
E
C

O
ST

A
R

 2
1 

• I
N

T
E

R
FE

R
E

N
Ț

A
 A

R
T

E
L

O
R

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

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

Cuprins:
•	 „iona“	la	teatrul	anton	pann...

Petre CICHIRDAN ...............................pag. 1
•	 1	decembrie	2022,	la	umbrărești	-	

galați	
Zenovia ZAMFIR ................................pag. 2

•	 pentru	un	inStitut	cultural		
„miHai	emineScu“	În	țara		
noaStră	și	Străinătate!
Ionuț ȚENE ......................................pag. 3

•	 „căutÂndu-l	pe	dumneZeu“	de		
al.	Florin	țene...	
Gelu DRAGOȘ ...................................pag. 3

•	 maria	turluianu	-	poeta	
SenSibilității	Senioriale	
Ion MICUȚ .......................................pag. 4

•	 ediFicii	cultural-iStorice	
romÂnești	-	palatul	juStiției
Emil MANZUR ...................................pag. 4

•	 Victor,	un	om	Singur
Ovidiu Cristian DINICĂ .........................pag. 5

•	 miSiunea	În	Viață	a	lui	grigore	
leșe	eSte	Să	Împartă	bucuria...	
Tanța TĂNĂSESCU ..............................pag. 6

•	 ca	o	ploaie	de	Foc	
N. TOȘU ..........................................pag. 6

•	 poVeStea	unei	poeZii	controVer-
Sate:	„doină“	de	miHai	emineScu	
Mihai MUSTĂȚEA ...............................pag. 7

•	 „aQua	noStra...	reVine?	
Mihai SPORIȘ ....................................pag. 8

•	 contrapunct...	
M. SPORIȘ .......................................pag. 9

•	 emineScu:	„mi-e	rușine	Să	Fiu	
romÂn!“	
Simona Maria KIS .............................pag. 10

•	 un	inginer	din	romÂnia	are		
1700	lei	penSie...	
Leontina RUS ..................................pag. 10

•	 SFÂntul	mare	mucenic		
procopie	(iV)
Arhim. Veniamin MICLE .....................pag. 11

•	 ScHimbarea	patologiei	umane
Corneliu ZEANĂ ...............................pag. 12

•	 ÎnVață	Să	trăiești	SănătoS	
Gheorghe PANTELIMON .....................pag. 12

•	 meSajul	Seniorului	corneliu		
copoSu ....................................pag. 13

•	 ScriSoare	deScHiSă	către		
domnul	miHai	oprea...	
Corneliu D. ZEANĂ ............................pag. 13

•	 primăria	municipiului	VÂlcea	
Biroul de Presă ................................pag. 14

•	 erou	și	Scut	al	europei	Vlad		
țepeș	Într-un	Film	turceSc...	
Ionuț ȚENE ....................................pag. 15

•	 centenar	-	tică	dumitreScu...	
Col. (rtg.) Mihai POPA ........................pag. 16

Anul X (XVI) • Nr. 1 (34) • februarie 2023 • editat de INTOL PRESS sub egida ECOSTAR 21 • www.culturaarsmundi.ro

Trimestrial de cultură 
și atitudine civică 

al Departamentului 
de Cultură 

Intol Press Vâlcea

„IONA” LA TEATRUL ANTON PANN 
DIN RÂMNICU VÂLCEA

Petre CICHIRDAN

O zi însemnată pentru 
teatrul vâlcean, 21 ianu-

arie 2023, cînd pe scena Studio 
a Teatrului Anton Pann a avut 
loc premiera cu piesa „Iona” de 
Marin Sorescu în regia și sceno-
grafia Mateei Marin; și, avându-l 
pe scenă în rolul lui Iona pe Al-

exandru Beteringhe, actor al acestui teatru. Noi 
am văzut piesa a doua zi, în 22 ianuarie și tre-
buie să remarcăm, încă de la început, că am trait 
o adevărată revelație asupra unui deosebit act 
cultural, de interpretare a piesei lui Sorescu…. 
Și stare de reverie, intrând în imaginar, datorită 
marionetei, un alter ego al lui Iona, cel din Vechiul 
Testament, și al eroului lui Marin Sorescu trecând 
prin personajul lui Carlo Collodi, Pinocchio! …O 
stare de revelație desprinsă din poeticul realizat 
de scenografia în gri strălucitor - apa la suprafață - 
și combinația de albastrul în-
chis și roșu aprins, strălucitor 
- apa în adâncul abisal - inte-
riorul Kitului… Poetic, chiar 
magic, ni s-a părut ținuta 
capucină a pescarilor, in-
clusiv a lui Iona în interiorul 
Kitului unde muzica - su-
netul și lumina măresc dra- 
matismul; artele interferea- 
ză, pătrund în sinestezic!... 
Desigur, în amintirile noas-
tre am întrezărit călugărul 
capucin din scurtmetrajul 
de artă „Petre” realizat de 
Lucian Marin în 2002 la Tele-
viziunea Vâlcea Unu! Dar și 
muzi-ca trupei „Pasărea de 
cursă lungă” a aceluiaș in-
terpret alături de  Ioan An-
dreica. …Piesa „Iona” scrisă 
de Marin Sorescu și jucată 
în sala Studio a Teatrului Anton Pann este o re-
alizare scenică de mare va-loare și care aduce 
la cunoștința publicului vâlcean (și pe unde s-o 
mai juca) personalitatea - profesionalismul ce-
lor doi tineri actori ai teatrului contemporan: 
Mateea Marin (regizor și scenograf) și Alexan-
dru Beteringhe a cărui privire - expresie - de cele 
mai multe  ori a captivat publicul…Expresivă i-a 
fost și laba piciorului, care părea să fie a unui 
veritabil pescar… Prezență scenică, mișcare, voce 

specifică marelui actor, și inteligență!...mai ales! 
Am spune după această vizionare că nici un alt 
actor nu ar fi fost mai potrivit pentru rolul lui 
Iona așa cum l-a interpretat Alexandru Bete- 
ringhe. Putem spune că în niciuna dintre pie-
sele jucate până la Iona, Beteringhe nu a arătat 
atâta substanță scenică, alură dramatică, ca în 
acest rol al lui Iona…parcă am văzut, întâlnit, 
un personaj coborât aici lângă Capela direct din 
teatrul shakespearian! …Desigur, ca o adiere de 
vânt plăcută a fost și trecerea prin scenă alături 
de marionetă a Pescarului:  Marina Muntean… 
De ce ne-am permis să o numim actor pe Ma-
teea Marin?...simplu, ani de zile Mateea a jucat 
cu mâinile și vocea în tearul de păpuși vâlcean, 
unul recunoscut, național!...și încă de la o vârstă 
fragedă! De ce „tineri actori”? nimic mai simplu: 
Mateea a absolvit Facultatea de Litere „Lucian 
Blaga”-Teatrologie -  în anul 2013 iar Alexandru 
Beteringhe absolvă U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”, 
București, Facultatea de Teatru în 2016 (după ce 

a obținut o licență în 2008 și 
la Facultatea de Construcții 
din Brașov). Fără discuții, tre- 
buie să-l remarcăm și pe Că-
tălin Asanache care a creat lu-
mina, un al treilea perso-naj 
în construcția piesei lui So- 
rescu. Dar să citim (și să as- 
cultăm-varianta on line) ceea  
ce ne-a declarat Mateea Ma-
rin după spectacolul de tea-
tru, a doua zi după premieră: 

Mateea Marin:  „…De 
patru, cinci ani îmi doresc 
să fac spectacolul ăsta…a 
fost o întânire foarte bună 
cu  Alexandru Beteringhe 
care interpretează rolul lui 
Iona; și, care este un actor 
excepțional și care m-a aju-
tat foarte mult să realizez 
acest spectacol; un actor de-

osebit de ta-lentat; apoi a existat și întâmplarea 
fericită că au venit în întâmpinarea spectacolu-
lui Lucian Marin și Ioan Andreica și care ne-au 
adus niște muzică de-a lor, din repertoriul tru-
pei „Pasărea de cursă lungă” și care a mers la fix 
pentru ce am vrut noi să spunem prin „Iona”, 
și, ajutând la crearea unui fond sonor cu totul 
special adresându-se deopotrivă tinerei și mai 
vârstnicei generații. …Ca la final să vină Cătălin 
Asanache care a făcut light designul și să îm-



brace foarte frumos spectacolul într-o lumină cu 
totul specială…Cu ajutorul luminii a reușit să dea o 
imaginea reală Kitului, care, de fapt, este o imagine 
universală… Urmare, replica lui Iona că toți suntem 
pești și trăim în interiorul unuia… (R: A cui a fost idea 
marionetei?) A fost o idee de a mea cea cu introdu-
cerea în joc a marionetei și am vrut să subliniez că în 
această lume noi suntem toți la fel, nu suntem decât 
niște carcase goale, suntem toți egali și nu avem nimic 
special în plus sau în minus și, atunci, am vrut să sub-
liniez legătura aceasta duală între suflet și trup, trupul 
mai întotdeauna este vizibil la suprafață, iar sufletul 
iese în evidență mai mult în momentele grele și de 
cumpănă. (R: Este cumva vreo legătură între Pinoc-
chio și Iona?)…Da, înțeleg, povestea lui Pinocchio este 
inspirată din mitul lui Iona din Vechiul Testament…În 
momentul în care este înghițit de balenă, Pino-cchio 
nu mai știe ce să facă ca să devină un băiat adevărat…
ce trebuie să facă ca să fie pregătit pentru viață… Și 
Iona trece printr-o situație similară…purificare în uma 
unui moment de singurătate. (R: Mi se pare, alegerea 
actorului formidabilă!) Da, aveți dreptate, alegerea 
actorului a fost foarte importantă, și vedem, dacă am 
reușit ceva cu această punere în scenă, atunci, totul 
i se datorează lui Alexandru! Cum spuneam: foarte 
serios, foarte talentat, a luat în serios rolul acesta, a 
muncit foarte mult, a repetat, și a reușit să creeze un 
Iona cu totul special!...m-a ajutat foarte mult! (R: Și, 
ce ne rezervă viitorul?) …Sigur va urma festivalul de 
artă stradală VISart organizat de Artaraxia (Asociație 
în care Mateea Marin este director artistic n. red.), 
sigur o să urmeze festivalul de teatru pentru copii re-
alizat de Teatrul Anton Pann; sigur, în toamnă, o să 
vină Festivalul de teatru pentru adulți Versus, organi-
zat de Teatrul Anton Pann;  nu știu, poate în curând 
mă apuc de un nou spectacol…” 

Mateea Marin a făcut niște pași excepționali în tea-
tru, începând cu acele spectacole realizate pe scările Bi- 
bliotecii, pe scena Filarmonicii, în sălile improvizate prin  
vechile centrale termice dintre blocuri și, desigur,  la ca- 
pitolul artă vie, nu putem uita spectacolele în săli im-
provizate și închinate poeziei, în care actorii - elevi de 
liceu - au citit din versurile poeților locali (dar asta era 
odată…); și terminănd cu acest suces uriaș realizat cu 
Iona! Da Mateea trebuie felicitată pentru acest spec-
tacol care este un vârf în teatrul românesc…

Mateea Marin: „Da, mulțumesc, să sperăm că 
este așa, la capitolul muzică-ilustrație muzicală - aveți 
dreptate este chiar ce spuneți, Pasărea de cursă lungă, 
iar eu am cunoscut-o din copilărie…Tata a lucrat la 
Filarmonică, în cor, și a pictat; mama este  actriță…mă 
rog, am avut norocul să trăiesc într-o casă de artiși și 
asta se vede…(R: În primii ani după Revoluție Lucian 
Marin a avut o activitate excepțională în domeniul 
culturii, artei adevărate!) Da, recunosc, eu sunt ori-
cum produsul părinților mei. Le datorez foarte mult, 
lor, și, cred, de asta sunt aici și acum!”

Ca să înțelegem gândirea acestui promotor de artă 
teatrală liberă, consecvența gândirii lui (o ea! o Evă de 
fapt), să urmărim niște citate din articole apărute în 

urmă cu opt ani în presa vâlceană scrisă și on line...
„Spectacolul  prezintă un text greu pentru 

generaţia actuală chiar dacă a fost scris în 1995. Cred, 
că de fapt acesta a fost scopul pe care mi l-am dorit, să 
aduc în faţa unor tineri de liceu problema Revoluţiei 
din ’89  şi a libertăţilor pe care le-am primit odată cu 
aceasta. Am constatat că ei, nu ştiu mai nimic despre 
acele momente grele prin care a trecut ţara noastră 
şi nu ştiu nici ce au pierdut şi nici ce au cîştigat. Me-
sajul e simplu: ieşiţi cât mai repede din imaginar şi 
luaţi atitudine faţă de cei ce ne conduc. Noi trebuie 
să fim creatorii propriului nostru destin, să ajungem 
în balconul visurilor noastre, ţinând cont de ceea ce 
a foat înaintea noastră şi sperând că ne aşteaptă ceva 
mai bun”. Este un fragment din interviul acordat de 
Mateea Marin după spectacolul „Repetabila scenă a 
balconului” de Dumitru Solomon și apărut în Cultura 
Ars Mundi cu titlul „Trupa Domino - Asociația Ataraxia. 
Mateea Marin” articol semnat de subsemnatul în 26 
februarie 2015. 

„Regia şi scenografia, costumele: Mateea Marin. 
Adăugăm şi noi că regizoarea cu aceşti tineri - 
adolescenți - reuşește să facă un teatru real, tinzând 
spre total! pe scenă, neexistând decât personajele, 
care personifică chiar realitatea. În jocul lor, aceste 
personaje, interpretarea nemaifiind importantă, 
devin interesante chiar şi numai prin ceea ce spun, 
părând că îşi caută permanent autorul, acesta, ascun-
zându-se-n mulţime; părând că îşi caută permanent 
maestrul de regie pentru a le relaţiona mai bine, mai 
clar, cu realitatea care a urmat după 1989!”

Iar Lucian Marin scrie la comentarii în Cultura Ars 
Mundi: „Repetabila scenă a balconului” este o mare 
provocare pentru conștiința acestor tineri! Genera-
tia X începe să se trezească, și o face cu mare talent, 
curaj și entuziasm! „Frumusețea va salva lumea”, 
spune Dostoievski , prin intermediul prințului Mîșkin! 
Prinși, la mijloc, în conflictul dintre Realitate si Imagi-
nar, noua generație va găsi soluția Noii Renașteri, 
acea soluție așteptată de un sfert de veac, în zadar, în 
România și în Lume, și, pe care generațiile de politici-
eni și tehnocrați, care sunt astăzi la Putere, au ratat-o 
nepermis de culpabil („După noi Potopul!”), fără nici 
un fel de răspundere pentru soarta generațiilor care 
vor veni la Cârma Umanității, după ei!” (Lucian Ion 
Marin, Cultura Ars Mundi, comentarii - 5 martie 2015) 

Iona - Vechiul Testament - pictură pe sticlă, 2002, 
de Petre Cichirdan

Zenovia ZAMFIR

Luna decembrie este o lună specială peste tot în lume – ma-
joritatea culturilor sărbătoresc Nașterea Domnului Iisus Hris-

tos și Anul Nou. Pentru neamul românesc, încă din prima zi luna 
Decembrie este așteptată în straie de sărbătoare, 1 Decembrie este  
Ziua Națională a României. Prilej 
de cinstire a memoriei celor care 

au reușit să ducă la îndeplinire idealul de unire 
al locuitorilor tuturor provinciilor românești, 1 
Decembrie 1918, semnifică unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei și a Maramureșului la Re-
gatul României. Frați în cuget și simțire, uniți 
prin limba vorbită, cultură, tradiții, obiceiuri și 
sărbători, românii se pot bucura împreună de 
zestrea transmisă de moșii și strămoșii lor. Ur-
mând exemplul înaintașilor, un grup de oameni 
de cultură din toate provinciile românești, au 
onorat invitația părintelui Ionel Rusu de „ a da 
mână cu mână, în hora unirii și a prieteniei”, la 1 

1 DECEMBRIE 2022, LA UMBRăREșTI - GALAțI
Decembrie 2022 în localitatea Umbrărești, județul Galați. În zorii zilei, la biserica 
cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril a fost oficiată o slujbă de Te Deum 
(Slujba de mulțumire si laudă adusă lui Dumnezeu), de părintele Ioniță Gheorghiță 
dimpreună cu preoți: Gabriel Constantin, Todoriță Rusu și Ionel Rusu. La final, într-
o atmosferă de emoție și evlavie a fost intonat imnul de stat al României. Prezent 
în mijlocul comunității, domnul primar Ionel Stratulat a subliniat importanța și 

semnificația zilei de 1 Decembrie pentru româ-
nii de pretutindeni. Apoi, tinerele de la grupul 
de cateheză îmbrăcate în costume naționale, 
coordonate de părintele Ioniță Gheorghiță au 
cântat și au recitat poezii patriotice și religioase. 
Cu glasuri suave, cu sclipiri de bucurie în priviri, 
cu multă dăruire și trăire românească, fetele din 
Umbrărești au impresionat audiența. La rândul 
lor, invitați au transmis gânduri și cuvinte alese 
iar tânara studentă, Maria Brădean din Arad a in-
terpretat o priceasnă. În continuare, s-a mers la 
statuia domnitorului Ștefan cel Mare, unde dom-
nul primar alături de preotul Ioniță Gheorghiță au 
depus o coroană de flori. (Continuare în pag. 5)
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Ionuț țENE

Ziua Culturii Naţionale a fost 
fixată prin Legea nr. 238 din 7 

decembrie 2010 pentru data de 15 
ianuarie, ca un semn de omagiu faţă 
de poetul naţional Mihai Eminescu. 
Pe 15 ianuarie 1850 se năştea au-
torul poemului „Luceafărul”. Apreciez 

faptul că omul de televiziune și de cultură Marilena 
Rotaru a readus în dezbaterea publică ideea unui 
institut cultural Mihai Eminescu: ”Vin acum cu altă 
propunere.Institutul cultural român al trebui să po-
arte un nume: Eminescu. Institutul cultural Eminescu. 
Așa cum este Institutul Goethe.Așa cum este Institu-
tul Cervantes. Așa cum este Institutul Dante Aligh-
ieri. Așa cum este Institutul Elie Wiesel.Nu? Sunteți 
de acord? Se opune cineva? Eminescu este o 
sumă a sumelor valorilor românești.” În timp ce 
marile naţiuni îşi promovează poeţii naţionali, 
la noi se încearcă ocultarea poetului Mihai Emi-
nescu de către funcţionari sau scriitori mărunţi 
care nu înţeleg opera genială a acestuia. Pentru 
detractori, Eminescu este doar „cadavru din de-
bara”, pentru această sintagmă aceştia au fost 
promovaţi în funcţii de stat. ”Produsul” aces-
tor atacuri împotriva poetului național de către 
scriitori la modă de azi, dar nu valoroși, a dus la 
vandalizarea bustului lui Mihai Eminescu de Ziua 
Culturii Naționale la Orșova de către o grupare 
neomarxistă. La noi valorile sunt ocultate, în Eu-
ropa însă promovate. În timp ce Germania are un 
Institut Goethe, cu filiale în toată lumea, în care se 
pormovează opera marelui poet romantic german şi 
cultura acestei mari puteri europene, la noi culturnicii 
se ruşinează de Eminescu, pentru că nu au organul 
şi capacitatea intelectuală privind înţelegerea valorii 
acestui geniu românesc. Încă din secolul XIX, Prusia 

PENTRU UN INSTITUT CULTURAL „MIHAI EMINESCU” 
îN țARA NOASTRă şI STRăINăTATE!

a instituit ofical cercetarea ab initio şi completă a 
operei lui Goethe, iar azi poetul german e un brand 
de ţară în toată lumea. La fel şi cu Institutul Schiller, 
în schimb instituţiile statului român nu au capacitatea 
de a promova peste hotare pe Mihai Eminescu. Există 
doar la Chişinău un Institut Eminescu. Nu întâmplător, 
în anii 1970/1980, Constantin Noica a promovat pub-
licarea operelor complete ale lui Mihai Eminescu şi 
obţinerea de către bibloteci a copiilor manuscriselor 
poetului naţional pentru a fi studiate de toată lumea. 
Constantin Noica a înţeles genialitatea poetului nos-
tru naţional şi mesajul lui peste timpuri fiind un brand 
de ţară. Cercetătorii au descoperit că Mihai Eminescu 
a avut şi o carieră de diplomat. Eminescu a fost an-
gajat al Ministerului Afacerilor Externe în perioada 
anilor 1872-1874, în funcția de translator și secretar 
la Agenția Diplomatică a României la Berlin.

