumesc lui Anton Ciobotaru pentru cartea  
dăruită.

1. Nov. 2022

Având în vedere vechiul obicei păstrat, nu numai 
de români, ci şi de alte popoare, de a boteza pe primul 
născut cu prenumele bunicului, vedem că primul 
nepot al lui Giula, avut de la fiu său Dragoş, se cheamă 
Giula, iar Diploma din 20 martie 1360 arată clar fo-
losirea constantă a aceloraşi nume în cadrul familiei: 
Dragoş – Giula – Dragoş – Giula. Deci, se deduce că 
Dragomir, atestat în anul 1317, a avut mai mulţi fraţi 
care nu au fost menţionaţi nominal, iar cel mai mare, 
Giula, murise la data emiterii diplomei. Acest Giula a 
avut pe Drag şi Dragoş, românii din Bedeu, iar Dragoş 
Românul şi-a botezat primul născut după prenumele 
tatălui său, Giula; acesta este Giula din Giuleşti, cunos-
cut şi sub numele de „Giula, fiul lui Dragoş Românul”.

Observaţia  istoricului Dimitrie Onciul, care adeve- 
reşte  înrudirea celor două personaje, Giula din Giuleşti  
şi Sas Vodă, este interesantă, dar autorul nu reuşeşte să  
le distingă, mai ales datorită faptului că nu se încer- 
case încă o identificare a cnezului Giula din Giuleşti 
– personajul cheie în genealogia Dragoşeştilor. El a 
observat din documente că, atât familia lui Giula din 
Giuleşti cât şi a lui Sas Vodă au copiii cu nume identice 
(Dragoş/Drag, Ştefan, Dragomir), dar acest fenomen 
se explică prin faptul că cei doi şi-au botezat copiii cu 
nume preluate de la părinţii şi strămoşii lor comuni. 
Deci, nu pot fi admise, ca veridice, afirmaţiile istoricu-
lui, că: „Sas, al cărui nume adevărat este Giula (Iuliu)”, 
sau cea referitoare la o monedă, „fără inscripţie şi 
cu marca Moldovei, cap de zimbru şi cu steaua între 
coarne, din timpul lui Dragoş sau al fiului său Giula-
Sas”.  (Va urma) 

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

ANTOLOGIA	„GALAXY”... (Urmare din pag. 5)

Poeziile cunoscutului poet Gelu Dragoș din 
Maramureș sunt de o profunzime ce frisonează sufl-
etul cititorului. Angela Dumbravă este prezentă cu o 
proză a amintirilor din copilărie.În acest amplu volum 
mai semnează Trandafir Sînpetru, Ecaterina Rolea, 
Lăcrimioara Iva, Silvia Mihăilescu, Victor Manole cu 
poeme de înțelepciune într-un vers, Titina Nica Țene 
o poetă de o sensibilitate deosebită și cu un talent 
nativ, șlefuit prin cultură, Maria Popescu-Vasilica, din 
Canada, are o proză de analiză în căutarea identității, 
Anișoara Laura Mustețiu, Al.Florin Țene cu motto-
ul “Gândul scriitorului face greșeli.Inspirația venită 
dinspre Celula lui Dumnezeu, niciodată. “Lista celor 
cuprinși în această Antologie continua cu Nina Lavr-
ic, Gabriela Raucă,  din Australia, Elena Coca Mahlu, 
Leliana Mihaela Rădulescu, Violeta Petre, o talentată 
poetă constățeană, Vasile Bele maramureșanu cu po-
eme scrise în vers alb în care descoperim o atmosferă 
arhaică,  Vasile Aioanei, Adriana Iliescu, Constan-
tin Anton, Ștefan Doroftei Doimăneanu, Marian 
Costache, din Canada, ardeleanu Arpad Toth, Maria 
Trif, cu poezii în stil clasic, Ionuț Țene un poet avan-
gardist reprezentantul poeților clujeni, Cristian Pavel 
din Canada,  Kessy Ellys, Ana Drăghici Munteanu din 
Statele Americii,  Lucian Dumbravă cu un eseu despre 
poezia Mihaelei CD și personalitatea acesteia, Ioan 
Romeo Roșiianu cu un eseu despre viață și sfârșitul 
omului, inclusiv despre nevoia de divinitate ca sprijin 
sufletesc. Antologia se încheie cu poezi în stil clasic 
semnată de Mihaela CD, în care descoperim idei de-
spre viață și speranță.

Această Antologie ne descoperă o adâncă legătură 
cu tradițiile literaturii naționale, cultura scriitorilor 
incluși solidă și diversă, talentul fac din aceștia un 
adevărat clasicism al poeziei și prozei românești con-
temporane de pretutindeni.

Strădania Editurii  Globart Universum se înscrie în 
acele instituții, puține la număr, care cu profesional-
ism promovează creația literară autentică românească 
pe meridianele lumii.
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La Vaideeni, comunitate cu profunde senti-
mente româneşti, s-a omagiat, printr-un proi-

ect cultural al Fundaţiei VAIDEENII, numit simbolic 
„Vaideeniul Regal!”, Centenarul Încoronării Regelui 
Ferdinand şi a Reginei Maria, la 15 octombrie 1922, la 
Alba-Iulia, ca Regi Întregitori ai României Mari.

