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LEGI CARE AU LOVIT ROMÂNIA, 
CATASTROFAL!

Petre CICHIRDAN

Recent am primit un mesaj 
pe internet, pe care îl dau 

mai jos în rezumat, și care arată 
faptul că Europa civilizată (de 
Vest se stipulează în material) are 
de suferit și va avea de suferit în 
continuare și datorită unui sistem 

de pensii deficitar (recunosc că noi avem un astfel 
de sistem din moment ce  de mai mulți ani nu 
reușim să stabilizăm această lege în conformitate 
cu realitatea)... „Analistul susține că guvernele 
țărilor vestice au în plan să mascheze deficitele 
bugetare, problemele cu datoriile și falimentul 
sistemului de pensii european”. 

Noi știm încă din anii 70, așa am învățat la 
școală, la cursurile secundare-în liceu-că deficitele 
bugetare domină țările superdezvoltate datorită 
raportului subunitar dintre munca productivă și 
munca din administrație, armată, creație etc. Și 
că este specific, deficitul bugetar, capitalismului în 
prăbușirea „inevitabilă”. La fel știm că datoriile la 
bănci sunt specifice în special lumii supercivilizate 
și mai ales  secolului XX desigur, și astăzi! Credem, 
însă, că sistemul de pensii occidental, din contră, 
este unul dintre cele mai evoluate. La fel l-am 
avut și noi până în anul 2003 - 2004, când s-a 
trecut la recalcularea pensiilor, renunțându-se 
la cuantumul de cinci ani cei mai buni!...ani care 
au stimulat timp de 100 de ani pe românii care 
au făcut din profesia lor o chestiune de mândrie 
și performanță, de profesionalism...Noi așa știm 
de la rudele și prietenii noștri care au lucrat în 
străinătate în țările care permanent au nevoie 
de forță de muncă, că pensia de stat vine după o 
perioadă de timp, zece ani la majoritatea, cu alte 
cuvinte este limitată...normal, cum să-ți asiguri, 
să plătești, prin contributivitate, pensia care 
îți revine peste 30-40-50 de ani... Când Hitler a 
preluat puterea în Germania primul lucru pe care 
l-a făcut a naționalizat sistemul bancar, a făcut o 
mașină superbă pentru toată lumea și i-a lăsat să 
plece din țară pe cei care nu-i voiau binele. Ceva 
asemănător a făcut și N. Ceaușescu singurul din 
lume, din istorie poate, care și-a plătit datoria 
externă în secolul XX...Iată de ce cred că articolul 
de pe playtech spune parțial adevărul, și nu 
pentru Europa de Vest, ci pentru toată lumea din 
secolul XXI...Analizând punct cu punct cele trei 
puncte negre arătate de specialistul american 
putem ajunge la souții pentru fiecare caz în parte 
și nu trebuie să clamăm că Europa de Vest dorește 

un al Treilea Război Mondial...Trebuie să învățăm 
ceva și de la Regatul Unit și de la ...Rusia, căci 
America este femeia frumoasă pe care chiar și 
nesinceră suntem obligați s-o iubim. În concluzie, 
de aceea am scris articolul, nu mai motivez, căci 
lucrurile rele legate de pensii se văd cu ochiul 
liber....sistemul actual de pensii românesc este 
cel mai deficitar din lume, este catastrofal, 
iar țara noastră „cade” într-una începând de 
la implementarea lui în 2003-2004. Apoi în 
2004 a început liberalizarea materialelor și s-a 
naționalizat manopera muncitorilor români! 
A fost iarăși o catastrofă care a dus la tot ce e 
mai rău acum. Au fost necesari 15 ani în această 
epocă a vitezei și recordurilor tehnologice ca 
românii să-și dea seama că salariile lor, după 
32 de ani de așa zisă economie de piață, sunt la 
nivelul celor din lumea a treia din secolul XX....
Și în sfârșit o altă lege catastrofală este legea 
monumentelor de for public care a desființat 
concurența în arta plastică și a instalat, invers 
Constituției, monopolul în creația artistică.  

*
«Situația de la nivel mondial este una 

îngrijorătoare, după cei doi ani de pandemie și 
restricții dure, la care s-a adăugat anul acesta și 
războiul din Ucraina. Iar viitorul nu pare să aducă 
vești tocmai bune, potrivit unor specialiști, 
care avertizează că Occidentul are nevoie de Al 
Treilea Război Mondial pentru a explica scenariul 
economic din ultimele decenii. În timp ce întreaga 
lume așteaptă încheierea tensiunilor și revenirea 
la normalitate, unele voci afirmă că aceasta nu va 
mai fi posibilă. (…) Martin Armstrong a făcut mai 
multe afirmații neașteptate cu privire la modul 
în care va arăta viața locuitorilor lumii în anii 
ce urmează. Acesta este de părere că războiul 
din Ucraina nu se va tempera, ci, din contră, 
va cunoaște o escaladare. Armstrong consideră 
că „operațiunea militară” din statul condus de 
Zelenski va deveni mondială la începutul anului 
viitor. „Cresc presiunea asupra a orice există sub 
soare. Vestul are nevoie de Al Treilea Război 
Mondial”, susține acesta într-un interviu pentru 
podcastul USAWatchdog. Analistul susține că 
guvernele țărilor vestice au în plan să mascheze 
deficitele bugetare, problemele cu datoriile și 
falimentul sistemului de pensii european. Toate 
acestea, alături de pierderea controlului asupra 
economiei, vor genera o perioadă de penurie. 
(…) » (Iancu Andreea, 08 mai 2022, playtech.
ro: „Occidentul are nevoie de Al Treilea Război 
Mondial. Nu mai este întoarcere la normalitate.”)



Mihai SPORIȘ

Strigam mai demult în presa 
vâlceană, ca într-un pustiu care 

de prea multa gălăgie nu făcea posibil 
ecoul (vezi „Stigăte din pustiu” edi-
tura ALMAROM, Rm Vâlcea, 1998), să 
ne luăm în serios reconstrucția unei 
societăți civile, dezbărată de năravuri 

și metehne și să punem la treabă un arbitru obiectiv: 
Puterea Preseii. O făceam cu insistență (vezi editarea 
celor patru volume „Spiritul civic-stare de fapt și de-
ziderat”, în perioada 1999-2006!), pentru așezarea în 
firescul noului Dumnezeu (Adevăr, Cale, Viață), în înt-
reita Lui putere, exprimată instituțional pe pământul 
reașezat în democrație! Strigam, 
dar, în corul tuturor, nu asculta 
nimeni, că toți aveam „dreptate”. 
Noroc că atunci presa se mai salva 
prin scris și spusele le mai putem 
invoca peste vreme. Radioul, tele-
viziunile puține, că despre cele digi-
tale era prea devreme să discutăm, 
dădeau încă ziarului tipărit și rev-
istelor întâietatea, iar cititului, cu 
propriul răgaz al diseminării, locul 
cuvenit. Încercam să descifrăm pe înțelesul mai mul-
tora rolul Presei în angrenajul sistemului Puterilor 
Statului. Ne preocupau și posibilele efecte adverse ale 
aservirii ei, adică transformarea rolului ei de arbitru, 
în jucător partizan al unei tabere. Identificasem misiu-
nea ei existențială, ca putere supremă a monitorizării 
celorlalte, ca însăși voce a Societății Oamenilor, toți fiii 
celui din Cer, adică ai Adevărului absolut! 

Au trecut peste două decenii de la primul strigăt 
în pustiirea invocată și constatăm rapida transformare 
a sistemului de comunicare al acestei puteri ( dată 
informației lucrătoare în mecanismele de execuție!) 
care mișcă lumea materială! Planeta/Glob  și-a mărit 
populația de primate, din ce în ce mai robotizate și 
dependente de softurile instalate abil! Comanda 
informației se propagă precum fulgerul mitologicului 
Zeus, precum Cuvântul (care este însuși Dumnezeu/
vezi Ev. lui Ioan!), Directiva X, Legea Y, Ordonanța Z... 
Reacția aplicării poruncii o citește imediat... Statul 
Paralel, al Herei, care îl pusese pe Argus, cu mii lui 
de ochi, să închidă bucla reglajelor tuturor sistemelor 
vii. Zilele trecute un mesaj venit printr-un  mijloc 
digital mă ispitește asupra unui derapaj în deonto-
logia Presei, adică asupra manipulării promovate, 
asupra unui imens public țintă pentru scopuri... de-
loc morale, evident partizane. Mi-am amintit instan-
taneu de atenționările mai vechi, dar acum efectele 
comprimării timpului, dintre luarea la cunoștință a 

PRESA PE CONTRASENS?
informației și dobândirea înțelesului, ne-au dat sug-
estia asupra perfidiei manipulării cu efecte greu de 
reparat. Eforturile reparării răului cauzat sunt înzecite, 
precum vindecarea de minciuna neroadă (știre falsă, 
fake-news/în spusa englezismului global!) care cere 
efortul înzecit al înțelepților. Știrea ca fulgerul, venită 
de la „actorul” angajat în rol, cu aura credibilității dată 
de notorietate, este crezută (fără cercetare... că așa 
ne inițiază regulamentele, statutele, religiile!) iar de-
montarea manipulării cere timp (vezi justiția, căzută în 
capcana procedurilor formale, care nu mai pune preț 
pe fond!). Executivul, contra-timp, acționează just 
in time, să nu rateze oportunități. De această stare 
de lucruri a societății cunoașterii, în care informația 
controlează puterea și o determină, oamenii politici 

(recomandați de Nicolo Machiavel-
li, de corectitudinea politică!) știu 
învârti compromisul... adevărului 
omenește posibil, uneori deturna 
interesul general, către cele par-
ticulare/partizane... chiar persona-
le, precum dictatorii cei mari, ori 
șmecherii de duzină, în funcție de 
poziția în societate și în ierarhiile 
puterilor! Apoi nu doar timpul în-
tre impacul aflării informației (vezi 

on line!) și înțelegerea ei s-a scurtat, ci și cpacitatea 
proprie de descifrare a publicului larg, luat mai nou de 
priviri, hipnotizat de plăceri agresive, șocat de intensi-
tatea prezentării, impresionat de  
insistența prezentării, contrariat la 
schimbarea canalului Tv de inter- 
pretările, pe dos, ale evenimen- 
tului aflat, supralicitarea  consecin- 
țelor, minimalizarea cauzelor, rea- 
bilitarea celor abominabile, supra-
licitarea performanțelor ș.a.m.d.  

Trebuie  să nu uităm că echili-
brul între minte și inimă, adică în-
tre rațiunea cu înțelesuri și porni-
rea cu sentimente, presupune 
profilul moral al omului format 
prin educație și crescut în dragostea față de oameni. 
Contraperformanțele societății românești, din ul-
timile decenii, privind aproape toate domenile vieții 
sociale au determinat efectele nedorite de azi pe care 
le constatăm și în Presă, și ea o părticică a chipului 
general al puterilor noastre de toate zilele. Un arbitru 
neutru..., privind înspre grădina noastră  (nu are nicio 
vină biata țară că grădinarii cei mari sunt nepricepuți 
și nici măcar nu o recunosc!) va fi observat demult că 
softul inferențial românesc are hibe. Mecanismul de 
Control și Verificare (MCV) este  argusul celor... din 
Olimpul Europei, în ceea ce ne privește și nici măcar nu 

ne recunoaștem păcatele! Mentalitatea moștenită, cu 
năravuri și metehne (pila, mita, beizadeaua, plagiatul, 
lauda de sine (cu mărgica/panglica tăiată de... alții), 
lucrul de mântuială, delăsarea, amânarea, prăduirea 
banului public, traficul de influență, corupția etc.)  nu 
este recunoascută și băltește în balcanismul întârziat 
de prin statul nostru și al vecinilor de la sudul Dunării! 
Nu asta ne spun de vreo 11 ani supervizorii... cu 
Schengenul? Aici uităm repede și preceptul creștin, 
fundament al așezării noastre în cele cuminecate, că 
fără recunoașterea păcatului nu există mântuire! Da! 
Între țară și statul care o administrează există relația 
dintre corpul care simte durerea și capul în nori, care 
visează: programe, izbânzi fără să privească înspre in-
ima care-i hrănește și Lui funcționarea. Funcționarea 
Lui, spre conntinua noastră somnolență, se folosește 
și de Presa aservită atâtor manipulări necesare! În-
tre două embleme, precum „Adevărul” și „Dilema”, 
într-o pădure de ... antene, de mijloace... Digi , de ... 
binevoitori care ne povestesc realitatea, care slujesc 

de... , acasă, spiritul național , între canalele publice și  
private și atâtea discuții, on line, pe rețelele de socia-
lizare, biet omul (cel mai ades captiv, deja!) se lasă dus  
pe fenta jucătorului interesat, cel plătit ca influencer  
al unei anume propagande cu scopuri definite, indife-
rent de calitatea produselor, promovate de o reclamă 
agresivă care trebuie să-și vândă marfa, supralicitând 
calitatea și convingând consumatorul cât de ... gratis  
este! Să facem o precizare aici în legătură cu Presa  
Culturală (atât cea scrisă în reviste, cât și cea promo-
vată în mediul virtual), care susține un domeniu sărăcit 
de resursele publice. Să remarcăm contribuția ei la 
transformarea mentalității generale și întreținerea 
unei elite, care mai gândește cu mintea ei, în peisajul 
unui analfabetism funcțional atins nu doar de pand-
emie, ci de efectele robotizării oamenilor. Să remar-
căm efectul major al manipulării, prin purtători de 
cuvânt și imagine tocmiți, asupra celor care gândesc 
cu instrumentele din dotare, fără a mai avea elemen-
tarele baze proprii de informații prin care procesul  
de învățământ (ce concept teoretic... România Edu-
cată!) le-ar da propia libertate de interpretare. De-
spre altele, nu puține cu alte ocazii... ! Vă dorim acum 
numai cele bune, așa cum le percepeți cu credin- 
ța Dvs., în consens fiind puse inima și mintea din  
dotare!
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Pr. Dr. Constantin MĂNESCU

Acesta este titlul simpozionului 
care a avut loc în ziua de luni 

31 octombrie 2022, la Centrul Cul-
tural-Misionar „Sfântul Ioan Gură de 
Aur” al Episcopiei Severinului și Stre-
haiei din Drobeta-Turnu Severin. Acest 
eveniment cultural-liturgic a fost dedi-

cat împlinirii a 350 de ani de la înființarea Episcopiei 
Strehaiei și a 100 de ani de la trecerea la cele veșnice 
a Episcopului Gherasim Safirin, născut pe meleaguri 
mehedințene, în localitatea Izvorelu, în luna octom-
brie a anului 1849. Simpozionul a fost organizat cu 
binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nicodim, Epis-
copul Severinului și Strehaiei, în anul 2022, anul oma-
gial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și anul 
comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, 
Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.

Sesiunea I a Comunicărilor în plen, dedicată 
personalității episcopului Gherasim Safirin, l-a avut 
ca moderator pe domnul Mihai Corcodel, Consilier la 
Sectorul Cultural și Învățământ al Episcopiei Severinu-
lui și Strehaiei, și a fost deschisă de Preasfințitul Ni-
codim, care a prezentat, pe scurt, viața și activitatea 
acestui fiu al județului Mehedinți. Născut din părinții 
Dinu și Dina Zmeu, oameni credincioși, a primit nu-
mele de Gheorghe. La numai trei ani a rămas orfan 
de mamă, fiind înfiat de la tatăl său de logofătul craio-
vean Florea Zamfirescu, în grija căruia a rămas până 
la 8 ani. După moartea boierului, a trecut în grija unei 
epitropii. Perioada de formare a început-o la Craiova, 
unde a făcut școala primară și liceul, obținând mai 
apoi Bacalaureatul în Litere și Științe.

În 1870 a intrat prin concurs profesor de limba 
franceză la Gimnaziul Real din Târgu Jiu. Marcat de 
numeroase frământări lăuntrice și însetat după îm-
plinirea unei lucrări mai înalte pentru suflet, tânărul 
Gheorghe Safirin a mers pentru o jumătate de an în 
Sfântul Munte Athos, la schitul românesc Prodro-
mu. Experiența de aici îl va marca pentru totdeauna 
și, deși reîntors la catedra de profesor din Târgu Jiu 
(ajungând chiar să conducă în calitate de director 
școala), va fi în cele din urmă mișcat ireversibil de 
slujirea călugărească. În decembrie 1873 își depune 
demisia și merge spre închinoviere la Mănăstirea Tis-
mana, primind numele de Gherasim. În prealabil, în-
trucât regulile de călugărie erau foarte stricte (după 
reglementările impuse de Cuza), nefiind absolvent de 
seminar teologic, obține ad-hoc un certificat medical 
care atesta că „suferă de nervi și de teomanie”.

La Tismana rămâne până în 6 ianuarie 1874, când 
Episcopul Atanasie Stoenescu al Râmnicului (1873-
1880) îl hirotonește ierodiacon pe seama Catedra-
lei episcopale „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea. 
Un an mai târziu este hirotesit arhidiacon. Din 1875 
este numit profesor suplinitor la Catedra  de teolo-
gie morală a Seminarului „Sfântul Ierarh Nicolae” 
din Râmnicu Vâlcea, un an mai târziu devenind prin 
concurs profesor titular de teologie morală, liturgică 
și teologie pastorală. În 1890 pleacă pentru patru ani 
să-și definitiveze studiile teologice la Atena. Revenit 
la Râmnic, preia catedra de limba latină de la Semi-
narul teologic (1894-1899). La 24 mai 1899 este ales 
ca Episcop-vicar al Eparhiei de Râmnic, primind titula-
tura de „Craioveanul”.

La 17 februarie 1900, Gherasim Safirin a fost ales 
Episcop eparhiot la Roman, fiind învestit de către re-

ȚARA SEVERINULUI – OAMENI, FAPTE, LOCURI
gele Carol I pe 20 februarie și înscăunat la Roman, 
la 27 februarie 1900. A fost un ierarh foarte riguros, 
de mare severitate morală, fiind o persoană care „se 
retrăgea mereu în meditație, în post și rugăciune, 
hrănindu-se neîndestulător; în el trăia virtutea pust-
nicului”, după cum aprecia contemporanul său, Gala 
Galaction, care a poposit la Episcopia din Roman în 
1906. A păstorit Episcopia Romanului timp de 11 ani 
(1900-1911), perioadă în care, în 1909, s-a declanșat 
„Criza bisericească” în sânul Bisericii Ortodoxe 
Române, care a constat în amestecarea politicului 
în viața Bisericii. „Legea Consistoriului Superior Bi-
sericesc”, adoptată la inițiativa lui Spiru Haret, pre-
vedea înființarea unui nou organism de conducere 
situat deasupra Sfântului Sinod sau paralel cu acesta.

Episcopul Gherasim Safirin s-a ridicat cu 
vehemență împotriva acestei legi, care era nefastă 
pentru autonomia Bisericii noastre. El a rămas in-
transigent și de nestrămutat în convingerile sale. 
Ca urmare a acestei atitudini corecte, mitropolitul 
primat Atanasie Mironescu a convins Sfântul Sinod 
să-l înlăture din scaun pe Episcopul Gherasim, fapt 
întâmplat la 24 iunie 1911. Acesta s-a retras la Sfânta 
Mănăstire Frăsinei, de unde, la 14 februarie 1922, a 
trecut la Domnul la vârsta de 72 de ani, încheind o 
viață pământească în post și rugăciune.

Episcopul Gherasim Safirin și-a asumat crucea 
până la capăt, fiind considerat ultimul mare reprezen-
tant al neoisihasmului românesc. Înaltpreasfințitul 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, îl caracterizează 
ca fiind „om al rugăciunii și chip al smereniei”, un Epis-
cop care „a căutat să descopere în viața și slujirea sa 
darurile lui Dumnezeu și dragostea față de Biserică”. 
Pentru viața lui sfântă, pentru apărarea dreptei 
credințe prin scrieri apologetice, se fac demersuri 
pentru canonizarea Episcopului Gherasim Safirin de 
la Mănăstirea Frăsinei, după cum afirma Preasfințitul 
Nicodim, gazda acestui simpozion din Țara Severinu-
lui.