    Mihai Eminescu a fost şi un precursor al teoriei 
relativităţii.„Ştiaţi că în poeziile lui Eminescu se găsesc 
indicii ale teoriei relativităţii? Că sunt sugestii ale unor 
concepte din mecanica cuantică? Că manuscrisele lui 
Eminescu conţin celebra formulă a lui Einstein E=mc2, 
cu zeci de ani înainte ca ea să fie descoperită?” Așa își 

începe cercetătorul Cristian Presură vloggul dedicat 
lui Mihai Eminescu și publicat anul acesta, pe 15 ianu-
arie, la 170 de ani de la nașterea poetului. Cristian 
Presură explică pe înțelesul tuturor apariția în poezi-
ile lui Eminescu a unor indicii ale teoriei relativităţii, 
cu zeci de ani înaintea descoperirilor făcute de Ein-
stein: Cunoscutul fizician spune, în explicația video 
publicată pe vlogg-ul său – Fizica cu Cristian Presură: 
„Mulţi cred că teoria lui Einstein se regăseşte în poe-
zia eminesciană ‘La Steaua’. La steaua care-a răsărit

E-o cale-atât de lungă,/ Că mii de ani i-au trebuit/ 
Luminii să ne-ajungă. Frumos, adevărat şi simplu. 
Totuşi, îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar versurile 
de mai sus nu au legătură cu relativitatea lui Ein-
stein, ci doar cu viteza finită a luminii. Aceasta, însă, 
era cunoscută şi măsurată cu 150 de ani înaintea lui 
Eminescu, de fizicianul danez Ole Romer”. Sigur cali-

tatea unui geniu este de a prevedea anumite teo-
rii. Mihai Eminescu a fost un precursor al multor 
idei complexe, care au apărut după trecerea sa 
la cele veşnice. De aceea, cred că este de datoria 
statului român, a guvernului înfiinţarea unui Insti-
tut „Mihai Eminescu” în România, cu sucursale în 
străinătate care să se ocupe de cercetarea operei 
poetului şi de promovarea poetului naţional în 
străinătate. Mihai Eminescu poate fi un brand de 
ţară foarte achiesat de lumea culturală din Româ-
nia şi din lume. Ştia bine Noica de ce l-a numit 
„omul deplin al culturii române” pe Mihai Emi-
nescu. În acest nou institut să se studieze opera 
genialului poet și conexiunile cu marea cultură. 
În locul Institutului Cultural Român avem nevoie 

de un Institut cultural „Mihai Eminescu”, care să ne 
reprezinte cultura și civilizația în străinătate. Să nu fie 
o sinecură pentru securiști și politruci, ci o pepinieră 
de scriitori și oameni de cultură români. Institutul cul-
tural „Mihai Eminescu” trebuie să fie o fereastră de 
lumină și cultură românească către Europa și lume.

Gelu DRAGOș

Una dintre marile tragedii care 
ni se pot întâmpla este să nu 

mai ştim cine suntem, adică să mer-
gem obercăind sau în alt mod spus, 
parafrazându-l pe Socrate: „să nu ştim 
că nu ştim nimic”.  Ori, cu o astfel de 
atitudine cu siguranţă că nu vom afla 
niciodată nimic. Vom fi nimic. Acesta, 
cred eu, este motivul pentru care lon-
gevivul și uriașul prin opera sa literară 
Al. Florin Țene, ne propune volumul 
”Căutându-L pe Dumnezeu”, editura 
”Napoca Star” din Cluj Napoca.

Prin această nouă apariție, autorul se  
dovedește un generos și dorește să ne  
transmită, în scris, din experiențele Dom- 
niei sale acumulate în timp și în regi-muri 
diferite. Încearcă să găsească răspun- 

„CăUTâNDU-L PE DUMNEZEU” DE AL. FLORIN țENE - BALSAM 
PENTRU SUFLET

suri esențiale în ceea ce privește rostul și 
menirea omului pe pământ, pornind de 
la sănătoasa filosofie țărănească: ”Dacă  
nu ai clădit o casă, ai făcut un copil și ai 
sădit un pom, ai făcut degeaba umbră 
pământului”. Încearcă și reușește cu 
brio să identifice cauzele care duc la îm-
plinirea sufletească (karma), descoperă 
terenul fertil și condițiile pentru o 
viață dedicată Creatorului, familiei, 
operei Domniei sale dar și semenilor, 
umanității într-un singur cuvânt.

De altfel, Al. Florin Țene afirmă, 
pe ultima copertă a cărții, chintesența 
existenței umane: ”Însăși faptul că în 
oceanul primordial, în ciorba aceea 
s-a născut prima celulă vie care a tre-
cut prin tot lanțul trofic până la om, 
devenind Celula lui Dumnezeu, adică 
conștiința omului prin care ne vede 

Dumnezeu și ne judecă, omul nu a 
știut s-o înțeleagă. Fiindcă însăși acea 
celulă vie primordială a fost o creație 
în evoluția unei forțe pe care omenirea 
a denumit-o Dumnezeu, Alah, Yehova, 
inclusiv taoismul chinezesc, etc”

Volumul ”Căutându-L pe Dumne-
zeu”, în cele 250 de pagini, îl pune pe 
ateu în dificultate fiindcă autorul vine 
cu argumente palpabile, puternice, 
de netăgăduit. Fără îndoială, sunt lu-
cruri pe care nu le putem explica cu 
mintea noastră. Ne depăşesc pur şi 
simplu. Ateul însă, nu recunoaşte asta. 
El ştie, are întotdeauna la îndemână o 
explicaţie. Pe  Dumnezeu îl găseşti nu-
mai dacă îl cauţi cu toată inima. Asta 
o afirmă Dumnezeu însuşi în Ieremia 
29:13. Se cere, deci, sinceritate. 

(Continuare în pag. 7)



Ion MICUț

Prin noua sa carte „Irizările apu-
sului” publicată de editura 

„Proșcoala”,  în anul 2022, doamna 
Turluianu Maria își asumă respon-
sabilitatea riscului de a deschide pub-
lic ferestrele sufletului său pentru a ne 

prezenta grațioasele sentimente și trăiri spirituale 
care au germinat viguroasele sale creații poetice.

Am cunoscut-o pe doamna Turluianu Maria, 
profesoară de limba română și limba rusă, la Cena-
clul artelor de la Societatea Culturală „Anton Pann” 
în vremea când președinte era regretatul om de carte 
Costea Marinoiu.

Din poeziile citite timid, cu oarecare neîncredere 
în sine, la microfon, am descoperit o riguroasă ținută 
intelectuală, o persoană dornică de colaborare cu 
oameni dedicați culturii, în special literaturii. Treptat, 
impresia despre reala înclinație a sa spre creația lirică 
s-a consolidat în anul 2013, când i-a apărut volumul 
de poezii „Evadarea din singurătate” la editura „Ro-
tipo” din Iași, însoțit de o apreciere critică din partea 
Forumului Cultural al Râmnicului, semnată de profe-
sorul Ion Soare. 

În paralel cu creații originale, a tradus din lirica 
marilor poeți ruși, rezultând o antologie publicată în 
anul 2016 cu titlul „De la Pușkin la Evtușenko”.

Nu au greșit cei care din timpuri străvechi au 
creat metafora simbolică „femeia – floare”, o unică 
simbioză și grațioasă a ființei umane cu perfecțiunea 
lumii naturale.

Tot ce s-a plămădit, răsădit, multiplicat în binomul  
model „femeia – floare”, au îmbogățit eternul univers 
uman cu emotivitate, gingășie, sensibilitate, rafina- 
ment, atenuând excesele distructive care mai sălăș-
luiesc încă în adâncuri fermentului sufletului uman: 
violența, ura, raptul, dușmănia. Exemplificăm din poe- 
mul „Pax vobiscum!”: „Haideți, când nu e prea târziu 

MARIA TURLUIANU - POETA SENSIBILITățII SENIORIALE
/ să lăsăm cerul în grija păsărilor, / al căror ciripit nu  
îngrozește, / să păstrăm aerul respirabil / și apa potabi- 
lă! / Să ne bucure curcubeul și gustul / unei vieți sin-
gure, fără riscuri, / fără dureri ireparabile!” (pag. 24).

Vedem în construcția poeziilor principiile, 
concepțiile și obiectivele pe care le-a cultivat au-
toarea și i-au ordonat viața personală, a familiei, a 
relațiilor cu semenii, ce pot fi asimilate ca modele de 
perfecționare a gândirii umane.

Creând poezie, autoarea ne deschide ferestrele 
sufletului sensibil, ca oricare sclav al lirismului, dar 
își exprimă și dezaprobarea față de 
anomaliile care bântuie omenirea încă 
și care mai sălășluiesc între indivizi, în-
tre popoare și religii.

Principiile și concepțiile asimi-
late în copilărie, în școală și în viață, 
transpar în poezii-eseu: „Aniversare”, 
„Bilanț”. Autoarea aduce recunoștință 
Ziditorului pentru frumusețile naturii 
și pentru culmea creației Lui dotată cu 
rațiune, cu conștiință și sentimente.

În poemul sus menționat, „Aniver-
sare”, ne relevă principiul coordona-
tor al concepției sale: „Mă vedeam, 
la venin imună / și contra ipocriziei, 
călită, / dar, iată, singurătatea, acum, 
/ deschise amândurora drum! / Doamne, ajută-mi să 
rămân / în lumină și pe verticală, / să mă mai bucur 
de soarta dată - / iubire, prietenie, chiar și ostilitate.” 
(pag. 32)

Există garanția ca oamenii care își construiesc 
viața și existența pe asemenea reguli ale demnității, 
vor asigura progresul uman, fără stări conflictuale și 
atavisme ancestrale: „Treptat învățăm slove dragi: / 
mamă, tată, bunici, frați, / acasă, patrie, soare, / cân-
tec, îngeraș, floare... / cuvântul balsam-rugăciune / 
readuce pacea gândirii, / stinge ura, zidește speranța 
/ în mai binele omenirii.” („Cuvântul”, pag. 98).

Ca să ne curățăm de vicii, păcate, angoase, 
vicleșuguri, trebuie să citim și să recitim asemenea 
compuneri literare precum rugăciunile zilnice.

Cel care a adoptat criteriile armoniei umane nu  
poate fi decât un om bun, care își edifică viața aducând 
recunoștință Creatorului, care a dat conștiință și conști- 
ență bucății de lut din care a fost alcătuit și însuflețit.

Imaginile pe care dorește să ni le transmită sunt 
senine, profunde, dar accesibile înțelegerii cititorului, 
autoarea nefiind preocupată de experimente sim- 
bolistice, de inovații lexicale, ori de „li-cențe poetice” 

de dragul rimei. Aceasta este și un 
atribut al profesiunii sale de bază, de 
cadru didactic, pentru a fi înțeleasă de 
cei cărora li se adresează.

Volumul „Irizările apusului” consti-
tuie o vitrină bogată în culori și nuanțe 
tematice despre lumea înconjurătoare, 
iar propriile sentimente le întâlnim în 
poezii aluziv-discrete despre marea 
iubire a sa, dar și despre efemeritatea 
primelor experiențe experimentale – 
„stropi de rouă în zori”.

Catrenele satirice înserate în 
această carte, nu formează un capitol 
separat, dezvăluind înclinația sensi-
bilei Maria Turluianu și spre umorul 

benefic caricatural, uneori de epigramist, fără intenția 
afirmării în acest domeniu.

Avem în față o coloratură suavă și plastică, de 
impresii prezentate liric de către o autoare aparent 
introvertită, dar cu accente moralizatoare și de rafina-
ment literar.

Sensibilitatea dumneaei nu e fragilă precum 
geamul unei vitrine, ci este bine armată, flexibilă; 
sinceritatea autoarei este totuși distantă, arătându-
se lumii prin poeziile și comunicările interumane, dar 
este interzisă intrarea în lumea sa interioară pe care o 
păstrează în penumbre tainice. 

Emil MANZUR

Palatul Justiției din București a fost ridicat între anii 1890-
1895, pe locul în care funcționa Curtea Judecătorească de 

pe moșiile boierilor Crețulești și Golești, pe terenul din grădina 
„Palatului cel mic” a lui Brâncoveanu, după planurie arhitecților 
Albert Ballu și Ion Mincu. Piatra de temelie a fost pusă personal 
de regale Carol I al României, pe data de 7 octombrie 1890, de 

execuția lucrărilor ocupându-se firma inginerului Nicolae Cuțarida.
Inaugurată la data de 4 octombrie 1895,  

clădirea Palatului Justiției are (ca și în Palatul 
Universității din Iași, „Sala pașilor pierduți”) Sala 
Orologiului, care ocupă un sfert din cei aproape 
13.000 de mp, cât reprezintă amprenta la sol a 
clădirii.

Construită în stil neorenascentist, clădirea 
are deasupra intrării principale șase statui ale-
gorice care semnifică: atenția, vigoarea, legea, 
justiția, elocvența și adevărul, sculptate de Carol 
Storck, Frederic Storck, Wladimir Hegel și George 

EDIFICII CULTURAL-ISTORICE ROMâNEșTI

PALATUL JUSTIțIEI DIN BUCUREșTI
Vasilescu. Alte două statui se află pe acoperiș, în stânga și în dreapta ceasului, sem-
nificând forța și prudența.

Cu ocazia inaugurării palatului a fost emisă „Medalia inaugurării Palatului de 
Justiție din București”, sculptată de Louis Stelmans și care reprezintă pe o parte bustul 
lui Carol I Regele României, iar pe cealaltă parte personificarea justiției reprezentată 
de un personaj feminine, așezată pe un tron, cu o spadă în mâna dreaptă.

Mișcările seismice repetate, mai ales cutremurul din 1977 a produs multe 
degradări clădirii, astfel că între anii 1979-1981 au fost executate lucrări de consoli-
dare, dar de slabă calitate. Drept urmare, după anul 1989, arhitectul lui Ceaușescu, 

Camil Rogulski, a dezvăluit că pentru anul 1990 era  
programată demolarea palatului, deoarece era con- 
siderat nesigur. 

Până în anul 1999 palatul a rămas utilizat, când 
a fost luată decizia consolidării și re-staurării lui, 
care a durat trei ani, din 2003 pâmă în 2006. După 
finalizarea lucrărilor, în Palatul Justiției au reve-
nit următoarele instituții: Curtea de Apel Bucu- 
rești, Judecătoria Sectorului 5 București, Asociația 
Magistraților din România, Uniunea Națională a 
Barourilor din România și Baroul București.
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Ovidiu Cristian DINICă

Victor era obișnuit să vadă pri-
virele triste ale celor din jur. În 

preajma Sărbătorilor Pascale, vremea 
ținea cu oamenii, nu era nici cald, nici 
frig, așa că simți că era timpul să iasă 
la o plimbare. Dorea să înțeleagă ce se 

întâmplă în orașul său dominat de letargie.
În piață, aplecat asupra gândurilor, nu realiză că 

șoferul unui autoturism se pregătea să scoată mașina 
din parcare. Se sperie pe moment, mașina venea spre 
el. Încercă s-o ocolească, dar nu avea cum. Iritat, îi 
strigă bărbatului de la volan:

– Uită-te pe unde mergi!
Omul opri brusc și deschise geamul portierei, gata 

să-l apostrofeze. Victor se așteptă la riposta dură a 
propietarului și vorbi primul:

– Nu vezi cum conduci, doar trec oameni! Privește 
în urma ta!

Șoferul, buimac, tăcu mâlc, simțindu-se vinovat. 
Acesta, un individ tânăr cu privirea ageră, era totuși bla- 
zat. Încurajat de tăcerea șoferului, Victor merse mai 
departe, simțind pe șira spinării cum valuri de căldură 
alternează cu frisoane. Conștient că privirile curioșilor 
îl urmăresc ca o trenă invizibilă deveni mândru.

– Are dreptate domnul! auzi în spatele său vocea 
unei femei.

– L-ai văzut dragă, răspunse și prietena femeii, ce 
sigur pe el era pietonul?

Flatat de ecoul primit în apărarea sa, simți că-i 
cresc aripi.

Pe naiba, își spuse Victor în gând, frica păzește via. 
Totuși, lui Victor îi plăcu cum femeile l-au caracterizat 
ca fiind „un domn”, deoarece el se știa un împrăștiat 
și un timid.

Încă se gândea la întâmplările mărunte, dar 
săcăitoare, ce-i stricaseră ziua anterioară. Firma de 
telefonie al cărui abonat era de mulți ani, îi mărise 
brusc abonamentul fără să-i ofere nimic în plus, ceea 
ce pentru el era similar cu o înșelătorie. Îl dezgusta 
desconsiderarea pe care o constatase în rândul aces-
tor firme, numite de servicii, dar care profită de nai-
vitatea clienților. Tot în acea zi casiera unei bănci îi 
încurcase facturile, situație care îi produsese un put-
ernic disconfort.

Nu putea accepta neglijența financiară, dar nici 

VICTOR, UN OM SINGUR
schimbările apărute brusc. Era convins că lumea este 
plină de schimbări și nu poți să te opui lor, dar apariția 
lor inedită îl tulbura de fiecare dată.

În drumul său spre centrul orașului întâlnea si-
luete, le vedea fețele fragile, pe unii îi cunoștea, le știa 
preocupările, pe mulți îi bănuia că poartă măști. Le 
vedea măștile caraghioase, în spatele cărora respirau 
greu, dorind să afișeze alte caractere decât cele reale. 
Unora le putea face portretul, le descifra dramele, 
el credea că toți au sufletul tapetat cu vise. Cei care 
renunțaseră la speranțe, din pricina unor convingeri 
greșite, eșuaseră lamentabil, frica dominându-i.

Și lui îi era teamă de respingere.
Observă cu încântare copacii înverziți, dar și blo-

cul unde se afla o schelă pe care muncitorii efec-
tuau reparații. Cu privirea după păsări nu observă 
interdicția de a nu trece pe acolo sau poate nici nu 
exista vreo avertizare. Pe schelă se ridica o găleată de 
mortar cu marginile murdare. Auzi un glas de femeie 
ce-l atenționa, dar prea târziu. Stropi mari de ciment 
cădeau asupra sa.

Nu se sperie, dar simți repulsie. Cimentul îi 
murdări costumul.

– Mama măsii, strigă el! La naiba! Nenorociților!
Câțiva zilieri priviră de sus și fluierară a pagubă.
– Deșteptule, îi reproșară ei! De ce nu ești atent, 

visătorule!
Unul mai isteț căută să-i tempereze.
– Lăsați-l mă, că-l știu! Este poet.
Dintr-odată se făcu liniște. Apoi văzduhul a fost 

cutremurat de râsete. Un val de rușine îl asaltă și se 
grăbi să părăsească locul. În urma sa se auzi doar:

– Cască ochii! Noi muncim, nu gândim!
– Ce lume, își spuse, ce lume!
Indignarea îl cuprinse. Epitetele curg rapid când 

nu ești asemenea maselor.
La câțiva pași distanță de șantier tot de pe un bloc 

a fost aruncat un măr. Fructul a căzut la un metru de 
el și s-a spart în bucăți care au ajuns la trecătorul din 
fața sa,acesta tresări, se uită în sus și strigă:

– Care arunci, mă?
Indiferența celorlați trecători era jenantă. Resem-

nat, Victor continua să meargă. Deodată trecătorul îl 
privi furios.

