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Csaky	E	POE

Un spectacol în limba română tradus de Ciprian 
Marinescu după piesa cu același nume scrisă 

de tânărul scriitor german Nis-Momme Stockmann, 
născut în anul 1981 la Schlswig-Holstein (din program 
premieră, sâmbătă 04 martie 2023). O piesă care 
aduce în lumea contemporană o undă de speranță, că 
arta nu a murit, așișderea și lumea – și, care, încă, mai 
poate spera la un viitor de factură umană - așa cum nu 
au reușit să dovedească la început de secol XX, în 1907, 
mai vârsticinii Pablo Picasso și Arnold Schӧnberg, dar 
a reușit Constantin Brâncuși… Așa cum încearcă acum 
atît de periculos pentru rasa umană acești globaliști 
fără rost, în fază finală, trecînd la fapte, după 2012: să 
termine cu rostul adevărat al lumii!…Piesa este jucată 
la noi tocmai în acest prezent, acum, când, după pan-
demia ratată nu se cunoaște, 
încă, la ce final se va ajunge la 
sfârșitul acestui război ticălos, 
între două state care până mai 
ieri era unul singur!

Piesa este scrisă în anul 2009 
și ea surprinde prin ceea ce și 
pe noi ne-a surprins la Paris, în 
iunie 1990, când toate ziarele, 
toate  posturile TV și de Radio 
de dimineața până seara invi-
tau pe francezi să se privatizeze 
(probabil că francezii nu doreau acest lucru)!!...Seara 
cumpăram de la micul magazin de lângă ambasada 
noastră, de lângă hotelul „Le tour Eiffel” și dimineața, 
acesta - mic magazin -  era închis cu scânduri în răscruce 
la ferestre…Dimineața toate magazinele scoteau mar-
fa pe trotuar, un kilogram de banane costa 6 franci și, 
alături, tot banane, de ieri, care costau 1 franc kilo-
gramul.  Colonialismul încă nu fusese desființat, dar 
capitalismul fusese eradicat de mult, acum (1990), 
funcționând cel mai profund sistem social democrat 
- de ce nu socialism! - da, în Franța, pentru… intelec-
tuali! Omologul meu, șeful unui atelier de proiectare 
de la BOUYGUES avea 60.000 de franci, în timp ce un 
desenator sau o asistentă medicală sau un polițist 
aveau 10.000 de franci. Concluzia, toată lumea fugea 
de privatizare fiindcă proprietatea privată, individuală 
(atât de valabilă în capitalism) dispăruse de mult…

În septembrie 1990 zburasem la Frankfurt pe 
Main și lucrurile păreau că sunt la fel, poate mai nor-
male ca-n Franța.… Atunci, Frankfurtul semăna cu 
Timișoara, o singură căldire, bancă, avea 30 de etaje; 

astăzi, acesta, de la distanță seamănă cu un mic parc de 
clădiri din Emiratele Unite. Din ianuarie 1990 (ca să nu 
spunem că de prin 1978) în Europa civilizată, socialistă 
și democrată, la nivel individual - mic privatizată, nu a 
funcționat ca mobil al dezvoltării decît un sistem ban-
car- financiar de echilibru, subordonat naționalului,  
pentru ca, după 1990, ca mai în toată lumea acesta să 
devină acaparant, dictatorial, în subordinea marilor 
concerne, supersocietăți multinaționale… Micul 
privat devenind jucăria din mâinile șoferilor balauri-
lor financiari, motivarea existenței încă a pluriparti-
tismului, care nu se mai justifica în absența claselor 
sociale pe cale de dispariție… O jucărie pentru amăgit 
grosul populațiilor cărora, mica privatizare le stătea ca 
un ghimpe în ochi! populația, poporul  sau pulimea!... 
cum l-a numit un distins mare politician și prim min-
istru, nu demult și mic privat, crescător de găini cu 

ouă de aur…și care a nenorocit 
țara, populația, prin schimbarea 
legii pensiei și recalculându-le în 
2005… După 2010 în România 
și în multe țări europene, fab-
rica - meseria - a devenit social 
zero putând să nu faci nimic și să 
mănânci o pâine bună; familia a 
devenit zero, cei mai mulți tineri 
fiind sfătuiți, după 18 ani, să plece 
de acasă; și alimentația fiind din 
ce în ce mai impersonală și falsă; 

școala a devenit educație și din ce în ce mai inutilă….
ce mai, pentru toate generațiile în viață lumea asta în 
care trăim părând a fi o lume de… „căcat”!... cum o 
numesc cei nemulțumiți de viață din această piesă. O 
lume a scatologicului.

…Tatăl (din piesa lui Nis-Momme Stockmann care  
în 2009 avea 28 de ani) - interpretat de Paul Chiribuță 
(mare actor și om de teatru din dramaturgia româ-
nească chiar și la 75 de ani, în noua societate se degra-
dează, o ia razna și își tachinează fiul, îi stă în spate 
fără ca acesta să-i ceară ajutorul; și se simte bine când 
împarte cu Fiul, alcolul! Pe parcursul spectacolului 
Tatăl își administrează bine, profesionist, rolul.

Fiul, rol interpretat de Cosmin Teodor Pană, un tânăr  
care și-a dorit o viață proprie, independentă, cum su-
nau trâmbițele privatizării, care s-a înglodat în datorii  
și își trăiește drama în noua societate fără putința de  
a-și reveni; își pierde slujba, își pierde nevasta, își pier-
de prietenul, prietena, și se sinucide! …Tatăl, nefiindu-i  
de niciun folos. Jocul său de scenă, al Fiului, toate 
celelalte, fiind comune cu ale unui mare actor. La fel  



Simona	Maria	KIS

În data de 12 martie 2023 a încetat din viață doctorul dermatolog Samoil 
Teleki, la 72 de ani și a fost înmormântat în 14 martie la cimitirul evreiesc din 

Râmnicu Vâlcea, în clipa înhumării avînd o masă mare de cetățeni în jurul sicriului 
pe care era inscripționată steaua lui David dornici să-i aducă un ultim omagiu...A 
fost o înmormântare efectuată după întreg ritualul evreiesc, slujba fiind făcută de 
rabinul Comunității Evreiești din România, sosit anume de la București. 

În materialul de față, cele care vor mai urma, am căutat să facem cunoscute 
ideile pe care doctorul și le-a exprimat în spațiul public, cel de față, provenind din 
interviul organizat de Televiziunea VGTV în 02 noiembrie 2015....Materialul de față 
nu se vrea exhaustiv pentru emisiunea televizată, el punctează în general stilul și 
principalele idei, totul exprimat, narativ, la persoana întâ chiar de dr. Teleki...

*
Samoil Teleki: - Am fost întrebat ce aș face dacă aș fi președinte. Am spus că 

în prima zi de președenție aș aduce 10 consilieri străini pentru că noi singuri nu 
ne descurcăm. Știu bine acum că și Ardealul și Oltenia, și restul țării, nu avem ca-
pacitatea de a ne gospodări singuri. Atâtea bețe-n roate ne punem! Un exemplu 
palpabil este că sunt acum într-un proces în care revendic 50 de hectare de pădure 
în Maramureș și mi-au cerut  o expertiză în valoare de 150 de milioane, bani vechi. 
Aceeași expertiză făcută de altcineva pe 1.500 de hectare a costat 25 de milioane 
de lei, bani vechi. Expertiza mea a durat 2 ani, iar când am comandat-o la un par-
ticular a durat 2 zile. Am peste o sută de procese pentru că acesta este sistemul 
în România.

... Nu este bine să rezolvi problema revoluției, așa, oricum, pentru că apar 
marile puteri și trebuie să vezi cu ce au participat rușii, cu ce au participat ameri-
canii, cu cât au participat ai noștrii. Unul din șefii care răspundea de relația cu 
America, după ce l-au arestat, peste 6 luni fiul său  a plecat în America și apoi 
acesta a fost eliberat și a plecat și el. Era omul lor. Ce știm noi?! Noi suntem mici 
nu știm nimic! 

... Cu minerii este foarte clar ce s-a întâmplat: Iliescu și cu Roman împreună cu 
Stănculescu au hotărât să vină minerii, iar în 1999, la Stoenești, mineriada a doua, 
am vorbit cu minerii, puteau să le dea nicovala și ciocanul și puteau construi Auto-
strada București - Constanța. 

...În ultimii 10 ani s-au construit peste un milion de case. Pun pariu că de la 
Nădlac și până la Budapesta, dacă numeri casele noi din ultimii 15 ani se putea 
face și o autostradă. 

 ...La noi, la evrei, pomana reprezintă un ajutor pentru un om neajutorat. Am 
un copil necăjit într-o familie săracă și îl ajut. Asta e pomana. Aici în Oltenia po-
mana este o laudă, un afișaj. 

SAMOIL	TELEKI,	RENUMIT	DERMATOLOG	ȘI	
ACTIV	CETĂȚEAN

...Economisirea unui pachet de țigări pe zi timp de 40 de ani înseamnă un apar-
tament. Ceea ce vedem azi în România este super lux cât se bea și se fumează.

...Patriot înseamnă să fii, atunci cînd faci ceva pentru ai tăi. Îmi aduc aminte de 
Triță Făniță care a zis că face fabrică de ulei și cu vorbe a câștigat comuna Traiania și 
apoi nu a mai făcut nimic. România nu economisește bani și nu investește în școli, 
laboratoare, fabrici de seringi și repercusiunile sunt clare. 

...Cea mai mare realizare de după revoluție a fost ”reducerea” numărului de ani-
male de la 6 milioane de capete, la un milion. Nu au mai fost hrănite corespunzător 
și tratate.

...Irigațiile cu picătura sunt ecologice pentru că economisesc bani și apă. Dar nu 
mai avem așa ceva la nivel național.

...La policlinică în 1978 vine un coleg de la Studina din județul Olt și-mi spune 
că are mașină câștigată pe mita obținută pe concedii medicale!... Și-mi mai spune: 
lasă-i pe boșorogii ăștia și dă concedii medicale...Așa nu ai să faci nimic! Adică n-o 
să mă îmbogățesci. Gîndiți-vă ce a făcut colegul meu după 1990...

În meseria mea este corupția foarte mare, este același sistem stricat și se pierd 
mii de miliarde. 

Noi nu avem în unele locuri din țară apă potabilă, trotuare, canalizare, asfalt și 
de aceea este foarte mult de muncă. În România se pot creea miioane de locuri de 
muncă. Nici case de bătrâni nu avem! 

Părerea mea despre Klaus Iohanis este că avem un președinte care tace și face.
...Numărul bolnavilor este în creștere din cauza problemei farmaciilor care 

dau pastile fără rețetă și schimbă boala cu totul. Plus acești vindecători falși care 
au tratamente false în multe afecțiuni. Medicina naturistă completează medicina 
clasică, dar și aici sunt tratamente false. 

 Există un cerc vicios în care bolnavul este trimis la o anumită farmacie ca să se 
îmbogățească și medicul și farmacia. 

Nu vrem să schimbăm nimic!  
Gândiți-vă ce pierderi are România în domeniul cerealelor din cauza 

rozătoarelor care sunt cu milioanele. Trebuie investiții și trebuie adaptate lucrurile 
în funcție de situație. 

Aleșii din parament ar trebui să știe geografie, istorie, limba română, o limbă 
străină, legislația și ar fi o țară... de succes. 

L-au întrebat pe Neagu Djuvara, care este viitorul Europei?  „coborâți în metorul 
parizian și vedeți viitorul Europei”, a răspuns el.

Creștin înseamnă: să crezi în Dumnezeu și să ajuți pe aproapele tău.
...Mergem înainte! Dar noi suntem cei care frânăm dezvoltarea țării. Educația 

este o mare problemă mai ales la amărâții de rromi. Nu îi integrăm. Nu lăsați li-
beri se pot educa, ci după trei patru ani de stat în bancă la școală, măcar câștigă 
răbdarea. Este și ăsta un fel de educație.    