Ideea unui astfel de proiect mă bântuia de multă 
vreme, plămădindu-l în tăcere, susţinându-l cu 
încăpăţânare şi punându-l în practică la Vaideeni, la 
Pensiunea „Moara Viselor”, în perioada 8-17 octomb-
rie 2022, cu ajutorul prietenilor din Consiliul Director 
al Fundaţiei VAIDEENII: Ion (Nuşu) Jinaru, Ghiorghiţă 
Titel, Dumitru (Mitică) Vinereanu, Alexandru Hando-
lescu, Oana Burticioaia, Vladimir (Victor) Dumitrescu, 
Ivan Jinaru şi Tatiana Tănase.

De ce „Vaideeniul Regal”?
În primul rând pentru că, majoritar, oamenii din 

Vaideeni sunt de obârşie din Ardeal, leagănul românis-
mului, oameni care nu şi-au uitat originea şi credinţa 
şi care au în ADN-ul lor întipărită ca 
o engramă întoarcerea la tradiţia 
monarhică, tradiţie -  refugiu al oa-
menilor educaţi.

În al doilea rând pentru că 
unul din poeţii-păstori ai Vai-
deeniului, Dumitru Vartolomei 
Tărtăreanu, rănit în Războiul În-
tregirii Neamului şi aflat pe un pat 
de spital din Iaşi, primind îngrijirea 
taumaturgică a Re-ginei Maria, i-a 
dedicat o poezie „Dor de păstor”, 
tran-scrisă de regină în memori-
ile sale la data de vineri 27 aprilie 
/ 10 mai 1918: „M-am dus cu Mignon (Mărioara 
fiica Regelui Ferdinand şi Regina Maria, a ajuns 
Regină a Iugoslaviei - n.ns) la Spitalul Elena Doamna  
(din Iaşi), unde am decorat trei sanitari. Unul din- 
tre răniţi, cioban de lângă Horezu, mi-a citit o doină 
înduioşătoare, pe care mi-a compus-o azi-noapte, 
ştiind că de dimineaţă urma să vin – versuri tare fru-
moase, le lipesc aici pe pagina alăturată. Şi e un simplu 
păstor de pe dealurile care înconjoară scumpul meu 
Horezu.”  (Maria, Regina României, Jurnal de război, 
vol. II, Bucureşti, Editura „Humanitas”, 2015, p.100) 

Şi nu în ultimul rând, în aminirea prezenţei Regelui 
Mihai şi a Reginei Ana la Vaideeni, la 27 iunie 1998, 
vizită ce a rămas adânc întipărită în memoria oameni-
lor şi a locurilor.

Fundaţia VAIDEENII, având ca preşedinte pe  Ion 
(Nuşu) Jinaru, şi-a asumat rolul de organizator al aces-
tui omagiu adus înaintaşilor, proiectul „Vaideeniul Re-
gal!” fiind continuator al proiectului „Eroii nu se plâng, 
Eroii se slăvesc!”  (2017, proiect comemorativ şi res-
taurator al celor ce au biruit ori s-au scarificat pentru 
Întregirea Neamului) şi deschizător de drum pentru 
proiectul „SusŢinem Eroii!” (proiect ce îşi propune 
scoaterea din negura vremurilor a personalităţilor din 
comuna Vaideeni ).

Au răspuns la chemarea  civică a Fundaţiei VAI-
DEENI, pentru susținerea acestui proiect domnul pri-
mar Daniel-Achim Băluţă şi Consiliul Local Vaideeni, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea (director 
– prof. dr. Florin Epure), Muzeul Judeţean „Aurelian 
Sacerdoţeanu” Vâlcea (director – prof. dr. Claudiu Au-
rel Tulugea) şi Centru Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea (director – 
Alin Pavelescu).

VAIDEENIUL	REGAL!
Proiectul cultural „Vaideeniul Regal” a cuprins trei 

evenimente etno-culturale: Tabăra de creaţie artistică 
„Vaideenii, istorie în culori”.  

Această ediţie, ediţia a II-a - ediţia de toam- 
nă, a avut drept scop conservarea şi promo-varea 
patrimoniului material şi imaterial al comunităţii din 
Vaideeni, eternizarea lui prin opere de artă plein-air 
şi dezvoltarea educației artistice în rândul publicului.

Tabăra a reunit artişti plastici recunoscuţi naţional 
şi internaţional: Sterică Bădălan - Galaţi, Marta De-
leanu -Cluj Napoca, Ion Drăghici -Bucureşti, Cornelia 
Gherlan -Bucureşti, Florin Mihai -Bucureşti, Gheor-
ghe Mosorescu -Brăila, Ioan Oratie -Bucureşti, George 
Păunescu -Bucureşti, Alexandru Ştefăniţă-Bucureşti şi 
Pavel Torony -Timişoara. 