Personalitatea și activitatea episcopului Ghera-
sim Safirin au fost evocate de mai mulți vorbitori. 
Preasfințitul Nicodim a vorbit despre „Contribuția 
episcopului Gherasim Safirin în domeniul muzicii bi-
zantine”, arătând că acesta a continuat activitatea 
lui Anton Pann într-un context de denigrare a muzi-
cii psaltice. A scris mai multe „Culegeri de cântări 
bisericești” (ca realizări personale), a tipărit „Sobor-
nicariul” la București, în 1914, a alcătuit tropare la 
sfinți cu sau fără cruce. Corul KINONIA al Episcopiei 
Severinului și Strehaiei, condus de Pr. Consilier Iulian 
Pruiu, a interpretat cântări bisericești alcătuite de 
Episcopul Gherasim Safirin, selectate din „Sobornicar-
iu”. Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, a 
susținut comunicarea cu titlul: „1922-2022 – întreită 
cinstire – oameni, fapte, locuri din Eparhia Severinu-
lui”, făcând o incursiune în istoria Banatului de Sever-
in și evocând viața și activitatea preotului Ioan Sârbu, 
doctor în istorie, născut în Rudăria, în februarie 1865, 
localitate în care s-a născut și Eftimie Murgu, precum 
și a Generalului Nicolae  Cena, născut la Mehadia, 
care a luptat pentru drepturile românilor din Banat. 
Preasfințitul Lucian a arătat că schimbarea la față a 
României o datorăm și acestor două personalități ale 
Banatului, care au luptat pentru idealul de unitate 
națională. Preasfințitul Siluan, Episcopul Ortodox al 
Ungariei, a susținut comunicarea cu titlul: „Slujirea 
arhierească și cinstirea înaintașilor”, arătând că Epis-
copul Gherasim Safirin al Romanului a îndeplinit che-

marea tainică de a cunoaște și a răspândi cuvântul lui 
Dumnezeu, fiind un vrednic urmaș al slujirii arhierești 
a Mântuitorului Hristos.

Au mai fost susținute următoarele comunicări: 
Arhim. Dr. Andrei Ioniță, Exarh Cultural la Arhiepisco-
pia Romanului și Bacăului a vorbit despre „Episcopul 
Gherasim Safirin. O viață în lumina Duhului Sfânt”; Pr. 
dr. Aurel Florin Țuscanu, de la Arhiepiscopia Roman-
ului și Bacăului, a vorbit despre „Un ierarh erudit și 
un duhovnic iscusit – episcopul Romanului Gherasim 
Safirin”, arătând că acesta s-a implicat în lucrarea de 
„luminare a norodului” și este ctitorul cercurilor pas-
toral-misionare în Eparhia Romanului; Pr. lect. univ. dr. 
Ioniță Apostolache, de la Facultatea de Teologie din 
Craiova, a vorbit despre „Episcopul Gherasim Safirin 
– restituire apologetică. Despre „criza bisericească” 
(1909-1911)”, iar Protos. Antim Motorga, starețul 
Mănăstirii Suiești din județul Vâlcea, din satul de 
naștere al Patriarhului Justinian Marina, a prezentat 
„Documente inedite care atestă că Preasfințitul Gh-
erasim Safirin este traducător filocalic”. Cea mai mare 
realizare teologică pe care acest vrednic vlădică a 
lăsat-o Ortodoxiei românești a fost traducerea Filo-
caliei. În anul 1870, Gherasim Safirin a fost frate de 
mănăstire la Schitul românesc Prodromu, unde a 
viețuit aproape un an de zile și a lucrat la traducerea 
în limba română a  Filocaliei de la Athos.

Sesiunile a II-a și a III-a a comunicărilor în plen, 
dedicate împlinirii a 350 de ani de la înființarea Epis-
copiei Strehaiei au fost moderate de Conf. univ. dr. Tu-
dor Rățoi, Director (pensionat) al Arhivelor Naționale, 
filiala Mehedinți, și de Prof. dr. Florin Epure, Director 
Executiv al Direcției Județene de Cultură Vâlcea.

Înființarea Episcopiei de Strehaia a avut loc în lu-
nile mai-iunie 1672, când domnitorul Grigorie Ghica 
al Țării Românești, în cea de-a doua sa domnie (1672-
1673) a încercat o reformă a Bisericii țării sale. Acest 
domnitor a scos din scaun pe Mitropolitul Teodosie și 
a căutat să strămute în locul lui pe episcopul Varlaam 
al Râmnicului. În locul acestuia din urmă a voit să 
aducă pe un „episcop Daniil striin din Țara Moldovei”, 
față de care domnitorul va fi avut unele obligații și pe 
care, însă n-a îndrăznit să-l pună în fruntea Bisericii 
Țării Românești. La Râmnic a venit însă Ștefan, egu-
menul Mănăstirii Sadova, în scaunul de episcop. În 
această situație, domnitorul Grigorie Ghica, știind de 
scaunul vechi de Episcopie al Strehaiei, unde se afla 
ctitoria de la 1645 a voievodului Matei Basarab (1632-
1654) și unde fusese cândva și sediul Mitropoliei 
Severinului de la 1370 mutat de la Turnu-Severin, a 
înființat Episcopia Strehaiei pentru Daniil Panoneanul. 
Acesta este personajul deosebit de cult care semna 
cu numele de „monahul Daniil Andreian Panonianul” 
traducerea din limba greacă și prefața primului cod de 
legi bisericești din țara noastră, cunoscut sub numele 
de „Îndreptarea legii” sau „Pravila cea Mare”, tipărită 
la Târgoviște în anul 1652. Din nefericire, această 
episcopie a avut o existență efemeră. Se pare că ea 
încetase după anul 1676, dar Episcopia Strehaiei a 
fost desființată formal de Șerban Cantacuzino în anul 
1679. Daniil Panoneanul, primul și singurul episcop al 
Strehaiei, deși a avut o viață zbuciumată, a rămas în 
istoria culturii românești prin opera sa literară, prin 
care și-a adus o contribuție de prim ordin la dezvoltar-
ea limbii române literare și a culturii românești, la mij-
locul secolului al XVII-lea.

În cadrul Simpozionului, a avut loc lansarea 
Colecției omagiale „Primul Război Mondial și Marea 
Unire a Românilor”, alcătuită din șase volume, sub 
conducerea Domnului profesor Eugen Petrescu, în 
perioada 2016-2022. 

(Continuare în pag. 15)



PAVEL RATUNDEANU-FERGHETE
FĂRĂ EGAL MONDIAL

Ești un splendid, în tot ce exprimi, cu iubire la înălțimi, cu dimensiuni, în lumini, 
cu reper de cer, sincer și de pomină, exemplu a Edelui grădină de limba română, 

maternă și de pomină doină de lumină din lumină lină, cu cana de cafea pe canapea și ceai,
 în grai de rai, cu întins de plai, munți, Deal, în Ardeal cu totul tradițional și național- monumental 

fără egal mondial.
Tu, ai talent fără măsură iubindu-ți neam, limbă și țară ești fără asemănare, o bonecuvântare

de România profunda de legendă și mare (ești un spectaculos luminos a limbii române 
care dăinuie și pururi rămâne.

Trăiți după propriile principii drepte și reale de Biblii.
Provita e după inima ta.

Nu totdeauna faci ce-ți place, trece un timp ca să te obișnuieșt, să fie a doua natură și să-ți placă, 
că ce-i să-ți placă un lucru dacă nu să facă bine celorlalți și, chiar să le aducă și fericire semenilor, 

apropelui tău și de fapt pe toți să-i încălzească cu căldură și mult soare sufletul tău altruist și artist, 
optimist, pozitiv, perspectiv creeativ divin plin de iubire și pur, curat pur și simplu, 

cum mai rar de bun, moș Crăciun-Hristos, frumos și luminos-generos.
Important e să ai vedere de ansablu șo să intri, să fii mereu, în acțiune, cu Dumnezeu, 

pentru Dumnezeu, cu răbdare, pasiune perseverență, dragoste și înțelepciune ca Iisus perseverent, 
cu blândețe și noblețe, fără îndoială cu școala de dincolo de școală, școală pe verticală 
ca toți din jurul nostru să-i facem să se simtă bine, comod, în al nouălea cer de fericiți 

ce sunt (nu-i bine să-i contrazici pe ceilalți și să simtă prost, incomod, josnic 
(fă ca lumea să asculte de tine, să aibă încredere, în tine ca în cădere liber, în penumbră, 

să te simți lejer și, că nu faci degeba umbră celui care la urmă râde mai bine magna cum laude, 
cu undă verde, spre viață și adevăr, slavă Domnului, c-am îmbrăcat cămașa fericirii a lui Iisus, 

Mesie a iubirii și, al acelui dor de la maginea mării, din România lui Mihai Eminescu 
și a minunatei Veronica Micle, cu tei înfloriți și plopi înverziți, pe alei).

Un frumos care te înțelege, că educația ți’a dat aripi, om luminos, pe covor roșu, 
tu ești cocoșu roșu, cocoșelul cavaler, fain-făinel, mon cher, om de caracter, cu cerul ghid și reper.

N-avem drept să facem rău celorlalți, responsabilizați și botezați, 
din mortea morții de Hristos la veșnicie deșteptați.

Tu Men ești om printre arome și esențe, printre cei care mută munții, 
că bagă cămila prin urechile acului, pe altarul soarelui, imensă tablă de șah al pământului, 

altar pe care am muncit, investit ca tu cel mai iubit pământean printre romànii de pretutindeni, 
românii dintre străinii, austrienii aborigeni, tu om între oameni, 

pentru oameni ca Nicolae Bălcescu: alfa, bet și omega, Nicolae Iorga, 
cu viața de istorie așa cum a fost neamul nost arhaic, autentic și dialectic, 

de când lumea lume, o adevărată minune lumină din 
lumină, grădină a Maicii Domnului, 

de Românie cu omenie și, istorie, pildă vie ca a ta provita 
Iisus, Men men, 

în cuvânt-de sfânt Dumnezeu mai presus.
Trăiți, Să Trăiți

După propriile principii drepte și reale.
JOI, 10 NOIEMBRIE 2022

Ben TODICĂ, la 17:07

UNIVERSUL PLAUZIBIL
Margareta Mariana SAIMAC

Stau liniștită, croșetez în diverse culori din 
firul METTALIC YARN (cu 25% metal – 

după știința mea aluminiu eloxat, japonez, venit 
la noi pe via Turcia) și ascult muzica de meditație 
dedicată Arhanghelului Mihail îmbrăcat într-
o togă albastră (culoarea speranței și a păcii 
sufletești), care din 5 în 5 secunde se luminează 

strălucitor, iar în celelalte 5 secunde este înconjurat de universul 
negru, însă plin de  cruciulițe de lumină care vin din toate părțile 
spre Arhanghelul Mihail. Acesta să fie universul plauzibil?

În fața cristelniței cu apă sfințită de la Catedrala nouă din 
Slatina se află pe peretele încă nefinisat (în majoritate Catedrala 
a fost decorată cu un mozaic foarte prețios, fundalurile și toate 
coroanele sfinților fiind din foiță de aur) o icoană placată cu ar-
gint a arhanghelilor Mihail și Gavriil care după spusele fiicei mele 
Elena sunt ocrotitorii fetiței sale Alexandra.

Oare pe lângă noi, în același spațiu dar invizibil pentru ființa 
umană, mai există și alte entități? Universuri paralele? Nu-
mai universul nostru este plauzibil? “Particula lui Dumnezeu” 
descoperită de savanți în acceleratorul de particole de la Cern – 
Elveția, să fie oare particula primordială, din care, prin evoluție, 
s-a ajuns actualmente la universul nostru plauzibil?

Spațiul n dimensional – noțiune abstractă, mai greu de per-
ceput până la vârsta maturității, extrapolat la realitățile ce se 
boicotează permanent în zilele noastre, de la an la an, devin tot 
mai greu de asimilat pentru seniorii de peste  70 de ani.

Călugărul tibetan pășea cu tălpile goale pe iarba plină de 
rouă, tratament universal, natural și spiritual totodată, vindicativ 
al bolilor trupești și zbuciumului sufletesc.

Monturile de la degetele mari ale tălpilor lui Iisus, dovedesc 
distanțele incomensurabile pe care Mântuittorul le-a parcurs 
desculț, pe jos. Tradiția locurilor Himalaene spune că a fost și 
prin acele locuri un mare învățat, care în timp ce propovăduia, 
afirma că El s-a născut dintr-o fecioară.

Tot prin viu grai s-a transmis din generație în generație că Iisus 
a fost și pe teritoriul țării noastre. Aflându-se în Munții Apuseni, 
a fost surprins de prima ninsoare. La o țărancă i s-a făcut milă 
de El și i-a adus o pereche de ciorapi de lână și opincile soțului 
ei. Atunci Iisus a binecuvântat femeia care până atunci n-a avut 
prunci și i-a zis: “Să-ți dea Bunul Dumnezeu 3 băieți și pe toți să-i 
crești în dreapta credință!” Și întradevăr femeia a adus pe lume 3 
băieți care toți au devenit popi. Se mai spune că acest sat a fost 
rebotezat cu denumirea: “La 3 popi.”

Am primit un cadou neașteptat: un cap cu un gât lung de girafă 
sculptată în lemn. Peste poveștile copilăriei, iată, am suprapus  
acum pete neuniforme, concluzionând trăirile trecutului, foamea 
după adevăr. Savantul Cuvier punea întrebarea retorică: “Oare 
de ce girafa are gâtul atât de lung?” Răspunzând: “Din cauză că 
a trebuit să se adapteze la mediu, în savană începând să crească 
pomi mai înalți, cu smocuri de frunze situate tot mai sus! Astfel, 
tot înălțându-și capul, gâtul girafei s-a lungit și el!”

Privesc ingeniosul bibelou din lemn și am următoarea 
revelație: micuța girafă, cu urechile lungi, ciulite, ascultă foșnetul 
vântului printre frunze!

Hotărăsc  să-i dau o nouă destinație și agăț tacticos, de ure-
chile lungi, de cornițe și de botul ferm brățările de la 3 generații! 
Acum, mica bucățică de lemn a dat VALOARE ÎN SINE infinită față 
de VALOAREA lemnului pictat. Acesta este un mic exemplu de 
crearea unui UNIVERS PLAUZIBIL.

Slatina, 9 august 2021, ora 12:40

PRIVILEgII
Cristian Ovidiu DINICĂ

Construcția teoriei comuniste a plecat de la abstractizări, de la ipoteza unei 
societăți perfecte în care omul este parte componentă a ei dar fără person-

alitatea lui creatoare, ci doar ca element component al unei mase ce funcționează 
după reguli rigide, aceleași pentru toți membrii societății. Însă diferențieri s-au făcut 
în funcție de apartenența și supunerea în fața partidului unic. Una din marile abateri 
de la realitate presupune egalitatea ca uniformizare între membrii societății. Fizio-

logic, morfologic nu suntem egali. Aptitudinile, ca și atitudinile, ne departajează. Există o continuă 
concurență între indivizii, ea dă glas performanței. Într-o societate fostă socialistă au existat mari 
diferențieri, inclusiv după accesul la privilegii.

Dacă cei numiți în fruntea obștii deprindeau obișnuințe care le aduceau avantaje materiale fățișe, 
cei mărunți, cei incluși în mulțime, dobândeau atitudinea negativă a sustragerii din fața răspunderii, 
erau inactivați social. Li se inducea imaginea neputinței și a statului atotcuprinzător. Stat de care de-
pindeau și căruia îi aparțineau cu trup și suflet, iar acesta ar fi trebuit să le satisfacă în totalitate ne-
voile existenței. Însă economia națională afectată de anii de război cât si de perioada de dezvoltare 
forțată, exagerată, după planuri aberante nu a permis acest lucru. 

(Continuare în pag. 5)
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Tanța TĂNĂSESCU 

Numeroase sunt situațiile din 
istoria noastră multimilenară 

când mulțimea/ poporul/ națiunea a 
avut o dreaptă judecată asupra unor 
situații sau momente importante ale 
evoluției societății românești.

Există o întreagă literatură consa-
crată înțelepciunii colective,  tratată în perspectivă isto- 
rică, sociologică, psihologică etc. Între lucrările care 
mi-au reținut atenția se înscrie și volumul The Wisdom 
of Crowds (Înțelepciunea Mulțimilor)  avându-l ca au-
tor pe jurnalistul american James Surowiecki. Ideea 
de înțelepciune  colectivă a mulțimii este teoretizată 
în volumul său, care a avut o bună primire de către cri- 
tica de specialitate. Autorul susține ideea că hotă-
rârile colective obținute prin reunirea și prelucrarea 
informației în interiorul grupurilor sunt adeseori mai 
bune decât cele adoptate individual. Indiferent de 
pregătirea indivizilor,  există oportunități care pot 
fi valorificate doar prin creativitatea colectivității. 
Conceptul nu trebuie confundat cu ceea ce numim 
„instinctul de turmă”, avându-se în vedere faptul 
că ne raportăm la mase lucide, alcătuite din mem-
bri raționali, înzestrați cu judecată proprie. Con-
form analizei jurnalistului american, există cinci fac-
tori determinanți care fac diferența între o mulțime 
rațională și una irațională și anume  diversitatea opi-
niilor, independența, descentralizarea, agregarea și 
încrederea reciprocă.

Sintagma de înțelepciunea mulțimilor este întâl-
nită, în mod frecvent, în diverse situații când se im-
pune alegerea variantei optime de acțiune, în con-
textul unei anume împrejurări. Ca atare, tema devine 
actuală în cazul metodologiilor predictive sofisticate. 
Avem însă, uneori, cazuri când rezultatul deciziilor 
bazate pe înțelepciunea colectivă poate fi mai puțin 
fericit, indiferent de înțelepciunea/inteligența per-
soanelor implicate. Accesul redus la informație, con-
strângerea socială, manipularea maselor, o percepție 
eronată a realității („misunderstanding”) pot determi-

POPORUL ARE MEREU DREPTATE
- Despre înțelepciunea colectivă -

na apariția unor prejudecăți și erori de raționament, 
care conduc la predicții neconcludente și decizii cu 
urmări periculoase.

De obicei, înțelepciunea colectivă este utilă în 
rezolvarea situațiilor în care se cere o soluție de op-
timizare, nu de inovare. Astfel, „vox populi” („vocea 
poporului”)  este foarte folositoare atunci când vrem 
să dăm răspuns unor necesități bine precizate. Eval-
uarea prin metoda însumării aritmetice a soluțiilor 
ușurează de asemenea  găsirea unor rezolvări feza-
bile, convenabile, ieftine, utile. Ca atare, înțelepciunea 
colectivă are un rol important, mai ales în marketing, 
fiindcă așează consumatorul în rol central, de reacția 
(feedback-ul) acestuia depinzând succesul unei afac-
eri sau  optimizarea noilor produse și servicii cu aju-
torul înțelepciunii colective.

„Ascultă înainte de a vorbi, înțelege înainte 
de a acționa”  este o maximă cunoscută. Așadar, a 
înțelege pe cineva necesită a-l asculta cu atenție. 
Iar eu aș adăuga un adagiu, care este valabil și în 
zilele noastre: AUDIATUR ET ALTERA PARS (Ascultă și 
părerea celeilalte părți !). De exemplu, în condițiile 
pandemiei, când medicii ce au o anumită opinie sau 
poziție care nu este „politic corectă” și sunt puși la 
„zidul infamiei”, trebuie să ne formulăm întrebarea: În 
acest caz, cine pierde? Desigur că va pierde întreaga 
societate, fiindcă înțelepciunea colectivă este suma 
tuturor opiniilor, nu rezultatul excluderii părerilor 
neconvenabile.