și pentru Lisa - soția - de care se despar-
te, Alina Leonte, o actriță cu de toate, 
deosebită, și cu care Cosmin Teodor împar-
te succesul de scenă în această premieră… 

Bogense (Ștefan Pavel) fostul șef de ser- 
viciu al Fiului pe care după rătăcirea-i ne- 
chibzuită, nu-l mai primește, iarăși, la 
serviciu. Apariție scurtă, dar teribil de 
importantă pentru înțelegerea noilor tim-
puri…Ștefan Pavel rămâne un bun câștigat 
al Teatrului Anton Pann. La fel și Alexandru Betering-
he, Ulf, prietenul Fiului, prieten la toartă, chiar și în 
limbaj, care nu va putea să-și ajute prietenul la anan-
ghie, dar îi va ajuta soția, după moartea acestuia, ea 
devenindu-i parteneră de viață! Rămânem la idea că 
Alexandru a dat totul, și a câștigat, în rolul lui Iona la 
premiera din săptămânile trecute! 

Culoarea roză a piesei lui Nis-Momme Stockmann 
i-e dată de Karla (Antonia Botogan) o apariție stranie 
a modernismului, care, însă, a încântat privirea celor 
care au vrut să o vadă! Bravo, Antonia Bodocan!

Să mai spunem că designul luminației a fost sem-
nat de Bogdan Gheorghiu cu talentul căruia deja ne-
am obișnuit și că îi salutăm pe cei mai puțini vizibili 
(fizic): Vasile Marinoiu de la regia tehnică și pe Cristi 
Ologu de la lumini. 

*

Drama pusă în scenă la Teatrul Anton Pann, „Omul 
care mânca lumea” a fost premiată cu „Marele Pre-
miu și Premiul Publicului la Târgul de piese de la Hei-
delberg. Printre altele a primit și premiul Friederic 
Hebbel, 2011.”

Să mai adăugăm că „a fost aleasă ca fiind una din-
tre cele mai bune piese (în anul 2009) din Europa, de 
către European Theater Convention, iar un an mai 
târziu, Nis-Momme Stockmann a fost numit tânărul 
dramaturg al anului, în cadrul Theater Heute critics’ 
survey.”

Am notat, imediat, după vizionarea spectacolu-
lui oferit de actorii Teatrului Anton Pann conduși de 
Vlad Trifaș-regizorul piesei, dar și autorul suportului 
muzical (lucru mai rar întâlnit), mai ales că acesta 
surprinde prin originalitate și transmite același me-

saj precum textul scris…De două ori bra-
vo!... Și J. P. Richter dorea în jurul anului 
1800 acea artă care să fie în același timp 
și poetică, și muzicală, și picturală…Muzica 
creată de Vlad Trifaș suplinește cele trei 
pretențioase însușiri și, deci, noi pe lângă 
un premiu pentru regie îi mai acordăm un 
premiu și pentru regia muzicală sau cum 
vrea oricine să-i spună…Scenografia Deliei 
Ghizdăveț trebuie de asemenea apreciată 

că ea a reușit să sublinieze trecerea nefericită a tim-
pului pentru un tînăr și un bătrân, cetățeni fără cetate 
ai acestor vremuri; inutilitatea arhivării proiectării și 
muncii de proiectare, care, astăzi, datorită telefonu-
lui, elimină până și calculatorul și, nu în cele din urmă, 
reducerea totală a spațiului și timpului prin această 
nonrevoluție a începutului de eră SMART…

Despre lumea din piesă am mai notat: …O lume 
prăfuită oprită din dezvoltarea firească, poate chiar 
în 1990 (departe de proiectele adevărate, ci nu-
mai proiecte financiare).  O știință stocată, oprită și 
nedezvoltată; o lume în care alcoolul și telefonul legat 
de ureche - continuu - își așteaptă sfârșitul. O astfel de 
lume, fără legi respectate, cum este și asta de acum, 
a noastră, nu poate exista!...și iată că există!...dar nu 
se știe până când!? 
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POEZII,	MARIUS	MĂRĂCINESCU

MARIUS	
MĂRĂCINESCU

POEZII

 
Buburuza

Buburuză, puișor,
cât de mult visez să zbor!...
Mi-a spus mama că tu știi
cântece pentru copii.

Învață-mă și pe mine
că sunt, tot, copil ca tine
și colindă-n palma mea,
strop de lună, strop de stea,
chip de floare
și de soare
învață fata să zboare
că e mică
și-i e frică!
Spune-i tu că e frumoasă
și va fi împărăteasă…

-- Hai să-ți fac o brățărică
din cinci flori de lămâiță,
din trei ghiocei,
patru flori de tei,
șase viorele
și nouă zorele.

Clipește din ochi
să nu te deochi!
Îți fac și cercei
din doi brebenei
și o brățărică
din flori de arnică…

Patruzeci de flori,
de șapte culori,
atâtea-ți zâmbesc
și te-mpodobesc

Marius Mărăcinescu și-a făcut auzită „pana” în sute de suflete umane, el 
fiind cunoscut și de elevi și de profesori și de părinți și de bunici, de toate 

vârstele și din toate categoriile socio-umane, din toate 
localitățile unde au ajuns cărțile sale, tipărite și difu-
zate. Eu, personal, am așteptat întotdeauna cu mare 
nerăbdare să apară cărțile lui, știind că versurile sale 
pline de candoare îți încântă sufletul, totul se întâmplă 
în natura veșnic tânără, el însuși mărturisind, undeva: 
„Bine ați venit în casa primitoare a naturii, aici unde nu-
merele stau alături de flori, de frunze și de păsări”. Ver-
surile sale sunt o incitare la gândire, la rațiune… Iată un 
scurt exemplu dintr-una din cărțile sale: „Nouă vrăbii, o 
pisică,/ niște cuci și opt rățoi/ au șaptezeci de picioare/ 
la un loc - și numai doi/ dintre cuci/ poartă papuci.//  

      Înseși titlurile cărților sale sunt poetice;  iată 
câteva: „Culegere de poeme/ cu tot felul de probleme”, 
„Poezii cu stele/ fluturi și mărgele”, „Mici poeme… cu 
probleme”. Prin titluri te atrage în jocul său gingaș 
și te îndrumă, te povățuiește, te dădăcește… te învață, într-un cuvânt. Aici este 
meșteșug, pricepere, talent!

      Marius Mărăcinescu fiind un slujitor al catedrei și al cărții, le-a dăruit copi-
ilor calea cunoașterii prin lectură, fiind creator de poeme în cărți cuminți, așezate, 

bine închegate într-un tot unitar; nimic nu este strident, 
totul curge și decurge blând, cald, înțelept, didactic, cu 
o bună metodă, făcându-se ascultat. Prin poemele sale 
- face accesibilă o știință care este aridă: matematica!

      Tematica este atocuprinzătoare: natura mirifică 
a zonelor țării, câmpie, deal, munte, râuri, lacuri, 
Dunărea și Marea; ne întâlnim cu animalele mediului 
înconjurător, cu păsările și cu flora bogată, meliferă… 
Iar în toate acestea,  morala creștină este strecurată cu 
înțelepciune în mesajul poeziei.

      Apreciem muzicalitatea poemelor, acestea  trez-
ind interesul  pentru lectură. Capcanele subtile ascunse 
în întrebări „nevinovate” te  îndeamnă la inițiative de 
gândire logică.

      Suspansul discret la finalul poeziei provoacă o 
ușoară părere de rău că povestea se termină lăsând, 

însă, loc imaginației să alerge pe cărări de basm…
		Felix	SIMA                                                                   

ca să fii frumoasă,
mică-mpărăteasă!

Dacă vrei să zbori
și să fim surori,
află câte flori
ți-am prins în brățară,
dragă domnișoară!

Uţa,	uţa!

-- Uite, mamă, vrăbiuţa
îşi dă puii ,,Uţa, uţa !”
pe o creangă de gutui,
în bătaia soarelui !

Fiecărui puişor,
dintre cei șapte, mama lor
i-a lipit pe aripioare
câte trei mărgăritare...

-- Dacă le voi număra,
mă săruţi, mămica mea ?

 Vine	vara	!

O albină şi trei fluturi,
patru viespi şi un bondar
au asediat, cu toţii,
crenguţa unui stejar.

Şi, prin iarbă cu vioara,
greieraşul mititel,
auzind că vine vara,
a-nceput un cântecel.

Trei furnici şi o lăcustă
s-au oprit şi îl ascultă,
iar sub tei, o tămâioară,
fermecată de vioară,
înflori a doua oară...

Chiar păianjenul, cu treburi,
de sub coaja de stejar,
vrea să-l vadă, printre ierburi,
pe distinsul lăutar.

Într-un zarzăr dat în floare,
opt gândaci cu mama lor
vor, neapărat ,să zboare
pe acordul strunelor.

Dintr-o scorbură rotundă,
veveriţa-puişor,
calculează, singurică,
numărul insectelor...

Veniţi-i în ajutor !

Luna

- Sărut mâna, Doamnă Luna!
- Somn ușor și noapte bună,
draga mea! Ce mică ești
și cum știi să strălucești
printre stelele mai mari
toată noaptea și tresari
ca un prunc în Carul Mic,
când Luceafărul – bunic
te mângâie ca să crești
printre basme și povești…

Pui de stea, câte roți are
Carul Mic? Dar Carul Mare?

Să-mi spui noaptea următoare!…

	Pălăriile	bobocilor

Nouă gâşte-mămicuţe
primesc în dar, pentru pui,
câte o pălărioară
de la Floarea Soarelui.

¬--Mulţumim frumos, Domniţă,
dar oricât ţi-am mulţumi,

bunătatea dumitale
noi n-o putem răsplăti.

Şi ,în fiecare seară
când veneau de la scăldat,
i-au adus, în ciocuri, apă
câtă vreme n-a plouat,

iar spre toamnă, Floarea-Doamnă
grăi cârdului aşa:
--Vă dau opt mii de seminţe
din pălărioara mea

şi-mpărţindu-le, cu grijă,
să primiţi câte cinzeci,
cu bobocii, laolaltă
şi mamele, aşadeci!

Acum, pân-la primăvară
când se vor întâlni iar,
ştiţi câte pălărioare
au primit bobocii-n dar?

Puiul	și	Luna

Cu trei sâmburi mici de nucă
înveliți într-o lăptucă
veverița își hrănește
puiul, seara, când citește.

În a patruzecea seară
Luna îi șopti de-afară:
“Timpul tot când ai citit
te-am vegheat și te-am privit,
ba, mai mult, am numărat
sâmburii, câți ai mâncat.

Poți să-mi spui din câte nuci
ți-a scos mama sâmburi dulci ?”

	Cuibul	rândunicii

Vedeți urmele pisicii
lângă cuibul rândunicii?
Ce-o fi vrut să le șoptească
în limba ei pisicească

puilor, abia, de-o zi?
Dar mămica unde-o fi?...
După hrană, mă gândesc…
Însă… nu mai ciripesc!
Doamne, dacă i-a mân-
cat?...

Uite mama! I-a chemat!
Iese unul, trei, apoi,
dup-o vreme încă doi
și-i povestesc rândunicii
c-au văzut ochii pisicii,
rugătoare către ei,
să iasă la dumneaei…
Și, oleacă mai târziu,
se aude ,,Piu!piu!piu!”…
Ieșise din oușor
penultimul puișor:

- Unde-i mama?
- Stai puțin
dragul mamei, acum vin!
Și, sub aripile moi,
unde-ați vrea să stați și voi,
s-au culcat cu mic cu mare
și visează c-au să zboare…

Însă puiul mic nu doarme
și-ntrebă încetișor:
-Câte ouă au fost, mamă,
la-nceput, în cuibușor?

Dar a ațipit sărmana
și puiul a înțeles…
Calculează acum singur,
ca și voi, bine-nțeles.



Pr.	Dr.	Constantin	MĂNESCU	-	HUREZI

Așezare străveche, târg renumit și important 
loc de popas situat la întâlnirea drumurilor 

comerciale, haiducești și pastorale de la poale de 
Carpați, localitatea Horezu este încărcată de istorie 
și tradiție. Atestat documentar într-un act scris la 5 
septembrie 1487, la porunca lui Vlad Călugărul, domn 
al Țării Românești (septembrie – 16 noiembrie 1481 
și aprilie 1482 – septembrie 1495), satul Hurezi este 
cumpărat de vel logofătul Constantin Brâncoveanu, 
la 29 decembrie 1684. Acesta, la scurt timp după ur-
carea sa pe tronul Țării Românești, care s-a petrecut 
la 29 octombrie 1688, a construit cel mai mare com-
plex monastic din țara noastră, între anii 1690-1709, 
și anume Mănăstirea Hurezi, ansamblu de arhitectură 
înscris în Lista Patrimoniului Cultural Mondial în de-
cembrie 1993.