– Tu de ce nu te revolți?Omul din fața sa era înalt, 
între două vârste, cu privirea sinceră.

– Nu ai nimic de spus? continuă același trecător.

Să-i spun că revoltatul este cel ce pierde gândi Vic-
tor, mai bine tac. Poate mi-ar trebui și mie o mască.

Ce să-i spun? Că toate sunt la fel, de pică mortar 
sau fructe. Vinovat ești tu, că te aflai acolo, la momen-
tul nepotrivit. Ce sa-i spun? Că unii sunt mai grozavi 
decât alții, că nu există egalitate? Cu aceste gânduri 
Victor se îndreptă spre podul care era un reper al ur-
bei. Pe pod întâlni un grup mare de tineri gălăgioși. 
Inițial nu-i băgă în seamă. Dar grupul se împrăștiase 
pe toată lungimea podului. Lumea era a lor. Vorbeau, 
se agitau, părea că nu le priește liniștea.

Auzi pocnetul unei petarde, dar nu-l luă în con-
siderare. Exploziile petardelor, însă, se înmulțeau. 
La următoarele, deveni atent. Sunetul repetat al pe-
tardelor se transformase în ceva agasant. Exploziile 
alungau liniștea cartierului.

Victor se adresă tânărului care arunca petarde 
spre hazul celorlalți:

– Nu mai arunca!
Dar individul, provocator și cu indiferență, își con-

tinua tirul necruțător.
– Vei avea pe conștiință animalele cartierului și 

bolnavii, îl apostrofă Victor. Nu-ți pasă de ceilalți?
Ceilalți tineri din grup râdeau cu aroganță. O fată 

interveni:
– Nene, suntem tineri, ne distrăm și noi....!
– Halal distracție, se arătă indignat Victor. Asta 

nu-i distracție, ci zgomot!
Însă tinerii nu-l ascultau, distrându-se grozav. La 

un moment dat, aruncară o petardă spre Victor care 
se feri în ultima clipă. Petarda căzu în apă, dar înainte 
pocni asurzitor. Victor, uluit, țipă:

– Inconștienților!
Cel care aruncase mai devreme cu petarde îi vorbi 

pe un ton zeflemitor:
– Omule, ești o generație învechită! Du-te și vezi-ți 

de nepoți! Lasă-ne! Voi nu mai contați, ne-ați alungat 
visele, ne-ați distrus cu felul vostru supus și tembel. 
Vrem totul acum și aici!

Victor ar fi putut să-i spună că la vârsta lor si el dori-se 
să schimbe lumea, numai că lumea nu se schimbă. Vic- 
tor tăcea iar tăcerea sa era ca o conștientizare. Era uluit.

– Du-te și reclamă! Nu ne pasă!
Nervii colorară fruntea lui Victor. Coborî scările ce ple- 

cau de pe faleză. În urma sa auzi glasul fetei din grup:
– Tot degeaba, dacă nu l-ai pleznit!
Atunci a grăbit pasul și era gata să se împiedice când 

lângă picioarele lui apăru un câine. Privi în ochii mari 
ai animalului și simți o bucurie copilărească, de par- 
că patrupedul i-ar fi vorbit. Pe dată, neliniștea și ner- 
vozitatea s-au împrăștiat. Victor nu mai era singur.

1 DECEMBRIE 2022, LA UMBRăREșTI - GALAțI
(Urmare din pag. 3)

Programul artistic a continuat la o locație în apropiere de comuna Umbrărești 
unde părintele Ionel Rusu a moderat două lansări de carte iar părintele Ionel 
Gheorghiță a coordonat spectacolul tinerelor interprete de muzică populară și 
cântece patriotice din parohie. Cu aceasă ocazie am avut prilejul de a prezenta 
cartea „Cuvântu-i nestemată pentru toți”, prima lucrare a doamnei Lucia Țigănuș 
Meleacă. Autoarea, ne poartă prin lumea frumoasă a poeziei sale, prin cuvinte 
meșteșugite ne spune povestea marilor înaintași, ne încântă cu vorbe alese la ceas 
de seară, ne spune despre înțelepciunea bunicilor, a părinților, ne îndrumă spre 
credință, spre rugăciune. Chiar dacă este la început de drum pe tărâmul greu al 
poeziei, Lucia demonstrează că are talent și dorință de a înmulți talantul primit în 
dar la venirea pe această lume.  Tinerii din ziua de astăzi sunt inteligenți, frumoși 
dar trebuie educați încă de mici în spiritul și litera legii, în dragoste de neam și de 
țară, în datoria de a ne apăra patria și valorile patrimoniale. Alături de familie și 
școală, biserica are un rol important în viața tinerilor. Ne-am bucurat să vedem 
cât de implicat este părintele Ioniță Gheorghiță în apărarea valorilor românești, ce 
repertoriu frumos a ales pentru o zi atât de importantă pentru nemul românesc. 

Se cuvine de asemenea să mulțumim părintelui Ionel Rusu pentru invitația de a 
fi martorii unui moment cultural foarte frumos organizat, pentru ospitalitatea și 
generozitatea nemăsurată. Alături de fratele domniei sale, părintele Todoriță Rusu, 
venit de la București, ne-au deschis ușa casei părintești, ne-au ospătat cu merinde 
tradiționale, iar  seara împreună cu părintele Gabriel Constantin, am fost părtași 
unui cenaclu literar într-o casă moldovenească autentică. Trebuie să subliniem 
că dintotdeauna preoții s- au implicat în păstrarea, conservarea și transmiterea 
generațiilor viitoare a tradițiilor, obiceiurilor și valorilor românești. La aceste clipe 
minunate au participat : Silvia Giurgiu, Maria Brădean, Mihai Ghebrea, Lelia Cio-
banu, Liliana Hodoroagă și soția părintelui Gabriel. Seria evenimentelor cultural 
- spirituale a fost precedată de o invitație în studioul Ascior Buzău. Împreună cu 
domnul Nicolae Mușat am făcut o retrospectivă   a proiectelor și manifestărilor  re-
alizate la Biblioteca Județeană „ Antim Ivireanul”  Vâlcea.  La televiziunea Campus 
Tv din Buzău, doamna scriitoare Radu Roxelana a remarcat activitatea prodigioasă 
desfășurată în bibliotecile vâlcene. Timp de două zile am trăit emoții și momente 
cu o mare încărcătură spirituală și de un patriotism autentic. Am prezentat cărțile: 
„Oameni, Locuri, Istorii”, „Mărturii în lumina icoanei Maicii Domnului”, și „Amintiri 
ale măreţiei trecutului îngropat de veacuri- comuna Glăvile”, pe care le-am publi-
cat în colaborare cu Iuliana Radi, Adrian Constantin Catană, Maria Lica Catană și dr. 
Alin Pavelescu. Clipe frumoase, Oameni minunați! Slavă Domnului!  



CA O PLOAIE DE FOC
 N. TOșU

Anul 1961. Zvonurile că se va face ,,colectiv’’ năpădiseră 
minţile oamenilor să-i demoralizeze, multora nevenindu-le 

să creadă, iar cei mai fragili mental, în efuziuni de răime şi neputinţă, 
încheiau fugarele discuţii cu invariabila exclamaţie: ,,Să îl ia cu furci 
cu tot!’’ După sărbătorile de iarnă, chiar aşa a fost.

Grozăvia a început cu anul 1947, peste zilele căruia ţăranii au 
trecut mai mult târâş, o aşa secetă şi foamete nu ar fi luate drept 

monedă de răscumpărare pentru oricâte vinovăţii să dai socoteală. Urmărind 
credinţa în Dumnezeu, toate rămâneau ca un păcat pedepsit meritat.

Cu fiecare ceas, zi, săptămână, lună, an, până în 1962, ţăranii au trăit infinit 
mai multe lipsuri decât le-ar fi adus alte şi alte înfierbântate secete. Să fi încercat 
o mică răzvrătire, dar împotriva cui? Tuturor li se spunea despre ,,puterea partidu-
lui’’ şi ,,nevoile ţării’’. Noţiunea de ,,om’’- o frunză-n vânt. Speranţa pâlpâia spo-
radic. Agăţată într-o mie de gheare, se instalase o stare de sufocare. Perspectiva 
zilei de mâine intrase în amorţire. Ce bine ar fi urmat, decât moartea? Mulţi şi-o 

Tanța TăNăSESCU 

Proiectul Gala ”SENIORI de 
COLECȚIE”, inițiat și organi-

zat de Asociația “Institutul pentru 
Îmbătrânire Activă”, își propune să 
fie o punte între generații, cu scopul 
de a aduce în centrul atenției mari 
personalități, oameni de valoare care 

au contribuit semnificativ la promovarea și valorificar-
ea imaginii României și care au influențat în bine zeci 
de generații. Ajunsă la a șasea ediție, gala desfășurată 
în data de 31 ianuarie a.c. la Sala Luceafărul din 
Capitală l-a avut invitat de onoare pe marele artist Gri-
gore Leșe, aducând împreună multe sute de seniori 
precum și reprezentanți din toate celelalte generații. 

Primele ediții ale acestui proiect lăudabil au avut 
invitați de onoare pe multipla campioană olimpică 
Elisabeta Lipă; pe talentata artistă a muzicii ușoare 
românești Stela Enache; pe General Lt.(rtr) dr.ing. Du-
mitru Dorin Prunariu, primul român și singurul care a 
zburat în spaţiul cosmic; pe celebra și îndrăgita actriţă 
de teatru și film Maia Morgenstern, manager al Teat-
rului Evreiesc de Stat; pe prof.dr. Dumitru Constantin 
Dulcan, General de Brigadă (rtr), medic primar neu-
rologie, psihiatru, scriitor, doctor în medicină și doc-
tor în științe medicale.

Invitatul de onoare al primei gale din acest an, 
Grigore Leșe, s-a născut în satul Stoiceni, județul 
Maramureș, la 20 februarie 1954. A absolvit Liceul de 
Muzică din Baia Mare și Academia de Muzică „Gheor-
ghe Dima” din Cluj - Facultatea de Instrumente și Can-
to (fagot). Este Doctor în Muzică (calificativul Summa 
cum Laudae, cu teza ”Horea în grumaz. Consideraţii 
teoretice şi practice ale interpretării genului dintr-
o perspectivă stilistică”), Doctor Honoris Causa al 
Universității de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad și pro-
fesor de Etnomuzicologie la Facultatea de Litere a 
Universității Bucureşti.

Pentru a întregi prezentarea marelui artist Grigore 
Leșe, care ne-a împărtășit cu generozitate din fabu-
loasa lui poveste de viață, amintim cărțile sale: ”Acum 
știu cine sunt: Însemnări și aduceri aminte”, apărută 
în 2013 la Editura Humanitas, și ”Chipul umilinței”, 
scrisă în timpul pandemiei. Este foarte cunoscut și 

MISIUNEA îN VIAță A LUI GRIGORE LEșE 
ESTE Să îMPARTă BUCURIA CU OAMENII

îndrăgit și prin emisiunile sale de la Radiodifuziunea 
şi Televiziunea Română, distinse cu numeroase premii 
și trofee - ”La porțile Ceriului”, ”Drumurile lui Leșe”, 
”Lumea și muzica tradițională” . A primit în 2007 
Marele Premiu al A.P.T.R pentru emisiunea ”La porțile 
Ceriului” (TVR Cultural) iar în 2009 Premiul pentru ju-
rnalism cultural decernat de Radio România. Apreciat 
pentru talentul său, Grigore Leșe a compus și muzică 
pentru filme de artă şi documentare – ”The Pharaoh”, 
”Gunpowder”, ”Treason and Plot” – BBC) sau ”Wild 
Carpathia” (Travel Channel). Are o discografie amplă: 
”Cântec pastoral”, (1996), ”Cântece de cătănie” 
(2000), ”Hori” (2003), ”Horile Vieții” și ”Aștepând 
Crăciunul” (2005), ”Grigore Leșe: le chant de Lăpuș” 
(2009), ”Grigore Leșe și aromânii fârșeroți din Coge-

alac” (2011), ”Înapoi la argument”, ”De  dragoste, de 
război, de moarte, de unul singur” (2011).

Este primul muzician român care a adus alături de 
el, pe scenă, artiști tradiționali din Iran, Siria și Paki-
stan, demonstrând existența interferențelor muzicilor 
străvechi din România și Orient. A fost invitat să cânte 
la cele mai importante manifestări culturale de gen 
din lume: Smithsonian Folklive Festival, Washington; 
Festivalul Vocile Lumii, Bloomington; Festivalul Mont-
martre, Paris; Francophonie Metissee, Paris; Fest Der 
Kontinente, Berlin; Culturescapes, Basel; Zilele Cul-
turale ale Băncii Centrale Europene, Frankfurt; Olim-
piada Culturală de la Atena; Festivalul Țărilor Europei 
de Est, Montreal; Festivalul “Miguel Bernal Jimenez”, 
Morelia; Expozițiile Mondiale de la Aichi, Shanghai și 
Yeosu; Gala Premiilor BAFTA, Londra.

Grigore Leșe, artistul care marchează cultura aces-
tei țări, s-a prezentat în fața invitaților, așa cum ne-a 
împărtășit, în cuvântul de introducere,  moderatoarea 

și talentata jurnalistă Mihaela Bîrzilă, cu dorința de a 
face oamenii fericiți, pentru că misiunea sa în viață 
este să împartă bucuria lui cu oamenii. Acest uriaș 
rapsod,  muzician, profesor universitar, om de cultură, 
scriitor, compozitor, Doctor în Muzică și Doctor Hono-
ris Causa, ne-a împărtășit cum a întinerit în ultimul an 
cu 20 de ani: “Mama mea, de Crăciun, o fost acasă 
și o venit și m-o colindat la 88 de ani!”. Mama este 
cea care i-a dat glasul cu care și-a aflat loc în lume iar 
Dumnezeu i-a dat Harul.

Toți cei prezenți s-au bucurat de prestația artistu-
lui care, de pe scenă, a împărtășit cu emoție și duioșie 
inedite aduceri aminte, crâmpeie din viața personală 
și artistică. De altfel s-a prezentat pe scenă cu o 
traistă în care se afla colecția sa de fluiere (fluier din 
Pakistan, fluier de la un cioban dintr-un sat din Țara 
Lăpușului, fluier din India, 2 fluiere din Argeș, unul 
din Chișinău…), cavale, tilinci din care avea să cânte 
celor prezenți. Spre finalul galei, maestrul a cântat 
și alături de Corul ”Neamul Românesc” al Asociației 
“Institutul pentru Îmbătrânire Activă”, dirijat de Ileana 
Câmpeanu. 

Remarcăm apariția emblematică a artistului pe 
scenă – cu fluierele pe umăr, cu geanta și cu pălăria.

Alexandra Dobre, Preşedinta Asociaţiei „Institu-
tul pentru Îmbătrânire Activă”, urcând pe scenă ne-a 
împărtășit: „Uneori ne este dor de rădăcini, ne este 
dor să ne întoarcem într-o lume curată și mai bună, în 
care, acea linişte de început de lume să ne înconjoare 
şi să ne poarte undeva mai aproape de Porţile Ceri-
ului”. Distinsa organizatoare a galei i-a înmânat lui Gri-
gore Leșe un superb buchet de trandafiri în culorile 
steagului național românesc și o Plachetă Onorifică 
cu inscripția ”Domnului Grigore Leșe, Horitorul de 
la Porțile Ceriului, care, prin poveștile neîngrădite de 
timp și spațiu ale unei Românii autentice, ne poartă 
dincolo de hotarul de taină al spiritualității românești”.

    Îi urăm mulți ani cu sănătate maestrului Grigore 
Leșe, fericire alături de cei dragi și multe alte proiecte 
culturale cu care să bucure generațiile! 

doreau şi-şi blestemau soarta că s-au născut. Cerul acelor nopţi devenise izvor al 
emoţiilor mortuare; de la răsărit la apus, fără de număr stele străbăteau slava, îşi 
diluau strălucirea şi piereau. Credinţa populară aminteşte că pentru o stea căzută 
de pe cer, moare un om pe pământ, iar ca poruncă divină era să nu spui nimănui 
că ai văzut. Nu apucau dimineţile să îşi răsfire lumina peste vârful copacilor, că te 
sfâşia dangănul molatec şi prelung al clopotelor. Ţăranul numai atâta zicea: Bine că 
l-a scăpat Dumnezeu!

Nesfârşitul acelui prezent a fost îndeaproape urmărit şi perfecţionat prin 
aplicarea totală a politicii sovieto-satanice a ,,înfometării crunte’’- o maşină de 
înăbuşit vigoarea, care ne-a pregătit tăcerea şi umilinţa ca-n prizonierat. Căci s-a 
dat putere de execuţie liberului arbitru, modificându-se cifrele pentru fonciere, ca 
,,haita’’ de colectori să semene printre ţărani înspăimântarea - toate regizate întru 
slăbirea totală a fiinţei -, să nu se opună nici în somn colectivizării. Unora, mai rău, 
le percheziţionau şi podul casei, sechestrându-le chiar traista cu gloduri, dosită, ori 
oala cu untură. În fruntea criminalilor de colectori se afla o femeie, o ţigancă, de 
cea mai joasă speţă – Licu, din Zmeieşti. Parc-o văd pe ţiganca Licu, din Zmeieşti - 
vorbea răstit tot timpul. Se trăia înspăimântat - un antidot pentru foame.

Omule, fă-te parte suferinţei îndurate atunci, a celor spuse de mine şi 
înfricoşează-te: ,,Îţi luau şi pielmul din căpistere, de rămâneau copiii plângând de 
foame’’. Trăiau cu zile, trăiau din pomană - o poveste ca o ploaie de foc!

Cu cei ajunşi în primăvara lui 1962, s-a făcut colectiv.
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Mihai MUSTățEA

Filele istoriei nu tac și, în fiecare 
an, în ianuarie și iunie, ne amin-

tesc pe cel care a fost și este Poetul. 
Eminescu a pătruns în conștiința nea-
mului său mai întâi și mai întâi prin an-
tume. A-l identifica cu « Luceafărul » 

nu-i deloc un truism; de unde provine el? Un student, 
printre alți vorbitori la înmormântarea lui Eminescu, a 
avut inspirația, în acel iunie 1889, de a rosti sintagma: 
“luceafărul poeziei românești”. Metafora s-a dovedit 
durabilă și s-a atașat de numele poetului, probabil 
pentru vecie. Revenim la anul 1883, reper în biogra-
fia eminesciană. Este anul publicării Luceafărului și 
Doinei. Cum despre primul poem s-au scris mii și mii 
de pagini, ne vom orienta atenția asupra Doinei și din 
motive care vor fi expuse, în continuare. Dar, pentru 
aprecierea corectă a acestui an, ne coborâm în istorie 
spre anul 1878, și chiar spre începutul deceniului ‘70. 
Istoria poeziei Doină e legată de trei episoade, care 
au marcat deopotrivă viața personală a poetului și pe 
cea a României. 

Afacerea Strousberg este prima și a zguduit viața 
publică a României aproape un deceniu; dezvăluia 
condițiile oneroase ale contractului (contracte înche-
iate, parcă la xerox, și azi), prin care trebuia ca afac-
eristul să construiască calea ferată ce avea să unească 
cele două capitale ale țării: Iași de București (Ițcani-
Vârciorova). Calea ferată avea peste 900 de km. și va 
fi construită, în zece ani, de o altă societate. Aluzie la 
acest matrapalzâc sunt versurile: “Și cum vin cu drum 
de fier, /Toate cântecele pier.” Alte două episoade au 
o coloratură patetică și concură la geneza Doinei.