Timp de 10 zile, timp în care s-au apropiat de sufle-
tul vaideeanului, de murmurul izvoarelor şi freamătul 
muntelui, pictorii au creat opere valoroase de artă, 
20 dintre acestea intrând în patrimoniul Fundaţiei 

VAIDEENII, adăugându-se celor 20 de tablouri de la 
prima ediţie –ediţia de vară.  

Reuşita acestor ediţii se datorează, în mare măsură, 
curatorului taberei, doamnei Liliana Beu  (director ad-
junct Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâl-
cea), „naşa” acestei manifestări cultural-artistice, prin 
denumirea dată. 

De menţionat că locul unde s-au ţinut atelierele de   
creaţie şi vernisajul au aparţinut lui Victor Apostoloiu, 
cunoscut în lumea artişilor plastici români şi originar 
din Vaideeni (a se vedea pe afiş creaţia sa „Fluieraşi”). 

Fundaţia VAIDEENII îşi propune să continue 
această manifestare prin organizarea unor noi ediţii 
de iarnă şi de primăvară, ca mai apoi să editeze un 
album cu „anotimpurile” Vaideeniului.

Festivalul „S-o facem de oaie!”, festival de 
epigramă şi pastramă.

Aflat la ediţia inaugurală, cu temerile şi cu 
aşteptările inerente, acest festival a urmărit promova-
rea valorilor tradiţionale ale comunităţii din Vaideeni, 
gastronomia, arta artizanală, umorul acesteia şi per-
petuarea acestora prin generaţia tânără.

Moderat de domnul Bogdan Popian, spectacolul 
umoristic a fost susţinut de epigramişti cu renume, 
şi anume: Grigore Dobreanu – Târgu Jiu, Alexan-
dru Hanganu – Brăila, Florin Rotaru – Buzău, Mihai 
Sălcuţan – Buzău, Stela Şerb – Brăila, Ion Toderaşcu 
–Vaslui,  de vâlcenii Ion Micuţ, Gheorghe Cărbunescu 
şi Alexandru Neagu (ultimul profesor de matematică 
la Şcoala gimnazială „Luca Solomon” din Vaideeni) şi 
a fost o adevărată încântare pentru numerosul public, 
momentele umoristice fiind suplimentate de recital-
urile cantautorului Dan State şi ale grupului folcloric 
„Moştenitorii” din Pietrari, cei prezenţi beneficiind 

gratuit şi de portretele realizate de caricaturistul Cor-
nel Chiorean. 

După „burta de râs”, servită de epigramişti, a 
urmat o porţie de produse tradiţionale ciobăneşti, 
producătorii locali au încins grătarele şi au aţâţat focul 
sub ceaunele atârnate în crăcane, frăgezind pastrama 
şi tocanul de oaie, stâmpărate cu mămăligă şi brânză, 
udate cu ţuică şi vin şi îndulcite cu gogoşele, miere şi 
„socată”.

La târg au participat şi meşterii populari locali, 
păstrători ai artei tradiţionale, făuritori la străvechiul 
„război de ţesut” a feţelor de masă, a draperiilor, 
săculeţelor şi covoarelor de zestre -  Ioana (Onica) 
Stăniloiu, a prelucrarea pieilor pentru cojoace -Ionel 
Ciontea sau dăltuitori în lemn pentru obţinerea obi-
ectelor de uz casnic cu iz de artă – Stan Dumitru.

Un minispectacol artistic susţinut Ana Maria Gheo-
rghescu şi Marius Ţugulescu, acompaniaţi de formaţia 
Marian Bădulescu, cu toţii fii ai satului, au umplut de 

bucurie inima celor aproximativ 
350 de participanţi, îndemn pentru 
continuitate şi dezvoltare viitoare 
(inclusiv un târg de animale).

Expoziţia „Vaideeniul şi Casa 
Regală a României” a readus în 
memoria vizitatorilor sentimentele 
trăite în timpul prezenţei Regelui 
Mihai şi a Reginei Ana la Vaideeni, 
în 27 iunie 1998, fotografiile ex-
puse oprind timpul în loc.

Realizată graţie arhivei per-
sonale a domnului Adam Jinaru, 
primarul de atunci al comunei 

Vaideeni, expoziţia foto a generat amintiri – surse is-
torice pentru cei ce se vor încumenta la scrierea isto-
riei Vaideeniului: primirea Majestăţilor Lor cu pâine 
şi sare, dar şi cu plosca cu rachiu şi fluierul doinitor, 
semnarea în Cartea de Onoare a Căminului cultural 
„Vartolomei Todeci” din Vaideeni, întâlnirea de taină 
cu „doamna munţilor” Lucreţia Ciobanu, hrănirea 
fără frică cu mămăligă din mână, de către Regina Ana 
a câinilor aparținând ciobanului Ion Grătar la stâna 
din Ursu şi multe şi multe ...