Aici intervine clar un raport just între cenzură 
și înțelepciunea colectivă, fiindcă a impune cen-
zura, înseamnă a ignora realitatea, de fapt a eluda 
înțelegerea nevoilor și dorințelor oamenilor, ceea ce 
conduce la o perspectivă greșită asupra așteptărilor 
indivizilor, a societății în general. De obicei aceasta 
este diferența dintre succes și eșec, indiferent că ne 
referim la un produs, serviciu sau brand în sine. Iată și 
un exemplu: să spunem că deținem o companie care 
produce cea mai bună mașină electrică din lume. 
Însă, dacă încercăm să o vindem pe o piață  dintr-o 
altă țară, unde salariul mediu pe economie este de 
150 Euro, este puțin probabil ca să fie cumpărată. 

PRIVILEgII (Urmare din pag. 4)

Statul era răspunzător și de viața de familie, dar statul îi determina să se sustragă 
corectitudinii și să apeleze la sistemul parazitar al relațiilor pentru a supraviețui. 
Astfel se crea imaginea dependenței și a insuficienței indivizilor înrobiți într-o so-
cietate injustă. Membrii societății erau obligați să-și reducă așteptările și să învețe 
înotatul în lighean sau să accepte orizontul clar-obscurului. S-a pierdut spiritual 
antreprenorial, s-a dezvoltat egoismul, iar motivația conducerii de grup, în spirit 
muncitoresc, cu organe colective, nu s-a dovedit viabilă.

Forța dominatoare conform politicii de stânga trebuia să fie statul, acesta să 
vegheze la coordonarea tuturor și să controleze. Numai că fără existența libertății 
de mișcare individuale, care să permită evoluția conform aptitudinilor personale în 
cadrul unui spatiu de exprimare, indivizii devin dependenți de funcționarea siste-
mului socialist și-și amână dorința exprimării și acțiunii individuale prin anularea 
capacităților proprii și neasumarea răspunderii. Astfel dispare libera inițiativă, iar 
indivizii se integrează în instituțiile și întreprinderile statului și intră în capcana 
impusă de ideologii. A regreta după treizeci de ani prăbușirea comunismului în 
România se poate explica prin pierderea privilegiilor protipendadei ce a benefi-
ciat de acces nelimitat la resursele economiei inclusiv prin parvenire, aceștia fiind 
indivizi mediocri. O a doua explicație se află în deslușirea slăbiciunilor salariaților 
fără cultură, fără aspirații spirituale, ce acceptă precum animalele domestice 
întreținerea automată a lor, prin prestarea unor servicii a căror răspundere nu și-o 
asumă.

Cetățenii vor  prefera mașini second hand, deși au 
performanțe inferioare în comparație cu cele ale au-
toturismului sofisticat, din două motive esențiale, pe 
care le-am ignorat când am vrut să patrundem pe 
piața acelei țări: 1. mașina second hand răspunde mai 
bine nevoilor acestor clienți (consumatori); 2. Nu am 
înțeles care sunt posibilitățile și nevoile acelor con-
sumatori ipotetici.

Morala care rezultă este că nu contează doar 
calitatea produsului, ci și utilitatea pe care oamenii o 
asociază acestuia. Și mai este și faptul că a impune cu 
forța pe o piață un anume produs, consecințele pot fi 
imprevizibile, chiar cu rezultate nefaste. Este ceea ce, 
în înțelepciunea populară (colectivă) este redat prin 
dictonul: „dragoste cu sila nu se poate”.

Savanții se străduiesc să înțeleagă „programul de 
funcționare” din mintea ființelor umane, văzuți în cal-
itate de consumatori. Oamenii vor cumpăra acel ceva 
care satisface nevoile și dorințele lor, nu ceea ce le 
este prezentat ca un produs excepțional. Dacă putem 
convinge mulțimile că ceea ce le oferim este o soluție 
binevenită pentru nevoile lor, atunci demersul nostru 
și-a atins scopul. Nu toți oamenii gândesc și simt la 
fel. Suntem diferiți, suntem chiar foarte diferiți, deși 
aparent suntem la fel. Prin urmare, este necesar să 
stabilim, în primul rând, cui ne adresăm (cărui seg-
ment al pieții îl avem în vedere). Nu este suficient să 
avem la bază opinia unei singure persoane, oricât de 
competentă se arată și oricât de capabilă este să ne 
asculte, deoarece nu găsește ecou, înțelegere. Nu 
mulțimea este de vină, ci acela care a stabilit strate-
gia, conținutul și țintele discursului, ceea ce presu-
pune că nu a ales discursul potrivit. Astfel, imperios 
este să găsim acel mesaj pe care să-l tramsmitem cu 
încredere, având sentimentul că masele vor reacționa 
pozitiv. Sunt de evitat, prin urmare, mesajele de tip 
negativ.

Mai există un factor important în această ecuație 
- brandul/reputația - care poate fi cheia succesului. 
Astfel masele fiind cucerite, vor răspunde pozitiv la 
mesajul transmis. 

Așadar, conceptul de înțelepciune colectivă este 
corelat cu procesul de  cunoaștere a opiniilor și su-
gestiilor privitoare la diverse procese sociale care 
afectează populația, ceea ce din nefericire astăzi 
este ignorat prin prea numeroasele compromisuri ... 
compromițătoare.

În decembrie 1989 s-a dorit în primul rând înlăturarea clanului Ceaușescu. 
După patruzeci și doi de ani de socialism dictatorial, prea puțini aveau dimensiu-
nea reală a faptelor și înțelegeau derularea evenimentelor. Astfel că, după un prim 
moment de derută, eșalonul doi al partidului comunist, prin Ion Iliescu, a confiscat 
revoluția sub aparența unui comunism cu față umană pe fundalul unei democrații 
originale, notiuni care s-au dovedit a fi false. În fond s-a dorit perpetuarea puterii 
partidului comunist. Prin membrii săi fideli aceștia au manipulat opinia publică, 
au falsificat realitatea. Lucru care s-a dovedit și prin înăbușirea năzuințelor con-
structive și dezvoltarea unei doctrine de sorginte fals socialistă.. Lipsa educației 
antreprenoriale a fost unul din motivele pentru care mulți salariați și-au continuat 
activitatea în fostele unități de stat, ele devenind treptat proprietăți ale noii clase 
îmbogățite peste noapte. Pe fundalul trenării dezvoltării economice înfrânată 
de partide populiste ce sub forma ajutoarelor economice au sperat cumpărarea 
bunăvoinței unui posibil electorat, s-au înmulțit dezacordurile în societate.

Actualmente atmosfera incendiară din societate este întreținută și de partidele 
extremiste al căror principal scop este dezordinea și haosul social. De multe ori par-
tidele extremiste beneficiază și de susținerea cel puțin propagandistică a Moscovei 
care are scopul de a domina economic statele din Estul Europei, dar și să per-
turbe buna funcționare a Comunității Europene. Destul de periculos este interesul  
formulat în discursul lui Putin de a limita extinderea NATO în Europa. Acestei strate-
gii îi cade în plasă noua societate, dezorientată de Fake News-uri intenționate,  
ele vehiculând cu toxicitate notiunea de naționalism, dar și de ortodoxism, în  
fond motive la umbra cărora se coc viitoarele politici de hegemonie ale Rusiei în 
Europa.



Ion NĂLBITORU

În perioada 4-6 noiembrie, 2022, 
a avut loc la Voineasa FESTI-

VALUL MUNTELUI, ediția a XXIV-a. cu 
prilejul jubileului Lotrului hidroener-
getic 1972-2022, organizatori fiind 
Primăria Voineasa,  Clubul de Turism 

Ecologic Montan Lotru și Asociația Descoperă Voinea-
sa. Parteneri au fost Academia Olimpică Română, Fili-
ala Vâlcea,  Școala Generală din Voineasa,  Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Vâlcea, In-
tol PRESS, revista Valea Lotrului etc. Evenimentul s-a 
ținut la Școala generală din localitate.

Printre cele mai importante activități ale acestui 
eveniment amintesc: dezvelirea plăcii comemorative 
LOTRU 50, cu slujba de sfințire, o alocuțiune rostită 
de  familia veterană a lucrărilor de pe Lotru,  ing. Lucia 
și Silviu Dan Bogaci, vizitarea expoziției de fotografie 
cu amenajările hidrotehnice din bazinul Lotrului 
(realizată de domnul Horia Brănescu de la Asociația 
Descoperă Voineasa), vizionarea filmului comemora-
tiv LOTRU 50,  concursul de geografie, istorie locală și 
flora montană etc.

Deoarece despre evenimentul în sine vor scrie 
ceilalți colegii reporteri,  eu mă voi opri asupra unui 
episod din desfășurarea acestui festival și anume 
momentul în care domnul profesor doctor Nicolae 
Dinescu, președintele UZPR, Filiala Vâlcea, după un 
scurt discurs impresionant îi înmânează domnului di-
rector Gheorghe Paraschiv, de la Uzina hidroelectrică 
LOTRU, actualmente cu denumirea de DORIN PAVEL, 
DIPLOMA DE EXCELENȚĂ pentru întreaga sa activitate 
hidroenergetică.

Domnul director Gheorghe Paraschiv a ținut să 
mulțumească domnului Dinescu pentru diplomă și a 
făcut câteva menționări despre complexa amenajare 
hidroenergetică din zonă.  Discursul s-a transformat 
într-un schimb de opinii între dumnealui și inginerul 
doctor Mihai Sporiș  cel care a lucrat încă din tinerețe 
la acest complex hidroenergetic.  

Domnul director a vorbit despre începuturile hi-
droenergeticii românești amintind despre amena-
jarea de la Bicaz, a continuat cu amenajarea de la 
Vidraru de pe râul Argeș, apoi s-a oprit la complexul 
hidroenergetic de pe râul Lotru.

În 1966 domnul Radu Dinescu, primul constructor, 

UZINA HIDROELECTRICĂ „LOTRU” LA A 50-A ANIVERSARE
a venit de pe Argeș pe Lotru și a făcut prima colonie 
la debușare, la Malaia. Toată zona geografică Lotru 
a fost o zonă dificilă, pot spune chiar izolată, fără 
drumuri de acces și slab dezvoltată economic, cu ierni 
lungi și geroase și veri scurte și chiar viituri catastro-
fale. Domnul Dinescu a adus primele vagoane de dor-
mit și de la gara Lotru au fost tractate la Malaia cu 
buldozerele. Dar înainte de aceasta, 
în 1964, s-au deplasat aici echipele 
de studii în teren.

Domnul inginer Mihai Sporiș face  
o scurtă intervenție pentru cei pre-
zenți: Trebuie amintit profesorul Do-
rin Pavel, cel care din 1932 a văzut 
toate râurile României, inclusiv cele 
de dincolo de granițele de azi ale 
țării. El a evaluat potențialul hidro și  
din acel potențial rezulta că râul Lotru  
poate să dea cea mai rentabilă ame-
najare a României.

Domnul director Gheorghe Para-
schiv amintește că de vreo 10 ani 
uzina de la Ciunget poartă numele 
profesorului Dorin Pavel. Dânsul într-
adevăr a văzut potențialul hidroenergetic al Lotrului 
dat de diferența de nivel, deși debitul mediu anual 
era mai slăbuț, excepție făcând perioadele cu viituri. 
Profesorul Dorin Pavel a văzut în 1933 o amenajare a 
Lotrului în care să fie incluse 7 centrale. În 1972 Uzina 
Ciunget a fost unica în Europa și încă mai este prin 
complexitatea sa. Dar să știți că ideea de a fi amenajat 
acest complex hidroenergetic,  chiar în bazinul său, a 
avut și alte variante. Prima a fost ca Lotru să fie captat 
și dus în râul Jiu, ceea ce necesita o aducțiune de vreo 
70 de km. A doua variantă a fost ca Lotru să fie dus 
în râul Sebeș. Dar până la urmă a fost aleasă varianta 
corectă ca amenajarea hidroenergetică să fie făcută 
chiar în bazinul Lotrului. Dar Valea Lotrului era foarte 
sălbatică atunci și au trebuit amenajate peste 600 km 
de drumuri pentru desfășurarea lucrărilor.

Domnul director a dat mai multe detalii tehnice de-
spre lucrare și mai ales despre cea mai complexă par- 
te a amenajării, conducta forțată, dar și despre turbi- 
nele Pelton și echipamente aduse din Franța, dar și ce- 
le de la Reșița. Până la urmă <<Lotru>> a fost o școală 
fiindcă aici au fost formați și perfecționați profesional 
muncitorii dar și tinerii ingineri ieșiți de pe băncile 

facultății inițiați de cadrele mai vechi  care aveau o 
bogată experiență de la lucrările hidroenergetice din 
țară. Astfel complexul hidroenergetic Lotru a fost cre-
at de oameni puternici cu caractere puternice!

Domnul publicist Gheorghe Sporiș solicită să adre-
seze domnului director o întrebare: Domnule director, 
cum se poate vizita hidrocentrala de la Ciunget?

Răspunsul vine imediat: Fiind un 
obiectiv de importanță deosebită, dar  
care nu este și cu circuit turistic, ca 
să poată fi vizitată trebuie luate niște 
aprobări. Se poate vizita printr-o so-
licitare la Sucursala Vâlcea sau direct 
la Hidroelectrica București. Vizitarea 
centralei se poate face numai în baza 
unei acreditări, în afară de sâmbăta și  
duminica fiindcă nu avem suficient per- 
sonal care să asigure supravegherea  
și asistența vizitelor și în week-end.  
  În continuare domnul inginer 
Gheorghe Paraschiv povestește că 
în urmă cu câțiva ani uzina a fost 
vizitată de o delegație chineză. O 
delegație din China, la un nivel destul 

de ridicat, trimisă în week-end să se plimbe prin țară, 
a sosit și la Uzina Lotru. Până la urmă plimbându-se 
prin centrală chinezii  spus că: <<Noi avem  centrale 
mult mai mari, dar să știți că a voastră are suflet! 
>>  De fapt pe aici s-au perindat mai multe delegații 
cărora l-a început nu prea li se vedea interesul, ca și 
cum ar fi ceva normal, dar  niciuna din acele delegații 
nu a plecat cum a venit, impresiile lor au fost altele!

 Domnul inginer Mihai Sporiș a completat cu un 
exemplu: Cu mulți ani în urmă a venit o delegație a 
Senatului României condusă de domnul Ion Rațiu, în 
perioada când era pretendent la prezidențiale. Au fost 
20 de persoane foarte de sus și când au pătruns în 
centrala subterană au exclamat: << Cum de au făcut 
românii chestia asta și noi nu știm? >> Atunci mi-am 
dat seama ce fractură este între vârful cel mai de sus 
și realitatea din teren!

Festivalul a urmat cu prezentarea filmului docu-
mentar LOTRU 50, realizat de domnul Gheorghe 
Brănescu, text și lectură inginer Mihai Sporiș, și cele-
lalte activități incluse în program (acordarea premiilor 
concurenților și a diplomelor de excelență oferite din 
partea UZPR Vâlcea)

Emil MANZUR

Castelul Peleș, situat în Sinaia ca și rezidență de vară a re-
gilor României, a fost construit 

la dorința regelui Carol I, după planurile 
arhitecților, Johannes Schultz, Carol Ben-
esch și Karel Liman. În anul 1872 Re-
gele Carol I a cumpărat terenul de 1000 
de pogoane, iar în anul 1873 începe 

construcția palatului la care au lucrat 300 de muncitori 
timp de 10 ani. Inaugurarea lui a avut loc în 1883. 

Castelul a suferit modificări extinzându-se mereu, la 
forma actuală ajungându-se abia în anul 1914. În toată 
această perioadă (1875-1914) s-au cheltuit peste 16 mil-
ioane lei-aur. 

EDIFICII CULTURAL-ISTORICE ROMÂNEȘTI

CASTELUL PELEȘ
Castelul are 160 de camere, o sală de teatru cu peste 60 de locuri plus loja regală. 
În vecinătatea castelului au mai fost construite Pelișorul, corpul de gardă, econo-

matul, casa de vânătoare, foișorul, grajdurile, uzina electrică și vila Șipot. 
Cele mai importante săli care pot fi vizitate sunt holul de 

onoare, finalizat în 1911, biblioteca regală - care are o ușă 
secretă prin care regele se putea refugia în diverse încăperi 
ale castelului, sala de arme - amenajată între anii 1903-
1906, sala de muzică folosită ca salon de serate muzicale, 
Sala Florentină, denumită și Marele Salon, Sala Maură, sala 
de concerte - amenajată în 1906, apartamentul imperial - 
amenajat în 1906 cu ocazia vizitei împăratului austro-ungar 
Franz Josef I, sala de consilii, cabinetul de lucru, sufrageria, 
Salonul Turcesc, dormitorul regal. 

Din anul 1953, Castelul Peleș, fiind confiscat de regimul 
comunist, a devenit muzeu.
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Mihai CĂLUGĂRIȚOIU

Originar din Roman, județul 
Neamț, Vasile Șerban s-a 

născut la 8 aprilie 1954 și a copilărit 
într-un „original mediu familial și o 
accentuată sensibilitate sufletească”.

Este absolvent al Facultății de Fi-
losofie-Istorie, din cadrul Universității 

Alexandru Ioan Cuza, din Iași, ca șef de promoție, în 
anul 1984. Anterior, a „urmat doar parțial Institu-
tul Teologic de Grad Universitar Sibiu” dar, așa cum 
mărturisește: „M-am retras la timp de la teologie” și 
„m-am îndreptat cu toată inima spre filosofie”. „Stu-
diile asidue și amănunțite, meditațiile și căutările 
mele, mi-au dat totuși multă merinde sufletească și 
spirituală care mi s-a potrivit și mi-a servit”.

Bun cunoscător al limbii latine, mai mult sau mai 
puțin greaca veche și sanscrita, dar și al celor mod-
erne, franceza și germana, Vasile Șerban a tradus, din 
germană, lucrarea lui Bert Hellinger, „Crescând în iu-
bire”. 

L-a cunoscut pe Constantin Noica, a corespondat 
cu el și s-au întâlnit la Păltiniș, unde: „Am simțit... su-
flarea unui zeu”.

De-a lungul existenței, „timp de trei decenii”, a 
consemnat „gânduri filosofice în diluție homeopatică 
1/100, să nu i se aplece cititorului de la prea multă 
seriozitate.” Tot așa, „șapte ani fără întrerupere” a 
scris peste 100 de povestiri și a avut „cutezanța de a 
le publica”.

Aceste scrieri au fost publicate recent, în seria de 
„Povestiri și Socotele-esență și dichis”, astfel: „M-a în-
vins copilăria”, volumul I, București, 2020; „Clonțosul”, 
volumul al II-lea, București, 2021; „Filosoful și mam-
ifera”, volumul al III-lea, București, 2021 și „Petice 
fără haină, O holbură de socotele”, volumul al IV-lea, 
București, 2021.

De curând, am văzut, pe Facebook, că a apărut al 
V-lea volum din serie, „Curva și prostituata”, București, 
2021, pe care nu l-am avut la dispoziție și despre care 
nu voi „cârcoti”, în cele ce urmează.

Motive obiective și, în același timp, subiective mi-
au stârnit curiozitatea și m-au determinat să citesc 
cele patru volume și să consemnez câteva lucruri, 
sper esențiale, despre autor și cugetările sale. Printre 
motivele obiective se numără faptul că am fost coleg 
de facultate cu autorul, chiar de grupă, în perioada 
1980-1984. În acest timp, am stat la același cămin 
studențesc, iar în ultimul an, 1983-1984, amândoi 
fiind căsătoriți, eu de curând, el având deja un fiu, 
am stat la căminul pentru familiști, pe același pal-
ier, camere apropiate. Printre motivele subiective se 
numără, în egală măsură, admirația și invidia, deschi-
derea sufletească și apropierea colegială, altruismul 
și modestia, împletirea înțeleaptă a timpului liber cu 
aplecarea spre studiu.