Ne aflăm după Războiul din 1877, când Țara 
obținea independența, cu prețul ostașilor căzuți pe 
câmpul de luptă din Balcani, dar și cu prețul unui rapt 
incalificabil din trupul Țării. În urma Tratatului de la 
Berlin, România obținea independența, dar trebuia să 
cedeze puternicului aliat de la Răsărit - Rusia - partea 
cea mai mare a provinciei situate între Prut și Nistru, 
Basarabia (cele trei județe: Cahul, Ismail și Cetatea 
Albă). 

Al treilea episod este asociat de 5/17 iunie 1883, 
data inaugurării la Iași, în prezența suveranilor Carol și 
Elisabeta, a statuii lui Ștefan cel Mare, operă a sculp-
torului francez Emanuel Frémiet (cel care realizase și 
statuia lui Mihai Viteazul, inaugurată în 1876, în fața 
clădirii Universității din București). Eminescu ar fi vrut 
să citească poezia în fața mulțimii adunate pentru 
dezvelirea monumentului, dar în ultimul moment 

POVESTEA UNEI POEZII CONTROVERSATE: 
„DOINă“ DE MIHAI EMINESCU

s-a răzgândit. El nu a asistat la ceremonie. De ce nu 
a fost Eminescu la eveniment este o enigmă. Totuși, 
seara, la o adunare ad-hoc, la Junimea ieșeană, Emi-
nescu citește poezia Doină, o copie a celei de a opta 
variantă, după Perpessicius, eveniment evocat de Ia-
cob Negruzzi, în Amintiri: “Efectul acestor versuri, care 
contrastau așa de mult cu celelalte ode ce se com-
puneau cu ocazia acestei strălucite serbări, fu adânc 
indescriptibil. În contra obiceiului Junimii, căreia nu-i 
plăcea să-și manifesteze entuziasmul, pentru prima 
oară de 20 de ani de când exista societatea, un tunet 
de aplausuri izbucni la sfârșitul cetirii și mai mulți din-
tre numeroșii membrii prezenți îmbrățișară pe poet.” 
A fost, de altfel, ultima lectură a lui Eminescu la Juni-
mea, “un adevărat triumf.”     

Poezia a apărut ulterior, pentru prima dată, la 1 
iulie, 1883, în revista Convorbiri literare. Doină nu este 
numai o capodoperă, dar și “cântecul năzuințelor no-
astre eterne: e cea mai categorică evanghelie politică 
a românismului”. Aceste cuvinte de neuitat au fost 
rostite de Octavian Goga la dezvelirea unui monu-
ment Eminescu. 

Doină exprimă o concepție născută din spiritul 
autohton, expresia însăși a mentalului românesc și 
transfigurează un profund sentiment al istoricității. 
În Doină, materialul oral intră în construcție pentru a 
exprima însăși esența poeziei. Încă de la primul vers 
(în toate cele opt variante este stihul fără vreo modi-
ficare), Poetul afirmă, fără nicio concesie, unitatea 
de neam, limbă și teritoriu a românilor: “De la Nistru 
pân’la Tisa, /Tot românul plânsu-mi-s-a,” profețind 
“Marea Unire.” 

Dar ce crimă să fi fost aceea de a striga - mai întâi în 
articolele din Timpul, apoi și în versurile poeziei Doină 
- împotriva dușmanilor picați pe capul românului ca 
lăcustele, de care pomenește Miron Costin, în cron-
ica sa. Vom reține efortul Poetului, pentru a defini-
tiva, eliminând notele prea anecdotice, aluziile prea 
violente, un text lucrat în cinci ani, pradă stupefacției 
și revoltei cauzate de anexarea unui pământ pe care 
Ștefan cel Mare, comandantul oștilor moldave, îl 
străbătuse, patru secole mai înainte, de la Hotin și 
pân’la Mare. Iată de ce, dintre nenumărații năvălitori, 
Poetul versuiește: “Vin muscalii de-a călare.” 

Doină a fost, încă de la scrierea ei, una dintre cele 
mai discutate și controversate poezii, având drept de 
circulație sau interzisă, în funcție de interesele poli-
tice și de dictaturile ce s-au succedat la conducerea 
țării. Ceva asemănător trăim și în zilele noastre.Vorba 
Poetului: “Toate-s vechi și nouă toate.” 

Multe decenii Poezia a fost scoasă din manualele 

școlare, astăzi la fel, iar edițiile au apărut ciuntite, forf-
ecate și orice aluzie la poezie interzisă. S-a făcut închi-
soare pentru Doina lui Eminescu, în vremuri nu prea 
îndepărtate. Consemnăm două episoade.  

Primul: Iași - aprilie 1957. Doi studenți de la Uni-
versitatea ieșeană, șefi de promoție, în ultimul an, Al-
exandru Zub (moldovean, viitor profesor universitar 
și academician) - istorie și Aurelian Popescu (oltean, 
viitor profesor universitar) - filologie obțin, cu mare 
greutate, după îndelungi tratative și angajamente, 
sărbătorirea lui Ștefan cel Mare, 500 de ani de la 
înscăunarea pe tronul Moldovei. Autoritățile erau 
la grea încercare. Trupele rusești de ocupație erau 
în țară și vigilente. Era la un an de la revolta din Un-
garia. Dacă nu aprobau, se temeau de un eveniment 
asemănător. Cu inima strânsă au dat acceptul. Trei 
zile au durat comunicările și vizitele la obiectivele is-
torice. Totul a culminat cu un pelerinaj la ctitoria lui 
Ștefan de la Putna, la sfârșit de săptămână. S-a format 
o garnitură de tren cu trei mii de călători (studenți 
și “supraveghetori”), iar starețul i-a primit cu încân-
tare la pomenirea voievodului. Seara și peste noapte, 
studenții au cântat Deșteaptă-te, române și s-a reci-
tat Doină. Urmarea: starețul a fost alungat, iar peste 
un an cei doi șefi de promoție, absolvenți de-acum, 
arestați, judecați, și condamnați la câte zece ani de 
închisoare, din care au executat șase, fiind eliberați 
în urma Decretului din 1964. Aurelian Popescu, și alți 
tineri studenți, cu o memorie fabuloasă au invățat 
poeziile închisorilor românești, devenind o arhivă 
lirică. 

Al doilea episod. Cunoscutul românist eminesco-
log, Alain Guiilermou, autor al unei cărți fundamen-
tale pentru opera eminesciană: Geneza interioară a 
poeziilor eminesciene, lucrare prin care obținea, la 
Sorbona, în 1963, titlul de doctor, a vrut să nu mai 
participe, la Iași, în 1977, la lansarea volumului tra-
dus și publicat de editura Junimea, deoarece capitolul 
Doină fusese scos de cenzura comunistă. Indignarea a 
fost atenuată de ambasadorul francez, care i-a spus, 
cu subînțeles, că se află la doar 17 km.de “Măreața 
Uniune.” Alain Guiilermou s-a putut convinge apoi 
că, într-adevăr, “ceva mai încolo”, peste Dealul 
Șorogarilor, străbătut și contemplat de atâtea ori de 
Eminescu, Creangă și Sadoveanu, începea uriașul im-
periu de la Răsărit. 

Am simțit nevoia acestui excurs, deoarece, astăzi, 
când Doină este din nou anatemizată de cominterniști 
mutanți, urmași ai cominterniștilor internaționali, 
oare ce imperiu i-am putea arăta - ca sperietoare- re-
gretatului Alain Guiilermou?! ... 

Vrem sau nu, este o realitate biografică faptul că 
cel mai mare poet al românilor și-a început prodigioa-
sa-i carieră printr-o “doină” ( De-aș avea ) și și-a înche-
iat biografia poetică printr-o altă Doină - un adevărat 
testament poetic. 

Poete, este momentul: “Să-ți mântui neamul Tău!” 

„CăUTâNDU-L PE DUMNEZEU”...  (Urmare din pag. 3)

Cu o prefață semnată de Liliana Moldovan, volumul ”Căutându-L pe Dum-
nezeu” este bine structurat, pornind de la ”Zeițele nu mor niciodată, rămân în 
subconștientul popoarelor”, trecând prin miturile românilor (soarele), cu vorbi-
re despre înțelepții antici, cu referire la profeții, la ”Motivul icoanei în literatura 
română”, despre ”Nostalgia Raiului pierdut sau mitul veșniciei”, cu eseuri și studii 
aprofundate despre Orfeu, ”Hypnos și Morfeu în luptă cu Pascal”, despre ”Credința 
creștină în lumina cuvântului de învățătură”, despre Cruce, despre ”Frumusețea 
Limbii Române”, despre islam și creștinismul occidental, despre puterea cuvântului 
din noi, dar și multe alte subiecte și teme pe care nu le dezvălui acum și aici, din 
dorința de a citi cu băgare de seamă această carte – hrană pentru suflete istovite, 
într-o lume tot mai bolnavă, îndepărtată de Dumnezeu, lume nesigură datorită 

războaielor și crizelor care se abat continuu asupra Terrei și locuitorilor ei.
Cunoscător al Bibliei, Al. Florin Țene, prin această nouă realizare, s-a ghidat 

după versetul lui Isaia 66:2, oferindu-ne de Sfintele sărbători acest minunat cadou 
literar: „Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâh-
nit, spre cel ce se teme de Cuvântul Meu”. Conștientizează că nu suntem decât 
o mână de țărână, cu alte cuvinte, călătoria noastră are și un sfârșit, în Rai sau 
iad, acolo unde merg și  savanţii, şi săracii, şi bogaţii, dar diferența este făcută de 
faptele noastre.

Cartea-balsam al sufletului ”Căutându-L pe Dumnezeu” este asemeni unui 
cerc, fiindcă se încheie cu câteva poeme cutremurătoare din creația autorului. Ex-
emplific cu câteva titluri deosebit de sugestive: ”Drumul Golgotei”, ”A Înviat Iisus”, 
”Hristos a Înviat”, ”lumină pentru mama”, ”Colind”, ”L-am găsit pe Dumnezeu?”. 
Felicitări!



Mihai SPORIș

Este început de noiembrie... 
Anul de grație 2022. La Ci-

unget, acolo unde uzina electrică își 
consemnează jubileul primului kwh. 
produs, chiar în luna noiembrie, de 
ceva vreme Dorin Pavel – întemei-
etorul Hidroenergeticii românești!- 

este patronul desemnat să semnifice importanța 
acestei mari realizări tehnice românești. Se anunță un 
eveniment care să atragă atenția asupra istoriei..., cu 
lume multă și cu oficialii responsabili, chiar în faptul 
unei crize energetice, provocată de o tulburare geo-
politică! Vom fi acolo... dintr-o dragoste specială!  
Simultan primim vestea că se pune de o Adunare 
generală a Asociației Naționale a Hidroenergeticie-
nilor din România „Aqua Nostra”, și se tatonează data 
și locul. Aflăm că s-a hotărât ca adunarea să se facă la 
Râmnicu Vâlcea, acolo unde cândva în stema județului 
o turbină-floare dădea blazonul hidroenergetic al 
acestui județ, cu Olt și Lotru, valorificate exemplar 
pentru folosul național. Este de bine, mă străfulgeră 
un gând! Atuul hidroenergetic al Vâlcii  începe să-i 
fie iar recunoscut? – chiar dacă și-a scuturat Peltonul 
din ... stemă?! O rătăcire, ca multe altele, poate fi 
îndreptată, chiar atunci când strigoii sunt dintre ai tăi, 
când iudele sunt din neam și greșelile fac parte din 
viața noastră. Dar cineva aliniază subtil... planetele, 
fără intenție însă, în mod fericit... La uzina „Dorin 
Pavel” a Amenajării Lotru am fost pe 18 noiembrie, 
deși prima scânteie electrică din subteranul Ciungetu-
lui... scăpărase într-un 23 noiembrie 1972, iar final-
izarea Adunării generale a „Aqua Nostra” (tot eveni-
ment... național!) s-a potrivit tocmai în 23 noiembrie, 
la distanța jubileului istoric. Nu ne-am mai văzut de 
multă vreme și nu doar din cauza pandemiei, ci și 
dintr-un recul specific tuturor tranzițiilor cu fluxurile 
și refluxurile bâjbâielilor prin deșert, prin tunelele... 
despre care ne vom da și noi cu părerea. Ne vedem la 
Hidroserv în Râmnic, într-un sediu frumos amenajat, 

seducător, pus la dispoziție să fie îndemn revigorării, 
apoi împreună cu cei veniți de departe (doar este aso- 
ciație națională!), mergem în „sala albastră”de la Hidro- 
electrica, doar traversând Oltul peste barajul hidrocen- 
tralei Rm. Vâlcea.  Sala aceasta, aleasă special,  fusese  
în timp martoră la multe evenimente, nu doar națio- 
nale, de mare interes pentru Hidroenergetica româ-
nească. Să amintim în trecere doar de colaborarea ro- 
mâno-canadiană, pusă la cale între acești pereți al-
baștri, ori de proiectului „ape curate”, pentru râuri- 
le României, lansat și aici prin 2001. Sala aceasta al-
bastră are propria memorie, dar nu cumva este și pur- 
tătoare de ghinion? Prea multe hotărâte aici au fost 
răstălmăcite de Olimpul... centralizat în norii și ceața 
politică a Bucureștiului. Sperăm că va fi bine, pentru că 
sediul l-am adus în centrul hidroenergeticii, iar șeful  

„AqUA NOSTRA”... REVINE?
cel mare l-am ales... din faptul procesului tehnic, cel  
cu simțirea concretă a apei și a curgerii ei. Apoi sfătui-
torii din preajmă pot acoperi necesitățile de toate feluri- 
le ale unei asociații naționale, mă bântuie o speranță...

 Da! Consemnăm un restart, ca  o luare de la 
capăt într-un început... fecund, paradoxal tocmai 
când se scutură frunzele îngălbenite ale toamnei și 
în înțelepciunea iernii așezate peste noi putem intui 
calea cea bună a reînfloririi. Semnele par bune și să 
nădăjduim că după douăzeci de ani de intenții teoret-
ice și obstacole de tot felul vom ieși din cercul vicios 
ca un blestem al pățitului Sisif. Cu doar cinci zile în 
urmă ditai ministrul energiei promitea la Ciunget o 
ordonanță de urgență... și în folosul hidroenergeticii!

Societatea românească, în ansamblul ei, a trăit 
vremea din urmă în ceața iscată, nu doar  în dome-
niul care ne preocupă. Hidroenergetica nu a fost doar 
ea... în situația atâtor fluxuri și refluxuri. O cauzalitate 
generală trebuie cunoscută, pentru a ieși din cercul vi-
cios, cu atâtea încercări ratate. Prin 2000, când scena 
politică românească, cunoaște un fel de restaurație 
politică... apare Hidroelectrica, cu reglementările 
existențiale aferente. Interesul general al societății 
fusese oficial trădat, când prin declarație publică... 
statul se retrăgea din... economie, făcând hatârul 
unui capitalism sălbatic- cu aplicarea după ureche a 
legilor economice și legiuirea oficială șubredă! Statul 
român... s-a retras din domenii strategice, dar a per-
mis altor state naționale să joace în economia noastră 

națională (exemplele sunt cunoscute chiar și în dome-
niul energetic!). Între interesele de grup, individuale 
și cele naționale primele au avut prioritate, ba chiar 
și o suspectă susținere legislativă. Apariția numiților 
„băieți deștepți” este o evidență, foarte vizibilă pen-
tru sectorul energetic... procopsit cu autoritate de 
reglementare. În deșertul tranziției (una fără sfârșit!) 
au apărut idolii cei noi cu propriile lor credințe, și chi-
ar ne-am încredințat repede unei libertăți sălbatice, 
ademeniți de manipularea cu un câmp fertil în an-
cestrala credulitate românească, una care crede fără 
cercetări speciale, după dresajul unei biserici creștine 
funcționale. Între promisiune și posibilitatea reală 
a făptuirii ne-am încredințat permanent minunii 
dumnezeiești, uitând mereu că fără muncă și  price-
pere nimeni nu îți bagă în traistă. Au fost mai multe 
valuri în balansul cu flux și reflux al puterilor când 
liberale, când conservatoare, dar preocupate doar 
de sine în imaturitatea lor  de începătoare neexperi-
mentate. Legătura între administratorul suprem și 
interesul social general s-a rupt. Denunțarea fostu-
lui regim politic (din rațiuni de legitimare politică!) 
- cu viziune unitară, centralistă!- și alegerea politicii 
descentralizării extreme, fără o analiză pertinentă, a 
condamnat (fără judecată... lucidă!), mediul socio-
economic la destructurare, uneori la o ruinare a celor 
lăsate în voia sorții! Noua polarizare politică și noua 
religie a privatizării cu orice preț (ba chiar și pe un ... 

leu!), ca panaceu universal valabil a generat Babelul 
previzibil! Apoi poterele politice, în edificarea forțelor 
proprii și-au subordonat economicul cu consecințele 
vizibile, după numitele fluxuri și refluxuri, uneori 
devastatoarele sunamiuri, precum cunoscutele crize 
economice. Ce să facă biata societate românească 
în vârtejul atâtor reașezări ale geopoliticii cu impact 
global? În propria bâjbâială a integrării europene și în 
neasumarea adevărurilor proprii, imediate? Ori  ale 
schimbării macazului de prin 1989? cum să-și explice 
omul cu experiențe de viață?, specialistul școlit înde-
lung, că în decizia puterilor înscăunate – zice-se dem-
ocratic!- nu contează decât imediatul? Că nu există 
predictibilitate de pe azi pe mâine? Că se clamează 
perspectivele durabile în claxonul propagandei cur-
ente, dar deciziile sunt în contrapunct? Că vorbim 
despre energie verde și sistăm hidrocentralele aflate 
în construcție, că am desființat fondul de dezvoltare 
al sistemului energetic (Invocând continuu obiectivul 
independenței energetice! Fără o strategie clară și 

unanim acceptată!), apoi am amânat, sine die , fără 
o perspectivă clară, amenajarea întregului potențial 
hidroenergetic național calificat ca tehnico-economic 
realizabil!  În perspectivă durabilă, privind problema 
APEI, resursa naturală esențială vieții, hidroener-
getica este in integrum legată de celelalte folosințe. 
Deciziile privind valorificarea complexă a apei au 
arătat incoerența, dacă nu o condamnabilă lipsă de 
viziune strategică, pentru obținerea eficienței eco-
nomico-sociale optime. Vezi sistemele de irigații din 
coabitarea posibilă cu acumulările hidroenergetice, 
nefuncționale și obiceiul medieval al slujbelor pentru 
ploaie, cu soborul... de popi.

Da, puterile statului, cu bolile copilăriei naive și 
cu năravurile moștenite, nu puteau performa prin 
deșertul stârnit! Nu puteau vedea prin tunel luminița, 
ele fiind în vagoanele trase de locomotivă. Din frun-
tea convoiului, uneori a turmei dezorientate, meca-
nicul locomotivei-școlit pentru asta!- vedea perma-
nent luminița, ba cunoștea apriori și mersul trenului! 
Dar se acreditează ideea că există un câine de pază 
al democrației și că el ne poate spune și ceea ce ni 
se ascunde, dintre cele ce n-ar trebui să fie puse sub 
preș și ar fi de interes vital pentru mai binele tuturor. 
Câți câini, atâția stăpâni, ușor de dresat pentru codrul 
de pâine! O „putere” care să garanteze dreptatea ce-
lorlalte, greu se putea institui în moda partizanatelor 
necesare fiziologic, supraviețuirii. Soluția echidistanței 
față de puterile  din scenă, în situația în care și aparatul 
tehnic al administrației publice s-a lăsat dus în siajul 
culorilor politice, devine o problemă existențială: cine 
nu cântă în strună... poate să-și piardă vocea/slujba! 
O elită competentă în domeniul său tehnic, fără a fi 
făcut compromisul (ignorând pe secretarul florentin, 
care se referea la moralitatea mijloacelor!), fie va fi 
expulzată, cu efectele cunoscute, fie marginalizată ca 
într-un exil, care  nu poate obstrucționa  deciziile.