Anul 2023 este anul în care se împlinesc 25 de ani 
de la această vizită istorică la Vaideeni, eveniment ce  
trebuie marcat ca atare şi deja Fundaţia Vaideeni creea- 
ză scenarii pentru omagierea cum se cuvine a acestei  
clipe de veşnicie, inclusiv aducerea la Vaideeni a Ma- 
jestăţii Sale Regina Margareta, Custode al Coroanei.

Mulţumiri sincere se cuvin şi celor care au contribu-
it financiar, personal sau prin societăţile economice pe 
care le administrează, la reuşita „Vaideeniului Regal!”:  
doamnelor Flori Pătruşcă şi Irina Crăciunescu precum  
şi domnilor Adam Crăciunescu, Grigore Crăciunescu,  
Bogdan Ţuglui, Valerian Miuţă, Vasile Sărdăroiu, Gabriel  
Pavelescu, Ion (Nuşu)  Jinaru şi Andrei Handolescu.

    Succesul acestui proiect, reflectat în mass-me-
dia locală şi naţională, obligă la ridicarea ştachetei şi 
la diversificarea evenimentelor, parteneriatul durabil 
între UAT Vaideeni şi Fundaţia Vaideenii, încheiat re-
cent, fiind o dovadă a înţelegerii acestor necesităţi.

Prof.	Cătălin	SÎIULESCU
Prof.	Lăcrămioara	SÎIULESCU	
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Biroul	de	Presă

Ovidiu	Cristian	DINICĂ

Piesa a cărei acțiune se desfășoară între iluzo-
riu și real este o fină analiză a societății umane 

traversată de aspirații neîmplinite. Într-o mică lo-
calitate din Ungaria, Irgacs, în cârciuma comunității, 
unde un tată și fiica sa, Fundă, o tânără necăsătorită, 
acceptă să fie gazde poveștilor triste ce se petrec sub 
ochii lor, cu personaje neînsemnate ce-și duc traiul de 
pe o zi pe alta, sosește la un moment dat un scriitor 
din Budapesta în căutarea libertății patetice.

Comunitatea este caracterizată de eroi populari, 
recunoscuți și acceptați de mica societate. Ei poartă 
porecle proprii, distincte. Sfeclă, un fost polițist căruia 
i s-a desfăcut contractul de muncă pentru abuz în ser- 
viciu, este interpretat cu multă pasiune de Kostas Min- 
cu. Personajul său simte nevoia de a fi important, ima- 
ginea sa poartă amprenta jocului sugestiv. Dintr-o naivă  
credință are accese de personalitate, dându-se poli- 
țist, spre amuzamentul grupului de petrecăreți din  
bar. Nu are un vis, la el găsim dorința de a face drep- 
tate, de a fi erou. Nu se identifică cu aspirația libertății.

Înțeleptul grupului este Cârciumarul, interpretat 
cu eleganță de Radu Constantinov. La fiica acestuia, 
Fundă, o tânără de 26 de ani, găsim dorința libertății. 
O vedem refugiindu-se în urmărirea telenovelelor, cu 
toate că ește conștientă de mediul în care trăiește și 

că aspirația sa este idealizată. Actrița Bianca Cuculici 
joacă frumos („jogue bonito”).

Rolul Clamă, interpretat de Andrei Cătălin, este al 
unui taximetrist din Budapesta, tipul întreprinzătorului 
falit, model al descurcărețului, care este dispus să vise- 
ze fără însă să depună efort spre împlinirea dorințelor. 
       Veșnic prezent în bar este Satană, jucat de Cosmin 
Pană, rol de bețivan, profund resemnat în fața vieții, 
care adună amărăciunea existenței și înghite în sec. 
Aceștia, cu toții, sunt resemnați, toleranți. Pentru ei 
zilele sunt uniforme, niciunul neavând suficient curaj 
de a se desprinde. Formează o populație molcomă, 
prizonieră într-un ținut ce pare uitat de timp.

Alături de aceste caractere este Preotul, rol ce-l 
deține Constantin Dogioiu, un preot ce ar fi vrut să fie 
fotbalist și căruia îi place viața, neîntârziind să se bu-
cure de micile plăceri. La umbra credinței sale sumare 
de dovedește a fi, însă, un personaj frământat de 
răspunderea ce o poartă în fața comunității.

Singurul familist este Clamă, dar distant de soția sa, 
Femeia. Uimitoarea actriță Cătălina Sima joacă acest  
rol, al unei femei rătăcite ce pare că s-a refugiat în bău- 
tură. Ea nu are parte de tandrețea pe care și-o dorește, 
aflându-se permanent într-o singurătate chinuitoare, 
ocolită de soț și acceptată de milă în comunitate.

Această atmosferă pestriță, tulbure, resemnată, 
din care Dumnezeu pare să lipsească, este deranjată 

TEATRU

ZOLTAN	EGRESSY:	„PORTUGALIA”
de sosirea unui scriitor din Budapesta. Aparent un 
tip idealist, acceptat în localitate, dar neidentificat 
ca reprezentativ de către grup, capătă porecla de 
Poreclă. Actorul Ștefan Pavel, distribuit în acest rol, 
interpretează un tip visător, în căutarea liniștii, al cărui 
unic țel este să ajungă în Portugalia, unde infinitul să-i 
dea posibilitatea de contemplare, de a-și găsi echili-
brul interior prin starea de „saudad”, echivalentă cu 
împăcarea de sine.