„Originalitatea și pitorescul personajelor sale”, 
„insolitul întâmplărilor”, „tâlcul lor”, dar și „autobio-
grafia... în care am ascuns cu dibăcie tot ce mi-a fost 
jenă să mărturisesc” i-au adus, cred, autorului „bucu-
ria de a i se primi sufletul în sufletele altor oameni”.

Ca profesor, le-a spus elevilor săi: „O trăsătură 
definitorie a speciei umane este capacitatea de a trăi 
imaginativ și creativ pe mai multe planuri simultan.” 
Fără o astfel de convingere „accesul la succes... este 
blocat.” Cu toate acestea, se și îndoiește spunându-
ne: „Noi n-avem nicio putere în fața destinului”, cu 

VASILE ȘERBAN: „POVEȘTI MĂRTURISITOARE”
toate părerile altora care spun că destinul este rodul 
alegerilor neîntrerupte ale omului, iar autorul nostru 
este unul dintre cei care au ales permanent. Chiar și 
renunțarea la teza de doctorat, la catedra universitară 
sau la învățământul liceal sunt alegerile, opțiunile sale, 
iar destinul său nu a fost dat, ci făcut. De asemenea, 
susține că a fost și este „neinstituționabil”, iar noi, citi-
torii, am putea spune chiar „neînseriabil”, pentru că 
n-a fost nici un absolvent de serie, nici un profesor 
obișnuit și nici un partener comod.

În volumul I, autorul mărturisește că: „Eu sunt ca 
tine, tu ești ca mine!”. „Această carte fiind o tâlcuire 
despre mine, este deopotrivă și despre tine - te citești 
citindu-mă, căci eu m-am scris și pentru tine.” 

Dacă vrem să-i urmărim copilăria, putem să ne 
așezăm în lojă, dar ar fi mai bine să drumețim printre 
rânduri.

 Copil fiind, a trăit, din plin, drama țăranului 
desțelenit și transformat, fără voia sa, în muncitor, iar 
din largul curții s-a mutat la bloc, în care, dintr-o viață 
trăită pe orizontală s-a văzut nevoit să se-nghesuie în 
ierarhiile sociale, nou stabilite.

 Descendent al unei familii numeroase, întâlnim în 
povestirile sale părinții și frații (surorile), bunicii, un-
chii și mătușile, pe linie maternă ori paternă, vecini, 
prieteni, cunoștințe, colegi de școală și de joacă, visări 
și iubiri precoce.

Autorul reușește să descrie, prin ochii copilăriei, 
o societate iatrogenizată. Cu toate acestea, de la 
înțelepciune senectuții, poate afirma: „Nimic n-
aveam și-mi ajungea!” Cum s-au zbătut părinții săi 
pentru a avea ce pune pe masă, de la un pumn de 
mălai, din care se făcea un cir (păsat) lung, până la 
bucățica de carne, făcută rost și consumată la anu-
mite evenimente.

Narațiunile sale pot fi ușor asemănate cu ale 
marelui dascăl Ion Creangă pentru că, spune autorul, 
am trăit în același bazin cultural, spiritual și lingvistic.

 Unele povestiri sunt despre sensibilitățile muzi-
cale și chiar talentul mamei sale, despre sursele de 
muzică ale vremii: difuzorul din casă ori de la între-
prinderea vecină, apoi radioul, dar mai târziu. Citi-
torul nu poate rata lectura despre cântecul Rossignol 
de mes amours, care reușea „să picure ușor în inimile 
noastre virgine mierea tămăduitoare de suflet din 
glasul marelui cântăreț Luis Mariano.” De curiozitate, 
mi-am înfrânt ignoranța și am ascultat acest cântec. 
Am adăugat și eu o lacrimă la cele ale autorului. „Ni-
meni nu înțelegea niciun cuvânt”, mai spune poves-
titorul, „însă inimile noastre simple și tremurătoare 
înțelegeau mult mai mult decât ar fi exprimat cuvin-
tele”. Îi dau dreptate. Muzica orchestrală trezește 
aceleași simțăminte, chiar dacă nu se face nici măcar 
o strigătură.

 Îmblânzind parcă spațiul și timpul, a surprins 
„veșnicia copilăriei”, în fel de fel de ipostaze, și 
„comunitățile de destin” „în cadrul unei culturi și al 
unei istorii, al unei nații”. O cultură profundă și o spiri-
tualitate specifică acestui neam românesc.

Interesant este și modul cum autorul încheie acest 
prim volum: „În acest an 2020, s-a întâmplat că viața 
mi-a luat cam tot ce mă încurca, pentru a-mi da un 
nou start în viață, de la zero. Văd limpede că va urma 
cea mai frumoasă, interesantă și împlinită perioadă a 
vieții mele, indiferent cât va mai dura și cu ce costuri, 
însă nu pe baza înțelepciunii și a cunoașterii acumu-
late, ci datorită năzbâtiilor și nebuniilor pe care încă 
n-am apucat să le fac. Jur!”

În volumul al II-lea, „Clonțosul”, Vasile Șerban ne 
povestește fapte, de data aceasta, din viața de liceu, 
„căci unele aveau tâlc, altele umor, iar altele înfățișau 
întâmplări greu de crezut.”

Nu putem să trecem cu vederea lecția de viață, 
primită de la nea Sandu, de meserie strungar, de la 
care află cum trebuie să arate și ce trebuie, mai bine 
zis, ce nu trebuie să-i lipsească unui „domn adevărat”, 
iar la nedumerirea tânărului care îi spune că nu are 
nimic din cele enumerate, nea Sandu îi răspunde: 
«Așa e, Vasilică, însă eu le am pe toate acestea acasă 
pe o listă încă de când eram cavaler.»

De la tânărul elev, aflăm de stimatul profesor de 
biologie Poenariu, de la care „pricepeai seriozitatea și 
amănunțimea fenomenului vieții”. „Lecția lui de biol-
ogie era cea mai strașnică lecție de filosofie, căci acest 
om declanșa în inimile noastre esența filosofării: fi-
orul mirării de a fi.”

 Volumul al III-lea ne delectează cu alte povestiri, 
unele spuse cu haz, în altele făcând haz de necaz. 

Autorul își provoacă părinții la dialog, pe diverse 
teme, și primește răspunsuri pe măsură. „Degeaba 
ești deștept, dacă ești prost!” i-a tăiat-o, scurt, tatăl 
său, după o „lecție” privind evoluția speciilor. 

Întâlnim aici și puținele, dar pertinentele, lui 
păreri politice: „Vremurile erau tare grele, căci Par-
tidul oamenilor muncii le strânsese acestora mân-
carea și apa de la gură, le stinsese lumina, le drămuise 
aprig căldura și le luase benzina ca să nu mai umble 
lelea prin țară, ci să stea acasă și să cugete la cât mai 
multă muncă.”

La această mărturisire trebuie să adăugăm: „Viziu-
nea mea politică este simplă: întreaga omenire se îm-
parte în agresori, adică politicieni organizați în haite și 
respectiv victimele lor indolente care le plătesc tribu-
tul.”

Prin povestirile sale ne amintește de viața reală, 
simplă și frumoasă: „Oamenii țintind spre înalturi de 
neatins, nu se mai uită la banalitățile care le fac viața 
posibilă, frumoasă, veselă și îndestulătoare.”

Tot așa, ne sfătuiește că „nu e bine să judecăm pe 
nimeni, căci întotdeauna ce este la vedere nu este și 
dedesubt.”

Volumul al IV-lea, din această serie, și, sperăm 
că, nu ultimul, „Petice fără haină, o holbură de soco-
tele”, reprezintă, așa cum aminteam mai sus și cum 
recunoaște autorul însuși, o serie de gânduri filoso-
fice, „socotele”, „care mi-au venit în minte timp de 
trei decenii.” „În ele nu mă pronunț, ci doar mă aflu 
în treabă.”

Reflecțiile sale dau de gândit cititorului, despre 
cine suntem și cine am vrea să fim, ce avem și ce 
ne dorim. Fără să am pretenția că le-am priceput pe 
toate, nu pot să nu amintesc unele dintre ele:

 „Sunt un măr zbârcit rămas toamna târziu într- 
un pom desfrunzit. Mă uit la merele putrezite din 
iarbă - nici în pom nu mai am ce face, dar nici n-aș 
pica.”

„N-am reușit să-i fiu Pământului nici cap și nici 
coadă, ci doar buric.”

„La început, oamenii nu își vorbeau, ci își tăceau...”
„Obiectele durabile mă întristează. Ele conțin un 

timp din care eu nu voi mai face parte.”
 „Dacă am fi nemuritori, am căuta elixirul morții.”
„Trecutul conține ziua tot mai îndepărtată a 

nașterii, iar viitorul ziua tot mai apropiată a morții. Pe 
care să fiu supărat mai întâi?”

(Continuare în pag. 8)



Gheorghe PANTELIMON
                 

Pe 23 octombrie 2022 s-au îm-
plinit 15 ani de la întemeierea 

Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâl-
cea. Marcarea acestui eveniment cu 
semnificaţii deosebite a avut loc pe 
18 octombrie, în Sala de Conferinţe a 

Bibliotecii Judeţene. În acest scop, Consiliul de condu-
cere al asociaţiei a elaborat un program complex, in-
teresant, care a cuprins o adunare festivă, înmânarea 
diplomelor aniversare, amenajarea unei expoziţii cu 
lucrări realizate de membri ai organizaţiei, editarea 
unui număr special (23/24) al revistei „Seniorii” şi o 
petrecere colegială la Restaurantul „Sud” din munici-
piul Râmnicu Vâlcea. Parteneri de acţiune au fost Con-
siliul Judeţean Vâlcea, domnul preşedinte Constantin 
Rădulescu fiind şi preşedinte de onoare al Asociaţiei 
Seniorilor şi Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” 
Vâlcea. La solemnitate au fost prezente 90 de per-
soane, membri ai asociaţiei, colaboratori, ziarişti etc.

 În deschidere s-a intonat Imnul Naţional al 
României, „Deşteaptă-te române!”, un simbol sa-
cru care îşi are originea în oraşul nostru – urbea lui 
Anton Pann, „finul Pepelei cel isteţ ca un proverb”. 
Printre invitaţi s-au aflat doamna Florentina Călin, 
subprefectul judeţului Vâlcea, doamna Andra Bică, 
vicepreşedintă a Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul 
Eusebiu Veţeleanu, city manager la Primăria Munici-
piului Râmnicu Vâlcea, colaboratori apropiaţi – dom-
nii Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judeţene 
şi Ioan St. Lazăr, secretar al Forumului Cultural al 
Râmnicului, doamna Doina Glăvan, şefa Serviciului 
Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, preacucer-
nicul părinte Constantin Olariu, consilier cultural în 
cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului.

Doamnele Florentina Călin, Andra Bică şi domnul 
Eusebiu Veţeleanu au transmis mesaje din partea 
instituţiilor pe care le reprezintă, prin care au felici-
tat asociaţia pentru activitatea fructuoasă pe care o 
desfăşoară în cadrul comunităţii, pentru implicarea sa 
pe bază de voluntariat în viaţa culturală a Vâlcii, i-au 
urat realizări remarcabile în viitor şi au dat asigurări că 
o vor sprijini, în continuare, pentru realizarea proiec-
telor pe care şi le-a propus.

Domnul profesor Ioan Luca, vicepreşedinte, a 
prezentat Actul de constituire a Asociaţiei Seniorilor, 
redactat de Comitetul de iniţiativă întrunit la data de 
23 octombrie 2007, la sediul Forumului Cultural al 
Râmnicului şi semnat de 22 de intelectuali de frunte 
din municipiu, majoritatea foşti profesori. Şase din-

ASOCIAȚIA SENIORILOR – 15 ANI ÎNCUNUNAȚI DE REALIZĂRI 
IMPORTANTE

tre ei au plecat pentru totdeauna dintre noi: Con-
stantin Marian Marcel, Rozica Marinoiu, Elisabeta 
Niţu, Alexandru Popescu Mihăeşti, Ion Soare şi Ioana 
Ştefănescu. În memoria lor şi a celorlalţi colegi care 
au trecut în eternitate s-a păstrat un moment de re-
culegere.

În cei 15 ani de existenţă Asociaţia Seniorilor şi-a 
demonstrat potenţialul creator şi s-a afirmat ca o 
prezenţă activă în viaţa cetăţii. Profesorul dr. Gheo-
rghe Dumitraşcu, secretar general al asociaţiei, a 
făcut o retrospectivă a activităţii desfăşurate, în con-
textul evenimentelor care s-au petrecut pe plan lo-
cal şi naţional. Dl. conf. univ. dr. Remus Grigorescu a 
transmis urări de sănătate şi reuşită deplină în toate 
activităţile viitoare. Dl. prof. dr. Ioan St. Lazăr, mem-
bru fondator, a mulţumit asociaţiei pentru colabo-
rarea fructuoasă care s-a realizat cu Forumul Cultural 
al Râmnicului pe diverse planuri, nutrind convingerea 
că va continua şi în perioada următoare. La rândul 
său, părintele Constantin Olariu a prezentat un me-
saj emoţionant din partea Înaltpreasfinţitului  Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, prin care este 
apreciată contribuţia seniorilor vâlceni la îmbogăţirea 
vieţii cultural-spirituale din municipiul şi judeţul 
nostru. Asociaţia iniţiază manifestări cu aderenţă la 
public, pe teme de larg interes. Doamna Mariana 
Păun, membră a asociaţiei, a propus să se actual-
izeze, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean, 
Programul de participare a seniorilor la diferite 
activităţi cultural-educative care se organizează în 
unităţile de învăţământ din judeţul nostru. Doamna 
prof. Marinela Capşa a declarat că este mulţumită 
de activităţile pe care le desfăşoară seniorii vâlceni 
şi a recomandat realizarea, în viitor, a unor schimburi 
de experienţă în şcoli cum a fost cel iniţiat de Ziua 
Mondială a Educaţiei, la Colegiul Naţional „Mircea 
cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea. Şi dl. ing. Mihai Sporiş, 
vicepreşedinte al asociaţiei, şi-a exprimat satisfacţia 
că suntem din nou împreună, după restricţiile im-
puse de pandemia de coronavirus şi activitatea îşi 
reia cursul normal. O surpriză plăcută a fost prezenţa 
doamnei Mihaela Andreianu, inspector şcolar gen-
eral al I.Ş.J. Vâlcea, care a prezentat o cugetare ce 
poartă semnătura Madre Teresa de Calcutta, care se 
potriveşte de minune seniorilor şi în esenţă îndeamnă 
să mergi mai departe, să nu renunţi şi să nu te opreşti 
niciodată. De asemenea a menţionat disponibilitatea 
de a conlucra cu Asociaţia Seniorilor.

Trebuie să recunoaştem că aprecierile pozitive la 
adresa activităţii noastre au întotdeauna un puternic 
rol stimulator, tonifiant.

Cu prilejul celebrării a 15 ani de la înfiinţare, 

conducerea asociaţiei a conferit 50 de diplome ani-
versare, tipărite în mod gratuit de Rotarexim SA, cu 
textul următor: „La ceas aniversar, vă adresăm sin-
cere mulţumiri şi ne exprimăm gratitudinea pen-
tru sprijinul preţios pe care l-aţi acordat asociaţiei 
noastre, pe parcursul a 15 ani de existenţă şi de 
activitate cultural-ştiinţifică rodnică, pusă în slujba 
comunităţii”. Multe dintre acestea au fost înmânate 
de preşedintele asociaţiei, prof. Gheorghe Panteli-
mon, în cadrul festivităţii, începând cu Instituţia Pre-
fectului Judeţul Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, 
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Arhiepiscopia 
Râmnicului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, 
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, Forumul Cul-
tural al Râmnicului etc.

În asociaţia noastră activează mulţi creatori de fru-
mos talentaţi: scriitori, poeţi, artişti plastici, publicişti, 
care contribuie la îmbogăţirea tezaurului de valori 
al judeţului şi al ţării, printre care se află: Constanţa 
Badea, Nelu Barbu, Dumitru Bondoc, Larisa Cal-
mutschi, Marinela Capşa, Mihai Călugăriţoiu, Maria 
Cernătescu, Petre Cichirdan, Anton Ciobotaru, Mihai 
Marius Croitorescu, Mircea Daneş, Gheorghe Dea-
conu, Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe Georgescu, 
Gheorghe Mihai, Ioan Luca, Gheorghe Sporiş, Mihai 
Sporiş, Mihai Vinereanu, Sorin Zamfirescu ş.a. În co-
ordonarea doamnei Marinela Capşa s-a amenajat o 
interesantă expoziţie, în holul Bibliotecii Judeţene, 
cu genericul „Creaţiile Seniorilor”, bine apreciată de 
vizitatori fiind expuse cărţi, reviste, picturi, fotografii, 
sculpturi.

Cum am mai menţionat, cu prilejul acestei 
aniversări a fost tipărit şi un număr festiv al revistei 
„Seniorii”, care în cei 14 ani de la apariţie s-a afirmat 
ca o adevărată tribună de informare a cititorilor pe 
teme de importanţă majoră din domeniul literaturii, 
istoriei, învăţământului, educaţiei, culturii, sănătăţii, 
protecţiei mediului înconjurător.

Sărbătoarea Asociaţiei Seniorilor vâlceni s-a în-
cheiat cu o petrecere colegială  la Restaurantul „Sud” 
din Râmnicu Vâlcea, la organizarea căreia au contribu-
it domnii Gheorghe Cărbunescu şi Anton Ciobotaru.

Activităţile desfăşurate pe 18 octombrie 2022 
s-au bucurat de o bună mediatizare realizată de 
publicaţiile „Curierul de Vâlcea”, „Ziarul de Vâlcea”, 
de posturile de televiziune Antena 3 Vâlcea, VTV şi de 
colegul nostru dl. ing. Gheorghe Frăţilă.

Cu firească emoţie şi bucurie urăm „La mulţi şi 
rodnici ani asociaţiei noastre de suflet, membrilor 
săi, partenerilor şi colaboratorilor, tuturor celor 
care ne sunt alături, ne încurajează şi ne apreciază 
iniţiativele!”

VASILE ȘERBAN: „POVEȘTI MĂRTURISITOARE”
(Urmare din pag. 7)

În acest volum, pe prima pagină, am putut citi mesajul personal al autorului 
către mine: „Dedicația este la pagina 118!”, care este o confesiune optimistă: 

„M-am consolat cu ridurile, părul alb, dinții știrbi, vederea slabă și auzul prost. 
O iau de la zero cu această inestimabilă avere.”

Dacă ar trebui să tragem o concluzie, ar fi bine să ne oprim la una dintre multele 
sale spovedanii: „Dacă-mi va fi dat vreodată să scriu din mine însumi și să ies cu 
fruntea în sus în lume cu cărțile mele, voi scrie, iar dacă nu, nu. Nu vreau să scriu 
de meserie ori ca să-mi justific un titlu sau o profesiune.” 

Personal, aș merge mai departe și aș zice că la atâta „carte”, merită aceste cărți, 
în care a pornit de la convingerea că „este rezonabil să nu judeci pe nimeni, nici 
chiar pe tine însuți, ci doar să relatezi strict faptele.”

Mi-ar plăcea să cred că a rămas la fel de optimist pentru că, spune tot el: „A 
doua tinerețe este numele pe care îl poartă prima bătrânețe.”

Acesta este, foarte pe scurt, Vasile Șerban, care ne mai spune: „La naștere mi 
s-a dat un nume celebru. Acum este pseudonimul căruia îi garantez anonimatul.” 
Sau: „Neavând ce lăsa posterității, mă văd nevoit să-mi trăiesc viața intens.”

2 aprilie 2022, Vlădești, Vâlcea 

 NOTA: Vasile Șerban poate fi contactat la telefonul: 0755 45 35 94 sau prin 
e-mail: serbanvasile13@yahoo.com
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Mihai MUSTĂȚEA

În colindul meu prin librăriile 
bucureștene,  un titlu m-a frapat: 

“Totemul lupului”,  autor Jiang Rong,  
despre care nu știam mai nimic.  Am 
aflat că romanul fusese publicat,  în 
China,  în anul 2003,  sub pseudonim.  