La nord de centrul Orașului Horezu, pe partea de 
răsărit a râului Luncăveciorul, sub munți, este așezat 
satul Urșani, veche moșie moștenească, pomenită în 
acte încă din secolul al XVII-lea. Pornind din Horezu 
spre Vaideeni, după ce treci de Biserica Mare din Târg, 
la câteva sute de metri, se face un drum la dreapta, 
spre Urșani. El trece prin alt sat, Bârzoteni, pentru ca, 
apoi, după 5 km, să ajungă în mijlocul satului Urșani, 
sat de vechi crescători de vite și cultivatori ai pomilor 
fructiferi.

Aici, pe un tăpșan de pământ tare, în mijlocul 
satului, a fost construită biserica Urșani, pe un loc 
unde nu a mai existat vreo altă bisericuță sau capelă 
de cimitir. Pe pisania de piatră fixată deasupra ușii de 
la intrare se pot citi aceste cuvinte: „Această Sfântă 
și Dumnezeiască biserică iaște din temelie zidită și 
înfrumusețată, cu toată cheltuiala și osteniala dum-
nealui jupân Ion Popescu, care și vătaf să află acestui 
plai Horezu, întru cinstea și  lauda praznicului Vove-
denia Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, care și întru 
pofali (întru lauda) Sfântului Ioan Botezătoriu aceste 
amândouă sfinte praznice le săvârșește dumnialui, 
ctitoru, cât de a să pomeni dumnialui și părinții cei 
răposați, în veac  și după moarte, tot neamul dumne-
alui. Și s-au zidit această biserică, în zilele Măriei Sale, 
Constandin Moruzi vodă, cu blagoslovenia sfinției 
sale, episcopu Nectarie, la ani de la Hristos 1800 iulie 
22, începute la lucrare, iar desăvârșitu la anul 1805. Și 
la această biserică s-au mai îndemnat de au mai aju-
tat și alți ctitori, cu bani și cu ajutoriu, cum deosebitu 
arăt. Pomenește, Doamne: Ion, Nedelea, Constandin, 
Dumitru, Nicolae ereu (preot), Ioana, Floarea, Stan-
ca, Nicolae diaconu, Dumitru, Stanca, Pătru, Stanca, 
Dumitru, Mihai. Morți: Mihăilă, Barbu, Pătru, Stan, 
Stanca, Dumitru, Ion ereu, Florica, Constandin, Radu, 
Stan, Stanca, Dumitru, Constandina și cu tot niamu. 
Gheorghe, Florica, Pătru, Dumitru”.

Ion Popescu zis „Urșanu”, ctitorul principal, a fost 
mai întâi haiduc, apoi a ajuns potecaș, adică grănicer, 
paznic la hotarul de nord al localității. În această 
postură a ctitorit, împreună cu Nicolae Viorel, biserica 
din comuna Slătioara, satul Gorunești, sfințită la 29 
noiembrie 1781, numită și biserica potecașilor de la 
Viorești, unde ctitorii apar pictați, în friza exterioară, 
pe pereții de la sud, est și nord ai bisericii, călare pe 
cai, care au cozile înnodate și sunt în mișcare. La anul 
1792, Ion Urșanu apare în dregătoria de vătaf al plai-
ului Horezu, fiind un reprezentant destoinic și cinstit al 
puterii în zona de la poala muntelui. Funcția de vătaf 
de plai echivala cu ceea ce mai târziu se va numi sub-
prefect. El asigura paza trecătorii spre Austria, asigura 
liniștea populației și strângea birurile pentru vistierie 

BISERICA	DE	LA	URȘANI	-	TEMPLU	AL	LIBERTĂȚII	ȚĂRĂNEȘTI
și pentru Imperiul Otoman. Ca subordonați direcți 
în îndeplinirea acestor îndatoriri erau pârcălabii și 
vătășeii.

Spre deosebire de alți vătafi de plai dornici de 
îmbogățire, Ioan Urșanu vel vistier se vădește a fi 
adânc iubitor de lăcașurile Domnului. În afară de 
cele patru monumente de zid binecunoscute din 
zonă (din Urșani, Târgul Horezu, Slătioara-Viorești și 
Slătioara-Cociobești), el a ridicat singur sau împreună 
cu alți boiernași sau localnici, nu mai puțin de cinci 
lăcașuri de lemn (toate dispărute astăzi). Este vorba 
de bisericile din Bogdănești, Marița-Zăvoianu, Marița, 
Recea-Râpa și Recea-Gruia. Potrivit Catagrafiei Nr. 28 
din Martie 1840, descoperită în 1935 de Preotul Ion 
Popescu-Cilieni în vechea arhivă a Sfintei Episcopii 
de la Râmnicu Vâlcea și publicată de acesta în cartea 
„Biserici, târguri și sate din județul Vâlcea”, figura 
vătafului Ioan Urșanu este întâlnită în mai multe locuri 
pe întinsul plai al Horezului, ea fiind zugrăvită, susține 
tradiția, în numai puțin de 40 de ctitorii, rămânând la 
biserica din Urșani ctitor principal.

Într-o conferință transmisă direct la Televiziunea 
Vâlcea 1 prin care s-au inaugurat transmisiile din 
sala „Sfântul Antim Ivireanul” a Episcopiei Râmnicu-
lui, în anul 2001 marele istoric de artă Răzvan Teo-
dorescu afirma: „Eu îl prețuiesc mult, în posteritate, 
pe acest Ioan Popescu. Este unul dintre strămoșii 
dumneavoastră extraordinari. Ioan Popescu zis 
Urșanu, vătaf de plai la sfârșitul epocii fanariote, țăran 
ajuns în fruntea ierarhiei locale, un fel de prefect – 
dacă vreți – al plaiului acesta, care ridică o serie de 
monumente în părțile Vâlcei, între Drăgășani și Târgu 
Horezu, și care  ridică acel Voroneț al Țării Românești 
total necunoscut, care se numește Urșani, unul din 
cele mai frumoase monumente ale artei românești. 
Dacă vreți să înțelegeți spiritul nostru popular – și 
mă adresez telespectatorilor – duceți-vă să vedeți 
Urșanii! Urșanii înseamnă un pronaos cu o pictură în 
care apar peste 40 de personaje, drepte, izocefale, 
albe pe un fond de ivoriu, de fildeș. Dar ei nu mai sunt 
voievozii din vale, de la Hurezi, de unde poți să vezi 
și Urșanii, ei nu mai sunt Brâncovenii și Basarabii, ei 
sunt Ioan Popescu cu tot neamul său de țărani și de 
preoți, care se numesc Ana, și Vasile, și Grigore, și 
Ioan și, când nu mai este loc, pictorul așează într-un 
colț pisania pictată: „Și au mai fost și alții care au os-
tenit aicia la 1806 – care se numesc prisoase. Și ei au 
ajutat mai mult cu alergătura”. E spus, în acest lucru, 
tot ce înseamnă travaliul acestei comunități țărănești, 
mândre, demne: preoții și preotesele acestea, di-
aconii și țăranii din jurul lui Ioan Popescu sunt ca 
niște voievozi. Și pentru că întâmplarea dramatică a 
asasinării, de către legionari, a lui I. G. Duca, a făcut ca 
acest fiu al Vâlcei să-și doarmă somnul de veci în pro-
naosul de la Urșani, am obiceiul să spun că acolo este 
vizualizată geneza liberalismului românesc, geneza 
burgheziei românești”. Academicianul Răzvan    Theo-
dorescu spunea că biserica de la Urșani este templul 
libertății țărănești.

Biserica din Urșani prezintă un interes deosebit 
din punct de vedere arhitectural. În ea regăsim atât 
dorința și gustul frumosului ctitor, cât și elementele 
noului stil arhitectural românesc care înflorește în 
tot veacul al XVIII-lea până în prima treime a veacu-
lui al XIX-lea, caracterizat prin proporțiile înalte ale 
lăcașului de cult, două turle subțiri și zvelte, dintre 
care turla mare de pe naos este zidită pe Pantocra-
tor, și turla mică de pe pronaos, care servește drept 
clopotniță.

O altă caracteristică a bisericii de la Urșani este 

îmbrăcămintea ei exterioară din tencuială de var, care 
o acoperă în întregime. Nu mai întâlnim la exterior 
jocurile de cărămidă aparentă, ca în veacurile ante-
rioare, nici imitația lor în zugrăveală peste tencuială. 
Pe latura de nord a bisericii găsim însemnat cu roșu, 
numele zugravului, și anume: „Dinu zugrav ot sud 
Gorj” (din județul Gorj), apoi numele și însemnarea: 
„Ion Andrei dă var sfintei biserici la zugrăvit, 7314”, 
adică 1806.

Pictura interioară, de o frumusețe aparte, este 
executată de zugravi din județul vecin, Gorj, continu-
atori ai tradiției picturii brâncovenești, care pictau 
încă, la începutul secolului al XIX-lea, prin bisericile 
ridicate în satele și târgurile Gorjului și Vâlcii. Numele 
lor le cunoaștem din inscripțiile păstrate în biserică, 
la proscomidiar: Milcu zugrav, Gheorghe ucenicul și 
Preda zugravul. În perioada fanariotă, locul ctitoriilor 
ridicate de domnitori este luat de bisericile ridicate 
de boiernași și țărani moșneni, de negustori, vătafi 
de plai, clerul de mir, de logofeți și dieci. Acest lucru 
se vede și la Urșani, unde, pe cei trei pereți ai pro-
naosului, întâlnim reprezentată întreaga comunitate 
care a participat la construirea bisericii, între ctitori 
întâlnindu-se și haiduci.

O altă caracteristică a bisericii de la Urșani o con-
stituie pictura exterioară, care are o mare valoare 
artistică. Sub streașină, de jur împrejur, sunt pictate 
scene biblice din Vechiul Testament, urmate de fi-
losofi și sibile, personaje care au întrevăzut unele din 
tainele creștinătății cu multe sute de ani înainte de 
întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceștia 
sunt: Apollonius, Solon, Tucydide, Plutarh, Platon, Ar-
istotel, Filon, Sofocle, Thulius. Dintre sibile, „cele ce 
au fost slujitoare templelor idolești și au proorocit 
despre Maica lui Hristos”, menționăm pe: „Sibila 
înțeleapta (Sofia)”, Persiana, Libiana, Delfina, Cime-
riana, Samiana, Cumeeana, Hellespontica, Frigiana, 
Europeana și Tiburtina. La aceștia se mai adaugă pa-
triarhi sau prooroci ai Vechiului Testament: Ilie, Elisei, 
Avraam și Isac.

În pictura exterioară din pridvor, pe fațada de 
vest a bisericii, sub influența literaturii apocrife, își 
fac apariția în unele reprezentări și elemente inspi-
rate direct după natură sau din viața socială. Pic-
tura bisericească este la vremea respectivă Biblia 
neștiutorilor de carte. Apar acum cărți cu pilde re-
ligioase: „Fiziologul”, fabule esopice, „Alexandria”, 
„Floarea darurilor” sau romanul „Erotocritul”, din 
care se inspiră pictorii, înfățișând animale ca sim-
boluri morale și religioase: ursul reprezintă lăcomia, 
vulpea și șarpele, șiretenia, lupul, îmbuibarea pân-
tecelui. Alături de acestea apar calul, ogarul, iepurele, 
cocoșul sau barza, în preajma cărora este reprezentat 
și vânătorul, cu arma în mână, îmbrăcat într-un cos-
tum caracteristic, cu pălărie, cizme, geantă, încadrat 
într-un peisaj adecvat, cu copaci, coline și vâlcele. 
Asistăm, astfel, la o folclorizare a stilului de artă 
născut pe șantierele unor ctitorii brâncovenești și 
cantacuzinești din preajma anului 1700.