Fundă găsește în scriitor un prieten și este 
cucerită de el. Se construiește o frumoasă relație 
care tinde spre armonia conviețuirii în doi, doar că, 
brusc, acesta înțelege că astfel nu își va putea duce la 
îndeplinire aspirația de a găsi starea de „saudad” pe 
țărmul Atlanticului, că nu va găsi libertatea, că nu va 
putea evada din constrângerile societății și să simtă 
pe deplin integrarea în absolutul contemplării. De 
asemenea, liniștea este tulburată și de sosirea de la 
Budapesta a Soției sale, interpretată de Reka Szász.

Un rol important îi revine lui Sfeclă care, spre îm-
plinirea destinului său, ucide un personaj neelucidat 
de autorul piesei, care ar putea reprezenta persoana 
care pedepsește puritatea. Crima este un șoc pentru 
comunitate. În urma evenimentului au loc schimbări 
de atitudine în micul grup ce-și duce împăcat viața.

Piesa sugerează o perspectivă asupra libertății in- 
dividuale ca aspirație către împlinire, dar este îngră-dită 
de răspunderile sociale. Într-o societate injustă per- 
sonalitate umană se închide, aspirațiile sunt limitate, 
dar rămâne visul ca singura posibilitate de evadare, 
de împlinire. Libertatea este dorință ce nu ține de 
visurile individuale, este cumulul aspirațiilor. Respon-
sabilitatea socială tinde spre conștientizarea de grup. 
Nu poți fi liber cât timp porți răspunderea unei familii. 
Libertatea individuală cumulează și egoism.

(Continuare în pag. 15)

(Cronică de spectator)

PRIMĂRIA	 RÂMNICULUI	 DOTEAZĂ	 DADP	 CU	 AUTOSPECIALE	 PENTRU	
INTERVENȚII	DE	URGENȚĂ

Vineri, 25 noiembrie, 
la Primăria Municipiu- 

lui a fost prezentată cea mai  
recentă achiziție pentru dota- 
rea Direcției Administrării Do- 
meniului Public: o auto-platfor- 
mă cu nacelă Renault Master  
cu posibilitatea de operare la  
înălțimi de până la 20 m. Cu  
ocazia prezentării, primarul 
Mircia Gutău a declarat că autospeciala va ușura intervențiile DADP în special pen-
tru remedierea disfuncționalităților din sistemul de iluminat public, dar și în cazul 
unor lucrări de urgență la blocuri, arbori etc. 

30	 NOIEMBRIE	 2022:	 	 START	 SĂRBĂTORILOR	 DE	 IARNĂ	 ÎN	 CENTRUL		
RÂMNICULUI

Pe 30 noiembrie se dă startul sărbătorilor de iarnă din centrul Râmnicu-
lui: aprinderea iluminatului festiv, concert cu Nicolae Furdui Iancu și foc 

de artificii! În ședința de Consiliu Local din 25 noiembrie s-a aprobat programul 
sărbătorilor de iarnă din centrul Râmnicu-
lui, grupate sub tradiționalul generic ”De-
cembrie Magic”. Startul va fi dat de spec-
tacolul ”Spirit Românesc” din 30 noiembrie 
- sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, care 
va anima Scuarul Mircea cel Bătrân de la 
ora 17.00 cu reprezentația ”Noaptea Sfân-
tului Andrei” a Teatrului Municipal ”Ariel” și 

a Corului Arhiepiscopiei 
condus de preotul Co-
druț Scurtu, urmată de 
un mini-show muzical 
al Filarmonicii ”Ion Du-
mitrescu” și de un mo-
ment artistic ”Noi sun-
tem români” coordonat 
de profesoara Mariana 
Ionescu. La ora 18.00, 
va avea loc deschiderea 
oficială a Târgului de 
Crăciun și aprinderea 
iluminatului festiv, cei 
mai mici participanți 
având parte de surprize 
dulci, iar cei mari - de un 
pahar de vin fiert. Pe 
scena din Centrul Civic 
vor urca apoi Nicolae 
și Tudor Furdui Iancu, 
alături de Grupul instrumental ”Crai Nou”, într-un recital extraordinar ce va dura 
până la ora 19.10 și va fi continuat de o invitație la joc și voie bună adresată de 
interpreta de muzică populară Maria Ghinea. Punctul final al manifestărilor va fi 
reprezentat la ora 20.15 de un foc de artificii.

Pe parcursul ultimei luni a acestui an, în Târgul ”Decembrie Magic” din centrul 
Râmnicului Primăria Municipiului a mai pregătit evenimente deosebite pe 5 de-
cembrie – ”Ajunul lui Moș Nicolae”, 23 decembrie – ”Vine, vine Moș Crăciun” și 31 
decembrie – ”Revelion 2023”.