La un an, în 2004, în ciuda succesului colosal și a 
notorietății de care se bucura,  vândut în peste 4 (pa-
tru) milioane de exemplare, Jiang  își dezvăluie iden-
titatea mai târziu. Pâna în 2006,  numele lui real nu a 
fost cunoscut decât de cinci persoane, una fiind Min-
istrul Siguranței Publice. În 2007, tradus deja în peste 
20 de țări, i se decernează premiul Man Asian Literar 
Prize. Deși nu e prezent, deoarece autoritățile chineze 
nu-i eliberează un pașaport, numele lui este făcut cu-
noscut dincolo de bornele asiate. În alți zece ani se 
vânduseră peste 20 (douăzeci) de milioane de exem-
plare, fiind cea mai vândută carte,  în China,  după 
“Cărticica roșie” a lui Mao, și tradus în 30 de limbi. 

Născut în 1946, Rong Jing este pseudonimul lit-
erar al disidentului chinez Lu Jiamin. În 1964,  înainte 
de a absolvi liceul, e denunțat pentru un eseu pe 
care îl scrie pentru școală și acuzat că se împotrivește 
Revoluției. Se alătură Gărzilor Roșii și în 1967 pleacă 
în Mongolia pentru a “servi poporul “, unde rămâne 
11ani, până la vârsta de 33 de ani, trăind ca nomad. 
In 1978, se întoarce la Beijing. Se înscrie la universi-
tate, unde studiază economia și se alătură mișcării 
“primăvara de la Beijing”, în care are un rol important. 
După absolvire, predă într-un colegiu de stat. În 1989, 
e arestat în timpul protestelor din Piața Tianamen și 
închis timp de 18 luni, fără a fi judecat. A scris și re-
scris cartea timp de 32 de ani.    

În vremea când traducerea era predată editurii 
Curtea Veche, nu exista nicio variantă în vreo limbă 
europeană. Dar, cum între momentul depunerii tra-
ducerii și apariția cărții pe piață a trecut mult timp, 
versiunea engleză s-a bucurat de onoarea de a fi 
considerată drept prima traducere în Europa. Ro-
manul nu a avut parte de prea multă atenție nici din 
partea criticii, eclipsat de mai strălucitorul său con-
frate Mo Yan, laureat, în anul 2012, al premiului No-
bel pentru romanul “Obosit de viață,  obosit de mo-
arte “. Ce titlu frumos!  

Am încercat de mai multe ori să scriu despre ro-
manul lui Jiang Rong, o lectură interesantă,  de la 
“povestirea” în sine - despre o lume atât de diferită de 
a noastră și semănând cu o frântură a unui loc atem-
poral, unde o civilizație aflată sub totemul lupului încă 
subzista, dar simultan și o carte cu caracter autobio-
grafic.            

Lupul reprezintă, în ordinea animalelor, vânătorul 
prin excelență. Pentru unele popoare este strămoș 
mitic și erou războinic. Aidoma autorului, în timpul 
Revoluției Culturale (1966-1976), Chenzhen, person-
ajul principal, student la Beijing, este trimis în Mon-

“TOTEMUL LUPULUI “ - O CARTE DESPRE UN NEAM 
GLORIOS ȘI MURIBUND

golia Interioară, “să vadă ce înseamnă traiul la țară “. 
Este o monografie a vieții, a obiceiurilor, credințelor, 
tradițiilor nomade din această parte de lume, puse 
în antiteză cu ideologia chineză care și-a uitat origi-
nile și înaintașii.  Autorul încearcă să explice spiritul 
divin al lupului și de ce în religia neamurilor de stepă 
acest animal și-a meritat totemul, la care nomazii s-au 
închinat secole la rând și a slujit ca mesager în relația 
omului cu divinitatea. Spiritul puternic al lupului este 
însăși esența spiritului, al curajului și al înțelepciunii 
popoarelor nomade. Pentru mongoli, lupul a devenit 
animal strămoș, maestru în arta războiului, călăuză în-
țeleaptă, model de urmat și zeu protector al stepei și al  
oamenilor ei. Asemeni lupilor pe care-i divinizau, mon- 
golii au devenit seminția cea mai neînfricată și mai 
pu-ternică, mai înțeleaptă și mai nesupusă dintre nea-
murile Asiei și Europei: “De n-ar fi fost acest sfetnic 
militar și mentor care este lupul, n-ar mai fi existat 
nici Genghis-Han, nici Hoarda de Aur și nici cavaleria 
mongolă atât de pricepută și vitează”. Generații fără 
de număr, nomazii s-au închinat lui Tengri, zeul tutelar, 
și s-au înfruntat cu lupul, învățând fiecare în felul lui, 
pas cu pas, cum să străbată timpul, să supraviețuiască 
în stepa frumoasă,  dar aspră cu vietățile și oamenii, 
nu de puține ori aducându-le moartea.                          

Simbolic, furtul, răpirea unui pui de lup adus să 
crească la  iurtă, să crească în captivitate, sunt privite 
“în oglindă” cu soarta nomazilor, supuși la alt fel de 
“închisoare”, a sedentarizării, amputându-și felul de 
a fi, legăturile profunde cu trecutul lor ancestral, în 
numele unei ideologii, a unui mod de a gândi al Chi-
nei comuniste. Și, la fel ca puiul de lup (“lupu’mic”), 
iubit de Chenzhen, căruia răpirea libertății îi aduce 
moartea, nici chinezii nu au înțeles că sedentarizând 
nomazii, nerespectând măreția stepei și frumusețea 
acestui stil de viață, au dus la dispariția unei culturi, 
a unei lumi. Destinul lupului crescut în captivitate va 
fi destinul întregii comunități nomade. Întors acasă, 
Chenzhen rămâne cu nostalgia stepei, iar un telefon, 
primit în anul 2000, de la Batu și Kasmai, îi anunță 
dispariția vechii lumi: “haitele de lupi erau istorie, ste-
pa devenise o amintire, civilizația nomadă își găsise 
sfârșitul”. Pagini dure, dar de o frumusețe uimitoare, 
înțeleaptă și zguduitoare. Romanul este sub semnul a 
două motto-uri, primul din Fan Wenlan, “Istoria Chi-
nei pe scurt”: “Cei din neamul quanrong spun că se 
trag din doi câini albi, altfel că și-au luat câinele drept 
totem”, și al doilea din “Cronica dinastiei Han - Isto-
ria hunilor”, “Împăratul Zhoumu a trimis o expediție 
militară în stepă. Acolo oamenii lui au prins patru lupi 
albi și patru cerbi și s-au întors cu ei acasă”. Fiecare 
capitol se deschide cu un citat dintr-o scriere veche, 
fapt puțin spre deloc făptuit de autorii chinezi. În 
ciuda controverselor pe care le-a stârnit cartea, mul-
titudinea cheilor în care poate fi citit romanul-fie ca 
o poveste emoționantă despre o relație tabu între o 
ființă umnă și un pui de lup, fie ca un studiu al culturii 
mongolilor nomazi din nordul Chinei, ca un manual 

de ecologie sau ca un manifest politic- îl plasează în 
rândul acelor cărți memorabile, care pot fi (re)citite la 
orice vârstă și în orice epocă.

Dincolo de interpretare, “Totemul lupului” rămâne 
o poveste clasică, iar Jiang Rong, un artist desăvârșit al 
narațiunii. Iată câteva citate din opiniile despre scriere 
în critica de pe mapamond:    

1. “Jiang Rong va deveni probabi unul dintre cei 
mai mari și mai cunoscuți romancieri chinezi din 
lume”   (The Guardian)        

2. “Totemul lupului” a avut atât de mare succes 
în China pentru că a declanșat, chiar de la apariție, 
polemici aprinse în privința conținutului său foarte 
subversiv. A dat naștere la numeroase dezbateri pe 
Internet, a fost apreciată de oameni de afaceri, de 
intelectuali, de studenți la Litere, de jurnaliști și de 
marele public, dar a făcut, totodată, obiectul atacu-
rilor violente ale apărătorilor confucianismului, ale 
ultranationaliștilor și ale aripii conservatoare a Partid-
ului Comunist Chinez, care au cerut interzicerea ei, și 
încă o cer, chiar dacă romanul este deja în biblioteci și 
face chiar obiectul unor teze de doctorat.“  (Le Monde 
des livres)           

3. “Totemul lupului este cea mai bună carte scrisă 
de un autor chinez pe care am citit-o în ultimii ani, 
și singurul roman cu adevărat bun.  Este revelatoare, 
rafinată, misterioasă - o minunăție.” (Jonathan Mirsky, 
Literary Review)                   

O carte fără pereche,  de neuitat!   
Regizorul francez Jean Jacques Annaud a realizat, 

în 2015, un film “Wolf Totem”, tradus la noi “Ultimul 
Lup”, după acest roman. Este un film de o frumusețe 
tulburătoare. Romanul acesta, în integralitatea sa, 
ar fi fost imposibil de transpus pe ecran. De aceea, 
cu atât mai apreciabilă este opera cinematografică, 
care condensează și transmite esența. Spre deosebire 
de roman, filmul ne oferă un final optimist. Tânărul 
Chenzhen,  îndrăgostit de lupi, salvează un pui abia 
născut, cu mari greutăți reușește să îl apere și să îl 
crească, trecând peste momentele încinse ale îm-
potrivirii încrâncenate ale comunității de ciobani și ale 
tovarășilor politruci. Până când, ULTIMUL LUP - puiul 
devenit matur, pote lua viața în piept, supraviețuitor 
(și poate nu singurul) al genocidului speciei sale. 
Copleșitor de emoționantă este scena finală, când cei 
doi, Chenzhen și “lupușorul”, se privesc de departe, 
unul pe celălalt și omul citește tot ce și-a dorit în 
ochii lupului, acesta se întoarce singur, mai departe, 
pe propriul drum. Iar omul își ridică ochii spre cer, 
parcă mulțumindu-i lui Tengri, și  pe cer vede un nor 
alb și pufos ce prinde forma unui cap de lup. Fiecare 
se întoarce la menirea lui: de om și de lup. Este o 
producție spectaculoasă, susținută de o extraordinară 
emoție. La realizarea peliculei au fost antrenați 480 
de tehnicieni, 200 de cai, aproape o mie de oi,  25 de 
lupi și vreo 50 de dresori și îngrijitori care s-au ocupat 
de animale. Regizorul este autorul și filmelor de mare 
succes: “Șapte ani în Tibet” și “Numele trandafirului “.    
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TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

LA CRAIOVA S-A LANSAT PROIECTUL „AcuTe” (9 IX 2022)

Dragoș ANDY (coresp. INTOL PRESS - LONDRA)
(Articol fără diacritice)

Carduri de masini zboara in viteza maxima pe strada ce trece pe langa Par-
cul International de Afaceri din Reading, Marea Britanie si, din cele care 

sunt fortate sa se opreasca din cand in cand la semaforul din zona, sunt sigur ca 
doar foarte putini soferi observa captivanta statuie metalica care se inalta la numai 
cativa pasi de trotuar… Este o sculptura metalica stilizata cu o pozitie dinamica a 
unei sportive in alergare tinand un steag deasupra capului. Daca ai avea timp sa te 
opresti sa o admiri, evident ca ai aprecia maiestria artistica, combinatia de stiluri 
modern si clasic si tehnicile de executie care functioneaza foarte bine impreuna, 
armonizandu-se si completandu-se reciproc. Liniile elegante imblanzesc construc-
tia schematica dand lucrarii o fluiditate dinamica speciala care chiar nu poate sa 
treaca neobservata, chiar si pentru cel mai grabit ochi.

Partea ciudata e ca dupa o cautare rapida pe internet n-am gasit absolut nimic 
despre aceasta sculptura. Asta nu inseamna ca marea mea dragoste pentru arta 
n-a iesit invingatoare… A fost necesar sa fac o cercetare extinsa, dar intr-un final 
am aflat ca lucrarea se numeste “Purtand steagul” (Flying the flag) si a fost facuta 
in 2017 de catre uimitoarea artista britanica Clare Bigger. Am extras o scurta de-
scriere desprea ea chiar de pe site-ul personal al acesteia: [traducere libera] « 
Clare Bigger este un sculptor figurativ care captureaza in lucrarile sale spontaneit-
atea miscarii, folosind otel inoxidabil pentru a crea forme fluide, contemporane si 
pentru a aduce lumina si gratie sculpturilor sale. Ea expune international, produ-
cand lucrari atat publice cat si private care inglobeaza cele doua mari pasiuni ale 

STATUIE METALICA SUPERBA FACUTA DE UN ARTIST SUBESTIMAT

Leontina RUS

«Teatrul Național “Marin Sorescu”  
din Craiova – parte a proiectului  
ACuTe: un demers multidisciplinar  
inovator ce își propune să revoluțio-
neze teatrul digital din întreaga Europă.

Un nou și inovator proiect de tea- 
tru digital tocmai a primit undă verde 

pentru a „revolu-ționa” modul în care teatrul și artele 
spectacolului sunt produse și interpretate în întreaga 
Europă. 

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

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

În cadrul acestui panel de discuție se va analiza 
modul în care o nouă abordare a publicului va mod-
ela scena (digitală) de teatru din Europa și nu numai, 
în anii următori. O nouă înțelegere a conceptelor și 

relațiilor dintre teatru, public, performance și spațiu 
este ceea ce constituie transformarea digitală a teat-
rului ca mediu. Publicul este invitat să facă schimb de 
idei cu participanții despre posibilele aplicații viitoare 
ale conceptelor digitale în teatru și despre modul în 
care doresc să se implice în dezvoltarea acestuia. 

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

*
Am început cu acest mesaj ca să încălzim at-

mosfera în aceste zile reci, de început de iarnă, dar 
calde în ce privește activitatea de digitalizare, chiar 
fierbinți, guvernanții vorbind din ce în ce mai mult de-
spre necesitatea acestei Digitalizări; după ce în urmă 
cu vreo opt ani dl. Traian Băsescu anunța cu turle și 
trâmbițe (așa scria șeful nostru de ziar - atunci eu doar 
corectam) că este strict necesar să ne ocupăm de 
digitalizarea României!... S-a spus de mai multe ori, 

chiar și eu la rubric Tableta inginerului programator 
că digitalizarea nu poate fi făcută complet, dacă nu 
are înainte, făcut, un sistem informatic unitar; care, la 
rândul său, nu are un sistem informațional unitar!... 
Dacă sistemul informatic a mers cum a mers în Româ-
nia, adică, șontâc-șontâc!...mai mult în contabilitatea 
locală (a fost adus în România după 1993 sistemul CIEL 
din Franța)…nici vorbă de sistem informatic unitar, în 
domeniul tehnic – tehnologic, sistemul de program-
are al mașinilor unelte a luat un avânt care depășea 
o bună parte din lume!…Dau exemplu doar Fabrica 
de Avioane Craiova (1978), apoi (1981-1989) Atelierul 
de proiectare Asistată de Calculator din cadrul HERVIL 
Râmnicu Vâlcea, unde au fost lansate spre producția 
de serie miniprocesoarele - postprocesoare (micro-
soft): Cum vă place, Sfera, C’ e una meravigliosa siste-
ma - sculptură cibernetică!...iar mai tarziu, la Hervil, 
fabricația matrițelor OLTCIT, Rotoarele de Suflante 
ROOT și a Capului de Comandă RDG….Șeful nostru 
de la Intol Press ne vorbește mereu de scandalul iscat 
după 90, în țara noastră, între umaniști și ingineri!...
De aceea am început cu mesajul Teatrului de la Craio-
va ca să facem legătura, care trebuie: …în 1978, tot 
la Craiova, numeam programele noastre de calculator  
cu denumirea operelor lui Shakespeare!

P. Cich, Cum vă place, 
fagure, 1978

S-PC, 1978, Sfera-duraluminiu 
2002 - propunere Prefectura

S-PC, 1985, Sferă - oţel cromat, 
2002, propunere Prefectura

P. Cich, Cum vă place, 
moltopren, 1978

ei: sportul si natura. Si-a petrecut copilaria in Africa 
si a calatorit mult, amandoua lucrurile alimentandu-i 
aprecierea si curiozitatea pentru natura si lume. Are  
de asemenea si centura neagra la taekwondo, ceea 
ce ii ofera o intelegere intima a miscarii care inunda  
toate lucrarile sale cu dinamism, fie ca e o parsare care  
tasneste, o dansatoare balansandu-se “en pointe”, 
iepuri boxeri, sau un sprinter in viteza maxima.»  

Ce este foarte surprinzator e ca, avand in vedere 
calitatea acestei lucrari, nu este mentionata nicaieri 
pe niciun site sau publicatie din Reading sau UK, nici macar in cele despre arta…

Am gasit aceasta lucrare intr-un final, numai dupa lungi cautari, ingropata ad-
anc in profilul de social media al artistei (Clarebiggersculptures)

In orice caz, imi voi continua vanatoarea dupa lucruri frumoase si interesante si 
le voi aduce pe cat posibil in atentia publicului… 

Un alt fapt interesant e ca artista mai are o lucrare 
chiar peste drum de cea prezentat mai sus, la numai 
cateva sute de metri, langa iconicul Parc international 
de afaceri din Reading, aproape si de stadionul Made-
jsky. Aceasta se numeste “Gateway” (“Poarta”), de 
Clare Bigger si voi posta doar o imagine aici, dar daca 
doriti sa vedeti alte lucrari ale artistei, vizitati-i web-
site-ul si profilele sociale listate mai sus.

 (noiembrie 21, 2022)
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ARHIMANDRITUL EUFROSIN POTECA 
Monahul enciclopedist

(I)

Arhim. Veniamin MICLE
 
Arhimandritul Eufrosin Poteca (1786 

–1858), unul dintre marii oameni de  
cultură  român din prima jumătate a  
secolului al XIX-lea, s-a afirmat ca o  
personalitate marcantă. Aparţinând ge- 
neraţiei iluminiştilor şi a enciclope-

diştilor epocii, ilustrul cărturar s-a iMpus cu autoritate 
în numeroase domenii ale vieţii bisericeşti şi sociale 
din Ţara Românească. Datorită excepţionalelor sale 
însuşiri, precum şi a multiplelor activităţi desfăşurate 
cu pasiune şi devotament faţă de idealurile priorita-
re ale naţiunii române într-o continuă afirmare, el a 
rămas în istoria Patriei noastre ca profesor strălucit la 
Şcoala grecească din Bucureşti şi la cea românească 
de la „Sfântul Sava”, pedagog cu vederi înaintate; orga-
nizator de şcoli în mediul sătesc, destinate promovării 
culturii prin cele mai izolate colţuri ale ţării; susţinător 
al înfăptuirii unor reforme radicale pentru ameliorar-
ea condiţiilor de viaţă ale ţărănimii; patriot înflăcărat, 
care a ştiut forma şi în sufletul ucenicilor săi senti-
mente statornice de iubire pentru ţară şi popor; cul-
tivator al conştiinţei naţionale şi critic neînduplecat al 
stăpânitorilor nedrepţi; monah consacrat rugăciunii, 
contemplaţiei divine şi muncii neostoite, în deplină 
smerenie – virtutea esenţială a călugărului; slujitor al 
Sfântului Altar, ilustrându-l prin înflăcărata şi pasiona-
ta sa propovăduire a Cuvântului dumnezeiesc.

Originar din localitatea Nucşoara, judeţul Dâm-
boviţa, Eufrosin Poteca s-a născut la anul 1786, într-
o familie de muncitori plugari. Pe tatăl său îl chema 
Dimitrie, iar pe mama, Polixenia. La botez, a primit 
numele Radu, şi a crescut în familie împreună cu 
cele patru surori a!e sale, primind o aleasă educaţie 
creştinească, specifică mediului rural. A rămas toată 
viaţa legat sufleteşte de clasa originii sale sociale, 
după cum mărturisea cu mândrie: „Sunt născut mai 
aproape de pădure decât de Curtea domnească”.  

