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petre	cichirdan	
simona	maria	kis

Georgeta	 tănăsoaica a deschis această săr-
bătoare a bibliotecii orășenești amintind-o 

pe Florica Driva din ale cărei documente rămase 
moștenire aflăm că această bibliotecă a fost înființată 
în anul 1950. În 1991 ajunge să se cheme Biblioteca 
A E Baconsky grație bibliotecarului 
șef de atunci, doamna Fenia Driva, 
fiica Floricăi Driva... Suntem singura 
bibliotecă din țară care avem numele 
marelui poet. Într-o lume a digitalu-
lui noi ne încăpățînăm să existăm în  
continuare. Peste doi ani această bi- 
bliotecă împlinește frumoasa vârstă 
de 75 de ani, asta în timp ce alte 
biblioteci nu mai există...dispar! Pro- 
gramul acestei manifestări, pe lîngă 
Zilele Bibliotecii Orășenești, cuprinde 
lansarea celor două cărți: „Între 
lumi” Ed. Scrisul Românesc, 2021, 
autor Ligia Elena Rizea și „Trilogia 
nebunilor” Editura Adrianso, 2010, 
autor Felix Anton Rizea (1950-1999). 
După cum vedeți, alături de noi se 
află doamna Ligia Rizea căreia nu 
putem decât să-i mulțumim pentru 
că a scris această carte și că se află 
astăzi aici...De asemenea ne bu-
curăm de prezența celor doi oameni 
de cultură din Râmnicu Vâlcea care 
vor prezenta cărțile propuse pentru 
lansare: scriitorul Ioan St Lazăr care 
va prezenta „Între lumi” de Ligia Ele-
na Rizea și dl prof. dr Gheorghe Dea-
conu care va prezenta cartea lui Felix 
Anton Rizea,  „Trilogia nebunilor”...Să 
adăugăm că avem un oaspete impor-
tant dl Alin Rizea (am emoții și acum 
căci nu eram sigură că o să ajungă la 
timp) de la Londra, care va prezenta 
siteul bibliotecaligiei.ro-o realizare de varf a tehnolo-
giei de astăzi. Mai avem în program doi invitați care  
ne vor vorbi  despre aceste evenimente pe care le 
trăim împreună astăzi și vom asculta câteva colinde 
interpretate de profesorul Georginel Sandu și elevii 
săi... 

florinel	 constantinescu a mulțumit pentru invi-

tația de a lua parte la eveniment și a mulțumit con-
ducerii bibliotecii, bibleotecarilor călimășteni, căci 
prin intermediul cărții domnia sa a putut să fie mai 
aproape de cetățenii acestui excepțional oraș și sta-
țiune!...De asemenea vă mulțumesc pentru că ați știut  
să mențineți aprinsă atâta timp această faclă a cul-
turii, cartea și ziarul tipărit...Sunteți cu toții oameni de 
cultură care vă iubiți meseria, care iubiți lumea în care 

trăiți, care iubiți această localitate, 
unică întrucâtva în acest minunat 
colț de lume!  

ioan	st	lazăr a mulțumit pentru 
invitație și înainte de a face prezen-
tarea cărții Ligiei Rizea a oferit bib-
liotecii din Călimănești cele două 
volume al căror autor este și apărute 
în 2022: „Lumina lumii” nr 29-30 și 
„Bartolomeu Valeriu Anania. Puter-
ile cuvântului. Antologie de studii, 
eseuri, articole și mărturi despre Bar- 
tolomeu Valeriu Anania la centena- 
rul nașterii” ...Referindu-se la cartea  
Ligiei Rizea, de la început, a spus: car- 
tea asta m-a prins, am citit-o cu pa- 
siune; cartea este de o mare fru-
musețe!...nu numai pentru persoa- 
nele feminine, ci și pentru noi, băr-
bații. Impresionantă este dragostea 
dintre cei doi, atât de întrepătrunsă, 
încât, aproape, ce spune unul spune 
și celălalt...Am sesizat încă odată, 
ceea ce mai rar se înâmplă, că sufle- 
tul nu are numai spirit, iubire, trăi-
re...spiritul are o componentă senzi-
tivă, se simte asta din text...când 
bărbatul o atinge pe obraz toate com- 
ponentele din jur dispar...textul reu-
șește să atingă senzația! Magistrala 
senzație pe care o surprindem la 
marile iubiri... Vorbitorul reușește 
să intre în subtilitățile textului și lasă 
cititorului descoperirea narativului 

(adăugăm noi). 
...Așa cum se întâmplă și pe blogul ligiei	 rizea,  

bibliotecaligiei.ro, unde, chiar autoarea își prezintă 
foarte sucint cartea și lasă un comentariu al uneia 
din prietenele sale care nu face decât să mărească 
misterul iubirii dintre cele două personaje: LER și 
FAR. Iată ce găsim pe blog... « Finalizat în anul 2018, 



după mai bine de un deceniu și mai multe variante 
de punere în pagină, romanul, autobiografic „Între 
lumi” este o poveste despre iubire, iluzie și moarte. 
Am pornit de la intenția de a recupera memoria lui 
Felix Anton Rizea, pe care nu am încetat nicio clipă 
să îl iubesc. Realizând că nu mă pot substitui scurtei 
și tulburătoarei lui existențe, treptat, povestea mea 
a devenit un roman în mod asumat subiectiv, în care 
scrisorile lui Felix și trăirile mele, rememorate și de-
cantate în timp, s-au împletit cu realitatea virtuală a 
celebrul joc World of Warcraft. Jocul, în general, este 
mai mult decât un substitut al realității, e o auto-tera-
pie, o formă de sublimare prin care ne ordonăm valo-
rile și ne limpezim strategiile de supraviețuire, chiar 
dacă nu suntem dispuși să o recunoaștem. Cartea 
este însoțită de un audiobook realizat cu ajutorul 
generos al actriței Cătălina Mustață, care a dăruit 
poveștii noastre de dragoste vocea sa de excepție. 
… Doina Popescu face pe Facebook o primă cronică 
succintă a acestei cărți, impecabil realizată de Editura 
„Scrisul Românesc”. Deși e prietena mea peste ani și 
evenimente, nu are printre însușirile sale pe aceea de 
a fi îngăduitoare cu scriitorii și scriiturile, drept care, 
îi mulțumesc și meditez la ce spune despre carte și, 
implicit, despre mine. Citez:  „Mă bucur mult c-a ieșit 
din tipar cartea Ligiei. Mă bucur și că prietena mea 
(de aproape o jumătate de secol) n-a cedat pur și 
simplu tentației autobiograficului, ci a luat distanță 
de el, asamblându-și autoficțiunea într-o construcție 
contrapunctică, în care a alternat scene tandru-
abrazive din viață reală cu virtualitățile unui celebru 
joc de calculator. Poate mai mult chiar decât jocul 
online, viață reală a eroilor, atât cât este ea evocată 
de Ligia Rizea, se constituie într-o serie de posibilități 
excepționale, subminate însă – brutal uneori, insidi-
os în alte dăți -, mai ales de ceea ce italienii numesc, 
atât de sugestiv, “la gioia de vivere pericolosamente”. 
O viață trăită cu pasiunea jucătorului, într-un vârtej 
de autenticitate, impredictibilitate, vulnerabilitate 
și forță. Rămânând la citatele în italiană, n-am nicio 
îndoială că, pentru o vreme, Ligia și Felix au format 
“la coppia più bella del mondo”. Un cuplu care a tra-
versat dramatic, exemplar, ceaușismul și ceea ce a 
urmat imediat după răsturnarea regimului comunist. 
A rămas o iubire pe care – cum spune un clișeu – nu-
mai în romane o mai poți găsi și din care, paradoxal, 
în ciuda uriașelor și repetatelor pierderi, Ligia a ieșit 
învingătoare.” (Doina Popescu, 8 mai la 03:05 , 2021) 
» (bibliotecaligiei.ro)

gheorghe	 deaconu și-a mărturisit și dumnealui 
dragostea pe care o are pentru orașul Călimănești 
încă din tinerețe…Mă bucur că orșul dumneavoastră 
a rămas ceea ce a fost și înainte, adică, un oraș cu 
vocație culturală!...Iată doar în acest an a apărut 
cartea arhimandritului de la Cozia, apoi a apărut 
monumentala carte a domnișoarei Fenia Driva despre 
scriitori, bibliotecari și așa mai departe; acum, iată 
încă o carte, ceea ce mă îndreptățește să vă admir…

că aveți un primar iubitor de cultură! Poate 
că vorbele sunt tocite, dare eu am cunos-
cut după 1990, la dumneavoastră, primari 
necunoscători de ceea ce trebuie și care 
ne-au făcut foarte mult rău… Domnule pri-
mar mă bucur că dumneavoastră sunteți un 
primar iubitor de cultură!...Nu sunt un teat-
rolog, un iubitor de teatru sunt! Dar, înainte 
să spun câteva vorbe despre volumul aici 
prezent, Trilogia nebunilor de Felix Anton 
Rizea, aș dori să spun cîteva lucruri despre 
personajul aici prezent, principal, care este 
Ligia Rizea… Desigur, noi ne oprim aici cu 
relatarea domnului Gheorghe Deaconu, de 
la biblioteca din Călimănești, menționând că 
domnia sa a difuzat în această zi și la această 
lansare de carte o copie după articolul scris 
în acest an, 2022, în Curierul de Râmnic, 
mai – iunie, unde are o rubrică  personală: 
Contemporanii mei (19) dedicat Ligiei Elena 
Rizea intitulat chiar așa: „Ligia Elena Rizea. 
Un profesionist polivalent și performant”. 
Un material exceptional care prezintă foarte 
bine personalitatea profesională a autoarei 
romanului (aproape epistolar!). Apoi face 
aprecieri pertinente despre volumul Trilogia 
nebunilor, sesizând noanțele de interferență 
între psihanaliză și filosofie, și arta teatrului, 
și, nu în ultimul rând, prezența în această 
interferență a actoriei (interpretării)... Tre-
buie să recunoaștem, că, în ultimii ani, dom-
nul Gheorghe Deaconu face parte din elita 
vâlceană a analiștilor și comentatorilor din 
arealul cultural…și nu numai, fiind și un ferm 
apărător al fenomenului cultural cu părți 
mai mult bune decît rele al României post-
belice, post 1960.

alin	rizea a prezentat blogul Ligiei Rizea 
bibliotecaligiei.ro și a vorbit despre posi-
bilitatea călimăneștenilor de a fi prezenți cu 
creații proprii pe acest blog. De asemenea 
pe acest blog se pot asculta texte din carțile 
afișate: „În ziua de azi, se scrie tot mai mult 
și se citește tot mai puțin. Iată cum tehno-
logia va poate veni în ajutor: când nu poți 
citi o carte, o poți asculta.” (blog Ligia Rizea)

mihai	sporiș, în tonalitatea-i inconfunda-
bilă, de vestit cunoscător, chiar retor, face 
o incursiune rapidă prin realitățile culturale 
călimăniștene și enumeră marile evenimen-
te care de ani buni de zile au loc în orașul 
de sub Cozia, nu uită să spună, în orașul ca- 
re găzduiește prima (în sens de valoare dar  
și ca monument istoric) mănăstire din Țara 
Românească, și care l-a dat românilor pe 
cel mai important voievod român, Mircea  
cel Mare (cel Bătrân) și care (mereu regre-
tă M. Sporiș) „încă” nu a fost canonizat! A 
vorbit de întâlnirile noastre din Ostrov, organizate  
de  mănăstire și bibliotecă, în care l-am omagiat cu  
strigăte și urale de bucurie (desigur tăcute) pe Dum- 
nealui, voievodul nostru cel mai cult, și genial de  
deștept, și admirator de frumos, Domnul Neagoe  
Basarab. Desigur, toată lumeas a fost de acord, că 
manifestările călimăniștenilor și bucureștenilor, vâlce-
nilor, au fost cele mai apreciate de istorici și cele mai 
valoroase, de nimeni repetate din arealul românesc! 

…Bravo Bibliotecă, bravo Primărie, bravo Episcopie 
și mai apoi…Arhiepiscopie! Dar încă nu am terminat…
urmează la cuvânt directorul presei culturale scrise și 

video vâlcene, petre	cichirdan. Nu o să spu-
nem aici ce a zis maestrul în adunarea de la 
bibliotecă. O să divulgăm ce ne-a spus nouă, 
la redacție, când a fost invitat la eveniment 
(Mircea Vasii a relatat ce a spus P.C. în ziarul 
Povestea vorbii 21  apărut în luna decemb-
rie 2022)… „Știți, în 1995-1996 am construit 
și vândut pescarilor din Călimănești două 
bărci de pescuit, cu pedale, mai mari decît 
cele obișnuit folosite pe lacurile de agree-
ment! După predarea bărcilor și încasarea 
banilor am zărit o bodegă pe malul Oltului 
cu o mică terasă  construită din lemn și am 
mers către ea. Era și curiozitatea mare, ci-
neva din anturaj, Marin Lucian, spunându-
mi că bodega cu billiard aparține unui mare 
poet, mare artist, exilat la Călimănești, din 
București, și care a făcut pușcărie fiindcă 
a urmat Facultatea de Teatru fără să aibă 
diplomă de bacalaureat! O ho ho zic eu …
nici eu n-am reușiut la Arte Plastice, termi-
nând liceul sportiv…E de-o seamă cu tine îmi 
zice Marin Lucian… Îmi dau seama acum, 
gîndesc, că la S.C. Intol SRL nu am lucrat 
niciodată cu specialiști, toți angajații mei 
s-au format în meserie la locul de muncă. 
În general erau absolvenți de liceu, copii 
mai mari-de liceu, oameni fără servici…asta 
mi-a fost vocația, chiar și la Hervil… M-am 
împrietenit cu Felix Rizea din prima clipă. 
Felix visa cu ochii deschiși. Ligia îl ajuta în 
afaceri! Alin era încă mic. Felix mă admira 
pentru ceea ce fac. Făceam semafoare mo-
bile pentru drum îngust. Eram pornit să 
umplu România cu ele, dar totul a fost de-
osebit de greu la început. Felix se cunoștea 
cu „Băsescu”, îl admira. Eu la fel, dar nu-l 
cunoșteam. Îmi spunea: acum l-au dat jos 
ăștia de la putere, nu mai este ministru, 
dar e prea deștept, vine înapoi. Atunci voi 
merge cu tine la „Băsescu” și vei contracta 
întrega Românie. Abia am așteptat să vină 
iarăși T. Băsescu la Ministerul Transporturi-
lor, dar nu am mai apucat să mă întâlnesc 
cu el, Felix își schimbase deja drumul. Felix 
mi-a comandat vreo cinci bărci și le-a pus 
pe apă la micul său bar cu billiard, unde a 
construit și un debarcader. Fetițele care 
erau mai tot timpul în jurul său, au fost prin-
cipalele consumatoare de acest agrement. 
Când mă întâlneam cu Felix, explodau scân-
durile sub tălpile noastre, căci meditam și 
din mintea noastră săreau scântei. Oltul 
părea că vuiește și zboară înaintea gându-
rilor noastre…Vuia Oltul căci Felix vroia să-l 
facă navigabil iar eu mă prinsesem cu el 
în acest joc. Mi-a chemat însăși Căpitănia 
de la Giurgiu să mă autorizeze navigator și 

constructor de ambarcațiuni fluviale…Acum când ci-
tesc Trilogia nebunilor îmi dau seama cine a fost cu 
adevărat Felix Rizea și îmi mai dau seama că oamenii 
se întâlnesc, cu adevărat și când au ceva de spus (mai 
mult sau mai puțin măreț), rămân împreună și atunci 
când se despart!” 

Doamnă Ligia Rizea, Petre Cichirdan vă mulțumește 
pentru darul pe care i l-ați făcut. El crede, și se luptă, 
speră, că publicațiile pe hârtie, carțile în general, nu 
vor dispărea niciodată, decât atunci când pe pământ 
vor rămâne foarte puțini oameni, și acestora le vor 
lipsi mâinile…
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constantin		zărnescu

Astăzi, la dispariția fascinantului artist al cu-
vântului scris și tipărit, mult regretatul D.R. 

Popescu, ni se revelează o altă, înaltă, dimensiune 
a vieții, creației și activității unei personalități pildu-
itoare a culturii române. 

Amintirile mele despre D.R. Popescu sunt limpezi  
şi aproape năvălitoare. Cea dintâi perioadă a „Tribu-
na”, după război, purtase simbolul „patriarhului prozei 
transilvănene”, scriitorul (şi teologul) Ioan Agârbi-
ceanu. Iar Dumitru Radu Popescu fusese numit nou 
redactor-şef, în 1970; şi la orice întâlnire cu publicul (şi 
studenţii) vorbea, necontenit, despre dorinţa de pri-
menire culturală, despre afirmarea unei noi generaţii, 
despre o Tribună a celor tineri, îndrăzneți.

D.R. Popescu a condus instituţia „Tribunei”, înte-
meiată de legendarul Ioan Slavici, timp de 12 ani, 
cifră profund simbolică, unde a debutat peste 40 de 
studenţi „ucenici”, autori de schiţe şi povestiri, nuvele 
şi romane, pe care i-a dirijat spre Ed. „Dacia”, institu-
ind o colecţie de proză contemporană, prezentându-i 
şi prefaţându-i pe fiecare în parte.

Anii 1970-1982, dincolo de activitatea la „Tribuna”, 
au însemnat o efervescenţă cultural-spirituală ieşită 
din comun; şi perioada de creaţie cea mai complexă, 
mai numită de critici: „stufoasă”, „barocă”, din viaţa 
lui D.R.P. Se găseau, în diverse ediţii şi colecţii, în 
librării, Dor (1966) şi Duios  Anastasia trecea (1967); 
Ploaia albă (1968); romanul F (1969), iar din 1971: 
Cei doi din dreptul Țebei apoi romanul Vînătoarea 
regală (1973); nuvelele Căruța cu mere şi O bere pen-
tru calul meu (1974) ş.a. Magnifica sa forţă de creaţie 
şi respiraţie epică îl definesc drept un „scriitor profe-
sionist”, cum l-a numit I. Negoiţescu, prin uluitoarea 
sa disponibilitate de a practica toate genurile liter-
aturii, de la un titlu (şi subiect), la altul, cu o plastici-
tate şi elasticitate, unice. Însă: între romane, nuvele, 
povestiri, D.R.P. a semnat (şi) un număr însemnat de  
piese de teatru, precum în acea strălucită epocă 
clujeană: Acești îngeri triști, Pisica în noaptea Anului 
Nou, Balconul, Piticul din grădina de vară, Pasărea 
Shakespeare  etc. Sau, nu în ultimul rând, scenarii, ce 
au devenit filme populare: Un surâs în plină vară, Bal-
ul de sâmbătă seara, Prea mic pentru un război atât 
de mare, Păcală (două serii), Rochița de dantelă ş.a. 
E, desigur, straniu să observăm, cu mare întârziere, 

astăzi, graţie unor cercetători literari, că 
unele titluri îi erau „oprite”, stopate, de 
cenzură, precum dramele Hoţul de vul-
turi, Pădurea cu pupeze (1971); acestea 
ajung să fie montate, un deceniu mai 
târziu, în 1981; iar ultima (Pădurea cu pu-
peze), fiind publicată, trecând de cenzura 
de presă, aşadar, nu a trecut de cenzura 
de premieră; şi a fost pusă în scenă, în 
aceeaşi vreme, la Belgrad şi Tokio.

Caracterul profesionist al creaţiei lui 
D.R. Popescu a fost susţinut şi pronunţat, 
spectaculos şi aproape cotidian, de publi-
cistica sa (interviuri, eseuri, articole), din 
care a publicat şi o antologie: „Virgule” 
(1981), în acelaşi timp cu un volum de versuri suprar-
ealiste: Câinele de fosfor.

Proza lui D.R. Popescu se structura, tot mai preg-
nant, aproape ca o „amprentă stilistică”, pe dimensiu- 
nea teatrală (înscenări, contrapunct, dialoguri şi mono- 
log, dramatice); şi pe oralitatea vie, ţărănească, a unei 
clase sociale demonizate – şi „blestemată” să piară din 
istorie, prin pierderea pământului şi interdicţia tradi-
ţiilor ei. Această aură originală a artei prozatorului depă- 
şeşte cerul ideologiei comuniste, dogmele; şi îi oferă suc- 
cesul de care s-a bucurat până în contemporaneitate.