Biserica de la Urșani a fost îndrăgită foarte mult de 
marele om politic și patriot I. Gh. Duca. Născut la 20 
decembrie 1879 la București, după ce își ia doctora-
tul în drept și științe juridice la Paris, la 20 decembrie 
1902, exact în ziua în  care împlinea vârsta de 23 de 
ani, este numit ajutor de judecător la Ocolul Vâlcea, 
Plasa Horezu. Era cadoul oferit de prietenul său Ionel 
Brătianu, care-și pusese deja mari speranțe în tânărul 
Duca. De atunci datează legăturile sale cu acest județ 
și mai ales cu locurile Plaiului Horezu, cu care s-a unit 
pentru veșnicie. (Continuare în pag. 6)
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Sanctuar

la baie lumina se aprinde
de afară,
cuvintele pătrund
o dată cu zgomotul apei
ce se zbate în vasul de porțelan,
lipsa pudorii a lăsat
pe pereți urmele micțiunii,
glasul timid al conceperii
în stropi organici
scurși peste vopseaua
decojită din care iese
zeul năclăit de neputință
gata să plângă în ridicole acorduri
cu revoluția apei în țevi ruginite,
de aici
tanti Vera o femeie oacheșă
părăsită de noroc
cu buze mari puternic rujate
stăpână pe ea
întrebă
acaparând după amiaza
liniștită a adolescentului
ce visează ieșirea în larg
de sub privirea severă a mamei
“cum se închide
ușa din baia fierbinte”,
parfumul său incită,
mușc din tentație cu ochii deschiși,
pașii mă duc în intimidate,
absolvenți ai cursului 
de dezbrăcare completă
ne azvârlim ființa
într-o îmbrățișare sălbatică
de apus și răsărit,
buzele puternice își pun amprenta
pe inima mea,
sânii leneși se lasă dibuiți
de mâini arcuindu-se 
între cer și pământ
ca un ciorchine strivit
pe nicovala instinctului,
șoldurile lungi
ca o cumpănă a fântânii
în orizontul aprins
tânjesc după mângâieri
să simtă esența virală
arzând a demonului imberb
adăpostit în tânărul feciorelnic,
sub un val de transpirație
strâng mâna sa alba,
ochii privesc cu încredere
din toamna așteptărilor 
răsare soarele,
peninsulă vitală
șopârla parșivă este ademenită
de vizuina dintre pulpe,
împărtășanie trupească
în sanctuarul bucuriei
pe care-l zugrăvește
cu presiunea lichidului
țâșnit eliberator 
din timiditatea ancestrală,
sub greutatea trupurilor
și faianța tremură,
pieptul frământat înflorește
cu izbânda arderii spontane,
inimile cântă la unison,
pe tavan spirite dansează
în urma noastră apa se răscolește.

Petre	CICHIRDAN

Zilele trecute întorcându-ne de la Horezu, unde am 
participat la o ședință a Cenaclului „Interferența Ar-

telor 21” al liceului din localitatei-am făcut o scurtă vizită 
arhimandritului de la Mănăstirea Bistrița, Veniamin Micle, 
care împlinește anul acesta 15 ani de rodnică colaborare cu 
ziarul nostru „Cultura vâlceană”, tot atât cât împlinește și 
ziarul apărut, primul număr, în iunie 2008 (un prim număr, 
2 pagini, a apărut în luna martie în cadrul ziarului „Public” 
creat de prietenul nostru și prim tehnoredactor Dragoș 
Comănescu). Domnia sa, arhimandritul, ne-a dăruit trei 
cărți excepționale ca tematică produse în totalitate de dân-
sul (editat, scris, tipărit, legat) în atelierul său tipografic de 
lângă chilia personală: „Personalitatea Arhimandritului Chi-
riac Râmniceanu”, „Aprecieri cărturărești” și „Centre reli-
gioase și culturale în zona Mănăstirii Bistrița”, toate având 
inscripționate pe foaia de titlu: „Sfânta Mănăstire Bistrița, Ep-
arhia Râmnicului 2020 (respectiv 2022, 2023). La fel, fiecare 
carte are după coperta 1 o listă cu toate titlurile tipărite de 
Arhim. Veniamin Micle până la anul respectiv: 110 de titluri 
până la „Personalitatea Arhimandritului Chiriac Râmnicea-
nu”, 123 de titluri până la „Aprecieri cărturărești” și 152 de 
titluri până la „Centre religioase în zona Mănăstirii Bistrița”… 
Le-am numit excepționale datorită informațiilor pe care 
le conțin și modului foarte ușor în care se citesc și aria de 
referință a fiecăruia extrem de diferită una de alta:  creația 
monahală a lui Chiriac Râmniceanu, aria intercomunicării 
Arhim. Veniamin Micle cu cititorii săi (nu puțini la număr) 
și o carte aproape științifică, de cercetare în istoria artei re-
ligioase…

„Personalitatea Arhimandritului Chiriac Râmniceanu” 
propune cititorilor nu numai vâlceni - Mănăstirea Bistrița fi-
ind poate cea mai însemnată ctitorie religioasă din secolul 
XIX și a cărei arhitectură și pictură interioară sunt grăitoare 
pentru renașterea târzie totuși a artelor plastice și arhitectu-
rii românești, culturii românești! – personalitatea renumitu-
lui arhimandrit despre care V. Micle spune: „Fiind un iscusit 
părinte duhovnicesc, devine îndrumătorul spiritual al între-
gii elite sociale din Oltenia, printre care se numără și renu-
mitul pandur Tudor Vladimirescu.  Mare patriot, contribuie 
substanțial la pregătirea Revoluției din anul 1821, condusă 
de fiul său duhovnicesc Tudor Vladimirescu. În acest scop, 
călătorește la Muntele Athos, de unde întreprinde o serie 
de procesiuni su Sfinte Moaște prin țările române, metodă 
folosită pentru pregătirea spiritului revoluționar în rându-
rile poporului român. ... Practicant al vieții isihaste, a scris 

CĂRȚI	NOI	SCRISE,	EDITATE,	TIPĂRITE	
ȘI	LEGATE	DE	ARHIM.	VENIAMIN	MICLE

în acest ndomeniu numeroase studii, fiind considerat de 
marele teolog Profesorul Dumitru Stăniloaie, cel mai mare 
isihast român. ....Am  convingerea că Arhimandritul Chiriac 
Râmniceanu este vrednic să fie canonizat.”

A doua carte este cea intitulată „Aprecieri cărturărești”, 
are un indice de nume al celor care și-au exprimat părerea 
asupra personalității și activității arhimandritului de la 
Mănăstirea Bistrița și un indice de nume de localități. Are 
un „Cuvânt Înainte” scris de părintele arhimandrit din care 
cităm: „Prezentul volum cuprinde câteva dintre aprecierile 
unor intelectuali referitoare la activitatea cărturărească pe 
care am realizat-o de-a lungul timpului. Personalitățile care 
și-au exprimat opiniile aparțin tuturor categoriilor sociale, 
culturale, și administrative, incluzând ierarhi, academicieni, 
profesori universitari, directori, ziariști, colegi de studii, pre-
cum și foști studenți și elevi ai școlilor teologice unde am pre-
dat ca profesor.”

  Noi completăm cele scrise de domnia sa în cuvântul 
înainte al cărții cu o remarcă în plus, anume că și-au exprimat 
despre domnia cuvântul peste 250 de personalități, pe locul 
întâi situându-se scriitorul Ioan St Lazăr (4 pagini ocupând 
aprecierile sale), apoi Florian Copcea și Petre Cichirdan cu 
câte 3 pagini de referiri, apoi Gh Jianu cu 2 pagini etc. Impre-
sionant este numărul de referenți din afara spațiului vâlcean 
demostrînd dimensiunea națională a protagonistului călugăr 
arhimandrit, cercetător istoric și religios, duhovnic recunos-
cut de mari personalități, preoți și laici.

A treia carte prezentată, „Centre religioase și culturale în 
zona Mănăstirii Bistrița” . Citind Cuvântul Înainte al Arhim. 
Veniamin Micle ne umplem de mândrie că ne-am născut sau 
locuim în această parte de lume, până acum cel mai vechi 
județ din România. Simțim însă și propria întrebare retorică 
a autorului în care își exprimă nedumerirea asupra nepăsării 
autorităților privind valoarea acestui așezământ religios... „...
am insistat asupra importanței Mănăstirii Bistrița în istoria 
culturală și spirituală a Patriei noastre, demonstrând că ea 
a înscris pagini de pionerat unice în istoria ei, fiind cea mai 
veche vatră monahală din județul Vâlcea; aici a fost ctitorită 
prima biserică (1300) în Peștera Sfântului Grigorie Decap-
olitul, fiind menționată de arhidiaconul Paul de Alep. Apoi 
a existat Schitul Sfântului Procopie, despre care cronicarul 
polonez Maciej Stryjkovski afirmă că a fost zidit de Basdarab 
I  pe locul Bătăliei de la Posada (1330). Tot aici a luat ființă 
prima mănăstire isihastă „Schimbarea la față” (1350), apoi 
a urmat ctitoria boierilor Craiovești (1492). În zona Costești 
au existat 27 de școli, din care 21 au fost organizate și au 
funcționat  în Mănăstirea Bistrița.” (Continuare în pag. 12)



(Urmare din pag. 4)

Fiind un iubitor al naturii și al mersului pe jos, el a descoperit pe apa 
Luncavățului, la doar 4 km de Horezu, cele două cule de la Măldărești. Cea veche, 
„Cula Greceanu”, datează din anul 1516. Cealaltă, numită „cula nouă”, construită 
în 1812 de Gheorghiță Măldărescu, este cumpărată în 1907 de I. Gh. Duca. El își 
ridică alături și o modestă casă de vacanță. În același timp, descoperă și bisericuța 
de la Urșani. Vremurile tulburi din perioada interbelică îl determină pe I. Gh. Duca 
să-și facă testamentul, la 28 mai 1930, în care se menționa: „Doresc să fiu îngropat 
în biserica  de la Urșani, lângă Horez (Vâlcea)”.

Asasinat de legionari, în ziua de 29 decembrie 1933, pe peronul gării de la 

Ionuţ	ȚENE

Clujenii, de multe ori, trec nepăsători pe lângă 
Coloana Infinitului de la Cluj-Napoca. Toți 

românii știu că există o Coloana Infinitului la Târgu 
Jiu ridicată de cel mai mare sculptor contemporan 
din lume Constantin Brâncuși la 1938, dar foarte 
puțini știu că există și la Cluj-Napoca, nu o copie sau o 
replică a acesteia, ci o coloană originală aflată în zona 
numită Groapa (fieful galeriei U Cluj) din cartierul 
Mărăști. Coloana Infinitului de la Cluj-Napoca, de 
lângă complexul Expo Transilvania are povestea ei 
și este inspirată de spiritul brâncușian, dar și de po-
litica și cultura epocii. Coloana Infinitului de la Cluj-
Napoca este opera arhitectului clujean Virgil Salvanu 
jr. și ridicată într-un timp record în 1974 la împlinirea 
a 1850 de ani de atestare documentară a mu-
nicipiului roman Napoca. Nicolae Ceaușescu 
a organizat repede o ședință a Consiliului 
de stat în care a propus alătuarea denumirii 
de ”Napoca” numelui Cluj, pe 15 octombrie 
1974. Decretul nr. 194 s-a aprobat imediat 
cu noua denumire a orașului Cluj-Napoca. 
Motivul a fost că denumirea Napoca era de 
origine ”dacă” în accepțiunea lui Ceaușescu, 
influențat de istoricii Iosif Constantin Drăgan 
și Dumitru Protase, conform stenogramelor 
ședinței, ceilalți membri ai biroului politic PCR 
susțineau că denumirea Napoca este de orig-
ine latină, adică romană. Ceaușescu a ținut-o 
pe a lui că denumirea Napoca au preluat-o 
romanii de la daci. Imediat, a doua zi, Nicolae 
Ceaușescu a venit la Cluj și în Piața Mihai Viteazul, în 
fața a zeci de mii de oameni a anunțat noua denumire 
a municipiului Cluj-Napoca. Se apropia Congresul al XI 
–lea al PCR, iar conducerea locală a partidului dorea 
să ridice un monument de for modern, care să mar-
cheze noua denumire a orașului, dar să înâmpine cul-
tural și Congresul al XI-lea.