Sprijinit de un unchi al său, la şapte ani Radu este 
încredinţat unui dascăl să înveţe scrierea şi citirea, în 
satul natal, manifestând o deosebită pasiune pentru 
carte. Din această cauză, tatăl său intenţiona să-l însc-
rie la Şcoala grecească din Bucureşti, dar cheltuielile 
prea mari nu-i permit. Totuşi, ţăran cu vederi largi, lasă 
copilul în Bucureşti, unde devine ucenic de prăvălie 
la un negustor grec. Într-o ocazie, tânărul Radu 
însoţeşte pe stăpânul său la Istambul pentru a-l ajuta 
la transportarea mărfii procurată din capitala Imperi-
ului otoman. Câştigând simpatie, prin deşteptăciunea 
şi iscusinţa sa, la întoarcerea acasă, negustorul îl tri-
mite împreună cu fiii săi să înveţe la Şcoala grecească.

După un anumit timp, Radu Poteca optează pen-
tru viaţa călugărească, intrând frate în Mănăstirea 
Căldăruşani. Această hotărâre a luat-o la îndemnul 
unui călugăr – fost profesor la Şcoala grecească – re-
tras acum pensionar în liniştea mănăstirească. Primind 
noţiunile elementare ale vieţii monahale, fratele Radu 
s-a aprins de focul sacru al aprofundării cunoştinţelor 
teologice şi duhovniceşti, fapt ce-l determină să pl-
ece la Mănăstirea Neamţ, vatra renumită a monahis-
mului ortodox român, organizată de stareţul Paisie 
Velicikovski (1722–1794). Aici, în jurul anului 1806 se 
călugăreşte, primind numele „Eufrosin”.

Monahul Eufrosin Poteca, în toamna anului 
1808 se reîntoarce la Bucureşti unde, cu aprobarea 
Mitropolitului Dositei Filitti al Ungrovlahiei (1793–
1810), este hirotonit ierodiacon de Episcopul Iosif al 

Argeşului (1809), apoi, ieromonah pentru Paraclisul 
Mitropoliei din Bucureşti, la 21 ianuarie 1813. Din 
acest an, îşi reia studiile la Academia grecească, unde 
a studiat literatura greacă, limba latină şi Teologia.

Element strălucit, la terminarea cursurilor Acade-
miei în 1816, ieromonahul Eufrosin Poteca este reţinut 
de conducerea instituţiei în cadrul învăţământului, fi-
ind numit „dascăl al sfintelor noastre dogme”.

La această Şcoală, funcţionează numai doi ani, 
deoarece, în 1818, după deschiderea Şcolii româneşti 
de la „Sfântul Sava” de către pedagogul, teologul, 
traducătorul şi inginerul român diaconul Gheorghe 
Lazăr (1779–1823), este numit aici profesor de geo-
grafie şi filozofie în limba română, apoi a mai predat 
Logica, Istoria filosofiei şi Etica.

Astfel, la Şcoala de la „Sfântul Sava”, Gheorghe 
Lazăr a fost ajutat la predarea în limba română de mai 
multe personalităţi intelectuale, precum Petrache 
Poenaru, Ion Heliade Rădulescu şi Eufrosin Poteca.

În acel timp, Şcolile din Ţara Românească simţeau 
lipsa acută a profesorilor bine pregătiţi. Pentru reme-
dierea acestei deficienţe didactice şi pedagogice, 
Mitropolitul Dionisie Lupu (1819–1823), împreună cu 
ceilalţi membrii ai Eforiei Şcolilor, propun Domnitoru-
lui Alexandru Nicolae Şuţu (1818–1821), prin „Anafo-
ra” din 17 februarie 1820, trimiterea a patru tineri 
vrednici la studii în străinătate. Astfel, ieromonahul 
Eufrosin Poteca beneficiază, împreună cu tinerii Con-
stantin Moroiu, Ion Pandeli şi Simion Marcovici, de o 
bursă la Universitatea din Pisa, în Italia, pentru studii, 
„spre a înlocui, la întoarcere, pe dascălii ce se tot aduc 
din alte locuri străine”, cum se preciza în „Anafora”. 
În acest centru cultural, Eufrosin Poteca a făcut, mai 
bine de trei ani, studii strălucite de Filosofie, Teologie, 
Istorie, Ştiinţele exacte, Limbile clasice şi moderne.

În toamna anului 1823, cu aprobarea Eforiei Şcoli-
lor, pleacă în Franţa, la Universitatea din Paris. În ambe- 
le ţări, s-a specializat mai ales în domeniul filozofiei, preo- 
cupându-l totodată numeroase discipline, ca Teologia,  
Istoria, Dreptul, Geografia, Astronomia, Fizica şi altele. 
    Datorită culturii sale vaste, însuşită în ţară şi în 
străinătate, ieromonahul Eufrosin Poteca a dobândit 
un nume de prestigiu între contemporanii săi, oferin-
du-i-se posturi de profesor în cele mai renumite cen-
tre universitare ale epocii: Paris, Londra, Roma şi Pe-
tersburg, dar iubirea de ţară şi râvna de a sluji poporul 
din rândul căruia s-a ridicat l-au determinat să refuze 
această cinste şi să revină în Patria sa.

După revenirea sa la Bucureşti în anul 1825, iero-
monahul Eufrosin Poteca este numit profesor de filo-
zofie la Şcoala de la „Sfântul Sava”. Aici funcţionează 
însă numai trei ani, întrucât în 1828, încetează cursuri- 
le din cauza ciumei izbucnite în timpul războiului ruso- 
turc. Şcoala fiind închisă, el pleacă, în noiembrie, la Buda- 
pesta, unde rămâne până în primăvara anului 1829, 
pentru a-şi tipăriri cursurile sale de filozofie, adică tra-
ducerea cărţii lui Johann Gottlieb Heineccius (1681–
1741), sub titlu!: Filosofia cuvântului şi a năravurilor.

Reîntors în ţară, învăţatul dascăl este ridicat la ran- 
gul de „arhimandrit”. Apoi funcţionează ca profesor şap- 
te ani. Marele cărturar Constantin Rădulescu-Motru 
(1868–1957) afirma despre Arhimandritul Eufrosin Po-
teca că: „A dus o viaţă de filosof singuratic”, şi „N-a fă- 
cut parte din niciun partid şi poate nici prieteni sinceri 
n-a avut”. De asemenea, din cauza dârzeniei cu care 
osândea luxul, corupţia şi nedreptatea i-a atras mari 
neplăceri, după cum însuşi mărturiseşte: „Îndemnam 
foarte pre D. Ghica Vv. şi pre boieri spre iertarea robi-

lor, spre aşezarea unii legi drepte şi spre o reformaţie 
frumoasă şi folositoare în patria noastră; un acest fel 
de cuvânt puţin de nu-mi primejdui atuncea viaţa”.

Remarcând numărul mare de şcoli şi universităţi 
din ţări ca Franţa, Anglia, Germania şi altele, Eufrosin 
Poteca pleda cu insistenţă pentru înmulţirea şcolilor 
din Ţara Românească, acţiune care ar fi trebuit să 
reducă decalajul faţă de ţările europene, în acelaşi 
spirit al lui Gheorghe Lazăr, el întrebându-se: „Oare 
noi, românii, strănepoţii slăviţilor acelora romani, 
trebuie să rămânem apururea departe de neamurile 
cele luminate? Departe de fraţii noştri europeni?”.

Patriot însufleţit, Arhimandritul Eufrosin Po-
teca a militat pentru luminarea poporului şi pentru 
înlăturarea unor nedreptăţi sociale

Din această cauză, în anul 1832, printr-o adresă 
a generalului Pavel Kiseleff (1788–1872), din 9 sep-
tembrie, este scos din slujba şcoli, pe motivul „vârstei 
lui înaintate”, deşi avea doar 47 de ani. Ideile de lib-
ertate şi impozit progresiv pe venit propovăduite 
cu atâta înflăcărare de el au deranjat pe boierii ţării 
care, „drept răsplată pentru serviciile aduse şcolii”, 
i-au încredinţat egumenia Mănăstirii Gura Motrului 
din judeţul Mehedinţi (1832). În realitate, adevăratul 
motiv al îndepărtării sale de Capitală şi stabilirea do-
miciliului, fie şi ca egumen într-o mănăstire izolată, a 
fost că „boierilor efori nu le era pe plac acest filozof 
îndrăzneţ, care cerea mereu liberarea robilor, drep-
tate peste tot şi impozit progresiv pe venit”.

Referitor la originea Mănăstirii Gura Motrului, leg-
enda spune că: Sfântul Nicodim cel Sfinţit de la Tis-
mana, pe când întemeia schitul de la Vodiţa (1369), 
a primit vestea sfântă că trebuie să zidească o altă 
mănăstire undeva, între două ape. S-a aşezat aici şi 
a ridicat un schit, cu câteva chilioare, la Gura Motru-
lui, aproape de confluenţa râului Motru cu Jiul şi la 
graniţa de azi dintre judeţele Mehedinţi şi Gorj. După 
ce şi-a săvârşit opera, a aflat că de fapt nu aici era zi-
direa poruncită, ci mult mai sus, „la Cascade“; astfel 
a fost ridicată şi cea mai faimoasă mănăstire de prin 
părţile de nord ale Olteniei, ctitoria de la Tismana.

În calitate de egumen la Gura Motrului, Arhiman-
dritul Eufrosin a trăit peste 26 de ani, perioadă în care 
a restaurat mănăstirea, a îndrumat şcoala din incinta 
ei, a sprijinit şcolile din satele aparţinătoare Motrului. 
De numele său se leagă înfiinţarea unor şcoli primare 
în judeţul Mehedinţi, precum cea din satul Buiceşti, 
care îi poartă numele şi din satul său natal. Evenimen-
tul s-a petrecut în anul 1836, cu doi ani înainte de a se 
înfiinţa primele şcoli primare ale statului. De aseme-
nea, prin testament, a lăsat sume însemnate de bani 
pentru întreţinerea în şcoală a cinci elevi la Bucureşti 
şi alţi cinci la Craiova.

Arhimandritul Eufrosin Poteca şi-a făcut testa-
mentul când era trecut de 70 de ani, şi l-a semnat pe 
10 decembrie 1856. Astfel, a lăsat în urma sa 4.000 
de galbeni şi cărţi catalogate pentru Colegiul Naţional 
Sfântul Sava din Bucureşti, iar hainele le-a împărţit 
monahilor din mănăstirea sa. Încă 100 de galbeni i-a 
dat pentru şcoala din satul Gura-Motrului şi tot 100 
pentru şcoala din satul Nucşoara, satul său natal.

Arhimandritul Eufrosin Poteca s-a stins din viaţă în 
iarna anului 1858, la 72 de ani, de „boala nădufului”, 
adică de astmul bronhic, şi a fost înmormântat sub strea- 
şina din dreapta a Bisericii Mănăstirii Gura Motrului

Mormântul este acoperit cu o placă din marmură, 
pe care se păstrează un epitaf compus de Ion Heli-
ade Rădulescu, vechiul său coleg, având următorul 
conţinut: „Aici, cu trupul zace Eufrosin Cuviosul; / 
Cu sufletul e-n ceruri, cu mintea-n cele scrise, / Cu 
numele în şcoale, în inima junimei. / Te bucură, Eu-
frosin: Potecile virtuţii, / înguste şi spinoase, ştiuşi a 
le străbate; / Ai onorat viaţa de preot, de profesor, / 
D-apostol al lui Hristu”. (Va urma)



Mihai VINEREANU

Sărbătoarea de Halloween are rădăcini străvechi în tradițiile 
religioase pre-creștine ale celților. Aceștia sărbătoreau 

încheierea recoltatului la sfârșitul ultimei luni de toamnă care 
coicinde cu sfârșitul lunii Octombrie a lumii creștine. Cu alte 
cuvinte, acest eveniment avea loc la în noaptea ultimei zile din 
această lună către prima zi a primei luni de iarnă. Sărbătoarea era 
numită Samhin. În același timp, sărbătoarea era și una dedicată 

spiritelor din lumea cealaltă, fapt care ar coincide cu ziua morților (sau sâmbăta 
morților) din tradițiile românești. La români există trei sâmbete ale morților, între 
care una cade în prima sâmbătă din luna Noembrie. Aceste sărbători românești 
sânt.de asemenea, pre-creștine ca și cea celtică, toate având, în mod evident, o 
origine comună veche de multe mii de ani. Această tradiție s-a păstrat la celții din 
Marea Britanie, anume la irlandezi, scoțieni, la galezi (cei din Țara Galilor) sau la cei 
din Cornwall sau la cei din Insula Man.

În perioada foametei de la sfârșitul secolului al XIX-lea datorită distrugerii re-
coltelor de cartofi de către un fungus între anii 1845-1849, ceea ce a dus la The 
Great Potato Famine, foamete care a cauzat moartea a zeci de mii de irlandezi 
și emigrarea lor în masă în Statele Unite, în Australia și în alte colonii britanice. 
Înainte de acest moment istoric, această sărbătoare a fost puțin răspândită, dar a 
devenit tot mai populară odată cu acest influx de populație celtică (irladeză) în țara 
de peste ocean. De atunci ea a devenit tot mai populară, mai întâi în Statele Unite 
apoi cu timpul în întreaga lume, inclusiv în România.

Anul acesta am avut cu toții marea surpriză ca Elon Musk să invite cca 150 
de miliardari și un număr de celebrități de peste ocean ca să sărbătorească Hal-
loween-ul la cetatea Bran de lângă Brașov. Desigur evenimentul a fost o surpriză 
plăcută pentru noi toți, evenimentul fiind legat în același timp și de celebrul per-
sonaj, cunoscut în lumea mare ca Dracula, iar pentru noi cei din țara care la născut 
fiind unul dintre cei mai mari domnitori ai noștri. 

Am avut surpriza (nu tocmai plăcută) să văd și să aud pe posturile de televiziune 
românești tot felul de bazaconii, cum că invitații lui Elon Musk ar fi știut că se află 
undeva în Transilvania, fără să știe că această Transilvanie ar fi o parte a României. 
Am convingerea că toți cei care au venit la acest eveniment au știut foarte bine 
unde se află. În schimb, ceea ce nu au spus sau cel puțin a fost trecut cu vederea 
este faptul că Elon Musk a mai fost și anul trecut în țara noastră, invitat fiind de 
Ovidiu Toma, un tânăr antreprenor român de numai 36 de ani, cu studii în Elveția, 
acesta fiind în același timp și ginerele miliardarului român, Ioan Niculae, patronul 
mai multor afaceri de succes din România. Pentru cine nu a auzit de Ovidiu Toma, 
menționăm că este fondatorul CryptoDATA, o comapnie românească cu activități 
în domeniul securității cibernetice și de inteligență artificială. Tot compania sa a 
inventat o mașină electrică autohtonă numită Momentum care urmează să intre în 
curând în producția de serie. În legătură cu această mașină, Elon Musk a fost invitat 
la București anul trecut unde cei doi au discutat despre posibilitățile de producere 
a acesteia în România. Se pare că între cei doi antreprenori cu preocupări similare 
s-a legat o prietenie strânsă căreia îi putem atribui și evenimentul de la Bran, fapt 
despre care mass-media din România pare să nu știe mai nimic. Oare așa să fie?

Din câte pot spune presa românească scrisă a vorbit foarte puțin despre Ovidiu 
Toma, iar televiziunile s-au întrecut în a-l ignora spunând doar că Elon Musk a invi-
tat la petrecerea respectivă și pe un miliardar român al cărui nume era trecut sub 
tăcere! De ce atâta „discreție”? Nu putem spune și de aceea ne abținem să emitem 
vreo ipoteză. La noi se vorbește despre câte în lună și în stele, despre toate relele 
din lume, dar mai deloc despre oamenii de valoare de la noi și despre realizările 
lor mărețe, ci doar despre hoți, escroci de tot felul, nenorociri și dezastrenaturale 
sau mkai puțin naturale. Nu, pentru că la noi, vezi doamne, nu pot avea loc astfel 
de evenimente de mare importanță și totuși dacă ele se manifestă este mai bine 
să le trecem cu vederea. Este o boală veche care nu vrea să dispată. Din nefericire. 

Dușmani înverșunați ai poporului român ajutați de alogeni bolnavi de anti-
românism au distrus acum 30 de ani toată industria românească care așa cum era 
ea nu a plăcut unora și trebuia distrusă cu orice preț (blestemați fie ei toții în veci!). 
Eu nu pot să le doresc acestor ticăloși, dușmani ai poporului român decât să aibă 
ei parte de tot ce ne doresc ei  nouă!

Cu toate acestea din fericire, mileniul în care am intrat vine cu oameni noi, 
cu idei, cu tehnologii noi și am ferma convigere că în curând „vom fi din nou ce-
am fost și chiar mai mult”, dar mai întâi să ne lepădăm cât mai repede de toți 
nenorociții din politică, din presă și de pe unde mai sânt ei și atunci fi-vom în stare 
să facem o țară mai mândră ca soarele pe cer.

Vaideeni, 31 Octombrie, 2022

HALLOWEEN - 2022 SFINȚII ÎNCHISORILOR - 
MONUMENTELE FURATE LA 

RÂMNICU SĂRAT
Domnul Corneliu ZEANĂ ne-a trimis acest articol scris de Amb. Iuliana 

GOREA COSTIN

În virtutea circumstanțelor parcurg deseori traseul Chișinău-București/ 
București-Chișinău, pe acolo am trecut majoritatea din noi, cel puțin o 

dată. Pe acest traseu, în preajma Râmnicului Șărat se aruncă în ochi Statuia 
Generalului rus Alexandr Suvorov,  care rămâne de ani în aceaste locuri, chiar 
dacă știm cu ce s-a încheiat Pacea de la București din 1812- un argument  în 
plus, pentru cei care mai au nevoie de argumente,  că națiunea română este o 
națiune civilizată, în comparație cu politica rusă expansionistă, care a distrus tot 
ce era românesc în Basarabia.      

Expoziția Monumentele Basarabiei  furate, organizată de Asociația de 
dezvoltare pentru România a cărei președinte de onoare sunt, de Asociația 
Obștească “Monumentum” și Asociația “Tighina” în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat,  reprezintă monumentele românești  din România 
de Est/ Basarabia, distruse barbar în perioada sovietică, care sunt restabilite 
în prezent cu mari eforturi depuse de Iulian Rusanovschi, respectiv Asociația 
Obștească “Monumentum”.

Mai mulți ani în urmă am fost la o acțiune culturală la Râmnicu Sărat 
împreună cu eminentul om de cultură, fost Ministru al Culturii și Cultelor din 
Basarabia, regretatul  Ion Ungureanu, cu regretații Nicolae Dabija, poet- acade-
mician, redactor al săptămânalului “ Literatura și Arta” și  Grigore Vieru, poetul 
în  în inima căruia aveau loc românii de pretutindeni.

Am revenit acum, amintind că românii basarabeni, vorba poetului, nu au ne-
voie decât de mângâiere, adică de înțelegere și mă bucur să remarc în preajma 
primăriei statuia poetului  național Grigore Vieru.

Am revenit  pentru a comemora martirii închisorilor de la penitenciarul de 
la Râmnicu Sărat și a aduce un omagiu lui Ion Mihalache și Corneliu Coposu.

Cel mai onest omagiu ar fi însă să le urmăm exemplu, să urmărim ca 
intenția/ gândul, vorba și fapta noastră să fie una, să cântărim de fiecare dată 
dacă respectăm ordinea priorităților lăsate de ei drept testament: interesul 
național, interesul de partid și doar apoi interesul  personal…

E timpul  să ne ridicăm din ură și durere, să nu uităm ci să însușim lecțiile și 
să iertăm, așa cum au făcut-o ei.