Vizitat de colaboratori, ziarişti, reporteri, poeţi, pu- 
blicişti, din toată ţara, D.R.P., redactorul-şef al „Tribu-
nei” a fost, după Nagy István (secretar al Asociaţiei Scri-
itorilor Cluj, din 1949), cel mai important reprezentant 
al acestei obşte, în deceniul 1971-1981, care s-a rede-
finit şi extins, teritorial: „Filiala Transilvania” a U.S.R.

Studenţii talentați, care debutaseră, cândva şi uce- 
niciseră la „Tribuna”, erau la finele deceniului șapte, 
membri deplini ai Uniunii Scriitorilor, autori de volu-
me, poezie, piese de teatru ş.a. Unii uceniciseră şi la  
„Echinox”, „Steaua”, „Napoca Universitară” etc. Ei  
bine, pentru întâia oară, în primăvara lui 1981, numă-
rul scriitorilor români l-a egalat pe acela al autorilor de 
carte de alte etnii! Concluziile acestei statistici urmă-
reau două idei: o energie creatoare apreciabilă şi 
intensă; însă şi o nesperată „liberalizare” a timpurilor.

Caracterul profund profesionist al operei lui DRP, 
popularitatea sa au făcut să poată candida şi să fie 
ales, în iulie 1981, ca Preşedinte al Uniunii Scriitorilor 
din România. Aşadar, din lider tânăr, al generaţiei 
sale, în arta prozei, D.R.P. devenise (şi) cel dintâi lid-

er, care venea din provincie – din Trans-
ilvania; o remarcabilă şi rară ilustrare a 
descentralizării culturii româneşti.

Din 1982, a devenit redactor-şef la 
„Contemporanul”, putem vorbi de o altă 
perioadă din viaţa şi creaţia lui DRP, cea 
bucureşteană, ajungând să fie cunoscut, 
tradus şi pe plan european-internaţional, 
chiar şi în SUA.

Păstrez o amintire unică, de istorie 
literară, cu D.R.P., care mi-a legat pen-
tru totdeauna destinul de dumnealui!. A 
doua zi după cutremurul din 1977, având, 
întâmplător, bilet de avion, m-a încurajat 
să nu renunţ la călătoria spre Bucureşti, şi 

m-a îndemnat să scriu (şi) un reportaj. „Antonovul” a 
făcut drumul aerian în 60 de minute, în loc de o oră 
şi 20, tremurând din toate încheieturile. Am semnat 
trei reportaje (continuându-mi călătoria, apoi, spre 
Craiova); reportajele au intrat în diverse antologii, 
referitoare la acea catastrofă, în care au pierit oameni 
anonimi, dar şi savanţi, oameni de seamă, scriitori ş.a.

Reportajul – gen literar revoluţionar, în secolul XX, 
mi-a oferit o şansă uimitoare: aceea de a intra în alt 
„cutremur” şi „cataclism social”: Revoluţia din De-
cembrie 1989. Am participat, am acţionat şi am scris, 
zi şi noapte, atunci, capitole ale unui lung reportaj: 
Memoria vie a revoluției – reportajul cel mai fierbinte, 
de aproape 50 de pagini; iar acele texte incandescen-
te, au fost republicate în revista „Magazin istoric” (Nr. 
10, 1990) şi reluate, la intervenția istoricului Răzvan 
Teodorescu, în antologii ale Institutului de cercetare 
a Revoluţiei Române, până azi, fiind declarate „docu-
mente istorice”. Şi pe baza lor, municipiul Cluj-Napoca 
a fost declarat un „oraş martir” al Revoluţiei Române.

Această şansă (şi epifanie), în profesia mea, mi-a 
dat-o, dintre toate genurile literare: genul de frontieră 
al reportajului, pe care l-am învăţat, încă din studenţie, 
spre a ajunge un scriitor deplin, graţie Maestrului Du-
mitru Radu Popescu – artist exemplar, viitor academi-
cian al României. Coloană a culturii noastre.

Prin dispariția regretatului Acad. Dumitru Radu 
Popescu am pierdut pe cel mai prodigios dramaturg 
român, după cel de-al doilea război mondial, vizionar 
al unui univers românesc original, gândit în toate gen-
urile artei cuvântului, al literei sfinte, tipărite.

Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!

academician	dumitru	radu	popescu
scriitorul	exemplar

pr.	dr.	ioan	dură

Prima catagrafie a episcopiei Argeș a fost 
întocmită pentru anul 1808, în timpul ocupației 

rusești a Țării Românești (1806-1812). Așadar, prima 
catagrafie a fost redactată la aproximativ 15 ani de 
la înființarea Episcopiei Argeș în 1793. Catagrafia 
intitulată ,,Catagrafia episcopiei Argeș’’ din 1808 avea 
să fie publicată de Ștefan Berechet în revista ,,Biserica 
Ortodoxă Română’’, Anul XL, 1922, paginile 678-686, 
,,după ms. nr. 1457 al Academiei RPR.’’1

Cu privire la schitul Fedeleșoiu, biserica sa și sluji-
torii săi, găsim consemnate în ,,Catagrafia episcopiei 

schitul	fedeleșoiu	în	catagrafiile	episcopiei	
argeșului	din	1808	și	1824

Argeș’’ din 1808 cele de mai jos:
,,Schitul F. biserică de zid cu o turlă ... are îngrădire 

de zid și clopotniță și câteva chilii sus și jos.  Ieromon-
ahi: Pahomie arhimandrit, proin Hurezean, nacialnic.

Monah: Climent
Preoți de mir: Eftimie, Constantin.’’2

Ms. 3525 menționează și pe diaconul Gheorghe, 
25 ani.’’3

Din cele mai de sus aflăm interesante știri de-
spre așezământul monahal de la Fedeleșoiu la 1808, 
și anume: a) schitul Fededeleșoiu avea ,,câteva chilii 
sus și jos’’. Iar știrea este prețioasă cu atât mai mult 
cu cât majoritatea cercetătorilor istorici indică 1836 

drept an al clădirii chiliilor de la Fedeleșoiu. Or, cata-
grafia din 1808 menționează deja existența a câtorva 
,,chilii sus și jos’’, fără a preciza însă anul construcției 
acestora; b) același schit avea un ieromonah arhiman-
drit, fost viețuitor la mănăstirea Hurezi, cu numele de 
Pahomie, care era ,,năcealnic’’ la Fedeleșoiu, adică 
administrator, sau supraveghetor al aceluia. Și tot 
atunci schitul avea și un monah numit Climent; c) în 
același an, 1808, schitul Fedeleșoiu avea și doi preoți 
de mir, Eftimie și Constantin. Totodată, potrivit celor 
menționate în manuscrisul 3525, la schitul Fedeleșoiu 
slujea în 1808 și un diacon necălugăr, cu numele de 
Gheorghe, în vârstă de 25 ani. (Continuare în pag. 5)



mihai	călugărițoiu

A-l caracteriza pe Ion Gavrilă prin numai două 
cuvinte ar fi, pe de o parte, o necuviință, iar, 

pe de altă parte, pentru a-i aprecia justa valoare ar 
trebui să enumerăm multiple calități: „psalt, diacon, 
preot, profesor de muzică și dirijor” (Buzera, p. 301) 
și, trebuie menționate, în continuare, doctor în te-
ologie, istoric al creștinismului și, nu în ultimul rând, 
muzicolog creștin.

Pentru susținerea celor de mai sus, 
readucem în atenția dumneavoastră lu- 
crarea domniei sale „Muzica biseri-
cească în ținutul Vâlcii, studiu mono-
grafic”, apărută în București, la Editura 
Roza Vânturilor, în 2010, în format A4 și 
în condiții tipografice de excepție.

Lucrarea reprezintă, totodată, teza 
de doctorat, a cărei susținere i-a adus 
titlul de doctor în teologie, în anul 
2008, în care, spune autorul: „Cercetez o perioadă 
istorică concretă de peste 600 de ani... prezint cultura 
muzicală bisericească vâlceană... într-o manieră pro-
prie” (p. 3).

Specialiști sau nu, citind această operă, vom da 
dreptate pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, de la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă -  Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași: 
„Fiecare pagină este un irezistibil impuls spre par-
curgerea celorlalte” (p. 7). 

Plecând de la adoptarea dreptei credințe, orto-
doxia (orto, drept; doxa, slăvire), pe aceste meleaguri 
și de la necesitatea însoțirii rugăciunilor creștine de 
o anume muzicalitate, autorul analizează atât de-
sprinderea melosului de cel oriental, prin reforma 
hrisantică, din 1814, pătrunsă în ținuturile vâlcene 
începând cu anul 1825, cât și „românirea cântărilor 
bisericești” (p. 9).

Din lucrare, putem distinge două mari perioade 
ale adoptării și practicării muzicii religioase: una 
neinstituționalizată, deși manifestă în lăcașele de cult, 
până în 1836, și una după acest an, prin „apariția unor 
instituții corespunzătoare de învățământ muzical”: 
„Societatea cultural-filarmonică” din București – în 
1833, „Conservatorul Filarmonic-Dramatic” din Iași – 
în 1836, Conservatorul de Muzică din Iași – în 1860 
și Conservatorul de Muzică din București – în1864” 
(p. 302), desigur cu multe sincope și strâns legate de 
contextele istorice. 

Înainte de toate, cercetătorul Ion Gavrilă aduce 
clarificări privind pătrunderea și adoptarea credinței 
ortodoxe în derularea istoriei de la începutul mileni-
ului I. Prigoana creștinilor, imediat după martiriul lui 
Hristos, a făcut ca adepții noii religii să fugă din Im-
periul Roman ori să se îndrepte către granițele sale, 
crezând că aici/acolo vor fi mai greu depistați și vor 
scăpa de prigoană. Deplasarea lor spre granițele im-
periului a fost facilitată și de extinderea sa și inclu-
derea Daciei în vastul imperiu, la începutul secolului 
al II-lea, după războaiele din 101-102 și 105-106. Se 
presupune că au fost în număr mic și nu și-au mani-
festat vădit credința, deoarece riscau moartea. Altfel 
au stat lucrurile după retragerea aureliană, între anii 
271-275, când, odată cu administrația, s-au retras și 
„reprezentanții religiei oficiale a imperiului... religia 
creștină putând fi mărturisită de acum înainte în chip 
nestânjenit” (p. 15).

Extinderea credinței creștine, în întregul imperiu și 
pe tărâmurile noastre, a fost posibilă prin Edictul de la 
Milan, în 313, promulgat de Împăratul Constantin cel 

ion	gavrilă,	preotul	profesor
Mare, prin care creștinismul devine „religie permisă”. 
Tot în perioada domniei lui Constantin I (306-337), în 
321, ziua de Duminică se declară sărbătoare legală, 
iar la Sinodul de la Niceea, în 325, se proclamă dum-
nezeirea Fiului: „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin 
care toate s-au făcut” (Simbolul credinței sau Crezul).

Înlăturarea tuturor acestor piedici au facilitat de-
scinderea în Dobrogea noastră a Sfântului Apostol An-

drei, ocrotitorul românilor, în anul 324, 
susțin majoritatea cercetătorilor.

 În plan muzical, trebuie să amintim 
pe Sfântul Niceta (sfârșitul secolului al IV-
lea și începutul secolului al V-lea), „mare 
teolog, poet, muzician, prozator și teo-
retician literar, predicator... și în ținu- 
turile de la nord de Dunăre și autor al 
celebrului imn creștin Te Deum lauda-
mus (p. 17). „Opera muzicală, teoretică 
și imnică a Sf. Niceta ne dezvăluie în par- 

te ce și cum se cânta în bisericile daco-romane... știut 
fiind faptul că, în secolul al IV-lea, în mediile creștine 
din Imperiul Roman începe să pătrundă poezia imnică 
liturgică de origine orientală” (p. 18). 

„Reorganizarea bisericească”, din timpul 
împăratului bizantin Justinian (527-565), care „a 
dispus înființarea unei arhiepiscopii autocefale - Jus-
tiniana Prima - (la sud de Dunăre-n.n.)... care avea 
jurisdicție și asupra teritoriilor de la nord de Dunăre... 
adică și asupra Banatului și Olteniei” (p. 21), reprezintă 
o dovadă clară a faptului că „teritoriul oltean și-a con-
tinuat viața religioasă și în secolul al VI-lea” (p. 22).

Între secolele VII-XI, ținuturile vâlcene s-au con-
fruntat cu „migrația slavilor... migrația bulgarilor și 
pătrunderea ritului slav în bisericile românești” (p. 
22), fapt datorat sfinților Chiril și Metodie care au 
creat, după anul 852, „scrierea slavă - alfabetul chiril-
ic - ... adoptat... și de români” (p. 23). Trebuie însă 
menționat faptul că: „Deși Biserica a adoptat limba 
slavonă, poporul român a continuat să vorbească 
românește” (p. 24). Totodată, autorul notează că: 
„Prin secolul VI apare și se dezvoltă, până în secolul 
X, cea mai veche notație muzicală bizantină numită 
ecfonetica” (p. 25).

În secolele XII-XIII, teritoriile românești s-au con-
fruntat cu migrațiile pecenegilor, cumanilor și tătarilor. 
Totodată, în Transilvania se așează sașii și secuii. Toate 
aceste populații migratoare, alături de cavalerii teu-
toni, vor încerca să-și pună amprenta culturală și spiri-
tual asupra românilor. La acestea se adaugă dorința 
apusului de extindere a catolicismului și în ținuturile 
extracarpatice. Greu încercate, ținuturile românești 
de la sud de Carpați, vor fi conduse de cnezii Ioan 
și Farcaș, de Seneslau și Litovoi, adevărați stâlpi ai 
românismului, iar Basarab I legitimează existența 
Țării Românești și triumful creștinismului pe aceste 
meleaguri. Credința cea dreaptă își ridică Mitropolia 
Țării Românești, la Curtea de Argeș (1359), Mitropolia 
Severinului (1370) și, în 1503, Episcopia Râmnicului, 
asigurând și dovedind „o continuitate bisericească 
neîntreruptă în Oltenia” (p. 31). În ținutul vâlcean, 
trebuie să amintim mănăstirile de la Cozia (1387-
1388), Turnu (1676), Stănești (1389), Mamu (1437), 
Sărăcinești (1437), Govora (1485), Bistrița (1492-
1497), Dobrușa (mijlocul secolului al XV-lea), Suru-
patele (începutul secolului al XVI-lea), Mănăstirea 
Dintr-un Lemn (începutul secolului al XVI-lea), Arnota 
(1643) și multae alte schituri și biserici.

În aceste lăcașuri de cult au funcționat adevărate 

școli muzicale. Cea de la Cozia s-a remarcat prin „ac-
tivitatea componistică, creatoare a lui Filotei mona-
hul și cea didactică și interpretativă a protopsaltului 
Daniil” (p. 54). „În această școală, odată cu cântările 
liturgice, ucenicii – monahii și frații – învățau limbile 
slavonă și greacă și acumulau cunoștințe multicul-
turale de teologie, istorie, patristică, liturgică etc.” 
(p. 54). La fel s-au întâmplat lucrurile și la Bistrița-
Olteană, Mănăstirea Dintr-un Lemn, Govora, Horezu 
ori la Episcopia Râmnicului. 

În secolul al XVIII-lea, când locul domniilor 
pământene a fost luat de cele fanariote,  după mar-
tiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu, cu cei 
patru fii ai săi, are loc „triumful limbii române în 
Biserică și în școală” (p. 80). La Vâlcea, episcopul 
Râmnicului, Antim Ivireanul (1705-1708) înființează 
„Școala de pomană” (gratuită), „cu predare și în lim-
ba română – pe lângă cea slavonă-” (p. 87), care „a 
funcționat cu unele scurte întreruperi, pe tot parcur-
sul secolului al XVIII-lea și în primele trei decenii ale 
secolului al XIX-lea” (p. 89). Începând cu anul 1746, 
cheltuielile cu școala au fost preluate de domnie, iar 
în 1749 apare primul „manual școlar” Bucoavna (p. 
89). Regimul fanariot a impus limba grecească în can-
celariile domnești. Așa se face că din 1746 vom avea 
la Râmnic școală elină. „La școala numită «grecească» 
de la Râmnic se învățau următoarele discipline: lim-
ba elină și greaca veche, limba română, aritmetica 
și cântările bisericești” (p. 92). Deducem de aici că 
„Școala românească de la Râmnic a funcționat - pe 
tot parcursul secolulului al XVIII-lea – în paralel cu 
Școala slavonă (1741-1775) și cu Școala românească 
și grecească (din anul 1746). În aceste școli… se 
învățau și cântări bisericești după textul cărților de 
slujbă tipărite la Râmnic, după copii ale manuscriselor 
grecești și românești, precum și după auz prin necon-
tenita practică de strană” (p. 111).

Dorința de românizare a școlilor a existat perma-
nent, iar în 1817 „candidații la preoție… erau obligați 
să urmeze cel puțin șase luni cursurile școlii românești 
de la București” (p. 95).

Recapitulând, menționăm că „până în secolul 
al XVII-lea limba de cult în Biserica Românească… a 
fost slavona” (p. 96), apoi, în secolul al XVIII-lea cea 
grecească și românească, iar din secolul al XIX-lea nu-
mai în limba română, în special după apariția Regula-
mentelor Organice (1831-1832).

Un loc aparte, binemeritat, în lucrarea părintelui-
profesor Ion Gavrilă, îl ocupă Antim Ivireanul, epis-
cop al Râmnicului (1705-1708) și mitropolit al Țării 
Românești (1708-1716), „bun cunoscător al limbilor 
turcă, arabă, greacă, slavonă și română”, care a înțeles 
„necesitatea traducerii în românește a cărților uzuale 
din biserică” (p. 98), activitate continuată și de epis-
copii care i-au urmat.

„Românirea cântărilor bisericești” a fost rezulta-
tul „unei lupte fățișe între cântarea de cult în limba ro- 
mână și cântarea în limba greacă. Din această luptă  
cultural-muzicală s-a născut o muzică de cult româ-
nească, după tipicul și notația ortodoxă bizantină, dar 
admirabil turnată în calapodul limbii românești și ar-
monios adaptată la gustul artistic, la trăirile spirituale 
și la înțelegerea românilor” (pp. 142-143).

La începutul secolului al XVIII-lea Patriarhia din 
Constantinopol întreprinde măsuri „pentru proteja- 
rea și salvarea cântărilor bisericești de tradiție bizan- 
tină” (p. 149) și înlăturarea influențelor muzicii tur-
cești printr-o spectaculoasă reformă, care „a primit nu- 
mele de «Noua sistimă»” (p. 149), iar „Țările Române 
au fost printre cele dintâi care au adoptat noua refor-
mă” (p. 152), fapt care, în plan local a avut ca rezultat 
înființarea Școlii de psaltichie de la Râmnic, în 1825.

(Continuare în pag. 6)
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POEMUL LUNII

ilie	gorJan
eminescul,	cel	al	nostru

Eminescul,
cel al nostru, cel de toate
zilele,
cel născut din spuma țărânii noastre
milenare,
cel ce și-a zis simplu: 
fiu de țară românească,
soldat al credinței și al dorului de mâine,
străjer al luminii lumii
cea fără de sfârșit!

Eminescul,
cel fără de capăt,
cel ca o rază pe umerii visurilor
și speranțelor noastre,
cel de azi, 
cel de mâine
și dintotdeauna!

anunț
Această rubrică își propune (Dl Ilie Gorjan a 
propus-o) lunar, un poet vâlcean care să-și 
prezinte poemul (dedicat lunii respective)...

alarmă	
la	morminte
puiu	răducan

Da, nu este glumă, la morminte-i zarvă 
mare. Crucile dau să fugă, să se 

ascundă, dar unde? Oamenii convertiți la un 
puternic modernism occidental, chiar feroce, 
bântuiți de-un capitalism sălbatic, nici sem-
nul crucii nu-l mai fac. L-au uitat. Și-atunci, 
mormintele și ele-n zarva lor, țin zdravăn 
de călcâiele crucile speriate. Pe-acolope jos, 
cineva a lansat un zvon că morții vor fi scoși 
afară, dar auzind plânsetele și jalea de-aici, 
nici vii n-ar face-o...

Aici, în dimineți leoarcă de ude, spunem 
rugăciuni din poziția în genunchi în care am 
fost aduși. Pentru binele nostru drăgălașii 
aleșii ar fi în stare să facă greva foamei chiar 5 
minute. Printre râgâieli stupide încă spun cât 
s-au luptat unii cu alții pentru mizilicul ucigaș 
de 15 procente.