Au fost strigăte în pustiu? Desigur! Durerile se 
exprimă, se descarcă, uneori doar nevăzutului Dum-
nezeu. Uneori sunt consemnate în scris... pentru 
vremuri mai lucide, pentru atestarea necomplicității 
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și respectului celor morale. Există oare ecou în deșert? În larma generală a 
mulțimii încredințată că  se pricepe să discearnă între minciună și adevăr, 
numai porta-vocea se aude și numai reclama bine ticluită te ia de minți și 
își produce efectul în masa ascultătoare. (ce îndemn de la maicile noastre, 
când suntem mici și ignoranți: să fi ascultător, maică!)

Cum să strigi cu folos , credibil și să fii luat în seamă în societatea 
dezorientată și ușor de dus într-o pornire gregară? Să-ți multiplici strigătul 
prin asocierea mai multora! Cei care strigă să știe bine de ce  o fac, pentru ce 
o fac, cum să se facă pricepuți , ascultați și percepuți ca purtători ai intere-
selor generale. Prin ceea ce strigă să fie identificați ca purtători de cuvânt 
ai durerilor tuturor, între care ei, ascultătorii direcți. Așa a apărut înainte 
de 2000 „Aqua Nostra”/ Apa Noastră, ca asociație națională, echidistantă 
politic, cu expertiză în domeniul tehnic al valorificării în interes public a 
potențialului hidroenergetic al apelor României. Statutul său, conceput de 
specialiști cu expertiză, personalități recunoscute public, a adus între mem-
brii ca asociați, alături de inițiatori, oamenii domeniului hidroenergetic, în 
nume propriu, dar și persoane juridice, interesate în a-și striga problemele 
în spațiul democratic care validează adevărurile existențiale... prin vot! Așa 
a apărut Aqua Nostra/ Apa Noastră, dar buna intenție, venită la vremea to-
boganului cu șubrezirea multor membrii (vorbim de structurile... juridice!): 
Hidroconstrucția.../ cu lucrări sistate; ISPH (proiectantul!) fără obiectul 
muncii, deși potențialul neamenajat cerea... proiectele, UCM Reșița cu ci-
clurile de lungă fabricație a echipamentelor... fără perspective ferme; Hidro-
electrica în perspectiva insolvenței... parazitată legal de... „băieții deștepți” 
etc., a determinat reculul asociației chiar înaintea consolidării ei. Marile 
personalități care au gândit acest organism de feed back, necesar societății 
românești pentru gospodărirea optimă a apei , au plecat la cele veșnice, 
dar au lăsat ca îndatorare celor școliți de ei să ducă misiunea mai departe.

Reculul cel mare l-a produs declararea insolvenței, Hidroelectricii, totuși 
„perla coroanei” sistemului electroenergetic al României! Cum o fi fost po-
sibil ca această companiei din proprietatea statului (majoritar!) să fie dusă 
în această situație? Ce rol să fi avut aici factorul politic, peste decizia tehnică 
a unui proces economic? Nu cumva această „perlă” este pe mai departe o 
miză în „pokerul politic” la masa jocului cu deschidere... prealabilă? Inacti-
vitatea „Aqua Nostra” în perioada aceasta dificilă, a lăsat rezolvarea prob-
lemelor, inclusiv a celor tehnice!- în seama unui avocat aflat într-o ademe-
nire a interesului politic cum s-a vădit după, cu urmări evidente pentru cine 
are o minimă expertiză asupra domeniului. Interesul special pentru infra-
structura durată în peisaj, pentru multe generații, a dispărut (vizibil pentru 
orice ochi avizat!). Efectele asupra construcțiilor și instalaților, ca urmare a 
problemelor de mediu obișnuite, dar și a celor datorate oamenilor, reduc 
dramatic durata de viață a celor făcute cu eforturi imense, fără ca factorii 
responsabili să ia act și să intervină oportun. Par negestionate și scăpate din 
vederea responsabililor îndrituiți, iar cauzalitatea trecută într-o neobser-
vare suspectă, ori lăsată în seama timpului reparator. Legislația de mediu, 
aceea cu principiul... că poluatorul plătește, pare o lozincă inofensivă, une-
ori acoperită prin amendarea păgubitului! Este nevoie de un câine de pază, 
dresat special. De ce să nu-și facă și Aqua Nostra, unul profesionist – propria 
presă specializată, prin care strigătul în spațiul public să fie un feed back 
necesar celor  responsabilizați cu administrarea, dar aflați prea departe de 
realitatea din teren? Ecouri singulare au existat și înainte! Dar cine să le ia în 
seamă altfel decât ca pe niște cârteli subiective? Dăm spre ilustrare câteva 
exemple chiar din media jurnalistică vâlceană. În ziarul din Rm. Vâlcea „Info 
Puls”, din 14 iunie 2005, apare articolul „Apocalipsa apelor” scris de Con-
stantin Poenaru (se poate citi în cartea editată de Intol Press, în 2022: „Pub-
licistica 2004-2016” la p.18-22/ ori din postarea pe www. culturaarsmundi, 
ro). În volumele noastre (vezi Nicolae și Mihai Sporiș!) dedicate... spiritului 
civic, vezi în vol. IV  („Spiritul civic-stare de fapt și deziderat”, editura ADRI-
ANSO, Rm. Vâlcea, 2006, p.100-103) articolul apărut în presa vremii: „De 
ce când vin ploile ne punem pe plâns?” În perioada insolvenței Hidroelec-
trica lansam în presă, tot fără un ecou, după ce transmisesem epistolele 
de atitudine responsabililor, un pamflet (așa... ca haz de necaz!), pe care îl 
adăugăm în anexă... Au mai fost și interviuri în presa vremii (vezi... Formula 
AS!). Credem că amplificarea semnalelor singulare, prin forța asocierii și 
perseverență, acestea pot primi ecourile că au fost auzite și efectele iden-
tificate pot îndrepta, prin reglajele în timp util, multe necazuri la vedere, 
ori potențiale! Este nevoie, mare nevoie și de-o Aqua Nostra... funcțională!

Să urăm succes noii echipe de conducere a Aqua Nostra și să nutrim 
speranța că în noua sa centralizare la Rm. Vâlcea, apele României, apele no-
astre - între care Oltul este un blazon reprezentativ!- își vor limpezi curgerile 
și cerul se va oglindi mai senin în ele! Da capo! Trebuie să spună noul dirijor, 
îndrituit Președinte (ing. Costinel Stoica), pentru marea orchestră chemată 
să concerteze... muzica apelor! Îi dorim succes lui și tuturor celor ce se pun, 
pro bono, în slujba unei cauze nobile!

27. Nov. 2022

CONTRAPUNCT,
adică despre ortopedul de la Hidroelectrica!

(unde nu-i cap, vai de picioare!)

Spunem aici ,astfel, o poveste adevărată care s-a întâmplat şi 
acum se reia, cu aceiaşi actori şi probabil aceleaşi consecinţe.

Au fost odată o mulţime de hidrocentrale despre care se duse-
se vestea în popor că produc energia electrică cea mai ieftină, fo-
losind curgerea apei prin instalaţii şi construcţii special amenajate 
să poată fi folosite pe durata a cât mai multe vieţi de oameni. Aşa şi 
era! Dumnezeu dădea apa, oamenii pregătiţi special şi amenajările 
hidroenergetice făceau energia, Guvernul îi stabilea preţul şi en-
ergia produsă era cu adevărat cea mai ieftină dintre cele produse 
în sistemul electroenergetic naţional al României. Dar panta rhei, 
adică şi vremurile, sistemele, doctrinele… curg şi ele, se schimbă 
paradigme, politici, morale, interese. 

Prin 2012, Hidroelectrica îşi avea de mult numele că este o 
vacă lesne de muls pe care, pe bază de contracte, bine făcute, o 
mulg „băieţii deştepţi”, demult băgaţi în faţă (repetăm, aceştia fi-
ind cu acte în regulă, făcute  cu clar temei juridic, ca nişte băieţi 
deştepţi!) de mult mai „deştepţii” politicieni, transpartinici, aflaţi în 
locuri vultureşti pentru prada de sub cerul lor destul de înalt. Da! 
Hidroelectrica a devenit, de prin 2000 (vezi HGR 625!) o societate 
comercială care remonopoliza un sector al energiei, în contrasens cu măsurile anterioare 
de reformă, cu filozofia pieţei de energie: vaca de muls. Politizarea făcută managementu-
lui structurii, unde au fost cocoţaţi neica nimeni, şmecheraşi recunoscuţi, cu carnete de 
partid, s-a făcut în interese , evident partizane, care însemnau şi încă tot asta înseamnă: 
bani şi facilităţi pentru partid, cu care să se obţină voturile unei puteri …  Ajunşi la putere, 
ambasadorii politici din economic, ameţiţi de promovările nevisate altfel, transmit 
ameţeala în toate structurile, mulse, anemiate şi lăsate fără indicatori de eficienţă…

Prin 2012, an electoral, un mare politician, s-a gândit să dea o lecţie „băieţilor deş-
tepţi” şi să facă demonstraţia voinţei politice pe care alţii, evident adversarii, nu au demon- 
strat-o. În căldurile electorale, folclorul este „marfă” şi la el „pune botul” tot partizanul 
dar şi neinformatul… Şi-a ales, pe sprânceană oratorul  (acesta contează în orice cam-
panie!), dintre oameni apropiaţi ca vârstă şi profesie şi i-a încredinţat operaţiunea scoat-
erii din insolvenţă, a prea mulsei de toţi (inclusiv de proprietarul ei, Statul Român, prin 
reglementările aiuritoare! Vezi noile taxe cu apa brută, amortizările, politica ANRE, etc.) 

Observând însă, că abia se ţinea pe picioarele ei, a fost desemnat pentru operaţia de 
resuscitare un doctor ortoped. Mare greşeală! Pacientul suferea grav cu capul! Avea ne-
voie de un doctor cu cap, pentru operaţia pe creier, adică asupra sistemului de conducere 
de la vârf! Acesta era grav bolnav şi suferea de… interes politic. Atunci a zis ortopedul 
desemnat, văzând ameţeala, că are el capete de rezervă şi a inventat  o echipă care să 
selecţioneze noile capete şi… ce să vezi?, şi astea erau tot cu carnete de partid, mai  prost 
pregătiţi şi mai recunoscuţi în istoria lor pentru învârteli (unii intraţi în folclorul local, alţii 
chiar cu referinţe pe la INTERPOL!). Rezultatele s-au văzut imediat! Unii din vârful de sus 
au şi pus priceperea lor în slujba… cauzei! Se vede treaba că ortopedul nici la picioare nu 
se prea pricepea. Le-a pus unora picioare prea scurte, mâini prea lungi. N-au putut fugi 
prea iute de la locul faptei şi au fost prinşi. Oricum ortopedul şi-a făcut operaţia, lumea 
este mulţumită că a scăpat de… băieţii deştepţi (asta crede ea, naiva!),  recolta electorală 
a fost culeasă, se poate încasa nu măruntul comision (a se citi onorariul, cotă parte din 
ceea ce a muls din drepturile istorice ale picioarelor!) ci şi dreptul de-a mai opera paral-
iticul, punându-i proteze noi, când de fapt aici este nevoie de neurochirurg care să oper-
eze creierul bolnav de interese politice.  Cât despre băieţii deştepţi? Ori au fost pe mână 
cu ortopedul, ori sunt cu mult mai deştepţi decât acesta în jocul în care transpartinicii, 
posibili fraţi cu toţii, sunt nu doar actori ci chiar autori dramatici, spre paguba picioarelor 
care duc în cârcă totul. Dar ca… acarul Păun, să nu fie o păţanie fără susţinere, capul, 
prietenul nostru care se dă bolnav, trebuie să rămână ascuns! Picioarele sunt de vină, au 
constatat-o experţii cu mult înainte! Le va pune în ordine Procust. Le va reteza ortopedul, 
din nou, cu măiestrie, că el ştie meserie. Le va pune iar la post negru, va elimina ceea 
ce este tânăr, ceea ce mai gândeşte singur şi cu folos, va duce prin centralizare totul în 
capul bolnav de sus, pentru ca anemierea picioarelor să fie totală şi colapsul cerebral… 
soluţia finală. Va pune Tesa în procesul direct productiv, cum crede el că te poţi pricepe 
la toate, că formarea profesională se face prin voinţă politică, indiferent de vârstă şi câte 
alte trăsnăi demne de societatea cunoaşterii în care informaţia neexersată moare în mai 
puţin de trei ani. Ortopedul nostru, ca şi gâdele din evul de mijloc, se crede atotştiutor 
ori, premeditat face pe prostul, ştiind că banii nu au miros, chiar dacă îşi omoară pacien-
tul dat spre vindecare.

Şi am spus povestea aşa, fără cal şi fără şa pentru că din spatele calului şi din faţa celui ce  
scuipă când vorbeşte, te fereşte! Nu ne ferim din faţa oamenilor de bună credinţă care 
pătimesc pentru că viaţa lor  le este otrăvită de minciună, arbitrariu şi de lipsurile provo-
cate, fără discernământ, nu de sfetnicul dreptăţii, ci de avocatul… în contrapunct, năimit 
să fie aşa! M. SPORIș



TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

UN INGINER DIN ROMâNIA ARE 1700 LEI PENSIE DUPă 50 
DE ANI DE MUNCă!

EMINESCU: „MI-E RUșINE Să FIU ROMâN!”

Leontina RUS   
    

Când a ieșit la pensie, în anul 2000, pe caz de boală, avea 
un punctaj de 2.5 care în anul 2005 însemna aprox. 5000 

lei! În anul 2005 s-au recalculat pensiile și i-au redus punctajul la 
1.07! A fost pedepsit!!! că a încasat o pensie mai mare, deci, conf 
legii nu va mai primii nici o majorare până nu este egalat de cei cu 
punctajul la fel... Între 1977 și 1991 inginerul a lucrat în Industria 
de Apărare (aviație) și în Mecanică Fină – Hidraulică (export în RDG, 

URSS...în principal) unde a ocupat funcții foarte înalte și a avut la activ aproape 
100 de invenții și inovații, produse noi și unicate, recunoscute sau nu de OSIM 
București; apoi, după 1993 a produs în întreprinderea proprie, privată, produse 
în baza brevetelor, unicate, cumpărate de marile corporații realizând un deziderat 
de toată lumea râvnit: produs în România sub licență proprie! După anul 2000 
continuă să producă (era deja pensionar) publicații culturale tipărite și on line... 
Indiferent ce explicații aduc legiuitorii acestei țări în astfel de cazuri (desigur, rare, 
dar există) după ce am citit și materialul care mi-a influențat scrisul, nu-mi rămâne 
să strig la fel ca menestrelul de la debutul mileniului III: România trezește-te!...
până nu este prea rârziu...Lucrurile nu sunt de loc în regulă! Citiți și mai jos...

„Pensia pe care o câștigă un doctor chirurg din România după 40 de ani de 
muncă. Suma este neașteptată. (Stan Nicu, 13:56, 18 nov. 2022)

Un chirurg din România, care are o vechime în muncă de 40 de ani, are o pen-
sie care va surprinde pe toată lumea. Spre norocul lui, medicul a muncit o parte 
din viață și în domeniul privat, contibuțiile acestea fiind calculate și ele la pensie, 
pentru că altfel se încadra să primescă ajutoare din partea statului.

Ce pensie are un chirug din România după 40 de ani de muncă. Suma surprinde 
pe mulți. Medicul chirurg Sorin Hâncu, fost director al Spitalului Județean Suceava, 
a hotărât să își facă publică pensia pe care o încasează după ce a cotizat nu mai 
puțin de 40 de ani la bugetul de pensii. Trebuie să se ia în calcul că Sorin Hâncu a 
salvat mii de oameni de la moarte, a făcut medicină în condiții foarte grele, a avut 
funcții de conducere în sistemul administrativ, în prezent fiind președintele Colegi-
ului Medicilor din Suceava. Sorin Hâncu spune că a ieșit la pensie cu suma de 2.000 
de lei, însă a ajuns în final să încaseze 4.000 de lei pe lună, pentru că a contribuit 
la sistemul de pensii și în calitatea sa de salariat în domeniul sanitar privat. Sorin 
Hâncu, în vârstă de 71 de ani, este și cetățean de onoare al municipiului Suceava.

Cea mai mare pensie din județul Suceava este de aproape 33.000 de lei și este a  
unui fost magistrat. La polul opus, circa 42.000 de suceveni au o pensie lunară de doar  
1.000 de lei, în timp ce pensia medie în județ este de 1.700 de lei.” (republica.ro)

Simona Maria KIS

Domnul Cristian Tudor Popes-
cu a publicat pe republica. 

ro acest mesaj, tipărit în titlu, și care 
a trezit în noi, dar  mai ales în mine, 
curiozitatea de a citi cu interes tot 
conținutul pe care, iată, îl dăm și noi 

în întregime în ziar, căci, credem, că el trebuie citit 
de tot românul. Mai ales când este etichetat însuși de 
marele nostru poet Mihai Eminescu. 

Mie nu-mi este rușine că sunt româncă pentru că 
părinții mei sunt români și de la ei am învățat, și de 
la bunicii mamei-mineri la Ocna Dejului - am învățat 
și de la manele - că nimic nu este mai bun în această 
lume decît ceea ce este al tău și se cuibărește acasă. 
Și o mașină Mercedes nu este mai bună decât o Da-
cie, decât, după ce ai cumpărat-o și este a ta. 

M-am născut la Râmnicu Vâlcea în 1982 și, în 
copilăria și tinerețea mea legată de România nu am  
consumat nimic mai bun la masă și la îmbrăcat ca bu-
nurile „made” de acasă; ca aerul și apa neîmbuteliată 
de acasă, absolut tot!...de acasă. După ce m-am căsă-
torit am mers prin lume cu soțul meu clujean, termi-
nasem și facultatea, și mi-am cumpărat un aparat de 
filmat cu care am apărut pe prima pagină a ziarului 
creat de familia mea, Cultura vâlceană, care se făcea 
și se face în continuare la noi în casă și la care participă 
nume sonore din cultura românească; am apărut ca 
fotoreporter și reclamă pentru tîrgul de ceramică de 
la Horezu, din 2008. 

Cred că v-am convins doar și cu atăt, pănă acum, 
că mie nu mie rușine că sunt româncă…numai că el, 
Eminescu, pentru că a spus asta și nu a avut noroc în 
viață a murit la 39 de ani. Și totuși, de ce dau în presa 
scrisă ceea ce ne-a transmis (și bine a făcut-chiar îl 
felicităm) Cristian Tudor Popescu…fiindcă cei de vîrsta 
mea, și alții, instalați la cârma lucrărilor care trebuie 

să fie neapărat bune, chiar perfecte (cele care țin de 
noi) procedează într-un mod josnic. 

În 2018 am venit definitiv acasă împreună cu fiul 
după o traumă îngrozitoare. Eram în tratament din 
cauza unui început de boală și, când  a venit 2019, 
odată, de două ori cineva mă tot telefona să vin la o 
ședință de care habar nu aveam, a UZPR-ului; mă chi-
ar amenința cu datul afară din organizație. Niciodată 
de cînd ne-am născut nu mi-am auzit părinții că au de 
gând să facă o ședință! Știam că ziarul nostru făcuse 
demersuri pentru înființarea unei grupări culturale…
În casa noastră niciodată nu s-a declarat de către  
cineva că este ziarist așa cum sunt ziariștii de la  
ziarele vâlcene… eram meMbru UZPR de 4 ani!...și 
totuși m-am speriat…dacă!? Odată, cIneva mi-a spus 
că nouă celor de la Intol Press ni s-au tăiat ajutoa- 
rele de la Primărie fiindcă ziarul este o afacere de  
familie…Oare de ce trebuia eu și fratele meu să fa-
cem rău celor de aca-să?...care de cel puțin 30 de ani 
au creat locuri de muncă pentru oameni de vârsta 
noastră!?...și unde?...chiar în presa la care visează 
toată lumea!