14 noiembrie/2022
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ISTORIA	SCULPTURII	ROMÂNEȘTI	-	NOIEMBRIE
DIMITRIE	 PACIUREA (1.11.1873 

București -14.07.1932)
Este unul dintre cei mai importanți 

sculptori de la începutul secolului XX. A 
urmat școala primară în București și apoi 
cursurile Liceului „Matei Basarab“ (1886 -1889). În 
1894 a absolvit Școala de Arte și Meserii la secția de 
sculptură, iar la începutul anului 1895 a obținut o 
bursă de studii la Paris, unde a urmat cursurile școlii de 

„Belle  Arte” (atelierul lui Gabriel Tho- 
mas). De asemenea, a studiat la Acade- 
mia Julian atelierele lui William Bougue- 
reau şi Gabriel Ferrier. Opera de artă 
monumentală (selectiv): 1904 - monu-
mentul „Gheorghe Duca“ (bronz, Bucu- 
rești), 1906 - „Omul primitiv”, 1912- 
„Madonna Stolojan“ (cimitirul Bellu 
București), 1913 - „Sfinxul”, 1931 - „Zeul 
Pan” (Academia Română din Roma).

ION	 LUCIAN	 MURNU (2.11.1910 
București -12.04.1984 București)

Fiul lui Ary Murgu (grafician și cari-
caturist) a urmat Academia de Arte Fru-
moase din București, secția sculptură 
lucrând în același timp la atelierul lui Corneliu Me-
drea (1930), apoi a urmat o bursă de studii la Aca-
demia din Roma (1938 -1940). Revenit în țară în 

1943 a lucrat ca profesor la catedra de 
sculptură a Facultății de Arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu“ din București. A 
participat la expoziții de artă din țară și 
străinătate (selectiv): 1940 Roma, 1946 
Sala Dales București, 1966 Galeria Ori- 
zont București, 1970 Alnsberg Dort-
mund. Opera monumentală (selectiv): 
Bustul lui Mihai Eminescu Câmpulung 
Moldovenesc, statuia lui George Coșbuc 
Dej, statuia lui Nicolae Bălcescu Bușteni

ANDREI	 OSTAP (3.11. 
1921 Chișinău - 5.01.1995 
București) 

Sculptor român de origi- 
ne poloneză a urmat Școala  
de Arte și Meserii (1934 
-1938) și apoi liceul (1938 
-1941), iar în timpul celui de Al Doilea Război Mondial 
a urmat Școala Militară de la Râmnicu Vâlcea, speci-
alitatea geniu. Reîntors de pe front a urmat Academia 
de Arte Plastice „Duduianu” anii 1-3 și apoi în anii  

4-5 la Institutul de Arte Plastice „Nico-
lae Grigorescu“. În anul 1955 a deve- 
nit membru al Uniunii Artiștilor Plas- 
tici din București. Opera de artă monu- 
mentală (selectiv): Portrete monumen- 
tale - Nicolae Bălcescu, Frederic Chopin,  
Eftimie Murgu, Vlad Țepeș. Compoziții: 
„Belșugul”, „Cioban”, „Familia”, „Oțe-
lari”. Monumente: „G. Enescu“, „Inde-
pendența“, „Monumentul Armatei”.

EUGEN	 GOCAN	 (9.11.1938 Cluj-Na-
poca - 19.07.2013)

Sculptor român, a studiat la Institu-
tul de Arte Platice „Ion Andreescu“ din 
Cluj-Napoca (1960-1967), devenind ul-
terior profesor la Universitatea Națională de Artă 
și Design din Cluj-Napoca. A participat la Tabăra de 
Sculptură de la Măgura (1970), după o speciali-

zare în Grecia. Opera de artă 
monumentală (selectiv): „Cloș- 
ca“ (bronz, 1967), „Lucian Bla- 
ga“ și „Emil Racoviță“ (1970), 
bustul lui Petre Gheorghe (1972).

GABRIELA	 MANOLE	 ADOC (14.11. 
1926 Pleșani, Botoșani- 17.07.2002 Bu-
curești) 

Sculptoriță română a absolvit Acade- 
mia de Arte Frumoase din Iași în anul1946 
și Institutul de Arte Frumoase „Nicolae Grigorescu“  

din București în anul 1950, fiind eleva  
maeștrilor Corneliu Baba, Constantin  
Baraschi și Ion Irimescu. Începând din  
anul 1954 a devenit membră a Uni-
unii Artiștilor Plastici din România.  
Artă monumentală (selectiv): 1965  
- „Pescărușii” (inox, parcul Herăstrău), 
1972 - „Șah și matematică” (lemn  
și aluminiu, Pitești) 1983 - „Șerban Can-
tacuzino“ (București), 1992 - „Mihail 
Kogălniceanu“ (Chișinău), 1993 - „Mir-
cea cel Bătrân (Târgoviște).