Pentru această sarcină dificilă și importantă prim-
secretarul Ștefan Mocuța s-a gândit la marele arhi-
tect Virgil Salvanu jr., care era directorul Direcției de 
Sistematizare și Arhitectură Cluj și arhitectul județului 
Cluj. Virgil Salvanu jr. era și profesor la Instiutul ”Ion 
Andreescu” din Cluj și autor de proiecte arhitec-
tornice cunoscute în epocă. A proiectat expoziția 
comemorativă 1850 de ani de la atestarea orașului Cluj 
etc. Dintre lucrările sale de artă plastică monumentală 
se pot enumera: Monumentul Ostașului Român (în 
colab., 1955), Monumentul de la Bobâlna (în colab., 
1957). Mai mult, deși în plin regim comunist, condu-

COLOANA	INFINITULUI	DE	LA	CLUJ-NAPOCA.	SPIRIT	
BRÂNCUȘIAN	RENĂSCUT	LA	1974!

cerea PCR nu s-a împiedicat de originea burgheză a 
lui Virgil Salvanu jr. Aș pune că era apreciat și ca fiul 
marelui arhitect Virgil Salvanu senior, care a pus ba-
zele Clujului arhitectornic românesc după 1919. Vir-
gil Salvanu senior a deţinut şi funcţia de arhitect al 
municipiului Cluj. În perioada cât a deţinut această 
funcţie, a contribuit la ridicare Catedralei Ortodoxe, 
a Casei Armatei şi clădirea Politehnicii, precum şi la 
construirea cartierelor „Andrei Mureşan” şi „Dâmbul 
Rotund”. Tot în această perioadă, s-a ocupat de con-
struirea mai multe terenuri sportive în municipiu. Cu 
asemenea ascendent Virgil Salvanu jr. trebuia să con-
tinuie tradiția excepțională a tatălui. Așa că a inițiat 
ridicarea unei coloane a infinitului la Cluj-Napoca, 
realizată din cuburi de oțel, nu romburi ca cea a lui 
Constantin Brâncuși. Despre ridicarea coloanei a scris 

excelent istoricul clujean Ioan Ciorca. Citez: ”Amplasat 
în zona pavilionului Expo Transilvania, monumentul, 
care aminteşte într-un fel de Coloana infinitului a lui 
Brâncuşi, a fost conceput de arhitectul Virgil Salvanu 
în anii ‘70 ai secolului XX, la împlinirea a 850 de ani de 
la înfiinţarea oraşului Cluj-Napoca. În acel an se orga-
niza şi al XI-lea Congres Al Partidului Comunist Român, 
iar momentul trebuia marcat în vre-un fel. „A fost o 
întrunire a mai marilor partidului comunist din Cluj, 
care se întrebau ce să facă. Am venit atunci cu această 
idee a coloanei pe care am proiectat-o în trei zile, iar 
în două săptămâni lucrarea era deja amplasată”, a 
povestit Virgil Salvanu. Iniţial, coloana a fost realizată 
din 11 elemente identice, existând posibilitatea 
adăugării câte unui cub, dacă se dorea, pentru fiec-
are congres următor, şi are 22 de metri înălţime. 
Monumentul este realizat din plachete de metal şi pe 
dinăuntrul său se poate circula. Ulterior, s-au adăugat 
încă două, corespunzătoare ultimelor două congrese 

ale Partidului Comunist Român. „A fost o bravură 
tehnică. Este plină Europa de lucrări din acestea de 
«op-art» (orientare artistică contemporană bazată 
pe ideea folosirii unor elemente care oferă diverse 
efecte optice), dar nici una nu este aşa de înaltă. Au 
doar cinci-şase metri. Din câte ştiu eu la acel moment 
era cea mai mare lucrare de «op-art» din Europa”, a 
spus Salvanu. Arhitectul s-a folosit de îmbinarea a trei 
elemente stilistice brâncuşiene în realizarea Coloanei 
sale, adică cele utilizate de marele sculptor la lucrări 
precum Cocoşul, Stâlpul drept şi Coloana infinitu-
lui. Dat fiind faptul că în viziunea autorităţilor locale 
din acea vreme, monumentul era prea izolat şi prea 
simplu, au decis că mai trebuie adăugat ceva, care să 
atragă privirea preşedintelui Nicolae Ceauşescu, în 
vizita de lucru pe care urma să o efectuatuez la Cluj, în 

1974 şi, implicit, la Expo Transilvania. Astfel, în 
apropierea monumentului, a fost amplasată 
o structură alcătuită din piese tubulere, de 
înălţimi diferite, unite precum fluierele care 
se îmbină într-un nai sau asemeni tuburilor 
de orgă. Cele 96 de tuburi sunt aşezate într-un  
şir dispus pe două planuri. „Fluierele” se în- 
şiră în ordine crescătoare într-un rând ce rea- 
lizează, la mijloc, o întoarcere de 180 de grade,  
astfel încât ultimul tub care este cel mai înalt,  
încheie şirul vizavi de cel mai scund aflat în 
frunte. „Fluierul” este opera sculptorului Târno- 
van Vid şi a fost inaugurat o dată cu monumen- 
tul, în anul 1974.” (Articol realizat pe baza date- 
lor furnizate de Elena Stanciu despre Monu-
mente realizate de arhitectul Virgil Salvanu).

”Coloana Infinitului” de la Cluj-Napoca are 22 de 
metri și reprezintă un simbol al spiritului brâncușian 
infinit implantat la poalele Feleacului. A fost ideea 
originală și genială a lui Virgil Salvanu jr, de a uni prin 
artă spiritul brâncușian dincoace de Carpați, în Ar-
deal. Cuburile de oțel reprezintă geometria infinită 
a spațiului mioritic, care are alături monumentul 
”naiul” ancestral stilizat al lui Gheorghe Zamfir. Lângă 
Coloana Infinitului, arhitectul Ionel Vitoc a proiectat 
Expo Transilvania. Coloana Infinitului de la Cluj-Nap-
oca a devenit imediat un brand cultural local, regional 
și național. Virgil Salvanu jr. a avut apoi o carieră de 
arhitect prestigioasă. A realizat în 1995 Monumentul 
”Crucea de pe Cetățuie” la propunerea lui Francisc 
Țăranu, iar în 2005 Salvanu a ridicat Monumentul 
Rezistenței Anticomuniste din Parcul Central. În 2017, 
arhitectul Virgil Salvanu a trecut la cele veșnice și în 
panteonul arhitecților clujeni ale căror monumente 
trebuie să le apreciem și pune în valoare.

Sinaia, el a fost înmormântat în ziua de 4 ianuarie 1934 la Cimitirul Belu, din cauza 
drumurilor înzăpezite. Dorința din testament avea să i se împlinească în ziua de 
duminică, 6 mai 1934, când sicriul cu trupul neînsuflețit a fost adus cu trenul de 
la București până la gara Băbeni. De aici, carul mortuar și zecile de automobile au 
străbătut drumul spre Urșani prin localitățile Frâncești, Folești, Tomșani și Horezu. 
De atunci își doarme somnul de veci la Urșani, Primul Ministru al României, I. Gh. 
Duca, fost președinte al Partidului Național Liberal.

În curtea bisericii Urșani se află o frumoasă cruce de lemn, dăruită, în anul 
1935, de organizația P.N.L. din județul Mehedinți. Alături de această cruce, soarele 
mângâie în fiecare zi mormântul celei ce a fost soția marelui dispărut, Nadia Duca 
(1886-1968).
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DIN	REVISTE	LUATE...ȘI-N	REVISTĂ	DATE...
“Ne-apasă vremea, ne-ncovoaie timpul, ne dă prin oase iarba încolțind; precum mistreții bălților pe grind, 

simțim mișcând în sânge anotimpul.” (Horia Bădescu- împlinește 80 de ani)

Mihai	MUSTĂȚEA

Inaugurăm rubrica cu Tribuna clujeană. Ultimul 
număr vine cu o știre uimitoare: “Premiul pen-

tru cea mai bună carte străină a anului 2021 în Italia: 
La struttura dell’ imaginativo umano de Mircea Ar-
maCu e puțin lucru ca o cultură mare cum este cea  
italiană să recunoască și să acorde un asemenea  
premiu. Cine e Mircea Arman? Este manager/redactor-  
șef al revistei în cauză, frecventabilă pentru amatorii  
de filosofie, teologie, drept și literatură. Apostrof 
continuă să publice scrisorile lui Ștefan Aug. Doinaș 
către Radu Stanca. Acestea dau prilej Martei Petreu să 
compună editorialul: Sursa traumatică a conceptelor. 

La In Memoriam, scriu Nicolae Coande: George Banu 
și Vasile Spiridon: Ploaia de dincolo de vreme, din care 
reproducem: “Posteritatea lui D. R. Popescu a înce- 
put deja și se va vedea dacă el rămâne un important 
scriitor postbelic. Din acest modest colț de pagină, îmi 
exprim că da. Proze precum Leul albastru, Duios Anas-
tasia trecea, Boul și vaca și alte câteva stau mărturie 
pentru atunci când va sta ploaia de dincolo de vreme.” 

La Jurnal de cărți, Ion Bogdan Lefter încearcă Es-
caladarea «piscului» Joyce, prin comentarii la scrierile 
lui Mircea Mihăeș. Sunt prezenți cu poeme: Alice-
Valeria Marcu, Szőcs Petra, Kocsis Francisko, Yves 
Namur; și un eseu semnat de Nichita Danilov. 

Luceafărul de dimineață, răsărit în februarie, ne 
propune o pagină cu poezii, de Varujan Vosganian. 
Cităm din Vârstele: “eram tânăr și tăifăsuiam cu un 
Isus tânăr, /acum îmbătrânesc și vorbesc cu un Isus 
bătrân. /El nu a fost nicidecum mai bătrân sau mai 
tânăr /dar se schimbă la față, să nu mă-ntristez prea 
mult /când lumea nu mi se mai potrivește”. Alex 
Ștefănescu “á vol d’oiseau” specifică nota originală 
și caracteristica lui Leonid Dimov: “...nu vorbește 
despre sine, în poemele sale, ci construiește, imper-
sonal, poeme, care vorbesc lumii despre propria lor 
realitate;” la Emil Brumaru: Violenta inactualitate a 
poeziei, iar Mircea Dinescu rămâne Mircea Dinescu. 
În poezia lui intră și o doză de umor, uneori negru, 
alteori sarcastic, alteori melancolic.” Vasile Popovici 
scrie Necunoscutul Slavici și frapează cu primul enunț: 
“Avem despre Slavici cea mai falsă imagine;” și, în fi-
nal, “a fost autoritatea morală și intelectuală cea mai 
mare pe care au dăruit-o Transilvania și Banatul...” 
Într-un eseu interesant, Mircea Bârsilă ne propune: 
Despre Orfeu. Altă lectură. Dan Stanca glosează, în: 
Deschiderea spre fabulos, la cartea lui Ștefan Mitroi: 
Adu-ți aminte să nu uiți: “Ștefan Mitroi este preocu-
pat de tema memoriei, de capacitatea noastră de a 
lupta împotriva uitării, de a păstra ceva, cât de puțin, 
din torentul celor care au fost. Universul pe care el îl 
investighează este cel al Câmpiei Române”. La final, 
Horia Gârbea ne propune Rația de lecturi adecvate. 

Pagina a doua a revistei Ramuri, din februarie, 
este dedicată omagierii lui D. R. Popescu și George 
Banu. În editorial, Gabriel Coșoveanu abordează cri-
tic: Gândirea de-a dreptul retro: ce credeam, unii, că 
e umanismul. Pentru Gheorghe Grigurcu: Dezordinea 
e binevenită (3), dar nu și pentru: Punctul de vedere al 
lui Nicolae Prelipceanu. O bună expunere realizează 
Cristian Pătrășconiu în: Alfabet. Bizanț. După Bizanț, 
la cartea lui Jonathan Harris: Sfârșitul Bizanțului. Ga-
briela Gheorghișor află: Istorii nefardate în romanul: 
Voci la distanță, de Gabriela Adameșteanu. Pen-
tru cronicarul revistei: “Gabriela Adameșteanu este 
astăzi ceea ce s-ar putea numi « un clasic » în viață”. 
Un studiu pe două pagini: Eminescu și umorul juni-
mist aparține lui Gabriel Nedelea. Gabriela Nedelcu-
Păsărin are: Trăiri intenționate, născute din lectura 
Vieții în derivă a nobelizatului Abdulrazak Gurnah. 