Până să ajungă-n fundul curții la Budă(i), 
omul cotizant constată că n-are de ce să se 
mai ducă. Este frig acolo precum în case iar cu 
mâncarea (pentru... ieșire), stă rău, deși, cea 
mai bună mâncare și cea mai bună băutură o 
consumă poporul prin reprezentanții săi.

Și mormintele abia mai țin crucile de-un 
picior datorită taifunului guvernant-parla-
mentar, chiar președințial ce le-a apucat.

Una beată-ntr-o rână, abia mai sâsâie... 
Cu cât i-au bătut nemții pe Japonezi? (și...) Ce 
bine era când era rău!...

 24112022-B. Olănești

zenovia	zamfir             
     

Ansamblul de valori materiale și spirituale pro-
duse pe teritoriul României, cultura română  s-a 

format pe parcursul a mai multe secole, având o istorie 
diversificată și tradiți aparte. Promovarea culturii române 
este necesară pentru conservarea adevăratelor valori și 
transmiterea lor generațiilor viitoare. Din 2010, în ziua de 
15 Ianuarie este celebrată oficial Ziua Culturii Naționale, 
în onoarea zilei de naștere al lui Mihai Eminescu. C. 
Noica ne amintește că „Eminescu este omul deplin al 
culturii naționale”. Duminică, 15 ianuarie 2023, la Bib-
lioteca Municipală Drăgășani, a avut loc un eveniment 
cultural de mare amploare dedicat poetului Mihai Emi-
nescu, la împlinirea a 173 de ani de la naștere precum 
și Zilei Naționale a Culturii. Prin poezie, muzică, evocări 
ale personalități scriitorului Mihai Eminescu, cei care au 
fost prezenți la Drăgășani, au petrecut clipe și momente 
deosebite, de calitate în compania invitaților din diferite 
zone ale țării: București, Pitești, Drăgănești-Olt, Slatina, 
Râmnicu -Vălcea, Lădești, Pitești, Ștefănești, etc. Membrii 
Asociației „Rusidava Culturală”, ai Ligii Scriitorilor - Filiala 
Vâlcea au recitat din propria creație dar și din opera mare-
lui poet. Scriitorii și jurnaliștii, membri ai Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, invitații domnului scriitor Mar-
ian Bărăscu au adus un frumos omagiu, „Luceafărului 
poeziei românești”, Mihai Eminescu. Considerat de citi-
torii români și de critica literară drept cea mai importantă 
personalitate  poetică din literatura română, Mihai Em-
inescu a fost deopotrivă  poet, prozator și jurnalist.  A 
debutat în revista „Familia”, în 1866, cu poezia „De-aș 
avea…”, după ce în prealabil o elegie fără titlu, semnată 
de M. Eminovici și tipărită alături de alte șase poezii într-o 
broșură intitulată Laecrimioarele învățăceilor gimnaziaști 
de’n Cernăuți la mormântul prea iubitului lor profesoriu 
Arune Pumnul, l-au făcut cunoscut unui public restrâns 
de cititori. Opera lui Eminescu conține și proză literară. Ea 
se regăsește în volumul al VII-lea, din 1977, al marii ediții 
speciale începute de criticul Perpessicius. Fragmentele 
în proză scrise de Mihai Eminescu se împart în antume 
(publicate de autorul însuși, în timpul vieții) și postume 
(publicate după moartea lui). Prozele antume cele mai 
cunoscute sunt nuvelele Sărmanul Dionis și Cezara. Din-
tre postume, cel mai cunoscut este un roman netermi-
nat din tinerețe, Geniu pustiu, la care se adaugă numero-
ase alte povestiri, de obicei doar schițate de Eminescu. 
O altă faţetă a personalităţii lui Mihai Eminescu, atinsă 
şi aceasta de genialitate şi de cultura sa excepţională, 
este aceea de gazetar. Nevoit de împrejurari, la îndem-
nul lui Titu Maiorescu şi al lui Ioan Slavici, Eminescu se 
angajează, la „Timpul”, ca redactor, ulterior, intre 1880- 

mihai	eminescu	evocat	la	drăgășani

1881, redactor şef. Prin publicistica sa, Mihai Eminescu 
dorea să educe tânăra generaţie, în spiritul adevărului 
şi al valorilor autentice. El mărturisea că „Părerea mea 
individuală, în care nu oblig pe nimeni de-a crede, e că 
politica ce se face azi în România și dintr-o parte și dintr-
alta e o politică necoaptă, căci pentru adevărata și dep-
lina înţelegere a instituţiilor noastre de azi ne trebuie o 
generaţiune ce-avem de-a o creşte de-acu-nainte”. Mai 
puțin cunoscută și rar abordată este vocaţia filosofică a 
lui Mihai Eminescu, atât de marcantă încât ea a atras şi 
atenţia lui Emil Cioran, care de regulă refuza să se aplece 
prea mult asupra preocupărilor filosofice româneşti. Po-
etul nostru naţional a reuşit să arate că actul filosofic pur 
se realizează doar în momentul în care învăţăm să fim 
independenţi faţă de prejudecăţi şi orientaţi către o axi-
ologie a vieţii interioare care contribuie la estetizarea lu-
mii în care trăim. La treizeci de ani după plecarea în eter-
nitate, în 1919, G. Ibrăileanu  îl evoca în acești termeni: 
„Eminescu este nu numai cel mai mare scriitor român. El 
este o apariție aproape inexplicabilă în literatura noastră. 
El a căzut în sărmana noastră literatură de la 1870 ca un 
meteor din alte lumi. Întâmplarea a făcut ca unul dintre 
cei mai mari poeți lirici ai secolului XIX-lea, secol atât de 
bogat, cel mai bogat în lirici, să se nască la noi”. Multe 
și alese sunt cuvintele pe care le-au folosit oamenii de 
cultură încercând să evoce valoarea inestimabilă a po-
etului și a operei sale.„Era o frumuseţe! O figură clasică 
încadrată de nişte plete mari negre; o frunte înaltă, 
senină; nişte ochi mari – la aceste ferestre ale sufletu-
lui se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând 
şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât 
dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe 
chipul căreia se vedea scrisul unor chinuri viitoare”, scria 
Ion Luca Caragiale despre poetul neamului românesc.La 
Drăgășani, într-o atmosferă de efervescență culturală, 
muzica și poezia au întregit „clipa de frumoasă aducere 
aminte de poetul nepereche a carui opera invinge tim-
pul”, după cum afirma George Calinescu. Prezent la eve-
niment, domnul Nicolae Dinescu - președintele Uniunii 
Jurnaliștilor Profesioniști din România, Filiala Vâlcea a 
felicitat atât organizatorii cât și invitații.

schitul	fedeleșoiu...		(Urmare din pag. 3)

Prin urmare, în 1808 slujeau la schitul Fedeleșoiu un 
ieromonah, doi preoți de mir și un diacon de mir. Și în 
același timp, schitul mai avea și un monah.

A doua catagrafie a eparhiei Argeș datează din 1824 și 
a fost întocmită în timpul  episcopului Grigorie Râmnicea-
nu (1823-1828). Cu precizarea că sub jurisdicția canonică 
a Episcopiei Argeș se aflau atunci județele Argeș și Olt. 
Iar de județul Argeș aparținea și Loviștea vâlceană până 
în 1838.

,,Catagrafia eparhiei Argeș’’ în 1824 a fost publicată 
de Ion Ionașcu în 1942, ,,după ms. Nr. 3530 al Academiei 
R.P.R.’’4

În ,,Catagrafia eparhiei Argeș’’ din 1824 despre schi-
tul Fedeleșoiu sunt menționate următoarele: 

,,Fedeleșoiul. Sf. Apostoli, b(iserică) de zid.
Schit metoh la Pantelimon.
Preot Costandin (50) ani’’5

Potrivit ,,Catagrafiei eparhiei Argeș la 1824’’, schitul 
Fedeleșoiu avea deci un preot mirean slujitor, Costandin, 
în vîrstă de 50 de ani. Și probabil că era același preot slu-
jitor din 1808. Iar cât privește schitul Fedeleșoiu, acesta 
era menționat ca metoh al mănăstirii Pantelimon.

note
1) Pr. Marin M. Braniște - Pitești, Pr. Ilie Diaconescu - Glava-

cioc, Catagrafia preoților din Județul Argeș la 1833, în rev. 
,,Mitropolia Olteniei’’, An. XIII, 1961, nr. 5-6, p. 396.

2) Ion Ionașcu, Catagrafia eparhiei Argeș la 1824, cu 
prefață, indice și o hartă, București, 1942. Tipografia cărților 
bisericești, p. 20.                                                                                                                         

3) Ibidem.
4) Pr. Marin Braniște - Pr. Ilie Diaconescu, art. cit., p. 396.
5) Ion Ionașcu, op. cit., p. 20.
             



gheorghe	pantelimon

În perioada 6 – 18 noiembrie 2022, la Sharm 
el-Sheikh, în Egipt, a avut loc cel de-al 27-lea 

summit ONU (COP27), privind schimbările climatice. 
Această conferinţă mondială anuală consacrată  cli-
mei s-a desfăşurat într-un moment crucial, la doar 
câteva luni de la publicarea ultimelor rapoarte ale 
Grupului Interguvernamental de Experţi (IPCC), 
privind schimbările climatice. La întrunire au par-
ticipat şefi de stat şi reprezentanţi ai guvernelor din 
întreaga lume, alături de cei ai societăţii civile din 
ONG-uri, companii, grupări religioase, oameni de 
ştiinţă, delegaţii ale popoarelor indigene şi instituţii 
media. România a fost reprezentată, ca de obicei, de 
preşedintele Klaus Iohannis.

Rapoartele ONU, transmise direct către guvernele 
lumii de către oameni de ştiinţă competenţi în dome-
niul climei,  au indicat clar că omenirea se află într-o 
criză climatică ce distruge vieţi, mijloace de existenţă, 
comunităţi, culturi agricole etc., la scară planetară, iar 
fenomenele meteorologice extreme, fără precedent, 
se produc mai rapid şi vor deveni tot mai violente, 
într-un timp tot mai scurt, cele recente fiind o dovadă 
concludentă. Bomba climatică a explodat. S-a sub-
liniat că în aceste condiţii deceniul în care ne aflăm 
este esenţial pentru a diminua la maxim amploarea 
schimbărilor climatice ireversibile cât şi pierderile ma-
teriale şi umane pe care le generează.

Este cunoscut că ţările cele mai dezvoltate din 
punct de vedere economic din lume, care alcătuiesc 
G20, sunt responsabile pentru aproape 80% din 
emisiile de gaze cu efect de seră, care contribuie la 
încălzirea globală, dar multe dintre ele, printre care 
se află Statele Unite ale Americii, India, China, Austra-
lia, Arabia Saudită, Federaţia Rusă şi Brazilia, nu şi-au 
îmbunătăţit până în prezent planurile climatice fiindcă 
acest demers ar încetini dezvoltarea lor economică, 
însoţită de o serie de consecinţe, nu numai în plan 
social, dar şi politic, militar etc. S-a cerut şi de această 
dată ca statele mai bogate, care de-a lungul deceni-
ilor au poluat continuu, să suporte contribuţii finan-
ciare suplimentare în cadrul unui mecanism global de 

un	„acord	istoric”	Şi	decizii	controversate	
la	summitul	climatic	din	egipt

„omenirea	are	de	ales:	cooperează	sau	piere”	(antonio		guterres	–	secretar	general	onu)

finanţare a pierderilor şi daunelor suferite de ţările 
şi comunităţile afectate de dezastrele climatice pro-
duse în trecut, în prezent şi care se vor manifesta în 
viitor. În context, menţionăm că la Summitul privind 
schimbările climatice care a avut loc în anul 2009 în 
Danemarca, la Copenhaga, ţările bogate s-au angajat 
să sprijine statele cu venituri mici cu 100 de miliarde 
de dolari pe an, până în 2020, dar această promisi-
une nu a fost respectată. COP27 s-a încheiat pe 20 
noiembrie 2022, dimineaţa, după mai mult de două 
săptămâni de dezbateri, cu o întârziere de o zi faţă 
de calendarul prevăzut, fiind una dintre cele mai lungi 
conferinţe de acest gen. După negocieri lungi şi difi-
cile a fost adoptat un text foarte disputat cu privire la 
ajutorul care trebuie acordat ţărilor sărace care sunt 
afectate de schimbările climatice şi de fenomenele 
meteorologice extreme: căderi de grindină, inundaţii, 
secetă etc. Se consideră că summitul climatic COP27 
s-a încheiat cu un „acord istoric” pentru ţările sărace.

Nu acelaşi lucru se poate spune despre redu-
cerea emisiilor poluante. Rezultatul a numeroase 
compromisuri, declaraţia finală cheamă la o reducere 
„rapidă” a emisiilor, dar nu conţine obiective noi, în 
raport cu întrunirea COP26 de la Glasgow – Scoţia, din 
2021.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres a 
avertizat că „ne îndreptăm spre o climă de iad” şi 
a declarat că „trebuie să reducem drastic emisiile 
acum – şi este o problemă la care COP nu a răspuns”. 
Şi Uniunea Europeană s-a declarat „dezamăgită” 
de acordul privind emisiile gazelor cu efect de seră. 
Reprezentanţii mai multor state au apreciat că textele 
propuse la summitul din Egipt constituie un pas înapoi 
faţă de angajamentele de la Glasgow. De asemenea, 
menţionăm că problema reducerii utilizării energi-
ilor fosile a fost semnalată anemic în documentele 
conferinţei din Egipt.

Considerăm că în contextul crizei energetice, care 
s-a acutizat în Europa după declanşarea războiului 
din Ucraina de către Federaţia Rusă, utilizarea com-
bustibililor fosili pentru producerea energiei trebuie 
reanalizată. Şi preşedintele Consiliului European 
Charles Michel, în discursul său din cadrul sesiunii 

plenare a COP27, a subliniat necesitatea urgentă de 
a acţiona acum cu privire la schimbările climatice şi a 
afirmat că războiul Rusiei împotriva  Ucrainei a făcut 
ca situaţia să fie mai complicată. Ne întrebăm, dacă în 
aceste condiţii mai poate fi eliminată rapid utilizarea 
combustibililor fosili şi înjumătăţirea emisiilor globale 
cu efect de seră până în 2030?

Angajamentele ţărilor semnatare ale acordului 
de la Sharm el-Sheikh nu permit atingerea obiec-
tivului din acordul de la Paris (2015) de limitare a 
încălzirii globale la 1,5 grade Celsius în raport cu era 
preindustrială, nici măcar la 2 grade Celsius. Dacă 
ele vor fi respectate s-ar putea ca la sfârşitul secolu-
lui 21 să ne situăm pe traiectoria unei creşteri cu 2,4 
grade Celsius, iar în ritmul actual al emisiilor s-ar pu-
tea ajunge la 2,8 grade Celsius. Ce se va întâmpla în 
acest caz, dacă la nivelul actual al încălzirii globale de 
aproape 1,2 grade Celsius efectele schimbărilor cli-
matice sunt dramatice? 

În presa internaţională au apărut multe comen-
tarii că această conferinţă din 2022 nu a îndeplinit 
provocarea fundamentală asupra unor reduceri mai 
rapide şi reale ale emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Deciziile controversate au fost amânate pentru anul 
viitor.

Urmăresc cu mare interes de mai mulţi ani, 
desfăşurarea reuniunilor anuale ale ONU privind 
schimbările climatice şi constat că multe angaja-
mente nu sunt transpuse în practică şi există peri-
colul ca acestea să îmbrace un aspect şablonard. 
Fără a se renunţa la problemele fundamentale, pot 
fi abodate şi alte teme de larg interes, care se referă 
la educarea ecologică a tineretului, consecinţele 
poluării asupra sănătăţii populaţiei, responsabilităţile 
fiecărui cetăţean al planetei pentru protejarea medi-
ului înconjurător etc. Acestea fac obiectul dezbaterii 
pe care o organizează în fiecare an, la nivel judeţean, 
de Ziua Mondială a Mediului (5 iunie), Asociaţia Se-
niorilor, Forumul Cultural al Râmnicului, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâl-
cea, având ca parteneri Consiliul Judeţean Vâlcea şi 
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, manifestare 
care a ajuns la ediţia a XII-a.

ion	gavrilă,	preotul	profesor	
(Urmare din pag. 4)

Învățământul muzical bisericesc vâlcean ia amploare odată cu înființarea Semi-
narului preoțesc din Râmnicu-Vâlcea, la 8 noiembrie 1837. Ființarea seminarului 
n-a fost ușoară și nici permanentă. De-a lungul existenței sale, a fost desființat, 
mutat, reînființat în alt loc ori readus la Râmnic. 

Istoria seminarului i-a dat prilejul autorului să prezinte o serie de preoți și pro-
fesori de o excelentă valoarea, de absolvenți ai acestei școli care au făcut cinste 
instituțiilor culturale, laice ori bisericești, în care au activat ulterior, cum sunt: Te-
odor Bălășel, Mircea Buciu, Victor Giuleanu, Marin I. Brânaru și mulți, mulți alții. 

Autorul tratează, de asemenea, școala episcopală (a Râmnicului) de cântăreți 
bisericești și școlile mănăstirești de psaltichie de la Cozia și Hurezu. 

În capitolul al 3-lea, „Personalități de seamă ale muzicii psaltice din ținutul Vâl-
cii”, sunt prezentate viața, activitatea și opera unor mari personalități: Anton Pann, 
Chesarie și Gheorghe-Gherontie de la Hurezu, Nicolae Călinescu, Oprea Dumi-
trescu, Ioan Zmeu, Dimitrie C. Popescu, Amfilohie Iordănescu, Epiharia Moisescu, 
Chiril Popescu și a autorului acestei lucrări, preotul profesor Ion Gavrilă.

Studiul monografic se referă, într-un capitol separat (al 4-lea), la cântarea corală 
bisericească, dar și laică, la Râmnic, care a urmărit „înlocuirea cântării monadice 

de strană”, „cu cea armonică”, curent „sprijinit direct de domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza, care nutrea o aversiune vădită pentru tot ceea ce era grecesc” (p. 302). 
Aici, sunt amintiți o seamă de dirijori și compozitori, printre care: Oprea Dumitres-
cu, Constantin Popian, dar și contemporanii noștri Mihai Ștefănescu, Gelu Stratulat 
și Ion Gavrilă, autorul studiului.

Lucrarea tratează, de asemenea, „Manuscrise și tipărituri bisericești existente 
în fondul bibliotecilor vâlcene” (Capitolul 5), fapt ce denotă, încă o dată, amplitudi-
nea activității de cercetare întreprinse de autor și dorința de cuprindere exhaustivă 
a subiectului. 

Armonios, lucrarea se încheie cu exemple, transcrieri și analize din „Creația 
muzicală bisericească” (Capitolul 6) și, așa cum îi stă bine unei opere științifice, cu 
lista lucrărilor bibliografice consultate, cu Glosarul și Indicele de nume.

Încercând o concluzie, putem spune că preotul profesor Ion Gavrilă a realizat 
o excelentă prezentare istorică, mai puțin politico-militară, dar, cu precădere, 
culturală, în special muzicală, mai ales bisericească. 

În acord cu domnia sa, „Prezenta lucrare se înscrie... în literatura de specialitate 
ca un omagiu adus... tuturor psalților, dascălilor, copiștilor, dirijorilor și compozi-
torilor de muzică bisericească din ținutul Vâlcii... (cărora) le datorăm cinstirea și 
nemurirea prin strădania noastră” (p. 481).
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din	reviste	luate...și-n	revistă	date...
„Mărturisesc că aș dori să construiesc lumi”- Ion Barbu

mihai	mustățea

Sărbătorile de iarnă au trecut, dar atmosfera 
acestor zile doresc să ne urmeze în anul care 

vine, dragi cititori ai revistei. Chiar dacă nu vă voi reci-
ta Plugușorul și nici omătul nu e prea mare, voi porni 
colindul prin revistele patriei. 