*

« Eminescu: „Mi-e rușine să fiu român!”

Mihai Eminescu: „Am spus-o într-un rând că ceea 
ce ne inspiră durerea cea mai mare și o adevărată 
teamă de viitorul acestei țări nu sunt pe atâta oa-
menii generației actuale pe cât tinerii noștri, cari vor 
stăpâni în viitor soarta nației lor. Lucrarea continuă 
a instituțiilor prea liberale au consistat la spiritele ti-
nere în dărâmarea oricării autorități dumnezeiești și 
omenești, într-o încredere oarbă în propria persoană 
neînsemnată, în nerespectarea oricărui superior. 
Ușurința cu care tinerii la noi discută oameni și lu-
cruri, espresiile de cari se servesc, suficiența și lipsa 
de naivitate e un semn că avem a face cu oameni 

îmbătrâniți înainte de vreme, cărora le-am putea 
prezice de pe acuma lipsă de statornicie și impotență 
morală. Aceasta-i pedeapsa ce ne-o dă Dumnezeu 
pentru că am făcut din școli numai unelte în care se 
îngrămădește învățarea unei mulțimi de cunoștinți, 
fără să fi îngrijit deloc pentru creșterea inimei și car-
acterului, căci niciodată tăria unui popor n-au stat 
în instrucție și numai în instrucție, ci totdeauna în 
creștere. O cunoștință, mai ales în școalele secundare, 
care nu are rol educativ e o cunoștință stearpă și nefo-
lositoare”. (1877)

„Cauza principală a căderii meseriașilor români au 
fost introducerea pripită a egalității sociale în Româ-
nia, care nu trebuie confundată cu egalitatea înaintea 
legii. Egalitatea n-au însemnat la noi prefacerea 
claselor de sus în clase muncitoare – cu o muncă 
superioară se-nțelege –, ci „boierirea” claselor de 
jos, infectarea acestora cu rușinea de muncă și boli-
rea de deprinderea claselor vechi de-a câștiga mult 
prin muncă puțină. Progeniturei meseriașilor români, 
care învățase două buchi, i-au fost rușine de-a se mai 
ocupa cu meseriile părinților, ci s-a prefăcut toată 
în amploaiați și în persoane ce fac politică înaltă, 
pun toate țările Europei la cale și aspiră de-a deveni 
miniștri, o glorie ușor de ajuns la noi, unde mai nu 
e om îndestul de mărginit pentru a nu putea deveni 
deputat sau ministru sau orișice”. (1877)

„Dar domnilor!... Mi-e rușine să fiu român! Dar ce 
fel de român! Român care vrea a-și fi însușit monopo-
lul, privilegiul patriotismului și-a naționalităței – așa 
român de paradă mi-e rușine să fiu. Naționalitatea 
trebuie să fie simțită cu inima, și nu vorbită numai 
cu gura. Ceea ce se simte și se respectă adânc, se 
pronunță arareori! Hebreii cei vechi n-aveau voie să 
pronunțe numele Dumnezeului lor! Iubesc poporul 
românesc fără a iubi pe semidocții și superficialitățile 
sale”. (ms. 2257) » (Cristian Tudor Popescu, Repu- 
blica.ro, 15 ian 2022, 20:17)
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SFâNTUL MARE MUCENIC PROCOPIE 
Patronul primului schit bistrițean

(IV)

Arhim. Veniamin MICLE
 

După moartea lui Iust ighemonul, 
a venit în Palestina, trimis de 

împăratul Diocleţian (284–305), un alt 
ighemon, cu numele Flavian, de neam 
tot din Italia, dar cu obiceiul mult 
mai cumplit decât cel dintâi. Acela, 
venind în Cezareea Palestinei şi aflând 

despre Sfântul Mucenic Procopie, l-a adus fără de 
întârziere în faţa judecăţii sale şi l-a întrebat de nume, 
de neam şi de credinţă. Ticălosul, hulind pe Hristos 
Dumnezeul nostru, a zis către mucenic: „Mă minunez 
cum spuneţi voi, creştinii, că Dumnezeul vostru este 
născut dintr-o femeie şi vă închinaţi Celui răstignit de 
oameni. Aceasta nu este nebunie oare?”. 

Mucenicul lui Hristos a răspuns:  „O, guvernatorule, 
dacă vei voi să mă asculţi cu răbdare, îţi voi arăta 
mărturii despre Dumnezeul nostru din cărţile voastre; 
însă de la început îţi grăiesc că Unul este Dumnezeu 
adevărat, neschimbat din fire, fără patimă, născut 
mai înainte de veci şi veşnic; iar nu zeii cei mulţi care 
sunt supuşi patimilor şi schimbărilor, care s-au arătat 
sub ani şi şi-au luat sfârşitul. Nu ştii oare pe Hermes 
al vostru, cel numit Trismeghistos, adică întreit de 
mare? Asemenea şi pe Socrat? Aceştia spun că 
unul este Dumnezeu, iar nu mulţi. Mai întâi ascultă 
pe Hermes, care scrie astfel către doctorul Asclipie: 
„Stăpânul şi Ziditorul tuturor, pe care îl numim Dum- 
nezeu, a zidit lumea aceasta văzută şi simţită. Dar 
de vreme ce a văzut pe cea nevăzută, care este sin- 
gură zidită preafrumoasă şi preaplină de toate bună- 
tăţile, s-a minunat de dânsa şi a iubit-o foarte mult, 
ca pe o făptură a sa”. O, guvernatorule, vezi din aces- 
tea că Hermes al vostru nu mărturiseşte că ar fi mulţi  
dumnezei, ci unul; căci dacă ar fi fost mai mulţi dum-
nezei, atunci n-ar fi fost o singură fire a dumnezeirii, ci 
mai multe firi care devin în timp! Voi ziceţi că unii din  
zei sunt mai dinainte, iar alţii mai pe urmă. Dar voi nu-
miţi pe unul, zeul cerului; pe altul, al mării, iar pe alţii, 
ai altor lucruri ce se văd pe pământ. Oare nu pentru 
aceasta a fost osândit de atenieni ca să bea otravă 
Socrate al vostru, fiindcă lepăda pe zeii cei mulţi?

Iar pe aceia pe care voi îi numiţi zei fără de moarte, 
întâi Die, mai marele zeilor, ucigaşul de tată şi bărbatul 
surorii sale, oare nu petrecea în Creta şi nu se vede 
acolo până astăzi mormântul lui? Dar Poseidon al 
vostru nu era mai marele tâlharilor, răpitor şi pierzător 
şi mormântul lui nu se află în Calabria? Deci, cum 
ziceţi că zeii voştri sunt fără de moarte, când ei au 
murit ca nişte oameni şi mormintele lor se văd şi toate 
lucrurile lor rele le ştiu bine scriitorii de cărţi greceşti 
şi latineşti? Aceştia sunt zeii voştri, care se mustră şi 
se hulesc nu numai de creştini, ci şi de închinătorii lor.

Despre Hristos, Mântuitorul şi Dumnezeul 
nostru, a zis:  S-a născut din femeie şi S-a răstignit. 
Deci, ascultă despre Dânsul tainele care se găsesc 
şi în cărţile voastre. O proorociţă a voastră, care se 
numeşte Sibila, ale cărei cărţi le-a cumpărat cu mare 
preţ Tarqviniu, împăratul Romei, a scris în cartea sa 
a doua, despre întruparea lui Hristos din Preacurata 
Fecioară, astfel: „Pe Cuvântul lui Dumnezeu, când Îl va 
naşte Fecioara, într-o zi însemnată, se va arăta o stea 
de la Răsărit, vestind oamenilor muritori acea mare 
minune. Atunci va veni la dânşii Fiul Dumnezeului 
Celui mare, purtând trup ca şi al celor de pe pământ. 
Aceluia filozofii îi vor aduce daruri: aur, smirnă şi 
tămâie şi toate acestea vor fi plăcute”.

Asemenea şi despre Crucea lui Hristos, tot aceeaşi 
Sibilă grăieşte: „O, fericite lemn, pe care va fi întins 
Dumnezeu, tu eşti vrednic nu pământului, ci cerului!”. 

Apoi grăieşte încă şi despre a doua venire: „Împăratul 
Cel mare, Care stăpâneşte toţi vecii, va veni din cer, 
voind singur să judece tot trupul şi toată lumea. 
Credincioşii şi necredincioşii îl vor vedea că este 
Dumnezeu, căci va sta pe un scaun înalt şi va răsplăti 
fiecăruia după faptele sale”.

Dacă vei mai voi să auzi şi oarecare vestiri ale lui 
Apolon Pitiul şi ale lui Amonie cel din Libia şi ale lui 
Dodonie şi Pegramen, citeşte cu luare aminte căr- 
ţile lor şi vei şti că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost  
vestit de dânşii mai înainte. El are să vină spre mântui- 
rea şi înnoirea neamului omenesc, căci Iason, boierul 
Agonaviţilor, ce întreba pe Apolon din Delfi despre capiş- 
tea ce era zidită mai întâi în Atena, zicea: „Proorocule 
Apolon, cel cu chip de soare, spune-ne al cui va fi lă- 
caşul acesta în neamurile cele de pe urmă?”. Apolon a  
răspuns: „Faceţi toate cele ce vă îndeamnă spre cin- 
stire, iar eu vă spun că un Dumnezeu este Care împă-
răteşte întru cei de sus şi al Cărui cuvânt nepieritor se 
va zămisli într-o Fecioară curată. El, Care dintr-un arc 
de foc va pleca ca o săgeată şi va trece prin mijlocul 
a toată lumea, prinzându-i pe toţi şi aducându-i spre 
darul Tatălui. Maica Lui va fi această biserică şi numele 
ei va fi Maria”. Iar când Vatos a întrebat pe Apolon, 
i-a răspuns: „Un bărbat ceresc îmi aduce primejdie 
asupra mea. Acela va pătimi, fiind Dumnezeu, dar 
nu va pătimi dumnezeirea, că amândouă vor fi în 
El, având de la Tatăl nemurire, viaţă şi putere. După 
maică El va avea moarte, cruce şi mormânt. Din ochii 
Lui vor curge lacrimi fierbinţi şi va sătura cinci mii de 
oameni cu cinci pâini, pentru care tot omul va zice: 
„Dumnezeul meu este Cel ce S-a răstignit, a murit, dar 
a înviat din mormânt şi la cer S-a înălţat”.

Sfântul Procopie, aducând pentru Hristos 
Dumnezeu astfel de mărturii din cărţile elineşti, 
guvernatorul s-a făcut ca o aspidă, nevoind să audă şi 
să înţeleagă. Deci, zicea sfântului cu batjocură: „Ales 
tâlcuitor de lucruri dumnezeieşti te-ai făcut pentru 
noi, ca şi cum ai purta cheile şi peceţile cereşti. Mai 
înainte însă de a începe să te muncesc, te sfătuiesc 
ca să încetezi cu acea multă vorbă mincinoasă şi, 
lepădându-te de creştinătate, să fii elin ca noi, 
supunându-te poruncii împărăteşti. Iar de nu, vei 
avea ca plată pentru împotrivirea ta cumplite chinuri. 
Atunci chiar nevoind, vei face cele poruncite”.

Răspuns-a sfântul mucenic: „Dacă nu voieşti 
să cunoşti pe Dumnezeul Cel adevărat, pe care toţi 
îl vor vedea cu ochii cei sufleteşti, apoi tu ucide şi 
înjunghie trupurile omeneşti, taie-le în bucăţi mici 
pentru zeii tăi, căci eu jertfesc Dumnezeului meu 
jertfă de laudă. Pe noi ne numeşti nebuni, dar ştim 
pe Unul adevăratul Dumnezeu Cel viu; dar oare nu 
eşti tu nebun că aduci jertfe celor morţi? Nu eşti tu 
nebun că te închini pietrelor celor nesimţitoare? Dacă 
piatra căreia te închini ca unui dumnezeu este lucru 
bun, atunci pentru ce o ciopleşti şi o împarţi? Pentru 
ce, împărţind-o în multe bucăţi, alegi o bucată făcută 
cu asemănare omenească şi o numeşti dumnezeu şi îi 
aduci jertfe, iar celelalte bucăţi rămase le pui la vreo 
zidire proastă sau în noroi, călcându-le în picioare? 
Tot astfel faci şi cu lemnul. Tăindu-l, scoţi o bucată din 
care ciopleşti un idol şi căruia te închini, iar bucata 
rămasă o pui la alt lucru mai prost, sau o bagi în foc.

    Deci, dacă piatra sau lemnul îţi este dumnezeu, 
apoi se cade să-l cinsteşti ca pe un dumnezeu. Iar 
dacă nici lemnul, nici piatra nu este dumnezeu, 
atunci de ce, de la lemnul cel putred şi de la piatra 
cea nesimţitoare, ceri sănătate şi mântuire? Dacă vei 
numi fierul dumnezeu, apoi şi el este supus la puterea 
focului, se face moale şi se bate cu ciocanul. Se cade 
oare a bate pe Dumnezeu cu ciocanul? Dar dacă şi 

focul îl vei numi dumnezeu? Atunci şi el este puternic, 
atât cât are ceva să ardă, iar dacă nu vei pune lemne 
pe el, îşi slăbeşte puterea. El se poate stinge şi cu 
apă, deci cum poate să fie Dumnezeu nişte materii ca 
acestea care se micşorează una ne alta?”.

Nesuferind guvernatorul să audă unele vorbe ca 
acestea, a poruncit unui slujitor, cu numele Arhelau, 
ca să lovească pe mucenic cu sabia peste grumazi. 
Deci, sfântul îndată şi-a plecat grumazii sub sabie, fiind 
gata a muri pentru Domnul. Arhelau a ridicat sabia 
cu amândouă mâinile şi, când a vrut să lovească cu 
putere în grumazi, îndată i-au slăbit mâinile şi trupul 
şi, căzând la pământ, a murit. Văzând guvernatorul 
aceasta, s-a înspăimântat şi a poruncit să lege pe 
mucenic cu lanţuri de fier şi să-l ducă în temniţă.

În ziua a şasea guvernatorul, scoţându-l la 
judecată, a poruncit să-l bată cu vine de bou şi să-l 
împungă cu ţepuşe de fier înroşite, iar rănile să le ardă 
şi să le frece cu oţet şi cu sare. După aceea, a adus un 
jertfelnic de aramă pe care erau mulţi cărbuni aprinşi. 
Deci, punând în mâna dreaptă tămâie, a poruncit 
sfântului să o întindă pe acei cărbuni aprinşi, socotind 
că, nesuferind arderea focului, îşi va întoarce mâna 
şi astfel tămâia va cădea în foc, ca să zică că a adus 
jertfă zeilor. Astfel, sfântul a ţinut mâna două ceasuri 
deasupra focului, iar el, având mintea adâncită la 
Dumnezeu, nu băga de seamă la mâna ce ardea şi 
la jertfelnicul cel învăpăiat. Deci, toţi cei ce priveau 
la aceea se minunau şi preamăreau pe Hristos. 
Guvernatorul şi diavolul, stăpânul său, s-au umplut 
de ruşine, iar sfântul, ridicând ochii spre cer, a grăit: 
„Ţinutu-m-ai de mâna dreaptă şi în sfatul Tău m-ai 
povăţuit. Dreapta Ta, Doamne, s-a preamărit întru 
tărie şi a sfărâmat pe vrăjmaşi. Dreapta Domnului a 
făcut putere şi tot ea m-a înălţat”.

După aceea, guvernatorul a poruncit să-i lege 
mâinile mucenicului şi să-l spânzure spre muncire 
şi să lege de picioarele lui două pietre grele. Astfel 
a stat spânzurat sfântul multă vreme, întinzându-se 
de greutatea pietrelor atât de mult, încât oasele lui 
ieşeau de la loc. Luându-l de la chinuri şi dezlegându-i 
pietrele, guvernatorul a poruncit să arunce pe 
răbdătorul de chinuri într-un cuptor aprins. Iar Sfântul 
Procopie, intrând în cuptor, s-a îngrădit cu semnul 
Sfintei Cruci şi a făcut rugăciune către Dumnezeu. 
Atunci, îndată a ieşit o flacără din cuptor şi a ars pe 
toţi păgânii ce erau împrejur, iar sfântul a rămas fără 
vătămare, deoarece focul se schimbase în răcoare. 
De această preamărită minune, s-au mirat şi s-au 
înspăimântat toţi şi chiar guvernatorul a fugit în 
divan de frică. Unii din cetăţeni strigau la guvernator: 
„Pierde îndată pe vrăjmaşul acesta, că de nu te vei 
grăbi, el va pierde toată cetatea cu vrăjile lui!”. Atunci 
ighemonul a hotărât asupra lui judecata de moarte, 
adică să-i taie capul cu sabia.

Scoţând pe sfânt la locul cel de moarte, el şi-a cerut 
timp de rugăciune. Stând spre răsărit şi înălţându-şi 
mâinile şi ochii spre cer, s-a rugat pentru cetate, pentru 
popoare, pentru cei din primejdii, pentru sărmani şi 
pentru văduve, ca toţi să fie păziţi prin purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu. Această rugăciune o făcea mai 
mult pentru ca păgâneasca necurăţie să se întoarcă 
degrabă la creştineasca şi dreapta credinţă, iar Sfânta 
Biserică a lui Hristos să crească, să se înmulţească şi să 
strălucească până la sfârşitul veacului.  

Sfârşind el rugăciunea, s-a auzit un glas din cer, 
prin care i se făgăduia să-i împlinească cele cerute, 
chemându-l în acelaşi timp la moştenirea împărăţiei 
cereşti. Atunci Sfântul Procopie cu bucurie şi-a plecat 
sub sabie cinstitul său cap şi, tăindu-se, şi-a pus 
sufletul pentru Domnul său, în 8 zile ale lunii lui iulie.

Noaptea, venind oarecare credincioşi, au luat 
cinstitul său trup şi învelindu-l şi ungându-l cu aromate 
şi cu giulgiu curat, l-au îngropat cu cinste la un loc 
vestit, slăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe un 
Dumnezeu în Treime, Căruia se cuvine toată cinstea şi 
slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.



Corneliu ZEANă

Una din cele mai de seamă capo-
dopere ale dramaturgiei moder- 

ne cu viziune profetică este piesa INCEN- 
DIATORII a elvețianului Max Frisch, al 
cărui mesaj este orbirea în fața perico-
lului iminent care ne așteaptă semnele  

acestuia succedându-se cu aspectul unui val distrugă-
tor, un veritabil tsunami , într-un fel un sfârșit de ciclu.

Patologia umană și-a schimbat considerabil spec-
trul. Dacă la începutul secolului trecut infarctul mio-
cardic era necunoscut încă, atunci când lista bolilor  
părea încheiată, astăzi a ajuns inamicul public numărul 
unu.  În vremea marilor războaie napoleoniene și 
până după încheierea ultimului război mondial reu-
matismul articular acut era  principala cauză a bolilor 
de inimă, dar astăzi boala a devenit o raritate, fără să 
înțelegem bine motivul acestei retrageri. Hipertensiu-
nea arterială  este un ucigaș tăcut, care scurtează viața 
cu circa 7 ani dacă nu este tratată. Alături de bolile 
cardiovasculare, cancerul se plasează pe primul loc al 
cauzelor de moarte. Depresia, alături de alte tulburări 
de ordin neuropsihic, a dobândit proporții de masă. 
Consumul de antidepresoare, sedative și somnifere  
plasează industria farma înaintea celei a automobi-
lului, simbolul civilizației actuale. Prevalența diabetu-
lui zaharat, preludiul unei game întregi de suferințe, 
înregistrează o rapidă creștere, atingând un milion de 
diabetici în țara noastră. A apărut o cohortă de viru-
suri agresive cu care omenirea nu se confruntase. Vi-
rusul HIV, Ebola, mai nou COVID19 cu o îngrijorătoare 
capacitate de a genera noi variante cu patogenitate 
imprevizibilă. Patologia umană este umbra alterării 
rapide a mediului înconjurător ca urmare a revoluției 
industriale, a exploziei demografice ( cu totul inegală 
și generatoare de tensiuni, subiect aproape tabu), dar 
și a stresului generat de relațiile sociale. 