Scrisul Românesc dedică trei pagini, scrise de 
Florea Firan, lui Constantin Eretescu: prozator, dra-

maturg, eseist, etnolog și antropolog. Constantin 
Cubleșan analizează, sine ira et studio, serialul lui Călin 
Cernăianu: Conjurația anti-Eminescu. Gheorghe Păun 
reia titlul unui articol publicat de Geo Bogza, în noi-
embrie 1930, în revista unu: Urmuz premergătorul, 
iar Filosofia morții în proza lui Eliade este tema arti-
colului semnat de Ioan Lascu. Carmen Firan moaie 
pana în cerneală pentru rândurile: George Banu. Un 
erudit cu inima largă. Ar merita mult mai mult spațiu 
și mult mai înalte cuvinte. În loc de rămas bun, re-
producem: “Unde se duc zilele noastre, drumurile 
oprite la jumătate, cărțile nescrise și unde vom ajunge 
după ce vom înghiți clipă cu clipă timpul rămas? ...” 
(Până la capăt). Pentru Constantin Zărnescu, Dumitru 
Radu Popescu este Scriitorul exemplar. La sfârșit, o 
perspectivă prin Okeanos.  

Revista Orizont din februarie, prin Cornel Ungure-
anu, ne anunță că O altă Istorie a literaturii române 
contemporane din Vest a fost scrisă de Alexandru 
Ruja. Interviul revistei: Ce vrea, de fapt, Seneca îi are 
în dialog pe omniprezentul Cristian Pătrășconiu și 
Dana Jalobeanu, autoarea cărții: Spectacolul filoso-
fiei. Cum citim Scrisorile lui Seneca; de la acest volum 
pleacă discuția. Seneca ne supune unei introspecții 
absolute; această investigație duce la descoperirea 
unui chip monstruos; vom nega cu toții, indignați, dar 
fiecare din noi ascunde o hidră cu o mie de capete. 
Seneca pariază, pentru a le rezista, a le domina, pe 
prietenie. Lucrând la desăvârșirea morală împreună 
cu celălalt, ne apărăm reciproc de răul din noi. Aces-
tei apariții îi sunt dedicate recenziile: Terapeutul 
împăratului, de Alexandru Budac și Din vechime, de 
Claudiu T. Arieșan. Scrisorile au fost concepute în ul-
timul său an de viață, așteptând sentința de condam-
nare la moarte. În loc să reflecteze asupra destinului 
său, Seneca reflectează asupra destinului uman în ge-
nere. Aceasta este lecția pe care ne-o propune și la 
care să medităm. La acest îndemn răspunde Marius 
Lazurca prin Laus amicitiae. Excelente, ca de obicei, 
rubricile Tur de orizont și Cronica măruntă. 

Nicolae Manolescu este preocupat, în editoralul 
din România literară, nr.7, 17 februarie, de: Problema 
genurilor literare. Problema genurilor literare nu e 
atât de simplă: “Se vorbește de obicei de trei genuri: 
liric, epic și dramatic. Așadar, nu poezie, proză, teatru, 
cum mai incurcă unii borcanele.” Stilul didactic supe-
rior impune și demonstrația e convingătoare. Cităm 
din poemul săptămânii de Horia Bădescu: “Cândva, 
altădată, demult... /Calendarul vieții deschis la pagina 
albă /pe care doar vântul mai scrie /pentru mâine 
mesaje. /Cuvinte șterse, uitate: /cin’să-nțeleagă 
palimpsestele /zilelor duse?” Alexandru Călinescu 
creionează un tablou al Rusiei profunde, dedus din 
cartea lui Iegor Gran: Z de la zombi și încearcă să 
deducă psihologia rusului de rând și optica sa față de 
conflictul în care este angajată țara. Cum de s-a ajuns 
aici? : “... rușii suferă de un complex de superioritate, 
mai mult- de un complex de unicitate istorică”. Vasile 
Spiridon îi fixează locul lui Geo Bogza: între posteri-
tate și eternitate. Dan Stanca scrie pieziș pe tema: 
corpus, anima, spiritus. Ne convinge Răzvan Voncu, 
în cronica literară la cartea Gabrielei Adameșteanu 
Voci la distanță, că epicul acesteia se țese dintr-o 
rețea de solilocvii. În oglinda Dicționarul romanu-
lui central-european din secolul XX zărim imaginea 
Europei mediane și romanele ei, din comentariul lui 
Ovidiu Pecican. Vom ști cât de aproape sau departe 
este Gheorghe Grigurcu la distanță de vis. Neobosi-
tul Cristian Pătrășconiu realizează un dialog cu Leo 
Butnaru și cartea ca iluzie necesară. Paginile de proză 
îl au ca autor pe Traian Dobrinescu, cu un fragment 
din romanul Siberia de la capătul drumului, în curs de 
apariție la Editura Polirom. Poezia este marcată prin 
versuri semnate de: Ana Ardeleanu, Laurențiu Beli-

zan, Maria-Teodora Bunea, Alexandru Cazacu, Ioana 
Cosma, Karina Săbădean, Carmen Secere, Vivianne 
Urziceanu și Codruța Vancea. Volumul lui Sverker 
Johansson, Zorii limbajului, este o carte despre ceea 
ce ne face unici în univers, despre miracolul apariției 
limbajului, într-o cronică numită la fel de potrivit: zorii 
limbajului și dimineața umanității, de Dan Laurențiu 
Pătrașcu. Ultima pagină este pentru Memoriu (l) 
referitor la proiectul legii învățământului. Cu efect sau 
nu, vom trăi și vom vedea! 

Revista Steaua, prin editoralul lui Ovidiu Pecican: 
Fantezie și bucurie, anunță un eveniment cultural de 
ample semnificații: un secol de la apariția Companiei 
Walt Disney. Ne amintim amuzați de șoricelul Mickey, 
de rățoiul Donald, de câinele Pluto și de toți ceilalți 
protagoniști ai filmelor de animație produse de Walt 
Disney. A celebra 100 de ani înseamnă să aducem un 
tribut imaginației creatoare, să ne bucurăm de geniul 
lui Disney. După alte pagini, citim: Pledoarie pentru 
reconsiderarea morală a lui Slavici, de Adrian Lesen-
ciuc. Ioan Slavici a avut neșansa de a se situa, poli-
tic și nu cultural, în contradicție cu parcursul istoriei. 
Horia Bădescu, la optzeci de ani, este intervievat de 
Daniel Moșoiu, iar aprecierile critice sunt ale Irinei 
Petraș și Delia Munteanu. Lectura critică recunoaște 
în autorul Marilor Eleusii, o “voce”, un timbru poetic 
personal, original și inconfundabil. Exegeții cărților lui 
Horia Bădescu au observat preferința pentru cântec, 
baladă, psalm, lied și versul clasic. La mulți ani și la 
alte cărți, Horia Bădescu! Dialogul Teonei Farmatu cu 
Gabriela Adameșteanu ne relevă că relația Gabrielei 
Adameșteanu cu literatura a fost pasională, cu într-
eruperi și reveniri. Gabriela Adameșteanu e o autoare 
care mizează în scrisul său pe caracteristici foarte 
puțin frecventate de autorii români- ceea ce contri-
buie, fără îndoială, la originalitatea prozei sale. (Victor 
Cubleșan). Grafica vie concură și ea la reușita revistei. 

Editoralul lui Nicolae Prelipceanu din Viața 
românească, februarie, este o parafrază: Dezumaniza-
rea limbii. Ortega y Gasset, scriitor spaniol din veacul 
trecut, este autorul unui eseu intitulat Dezumaniza-
rea artei. Nu este o polemică, nu este un pamflet, ci 
o analiză calmă și fără mânie a artei noi, care se de-
sprinde treptat sau brusc de cea tradițională. Conclu-
zia nu e prea veselă: “Oricare i-ar fi însă erorile, există 
un punct, după judecata mea, de nezdruncinat în 
noua poziție: imposibilitatea de a face cale-ntoarsă.” 
Și editorialistul nu e prea optimist în ființarea unui 
“umanism” sui-generis. Un excelent studiu: Daniel 
Turcea, un poet mistic contemporan, semnează span-
iolul Xavier Morales. Poetul Daniel Turcea nu e cunos-
cut din cauza cenzurii, pe de-o parte, dar și a morții 
premature. Iată un fragment din teologul Dumitru 
Stăniloaie, care a scris despre poezia lui Daniel Tur-
cea că e “unică în literatura română sau poate chiar în 
literatura universală”; “o poezie categoric creștină, o 
poezie extraordinară, cum n-am avut niciodată în lit-
eratura noastră și cum nu există în lumea întreagă...”. 
Horia Bădescu exclamă: “Atâta frumusețe în jur /și-
atâta suferință! /Plânsul luminii peste tăcerile pietrei 
/și cântecul ierbii.” Lui Tudorel Urian, cartea Theodo-
ros îi pare o : Cronică valaho- etiopiană. Rodica Gri-
gore, la cronica traducerilor, se oprește la scriitoare 
norvegiană Maja Lunde și la romanul Ultimii cai din 
stepă. Laude pentru miscellanea.

Ne mutăm cu lectura la Convorbiri… și avem de unde 
alege... întâi editorialul lui Cassian Maria Spiridon: Tota-
litarismul de mătase și corectitudinea politică (I). Scrii-
torul ne îndeamnă să veghem și ne avertizează: “Răul 
este posibil oriunde și oricând. A crede că unde ne 
aflăm și trăim nu-i cu putință să se manifeste e o iluz-
ie, o utopie pe care o vom plăti din greu dacă nu vom 
fi preocupați și atenți la tot ce, cu alte mijloace decât 
cele bolșevice, se întreprinde pe toate căile spre a ni 
se fura sufletele în schimbul falsei bunăstări materia-
le.” Fukuyama s-a grăbit să declare sfârșitul istoriei, iar 
totalitarismul a devenit amintire. E o amăgire! Sunt 
semne și voci care clamează instaurarea unui alt soi 
de totalitarism, unul deghizat sub semnul progresu-
lui și al corectitudinii politice. Fenomenul este tot mai 
prezent. Oameni vegheați! Cititorilor, veți fi uimiți de 
clarviziunea autorului. (Continuare în pag. 8)



Simion	PETRE

Duminică pe 14 martie 2023 la Cimitirul Evreiesc din Râmnicu Vâlcea a avut 
loc un eveniment deosebit de important: slujba de înmormântare și înhu-

marea propriuzisă a doctorului dermatolog Samoil Teleki decedat în 12 martie...
Cum deja se observă de pe materialele afișate pe internet, pe cele care urmează 
să fie afișate, doctorul Teleki a fost o personalitate copleșitoare a Olteniei toată și 
care a făcut cinste tuturor românilor, mai ales celor care se trag din fiii lui Israel, 
știindu-se, de asemenea, că evreii au constituit cea mai numeroasă, de 
ce nu, cea mai valoroasă minoritate din populația Regatului României 
până în anul 1940. 