VASILE	BLENDEA (15.11.1895 Gureni, 
Gorj  - 1988 București) 

Sculptor român a absolvit Academia 
de Arte Frumoase din București, avându -i 
ca profesori pe Dimitrie Paciurea și Frede-
rick Storck. În anul 1928 a beneficiat de o bursă de 
studii la Școala Română de la Fontenay -aux-Roses. 

A participat la saloane oficiale din 
București și Franța (Salon des artrites 
francais). A lucrat ca profesor de de-
sen la Liceul „Ienăchiță Văcărescu“ din 
Târgoviște. Lucrări de artă monumentală 
(selectiv): 1932 - „Vasile Cârlova“, 1936 - 
„Ienăchiță Văcărescu“, Bustul lui Badea 
Cârțan, Monumentul „Omagiu eroului” 
- Voinești 1937, bustul lui Alexandru 
Ștefănescu - Târgu Jiu.

CONSTANTIN	 BARASCHI (17.11.1902 
Câmpulung Muscel  -  22.03 1966 Bucu-
rești) 

Sculptor român a urmat Școala de Arte 
Frumoase din București (1921 -1925) și 
apoi Academia Liberă de Arte Plastice. În 
anul 1927 a primit o bursă de studii în Franța, studiind 
la Academia Julian și apoi Academia Legrande Chaumi-

ere. Este singurul sculptor român 
care a scris un tratat de sculptură 
(„Tratat de sculptură“, 2 volume) 
în anul1964. A fost rector al Insti-
tutului de Arte Plastice București. 
Lucrări de artă monumentală (se-
lectiv): „Aleea cariatidelor“ - Parcul 
Herăstrău, monumentul „Kilome-
trul 0” - București, Bustul lui Nicolae 
Bălcescu, Statuia lui Doctor Petru 
Groza, „Fata pe valuri” - bronz.

NAUM	CORCESCU (21.11.192 Lipnic - 
11.05 89 București)

Sculptor român, a urmat Academia 
de Arte Frumoase din Iași  
în perioada 1940 1945, a 
participat la saloane oficiale 
din Iași, precum și la expoziții de artă 
românească și internațională din Mos- 
cova, Varșovia, Budapesta, Praga, Ber- 
lin, Rijeka, Sofia. Lucrări de artă mo-
numentală (selectiv): „Ciprian Porum-
bescu“ - 1956, Suceava; „Jucătoarea de 
tenis“ - 1966, București; „Avram Iancu“ - 
1969, Brad; monumentul „1907” - 1972, 
București.

(sursa: wikipedia)

Emil	MANZUR

I
Mai doresc în astă lume
Până acasă să mă duc
Ca să văd mama Regină
Şi-a ei mână să-i sărut.

II
Este mândră la făptură,
Este dulce la cuvânt,
E înaltă la statură,
Ca un brad de munte sfânt.

III
Păr de aur îi luceşte
Pe-al său cap încoronat
Ochii albaştri ce priveşte
Parcă-i cerul înstelat.

	IV
O dorim la noi să vie
Blondă zână ce-am visat
Că-i prea dulce la privire
Cu chip mândru minunat

V
Parcă-ar fi din cer picată
Doamne, dulcele-ei grai
Când la-uzi din Iad te scoate
Şi te lasă tocma’n Rai.

VI
Ea alină mult durerea
Şi-ndulceşte suferinţi
Când o vezi atât de bună,
Uiţi de fraţi, uiţi de părinţi.

VII
Cât trăiesc în astă viaţă,
Vreau s-o văd necontenit,

*Scrisă de Tărtăreanu Vartolomei Dumitru, caporal Regi-
mentul 3 Olt, detaşat la Regimentul 2 Vâlcea, domiciliat 
comuna Vaideeni, jud. Vâlcea, plasa Horezu, rănit de două 
ori pe câmpul de onoare, odată la Argeş, lângă Sălătruc 
1916, a doua oară la ofensiva de la Mărăşti 1917. 

(Urmare din pag. 13)

DORUL	DE	PĂSTOR
Maiestăţii	sale,	Regina	Maria	a	României

Iaşi,	25	aprilie	1918

Din Regină – Împărăteasă,
Din Apus în Răsărit.        

VIII
Căci acasă când voi merge,
Foarte mult sunt depărtat
Şi din vârfurile line
Voi privi către palat.    

IX
Că –s păstorul de la turmă,
Ciobănaşul de la oi
Ce trăiesc în vârf, la boare
Pe sub norii plin de ploi.                        

X
Sus pe muntele cel mare,
Şi pe vârful plin de nor
Voi călca din piatră-n piatră,
Cântând cântece de dor.

XI
Şi oiţele băluţe
Pasc la iarbă şi verdeaţă,
Eu cu păr lăsat pe frunte.
Le cânt doina cu dulceaţă.

XII
Sunt păstorul de la stână
Sunt păstorul visător,
Sus pe munte –n floricele
Voi muri pătruns de dor.