Prima escală o vom face la Vâlcea literară, nr.4 (6), 
revistă intrată în al doilea an de existență și care, prin 
efortul echipei de redacție și colaboratori, tinde să ca-
pete un loc între bunele reviste din România. O poveste 
cu tâlc este dezvăluită în editorialul: “Un delicios epi- 
sod de istorie a literaturii cu mult regretatul acade-
mician Eugen Simion”. Cu poeme este prezent Jean-
Michel Maulpoix, în transpunerea Emanuelei Bușoi. 
Remarcăm și pe Camelia Radulian, cu mai multe poezii 
și cităm din Baladă vrăjită pe un stâlp înflorit: “Leagă, 
Doamne, vântu-n iesle/ și mă-ncuie-ntr-o copită/ cu 
cinci maici de crânguri murge/ și cu jar trosnind sub 
plită./ (...) Leagă-mă ca pe o toamnă/ de un stâlp de 
mânăstire/ și-mi citește din psaltire/cu doi ochi subțiri 
de hoț.” Ne oprim, deocamdată, poate, altădată, vom 
avea mai multe escale și ... urăm revistei ani și ani. 

Un articol publicat de Christian Moraru, în revista 
Vatra, nr.10, a stârnit o adevărată furtună în revistele 
noastre literare și o reacție în lanț. Prima reacție a ve-
nit de la România literară, nr.44. 

Revenim pentru editorialul lui Nicolae Manoles-
cu, replică unui articol impertinent și intolerant al  
lui Christian Moraru, publicat în revista Vatra, luna 
octombrie, a.c. Titlul: “Political correctness și litera-
tură“. A mai scris despre “political”, de data aceasta, 
însă, provocat de articolul cu un titlu rebarbativ: Șaize-
cizarea optzecismului. Contemporaneitate și decon-
temporaneizare în literatura română de azi. Christian 
Moraru pretinde că se referă la literatură, dar îm-
parte cu dărnicie sancțiuni ideologice unor scriitori  
neconvenabili pozițiilor corectitudinii politice. Nicolae 
Manolescu îl somează să dezvăluie: “În care din căr-
țile lui Eugen Simion, Matei Călinescu, Lucian Raicu, 
Sorin Alexandrescu, Eugen Negrici, Livius Ciocârlie, 
Alex. Ștefănescu, Virgil Nemoianu, Mircea Mihăeș, 
Vasile Popovici, Valeriu Cristea, G. Dimisianu, Gh. Gri-
gurcu, Mircea Martin, Dan Cristea și ale altora a găsit 
autorul articolului compatibilități cu ideologia PCR? 
(...) Ce idee să ștergi cu buretele în câteva fraze o în-
treagă literatură? Și asta, numai ca să le dai o lecție 
optzeciștilor, pentru că și-ar fi trădat menirea istorică. 
Noroc că are cine să le deschidă ochii în privința ace-
lor aspecte, definitorii - zice - autorul pentru generația 
60, care ar fi trebuit să-i țină pe optzeciști departe de 
înaintașii lor sau, mai încape vorbă, pe care ar fi tre-
buit să le conteste cu arma în mână.” În numărul ur- 
mător al României literare, citim o lungă replică a lui 
Vasile Popovici: Gâlceava ideologului cu lumea, din 
care reproducem o mostră: “Nu simțim nevoia să gân- 
dim la fel, așa cum simte Christian Moraru. Și nu simțim  
nevoia să importăm ziduri identitare între noi, mai ales 
asta nu. Mulți dintre noi avem despre corectitudinea 
politică, despre wokism și despre cancel culture cea 
mai proastă părere, fiindcă nu am uitat, ca alții, rava- 
giile pe care le aduc logica binară, încorsetarea în reg-
uli și conformismul intelectual. Considerăm că toate 
acestea sunt dovada unui uriaș regres intelectual, și 
nu vedem aici, câtuși de puțin, o dovadă de progres.”

Trecem munții la revista Apostrof, nr.12, unde nu 
vom zăbovi prea mult. Coperta ne prezintă un tablou: 
Poeții optzeciști. Fără a face vreo aluzie la articolul cu 
pricina, Marta Petreu nu simte că optzeciștii și-au 
trădat generația, devenind șaizeciști și dedică numărul 
12 al revistei poeților generației ‘80 : “Am ales, în lim-

ita paginilor și cu părerea de rău că nu putem sa-i in-
cludem pe toți autorii de seamă, 29 de optzeciști. Deși 
lipsesc câțiva, chiar destul de mulți, poeți interesanți, 
nădăjduim că antologia noastră este semnificativă 
pentru valoarea literară superlativă a acestei generații 
de creație.” N-au părăsit generația și scriu, scriu...  

Trecem colinda și în dulce târg al Ieșilor la Convor-
biri literare. Ultimul număr din an nu coboară ștacheta 
valorică. Dialogul între poeții Adam Puslojić și Nichita 
Stănescu ne dezvăluie: “Poezia este singura avuție pe 
care omul o are, încă nejefuită”, iar ultima replică a lui 
Nichita este formulată în cel mai pur stil stănescian: 
“N.S. Știu o poezie foarte scurtă, care bănuiesc că mă 
definește, de aceea se numește Autoportret: «Eu sunt 
o pată de sânge care vorbește.»” Peste niște pagini îl 
întâlnim pe ubicuul Gheorghe Grigurcu, scriind: Orice 
atitudine temerară. Gheorghe Cliveti continuă, cu epi-
sodul al treilea, studiul: Istorie și istorie literară în vizi-
uni iorghiene de istorie culturală la început de secol XX. 
Mircea Popa scrie o succintă recenzie: Ungurii vă-zuți 
de un slovac a unei cărți apărută sub semnătura lui 
Jergus Ferko, intitulată: Maghiarii sub semnul (auto)
amăgirilor. Mircea Platon continuă disputa cu “refor-
matorii” învățământului românesc în: Război și școală. 
Replici conștiente, fără tam-tam, la articolul lui Christian 
Moraru sunt: În inima optzecismului. Perspective istori-
co-critice, Alexandra Ruscanu și: Personalitatea poe-
ților optzeciști, autor Ioan Lascu. Vasile Spiridon îl para-
frazează pe Gib Mihăescu cu notațiile: Zilele și nopțile 
unui student tomnatic, la volumul lui Eugen Simion: 
Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian. 

O succintă Vitrină a cărților aranjează Emilian 
Marcu, iar nelipsitul Valentin Talpalaru încondeiează 
revistele literare în comPRESA REVISTELOR. 

Coborâm spre Țara Românească și colindăm pe 
Argeș în sus, pentru a simți cu Mircea Bârsilă cei 70 
de ani: “Ca orice poet cu o largă cultură poetică, 
Mircea Bârsilă resimte intens apăsarea livrescului și 
nevoia delimitării de modele”, scrie Nicolae Oprea în 
articolul Între Scutul lui Perseu și Viața din viața mea . 
Din grupajul de versuri decupăm: “ca mâine, suflete, 
o să tânjești, / după un spic sau după firul de lucernă, 
/așa cum i se face dor unui ascet, / în grota sa, adesea, 
de o pernă” (Zvonuri letale). 

Colinda noastră continuă pe Argeș în jos și face un  
popas mai îndelung în capitala noastră. Primul este la  
Contemporanul, nr.12. Din editorialul lui Nicolae Bre-
ban deslușim că am fost “modești la capitolul disi-
dență”, dacă ne comparăm cu ungurii, cu polonezii.  
Și-n politică, și-n literatură. Ioan-Aurel Pop este pre-
zent cu însemnările Lucian Blaga și Unirea cea Mare. 
Își amintește Lucian Blaga în Hronicul și cântecul vârs-
telor: “Întregirea națiunii în hotarele sale firești era o 
promisiune ce încă din copilărie mi-o făceau frunza 
arinilor, murmurul apelor și bătaia profetică a aripilor 
din văzduh. În aerul acestei promisiuni am crescut.” 

Daniel Cristea-Enache în: Spectacolul vieții ne 
atenționează: “Ambiția vădită a lui Alex. Ștefănescu a 
fost aceea de a scrie nu numai pentru inițiați, ci pen-
tru orice cititor, cunoscător de limbă română”, în glose 
la Timp retrăit. Constantin Toader sună alarma în: De-
spre pierderea identității și suveranității în era « can-
cel culture ». Uciderea baciului din Miorița ca la geții 
lui Herodot este corespondența din Franța a lui Victor 
Ravini. Revista ne întâmpină cu urarea tradițională din 
prima pagină :”La mulți ani, România!” Să ne ajute 
Dumnezeu și urarea să se împlinească. 

Musai să trecem și pe la Luceafărul de dimineață, 
nr.11-12, al cărei director, Dan Cristea, a atins borna 
80. Cu acest prilej îl omagiază în texte emoționante 
Irina Petraș, Răzvan Voncu, Adrian Popescu, Gabriel 
Burlacu și Gabriel Chifu. Îi dorim și noi să rămână 

tânăr și la acești ani. Este prezent și poetul Mircea 
Bârsilă cu studiul Poezia lui Leonid Dimov, exeget 
cu observații critice pertinente despre onirismul 
acestuia: “Poetul sfărâmă lumea pentru a o zidi din 
nou.” Rânduri pioase și sensibile, adăugăm și noi o 
reverență, la In memoriam Eugen Simion dedică Ioan 
Cristescu, Mihai Ispirescu și Lucian Chișu. O selecție 
din Ovidiu Genaru cu Poeme noi ne invită la lectură, 
iar Ion Lazu decupează Noi scene din viața literară.

Numărul dublu, 11-12, al revistei Viața Româneas-
că este un volum masiv și dens, cu articole și rubrici 
care de care mai interesante. Se desparte glorios de un  
an dificil și anunță alt an; cum va fi vom vedea. Edito-
rialul lui Nicolae Prelipceanu, intitulat România nee-
ducată (polemic la un proiect; știm noi al cui !!!) relevă 
consecințele lipsei de educație: “nu se vede nici un 
semn că educația s-ar fi coborât, de la Cotroceni și de  
unde se mai cântă refrenul, asupra bieților noștri 
tovarăși de suferință. (...) România educată nu există, 
«ficțiune și infanterie», vorba unui scriitor uitat, Cos-
tache Olăreanu.” România se află pe ultimul loc în UE, 
ca procent al absolvenților de liceu care urmează uni-
versitatea: 23%, mai puțin de un sfert. În primii ani ‘90,  
se îndreptau spre studii superioare de trei ori mai mulți  
absolvenți. Care este cauza acestui fenomen nu mai este  
nevoie să o spunem. În continuare, multe propuneri 
de lectură, din care remarcăm textele literare și criti-ce 
de amploare. Liviu Bordaș, într-un eseu cu titlul: Mir-
cea Eliade, gândirea conspiraționistă și miturile «afini- 
tății», aduce detalii interesante despre opera, recep-
tarea, precum și despre viața savantului și scriitorului. 
La viața literaturii, Ion Bogdan Lefter scrie Cărți des-
pre cerc, adică Cercul Literar de la Sibiu. Omniprezentul 
Gheorghe Grigurcu recenzează studiul lui Ștefan Ion 
Ghilimescu: Cabinetul de stampe, avansând amănun-
te interesante. Nu omitem temeinica rubrică Miscella-
nea, semnată de Eugenia Țarălungă, pe care o făcuse 
celebră, pe vremuri, în revistă, Garabet Ibrăileanu. 

Din Cetatea lui Bucur, cu gândul și colindul batem 
la Bănia Olteniei pentru revista Ramuri, nr.12. Cu o 
echipă de redactori care se străduiește să țină steagul 
sus în concernul revuisticii autohtone; remarcăm și de 
astă dată grafica cu lucrări de Aurel Vlad, dar și pagini-
le care ne delectează cu proza, poezia, critica literară, 
invitație la lectură. Editorialul lui Gabriel Coșoveanu: 
Deșteptarea României sau puterea exemplului. E în 
discuție situația învățământului, cheia de boltă a unui 
neam și zidul început și neisprăvit al educației nor-
male, sănătoase, în sensul precis indicat de înaintașii 
Titu Maiorescu, Spiru Haret, Octavian Goga sau Con-
stantin Angelescu. Ar mai fi multe de comentat, dar 
să-l lăsăm pe bătrânul Alecsandri să viseze, cu năduf, 
Deșteptarea României. La răzlețe, Gheorghe Grigurcu 
ne surprnde cu Dezordinea e binevenită. La focus, Cris-
tian Pătrășconiu, în cronica Alfabet: Tatăl nostru, scrie 
că: Rugăciunea Tatăl Nostru, în limba română, studiu 
de Iosif Camara, este “o realizare strălucită, ar merita 
să circule mult mai mult în spațiul cultural de la noi. Ea 
spune una dintre marile povești ale limbii române. Ale 
istoriei, dar și ale duhului acesteia...” Romanul Iorgu, 
de Adrian Jicu, este glosat de Gabriela Gheorghișor în  
articolul Numai poetul...(o sintagmă eminesciană). 
Dorința de a scrie un studiu despre Bacovia a dus la ela- 
borarea unui roman. Cronicarul relevă “ce dificilă pro-
vocare a fost pentru Adrian Jicu să facă dintr-un mit 
literar « un om viu », fără a altera realitatea istorică 
documentată.” Citind cronica, recitind versurile po-
etului, citind romanul, suntem de acord și aplaudăm 
rândurile de final: “În ceea ce-l privește pe « erou », 
Iorgu nu-l obturează pe Bacovia, ca figură canonică în 
istoria literaturii române, dar îl nuanțează ca personaj 
realist, cântând la mai multe coarde, într-o lume plină 
de prefaceri sociale și politice.” Nu ratați nici celelal-te 
articole asupra cărora nu insistăm din motive de spa-
țiu, pentru că revista merită citită filă cu filă.  În anul 
care vine... reviste bune să citiți ,voi, boieri cititori! 



marinela	
belu	capșa

pianul
Pianul așază în inimi poeme 
de închinare Maicii Domnului,
în zi de sfântă sărbătoare.
În tăcere,
clapele lui vorbesc cerului
îmbrăcat în albastrul iubirii 
de oameni.

Cântă pianul,
zbuciumă notele în palmele timpului,
așteaptă binecuvântarea 
cu brațele ridicate
întru slava Maicii Domnului Iisus.

Fermecat de cântecul pianului
în ritm de baladă,
îngerul  alb mângâie sufletele
celor buni și iertători.

Îngerul roșu suferă în viers părintesc,
sângeră pentru cei plecați,
dincolo de stele,
cruci în soarele ascuns la apus,
dincolo de munții fără ecou,

dincolo de ora prezentului 
gata de plecare
spre zarea fără de zare.

La sânul femeii creștine,
cu ia înflorată în timpul fără timp,
regină a universului, 
mamă veșniciei repetabile
prin fiii săi născuți și nenăscuți încă,
pianul cu poeme oftează.
De-ar avea și mai multe sunete
ar cânta ca pasărea măiastră
îndrăgostită de soare,
ar plânge ca mama când își pierde fiul 
pe frontul ce nu-i al lui,
ar urla ca lupul în haita flămândă,
în genunchi s-ar ruga pentru pacea lumii 
și pentru înțelepciunea cârmuitorilor 
lacomi de putere.

În noaptea fără vise,
în singurătatea absolută a întunericului,
în brațele dorului de timpul pierdut,
în căutarea adevărului absolut din 
ochii triști ai Maicii Domnului Iisus 
plânge pianul.
În vâltoarea valurilor agitate de taifun,
în speranța agățată de-o rază de soare
pierdută printre norii zbuciumați de furtună
plânge pianul cu iubirea încătușată.

csaky	e	poe
pianul,	

frate	cu	omul
(Replică poetică la „Pianul“ 

de Marinela Belu-Capșa)

Pianul nu-i element de orchestră
 sau cor de voci umane
el doar acompaniază 
sau este-n triou
sau se tînguie de unul singur
și reprezintă stări sau sentimente 
iscate în ființa umană.

Un pian negru și mare
Pe scenă singur 
și cu un interpret la claviatură
este mai mult decât
un instrument muzical
este o catedrală scufundată
este o biserică sugrumată
este aproape o Maica Domnului 
cu pruncul bătrân în brațe.

În liniștea lumii deplină
fără coarde vocale și timbre,
mai mult sau puțin grave,
cu timpane acordate la corzile 
ascunse ale pianului 

din scena de mult parasită
de alte instrumente și oameni,
pianul se tânguie în piano 
sau tresaltă în allegro
ducând cu sine 
interpretul și melomanul
către cerurile 
mai mult decât senine
uneori învolburate în presto
dar fără ploi și ninsori întârziate.

În întunericul nopții,
pe scena slab luminată 
părând o stea dintr-o galaxie
 îndepărtată,
pianul și interpretul său,
oricine ar fi el dar vrăjit 
de muzica infinită a timpului
surprins de o sclipire a momentului,
pare o icoană a unei Maicii preacurate
asemeni celei de la mănăstirea
închinată celor care sfidează zborul
și care se spune,
fără patimă dar cu părtinire,
că este pictată
chiar de apostolul Luca.

Deși negru, mai ales greu
și atât de ușor, 
când îi sunt atinse clapele,
cele de La și cele de diez sau bemol,

pare că ne vorbește 
când un înger alb, cele albe,
când un înger negru,
cele negre,
dar cu precădere-îngerul roșu
atunci cînd se năruie stele
și pleacă în războaie nedorite
nevinovații copii ai părinților, 
copiii destinați cerului „dincolo de stele”
copiii plecați în „zarea fără de zare”.

Singur pe scenă
sau în fața ansamblului orchestral
pianul reprezintă sau cântă,
se tânguie,
mai ales în nota cernită a ultimilor 
trei ani,
cu mască pe coarde,
cu mască pe față,
alături sau precum de timpane sparte;
se aude ca buciume surde,
infarcturi de sunete,
plânsete parcă venite din adâncuri;
ironii din Carmina Burana
ironii din Oda Bucuriei…
Da, pianul s-a pus gardă
vieții omului liber,
care nu știe să mintă,
vocii omului care vrea să trăiască 
fără ca să-i plătească
cuiva simbrie!...

mihai	sporiș

Mâine este solstițiul de maximă înnoptare al 
anului 2022. Cu ceva vreme în urmă, într-o 

pornire emoțională-susținută de propaganda guralivă 
în orice vreme!-, ne-am scandalizat că o anume țară 
(putea fi oricare alta într-o Uniune cu drepturi de ... 
veto!) ne-a refuzat dorința de-a deschide, fără con-
trol special, poarta cea mare a Europei... asaltată de 
lumea mare, în căutarea raiului pământean. Ce mai 
freamăt, ce mai zbucium și câtă ocară nu am vărsat 
împrejur imediat, deși problema Schengen, că în 
limbajul geopolitic despre ea era vorba, ca despre o 
chestiune de integrare condiționată, pe agendă de 
vreo 11 ani. În întunericirea lui decembrie, cândva, 
schimbasem macazul cu speranța unei revoluționări 
care să ne lumineze de noi înșine și să ne dea Calea 
înnoirii și a Adevărului, în spusa creștină a mântuirii! 
Tăiasem ... porcul politic, să fie țap al ispășirii celor 
rele, dar o făcusem, cinstind cu o crimă - fără judecată 
prealabilă mărturisită apriori în mod public! -   eliber-
area Lui Dumnezeu din lagărul vremelnic, tocmai în 
ziua hărăzită nașterii Lui, anuale. În legea pământului 
nostru... creștinat demult, la anumite soroace pen-
tru despovărarea de păcate se ținea un post exem-
plar (pentru înfrânarea celor rele... cuprinse într-un 
cod etic informal și propovăduit spre neuitare de 
biserică!), apoi în fața unui duhovnic îți spovedeai 
păcatele, asumându-ți vinele cele cu voie și fără voie, 
să poți păși înnoit în mersul cu mai lumină al vremii.