Să fim atenți și conștienți că fala, mândria, mendrele/ labirinturile prin  
care ne poartă  ego-ul  nu au nimic cu creștinismul.  Înainte de a-i întreba pe  
alții ce au făcut, să ne răspundem ce am făcut noi întru nemurirea lor și a 
noastră!

Să ne întrebăm ce taină le-a fost dat să cunoască înaintașilor noștri, sfinților 
închisorilor, care trecuți prin groaznice  orori, au supraviețuit și au ieșit de acolo 
cu un atât de înalt grad de umanism,  încât să ne ceară: “ Să nu ne răzbunați!”.

La nivelul cărei înălțimi a Duhului s-au ridicat prin suferință Domniile  lor, 
încât au devenit și rămas modele de adevărați patrioți, slujitori de neam și Țară, 
care nu pot fi uitați?!

Mulțumind Primarului  General al Municipiului Râmnicu Sărat, Domnului 
Sorin Cârjan, pentru găzduirea expoziției, pentru atitudine  și pentru cinstirea 
memoriei martirilor de la Râmnicu Sărat, cred că dincolo de criteriile ideologi-
ilor politice, trebuie să vedem întotdeauna Omul și ceea ce ne unește: interesul 
național și Țara  înainte de toate.

Mulțumesc, Iulian Rusanovschi pentru piosul omagiu adus înaintașilor, 
martirilor închisorii de la Râmnicu Sărat, mulțumim tuturor participanților la 
inaugurarea expoziției, în special membrilor PNȚ Maniu - Mihalache,  sosiți din 
regiunile Țării, dlui profesor  Ioan Corbu și Mihai Claudiu Marian, de la partidul 
LEU,  mulțumim Viorel Burlacu, pentru trăirea profundă pe care o transmiți prin 
cântec.

Mulțumim domnului Nicolae Vlăceanu, paznicul penitenciarului de la Râm-
nicu Sărat pentru lumina credinței.

Binecuvântarea lui Dumnezeu fie cu noi mereu întru edificarea NOII ROMÂ-
NII  cu ADEVĂRAT CREȘTINE!

19.11.2022

Amb. Iuliana GOREA COSTIN
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Lucia Cosmina VLAD

Prentice Mulford este scriitor 
american. El s-a născut la Sag 

Harbor în 5 aprilie 1834 şi a exercitat 
diverse profesii până la 27 mai 1891, 
data morţii. Din observaţiile sale at-
ente asupra psihicului uman a luat 
naştere lucrarea „Forţele voastre şi 

modul de a le folosi”  care nu este decât un adaos la 
scrierea sa de bază „În zarea nemuririi”.

Ei bine, autorul este un înţelept, deşi a făcut cele 
mai umile meserii până a ajuns la aceea de profe-
sor, apoi ziarist şi a dus o viaţă plină de dificultăţi şi 
zbucium. Marile adevăruri expuse de Mulford par 
astăzi banale: „Gândurile bune îi imprimă corpului 
frumuseţe, fineţe, sănătate, gândurile rele, de frică 
sau invidie, aduc riduri, boli, bătrâneţe timpurie”. Dar 
la vremea aceea erau preocupări înalte închinate bin-
elui, care vroiau să încurajeze omul, căci gândul este 
materie  care susţine forţa şi sănătatea corpului, dacă 
este pozitiv şi este îndreptat numai spre armonie, în-
credere şi bunătate.

Autorul a propovăduit optimismul şi a scris arti-
cole scurte, susţinând eficacitatea odihnei în mijlocul 
naturii şi a societăţii oamenilor cinstiţi şi curajoşi, în 
preajma noastră. Noi captăm şi emanăm elemente 
sufleteşti fără întrerupere şi pentru că semănăm cu o 
baterie electrică, suntem  când pozitivi, când negativi. 

Toate legile vieţii expuse în cartea sa „În zarea 
nemuririi” au existat dintotdeauna, dar Mulford are 
meritul  de a le fi observat şi notat pentru a sfătui oa-
menii să cugete la ele şi să le aplice. Fiecare cuvânt al 
său este încărcat cu putere de convingere pentru că 
sfaturile practice expuse sunt de nepreţuit! Cel ce va 
reflecta asupra lor şi le va verifica valabilitatea,  „va 
culege roade bogate şi ca sănătate fizică şi ca energie 
psihică”.

„Legea concentrării şi a atenţiei” se referă la  ca-
pacitatea  fiecărui om  de a se implica în ocupaţia pe 
care o desfăşoară, să alunge alte gânduri, încât, elib-
erat de tristeţe, să  fie dominat de Conştiinţa infinită.  

În acest fel,  noi atingem scopul dorit, nu obosim, nu  
ne irosim priceperile, ci le dezvoltăm. Dacă nu înlătu-
răm curentele mentale vătămătoare, ne ruinăm celule- 
le corpului, neglijăm  forţa conştiinţei ce există în noi.

Omul ponderat, stăpân pe sine, îşi concentrează 
voinţa într-o singură direcţie, se dedă trup şi suflet 
unui singur ţel, are „spiritul în absolută destindere  şi 
stăpânire asupra corpului şi membrelor sale”.

„Legea frumuseţii şi a sănătăţii”   depinde de 
calitatea  gândurilor, de starea noastră sufletească. 
Învăţând să ne adaptăm  la viaţă  prin suita de 
experienţe trăite, vom afla că nu sunt excluse greşelile 
şi insuccesele.  Dar, formarea continuă şi odată cu ma-
turizarea  spiritului,  creşte autoritatea sufletească, 
şi  noi descoperim că putem regenera organismul 
cu forţele care rezidă în noi. Cine ne ajută? Gându-
rile noastre, ele au puteri magice. „Cu toate că sunt 
invizibile, ele sunt totuşi reale ca floarea, pomul şi 
fructul”. 

Cel care se dedă la stări de iritaţie şi nemulţumire 
înseamnă că deschide porţile sufletului pentru fluidul 
mental  al tuturor oamenilor  disperaţi din oraş şi din 
lume. În mod inconştient, el îşi alimentează propriul 

PRENTICE MULFORD: „ÎMBĂTAȚI DE 
FARMECUL ÎMPLINIRII NOASTRE”

magnet- sufletul, cu curenţi dăunători, iar bateria 
mentală se pune în contact cu curenţi de aceeaşi 
natură. Chipul va purta amprenta gândurilor, ţinuta 
corpului va avea sau nu, povara nefericirilor acumu-
late.

Doar fiind echilibraţi şi fără îngrijorări, vom pre-
figura proiectul unei afaceri, a unor acţiuni, pentru 
a construi din elemente nevăzute ceva real, pal-
pabil, cu putere de atragere a unor forţe nevăzute 
care lucrează la împlinirea dorită. Fiind temători şi 
neîncrezători, noi creem un tablou imaginar cu puteri 
tăcute de nereuşită, atrăgând elemente distrugătoare, 
dezamăgitoare. Viaţa are multiple oferte, tăinuite. 
Cheia cu care deschidem aceste condiţii şi capacităţi 
este „gândul frumos”. El accesează undele superioare 
ale înţelepciunii care, de îndată ce trec prin existenţa 
noastră, ne conduc spre frumuseţe, pace, sănătate.

„Legea atracţiei”  serveşte şi reuşita şi nereuşita. 
Cu gândurile noastre construim mereu ceva dintr-o 
substanţă nevăzută, care atrage puteri ce ne vor fi 
folositoare sau dăunătoare după caracterul ideilor 
emise. În acest fel ne construim permanent idealul 
propriului nostru „eu”.

Conştiinţa, o altă cale a vieţii, ne întăreşte, ne 
limpezeşte, ne completează, ne  înfrumuseţează in-
dividualitatea, încât , în momentul în care spunem 
„eu sunt Eu” simţim unitatea intimă, interioară şi rit-
mul spiritual al infinitului palpitând... Acum nu mai 
aşteptăm îndelung reuşita, pentru că legea atracţiei  
implică împrejurări, mijloace şi modalităţi de a o îm-
plini, „prin drept divin”.

„Legea răbdării, aşteptării şi a încrederii”  ne 
invită să depăşim banalităţile obişnuite şi să uzăm de 
o anume încăpăţânare, cât şi de intuiţie care este „o 
înaltă autoritate”. Tăcuţi, consecvenţi, neobosiţi vom 
uni dorinţa cu rugăciunea şi vom aduna acele forţe şi 
calităţi care ne conduc la împliniri. 

Obligaţi de viaţă la un trai modest  sau sărăcie şi  
la un mediu de oameni banali sau grosolani, noi vom  
lupta „să fim bogaţi cu duhul”, încât vom folosi imagi-
naţia şi  conştiinţa pentru a  construi o viaţă îndestulată 
şi cu oameni distinşi alături. Nu realitatea să ne do-
mine, ci visul, aspiraţia, buna intenţie spre Bine, în 
toate privinţele şi în toate aspectele existenţei!

În fiecare om există germenele unui talent, fiec-
are are o vocaţie bine determinată. Să le trezim. Să 
le activăm. Iniţiativa, energia, acţiunea, consecvenţa, 
încrederea construiesc puţin câte puţin visul nos-
tru. Relaţiile cu oameni harnici, cinstiţi, norocoşi ne 
dau un plus de elan şi stăruinţă, în timp ce oamenii 
dezamăgiţi sau bolnavi ne vor transmite starea lor de 
spirit, blocajele lor. Rămânem receptivi la ce ne ajută, 
rămânem imuni la ce ne stagnează!

Nu doar sufletul şi mintea le vom păstra sub sem-
nul  sugestiilor pozitive, dar şi camera de locuit. Aici 
vom fi mereu voioşi şi într-o bună dispoziţie. Vom lua 
măsuri ferme: nu ne vom culca apăsaţi de problemele 
zilei, ci ne vom elibera, îmbrăcându-ne în lumină 
dumnezeiască; nu ne vom scula îngrijoraţi de sarcinile 
grele ale zilei, ci vom decreta: „azi, rezolv toate sar-
cinile cu calm, cu pricepere, cu mulţumire de sine!”

Graba, agitaţia, nerăbdarea ne ţin viaţa într-un 
vălmăşag de emoţii care ne distrug, produc dezor-
dine şi interioară şi exterioară. Vom elabora constant 
o stare de spirit liniştită, concentrată, echilibrată care 

va cheme circumstanţe şi evenimente convenabile, 
benefice.

„Legea posibilităţilor multiple” cere multă 
credinţă şi tenacitate. Vom rosti o dorinţă, cum ar 
fi: „iau această doctorie pentru ca sufletul să câştige 
forţe noi, şi capacităţi să se poată ajuta pe sine însuşi! 
Apoi vom adăuga: „Aceasta trebuie să se întâmple!!” 
Folosind această tehnică cu multă grijă: (atenţie 
la ce ne dorim) vom descoperi forţa cuvântului şi a 
posibilităţilor de realizare...

Şi Natura este capabilă să ne demonstreze aceste 
posibilităţi prin forţele care le degajă. Muntele, râul, 
copacul, frunzele sunt conductori ideali ai elementu-
lui spiritual superior, pe care îl dau omului în funcţie 
de capacitatea lui de a primi. Toate formele naturii 
posedă o putere specială, un elixir vital pentru suflet-
ul nostru sensibil. Dar dacă tufişul, pasărea, fructul ne 
transmite iubire, vom răspunde la fel... Şi cum forţe in-
efabile se vor deştepta în noi, le vom percepe toate ca 
pe nişte minuni. Comunicând cu natura, stabilind un 
raport cu frumuseţea şi energia ei binefăcătoare, vom 
atinge tinereţea veşnică, fericirea, pacea, sănătatea 
trupească şi sufletească.

„Legea rugăciunii” se referă la cei care înşiruie, 
toată ziua, gânduri despre laturile nefericite ale vieţii, 
despre dezamăgiri, despre traumele trecutului. Nu 
este nevoie de cuvinte, doar gândurile  constante 
la necazuri sunt „rugăciunea” care pregăteşte  noile 
lovituri din viitor. Dacă dimpotrivă, derulăm în minte 
imagini despre un viitor fericit, pregătim forţele care 
vor atrage împliniri. Având o ţintă măreaţă, o pregătim 
mental, ne identificăm  cu fiecare acţiune, cu fiecare 
colaborator, cu fiecare conjunctură favorabilă. Gân-
durile frumoase  ne fac simpatici, atrăgători, plăcuţi. 
Deşi nu vorbim, aura noastră se încarcă cu emanaţiile 
gândurilor bune şi ceilalţi ne percep ca persoane de 
încredere, senine, cinstite. Starea de linişte, de an-
gajare, de concentrare pe reuşită ne transportă spre 
circumstanţe favorabile!

Este bine să facem rugăciuni zilnice pentru ca Dom-
nul Dumnezeu să ne ajute să distingem sinceritatea 
de falsitate, promisiunea reală de cea conjuncturală şi 
adevărul de neadevăr. Rugăciunile ne limpezesc gân-
durile, ne inspiră idei salutare, ne insuflă curaj. Toate 
nevoile să le invocăm prin rugăciune: nevoia de calm, 
nevoia de sănătate, de bună rânduială a zilei de lu-
cru, de reuşită şi pricepere în orice acţiune. Şi dacă 
adaugăm: aceasta trebuie să se întâmple, mii de forţe 
se vor pune în mişcare pentru a realiza dorinţa.

„Legea obişnuinţei” se referă deopotrivă la 
obişnuinţe potrivite şi nepotrivite. Ni se cere concen-
trare şi discernământ: să nu dăm glas conflictului, fu-
riei, impulsurilor negative care dezechibrează chimic 
organismul cât şi psihic, ci să alegem conectarea cu 
supraconştientul, cu Forţa infinită, cu spaţiul nemuri-
rii.

Dacă, în virtutea obişnuinţei unii se lasă copleşiţi 
de aceleaşi greutăţi zi de zi, starea lor sufletească  
este subjugată gândurilor negre. Mereu se străduiesc 
să facă ceva folositor şi nu le iese. Chiar şi în somn se 
zbat şi se trezesc dimineaţa obosiţi. Somnul este elix-
irul vital, să ne pregătim seara pentru tihnă şi odihnă, 
separaţi, desprinşi de problemele zilei. Nu doar cor-
pul, ci şi sufletul trebuie să se reconforteze prin somn.

Conform obişnuinţei unii nu sunt conştienţi de ce 
anume se lasă acaparaţi. Nu rezistă Răului. Îi tulbură 
uşor. Le lipseşte forţa pozitivă şi acţionează involuntar. 
Nu numai că vor renunţa la obiceiuri dăunătoare, ci 
vor echilibra totalul forţelor pozitive printr-o operaţie 
de acumulare a energiilor spirituale.

(Continuare în pag. 16))



Tudor NEDELCEA

Am fost sufocați cu știri despre 
„nunta anului” (deși până la 

sfârșitul lui 2022 pot apărea alte nunți 
faimoase) desfășurată, cu respectarea,  
în general a tradițiilor românești (costu- 
marea în iie, sărutatul mânii părinților 
etc.), în comuna vâlceană Măciuca. De 

ce s-a ales această locație și nu cea din satul ginerului 
este problema organizatorilor; ceea ce (m)-a deranjat 
au fost unele cuvinte jignitoare privind numele comu-
nei și, mai ales, ignoranța sau reaua credință a unor 
ziariști cu prestanță prezenți la fericitul eveniment.

Toponimicul „măciuca” n-are nicio conotație sexu-
ală, termenul trimite la acea armă albă folosită de lo-
calnici în apărarea comunității, asemănarea altui cu-
vânt din aceeași sferă: sulița. Să interzicem utilizarea 
lor cotidiană spre a nu trezi suspiciuni într-o perioadă în 
care, cotidian, dar și presa scrisă sau audiovizuală este  
plină de elemente de sexualitate sau chiar pornogra-
fie?! În Croația este o localitate datând de pe timpul  
Imperiului roman cu numele organului genital bărbă-
tesc, localitate în jurul căreia s-au grupat istroromânii (ra- 
mura vestică a românilor) și care au dat o personali-tate 
științifică mondială: Nicola (H. Coandă îi zice „Nicu”)  
Tesla. Trebuia / trebuie schimbat acest toponimic?

Toponimicul „Măciuca” a intrat și în folclorul auten- 
tic cules de Maria Tănase: Urcai dealul la Măciuca, 
Șapte văi și-o vale-adâncă, Foaie verde ca lipanu, melo-
dii care au intrat în fondul de aur al tezaurului folcloric 
românesc.

Au dreptate ziariștii de la „Indiscret în Oltenia” 
(numărul din 28.08. 2022) să se revolte de „bășcălia” 
față de unele toponime, dar mai ales de „de repor-
terii veniți la nuntă [care] au mișunat pe ulițele sate-
lor, încercând să intervieveze oameni vulnerabili care 
să spună prostioare”. Și unii intelectuali cu sorginte 
în vestita localitate s-au simțit jigniți, mai ales  de 
ignoranța și reaua credință a ziariștilor, cum sunt uni-
versitarii craioveni, Ioana și Ion Godeanu.

Dacă „reporterii” au mișunat pe ulițele comunei 
cum se explică că ei n-au dat anumite elemente de 
cultură de rezonanță europeană.

De pildă, Măciuca este o localitate rurală în care 
se organizează o Tabără Internațională de Sculptură 
în piatră, cu participarea unor sculptori străini, în-
cepând cu 2014. Inițiatorul și finanțatorul taberei este 
omul de afaceri Dan Nițu (mai avem astfel de oameni 
modești care sprijină cultura; sperăm să nu intre în 
vizorul DNA)  și sculptorul Viorel Enache, originar 
din Măciuca, restaurator la celebrul Muzeu Louvru 
din Paris. Meritau acești doi oameni de bine să fie 
cunoscuți de semenii lor?

Printre sculpturile lucrate în marmură de Car-
rara și Rușchița este una care tronează spațiul: sta-
tuia ecvestră a Reginei Maria, monument unicat în 
Europa până în prezent. Am scris, nu o dată, că Re-
gina Maria merită să aibă statui (singură sau alături 
de regele Ferdinand), pe care am numit-o „regina 
naționalistă”, pentru că România a devenit „țara 
mea”, iar românii „poporul meu”. Reginei Maria i se 
datorează în proporție covârșitoare intrarea României 
în Primul Război Mondial de partea cui trebuia și, mai 
ales, recunoașterea internațională a Unirii de la 1 De-
cembrie 1918. Când regele Carol I s-a opus intrării 
României de partea Antantei și, implicit, împotriva 
țării sale de origine, amenințând că se retrage de pe 
tronul României, Maria, pe atunci doar principesă, s-a 

CU MĂCIUCA PRINTRE NEȘTIUTORI
pronunțat cu fermitate: „Să fiu nevoită să părăsesc 
această țară, care, în sfârșit ajunsese a mea și în ini-
ma căreia mă furișasem atât de încet, însă atât de te-
meinic? Ce fel? Să părăsesc acest popor care începea 
să aibă încredere în mine și să mă primească drept 
zorii nădejdurilor lui? Să-mi părăsesc menirea, viitorul 
și sfântul drept de a fi înmormântată în pământ 
românesc? Oh, niciodată! Așa ceva nu trebuie să se 
întâmple [...] Știam cu o siguranță tare ca piatra că, 
chiar dacă s-ar hotărî alții să plece, eu cu copiii mei aș 
rămâne lipită de acest pământ, căci a ne smulge de 
lângă el înseamnă să ne smulgă inima din trup”. ( vol. 
Țara mea, 1921). Cuvinte meșteșugite, dar sincere și 
profunde spuse cu mândria de „româncă”. Maria Re-
gina l-a convins pe șovailnicul rege Nando (Ferdinand) 
să intre în război de partea Antantei (gest pentru care 
dinastia Hohenzoller a interzis familiei regale române 
purtarea numelui lor nobil), pe spicipiul „suntem una 
cu poporul nostru și, cu toată dezbinarea trecătoare, 
poporul nostru  e una cu noi”.