XIII
Iar pe zâna Ţării mele
Vreau s-o văd purtând cu fală
O coroană ce sclipeşte,
O coroană Imperială.
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(Urmare din pag. 14)

O altă idee care se desprinde este cea a aparte- 
nenței, a sprijinului. Apartenența este ca o recunoaș-
tere a utilității în cadrul grupului, ca un remediu îm-
potriva singurătății. Cei din bar se sprijină, discuția lor 
îi ține împreună. Ei sunt împreună. Soția scriitorului, 
venită după el, îi reproșează acestuia lucrurile ce le-a 
făcut pentru el, pentru că fără a face acele lucruri, ea 
s-ar simți inutilă și singură, sau chiar stingherită de 
idila ivită între soț și tânăra Fundă. Femeia lui Clamă 
se simte atrasă de acesta din dorința de a nu fi singură 
și este gata să facă orice pentru Clamă.

Frica de singurătate este cumplită. Visurile sunt 
diferite, aspirația spre libertate este comună. 

Regia este semnata de Tavi Costin, regizor actor 
si manager al teatrului Anton Pann. El realizează o 
montare excelentă care pune în lumină favorabilă tal-
entul actorilor, dă dovadă de inițiativă si curaj. Piesa 
beneficiază si de scenografie modernă realizată de 
Mădălina Mihai, scenografia se integrează perfect în 
ansamblu valoric al spectacolului.

Este un spectacol pe deplin reușit ce smulge 
ropote de aplauze binemeritate. 
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Compoziție foto P. Cichirdan

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

Marius	DRĂGHICI

La Muzeul de Artă Casa Simian, Râmnicu Vâlcea 
s-a desfășurat  în perioada 22  septembrie – 14 

octombrie 2022 expoziția dedicată arhitectului Gheor-
ghe Simotta (1891-1979), creator prolific  de orientare 
neo - românească din arhitectura interbelică. 

Stilul său personal cu rezonanță balcanică și ale artei 
decorative bizantine, maure, mediteraneene este apre-
ciat pentru rafinament. Membru marcant al asociației 
artistice Tinerimea artistică și a grupării artistice a Sin-
dicatului Artelor Frumoase, Simotta a fost  educator  
pentru viitorii arhitecți ai institutului de arhitectură 
bucureștean.  În perioada 1920-1940 a realizat peste 180 
de proiecte ,  dintre care Palatul Patriarhal, Biserica Schi-
tul Darvari, ’’Casa Oștirii’’ și numeroase imobile. A făcut 
parte din Avangarda artistică românească din primele 
cinci decenii ale secolului XX. După absolvirea Școlii 
Superioare de Arhitectură , Simotta s-a aplecat asupra 
desenului si acuarelei considerand că este importantă 
viziunea în spațiu obținută prin contur și relief. Pictatul 
în acuarelă cu subiecte din arhitectură  este benefică  
pentru  dezvoltarea  preciziei  ochiului, a simțului 
proporțiilor și a vederii în spațiu. Pentru arhitecți, pic-
tatul a fost în perioada comunismului o alinare a sufl-
etului închistat în dogmele politicii.  Ilustrul creator din 
arhitectura românească a cutreierat mânastirile din 
Moldova, Grecia, Italia, Turcia, Germania, Franța de-
senând monumente care au dus la 
o imagine clară privind elementele 
construcției. Simotta a proiectat și 
executat creații originale de mare 
valoare artistică și tehnică pentru 
arhitectura românească având o 
carieră prodigioasă. Aritectura a 

CREATORI	DE	EXCEPȚIE	DIN	ARHITECTURĂ
avut și la noi reprezentante cu adevarat profesioniste 
care s-au remarcat prin creații importante, intern dar 
și  internațional. Uniunea Arhitecțiilor din România, 
într-o acțiune mondială menită să marcheze valoarea 
creatoarelor din domeniu a prezentat la Muzeul de 
Artă Casa Simian expoziția 1+21 FEMEI EXCEPȚIONALE 
ÎN ARHITECTURA ROMÂNEASCĂ. Manifestarea  s-a 
desfășurat cu ocazia împlinirii a 100+3 ani de prezență  
a femeilor în arhitectura românească.  Privind la marile 
etape din evoluția lor profesională se remarcă în perioa-
da interbelică Virginia Andreescu-
Haret și Henrietta Delavrancea-Gibo-
ry, restauratoarele Ioana Grigorescu, 
Rodica Mănciulescu si arhitectele Ele-
na Voinescu, Cleopatra Alifanti, Sol-
ange d’Herbez de la Tour, Georgeta 
Voia și Militza Sion. În perioada 
contemporană, Georgeta Gabrea, Il-
dico Mitru, Eliza Yokina, Silvia Deme-
ter, Irina Filofi, Xenia Furu, premiate 
la Bienalele de Arhitectură. Tendințele 
actuale ale arhitecturii românești sunt 
influiențate de Mariana Celac, Mina 
Sava, Ilinca Păun Constantinescu și 
Andreea Movilă. Iubitorii arhitecturii 
românești au avut  ocazia să admire 
realizările de excepție expuse profe-
sionist prin efortul UAR.

Ana-Maria	LAZĂR

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!
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