Până în anul 1944, când, populația Râmnicului de la punctul pe 
hartă „Troianu” și până la Cimitirul „Cetățuia” (inclusiv cel evreiesc), și 
de la splendidul râu Olt și până la Unitatea Militară dinspre Vlădești, nu 
depășea...7000 de locuitori!, aici existau două sinagogi (existența lor a 
fost subliniată și dezbătută în anul 2005 în emisiunile Religia și Europa 
ale preotului ortodox Leon Dură; profesor de religie-Noul și Vechiul Tes-
tament-la Universitatea din Pitești și preot la parohia Cetățuia Eroi)...În 
fapt, în filmul postat de doamna Delia Deleanu și creeat de dânsa (care 
a condus artistic Televiziunea Etalon) la TVR în 2016 (să nu 
greșesc), însuși Samoil Teleki declară apetența sa pentru Olte-
nia întreagă, pentru trăsăturile indigenilor foarte aproape de 
cele specifice poporului evreu, arătând că în timpul războiului 
daco roman secolul II (d.Ch) Oltenia (teritoriul pe care austrie-
cii l-au numit așa, la fel ca și pe cel al Bucovinei - câțiva ani mai 
târziu) s-a aflat sub ocupația legiunii romane numită Iudaica 
(să ne ierte istoricii dacă greșim cumva, dar și preotul arheolog 
Gh Petre Govora ne povestea același lucru)...La acest capitol al 
asemănărilor mai adăugăm și noi că în anul 1944, în 19 martie, 
conducătorul statului român, Mareșalul Ion Antonescu, a sem-
nat decretul prin care urma să se facă (și s-a făcut!) evacuarea 
românilor din Basarabia și Bucovina de nord, și din nord estul 
Transilvaniei, în județul Vâlcea sosind 70 000 de basarabeni 
și nord bucovineni, în Râmnicu Vâlcea intrând    10. 000! (În 
Arhivele Statului Vâlcea noi am numărat din documentele de 
debarcare 32.000, dar în aceste documente nu sunt trecuți 
copiii - ori se cam cunoaște o familie, în general, a avut între 1 
și 3 copii și majoritatea familiilor cuprindeau soțul și soția). Un 
alt document grăitor este „Leca Morariu, jurnalul vâlcean, 1944 - 1949” (mai sunt 
la manuscris și anii 1950 - 1963) în care scrie negru pe alb: 70.000 în județ și 10.000 
în Râmnicu Vâlcea. Ori se știe că leagănul („Canaanul”) românesc al fiilor lui Israel 
au fost Basarabia de nord și Bucovina de nord (desigur, și cu evrei necircumscriși). 
În 2017, la un eveniment petrecut în Cernăuți, la Centrul Bucovinean de Artă, 
scriitorul și istoricul Dumitru Covalciuc spunea de pe scena unui festival, citez din 

MERGEM	ÎNAINTE!
(Înhumarea	lui	Samoil	Teleki)

memorie, că în aceste vremuri grele pentru economia românească este imperios 
necesar să fie aduși înapoi, în țara lor, evreii plecați de acasă în America, în anii ‘40, 
din Bucovina și Basarabia...

În anul 2022 am publicat ediția a II-a a cărții „Raiul este aici pe pământ” și un 
exemplar l-am dăruit doctorului Teleki iar acesta, după o lună îmi spunea, că, re-
dau din memorie, nu credea că este posibil să se scrie o asemenea carte, cu alte 
cuvinte îmi aprecia relațiile pe care le-am creat, printr-o carte, roman - în dialog,  
între personajele biblice ale Vechiului Testament și Noului Testament(toate) și un 
reprezentant al secolului XXI: Toschris! Se hotărâse să scriem împreună o carte 
cu realitățile postbelice și care să aibă la bază una dintre mărețele sale fapte de 
familie, ale tatălului și mamei, referitoare la susținerea materială și morală a unei 
eminențe interbelice, craiovene, Barbu Drugă...unul poate dintre cei mai bogați 
și deștepți oameni din Oltenia! după renegarea oamenilor celebrii, români, de 

către regimul sovietic și comunist...post 1945! Urma să începem un 
interviu maraton, să-l publicăm în presa noastră culturală, după care 
să edităm un roman în dialog beletristic despre inechitățile postbelice, 
dar și pe cele contemporane ale comunității noastre românești, vâlcene 
etc. Referitor la calitățile acestui om, am uitat să le amintesc pe cele 
artistice! Doctorul fiind după părerea noastră un pictor talentat și de 
esență din plastica vâlceană și nu numai, care a călcat pe urmele mare-
lui înaintaș: Romulus Popescu!...casa sa și atelierul de pictură, cabinetul 
dumnealui, fiind pline de picturi personale... Doctorul Teleki era un 
partener de discuții neașteptat, în orice moment, dacă erai pacient sau 
nu, sau dacă te simțea că ești înscris, ca om, pe traseul pozitiv al oricărui 

drum; nu de puține ori, personal, simțindu-l ca pe un fiu veri-
tabil al lui Israel, chiar, urmaș al mărețului Iacov care în întrega 
sa existență nu s-a orprit niciodată de pe direcția și spre scopul 
pe care a pornit; Samoil Telechi, de fiecare dată, spunând la 
despărțirea temporară - amicală: „mergem înainte”!

La înhumarea la care am asistat și care face cinste 
comunității evreilor din România am avut două revelații: prima, 
a recunoașterii calității de om pentru orice ființă care se naște 
în acest spațiu, vezi Oltenia corolar spațiul vâlcean (o realitate 
pe care aproape o uitasem astăzi dată fiind inumanitatea aces-
tor vremuri) și, a doua revelație, că, totuși, înlănțuindu-ne cu 
brațele unii pe alții, formând un zid din mîinile și piepturile 
- inimile - noastre putem redeveni din nou o forță pentru ca 
să răzbim barierele ce ni se impun mai ales în ultimul secol și 
acest nou început de mileniu de a prețui pământul, natura sa, 
umanitatea proprie!...dar și acest univers atît de ordonat orga-
nizat în infinitatea sa caracteristică... Toată suflarea omenească 
a Râmnicului și a Vâlcii a fost afectată de moartea lui Samoil 
Teleki, dar la înmormântarea sa am salutat și noi împreună cu 

familia...„mergem înainte”! și ne-am înseninat puțin că acest spațiu al eternității 
cu pietre grămadă - vezi pietrele lui Iacov - și cu monumente cu însemnul Stelei lui 
David s-a redeschis marelui public; și, că, de acum înainte în nordul orașului, lângă 
bisericuța „Cetățuia”, acești români vâlceni, și ortodocși, și catolici, și iudei își pot 
dormi somnul de veci spre bucuria și pacea urmașilor...Domnul să-l odihnească în 
pace pe Samoil Teleki.

DIN	REVISTE	LUATE...	(Urmare din pag. 7)

La In Memoriam, ne întâmpină dialogul lui Leo 
Butnaru cu scriitorul Dumitru Radu Popescu: “Fiec-
are om înseamnă o anumită doză de utopie”. După o 
tăcere nu prea lungă, consemnăm și o zicere: Un vis 
visat de alt vis, din cugetările lui Gheorghe Grigurcu: 
Doar un scâncet. Despre banalitatea răului și alchimia 
pedagogică teoretizează Mircea Platon: Pedagogia « 
inteligențelor multiple » și dictatura creditului social 
(I). Horia Bădescu ne captivează în: Despre Adam 
cel căzut din rai în Logoslavia, cu amintirea lui Adam 
Puslojić și i se alătură Nicolae Mareș: Adam Puslojić-
cal de tracțiune al culturii românești și sârbe. Din 
dialogul cu istoricului literar Adrian Dinu Rachieru, 
George Motroc extrage: Dumitru Radu Popescu ne 
avertizase: “Profanul camuflează nu doar sacrul, ci 
și abjectul”. Ioan Holban se angajează într-un serial: 
Dumitru Radu Popescu și iese în revistă cu un prim 
episod: “Volumul Leul albastru constituie un bilanț 
al nuvelistului Dumitru Radu Popescu și, în aceeași 
măsură, un autoportret al romancierului...” Numero-
ase provocări la lectură argumentate de tot atâtea 
cronici de întâmpinare. Alte reviste sunt cercetate 
atent și cu formulări percutante de Valentin Talpalaru 
în comPRESA REVISTELOR. 

Contemporanul lunii februarie, a.c., în loc de edi-

torial, Nicolae Breban scrie: Lupta pentru putere din-
tre România burgheză și România comunistă. A fost o 
luptă pur și simplu pentru putere. O luptă sălbatică, 
așa cum e orice luptă politică. În cazul lor era mai 
sălbatică pentru că erau foarte vitali. Ajungeau pen-
tru prima dată la putere. Proiectele lui Ceaușescu 
erau preluate din mișcarea utopică franceză, italiană, 
germană de ameliorare a societății. Își pierduse total 
simțul autocritic. Nu mai știa unde se oprește posi-
bilul. De aceea a îndrăznit să se întoarcă și contra 
satului românesc. Nu bănuia că satul românesc e va-
tra României, este fundamentul tradiției, al statului 
istoric românesc, și că îl poate ucide pe el însuși dacă 
se atinge de sat. In memoriam Dumitru Radu Popescu 
are titlul: Leul albastru al literaturii române. Răzvan 
Theodorescu își ia rămas bun de la noi și de la viață cu 
Renașterea iluzorie a Europei de Sud-Est. Din arhivele 
demnității naționale, Ioan-Aurel Pop izvodește: Tu, 
fericită Austrie, căsătorește-te! La Lecturi, Theodor 
Codreanu ne propune: Mircea Cărtărescu și fan-
tomele din mașină, recenzia romanului Theodoros. 
Adrian Dinu Rachieru este prezent la In Memoriam 
cu: Adam Puslojić, « Clopotul lui Nichita » (Despre 
«nichitizare »). Autorul încearcă să descâlcească 
“ițele” acestei legături speciale, convocând ca prim 
argument un motiv la îndemână: amiciția entuziastă 
care l-a legat pe Nichita de un grup scriitoricesc 

belgrădean în frunte cu Adam Puslojić. Cu Nichita în 
noi, zicea Adam, suntem mai aproape de veșnicie. 
Acum sunt amândoi în Ea. 

Mircea Taloș ne avertizează: Cu corectitudinea 
politică, înapoi la premodernitate și ne amintește: 
Inchiziția spaniolă ștergea cu cerneală cuvinte sau 
pasaje scurte, astfel încât să nu mai poată fi citite, iar 
peste pasajele neconforme de dimensiuni mai mari 
se lipea hârtie. Peste epoci, neverosimil de aproape, 
dar cu atât mai șocant, capodopera lui Dante 
sfârșește din nou cenzurată: o editură belgiană, care 
a publicat Divina Comedie, a exclus toate referirile la 
Islam, considerate in corpore islamofobe. Corectitu-
dinea politică dispune de instrumentele Inchiziției: 
judecători, norme de judecată, judecata publică, ex-
cludere publică, excludere instituțională. 

“Oamenilor nu le plăcea faptul că încă mai eram 
în viață. Considerau că trebuia să fi murit deja. Asta a 
fost greșeala mea. Nu doar că am continuat să trăiesc, 
dar că am și trăit bine. Mare greșeală. Acum, cu cin-
cisprezece înjunghieri de cuțit, e mult mai bine.”- 
Salman Rushide, într-un interviu, după ce și-a pierdut 
vederea la un ochi și mobilitatea unei mâini în urma 
tentativei de asasinat comise la o lectură publică de 
un musulman fanatic iranian, care nu i-a citit nici o 
carte. La Ei nu funcționează correctness political, iar 
unii dintre noi o prind în brațe cu ardoare!...