Prin distrugerea naturii, omul își dă foc singur 
casei în care a crescut. România este remarcabil 
distrugătoare, mai ales prin defrișările sălbatice, 
care au distrus in ultimele decenii mai mult decât 
multe secole precedente. Nicăieri nu se promovează 
deșertificarea cu mai multă înverșunare. Necunos-

SCHIMBAREA PATOLOGIEI UMANE
cut în România, deșertul a început să-și facă simțită 
prezența. Încălzirea globală, pe care o vedem sub 
ochii noștri, când iernile sunt aproape fără zăpadă iar 
precipitațiile sunt sărace, nu poate fi stăvilită decât 
prin două căi: reducerea emisiilor de bioxid de car-
bon (dar criza energetică obligă la arderea în continu-
are a combustibililor fosili) și reîmpădurirea masivă și 
grabnică, fiecare copac înmagazinând considerabile 
cantități de CO2 pe care-l fixează în masa lemnoasă. 
Pădurea condiționează și regimul pluvial , ferește 
solul de pericolul inundațiilor, face verile mai puțin 
toride etc.

În disperarea alor de a se menține la putere, cei 
care au acaparat conducerea țării după 1989 sacrifică 
în continuare pădurile pentru un iluzoriu ben-
eficiu imediat, sacrificând viitorul țării. Doar o nouă 
clasă politică, motivată patriotic, poate opri această 
catastrofă. Schimbarea patologiei umane ( și nu nu-
mai) reflectă nemijlocit profunda alterare a mediului 
înconjurător. Un factor important este elementelor 
constitutive ale solului, impregnat tot mai mult cu 
substanțe toxice, îndeosebi metale grele și substanțe 
toxice ( insecticide, ierbicide etc)   și, pe de altă parte, 
sărăcia progresivă în magneziu, elementul miracol al 
vieții. Pentru moment nu dispunem de dovezi privind 
existența unor ființe într-o altă parte a universului. 
Miracolul ne aparține iar el ține de apariția  unei mol-
ecule tetrapirolice în centru căreia se află magneziul, 
aceasta fiind capabilă să transforme energia solară în 
biologică, sintezele generând structuri organice. La 
apariția acestei molecule, atmosfera planetei noastre  
era foarte bogată în bioxid  de carbon și lipsită de oxi-
gen, așa cu se află și pe alte planete lipsite de viață. 
Clorofila este esența regnului vegetal, primordial, care 
captează bioxidul de carbon din atmosferă, reține car-
bonul în structura plantelor, și eliberează oxigenul în 
atmosferă. Atmosfera pământului dobândește tot mai 
mult oxigen, indispensabil regnului animal.  Omenirea 
acționează acum în sensul inversării acestui proces, 
mai ales prin eliberare masivă de CO2 în atmosferă 
și consumarea oxigenului prin arderi. Zborul unui 
avion ilustrează perfect acest lucru :consumă oxigen 
si eliberează CO2. Din acest motiv, Franța a decis opri-
rea zborurilor avioanelor pe distanțe scurte, unde 

există cale ferată, se preconizează interzicerea zboru-
rilor private,  ș.a. Războaiele accelerează distrugerea 
atmosferei. Baza militară de la Kogălniceanu este un 
astfel de focar de distrugere, măcar prin zborurile de 
antrenament. Cu cât avionul este mai performant, cu 
atât este mai distrugător pentru echilibrul atmosferic.  

Ansamblul reacțiilor biochimice din organism, 
definit ca metabolism, Este dependent de o serie 
de substanțe indispensabile pe care le obținem prin 
alimentație, ele neputând fi sintetizate. Vitaminele 
sunt un exemplu, carența lor a generat mari suferințe 
în trecutul mai îndepărtat sau mai recent (avitamino-
zele erau apanajul lagărelor de prizonieri, apoi al locu-
rilor de detenție din prima perioadă a comunismului). 
În prezent a devenit preocupantă carența de magne-
ziu, activatorul a circa 400 de sisteme enzimatice. Față 
de ingesta de magneziu din trecut, aportul s-a redus 
cu peste 50%,astel încât omenirea se află în pragul 
carenței. Deficitul de Mg modelează întreaga patolo-
gie, nu numai prevalența diverselor boli, dar și modul 
în care acestea se prezintă.  Determinarea nivelului 
seric de Mg este foarte puțin informativă deoarece lo-
calizarea acestui element este in celule, sângele fiind 
un sector de tranzit. Cauzele deficitului de Mg sunt 
multiple. Stresul amplifică pierderile urinare de Mg, 
iar anumite stări cum este sarcina, alăptarea, perioada 
de creștere și efortul intens cresc necesarul. Anumite 
boli (diabetul se plasează pe primul loc, ) dar și unele 
medicamente (diureticele) măresc pierderile urinare 
de Mg. Pe de altă parte, alimentația omului mod-
ern este mai săracă în Mg atât în produsele primare 
cât și în urma procesării semiindustrale. Agricultura 
modernă, intens chimizată în vederea creșterii profit-
ului, sărăcaește solul în Mg și implicit în produsele ag-
ricole destinate consumului. Ploile acide ca și irigațiile 
excesive spală Mg din sol.  Inundațiile care urmează 
defrișărilor sunt deasemeni distrugătoare. Cerealele 
(și nu numai) extrag Mg din sol și îl înmagazinează în 
boabele din care se fac produsele alimentare. Făina 
albă este mai săracă în vitamine, Mg și fibre, acumu-
late mai ales în învelișul boabelor. Cu timpul, după 
mii și mii de recoltări, solul devine mai sărac în Mg, 
acesta ne mai fiind reintrodus așa cum se petreceau 
lucrurile în natură. În antichitate, mai cu seamă în 
tradiția evreiască, în al șaptelea an pământul era lăsat 
în nelucrare, ca să se odihnească.  Mg este esențial în 
protecția antitoxică.   

(Continuare în pag. 13)

îNVAță Să TRăIEşTI SăNăTOS
„Prima bogăţie este sănătatea” (Ralf  Emerson)

Gheorghe PANTELIMON

Potrivit calculelor Organizaţiei Naţiunilor Unite, pe 15 noiem-
brie 2022, populaţia Terrei a depăşit  8 miliarde  de locuitori, 

iar jumătate din aceasta este concentrată în şapte ţări: China, India, 
Statele Unite ale Americii, Indonezia, Pakistan, Nigeria şi Brazilia. 
Fiecare locuitor al planetei noastre îşi doreşte să aibă o viaţă cât mai 
lungă şi să fie sănătos. Pentru aceasta este important să deţinem cât 
mai multe informaţii despre funcţionarea corpului uman, pentru  

a preveni îmbolnăvirile şi pentru a şti ce să facem atunci când ne îmbolnăvim. Cei 
care sunt în măsură să ne ofere îndrumări autorizate sunt cadrele medicale de 
specialitate. Acest obiectiv şi l-au propus în anul 2010 ini-ţiatorii dezbaterii „Învaţă 
să trăieşti sănătos”. Articolul 34 din Constituţia României precizează că „dreptul 
la sănătate este garantat, iar statul este obligat să ia mă-suri pentru asigurarea 
igienei şi a sănătăţii publice”.

Dezbaterea la nivel judeţean pe tema amintită a fost întreruptă în 2020 şi 2021 
din cauza restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus şi a fost reluată pe 10 

noiembrie 2022, cu ediţia a XI-a, la Biblioteca Judeţeană, unde s-au desfăşurat 
şi cele anterioare. De asemenea au rămas aceeaşi organizatori: Asociaţia Senio-
rilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – Judeţul Vâlcea, care pe 23 octombrie a.c. a 
aniversat 15 ani de la constituire, Forumul Cultural al Râmnicului, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Vâlcea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, având ca parteneri 
Consiliul Judeţean Vâlcea şi Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Este 
cunoscut că atât Consiliul Judeţean cât şi preşedintele instituţiei, domnul Constan-
tin Rădulescu, acordă o atenţie prioritară domeniului medical şi sanitar. De orga-
nizarea acţiunii s-au ocupat în mod deosebit domnii Gheorghe Pantelimon şi Iulian 
Comănescu.

La manifestare au participat doamna Andra Bică, vicepreşedintă a Consiliului 
Judeţean Vâlcea, şi doamna Adina Dobrete consilier municipal al Râmnicului. 
Tema supusă dezbaterii din 2022, la fel ca cele anterioare, este vastă, inepuizabilă, 
de importanţă vitală, de aceea Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene a fost 
arhiplină. Alături de membri ai celor două ONG-uri, Asociaţia Seniorilor şi Forumul 
Cultural, au fost prezenţi elevi şi cadre didactice de la Şcoala Postliceală FEG, de 
la Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” din Râmnicu Vâlcea, însoţiţi de cadre 
didactice, de reprezentanţi ai instituţiei: Eugenia Vega, Tatiana Popescu, Magda-
lena Bordea Tomescu, respectiv Daniela Brănescu. Se cuvine să adresăm mulţumiri 
conducerilor celor două unităţi de învăţământ, doamnelor directoare Nicolina 
Bădescu şi Daniela Piroteală pentru colaborarea fructuoasă care s-a statornicit, 
cadrelor didactice şi elevilor care au participat în număr mare la această acţiune 
deosebit de interesantă şi foarte utilă. (Continuare în pag. 14)
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Onorat Prefect al Județului Vâlcea
În ziua de 22 decembrie 2022, în fața monu-

mentului ridicat în memoria celor care au plătit cu 
viața curajul de a se ridica în această urbe împotriva 
dictaturii comuniste, având drept fundal spre dealul 
Capela statuia impunătoare care poartă mesajul 
libertății și independenței țării, pe acest spațiu privi-
legiat al orașului, a avut loc o solemnă, impresionantă 
și emoționantă ceremonie de comemorare a acestor 
eroi ai revoluției din 1989.

În deschiderea evenimentului famfara militară 
a intonat cu virutozitate Imnul de Stat al României, 
făcând să bată mai puternic  inimile celor de față. 
A urmat partea de slujbă religioasă, după datină, 
PreaSfințitul Episcop Varsanufie pomenind după nu-
mele său pe fiecare din cei jertfiți atunci  pentru liber-
tatea ce va să vină. La ridicarea colivei multora ni s-au 
umezit ochii. Dumneavoastră, Domnule Prefect, ați 
deschis șirul depunerii coroanelor la piciorul monu-
mentului revoluției  comemortiv.

Au fost rostite cuvântări, pertinente, pline de 
semnificație.  Păstrăm în suflet reverberația acestui 

SCRISOARE DESCHISă CăTRE DOMNUL MIHAI OPREA, 
PREFECTUL JUDEțULUI VâLCEA

Publicat la 22 decembrie 2022, 22:27 de Ionel SCLAVONE*
      
„Români
Dumnezeu este cu noi!
Să păstrăm o clipă de tăcere pioasă în memoria celor care și-au vărsat sângele 

pentru libertatea care începe astăzi și pentru noi. Îmbrățișăm cu toată căldura sufl-
etului nostru pe străluciții noștri tineri, studenți, elevi, muncitori, care au înfruntat 
cu pieptul deschis gloanțele nelegiuite ale dictaturii și au înfrânt prin eroismul lor 
cel mai tiranic și mai despotic regim de teroare din istoria milenară a României. 
Aducem omagiul nostru muncitorilor noștri dragi, care au păstrat în suflete dra-
gostea lor de libertate și care au dovedit că sufletul românesc nu poate fi îngenun-
cheat.

Salutăm cu dragoste armata noastră vitează care s-a alăturat poporului din care 
se trage. Țara a trecut prin clipe zguduitoare până când poporul nostru umilit și 
amenințat în însăși integritatea sa ideologică și-a dobândit, prin crâncenă luptă, 
libertatea. Aducem, în acest moment istoric, închinarea noastră marilor patrioți 
ai istoriei noastre, uciși de sângeroasa dictatură: Iuliu Maniu, Constantin Brătianu, 
Ion Mihalache, George Brătianu, Titel Petrescu, celor peste treizeci de mii de mar-
tiri căzuți sub gloanțele ucigașe ale dictaturii sau morți în temnițe, lagăre și ocne.

REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989

MESAJUL SENIORULUI CORNELIU COPOSU, FăCUT PUBLIC  
DUPă 33 DE ANI

eveniment emoționant și încărcat de semnificație,
Dorim de-acum perpetuarea îndelungată a 

amintirii celor jertfiți. Sperăm că veți prelua inițiativa, 
dând curs proiectului de plantare pe un loc ales de 
autoritățile locale a unui pâlc de copaci de viață lungă, 
stejari și brazi, fiecare arbore purtând la rădăcină nu-
mele unuia dintre cei jertfiți, inscripționat pe fațeta 
șlefuită a unei pietre de râu ce simbolizează curgerea 
apei istoriei. La acest nucleu de pădure se vor adăuga, 
cu numele lor, vâlcenii uciși în lagărele și închisorile 
comuniste, o parte  dintre aceștia figurând  pe placa 
așezată în fața bisericii cu hramul Tutror Sfinților, unde 
a fost și sfințit drapelul revoluției de la 1848. 

Se vor adăuga și alții, cum ar fi, de exemplu, cei 
doi tineri abie ieșiți din adolescență  împușcați de 
Securitate pentru ajutorul dat luptătorilor din munții 
din jurul mînăstirilor Arnota și Bistrița, înmormântați 
la Costești, precum și Dumitru Zeana, unul din marii 
medici ai acestei țări ,care a fondat la Râmnicu Vâlcea 
un reputat Sanatoriu de Chirurgie, ucis în închisoarea 
Aiud și rămas fără de mormânt. 

Un al treilea cerc de copaci va fi dedicat celor aflați 

în Cimitirul Eroilor din nordul orașului , lângă Cetățuia, 
precum și Eroului Necunoscut.

După atribuirea locației, Ocolul Silvic va putea 
furniza puieții de stejar și de brad, care vor fi plantați 
cu sprijinul voluntar al militarilor unității din Vâlcea, 
al elevilor, al familiilor victimelor reprezentanții Cul-
tului Eroilor, precum și de alții, pentru fiecare fiind un 
gest de onoare. Tot ei se vor îngriji ca acești copaci să 
se ridice nestingheriți spre a vesti generaților viitoare 
ideea dăinuirii acestui neam românesc pe pământul 
sfințit prin sângele și filonul jertfei.

Păduricea de amintire a eroilor va fi sfințită de 
același Episcop și sobor de preoți care, pe 22 de-
cembrie 2022 au oficiat pomenirea revoluționarilor 
din decembrie 89, eveniment la care am luat parte 
reprezentând Asociața de revoluționari 21 Decemb-
rie 89 din București, unde, după Timișoara, s-a aprins 
flacăra care a cuprins apoi întreaga țară.

Sperăm, Domnule Prefect, ca în mandatul pe care 
îl dețineți în prezent, să  dați curs și să prindă viață 
acestui proiect de factură memorială. 

Conf. Dr. Corneliu D. ZEANA

Aducem omagiul nostru națiunilor care ne-au încurajat și sprijinit în lupta 
noastră. Izbânda noastră ne ferește de judecata severă a viitorului.

Cel care vă vorbește a înfruntat pușcăriile comuniste vreme de 17 ani, a fost 
târât în hrubele securtății de 184 de ori, în ultimii ani de dictatură și a suportat 27 
de percheziții domiciliare numai pentru vina de a fi fost secretar general adjunct al 
Partidului Românesc condus de Iuliu Maniu, scos în afara legii în 1947.

Facem un apel fierbinte la ordine și calm.
Întregul nostru popor trebuie să dea dovadă de patriotism și înțelepciune.
Trăiască România!”  

 * După 33 de ani de la declanșarea Revoluției Române din 1989, președintele 
Fundației Corneliu Coposu, Ion Andrei Gherasim a dat publicității mesajul pe 
care Seniorul a dorit să-l citească la Televiziunea Română Liberă. Declarația nu a 
ajuns pe post și nu a fost ascultată de români, în acele zile de foc, deoarece a fost 
blocată. Unul dintre corifeii partidului comunist, chiar dacă pensionat anticipat de 
dictatorul Nicolae Ceaușescu, s-a opus. Este vorba despre Silviu Brucan, așa cum 
povestește Ion Andrei Gherasim.

NOTă: Acest material ne-a fost pus la dispoziție de dl Corneliu Zeană în 26 dec. 
2022

SCHIMBAREA PATOLOGIEI UMANE
(Urmare din pag. 12)

Mediul în care trăim are o agresivitate toxică din ce în ce mai pronunțată. O 
substanță este toxică atunci când perturbă anumite sisteme enzimatice. Met-
alele grele ocupă cel mai important loc în această privință. Omul le-a extras în 
cantități enorme din adâncul pământului și le-a răspândit la suprafața solului, 
contaminându-l. Descoperirea radioactivității unor elemente începând cu Uraniul, 
a revoluționat tehnologiile și a dus, între altele, la realizarea bombelor atomice 
cu care Statele Unite Americane au deschis era războiului atomic. Au apărut o 
întreagă gamă d suferințe provocate de radiații, îndeosebi boli maligne de tipul 
leucemiilor sau felurite malformații.. Mercurul, (cu care a fost otrăvit Eminescu) 

este extrem de toxic, distrugând mai ales sistemul nervos. Astăzi este interzis pre-
tutindeni, au dispărut până și termometrele cu mercur sau plombele dentare cu 
amalgam cu mercur în compoziție. Nu mai putem reintroduce în adâncuri met-
alele grele  răspândite în pretutindeni în cantități enorme. În benzină era introdus 
până foarte recent tetraetilul de plumb ca antidetonant. Miliardele de automobile 
au dispersat prin eșapamente plumbul pe mari suprafețe. În oasele morților re-
cent aflăm de peste 100 de ori mai mult plumb decât în cele ale strămoșilor mai 
îndepărtați. Plumbul migrează spre creier și nu este exonerat de creșterea mare a 
cazurilor de demență îndeosebi de tip Alzheimer. 

În raport cu aceste pericole expuse foarte succint mai sus, omenirea are o 
soluție mai presus de oricare alta: reîmpădurirea planetei și combaterea pe toate 
căile a poluării naturii. 



îNVAță Să TRăIEşTI SăNăTOS

(Urmare din pag. 12)

Receptiv, ca întotdeauna, domnul doctor Dan Ponoran, managerul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a contribuit direct la reuşita activităţii asigurând par-
ticiparea a doi medici cu o temeinică pregătire de specialitate.

În cadrul dezbaterii au fost abordate trei teme de actualitate, foarte impor-
tante: „Tensiunea arterială şi problemele asociate” – dr. Bianca Paraschiva, medic 
la Spitalul Judeţean de Urgenţă, „Diabetul – o tulburare metabolică” – dr. Diana 
Elena Vântu, medic rezident la Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” Râmnicu 
Vâlcea şi „Afecţiunile oftalmologice la diferite vârste” – dr. Silvia Bădescu, medic 
primar oftalmolog la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Primele două alocuţiuni 
s-au bazat pe videoproiecţii. Cei trei medici au transmis informaţii preţioase, au 
făcut recomandări, într-un mod accesibil, atractiv şi convingător, pe care asistenţa 
le-a urmărit cu un interes deosebit. Pentru fiecare afecţiune s-au furnizat detalii cu 
privire la simptome, cauze, tratament, ce întreprinde specialistul, ce poate face pa-
cientul, terapii complementare etc. De remarcat este faptul  că s-a realizat o dez-
batere interactivă. Despre diabetul zaharat au discutat şi elevi de Şcoala Sanitară 
Postliceală „Carol Davila”: Andreea Dincă, Bianca Maria Dumitru, Elena Iana, La-
vinia Oprea, Loredana Petrişor, Ramona Tănase şi Cosmin Ţevelei. 