În situația Statului Român, cel refuzat în Schen-
gen, persoana sa juridică se va fi spovedit ea, în mod 
credibil, duhovnicului european? Noi, milioanele de 
mădulare ale acestui organism informal, ne simțim 
mai bine de când societatea românească și-a redefinit 
pilonii temeliei înnoite? Este dificil de răspuns la între-
barea aceasta, iar un sondaj care să dea „adevărul” 
stării de fapt, este chiar el sub semnul întrebării, 

se	poate,	oare?...	mântuire	fără	spovedanie?
societatea fiind multiplu polarizată unor interese 
divergente. Chiar tânguirea noastră de aici, poate fi 
contestată, răstălmăcită dacă argumentele nu s-ar 
proba cu invariantul imposibil de măsluit, ori cu zisele 
celor unanim acceptate, nu doar la ei acasă dar și în 
lumea largă. Împrejurarea a făcut ca în 17 dec. 1912... 
să plece la cele eterne Spiru Haret, iar noi vâlcenii să 
ne amintim de el și la cei 110 ani de la repausare să-l 
redescoperim pe omul de știință și profetul chemat 
să ne lumineze. El înțelesese că numai esențializând, 
prin simplificare, poate fi cunoscută în mod util o 
stare de fapt complexă. Un academician post decem-
brist (Tudorel Postolache)... încercase identificarea pe 
principiile sociologice moderne, parametrii dezvoltării 
umane ai societății românești, pentru proiectarea 
noii Românii... europene, în tranziție către economia 
de piață. Politicienii vor fi dorit ... „Un viitor pentru 
România”, ba chiar nenumărate promisiuni numite 
electoral... „proiecte de țară”. Între vorbe și fapte în 
triada cunoscută din vechime (să ști, să poți, să vrei!)  
au fost întotdeauna divergențe. Ba chiar și dumne-
zeirea își considerase ființarea de-a împreună cu cele 
trei ipostasuri, subtil personificate și coexistând numai 
în legea iubirii. Îl luăm martor la tânguirea noastră, la 
ceasul solstițiului, din pragul Crăciunului pe avocatul   
Spiru Haret , omul de știință incontestabil, cu atestar-
ea lui ștampilată pe Lună (vezi craterul... HARET), cel 
care a cunoscut prin calcul matematic corecta mișcare 
a aștrilor în univers, cel care - lucru rar! - a fost ales 
dintre politicieni să făptuiască reforme în societatea 
românească subdezvoltată față de mersul vremii (să 
observăm caruselul miniștrilor de azi - vezi doar pe cei 
de la transporturi, în perioada post decembristă!). Pe 
el, pentru că rațiunea bazată pe abstractul matematic 
și înțelegerea fenomenelor din câmpul fizic (în opoziție 
cu atâtea... sofii sofisticate și științe umaniste, imagi-
nate cu construcții teoretice și conceptualizări care 
complică înțelesurile!), își dau mâna pentru modelul 

inteligibil și aplicabil. Toți marii filozofi ai lumii au fost 
și... matematicieni/fizicieni: Aristotel, Euclid, Arhi-
mede, Descartes, Pascal,Newton, Leibniz... ș.a.m.d.  
Insistăm pe credibilizarea lui Haret, cel care dându-ne 
Mecanica Socială, ne-a arătat și modelul social inspi-
rat de matematică și conceptualizat, pe înțelesul co-
mun! Pilonii pe care își pune spațiul social, ca axe de 
coordona(t)/(r)e pot fi observați oricând în evoluția 
lumii. De ce să nu îi observăm și azi și să constatăm 
viața  noastră, a celor trăind acest spațiu? O societate 
care și-a pus marca globală a... cunoașterii să nu își 
recunoască axa directoare a... intelectualului? (cum 
o numea Haret!). Aici noi să o conotăm cu person-
ajul colectiv al al vârfului societății, drept elită, și să-i 
observăm mecanismul dobândirii cunoașterii prin 
școlirea teoretică și exersarea practică. Haret con-
statase societatea românească de la sfârșitul secolu-
lui al XIX-lea și la începutul celui de-al XX-lea, într-o 
înapoiere istorică și va fi făcut o pilduitoare reformă 
a învățământului. Care să fie starea acestei axe de 
coordonate azi, în plin mileniul al III-lea, în România, 
după o sută de ani de modernitate? Să semnalăm 
doar efectele perverse care îmbolnăvesc societatea! 
Analfabetism funcțional cu studii de mântuială (dip-
lome fără acoperire, cu plagiate și „doctorate” notorii, 
lipsa învățământului profesional etc.). Da, trebuie să 
ne mărturisim păcatul! Ierarhia valorică denaturată 
prin profesori de generală... făcuți universitari, să 
poată funcționa piața diplomelor fără știință. CV-uri, 
pentru forma care te face vandabil politic, aveau ne-
voie de diplomele de tarabă, ca aceste noi ierarhii să 
ne conducă competent! Să nu fie acesta un sens in-
versat, ca o revoluționare a lui... după noi potopul? 
Iar în garda pretoriană am făcut o armată de generali, 
în locul oștirii autentice... Altă axă dintre cele identifi-
cate de Haret ar fi fost cea economică, adică a modu-
lui cum ne raportăm la muncă! 

(Continuare în pag. 14)

8 ianuarie/2023



9ianuarie/2023

pr.	dr.	constantin	mănescu-hurezi

Acesta este titlul Conferinței Naționale care 
și-a desfășurat lucrările în ziua de Vineri, 25 

noiembrie 2022, în Sala „Regele Ferdinand” de la 
Primăria Municipiului Arad, eveniment cultural dedi-
cat Zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. 
În deschiderea Conferinței, au rostit alocuțiuni în 
plen: Ing. Călin Bibarț, Primar al Municipiului Arad; 
Dr. Doru Sinaci, Subprefect al Aradului; Dr. Gheorghe 
Falcă, Europarlamentar; Înaltpreasfințitul Dr. Timotei 
Seviciu, Arhiepiscop al Aradului; Dr. Ramona Lile, Rec-
tor al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad; Dr. Coralia 
Cotoraci, Rector al Universității de Vest „Vasile Goldiș” 
din Arad și Dr. Sorin-Ovidiu Bulboacă, Manager al 
Complexului Muzeal Arad.

A urmat vernisajul expoziției foto-documentare 
„Repere ale diplomației românești. Conferința de 
pace de la Paris (1920)”, curatori fiind Dr. Carmen Vo-
roneanu de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu” din Iași și Prof. Documentarist Ioana Nistor 
de la Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” din 
Arad. A avut loc, de asemenea, vernisajul expoziției 
foto-documentare „100 de ani de la încoronarea re-
gilor României Mari, Alba Iulia, 15 octombrie 1922”, 
curatori fiind Dr. Sorin Bulboacă și Dr. Gabriela-Adina 
Marco de la Complexul Muzeal Arad.

Au urmat apoi lansări și prezentări de carte: 1) 
Dicționarul comorilor culinare locale, realizat în ca-
drul unui proiect transfrontalier coordonat de Biblio-
teca Județeană „Alexandru D. Xenopol”, manager 
proiect: Dr. Dorel Sinaci, Editura Gutenberg Univers, 
Arad, 2020; 2) Sigilii ale suveranilor României care 
au autentificat documente emise în perioada 1872-
1931, carte realizată de dr. Laurențiu-Ștefan Szem-
kovics, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2022; 3) Restituiri 
bănățene, revistă editată de Societatea de Științe Is-
torice din România, Filiala Lugoj, coordonatori: prof. 
Dr. Dumitru Tomoni, prof. Horațiu Suciu, Editura Eu-
rostampa, Timișoara, 2022; 4) Vasile Goldiș, 160 de 
ani de la naștere (1862-1934), volum omagial, coor-
donator: Marius-Ioan Grec, Editura „Vasile Goldiș” 
University Press, Arad, 2022. Vasile Goldiș a fost o 
mare personalitate a județului Arad, care și-a înscris 
numele pentru totdeauna în istoria națională, activi-
tatea sa politică fiind legată indisolubil de realizarea 
Marii Uniri. S-a născut la 12/25 noiembrie 1862, în 
satul Mocirla, ulterior Lunca Teuz, sat care astăzi îi 
poartă numele. Tatăl său se numea Isaia Goldiș și era 
preot în Mocirla, Seleuș și Cermei, sate din județul 
Arad, iar mama se numea Floarea și era fiică a pre-
otului Ioan Cornea din Răpsig. Între anii 1873-1881 a 
fost elev al Liceului Teoretic din Arad (actualul Colegiu 
Național Moise Nicoară). La 1 octombrie 1881 se în-
scrie și urmează cursurile Facultății de Litere și Filoso-
fie cu bursă din partea Episcopiei Ortodoxe Române 
din Arad la Universitatea din Budapesta (1881-1882 și 
1884-1885) și la Universitatea din Viena (1882-1884).

Vasile Goldiș a fost deputat în Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, organismul legislativ 
reprezentativ al „tuturor românilor din Transilva-
nia, Banat și Țara Ungurească” și a rostit, în ziua de 
18 noiembrie/1 decembrie 1918, discursul solemn 
în fața celor peste 100.000 de români prezenți la 
Alba-Iulia. După o incursiune în istoria românilor 
din teritoriile aflate, o perioadă mai lungă sau mai 
scurtă, sub stăpânire străină, Goldiș sublinia carac-
terul actului ce trebuia înfăptuit: „Legea tainică a firii 

românii	între	tradiție	și	modernitate	de-a	lungul	timpului
cu necesitate de fier îndrumă întâmplările omenești 
pe cărarea civilizațiunii ce duce spre desăvârșire. 
Omenirea instinctiv urmează acestei legi. Ea a ajuns 
la recunoașterea necesității de a sintetiza liber-
tatea individuală și libertatea națională într-o unire 
superioară a societății omenești. Sinteza aceasta e 
condiționată însă de desăvârșirea celor două libertăți: 
individuală și națională”.  După 1 Dec. 1918, Vasile 
Goldiș este ales în Marele Sfat Național de la Sibiu, apoi 
ca ministru în Consiliul Dirigent, dispunând de resor-
tul Învățământ și Culte. Ca ministru al Învățământului 
și Cultelor în guvernul Averescu (1926-1927), Vasile 
Goldiș a introdus religia ca disciplină de studiu în 
școlile din România. În anul 1919 a devenit membru 
de onoare al Academiei Române. S-a stins din viață 
la 10 februarie 1934, după o viață închinată marelui 
ideal de făurire a României Mari. A fost înmormântat 
în cimitirul „Eternitatea” din Arad, fiindu-i organizate 
funeralii naționale. 5) Studia Iudaica Aradensis, Edi-
tura „Vasile Goldiș” University Press, VII, Arad, 2022;   
6) Istoria literaturii române contemporane din Vest, 
autor Alexandru Ruja, Volum cofinanțat de Biblioteca 
Județeană „A. D. Xenopol” Arad și Consiliul Județean 
Timiș, prin programul Tim Cultura 2022; 7) Antologia 
învățământului românesc din Banat, Secolele XVIII-
XX, vol. I, Academia Română – Filiala Timișoara, In-
stitutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, ediție 
îngrijită de Ioan David, Bogdan Mihai Dascălu, Dana 
Popescu și Veronica Constănceanu, Carte finanțată 
de Centrul Cultural Județean Arad, în anul 2022; 8) 
Istoria literaturii române, Epoca interbelică. 1. Proza, 
autor Virgil Vintilescu, Volum finanțat de Centrul Cul-
tural Județean Arad, în anul 2022; 9) Lumini peste 
două veacuri, Scrisori primite, autor Alexandru Ruja, 
Volum finanțat de Biblioteca Județeană „A. D. Xeno-
pol” Arad și cofinanțată de Consiliul Județean Timiș, 
în anul 2021; 10) Monografia satului Hunedoara-
Timișană, Comuna Șagu, județul Arad, Editura Guten-
berg Univers, Arad, 2022, alcătuită de prof. Romeo 
Trifa, preot Daniel Ionel Costina, Ioan Hedrea și Maria 
Hedrea. Termenul „Hunedoara” arată proveniența 
primilor locuitori, ctitori ai satului în 1925, cu origini 
în zona Brad-Ilia (județul Hunedoara), iar termenul 
de „Timișană” este legat de județul Timiș-Torontal, de 
care aparținea plasa Vinga, în perimetrul căreia a fost 
ridicată vatra satului; 11) Monografia satului Lupești, 
județul Arad, Editura Concordia, Arad, 2022, alcătuită 
de Valeriu Lupuț. Acest sat este situat pe partea 
sudică a Munților Zarandului, la 13 km de Vărădia de 
Mureș și 10 km de Stejar (Soroșag), localități situate 
pe partea dreaptă a Mureșului. Acestea au fost sub 
stăpânirea ungurilor, apoi, după bătălia de la Mohacs 
din 1526, eveniment care a însemnat desființarea Re-
gatului Ungar și transformarea Ungariei în pașalâc, au 
reprezentat punctul maxim de înaintare și de cucerire 
otoman pe Valea Mureșului (în special Vărădia de 
Mureș). În anul 1594, sub Sigismund Bathory, ce-
tatea Lipova, ca și satul Lupești și împrejurimile lui, 
este reocupată de creștini până în toamnă, când se 
reinstalează garnizoana turcă. La 13 august 1595, Tóth 
Váraggya este cucerită pentru un mai lung interval de 
timp de oștile Principatului Transilvaniei, devenind 
parte a acestui principat. Aceste locuri au o istorie 
zbuciumată, fiind sub stăpânire maghiară, otomană, 
austriacă, fiind invadate de tătari și mongoli în 1241, 
populația fiind decimată de războaie (din 1552 până 
în 1688) și de epidemii. Românii au trăit aici veșnic cu 
frica în sân, fiind exploatați de străini. În anul 1514 ei 

s-au răsculat sub conducerea lui Gheorghe Doja, dar 
fără a avea o viață mai bună; 12) File de istorie și viață 
bisericească din localitatea Slatina de Mureș, autori: 
Pr. Moț Raul-Adrian și Înv. Morariu Marioara-Florica, 
Editura Gutenberg Univers, Arad, 2022.

Iată rodul muncii cercetătorilor, oamenilor de 
știință, preocupați de istoria locală și de încadrar-
ea ei în național și în universal. Toate acestea, ca și 
comunicările prezentate la simpozion, arată că între 
secolele VIII-IX, când poporul și limba română erau pe 
deplin constituite, și începutul secolului al XVIII-lea, 
considerat astăzi de istoriografia noastră ca aparținând 
premodernului, identitatea noastră națională se baza 
pe cultura populară tradițională. Ea se transmitea și 
se exprima oral printr-un mănunchi de factori ce țin 
de viața comunității, dar și de cea a individului. Acești 
factori erau: legile nescrise (jus valahicum) create de 
acei „oameni buni și bătrâni”, acceptate de colectivi-
tatea satului, în continuă completare și perfecționare, 
transmise din generație în generație (prin tradiție), 
apoi organizarea familiei și a gospodăriei acesteia ca 
nucleu de bază al comunității, cu trăirea principalelor 
momente din viață: căsătoria, nașterea, botezul, 
spovedania periodică, organizarea muncilor câmpu-
lui (aratul, semănatul, întreținerea culturilor, culesul 
produselor). Toate acestea reprezintă tradiții care dau 
identitatea spațiului românesc, care au menținut uni-
tatea românilor în cadrul geografic în care aceștia au 
trăit de două mii de ani ca popor.

Începând cu secolul al XVIII-lea, poporul român 
intră în modernitate, în civilizația europeană, 
accelerată în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a 
secolului al XX-lea. În această perioadă, paradisul epo-
cii tradiționale se confruntă cu iadul epocii moderne, 
caracterizat prin ezitări, confuzii, lupta cu „străinii”, în 
spațiul Transilvaniei aceștia fiind evreii, grecii, armenii, 
ungurii, sașii și șvabii, dar și cu noi înșine, cu defectele 
noastre tradiționale (blândețea, omenia, toleranța, 
supușenia) sau moștenite de la alte popoare (mita 
și ciubucul otoman, hoția în stil mare, nerespectarea 
cuvântului dat și a angajamentelor și altele).

Trecerea de la „tradiție” la „modernitate” se face 
lent, dar sub presiune, datorită rezistenței vechiului. 
Privind la nivelul marilor și tradiționalelor provincii 
românești istorico-geografice, noul sau modernul 
se manifesta mai întâi în Transilvania istorică, Banat, 
Crișana și Maramureș și în Bucovina, ultima sub 
control administrativ habsburg, apoi în Principatele 
Române, în final Basarabia.

Pentru Transilvania, în sensul larg al cuvântului 
(între Carpați, Tisa și Dunăre) și Bucovina, un rol im-
portant în procesul modernizării în plan instituțional, 
economic și al vieții elitelor l-a avut politica iluministă 
a Imperiului Habsburgic. Acesta s-a extins parțial și 
asupra românilor.

În Principatele Române, mai ales în Basarabia 
după 1812, modernitatea este temperată de contro-
lul politic al Imperiului Otoman și armatele cotropi-
toare ale Rusiei în secolul al XVIII-lea și începutul sec-
olului al XIX-lea.

La ora actuală, se constată că împletirea dintre 
tradiție și continua modernizare a instituțiilor statului 
și a mentalului cetățenilor săi este calea ce duce spre 
echilibru și succese. Pe un fond modernizator europe-
an, noi, românii, trebuie să ne păstrăm tradițiile, obi-
ceiurile, limba, portul și tot ceea ce ne dă identitate 
națională, să fim o națiune modernă într-o Europă a 
națiunilor, egale în obligații și drepturi.



ștefan	dumitrescu
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(Numai când aveți timp, de lecturat de plăcere)

(Urmare din numărul trecut)

drumul		unui	cercetător	și	al	
descoperirilor

(...) Să ne oprim  puțin asupra formulei relativității 
a lui Einstein.  Este  arhicunoscută și este aceasta: 
E=mc2.

Noi am arătat că în primul nivel al Universului co-
nic Energia nu poate fi separată de Informație. „Luăm 
această Știre de pe Ziare.com azi 6. 07. 2021 și ea 
sună așa: „formula	lui	albert	einstein,	e=mc2,	care	
a	revoluționat	fizica	si	a	schimbat	modul	în	care	era	
privit	universul,	a	fost	confirmată	după	mai	bine	de	
100	de	ani	de	 la	descoperire. E=mc2, care demon-
strează că masa poate fi transformata în energie și că, 
la rândul ei, energia se poate transforma in masă a 
fost confirmata de o echipa de fizicieni din Franța,”

Toate bune, asta se știa demult, am învățat formu-
la aceasta cu toții la școală, cei care am făcut școala în 
secolul XX, când se făcea carte. Numai că noi am arătat 
mai sus că în primul nivel al Universului conic, Energia 
nu poate fi despărțită de Informație. Or constatăm că 
Informația lipsește din formula lui Einstein.  Ceva este 
în neregulă. Mai ales că noi am afirmat că Informația 
nu poate lipsi din întregul univers, ea având un rol 
foarte important. Și atunci formula lui Einstein în mod 
normal ar trebui să fie aceasta:  IE=imc2. E o ipoteză 
doar. Așa spune și un profesor universitar chinez care 
a ajuns la concluzia că formula lui Einstein este dis-

o	nouă	teorie	despre	materie	și	univers
Se dedică prietenului meu Costy, Excelența Sa Domnul Ambasador Constantin Lupeanu, pe care îl iubesc ca pe un frate! 

Fie ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute în toate!
xv

cutabilă. Ba, mai mult spune că de fapt este falsă. « 
Li Zifeng, profesor la Universitatea Yanshan din China 
care este specialist în inginerie și foraj petrolier, spune 
că a reușit imposibilul. Profesorul susține că a infirmat 
teoria relativității a lui Albert Einstein. » (DESCOPERA.
RO 6. 7. 2021)

scrisoarea	lui	albert	einstein	către	
fiica	sa	liesersl

Există o	forță	extrem	de	puternică,	pentru	care,	
cel	puțin	până	în	prezent,	știință	nu	a	găsit	o	expli-
cație	formală.	este	forță	care	include	și	guvernează	
totul,	 este	 chiar	 în	 spatele	 oricărui	 fenomen	 care	
are	loc	în	univers	și	încă	nu	a	fost	identificată	de	noi.	
această	forță	universală	este	iubirea.

când	cercetătorii	au	investigat	o	teorie	unificată	a	
universului,	au	uitat	cea	mai	puternică	forță	nevăzută.		
iubirea	este	lumina,	care	îi	luminează	pe	cei	ce	o	ofe-	
ră	și	o	primesc.	iubirea	este	gravitație,	deoarece	îi	face		
pe	unii	oameni	să	se	simtă	atrași	de	alții.	iubirea	e	pu-	
tere,	deoarece	multiplică	tot	ce	avem	mai	bun	și	oferă		
umanității	șansă	de	a	nu	pieri	în	propriul	egoism	orb.		
Iubirea expune și revelează. Pentru iubire noi trăim și 
murim. Iubirea e Dumnezeu și Dumnezeu este Iubire.

Această forță explică totul și oferă sens vieții. 
Această este variabila pe care am ignorat-o de prea 
mult timp, poate pentru că ne este frică de iubire de-
oarece este singură energie din univers pe care ființă 
umană nu a învățat să o controleze după voință sa.

Pentru a evidenția iubirea, am creat o simplă sub-
stituire în cea mai faimoasa ecuație de-a mea. Dacă 
în loc de E=mc2, acceptăm că energia pentru a vinde-
că întreagă lume poate fi obținută din multiplicarea 
iubirii cu viteză luminii la pătrat, atunci ajungem la 
concluzia că iubirea este cea mai puternică forță ce 
există, deoarece nu are nici o limită.