Se cunoaște prea bine împlicarea Reginei în război, 
impresionând prin devotament și energie, sfidând 
moartea („Eu nu am timp să fiu bolnavă și atâta timp 
cât România are nevoie de mine”), bucurându-se că 
„Basarabia s-a declarat alipită de România; aceasta 
ne pricenuiește o mare bucurie”.

Sfârșitul Primului Război Mondial n-a însemnat 
și consfințirea Actului de la 1 Decembrie 1918, dar 
intră în rol Regina Maria: „Am fost trimisă în afara 
granițelor ca să vorbesc pentru țara mea, de a pune 
problemele sale în fața acelora care astăzi remodelau 
harta Europei și erau bine avertizați că România se 
află într-o situație delicată”. Se întâlnește cu decidenții 
politici mondial (președintele SUA, Wilson, George al 
V-lea, regele Marii Britanii, Poincaré și Clemenceau, 
președintele, respectiv primul ministru al Franței 
etc.) și astfel Regina Maria a reușit, grație tactului său 
diplomatic, patosului și implicării sale directe, dar și 
frumuseții sale, greu asemuită, să așeze pe harta lu-
mii o nouă țară, adică „Țara mea”, România.

La 15 octombrie 1922, Ferdinand este încoro-
nat la Alba Iulia ca rege al tuturor românilor. Dar o 
problemă spinoasă, de protocol s-a ivit. Regele, fiind 
catolic, nu i se permite de Vatican să fie încoronat 
într-o biserică ortodoxă. Tot Regina Maria rezolvă și 
acest incovenient: încoronarea sa se va face în fața 
Bisericii Ortodoxe. „Specificul” românesc a ieșit însă 
în evidență: cele două partide „naționale”, Țărănesc 
și Liberal, nu participă la încoronare, fiind în opoziție, 
iar proverbul românesc „nicio faptă bună nu rămâne 
nepedepsită” s-a adeverit și de această dată: Re-
gina Maria a fost umilită de propriul său fiu, regele 
Carol al II-lea, uzurpatorul tronului fiului său, Mihai. 
(„Toate drepturile de mamă mi-au fost refuzate, chiar 
și dreptul de a fi iubită [...] Am fost totdeauna un bun 
luptător. Dar să lupți împotriva propriului tău copil?”, 
scria ea rudei sale, regele britanic George). Regina 

Maria își dă obștescul sfârșit la 18 iulie 1938, orele 
17.30 la Pelișor. Ultimele ei cuvinte testamentare au 
fost adresate „Țării mele și Poporului meu”.

Ne apropiem de centenarul încoronării de la Alba 
Iulia (15 octombrie 1922). Nicio mișcare preliminară, 
deși avem, plătită, o casă regală. Extrem de frumos și 
edificator ar fi fost ca alaiul de nuntă al soților Ilinca și 
George Simion să depună o coroană de flori la acest 
unicat monument ecvestru dedicat Reginei Marii 
Uniri: Regina Maria. Ar fi fost un autentic act patriotic.

Dacă reporterii de teren care mișunau pe ulițele 
comunei sau chiar și cei din studiou ar fi dovedit pro-
fesionalism ar fi descoperit că în localitate s-a născut 
o mare personalitate europeană, Dumitru (Dimitrie) 
Drăghicescu, autorul unei cărți valoroase: Din psiholo-
gia poporului român (București, Librăria Leon Alcaloy, 
1907), interzisă în perioada comunistă, reeditată și uti- 
lizată după 1990. Cartea, cu un succes scontat între spe- 
cialiști, fiind printre primele de acesr gen din țară, e pu- 
să sub un motto semnificativ: „Trebuie să fi avut Dum-
nezeu vreun plan ascuns asupra acestui popor, pe care 
puterile occidentale l-au regăsit la marginea Dunării și 
pe care l-au adoptat ca pe Moise fiica lui Faraon”.

Dumitru Drăghicescu s-a născut la 4 mai 1875 în 
satul Zăvoieni, aparținător comunei Măciuca, într-o 
familie de boiernași de țară, cu vederi iluministe, buni 
gospodari și sprijinitori ai țăranilor. Studiile elemen-
tare le face în satul natal, se înscrie la renumitul Co-
legiu „Carol I” din Craiova, audiază cursurile Facultății 
de Drept și ale Facultății de Filosofie din București, 
impresionându-l prelegerile lui Titu Maiorescu și 
ale lui C. Dumitrescu-Iași. În 1901 își susține licența 
cu Influența lui Kant asupra lui A. Comte, după care 
pleacă la Sorbona parisiană, unde audiază cursurile 
celebrilor: E. Durkheim, G. de Tarde, H. Bergson, Th. 
A. Ribat și-și susține teza de doctorat sub conducerea 
lui Durkheim (17 mai 1904), cu titlul Rolul individului 
în determinismul social  (cu un imens ecou în Franța, 
Italia, SUA, Belgia, nu și în România, tradusă abia în 
1986), fiind primul român cu doctorat în sociologie. În- 
tors în țară, a funcționat, sporadic și suplinitor, în învă-
țământul secundar. În învățământul universitar – unde-
i era locul – a pătruns mai greu, din rațiuni subiective 
și politice, abia în 1905, conferențiar la catedra de so- 
ciologie a Universității din București, funcționând doar 
până în 1910. Dezamăgit, intră în politică, ca deputat 
și senator ai partidului Liberal, manifestând și cu sim-
patii socialiste. Între 1916-1918 se stabilește la Paris, 
unde militează pentru drepturile României la unitatea 
națională și recunoașterea internațională a Unirii din 
1918. La Paris, împreună cu Elena Văcărescu și Traian 
Vuia, a organizat „Comitetul transilvănean”, care a 
editat revista „La Transilvanie” pentru cunoașterea 
și recunoașterea drepturilor românilor la unitate și 
libertate. La „Congresul naționalităților” de la Roma 
(9-12 aprilie 1918), D. Drăghicescu a obținut acordul 
națiunilor participante de a le recunoaște drepturile 
legitime ale românilor; aceleași doleanțe le-a expri-
mat și la „Comitetul Național de Studii” (iunie 1918). 
A inițiat, împreună cu El. Văcărescu, Traian Vuia și geo-
graful francez Emanuelle de Martonne, publicarea de 
lucrări istorice și etnografice în limba franceză spre a 
contracara șovinismul maghiar și deznaționalizarea 
dusă de imperiul țarist și austro-ungar. El însuși a 
scris în acest sens, trei broșuri despre Transilvania 
și Basarabia. Prieten cu N. Titulescu, a colaborat la 
Liga Națiunilor, iar între 1934-1936 a fost ministrul 
României în Mexic. A trecut la cele veșnice, prin sinu-
cidere, la 14 septembrie 1945.

Acestui savant și mare patriot nu merită să i se 
amintească măcar numele?!

(Continuare în pag. 16)
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Pavel FLORESCO

REZUMAT

Studiate de către Constantin Brâncuși, scrierile 
fizicianului, medicului și ocultistului francez Gérard 
Anaclet Vincent Encausse, cunoscut sub pseudonimele 
Papus, respectiv Tau Vincent, ne oferă numeroase indi- 
cii deosebit de utile, de fapt chiar proba ori dovada bio- 
grafică/bibliografică pentru a putea afirma, în depli-
nătatea rigorilor activității de cercetare, că sculptorul 
a avut cunoștințe matematice complexe și chiar a inc-
lus în substratul operelor sale de artă rezultatele unor 
calcule atipice, vag teoretizate la acea vreme. (...)

 „La capătul drumului, ca și dincolo de el  totul se 
confundă cu Divinitatea.”

Constantin Brâncuși

Opera celui ce este recunoscut drept părintele 
sau mentorul sculpturii moderne a fost 

supusă, de-a lungul timpului, unei multitudini de 
interpretări ce nu se exclud reciproc, ci se completează 
armonios, căile de abordare având ca puncte de plec-
are fie tradițiile populare sau ancestrale românești, 
fie cultura indiană, civilizația egipteană, arta africană, 
geometria sacră, anumite curente/doctrine religioase 
precum isihasmul etc.

Nu neapărat ca modalitate alternativă de pătrun-
dere a semnificațiilor de substrat, inerente oricăror capo- 
dopere, prin studiul de față se propune, fără pretenția 
unui statut aparte, o adăugire inedită la controversa-tele 
scenarii enunțate până acum cu privire la teoria numă- 
rului în lucrările maestrului, tratatul de față extinzând 
orizontul interpretativ până la iudaism și cabala. 

În acest sens, se impune a clarifica, mai întâi, dacă  
aspectele expuse prin ilustrațiile atașate, respectiv 
prin explicațiile aferente  – toate fiind deja publicate  

repetat în diverse studii semna- 
te sub pseudonimul Pavel Flo- 
resco – sunt doar pure coinci-
dențe, efecte ale providenței sau  
fericite întâmplări ori, dimpo-
trivă, dacă toate acestea nu cum- 

STRĂFULGERAREA SACRĂ
Tratat (ilustrat) de teosofie brâncușiană

va sunt elemente constitutive ale unui crez (artistic) 
elaborat cu premeditare, desăvârșit la modul extrem, 
sinonim perfecțiunii și nu doar apropiat acesteia.

Fără a-i lua în considerare fundația și elementul 
bazal, „Coloana fără Sfârşit” are – conform acor-
dului unanim al istoricilor de artă, cercetătorilor, 
specialiștilor în domeniu sau autorilor literaturii de 
specialitate – 15 elemente romboedrice întregi şi încă 
unul amplasat jumătate jos, jumătate sus, adică un to-
tal de 16, fiecare cu înălţimea de 1,8 m.

Așa cum am mai scris, încă din (anul) 2012, atât pe 
blogurile personale Curcubeu peste enigma Graalului 
sau Codul lui Brâncuși, cât și în revistele de cultură 
Brâncuși, Confesiuni, Lamura, Convorbiri literare, res-
pectiv în cartea Brâncuși, enigma. Taina lumii și secre-
tul vieții, se poate observa că tocmai aceste numere 
(16, respectiv 1,8) sunt chiar constituentele cunoscu-
lui phi – 1,618... (a nu se confunda cu pi – 3, 14...).

Denumirea în (limba) franceză – „La Colonne sans 
fin” are 16 litere, în vreme ce titulatura în română – 
„Coloana fără Sfârşit” este compusă din 18 semne 
grafice; 16 și 18 devin prin alăturare 1618, trimitere 
evidentă la 1,618...

Împărţind înălţimea „Coloanei...” la cea a unuia  
dintre elementele sale, pe de o parte, dar şi la numărul 
elementelor respective, pe de altă parte, obţinem re-
zultatele 16,2 (Gheorghiu 1968: 163) – deja evidenţiat 
de către cercetători –, respectiv 1,83; întâmplător sau 
nu, primele două cifre ale ambelor rezultate (adică 16 
din 16,2 şi 1,8 din 1,83) sunt exact cifrele din care este 
constituit numărul de aur – 1,618... (Fig.1)

„Poarta Sărutului” are înșiruite pe faţete câte 16 
ideograme ale sărutului şi încă două esenţializate pe 
stâlpi, 18 în final, numerele 16 şi 18 fiind o trimitere crip- 
tată către numărul 1,618... O altă combinaţie conduce 
spre acelaşi rezultat: denumirea „Templul Sărutului” (uti- 
lizată uneori de către sculptor pentru „Poarta...” sa) 
are 16 litere, iar cea de „Coloana fără Sfârşit” conţine 
18, astfel încât, prin reunire, se ajunge exact la cifrele 
constituente ale aceluiaşi număr, adică 1,618... (Fig.2)

Aceeași modalitate de calcul atipic poate fi 
aplicată cu succes pe numeroase titulatu-
ri în diverse combinaţii; trebuie precizat 
că denumirile respective încă sunt unele 

originale sau oficiale, altele fals atribuite, dar temei-
nic încetăţenite, adesea intens controversate, rareori 
confirmate şi acceptate.

Relevant este cazul numărului literelor din numele 
românesc al operei „Domnişoara Pogany” (16 carac-
tere) şi cel francez (neabreviat), „Mademoiselle Po-
gany” (18 caractere), numere care, alăturate, devin 
1618, trimitere la 1,618... (Fig.3)

Cifrele constituente ale lui phi mai pot fi regăsite, ast- 
fel, într-o multitudine a denumirilor brâncuşiene (aşa 
cum sunt ele întâlnite bibliografic, fie în română, fie 
în franceză), numărând literele şi reunind rezultatele:

– „Tête de jeune femme”, „Rythmes affrontés”, 
„L’esprit de Bouddha”, „La Table du silence”, „Le 
Temple du baiser”, „La Colonne sans fin”, „Borne de 
frontière”, „La Pyramide fatale”, „Templul Dragostei”, 
„Templul Sărutului”, „Portalul-monument”, „Portal 
Monumental”, „Domnişoara Pogany” (16 litere); 

– „La Sagesse de la Terre”, „La Fontaine de Nar-
cis”, „L’oiseau dans l’espace”, „Micuţa franţuzoaică”, 
„Țestoasa zburătoare”, „Coloana fără Sfârşit”, „Made-
moiselle Pogany” (18 litere). Exemplele sunt mai nu-
meroase, lista ar putea continua...

Simpla inventariere a unor elemente grafice ale 
desenului brâncușian „Cinq fleurs” (tulpina – 1, ramu-
rile acesteia – 6 şi petalele fiecărei flori – 18) scoate 
la iveală cifrele constituente ale numărului de aur cu 
valoarea 1,618... (Fig.4), ceea ce induce posibilitatea 
că avem de-a face cu o reprezentare criptată a aces-
tuia; este adevărat, numărarea în sine rămâne dificilă, 
deoarece filamentele lungi, trasate din centru, se 
suprapun petalelor şi se confundă cu acestea, însă 
faptul că numărul petalelor respective tinde spre 18 
trădează pretinsa intenţie a desenatorului. Un rezul-
tat concludent al numărătorilor se obţine la petalele 
celei mai mici dintre florile de pe desen. (...) (continu-
area se poate citi pe Cultura Ars Mundi)
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Avem nevoie de cât mai multe evenimente cultural-liturgice, pentru a face 
legătura între trecut și viitor, pentru a transmite generațiilor următoare dragos- 
tea de țară și de neam, respectul pentru muncă, corectitudine, dreptate și adevăr, 
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curile.
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Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument la Rmnicu Vâlcea

(Urmare din pag. 14)

Dar, Măciuca se mai remarcă, în zilele noastre, 
și cu alte realizări prin: echipa de călușari, Fundația 
„D. Drăghicescu” care organizează activități culturale 
și științifice, liceul teoretic de performanță, existența 
(încă) a unor cule din sec. XIX, prima școală apărută 
în tinda bisericii, în 1818, o bibliotecă înființată la 
sfârșitul secolului al XIX-lea de Spiru Haret și sprijinită 
de N. Iorga (care a donat cărți), cămin cultural din 
1928, centrală telefonică din 1896, dispensar din 
1935, bancă populară, judecătorie rurală și post de 
jandarmi încă de la începutul sec. XX, un concurs de 
ciclism, un complex turistic cu o faimoasă Spa, mereu 
ocupată de turiști etc.

Sunt doar câteva temeiuri pentru ca prilejul aces-
tei nunți să fi oferit participanților, auditorilor sau 
telespectatorilor și alte informații utile, de rezonanță 
culturală. Să ni-l reamintim pe Cristian Țopescu, care, 
atunci când transmitea un meci, apela la informații 
inedite despre locul desfășurării, oameni și monu-
mente, astfel încât și alți comentatori sportivi din alte 
țări îi solicitau astfel de date.

În zilele noastre, prințul Charles a venit în Transil-
vania, mergând pe ulițele satului, pe jos sau în căruță, 
fără gardă de corp, vorbind despre România ca una 
din cele mai frumoase țări de pe Mapamond. Și, ca 
să dovedească acestă afirmație, l-a adus în România 
pe poetul Charlie Ottley de la BBC, care, de câțiva ani 
stă în România (de care s-a îndrăgostit, la propriu și 
de o româncă) și a realizat emisiuni, precum Chipurile 

CU MĂCIUCA PRINTRE NEȘTIUTORI României, difuzate în toată lumea. Cred că de la Kurt 
Heilscher (renumit fotodocumentarist din perioada 
interbelică, care a editat albumul România, în 1934, 
cu o prefață de Octavian Goga), nimeni nu a prezentat 
lumii, documentat și cu patos, o țară profundă, văzută 
din exterior, cum o face acest excelent ziarist Charlie 
Otteley, care ar putea fi un exemplu demn de urmat și 
pentru unii din reporterii români. Acest Charlie Ottel-
ey merită să fie numit cetățean de onoare al României 
(precum Luis Barthou) sau al câtorva orașe.

„Sub negura vremurilor, românismul s-a pitit 
în scorburile din munți”, scria Octavian Goga (azi 
nestudiat în școli sau facultăți), în prefața albumului 
citat.

Astăzi, nu mai suntem „sub negura vremurilor”, 
nu trebuie să ne mai pitim, ci doar să ne arătăm 
adevăratele chipuri, ale noastre și ale României reale. 
Să fim naționaliști și patrioți în sensul real al cuvân-
tului, în cel teoretizat de Eminescu: „Cu cât ne iubim 
mai mult patria și poporul nostru, cu atât vom tre-
bui să ne înarmăm mintea cu o rece nepărtinire și să 
nu surescităm cugetarea, căci ușor s-ar putea ca să 
falsificăm vederea acestei călăuze destul de credin-
cioase și să ne agităm cu vehemență prin întuneric, 
în luptă cu fantasme. Inimă foarte caldă și minte fo-
arte rece se cer de la un patriot chemat să îndrepteze 
poporul său, și fanatismul iubirei patriei, cel mai aprig 
fanatism, nu oprește defel ca creierul să rămâie rece și 
să-și îndrepteze activitatea cu siguranță, să nimicească 
adevărata cauză a răului și să o stăpânească cu sta-
tornicie de fier”.

O pledoarie actuală, la care să aderăm cu toții.

PRENTICE MULFORD: 
„ÎMBĂTAȚI DE FARMECUL 

ÎMPLINIRII NOASTRE”
(Urmare din pag. 13)

Omul care trăieşte în curentul gândurilor cre-
atoare, gustă prana, un element particular mai 
puternic decât aerul din atmosferă. Gândul poate 
făuri în noi un suflet curat, un corp plin de vitalitate, 
un destin bun. Gândul are forţă şi îl putem folosi 
pentru o viaţă liniştită şi îmbelşugată sau nu. Noi 
deţinem cheia reuşitei, noi urmăm drumul vieţii 
după aptitudinile şi capacităţile noastre. Fiecărui 
om i se dă atât cât cere Universului din punct de 
vedere mental, pentru a-şi întări şi spori forţa gân-
dului, a voinţei şi a credinţei.

Conform legilor enumerate, fiecare om de-
pinde de calitatea gândurilor lui. Din ele decurg 
fericirea şi sănătatea sau mizeria şi boala. Dacă 
pentru mulţi cuvântul „fericire” este elastic pentru 
că  sunt fericiţi după un ospăţ sau după o întâlnire 
cu prietenii la o bere, puţini sunt fericiţi când fac un 
bine, când percep frumosul sau descoperă puterea 
adevărului divin.

Prentice Mulfold ne dă cheia de aur cu care să 
deschidem poarta fericirii – cuvântul încărcat cu un 
curent de putere etică. Viaţa, în imensitatea ei, are 
legi, pe care ne invită să le aplicăm fără împotri-
vire. Ele acţionează oricum, şi dacă le cunoaştem, 
şi dacă nu le recunoaştem... Oricum, noi suportăm 
consecinţele greşelilor noastre!

Constatăm cu entuziasm că autorul are încre-
dere în  noi, căci deţinem însuşiri alese şi suntem 
atraşi de putere, de frumuseţe, de divinitate. 
Îmbătaţi de farmecul împlinirii noastre, vom munci 
pentru a ne descoperi ca fiinţe conştiente, pline de 
viaţă şi strălucire.
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