Vom prezenta, în continuare,  câteva probleme mai generale referitoare la cele 
trei afecţiuni. Hipertensiunea este un termen care defineşte presiunea ridicată a 
sângelui, creşterea acesteia în artere peste limita normală pentru un anumit grup 
de vârstă. Netratată poate determina afectare cardiacă, accident vascular cere-
bral, demenţă sau insuficienţă renală. Diabetul este denumirea a două tulburări 
metabolice. Cea mai răspândită este diabetes mellitus, cu două tipuri principale: 
tipul 1 şi 2. Diabetul de tip 1, juvenil, sau dependent de insulină, în majoritatea 

cazurilor apare înainte de 40 de ani şi de obicei se instalează brusc, iar cel de tip 2, 
non-dependent de insulină, afectează persoane de peste 40 de ani. Cei cu diabet 
trebuie să-şi supravegheze cu grijă alimentaţia şi nivelul de activitate fizică.

Ochiul este o structură complexă şi delicată care furnizează creierului mai multă 
informaţie decât oricare alt simţ. Afecţiunile oculare sunt variate, de la infecţii şi 
leziuni, la tulburări de vedere şi orbire. Oricare dintre structurile ochiului se poate 
dezvolta deficitar sau se poate îmbolnăvi în cursul vieţii. Unul dintre secretele 
menţinerii sănătăţii ochilor este o stare generală bună de sănătate.

Pe marginea subiectelor expuse, participanţii au adresat multe întrebări care au 
primit răspunsuri competente din partea medicilor. Prestaţia celor trei specialişti a 
fost de înaltă ţinută şi rigoare ştiinţifică, apreciată unanim de participanţi. De fapt, 
impresia generală este că a fost o activitate model, o reuşită. Ne-am întărit convin-
gerea că judeţul nostru are medici de valoare, iar sistemul se află pe mâini bune şi 
în viitor, prin afirmarea celor tineri. Întotdeauna am nutrit sentimente de respect 
deosebit pentru purtătorii halatelor albe, care ne alină suferinţa, ne salvează viaţa, 
de multe ori în situaţii dramatice.

Moderatorul activităţii, prof. Gheorghe Pantelimon a opinat că asemenea 
manifestări ar trebui organizate mai des şi nu numai la nivel judeţean, dar şi în 
oraşe, în şcoli, în special pe 7 aprilie, de Ziua Mondială a Sănătăţii şi 16 octombrie, 
de Ziua Mondială a Alimentaţiei.

Organizatorii au amenajat în holul Bibliotecii Judeţene o expoziţie cu broşuri, 
pliante şi alte materiale referitoare la îngrijirea sănătăţii, care, la final, au fost ofer-
ite participanţilor.

Manifestarea a fost mediatizată de publicaţiile Curierul de Vâlcea, Monitorul de 
Vâlcea şi de colegul nostru dl. ing. Gheorghe Frăţilă, cărora le aducem mulţumiri.

Francis Bacon cugeta: „Un organism sănătos este camera de oaspeţi a sufletu-
lui, un organism bolnav, o închisoare”. Un om sănătos este întotdeauna mai fericit.

Până la ediţia viitoare urăm multă sănătate tuturor vâlcenilor!

	  

NECROLOG

Academicianul Răzvan Theodorescu, per-
sonalitate de aleasă cultură și un adevărat 

Acesta este semnul 
care ne demostrează 

că Vâlcea este un 
leagăn al culturii 

românești 
(și a arătat în toate 

direcțiile revista 
Povestea vorbei - fiind 
în prezidiul Consiliului 
Local care i-a acordat 
titlul de Cetățean de 

Onoare în 2008)!

ambasador al valorilor artistice și istorice vâl-
cene, Cetățean de Onoare al Râmnicului din anul 
2008, ne-a părăsit astăzi la capătul unei vieți 
excepționale, în care și-a împletit destinul cu is-
toria culturii românești.

Am pierdut un reper cultural de aleasă 
distincție, dar care va rămâne mereu în istoria 
acestui loc și în memoria locuitorilor săi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Mircia Gutău,
Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea

STAțII MODERNE îNTR-UN TRANSPORT URBAN MODERN!

Transportul urban de călători din Râmnic se modernizează pe toate direcțiile 
de acțiune. Aproape un sfert din vechile stații de autobuz au fost înlocuite 

sau sunt în curs de înlocuire cu modelele achiziționate 
în cadrul proiectului cu finanțare europeană ”Mod-
ernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea 
mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui 
centru utilat cu un sistem de management al traficu-
lui general in Municipiul Râmnicu Vâlcea”. Au fost 
montate 12 stații noi, iar alte 8 sunt în diverse stadii 
de amenajare din totalul de 89 de astfel de structuri 
ce urmează a fi modernizate cu bani europeni, iar 
acțiunea va fi reluată în forță după încheierea episod-
ului de vreme deosebit de rece ce marchează această 

perioadă. Noile stații de autobuz sunt în patru variante de dimensiuni (cu lungimi 
de 4, 6, 8 şi 12 metri), vor fi dotate cu ecrane de informare cu prezentarea inclusiv 
a timpului de aşteptare până la următoarea cursă, au un iluminat nocturn modern 

şi sunt prevăzute cu camere de supraveghere video 
pentru creşterea siguranţei călătorilor; 24 dintre cele 
cu flux mai intens de călători vor fi dotate şi cu auto-
mate de eliberare a biletelor, cu posibilitate de plată 
în numerar sau cu card bancar. Simultan, amena-
jarea bazei ETA de pe strada Depozitelor, realizată 
în cadrul proiectului “Alinierea Parcului ETA S.A la 
cerinţele dezvoltării durabile”, proiect de asemenea 
cu finanțare europeană, se apropie cu pași repezi de 
final.
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Ionuț țENE

Personajul istoric Vlad Țepeș a devenit vedetă 
internațională pe canalul Netflix. Este cel mai 

vizionat film de pe această rețea inernațională. Nu 
se mai vorbește de vampirul Dracula, ci de domnul 
Țării Românești, adevărat scut al Europei în fața in-
vaziei turco-musulmane. Al doilea sezon al serialului 
Netflix „Ascensiunea imperiilor: Otomanii/ Rise of 
Empires: Ottoman“, lansat pe 29 decembrie, îl are în 
prim-plan pe domnitorul român Vlad Țepeș, jucat de 
un actor român Daniel Nuță, iar actorul Radu Micu 
apare în rolul lui Dimitrie, mâna dreaptă a lui Vlad 
Ţepeş. La ani buni după ce a cucerit Constantinop-
olul, sultanul Mahomed al II-lea își consolidează 
puterea, dar Vlad, voievodul valah necruțător 
șim feroce, care amenință să-i doboare imperiul. 
Serialul turcesc se vrea o docu-dramă istorică ce 
prezintă ascensiunea Imperiului Otoman, de fapt, 
un film de propagandă a regimului Erdogan, care 
promovează de câțiva ani ”otomanismul”. În doar 
câteva zile, producția a ajuns pe locul 1 în top cele 
mai vizionate seriale din România, asta și pentru 
că în serial apar actori și istorici români, precum 
foarte popular pe plan mondial. Istoricii români 
Andrei Pogăciaş şi Mihai Hasan au fost implicaţi 
în producţia serialului. Marcel Iureş este narator 
pentru versiunea în limba română. Istoricii de-
scriu relativ obiectiv istoria luptei antiotomane a 
lui Vlad Țepeș, dar destul de critici față de istorio-
grafia comunistă și a istoricilor români interbelici 
față de acest subiect. Iar Cem Yiğit Üzümoğlu este 
actorul turc care îl interpretează pe sultanul Ma-
homed al II-lea, într-o manieră hiperbolizată. Aces-
ta este ”eroizant”, aproape de fantezie de către 
regizorul turc.Istoricul clujean Florin Hasam spune 
că narativa Netflix este o variantă mai bună decât 
cea prezentantă în filmul românesc regizat de Doru 
Năstase despre Vlad Țepeș din 1979. „Narativa Netflix 
este cea bună și faptul că am acceptat să particip în 
acest proiect reflectă acest lucru. Am considerat că 
e foarte important să fim și noi la „masa bogaților”. 
A fost un mare avantaj faptul că au chemat și istorici 
români. Au ales să prezinte ce spun turcii, ce spunem 
noi, românii, dar, ca să ne arate că sunt echidistanți, 
au preferat versiunea englezască. Prefer o astfel de 
narativă decât una profund ideologizată prezentată 
în filmele românești”, susține Florin Hasan. Faptul că 
filmul este regizat de un turc – Emre Sahin – nu a avut, 
spune Hasan, un impact naționalist pro-turc în serial, 
deoarece regizorul „este un profesionist și casa de 
producție e profesionistă”. Istoricul continuă că filmul 
” a fost acuzat în Turcia, la prima serie, că de ce i-a 
făcut pe bizantini extraordinari și pe turcii lui nu. Eu 
cred că e corect și echidistant”.

Scenariul a fost scris de către producătorul ameri-
can Kelly McPherson, pasionat de istoria medievală a 
zonei. Interpretarea istoricului este ușor facilă, deo-
arece filmul mustește de subiectivsm, falsuri istorice 
și propagandă ideologică pro-turcească, precum și de 
o nostalgie față de imperiul otoman și otomanism, 

EROU șI SCUT AL EUROPEI VLAD țEPEș îNTR-UN FILM 
TURCESC CARE ELOGIAZă OTOMANISMUL PE NETFLIx!

o ideologie resuscitată de președintele turc Erdogan 
din 2001. Filmul este bine realizat artistic, iar imag-
inile și luptele reprezentate credibil, iar interviurile 
istoricilor îi oferă o credibilitate documentară. Actorul 
român îl joacă foarte bine și impresionant pe dom-
nitorul muntean. Deranjant la acest film este faptul 
că împăratul turc, Mahomed al II-lea cuceritorul Con-
stantinopolului de la 1453, e prezentat ca un înțelept 
rațional, echilibrat, un lider politic vizionar care dorea 
să cucereaacă Europa și, mai ales, Roma catolică. În 
opoziție, Vlad Țepeș, domnitorul muntean este creion-
at, ca un psihopat imprevizibil și dezechilibrat, care 
ducea prin ”tragerea în țeapă” a opozanților, adever-

sarilor politici și a inamicilor, o politică de stat cu care 
s-a identificat, fiind personajul perfect pentru Bram 
Stoker în romanul ”Dracula”. Urmărind filmul realizezi 
uriașa forță morală, militară și politică a lui Vlad Țepeș, 
domnitorul unei țări mici care se opune cu un curaj 
nebunesc împotriva celui mai mare imperiu din lume. 
E cum s-ar bate azi, Iohannis cu armata română, sin-
gur împotriva Rusiei lui Putin și să și câștige, așa cum 
a făcut-o Vlad Țepeș la 1462 cu Turcia. Românii care 
au vizionat acest film, care este unul de propagandă a 
otomanismului lui Erdogan, realizează ce important a 
fost domnitorul Vlad Țepeș pentru a stopa cucerirea 
de către Mahomed al II-lea a Vienei și Romei. Inte-
resant că, în acest film, se confirmă perfidia puter-
ilor Occidentale și a Romei, care încurajau domnitorii 
români să lupte cu cel mai puternic imperiu din lume, 
cel otoman, într-o cruciadă în care Vlad Țepeș, Ștefan 
cel Mare sau Mihai Viteazul nu primeau efectiv niciun 
sprijin militar, logistic sau financiar din partea prinților 
din vestul Europei. După ce vizionezi acest film real-
izezi că domnitorii români au fost niște comandanți 
autentici și eroi de elită, la fel de importanți ca lide-
rii din epopeile antice sau medievale. Domnitorii 
români, mințiți de puterile occidentale în cruciade 
fantomatice, au fost realmente niște eroi și victime, 
care s-au jertfit pentru libertatea Europei creștine și 
au primit în schimb ignorarea și diprețul prinților oc-
cidentului. Regizorul turc aici se întâlnește cu ideile 
filmelor istorice ale lui Sergiu Nicolaescu și cu cel al lui 
Doru Năstase din fimul artistic ”Vlad Țepeș” în 1979. 
Din păcate, regele Ungariei Matei Corvin l-a mințit pe 

Vlad Țepeș din familia Drăculea, cel care avea stindar-
dul Ordinului Dragonului, că îl va sprijini în lupta lui 
Mahomed al II-lea. În realitate, regele Matei Corvin a 
luat banii de la Papa de la Roma, i-a cheltuit în scop 
personal, și a trimis ajutor lui Vlad Țepeș care apăra 
Târgoviște, doar niște ”iscoade”. Incursiunea lui Ma-
homed al II-lea este construită epopeic de regizor 
în Țara Românească. Atacul biologic cu ”ciumați”, 
atacul de noapte sau cei 23000 de inamici turci trași 
în țeapă la ieșirea capitalei domnești sunt surprinse 
realist de regizor. Vad Țepeș a folosit forța brută ca 
război psihologic împotriva armatei lui Mahomed al 
II-lea. Să tragi în țeapă 23 de mii de turci în frunte 

cu socrul împăratului Hamza Bey, pe cea mai 
înaltă țeapă este o operațiune, pe lângă crudă, 
și dificil de realizat tehnic. Mahomed a căzut în 
genunchi s-a rugat și a plâns la vederea sinistrei 
priveliști. Deși împăratul l-a pus pe ”amantul” său 
Radu cel Frumos, fratele lui Țepeș, pe tronul Țării 
Românești (vezi cronica lui Laonikos Chalkokon-
dyles), regizorul turc, poate ca să nu-l supere pe 
Erdogan, nu amintește nimic orientarea sexuală a 
împăratului, care a cucerit Constantinopolului. Sin-
gura aluzie depre orientarea sexuală a împăratului 
turc o sugerează regizorul, când sultanul îl pune 
pe generalul Mahmud pașa (mare vizir) să-i recite 
o poezie despre un frumos trandafir. La auzul ver-
surilor Mahomed lăcrimează. Actorul român din 
co-producția turco-americană, deși foarte tânăr 
joacă bine rolul unui Țepeș întunecat și feroce, 
chiar mai bună interpretarea decât a lui Ștefan 
Sileanu din filmul românesc al anului 1979. Arma-
ta lui Vlad Drăculea era de profesioniști de a putut 
pune în corzi ienicerii de elită ai sultanului.

În concluzie, filmul de pe Netflix nu este mai 
bun decât cel realizat în epoca ceaușistă de regi-

zorul român Doru Năstase și nu respectă adevărul is- 
toric conform narațiunii istoriografice a istoricilor ro- 
mâni Nicolae Iorga, Constantin Giurescu sau Radu Flo- 
rescu. Desigur fiind film artistic înțelegem inadver-
tențele istorice, dar să nu se considere un documen-
tar, ci doar film artistic. Totuși, filmul aduce un ser-
viciu istoriografiei române prin faptul că românii se 
identifică cu domnitorul Vlad Țepeș ca luptător pen-
tru libertatea țării sale și apărarea credinței creștine 
și a Europei, care, și atunci ca și acum, ne ignoră și 
ne disprețuiește. Dar dacă nu ar fi fost Vald Țepeș, 
cu cruzimea sa și curajul incredibil din atacul de no-
apte din 17 iunie 1462, ce putea duce la asasinarea 
împăratului turc în cortul său, Europa de azi ar fi fost 
musulmană și ar fi scandat ca turcii lui Mahomed al 
II-lea când a trecut Dunărea: ”Allah Akbar”. Filmul, cu 
toate inserțiunile fanteziste ale otomanismului, scoate 
în evidență rolul domnitorilor români de a salva Occi-
dentul și Europa creștină de cucerirea musulmană și 
turcească. Istoricii români din perioada interbelică și 
din perioada comunistă, ca și filmele noastre artistice, 
au avut dreptate față de lupta eroică a domnitorilor 
români. Am fost santinelă și ”poarta creștinătății”, pe 
care nu au intrat imperiile și stihiile orientului, iar de 
la Occident am primit ca de obicei, doar…promisiuni.
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Lupoaica Capitolină amplasată în intersecţia de la 
fostul pod al lui Hozoc. Compoziţie foto P. Cichirdan

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument la Rmnicu Vâlcea

 Col.(rtg. ) Mihai POPA                                        

Dumitrescu, Dumitru (Tică) 
s-a născut la 6 oct. 1921, în 

oraşul Drăgăşani, Vâlcea.În 1929 se 
stabilește cu familia în Rm. Vâlcea. În-
tre 1945-1968, deţine diferite funcţii, 
printre care pe aceea de şef de cabi-
net la Prefectura Vâlcea (1946-1948). 

În anul 1945, pe când era responsabil cultural al 
Sindicatului Funcţionarilor Publici, a luat legătura cu 
animatorul teatrului din Râmnicu-Vâlcea, dr. Constan-
tin Georgescu, care închegase o formaţie de teatru.  
În urma unor verificări interpretative, a fost admis 
şi a devenit component al formaţiei de teatru din 
reşedinţa judeţului, alături de Adela Georgescu, Eca-
terina și Marcel Zinelli,Mara Marinescu, Violeta Pre-
doiu, Mircea Croitoru, Gabriel Chaborschi, 
Traian D. Lungu, Ștefan Cîrciumărescu, 
Doru Moțoc, Ion Năulea, Z. Glăvan, Valen-
tin Slabu ș.a..

Repertoriul a fost unul divers. Au fost 
reprezentați pe scenă autorii români 
I.L.Caragiale, Mihail Sorbul, Mihail Sebas-
tian, Tudor Nușatescu precum și drama-
turgi valoroși din dramaturgua universală 
ca Moliѐre, O.Neil ș.a.                                             

A dat viață cu mult talent, unei serii în-
tregi de personaje, printre care: Georges 

Duduleanu din piesa Gaiţele de Alexandru Kiriţescu, 
Moş Toma din Vlaicu şi feciorii lui de Lucia Demetrius, 
Iorgu Langada din …Escu de Tudor Muşatescu, Dick 
Scott din Dincolo de zare de Eugene O’ Neill, Jupân 
Dumitrache din O noapte furtunoasă de I. L. Caragia-
le, şeful de gară din Steaua fără nume de Mihai Sebas-
tian, inspectorul de siguranţă din Înainte de revărsatul 
zorilor de Doru Moţoc ş. a

A fost prezent în spectacolele Ansamblului de 
Estradă: Critică la microfon; Cu estrada pe teren; 
Cântaţi cu noi; Estrada în carnaval; Miniaturi pe por-
tativ. Începând cu anul 1968, în regia lui Dodo Ionescu 
de la Teatrul de Operă din Bucureşti, au fost puse în 
scenă: opereta Mam’zelle Nitouche, de Florimond 
Hervé, interpretând rolul directorului teatrului; op-
ereta Vânzătorul de păsări, de Karl Zeller, (baronul 
Weps); comedia muzicală Cele două orfeline, de H. 

Mălineanu (rolul lui Madame Frochard, 
în travesti) ş.a.  A studiat arta teatrală 
la Şcoala Populară de Artă din Râmnicu-
Vâlcea (anul absolvirii: 1970) şi Institutul 
de Actorie din Piteşti (1975).                                             

Laureat al numeroase premii şi med-
alii în cadrul diferitelor festivaluri şi con-
cursuri naţionale ale formaţiilor artistice 
de amatori, Are meritul deosebit de a se 
fi numărat printre acele nume de neuitat 
din epoca teatrului vâlcean  (ME II, pag. 
61-62; OSCA II, pag. 135-136). Iată ce 

spunea la împlinirea a 50 de ani de la înființarea Teat-
rului Popular Rm.Valcea: „Teatrul popular pe care cu 
pasiune și abneșație l-am slujit ca artist amator timp 
de 26 de ani ...”

A murit în mai 2002 (Sursa: http://www.logos-
siagape.ro/2020/04/18/personalitati-dragasenene/)
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