După eșecul umanității în a utiliza și controla ce-
lelalte forțe din univers, care până la urmă s-au întors 
împotriva noastră, este imperios să ne hrănim pe noi 
înșine cu o altă formă de energie…

Dacă vrem că speciile noastre să supraviețuiască, 
dacă vrem să descoperim sensul vieții, dacă vrem să 
salvăm lumea și fiecare ființă conștientă ce trăiește, 
atunci iubirea este unicul răspuns.

Probabil nu suntem încă pregătiți să creăm o bom-
bă a iubirii, un mecanism destul de puternic pentru 
a distruge ura, egoismul și lăcomia care devastează 
planetă. Cu toate acestea, fiecare individ poartă cu 
sine un mic, dar puternic generator de iubire, a cărui 
energie așteaptă să fie eliberată.

Când o să învățăm să oferim și să primim această 
energie universală, dragă Lieserls, vom putea afirmă 
că iubirea învinge tot, că poate transcende totul și ori-
ce, deoarece iubirea este chintesența vieții.

Regret profund că nu am fost capabil să exprim 
ceea ce este în inima mea, care a bătut în liniște pen-
tru tine întreagă mea viață. Poate e prea târziu pen-
tru scuze, dar cum timpul e relativ, simt nevoia să îți 
împărtășesc că Te Iubesc și datorită ție am ajuns la 
răspunsul suprem!

Tatăl tău, Albert Einstein”
Trebuie spus însă că deși scrisoarea i-a fost atribu-

ită lui Einstein, aceasta poate aparține unui alt autor. 
Stilul, tonalitatea și cuvintele acestei scrisorii sunt di-
ferite de cele care se pot remarca în scrisorile origina-
le ale lui Albert Einstein care au fost publicate. În plus, 
scepticii afirmă că este imposibil că Lieserls Einstein, 
fiica pe care savantul ar fi avut-o pe cu prima sa soție 
– Mileva Maric, să fi donat aceste scrisori Universității 
Ebraice, deoarece viața ei este un mister. Biografii cu-
nosc prea puține despre existența acestei fiice, presu-
punându-se că ea a murit la scurt timp după naștere, 
după ce a fost dată spre adopție.” (Va urma)

cine	credea?...	
război	cu	

morți	și	răniți	
în	europa!

NATO e cel mai tare.
România e-n NATO,

Rusia, nu!

peter	kis

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

reducerea	calității	educației	-	bombă	cu	
neutroni

leontina	rus

După asemenea lozinci s-au luat cei care au 
numit ministerul instrucției publice sau 

ministerul învățământului minister al educației 
deturnând învățământul românesc și introducând 
grila de raspunsuri (unul adevărat din zece) în loc 
de examenul de verificat cunoștințe, așa cum îl 
știm noi. Și totuși, asemenea lozincă conține un 
adevăr tulburător…extrem de grav. Într-un stat, 
într-o țară civilizată din acest secol, minciuna nu 
poate să stea cu regele la masă. Minciuna nu tre-
buie să prindă rădăcini și să se dezvolte în nici un 
domeniu de activitate, așa cum se întâmplă de 
douăzeci de ani la noi: să dai salariu mai mare 
pentru doctorate, masterate, pensii la fel; să nu ții 
cont de calitatea muncii, de munca fără cusur, să 
nu ții cont de invențiile și inovațiile aplicate! Pen-
tru ce acest dispreț pentru ingineri? O minciună 
mai mare nici că există! Cum să iei educația din 
mâna familiei, din mâna societății, a străzii, din 

mâna locului de muncă și să o dai unui minister? 
…Din  1990 și până astăzi nu trăim decît într-o 
minciună gogonată despre grija față de om etc și 
am ridicat studiile personale, titlurile, cumpărate 
cu bani nu se știe de unde primiți, și pentru ce, 
la rang de decizioner pentru viața de zi cu zi, a 
noastră, a tuturor, neuitînd ca în fiecare dimineață 
să fim obligați să ne deșteptăm ascultând acest 
imn compus sau scris pentru o epocă dinaintea 
Revoluției de la 1848…De ce oare? …Poate pentru 
că aceste vremuri sunt mai nerușinate ca atunci? 
… Ăsta se cheamă sadism politic, și social, prin 
care țările foste comuniste sunt obligate să-l su-
porte, desigur pe nedrept, trâmbițând la nesfârșit 
despre Educație!...Nici Lenin n-a făcut asta, atâta 
tam tam, el cu educație aleasă în timpul țarului 
Nicolae al II-lea și cu educație mai puțin aleasă, 
revoluționară, în landurile Germaniei de la în-
ceput de secol; …ci a sfătuit poporul rus să învețe 
de trei ori mai mult decît o făcuse până la acel 
octombrie 1917…

10 ianuarie/2023
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arhim.	veniamin	micle

Documentele mărturisesc despre cnezul Giula 
din Giuleşti că a avut următorii şase fii: Dragoş, 

Ştefan, Tatar, Dragomir, Costea şi Miroslav, care au 
avut un rol important în viaţa socială, religioasă şi 
militară a Ţării Maramureşului.

Primul născut al lui Giula a primit la botez numele 
bunicului său Dragoş din Bedeu, viitorul voievod al 
Moldovei; el se va orienta spre cariera armelor şi a 
diplomaţiei, devenind un priceput comandant de oşti 
şi iscusit diplomat, fiind numit: „Dragoş Românul”, 
„Dragoş de Giuleşti” sau „Dragoş de Maramureş”.

Cele mai importante roluri, militare şi politice, le-a 
îndeplinit Dragoş de Giuleşti în timpul regelui Ludovic 
cel Mare (1342–1382) al Ungariei. După urcarea pe 
tron, regele a întreprins o serie de acţiuni războinice, 
pornite din Transilvania spre viitoarea Moldovă – 
semnalate şi de Ioan de Târnava în Cronica sa – pentru 
înlăturarea dominaţiei Hoardei de Aur şi extinderea 
Regatului maghiar la est de Carpaţi.

După încheierea cu succes a campaniilor împotri-
va tătarilor, purtate de regalitatea maghiară cu spriji-
nul vitejilor maramureşeni, românii de la sud şi est de 
Carpaţi depun eforturi susţinute pentru a se elibera 
de sub dominaţia angevină

Dragoş, comandant militar. Mişcarea moldoveni-
lor din anul 1359 a alarmat regalitatea maghiară, ur- 
mând confruntări dure între adepţii regelui şi răzvră-
tiţii localnici. La începutul anului 1360, când regele 
Ludovic I se afla în Transilvania, angajat într-o expediţie 
militară, trimite pe Dragoş de Giuleşti, în fruntea unui 
detaşament armat, cu misiunea să readucă la ordine pe 
cei răsculaţi. Acţiunea s-a dovedit eficientă, emisarul 
regal recâştigând de partea Coroanei numeroşi români 
„răzvrătiţi cu Bogdan”. După intervenţia militară a lui 
Dragoş de Giuleşti, în dregătoria voievodală supremă 
a Moldovei va rămâne în continuare Sas Vodă, unchiul 
său, cu prerogative sporite în plan politic, administra-
tiv, economic şi judecătoresc, iar Dragoş este răsplătit, 
împreună cu fiii săi, de regele Ludovic I, pentru pur-
tarea lor vitejească, cum recunoaşte Diploma emisă 
la 20 martie 1360. Dragoş a fost un comandant militar 
destoinic, un „viteaz” maramureşean, intrat în rândul 
cavalerilor regelui, care s-a afirmat în oastea regală şi 
a condus la un moment dat contingentul de oaste al 
Ţării Maramureşului.

Dragoş, ridicat la rang nobiliar. Recunoaşterea 
nobilităţii şi înnobilarea propriu-zisă a unui cnez se 
întemeia  pe meritele obţinute pe câmpul de luptă, şi 
se concretiza într-o serie de avantaje, ca donarea de 
moşii, acordarea de scutiri şi privilegii,  şi chiar ridi-
carea pe treptele ierarhiei sociale.     

Victoriile lui Dragoş de Giuleşti i-au deschis toate 
drumurile spre titlu de nobleţe. În Maramureş, în-
nobilarea cnezilor însoţea aproape totdeauna o 
confirmare de novae donationis titulo a posesorilor 
lor ancestrali. Donaţia nouă era o inovaţie a regelui 
Ludovic I, prin care dreptul de stăpânire şi moştenire 
a bunurilor cuprinse sub acest titlu revenea numai ce-
lor specificaţi în act şi urmaşilor legitimi. Astfel, regele 
Ludovic I îi confirmă, ca nouă donaţie, cele şase pos-
esiuni familiale: Zalatina, Breb, Copăceşti,  Deseşti, 
Hărniceşti şi Sat-Şugatag, ca recompensă pentru ser-
viciile  aduse Coroanei.

Diploma, prin care Dragoş de Giuleşti este ridicat 
la rang de nobil adevărat al Regatului maghiar a fost 
eliberată la 20 martie 1360, având un caracter sol-
emn. În ea, regele precizează că „Înălţimea regească 

obişnuieşte să ridice pe o treaptă mai înaltă pe supuşii 
săi, pentru ca, prin aceasta, Coroana şi Tronul regesc 
să se înalţe şi numărul credincioşilor să sporească.

Drept aceea, prin aceste rânduri voim să ajungă 
la cunoştinţa tuturor că, înălţimea noastră aducându-
şi aminte de feluritele fapte de credinţă şi de prea 
strălucita vrednicie a credincioaselor slujbe ale lui 
Dragoş, fiul lui Gyula, credinciosul nostru român din 
Maramureş…, în cele mai multe treburi şi războaie 
ale noastre, încredinţate şi date în seama lui, şi mai 
cu osebire în reaşezarea ţării noastre, a Moldovei, 
potrivit iscusitei sale vrednicii, când a întors cu veghe-
toare grijă şi cu neobosită strădanie pe calea statorni-
cei credinţe..., am dăruit şi am hărăzit sus-numitului 
Dragoş şi, prin el, lui Gyula şi Lad, fiii săi, şi oricăror 
moştenitori şi urmaşi ai lor în temeiul unei danii nouă 
a noastre, ca un fel de răsplată cuvenită slujbelor sale, 
nişte sate româneşti ale noastre…, ca zisul Dragoş şi fiii 
săi şi moştenitorii lor să se bucure şi să se folosească 
pe vecie, dimpreună cu numitele sate ale lor, de în-
treaga acea însuşire de nobil, de care se ştie că se fo-
losesc şi ceilalţi nobili adevăraţi dintâi şi fireşti ai ţării 
noastre, care luptă sub steagul regesc, cu îndatorirea, 
totuşi, ca acel Dragoş şi fiii săi şi toţi moştenitorii lor 
să fie ţinuţi a ne păstra de-a pururi nouă şi urmaşilor 
noştri, cu nestrămutată supunere, închinarea unei cu-
rate credinţe”. Diploma este întărită cu pecetea regală 
şi semnată de toate autorităţile Regatului, începând 
cu Nicolae, arhiepiscop de Strigoniu şi comite perpe-
tuu, cancelarul Curţii regale, urmând arhiepiscopii, 
episcopii, voievozii, banii, marele comis, şi magistrul 
Simion comite de Pojon, „precum şi mulţi alţii ţinând 
comitatele şi dregătoriile ţării”.    

Calomniile comitelui Benedict Himfy. În perioada 
respectivă, comite al Maramureşului era Benedict 
Himfy, o figură malefică pentru români, aşa cum îl 
caracterizează întreaga sa activitate de baron hrăpăreţ 
şi cotropitor. În urma unui conflict, provocat de locu-
itorii oraşelor Baia Sprie şi Baia Mare, prin încălcarea  
proprietăţilor lui Dragoş de Giuleşti, Benedict Himfy 
recurge la o intrigă perfidă, reclamându-l la rege pen-
tru a-i diminua prestigiul. Măsurile de apărare a  pro-
priilor moşii devin pentru comite motive de a-l acuza 
pe Dragoş de răzvrătire, mai ales că atunci erau dese 
astfel de manifestări în Maramureş. Benedict Himfy, 
nereuşind  să-l discrediteze pe Dragoş de Giuleşti în 
faţa regelui, instigă pe orăşeni să-l ajute, îndemnân-
du-i să-i adreseze o scrisoare pe care el o va prezenta 
regelui ca dovadă că afirmaţiile sale sunt adevărate. În 
denunţul lor, învinuiesc pe Dragoş de tot felul de sa-
mavolnicii ce trebuiau să atragă după sine sancţiunile 
cele mai grave. Scrisoarea avea rolul să confirme 
acuzaţiilor anterioare, de aceea se presupune că cel 
care învinuise pe Dragoş în faţa regelui a fost însuşi 
Benedict, iar scrisoarea să fie trimisă ca răspuns la 
arătarea insuccesului său,  din lipsa dovezilor sigure.

Deşi acuzat de „jafuri, omucideri şi asumarea tru-
faşă a vinei pentru toate acestea”, Dragoş de Giuleşti 
nu va fi dizgraţiat, cum ar fi fost normal, ci va dobândi 
noi imunităţi, bucurându-se în continuare de încrede-
rea regelui. Unii istorici sunt convinşi că Dragoş nu a  
fost vinovat  de faptele pentru care îl pârâseră oaspe-
ţii, instrumentaţi de Benedict Himfy pentru deni-
grare. Din această cauză, activitatea lui Benedict în 
Maramureş şi în regiunile învecinate a fost de scurtă 
durată, iar plecarea de aici s-a datorat probabil şi con-
flictelor avute cu cnezii români înnobilaţi de rege.

Dragoş, ambasador la Bogdan Vodă. Regele Ludo-
vic I nu l-a dizgraţiat pe Dragoş de Giuleşti, având ne-

voie de serviciile lui. În zonele controlate de Coroana 
maghiară, se produceau evenimente care îngrijorau re- 
galitatea. Moldova, pe care o pacificase odinioară Dragoş  
de Giuleşti, era din nou în fierbere; deci, venise mo-
mentul să se apeleze iarăşi la ajutorul său. Aceste rea- 
lităţi istorice adeveresc colaborarea sinceră între suze- 
ranul maghiar şi vasalul român: regele îi acordă încre- 
dere deplină, iar el se străduieşte să-l slujească devo- 
tat, ceea ce demonstrează că, între maghiari şi români,  
n-a existat totdeauna, pe durata întregii lor convieţuiri, 
bariere ostile de netrecut şi suspiciuni reciproce.

A doua răzvrătire a moldovenilor s-a petrecut  în 
anii 1362–1363, când Bogdan şi căpeteniile populaţiei 
locale au izgonit pe voievodul Balc, fiul lui Sas Vodă. 
Rezistenţa opusă de moldoveni, conduşi de Bogdan 
Vodă, a fost atât de înverşunată, încât regele a fost ne-
voit să apeleze la „iscusita vrednicie” diplomatică a lui 
Dragoş de Giuleşti, aflat în oastea sa, pentru închei-
erea unei păci de compromis. În aceste împrejurări, 
regele Ludovic I îl trimite ambasador al său la Bog-
dan, eveniment petrecut spre sfârşitul anului 1362. 
În urma tratativelor diplomatice, desfăşurate într-un 
cadru dificil – să nu uităm că ambasadorul regelui era 
fiul lui Giula care înfruntase odinioară pe fiorosul Bog-
dan Vodă – Dragoş de Giuleşti reuşeşte să obţină de 
la Bogdan o declaraţie de recunoaştere simbolică a 
suveranităţii regale. La rândul său, Bogdan este recu-
noscut „voievod al Moldovei”, asigurându-şi totodată 
„protectorul” său de revenirea pe calea „statorni-
cei credinţe” şi de respectarea averilor fiilor lui Sas, 
moştenite după tatăl lor.

Dragoş, răsplătit cu daruri regeşti. Succesul diplo-
matic al lui Dragoş de Giuleşti a fost răsplătit regeşte; 
evenimentul s-a concretizat la 11 februarie 1363, prin 
confirmarea regală a proprietăţilor conferite în anul 
1360. „Pentru faptele de credinţă şi pentru credincio-
asele sale slujbe”, suveranul îi rezervă numai lui, „fi-
ilor şi moştenitorilor săi” stăpânirea celor şase sate pe 
care, până atunci, le deţinea împreună cu fraţii. Diplo-
ma arată că, „Ludovic, din mila lui Dumnezeu regele 
Ungariei, credincioşilor săi români, lui Dragoş, fiul lui 
Giula, locuitor în Maramureş, de asemenea lui Ştefan, 
lui Miroslav preotul şi lui Dragomir, fiii aceluiaşi Giula, 
sănătate şi milostivire. Aflaţi că nu demult în anul o 
mie trei sute şaizeci, noi am hotărât să hărăzim la o 
parte şi deosebit de voi, lui Dragoş, fratele vostru bun, 
adică fiul pomenitului Giula, şi fiilor şi moştenitorilor 
lui pentru faptele lui de credinţă şi pentru credin-
cioasele sale slujbe, satele numite Hotinca, Breb, 
Copăceşti, Deseşti, Hărniceşti şi Şugatag, aflătoare în 
Maramureş, cu folosinţele şi toate cele ce ţin de ele, 
mai ales cu locul de vărat. Drept aceea, vă punem în 
vedere şi poruncim cu tărie credinţei voastre să nu 
cutezaţi a supăra cu vorba sau cu fapta pe pomeni-
tul Dragoş, cu privire la aceasta, nici să vă amestecaţi 
în zisele sate în vreun chip oarecare, ci să-l îngăduiţi 
pe el şi pe fiii lui şi pe moştenitorii lui în zisele sate, 
potrivit cu dania noastră de mai sus, ca să le aibă în 
stăpânire, să se folosească şi să se bucure de ele în 
chip paşnic. Iar altfel să nu cutezaţi a face, cu privire 
la cele de mai sus, de dragul milostivirii noastre. Dată 
la 1364, la Janich, în Duminica Invocavit în anul Dom-
nului o mie trei sute şaizeci şi patru”. Deci, Dragoş 
n-a fost dizgraţiat, cum ar fi fost normal pe urma în-
vinuirilor aduse de orăşenii băimăreni, ci dimpotrivă, 
dobândeşte noi imunităţi la 10 februarie 1364, con-
firmate la 1 septembrie 1364. Noua confirmare, din 
1 septembrie 1364, va păstra datele anterioare, semn 
că Dragoş era încă activ în încercarea de a readuce 
sub ascultare o Moldovă grupată de acum în jurul lui 
Bogdan Vodă din Cuhea.

Dragoş, dregător la Curtea regală. După victoriile 
militare şi diplomatice obţinute în Moldova, adevărate 
servicii aduse regalităţii, Dragoş de Giuleşti este ridi-
cat în rang, ca recompensă.  (Continuare în pag. 13)

nobilii	micle,	de-a	lungul	secolelor
personalitatea	nobilului	dragoș	de	giulești
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tanța	tănăsescu

2023 va prilejui manifestări dedicate personalității 
lui Dimitrie Cantemir, cărturar de talie europeană, 
Domn al Moldovei, cu prilejul împlinirii a 350 de ani 
de la nașterea sa (26 octombrie 1673).

Festivitățile aniversare au debutat cu vernisar-
ea expoziției „Dimitrie Cantemir - 350 de ani de 
la naștere“, organizată de Biblioteca Academiei 
Române în colaborare cu Muzeul Național al Liter-
aturii Române. Evenimentul s-a desfășurat marți, 17 
ianuarie 2023, în Sala „Theodor Pallady“ din Calea 
Victoriei nr. 125, în prezența unui numeros public. 
Cu acest prilej, au evocat personalitatea și câteva din 
realizările marelui erudit Dimitrie Cantemir: Nicolae 
Noica, membru de onoare al Academiei Române, di-
rector general al Bibliotecii Academiei Române; acad. 
Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei 
Române; prof.dr. Ioan Cristescu, directorul Muzeu-
lui Literaturii Române - București; Constantin Barbu, 
membru titular al Academiei Europene de Științe, 
Arte și Litere din Paris, coordonator al ediției facsimi-
late „Dimitrie Cantemir“; Cristina Popescu, director al 
Romfilatelia și Gabriela Dumitrescu, șef al Cabinetului 
Manuscrise-Carte Rară, curatorul expoziției.

Dimitrie Cantemir a fost Domn al Moldovei în două 
rânduri: 1694 și 1710-1711. A studiat la Academia 
Patriarhiei Ecumenice, filială spirituală a Universității 
din Padova, din programa căreia amintim: geografia, 
anatomia, turca, persana și araba. La sfârșitul anu-
lui 1697, pe când nici nu împlinise vârsta de 25 de 
ani, Cantemir a finalizat prima parte a lucrării „Di-
vanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea”, scriere 
de teosofie și etică creștină, realizată sub influența 
dascălului său, Ieremia Cacavela. În Constantinopol, 
Cantemir și-a construit un palat pe malul Bosforului, 
unde a locuit împreună cu familia sa. În 1710, cu aju-
torul turcilor ocupă tronul Moldovei, având, printre 
altele, și misiunea de a-l supraveghea pe Constan-
tin Brâncoveanu, bănuit de neloialitate față de Im-
periul Otoman. A încheiat o alianță cu Țarul Petru 
cel Mare, participând la lupta dintre oștile țarului și 
cele ale otomanilor, la Stănilești (1711), suferind o în-
frângere ce îl va costa tronul. În consecință, Cantemir 
se refugiază în Rusia, unde își petrece tot restul vieții 

„dimitrie	cantemir	-	350	de	ani	de	la	naștere”
la curtea Țarului Petru I, ca prieten și  
sfătuitor. Bătălia de la Stănilești a mar- 
cat un moment tragic în istoria Moldo-
vei și Țării Românești: aducerea unor 
principi străini, respectiv începutul 
regimului fanariot. Neîncrezători în 
loialitatea domnitorilor români, turcii 
îl execută pe Constantin Brâncoveanu 
(1714), iar în 1716 aduc pe tron un 
principe fanariot.

Dimitrie Cantemir, spirit de anver-
gură europeană, a rămas definitiv în- 
scris în istoria științei și culturii româ-
nești prin contribuțiile sale de excepție 
în domeniul istoriei, geografiei, liter-
aturii, filosofiei, logicii, matematicii, 
fizicii, religiei și muzicii, fiind în același timp și un re-
marcabil poliglot, cunoscând 11 limbi de circulație 
universală. 

Cărturarul omagiat este autorul unei vaste și 
excepționale opere științifice și literare, în spiritul 
convingerilor sale, potrivit cărora: „Sufletul odihnă nu 
poate afla până nu găsește adevărul, carile îl cearcă 
oricât de cu trudă i-ar fi a-l nimeri“. „Divanul sau 
gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletu-
lui cu trupul” reprezintă prima lucrare românească 
originală de gândire religioasă, inspirată de disputele 
medievale despre timp, suflet, natură și conștiință. A 
lăsat posterității, sub formă de manuscrise, un tezaur 

impresionant de opere valoroase: „Istoria ieroglifică”, 
redactată în perioada 1703-1705, scrisă în limba ro-
mână, reprezintă un roman alegoric, pamflet politic,  

fabulă și eseu filosofic, având ca pre- 
text relațiile conflictuale dintre  Brânco- 
veni și Cantemirești pentru ocuparea 
tronului Moldovei (1688-1705), con-
flict de care a profitat Mihail Racoviță, 
o rudă a domnitorului muntean.

Prima sa scriere cu caracter isto-
ric, datată 1714, „Monarchiarum phsy- 
ca examinatio” (Cercetare naturală a 
monarhiilor), este un eseu filosofic asu-
pra succesiunii ciclice a marilor impe-
rii. „Descriptio Moldaviae” (Descrierea 
Moldovei), lucrare redactată în limba 
latină (1716), având un vădit caracter 
monografic, a fost tradusă și publicată 
în limba română abia în 1825. Opera 

amintită, al cărei manuscris original nu a fost desco-
perit încă, conține descrierea geografică, politică, etno- 
grafică  a Moldovei, în care autorul face numeroase 
observații referitoare la aspecte lingvistice și folclorice. 
Sunt descrise în mod detaliat obiceiuri de la nunți și 
înmormântări, tradiții populare precum paparudele, 
drăgaica, zânele și zburătorii, jocuri precum țurca și 
călușarii, descântece, legende locale, de exemplu mitul 
Zburătorului. O importantă lucrare, prezentând isto-
ria Imperiului Otoman, „Creșterea și descreșterea Im-
periului Otoman” (Incrementa atque decrementa Au-
lae Othomanicae), finalizată în 1716, a fost redactată 
în limba latină, fiind apoi tradusă în franceză, engleză 
și germană.  În 1717 dă la iveală o importantă lucrare 
de erudiție savantă „Hronicul vechimei a romano-
moldo-vlahilor”, revizuită de patru ori, și adăugită cu 
numeroa-se completări. Această prețioasă lucrare a 
fost cunoscută întâi de cărturarii români din Trans-
il-vania, prin intermediul unor copii manuscrise, în  
1730 și 1756, Școala Ardeleană considerând-o mod-
el și sursă de inspirație. Cea din urmă carte a sa a fost 
„Sistemul religiei mahomedane”.

În expoziție se pot admira, până pe 27 ianuarie 
a.c., manuscrise, portrete, documente istorice din  
scurta perioadă în care Dimitrie Cantemir a fost 
domn al Moldovei, mărturii ale cronicarilor vremii, 

ediții facsimilate ale manuscriselor aflate în Rusia, 
precum și ediții importante apărute în spațiul ro- 
mânesc.

ovidiu	cristian	dinică
(Urmare din nr. trecut)

în	palmaresul	dvs.	se	găsește	brevetul	reprezen-
tat	 de	 certificatul	 de	 inventator	 cu	 nr	 74088	 din	
29/03/1974	de	fabricare	a	apei	grele.	sunteți	coau-
tor.	 ce	 reprezintă	 acest	 brevet	 pentru	 activitatea	
dvs.	științifică?

Ca participant activ la procesul de fabricare a apei 
grele, satisfacția supremă a fost în momentul în care 
descrierea matematică (așa-numita modelare, re-
spectiv simularea procesului de fabricare a apei grele) 
a concordat în limita unor mici erori cu măsurătorile 
efectuate în laborator. Atât modelarea, cât și simu-
larea, corespundeau unor regimuri staționare, dar și 
nestaționare. Aceste descrieri conțineau peste 760 
de ecuații cu derivate parțiale neliniare, necesitând 
rezolvarea pe calculatorul IBM370. Sistemele de 
ecuații mi-au creat posibilitatea de a lucra împreună 
cu profesori de la facultăți de matematică din Cluj și 

interviu	cu	dr.	ing.	dorel	constantinescu
București. Rularea programelor dura peste 30 ore.

Prima extracție de apă grea s-a realizat la 9 au-
gust 1976, după care instalația a funcționat în regim 
de producție, ea reprezentând în continuare un ele-
ment de verificare experimentală a cercetărilor priv-
ind tehnologia de separare a apei grele. Rezultatele 
prelucrării pe calculatoare au permis proiectanților 
Combinatului de Apă Grea de la Tr. Severin să deter-
mine dimensionarea fizică și capacitivă a instalației 
respective. După ce proiectantul a validat corectitudi-
nea acestor date aportul meu a fost recunoscut și am 
avut astfel libertatea să definitivez teza de doctorat.

Elaborarea Brevetului de invenție consfințește 
cunoașterea profundă, în detaliu, a procesului de fab-
ricare a apei grele și desigur bucuria unei mari realizări 
profesionale. S-a demonstrat că în România se poate 
fabrica apă grea, în condiții competitive, calitate-preț, 
raportându-ne la marii producători, USA și Canada.

La vremea aceea când se punea problema 
proiectării unui combinat de apă grea în România, 

guvernul era asediat cu oferte din țări ca USA, Can-
ada, Germania, Franța, India. Se impunea alegerea 
celei mai bune oferte În concurență cu aceste țări a 
intrat si brevetul nostru de invenție. Apelând la teoria 
mulțimilor Fuzzy, am reușit să facem un clasament al 
ofertelor. Astfel pe primul loc s-a situat brevetul nos-
tru. Ce este o mulțime Fuzzy? O mulţime Fuzzy (sau 
vagă) este o mulţime despre care nu se ştiu multe 
lucruri exacte. Expertul uman trebuie să aibă abili-
tatea de a obţine raţionamente eficiente chiar prin 
exploatarea imprecisului, a informaţiilor incomplete 
şi nesigure. Teoria mulţimilor Fuzzy ajută la transfor-
marea raţionamentelor umane calitative în expresii 
numerice cantitative.

care	sunt	etapele	construirii	uzinei	g	la	rm.	vâlcea?
Uzina G s-a născut la 1 martie 1970 și reprezintă 

un ansamblu de instalații pilot construite în baza proi-
ectelor realizate la IPI Ploiești, cu scopul de a stabili 
tehnologia de separare și producere a apei grele.

Primul director al Uzinei G a fost dr. ing. Marius 
Peculea, actualmente acad. Marius Peculea (96 ani). 
Fabricarea apei grele impunea asigurarea materiilor 
prime necesare procesului tehnologic: hidrogenul 
sulfurat și apă.    (Continuare în pag. 13)
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adrian	țion

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

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

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

teatrul	lui	constantin	zărnescu
opera dramatică a lui Constantin Zărnescu. La finele volumului sunt decupate frag-
mente din scrierile critice ale celor ce au analizat și valorizat piesele citite sau văzute 
pe scenă. Cu acuitatea critică nesesară, Mircea Popa face un pătrunzător portret 
autorului: „Constantin Zărnescu este un spirit profund dramatic, cu influențe lirice, 

satirice sau polemice, un spirit bântuit în permanență de neliniștile 
unei creații cu profunde rezonanțe naționale și cu valori expresive 
venite pe diferite filiere internaționale...”

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

moria orală sublimată în versete cu iz popular devine procedeu credibil într-un 
teatru cu aderență la public.

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

Interviu	cu	dr.	ing.	dorel	
constantinescu    (Urmare din pag. 12)

Producerea hidrogenului sulfurat a fost o priori-
tate în condițiile în care instalația de concentrare pri-
mară a apei grele pornind de la concentrația naturală 
a deuteriului de circa 0,014%, constituia etapa 
numărul 1. Funcționarea acestei instalații de concen-
trare primară impunea existența hidrogenului sulfurat 
care se recircula. Alimentarea cu apă era asigurată de 
la CET. Pentru ca cele două instalații, concentrarea 
primară (instalația de schimb izotopic biterm) și con-
centrarea finală (distilarea izotopică) să funcționeze în 
cadrul unui proces complet, trebuiau asigurate utilaje, 
construcții, montaj, aparatură de laborator cu person-
alul aferent, personal calificat de la operatori până la 
ingineri de exploatare, personal pentru urmărirea 
procesului tehnologic. Desfășurarea procesului s-a 
făcut într-un spațiu de circa 7 hectare, în vecinătatea 
Uzinei de Sodă și CET. Configurarea spațiului, precum 
și a căilor de acces s-a executat în etapa de investiții. 
Tot în această etapă s-a realizat dotarea laboratoare-
lor, aducerea utilajelor și montarea lor pe poziții, con-
form proiectului elaborat de Institutul de Proiectări 
pentru Instalații Petroliere din Ploiești. Etapele pune-
rii în funcțiune a instalațiilor a început cu anul 1972 
(distilarea izotopică), a continuat în 1974 (fabricarea 
hidrogenului sulfurat și schimb isotopic biterm), ca în 

9 august 1976 să aibă loc prima extracție de apă grea.
care	sunt	personalitățile	care	au	influențat	car-

iera	dvs	științifică	și	cum	au	contribuit	ele?
În fiecare etapă a vieții, am cunoscut oameni 

deosebiți care mi-au devenit modele demne de ur-
mat și pe care i-am privit cu un deosebit respect. Am 
avut insuflată de acasă de la mama, dorința de a re-
aliza performanțele modelelor.

În clasele primare, învățătorul Marinică Con-
stantinescu m-a impresionat cum lucra cu noi elevii. 
Cultură lui generală, venirea la școală erau o bucurie, 
el știa tot, povestea frumos, desena și cânta la vioară.

În liceu profesoara de fizică Maria Ababii mi-a cre-
at apetitul de a servi fizică. Am învățat să gândesc, să în- 
țeleg fenomenele fizice. M-a încurajat să particip la con- 
cursuri profesionale, să rezolv și să public probleme la 
Gazeta de Fizică. Profesoara Maria Ababii m-a numit din  
partea elevilor președintele cercului de fizică pe oraș.

În facultate am avut mai multe modele. Profesorul 
Victor Mercea a fost unul din ei, mi-a dat încrederea 
că totul din jurul nostru poate deveni mâine obiectul 
unei cercetări științifice. M-a învățat să gândesc, aso-
ciind fenomenul cu o ecuație matematică descriptivă. 
Profesorul Andrei Ney mi-a povestit depre efectul 
vindecător al integralelor din matematică și m-a în-
curajat să fac știință pură până pe la 70 ani. De la el am 
îndrăgit și filozofia științei. Profesorul Zoltan Gaboș, 
un mare teoretician, umplea zece table cu ecuații în 

timpul predării cursului, fără să aibă vreun material 
ajutător, așa am preluat înclinația către fizică teoretică 
și bunele maniere ale susținerii unei conferințe.

Ca absolvent al facultății de fizică am avut șansa 
să-l întâlnesc pe academicianul Marius Peculea. Mi-a 
dat curajul să abordez o problemă de fizică complet 
necunoscută pentru mine la vremea aceea. Nu-
mi venea să cred că voi putea vreodată să descriu 
matematic ce se întâmplă într-o instalație de fabri-
care a apei grele. Dorinta de a reuși cât și încrede-
rea insuflată sunt factori decisivi în formarea mea ca 
specialist. M-au ajutat și m-au sprijinit să susțin doc-
toratul în fizică, astfel că am devenit primul doctor în 
științe fizice al Uzinei G Râmnicu-Vâlcea.

Inginerul Laurențiu Ciobescu, un model căruia 
îi datorez mult, mi-a descris viața care se poate trăi 
și fără ecuațiile fizicii. M-a determinat să ies din 
bibliotecă și să particip la multe evenimente cotidi-
ene. Recunoștința mea este deplină pentru plimbările 
prin pădurile României, pentru casele din lemn asu-
pra cărora acest om mi-a deschis ochii.

Mă înclin cu tot respectul în fața celor care mi-au 
influențat viața și cărora le datorez mult din tot ce am 
azi. Trebuie să recunosc că sunt influențat de toate 
contactele pe care le-am avut și pe care le am în con-
tinuare, astfel că pot spune că și azi am învățat ceva, 
căutând să răspund autorului interviului de față.

(Va urma)

nobilii	micle...		(Urmre din pag. 11)

Devenind nobil de a doua generaţie, el avea dreptul să fie avansat la  slujbe mai 
înalte; în consecinţă, este numit demnitar, mare stolnic la Curtea regală şi coman-
dant de expediţie. Curtenii regali erau nobili apropiaţi ai suveranului, care serveau 
la Curte sau în misiuni, fiind subvenţionaţi şi scutiţi de vămi. Curtea regală reprezen-
ta nivelul suprem al puterii  şi administraţiei de stat. Regele era înconjurat şi sfătuit 
de un Consiliu regal, compus din reprezentanţi ai aristocraţiei laice şi bisericeşti. 
Laicii formau două categorii: demnitarii sau baronii şi consilierii, membrii ai Con-
siliului fără dregătorii. Din rândul baronilor făceau parte, în ordinea importanţei: 
palatinul, „vice-regii”, adică dregătorii unităţilor teritoriale autonome, ca voievodul 
Transilvaniei, banul Slavoniei, banul Croaţiei şi Dalmaţiei, banii de Mačva şi Sev-
erin; judele Curţii şi dregătorii Casei regale: marele uşier, marele stolnic, demnitate 
ocupată de Dragoş de Giuleşti, urmat de marele paharnic şi marele comis. Ridicat 
în funcţie, la nivelele superioare ale nobilimii, el va purta îmbrăcăminte specifică 
poziţiei sociale, identică la înfăţişare ca a oricărui nobil de aceeaşi condiţie din re-

gat.    Nobilul Dragoş de Giuleşti îşi va stabili reşedinţa sa permanentă la Şugatag, 
<Zalatina>, localitate ce apare totdeauna în fruntea celora şase „villas nostras 
Olachales” de pe valea Marei. În anul 1374, este numit „homo regius” sau „om 
împărătesc”, adică om de mărturie sau de încredere al regelui, demnitate ce-i acor-
da puteri regale incontestabile, în timpul exercitării funcţiei sale. Aceasta era una 
dintre obligaţiile caracteristice ale nobilimii mici şi mijlocii de a participa, împreună 
cu oficialul din partea autorităţii notariale – convent, capitlu şi, mai rar, magis-
tratul comitatului – la îndeplinirea unor mandate regale de hotărnicire, punere în 
stăpânire şi citaţii; ea pretindea anumite calităţi de competenţă şi onorabilitate. 
Printre atribuţiile sale, avea obligaţia să stabilească hotarele averilor, umblarea 
(călcarea) acestor mejde şi citaţiile la procesele tribunalelor regeşti; rezultatul îl 
expunea apoi în auzul delegatului Capitlului sau al Conventului la reşedinţa acestui 
capitlu sau convent; aceştia trimiteau apoi raport scris regelui, „nadorişpanului” 
sau „ország biroului”. Documentele pomenesc ultima dată pe Dragoş de Giuleşti 
în anul 1374. Data morţii nu i se cunoaşte cu siguranţă, dar constatăm că, în 1384 
este pomenit ca „de odinioară”, deci era deja mort.  (Va urma)



	  

proiectul	de	buget	local	2023	așteaptă	propunerile	și	observațiile	râmnice-
nilor	până	pe	24	ianuarie

În data de 9 ianuarie, Proi-
ectul de buget local al 

Municipiului Râmnicu Vâlcea pe 
anul 2023 a fost pus în dezbat-
ere publică pe site-ul Primăriei, 
la adresa www.primariavl.ro, 
dându-se astfel startul procedu-
rii de consultare publică în con-
formitate cu legislația în vigoare, 
iar până la acest moment s-au primit 10 sugestii și observații față de propunerea 
Municipalității. Cetățenii interesați să participe la procesul decizional pot trimite 
sesizările, observaţiile sau punctele de vedere până în data de 24 ianuarie 2023, 
fie pe adresa de e-mail dedicată dezbaterebuget@primariavl.ro, fie prin adrese 
depuse la Registratura Centrală din strada General Magheru nr. 25. Proiectul de 
buget pentru anul 2023 are o valoare estimată de 430.411.180 lei şi urmează să fie 
aprobat de către Consiliul Local până la începutul lunii februarie.

precizări

Ca urmare a incidentelor produse de desprinderea unor elemente construc-
tive de pe fațada Sud (dinspre Piața Centrală) a blocului „Cozia” din zona 

centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, dar și pentru o cât mai corectă informare 
a cetățenilor, Primăria Municipiului face următoarele precizări:

În cursul anului 2018, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a întocmit 

documentațiile tehnice nec-
esare în vederea reabilitării ter-
mice a blocului „Cozia” prin co-
finanțare de la bugetul de stat în 
baza OUG nr. 18/2009.

Din păcate, însă, după final-
izarea dosarului tehnic, în cadrul 
ședinței Adunării Generale a 
Asociației de Proprietari în care 
trebuia să se ia hotărârea de ac-
ceptare a includerii în programul național de reabilitare (60% fonduri de la bugetul 
de stat, 15% - fonduri de la bugetul local și 25% - contribuția proprietarilor, plătibilă 
în decurs de trei ani de la recepția finală a lucrărilor), ca urmare a opoziției ve-
hemente și nefundamentate a unora dintre locatari și în ciuda lămuririlor date 
de reprezentanții Primăriei Municipiului prezenți la reuniune, această decizie nu a 
mai fost luată, iar Municipalitatea nu a mai putut să susțină proiectul în vederea 
obținerii fondurilor necesare.

Evident că în cazul în care aceste lucrări ar fi fost realizate, incidentele din ulti-
mele zile nu ar fi avut loc, iar blocul „Cozia” ar fi avut un aspect îngrijit, la fel cu blo-
cul I de care este direct legat, îmbunătățind și imaginea generală a Scuarului Mir-
cea cel Bătrân. Reamintim cu acest prilej că în conformitate cu Legea nr. 196/2018, 
obligativitatea întreținerii fațadelor blocurilor de locuințe aparține exclusiv propri-
etarilor prin intermediul Asociației de Proprietari, la fel și responsabilitatea deplină 
a tuturor daunelor produse ca urmare a neconformării la această obligație.

biroul	de	presă

(Urmare din pag. 8)

Să se fi uitat, oare?, nefericitul îndemn revoluționar 
„Fă-te că lucrezi!”? Să nu observăm năsălia fostei 
industrializări și migrația-hemoragie pentru a muncii 
pe unde se mai poate?! 

Să se fi uitat deviza veche de peste o sută de ani: 
„prin noi înșine, și apoi cu ceilalți!”? Și axa aceas-
ta pare denunțată... prin deschiderea granițelor și 
dobândirea dreptului alegerii locului viețuirii. Dar 
noi ne referim la o societate care se vrea integrată cu 
toate drepturile ei dar până la atigerea standardului 
trebuie să ne arătăm în adevărul nostru. De ce pleacă 
lumea de acasă? Ce nu-i place la sânul maicii ei? Iată și 
aici nevoia de spovedanie! Apoi axa morală în care ne 
putem oglindi în mod direct prin credința statornică 
a locului și raportarea la sistemul legiuirii statului! 
Aici derapajul pare atât de evident că instanțele de 
departe au observat hibele: MCV, CEDO. Dar și local 
nu poți să nu observi lipsa de celeritate a justiției, cu 
procese pe rol cu deceniile, cu prescrieri și NUP-uri 
, malpraxisuri, fără a da socoteala tocmai de către 
magistrații plătiți discreționar (să li se asigure morali-
tatea!). Iată-ne pe contrasensul viziunii de emancipa-
re a societății românești care și-a dorit să fie în mersul 
Uniunii Europene la care a aderat și este membră din 
2007, dar cu angajamentul îndeplinirii unor cerințe 
eșalonate cu îngăduință pentru realizări într-un timp 

rezonabil! Fiind pe contrasensul unei dinamici sociale, 
nu cumva ne depărtăm de țintele angajate? Societa-
tea românească și-a primit ea răspunsurile la gravele 
întrebări exprimate în piața ei publică? Sunt oare pu- 
ține trei decenii pentru răspunsuri la întrebările legate  
revoluție, mineriade, procesul comunismului, migrația  
externă în masă, dezindustrializare, justiție neperfor-
mantă (sub mecanism de control și verificare!), parla- 
ment supradimensionat și ineficient, curte constitu-
țională cu sentințe subordonate unui vot politic ș.a ?

Revenind la cele palpabile să observăm – în 
legătură cu cârtelile legate de refuzul primirii în Schen-
gen!- că în bunul obicei înstăpânit dăm din nou vina 
pe alții! Constatăm efectele materiale cuantificate în 
consumul de timp necesar tranzitării fluxului comer-
cial prin vamă. Pagube evidente, cuantificate în mili-
arde de euro! Care să fie efectele acelorași întârzieri 
cauzate de lipsa infrastructurii interne în autostrăzi și 
căi ferate? Probabil însutit/înmiit mai mari! Nu cumva 
vinovații sunt tot cei din exterior care au aceste lucru-
ri demult puse la punct? Circulă în folclorul, sensibil 
la noutate, că drumul până la Paris, Londra, Oslo etc., 
este foarte scurt după ce ai scăpat de drumurile noas-
tre. Cine a stat doar de câteva ori în coloanele de au-
tovehicule de pe Valea Oltului, din cauze obiective, ori 
vreun accident rutier, nu mai problematizează pierder-
ile Schengen ale staționării în vamă, părtaș fiind cu 
buzunarul propriu la politica internă a României. Pot 

fi sceptic și privind „adevărul” siguranței frontierei, 
când înainte cu o pază ghimpată tot era penetrabilă, 
apoi statisticile oficiale privind tranzitarea drogurilor 
și a celor ilicite (inclusiv prin controversata și intere-
santa poartă maritimă Constanța, un atractiv subiect 
de speculație pentru aderare prin alt gen de inginerii 
diplomatice!) constată existența unor fluxuri de tranz-
it necontrolate...?

Mâine e solstițiul și lumina își reia creșterea. Pos-
tul celor în reculegerea cu bilanțuri este pe terminate. 
Colindătorii în cete... partizane ne vestesc pe la ferești 
despre criza energetică ... Câte ferești deschise către 
lumea largă, atâtea mesaje își intersectează veștile. 
Craii de la Răsărit... se arată belicoși, cei de la Apus ne 
asigură că va fi bine... când va fi bine. La masa noastră, 
așa spun colindele bătrâne, îl așteptăm pe Dumnezeu 
să ne mântuie de rău. Dar El îți ridică numai păcatul 
asumat prin mărturisire. Avem oare puterea să ne 
recunoaștem nepriceperile, să denunțăm greșelile 
(că numai El este fără greșeală!) și să cerem înnoirea 
cunoașterii, voința faptelor bune și puterea de-a 
făptui? Apoi mai știm că oricâte ne va dărui Dumne-
zeu, fără contribuția noastră, efectivă, niciun dar nu 
ne este de folos?! Să ne despovărăm de toate cele (g)
rele, recunoscându-ne măcar nouă înșine, greșelile, 
să putem găzdui lumina de poimâine, mai multă!  La 
mulți ani tuturor!

20. 12. 2022

se	poate,	oare?...	mântuire	fără	spovedanie?
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istoria	sculpturii	românești	-	ianuarie
margareta	 cosăceanu-lav-	

rillier (04.01.1893, București - 22.12. 
1980 Paris) 

A urmat școala de arte frumoase din 
București la clasa lui Dimitrie Paciurea 
(1917-1920). Din anul 1921, obținând o 
bursă, merge să studieze la Academia de Arte Fru-

moase din Roma. Distinsă cu Marele 
Premiu al Academiei în 1922 pleacă 
din nou la Roma, apoi stabilindu-se 
la Paris, unde a lucrat la atelierul lui 
Constantin Brâncuși, în același timp 
continuând și studiile la Academie 
de la Grande Chau-miere. Opera de 
artă (selectiv): Pieta - 1923; Bustul 
lui Andre Lavrillier - 1927; Statuia 
lui Tudor Vladimirescu - 1937; Bus-
tul lui Jean Charcot - 1943; Tors de 
femeie - 1955.

ion	 georgescu (18.01.1856, 
București - 30.11.98. București) 

A studiat la Şcoala de Arte Frumoase 
din București, unde a şi lucrat ca profesor 
după terminarea studiilor, avându-i ca 
elevi, printr alții, pe Frederic Storck, Dimitrie Mirea, 
Dumitru Pavelescu-Dimo. Opera monumentală 

(selectiv): Statuia lui  
Alexandru Odobescu - 
1881; Statuia lui Dimit-
rie Bolintineanu, - 1883; 
Bustul Iuliei Hașdeu  - 
1889.

frederic	 stork (19.01.1872 
București-26.12.1942 București) 

A urmat școala „Sfântul Gheorghe“ și 
Liceul „Sfântul Sava“ din București, apoi 
Şcoala de Arte Frumoase din București 
(1888-1893). Își continuă studiile în Germania, la Aca-
demia de Arte Frumoase din Munchen, unde a studi-
at sculptura cu Wilhelm von Rumann (1893-1899). A 

lucrat ca profesor la Școala de Arte Fru-
moase din București, la catedra de desen 
și modelaj, unde i-a avut elevi pe Lucian 
Grigorescu Jalea, Boris Caragea, Ciucur-
encu și alții. Opera monumentală (selec-
tiv): Statuia lui Mihai Eminescu - 1911, 
Galați; Statuia lui Constantin Codrescu 
în marmură albă - 1903, Bârlad; Bustul 
lui I.H. Rădulescu în marmură de carara, 
Târgoviște; Bustului lui Spiru Haret.

boris	 caragea (24.01.1906, Bal-
cic, Bulgaria  - 8 august 1982 București) 

Membru corespondent al Academiei 
Române din 1955, a ur- 
mat Şcoala de Arte Fru- 
moase din București, avându-i ca 
profesori pe Frederic Storck și Oscar  
Han, totodată lucrând și în atelierul  
lui Dimitrie Paciurea. Încă din anul  
1933, după absolvirea academiei, a  
început să expună la diferite saloa- 
ne de artă, în 1937 obținând premiul  
pentru sculptură al Ministerului Ar- 
telor. În perioada 1951-1957 a fost 

(sursa: wikipedia)

emil	manzur

președintele Uniunii Artiștilor Plastici, iar din 1962 
fiind numit președinte al Consiliului Atelor Plastice 
din cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. 
Arta monumentală (selectiv): Statuia lui Lenin din 
fața Casei Scânteii din București - 1960; Monumentul 
Victoriei din bronz, Constanța - 1968; Frații Buzești, 
Craiova; Discobolul, București.

ferdinand	 gallas (29.01.1893 
Timișoara  -1 .07.1949 Lovrin) 

A urmat Școala Secundară de Pre- 
lucrare a Lemnului și Industrie Meta-
lurgică, fiind inițiat în sculptură de An-
dras Şipoș și în desen de arhitectul Laszlo Inotai. În 
anul 1909 a devenit student la Facultatea de Arte 
Frumoase din Budapesta, specialitatea sculptură 
decorativă și apoi profesor la aceeași catedră. În anul 
1914 a fost trimis pe front în Serbia și apoi Rusia, 
aici fiind luat prizonier, petrecând  timp de șapte ani 
până la terminarea Academiei de Arte din Moscova 
în 1921. A participat la expoziții în țară laTimișoara, 
Arad și la Salonul Oficial de Primăvară din București. 
Lucrări de artă (selectiv): Sculpturile în piatră de pe 
Palatul Ciobanului din Timișoara  - 1926; Basorelief în 

piatră de pe fațada Școlii 
Generale „Dr. Eliza Iones-
cu“ Timișoara; Medalia 
Ady Endre expusă la Brit-
ish Museum din Londra 
-1929.

liliana	popa

Un jurnal creat din sfera autenticului absolutizat, ce se desfășoară gradu-
al, ce provoacă reacții emaptice sau lucide, într-o revărsare de povești/

întîmplări, un jurnal ce a reușit să mă trezească într-o altă lume, să mă șocheze 
prin amestecul mister, religii, realități.

Volumul Marinelei Belu - Capșa :”INDIA dincolo de timp” apărut 
la Editura “Scrisul Rom#nesc” este călătoria unui scriitor luînd drept 
repere întîmplările imediate și cazuistica determinată de valoarea 
existențială a unei țări puțin cunoscută nouă.

Prefața domnului Marian Nencescu cu titlul sugestiv “India în-
tre paradis și infern” face o introducere amplă jurnalului narativ al 
Marinelei Capșa. Pornind de la călătoriile filosofului grec Pyrro, cel 
care întors în Grecia pune bazele stoicismului, amintind de călătoriile 
ritualice,de cruciade, pelerinaje, de călătoriile lui Vasco da Gama sau 
Cristofor Columb, Marian Nencescu introduce cititorul în “puternica 
și nepieritoarea Indie”, care rabdă și înghite totul, fără sî-i pese de 
năvălitori și de străini , Mircea Eliade. Straniu, pilduitor epitaf pentru 
“gloria” cuceritorilor.

Incredibil, India a generat venituri de peste 330 miliarde dolari 
deoarece India are 24 de monumente înscrise în Patrimoniul Cultural Mondial. 
Dar probabil și datorită drumurilor bune autostrăzilor moderne pe care traficul se 
oprește la trecerea vacii sfinte pentru indieni sau la trecerea unor turme de capre.

Pentru români legătura culturală s-a produs datorită Amitei Bhose, profesoară 
de benagli și sanscrităcare a avut drept teză de doctorat la Universitatea București 
- Influența indiană asupra gîndirii lui Eminescu . Exegeții români au constata că în 
opera eminesciană dintre 1870 - 1887sînt peste 20 de referirir la India, Eminescu 
luînd contact cu literatura indiană pe cînd era student, cursurile profesorului Al-
brecht Weber.Preocupat de metempsihoză, de raportul mico și macro-timp, Emi-
nescu scrie Sărmanul Dionis, Avatarii faraonului Tla, Archaeus.

Un alt mare indianist Mircea Eliade, care a deschis drumul unor ezoteriști, 
indianiști Constantin Daniel, Sergiu Al-George pînă la regretatul George Anca.

Jurnalul Marinelei Capșa este o călătorie între două lumi, cea europeană, 
superficială, neatentă acum la propriile-i valori și cea indiană, misterioasî, adîncă.

marinela	belu	-	capșa:	„india	dincolo	de	timp”
Arhitectura Templului Taj Mahal, Fortul Roșu cu zidurile sale înalte și crenelate 

cu grădini întinse cu pomi uriași și flori multicolore ne sunt aduse în fața ochilor cu 
ochii artistului scriitor.

Scriitoarea precizează că între 1763 - 1947 India, sub ocupație britanică fortul 
a fost aproape dărîmat iar din Palatul Imperial, reședință a marilor conducători 
moguli britanicii au furat din tronul fastuos al păunului (simbolul puterii) evaluat 

la 60 milioane de dolari, au furat diamantele și pietrele prețioase ce 
îl împodobeau. Palatul Imperial a fost jefuit de către englezi în urma 
înfrîngerii răscoalei indienilor din anul 1857.

Cel mai mare și mai faimos diamant a fost trimis la Londar și 
împodobește coroane regală a Angliei.

Autoarea descrie în al său volum “INDIA dincolo de timp”luxul 
exacerbat din unele restaurant și modul în care se hrănesc oamenii 
obișnuiți, într-un fost bungalow de la 1664, pe care a fost ridicată 
clădirea de aur ce dăinuie și azi, asociată cu al optulea Guru Han Kris-
han, în interiorul căreia, într-un bazin cu apă “Sarovar” și o bucătărie 
mare mănîncă zilnic mii de persoane venite să se roage sau să viziteze 
templul “Sri Bangla Sahib Gurudvara”. Templul este o casă de cult a 
“sikhului” din Delhi. Ceea ce e uimitor e că sute de voluntari ajută la 
prepararea mîncărurilorși tot voluntari servesc și spală vasele folosite. 

Ajutorarea aproapelui este considerată una dintre legile de bază ale sikhismului.
Mă întreb cum ar reacționa românii la o astfel de propunere ?
Ceea ce uimește este căsătoria în India, contractul încheindu-se între două fa-

milii, fără a se ține cont de sentimentele tinerilor. Precum în evul mediu!
Tînăra se mută în casa socrilor după cununie de care va trebui să aibă grijă, să 

muncească la cîmp, să crească copiii. Fata trebuie să fie din aceeași castă, să aibă 
zestre, să nu aibă pielea prea închisă la culoare., să fie sănătoasă, virgină.

Se întîmplă mai rar ca părinții să fie de acord cu fata aleasă de băiatul lor.
“Nu cu mult timp în urmă, precizează Marinela Capsa, la sate, cea mai mare 

atrocitate era arderea miresei !” Pentru a scăpa de fata respectivă familia soțului îi 
dădea foc și declara la POLIȚIE “accident de bucătărie”.  Divorțurile sînt foarte rare.

Un jurnal ce merită citit, recitit mai ales de către cei ce nu au vizitat încă India.
Namaste Marinela Capșa !

26 noiembrie 2022



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

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

Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.
PDF în http://www.culturaarsmundi.ro 
și tipărit la Tg. Jiu, 26 ianuarie 2023

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

Arhiepiscopiei Râmnicului.

apel
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l	dn	7-cale	regală	între	europa	de	est	și	europa	centrală	și	de	vest
l	decolmatarea	sau	reamenaJarea	lacurilor	de	pe	olt

argeșeni!	vâlceni!	sibieni!
avem	trei	obiective	comune	în	acest	prezent	

prin	care	putem	transforma	valea	oltului	în	rai	pe	pământ:
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ana-maria	lazăr

Planta asemănătoare mușchiului și veșnic 
verde, care se târăște pe solul pădurilor 

cu vrejuri lungi de 1-2 metri, este:

pedicuța
Pedicuța (Lycopodium clavatum), numită 

popular brădișor, brânca ursului, brâul vântului, 
cornișor, are următoarele proprietăți: purgativă, 
diuretică, antitumorală, antireumatismala, com- 
bate căderea părului și îi stimulează creșterea.

Uz intern: alcoolism, alopecie, artrită, boli re- 
nale sau genitale, crampe musculare, boli ale  
aparatului urinar, boli hepatice, cancer, ciroză,  
constipație, hipertensiune arterială, hiperhi-
droză, litiaze renale și biliare, nicotism, spasme 
abdominale – sub formă de infuzie, decoct, 
tinctură. Uz extern: alopecie, escare, hemoroizi, 
răni, reumatism, transpirație excesivă - sub 
formă de băi locale, spălături și cataplasme din 
infuzia de plantă mărunțită sau macerat.

Să vă fie de ajutor!

traista	
cu	plante	
medicinale

 marius	drăghici

Sărbătorile de iarnă ce tocmai 
s-au încheiat au fost dedica- 

te trecerii de la vechi la nou, de la mo-
arte la naștere, de la încheierea unui 
ciclu al timpului. Sfârșitul anului prec-
edent, cu bune și rele, dar cu speranța 
și credința că va veni unul mai bun a 
reunit familiile și comunitățile pentru 
a păși laolaltă spre noua încercare. 
Întâmpinarea Anului Nou în noaptea 
de 31 decembrie spre 1 ianuarie, adică de Revelion,  cu 
petarde și artificii simbolizează îndepărtarea spiritelor  
rele. 

La cumpăna dintre ani oamenii își pun o dorință fiind 
încredințați că aceasta se va îndeplini și fac urări de ,, La 
mulți ani!’’. Luna ianuarie este începutul, este viitorul 
încă de pe vremea romanilor. Împăratul Iulius Caesar a 
stabilit prin lege în anul 46 î. e. n .  ca 1 ianuarie să fie 
prima zi a anului și să fie dedicată lui Ianus zeul începu-
turilor. Cele două fețe ale zeului care privesc înapoi și 
înainte semnifică cumpăna dintre ce a fost și ce va veni. 
În mitologia greacă numele lunii ianuarie era Camelion. 
La români, ianuarie se numește Gerar iar sărbătorile 
din această lună cuprind numeroase obiceiuri și tra- 
diții specifice prin care oamenii speră să fie sănătoși și 
prosperi. 

În calendarul creștin ortodox ianuarie are stabilite 
mai multe sărbători religioase. Prima zi este sărbătoarea 
Sfântului Vasile unul dintre cei mai importanți părinți 
ai bisericii ortodoxe. Episcopul Cezareii a fost un mare 
teolog creștin din secolul al IV-lea și unul dintre ,,Cei 
Trei Cappadocieni’’ fiind cunoscut sub numele Vasile 

sfinții	lui	gerar
cel Mare, păzitorul de duhuri rele și 
urătorul de lucruri bune. În data de 
5 ianuarie , ajunul Bobotezei precede 
sărbătoarea propriuzisă și conține 
un mare număr de practici magico-
rituale cu o puternică sacralitate. Se 
serbează prin post negru pentru a 
avea noroc tot anul. Preotul trece pe 
la toate casele cu ,,Iordanul’’ sfințind 
gospodăriile și locuitorii acestora. 

A doua zi ortodocșii comemorează 
botezul lui Iisus în râul Iordan, Bobo-

teaza sau ,,Epifania’’, manifestare către lume a Fiului lui 
Dumnezeu, ,,Arătarea Domnului’’. Ultimul dintre pro-
roci, înainte-mergător și botezător al Domnului nostru 
Iisus Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul se sărbătorește pe 
7 ianuarie. Prorocul pregătea poporul pentru primirea 
Mântuitorului și adevăratul botez, cel în duh. 

Protector al pruncilor, Sf. Ioan Înaintemergătorul 
este întruchiparea vieții duhovnicești, a smereniei, și a 
curăției, fiind considerat arhetipul vieții monahale. 

Ultima sărbătoare mare din ianuarie, în calendarul 
ortodox, este cea a Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, 
Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur care au trăit în 
secolul al IV-lea numit ,,veacul de aur’’ al creștinătății. 
Mari apărători ai dreptei credințe acești trei sfinți  
au avut multă dragoste de Biserică și o mare grijă față  
de cei săraci, orfani, bolnavi și ai celor aflați în sufe- 
rință. Nu sunt prăznuiți doar laolaltă, ci și la date di- 
ferite. 

Se închieie astfel, sărbătorile creștine din luna ianu-
arie, prima lună din an, cu speranța că va fi sănătate, 
belșug, înțelegere între oameni, milostenie și mai multă 
credință.  

16 ianuarie/2023