8 martie/2023
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Mihai	SPORIȘ

Localitatea Perișani, din Loviștea vâlceană, și-a 
ales în calendarul zilelor anului, să-i fie zile 

de sărbătoare, pe acelea în care istoria națională 
consemnează o biruință a neamului în începuturile 
afirmării identității sale statale, cu afirmarea autono-
miei politice și a dreptului la credința împământenită, 
zice-se de la Apostolul Andrei! Istoria consemnează 
perioada 9-12 noiembrie, 1330, pentru bătălia de la 
Posada, încheiată cu biruința lui Basarab I, împotriva 
regelui Carol Robert de Anjou, cel aflat pe tronul re-
gatului apostolic ungar. O bătălie care nu urmărea 
atât supunerea politică, Țara Românească fiind apriori 
cu statut de vasalitate, cât impunerea credinței roma-
no-catolice. O adevărată cruciadă pentru convertirea 
catolică – cum va proceda peste patru veacuri uniația, 
tot sub autoritatea papală, prin imperiul habsburgic, 
pentru că Regatul Ungar... fusese cucerit de turci în-
tre timp (vezi Mohacs: 1526 și 1541... ieșirea de pe 
scena istoriei!). Localizarea marii și foartei importante 
confruntări, de acum aproape 7 veacuri,  a preocu-
pat permanent istoricii, însă sărăcia documentelor  și 
ambiguitatea lor, uneori interpretarea partizană, nu 
a condus la o localizare care să întrunească acordul 
tuturor cercetătorilor. Ca și în cazul baladei Miorița, 
această nestemată a culturii române!, avem foarte 
multe localizări și o continuă gâlceavă, pentru re-
vendicarea...„dreptății”, mai mereu tăria vocii, a 
notorietății, ca argumente subiective, ne pun în dez-
bateri asupra localizării- că în celelalte privințe lu-
crurile sunt clarificate! Problema localizării Posadei 
s-a pus în mai multe rânduri, în contexte geopolitice 
diferite. Consemnăm aici trei perioade: în interbelic, 
când Aurelian Sacerdoțeanu, Ion Conea și Nicolae 
Iorga erau preocupați de-o istorie a României Între-
gite; după 1964, când se slăbise chinga sovietică și 
ne căutam o altă poziționare în istorie.../ vezi noile 
cercetări: Andrei Pandrea, Dumitru Bălașa ș.a., se 
reia dezbaterea,/ vezi preocupările vâlcene pentru 
localizarea în Loviște, cu totul remarcabile!; după 
1997, odată cu Directiva Consiliului Europei, privind 
scrierea istoriei și „scandalul manualelor alternative” , 
într-o competiție internă, aliniată și ea la poziționările 
scenei politice,  în plină tranziție și în confruntare, pri-
vind „proiectele de țară”.

În acest al treilea val Istoria editată de Academia 
Română, prin 2001, acredita cu o mai mare proba-
bilitate Loviștea și confirma și multe dintre ipotezele 
emise anterior. Colocvii, simpozioane, mese rotunde, 
cărți noi editate au ținut agendele multor ani. S-au 
făcut noi cercetări în teren, s-au folosit noi tehnologii, 
noi metode, noi campanii de cercetare,  însă localiza-
rea o cu maximă certitudine (acel 100%),  nu poate 
fi făcută, după rigorile științei care cere probe incon-
testabile. Apar în continuare noi localizări, care se 
adaugă celorlalte și în toate, peste tot, armia română 
iese învingătoare, uneori învingând oastea maghiară 
(sic!) , nu pe cea a regatului ungar, din mâna papei, 
care își pusese rege pe francezul catolic de... Anjou! 
Plecând de la această ubicuitate (adică în timpul ac-
ceptat de toți, dar în atâtea locuri diferite la marile 
trecători muntoase ale Carpaților!), totuși  cinstirea 
eroilor, ca o obligație morală a urmașilor, trebuia să o 
facem undeva și să atragem atenția asupra evenimen-
tului, și dintr-o necesară memorie a istoriei naționale. 
Nicăieri nu se marcase locul și nicăieri nu se oficiau 
pomenirile, că de onoruri militare nici nu se punea 
problema! Aici trebuie să remarcăm disponibilitatea 
autorității locale a Perișanilor, consensul Consiliului 

POSADA-PERIȘANI,		12-13	NOIEMBRIE,	2022,	EDIȚIA	A	XXIII-A
Județean Vâlcea (prin instituțiile sale), asumarea po-
menirii eroilor și consacrarea locului de către Epis-
copia Râmnicului (încă nu devenise Arhiepiscopie!),  
pentru a fi asumată o posadă concretă în Pripoarele 
Perișanilor, pe Valea Băiașului, în	 numele	 tuturor	
Posadelor, spre pomenirea de obște!  Să amintim 
aici că în 2003,  P.S. Ghersim, Episcopul Râmnicului a 
sfințit locul și de atunci, anual aici s-a săvârșit un para-
stas! Chiar în 2002, în Buletinul Informativ, al Cercului 
de la Râmnic (editat atunci de Biblioteca Județeană) 
se spune explicit că ne asumam Posada, în numele 
posibilei Posada, indiferent unde s-ar fi aflat! Încura-
jam cercetările și viitoarele dezbateri și ca modalitate 
de-a ține trează dragostea de adevăr! În aproape un 
sfert de veac (vezi acel 1997!) s-au făcut pașii pentru 
o Posadă, amintind de 1330, care să vorbească de cel-
ebra bătălie (indiferent unde va fi fost ea! ). Societa-
tea civilă, asociații naționale (vezi Cultul eroilor), au 
stat alături de localitatea Perișani și au adăugat prin 
demersuri continue... noi mărturii și trăiri ceremo-
niale. Monument, ceremonial militar, te deum-uri, 
cimitir al eroilor, centru de informare turistică, con-
cursuri școlare și manifestări cultural-științifice! Iată 
de ce localitatea Perișani și-a potrivit serbarea anului 
2022 în perioada 12-13 Noiembrie.

Zi de toamnă blândă cu pajiștile otăvite. Vremea 
frumoasă ne pune pe cale să ajungem la Perișani 
pentru a onora invitația viceprimarului localității Du-
mitru Sorin Leonte. Programul primit anticipat ne 
lămurise asupra evenimentelor puse la cale pentru 
sărbătoarea anuală a localității. În 12 și 13 noiemb-
rie, 2022 sub titlul „PERIȘANI 2022/ POSADA, Ediția 
a XXIII-a” ni se propuneau două simpozioane istorice. 
Despre Posada ni se atrage chiar atenția ca fiind: „cel 
mai important eveniment al  localității, sărbătorirea 
luptei de la Posada 1330...”, simultan în aceeași notă a 
cinstirii eroismului se dedica un simpozion la „Împlini-
rea a 106 ani de la luptele purtate la Perișani de ostașii 
români în luna octombrie 1916” (această manifestare 
fiind la a VII-a ediție). Să remarcăm aici că la Pripoare/
unde a fost consacrată Posada lui Basarab I i s-a ridi-
cat un monument, iar în vecinătate a apărut un cim-
itir al eroilor din războiul reîntregirii (cu osemintele 
recuperate!) unde se oficiază pomeniri și se depun 
coroane pentru cele adeverite. Poposim în 12 noiem-
brie, venind pe drumul văii Băiașului, unul modern-
izat și bine întreținut. Trecem pe lângă Mănăstirea cea 
nouă, Ioan Iacob, cu arhitectonica geamănă celor de 
la Blănoi și Gruiul Lupului (din Loviștea). Aceasta pare 
straja celuilalt mal al Oltului, că pe malul drept, de 
veacuri, Schitul Cornet se însingurase. Oltul l-am tre-
cut peste podul de beton frumos arcuit și proaspăt as-
faltat, deși o puteam face și peste noul baraj al Hidro-
centralei Cornet, ivită mai nou în peisajul energetic al 
Văii Oltului. Ieșim din ceața dimineții care devine pe 
valea Băiașului, mai sus de mânăstire, o presărare ar-
gintie de brumă pe un verde intens. Cerul se lasă văzut 
cu un senin însorit făcând posibile umbrele lungite, 
nu puține printre boltirile copacilor care mărginesc 
drumul. Ocolim drumul spre centrul localității (locul 
evenimentelor importante ale primei zile!) pe la 
Basarab I, străjer istoriei la Pripoare. Un bener ne 
atrage atenția asupra evenimentelor, iar un indicator 
ne spune că până la primăria Perișani avem de mers 
doar 1000 de metrii! Da aici... Vodă pare un munte, 
sugerând și o pavăză împotriva uitării unor pagini de 
istorie, ce trebuie ținute minte. Mâine vom veni spe-
cial să vedem onorurile militare ce i se aduc și pentru 
pomenirea isprăvilor eroice alor săi și ale urmașilor, 
urmașilor lui. Azi este ziua dedicată Simpozioanelor 

și concursului  elevilor, privind cunoașterea istoriei 
și geografiei locului! Sosim înainte de miezul zilei. 
Ne întâmpină ex-primarul localității Ion Sandu „vino-
vat” de multele realizări ale comunei păstorite până 
de curând, inclusiv asupra asumării Posadei în nu-
mele țării întregi care nu o făcuse cu un loc anume. 
Multe ale începutului le trecem în revistă. Chiar ideea 
simpozioanelor, în care știința să caute mai departe 
adevărurile ascunse,  să lase deschisă cercetarea, 
este fericită. Dar ceremonialul pomenirilor, conform 
datinii, nu incomodează cu nimic rigoarea cercetării 
științifice. Sacralitatea trăirii, specifică neamului nos-
tru trebuie să-și aibe propriul prinos! M-am convins  
și în  zilele  acestea că cele două planuri și-au urmat 
în mod firesc cursul: cercetarea cu spiritul ei științific, 
bazată pe documente valide și continuă scormonire 
după noi și noi dovezi, noi surse documentare acredi-
tate ca valabile, iar pomenirile în logica asumării 
credinței care nu cercetează.

Simpozionul dedicat Posadei, eveniment național, 
cu participanți de la București, Rm. Vâlcea, Sibiu/
Tălmaciu și din Loviștea s-a bucurat și de prezența 
presei (UZPR-istă în principal!) locale și centrale. În 
prezența autorităților locale (Viceprimar și Consiliul 
Local!), a unui ministru secretar de  stat de la Minis-
terul Culturii, și a multor oameni de cultură interesați 
de istorie! Remarcăm aici intervențiile remarcabile, 
foarte documentate ale dr. Constantin Ionițescu, Doru 
Țurcanu, Doina Ghițescu. Loviștea și-a adus argumen-
tele, privind evenimentele, prin subsemnatul (vorbind 
în numele Cercului de la Râmnic și a domnului prof. 
Dumitru Lazăr/absent involuntar!). Remarcabilă, de 
asemenea, intervenția domnului Băbeanu care con-
stata necesitatea unei elite locale, în vecinătatea put-
erii administrative, pentru gestionarea cu eficiență 
a evenimentelor în folosul comunității. Pe parcursul 
evenimentului, înregistrat (filmat, pozat!) o proiecție 
cu artefacte din Loviște prezenta altfel istoria locu-
lui... mărturisită, uneori cu întrebări, în așteptarea 
răspunsurilor. Am rămas totuși cu o nedumerire, priv-
ind absența de la Simpozioane, a instituțiilor județene 
cu expertiză în domeniu (Muzeu, Direcția ptr. 
Cultură...), prezente însă a doua zi la Ședința festivă 
a Consiliului Local, de-a împreună cu autoritățile 
județene (Prefect, Subprefect, Vicepreședinte Con-
siliu Județean).

A doua zi, o toamnă luminoasă, a prilejuit trăirea 
plenară a sărbătorii localității. Ședința festivă a Con-
siliului, cu obișnuitele discursuri, la Căminul Cultural. 
Slujba religioasă, oficiată de preotul paroh, Dorin Pot-
covel, în vecinătate. Un târg, ad-hoc, în stradă, cu cele 
îmbietoare culinare și vestimentare și provocări la 
distracții pentru toate vârstele se vădea cosmopolit, 
prin cele expuse și cu arome provocatoare! Către 
miezul zilei, când în program trebuia să defilăm cu 
fanfara spre Pripoare, să-l salutăm pe Basarab I, cel 
cu garda militară în așteptare, în fața Primăriei s-a în-
cins o... horă a unirii! (păcat că nu în cer închis! Oare 
de ce?). I-am regăsit pe cei prezenți cu o zi înainte 
la Simpozioane. În plus un om interesat permanent 
de istoria locală, pe care o slujește pe o platformă 
de comunicare informatizată, on line, a Bibliotecii 
Județene. Da, Valentin Smedescu respectă tradiția 
și nu a uitat de implicarea acestei instituții publice, 
foarte importante, în peisajul social-cultural, inclu-
siv pentru proiectul POSADA. Aici să amintim și alți 
înaintași „pionieri” ai evenimentului: Marin Bulugea, 
Petre Petria, Dumitru Lazăr. Am defilat apoi cei 1000 
de pași și l-am salutat pe Basarab. 

(Continuare în pag. 11)



Ștefan	DUMITRESCU
STIMATE DOAMNE ȘI STIMAȚI DOMNI DIN CONDUCEREA  

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

REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN CONDUCEREA ACADEMIEI 
ROMÂNO-AUSTRALIENE

(Numai când aveți timp, de lecturat de plăcere)

(Urmare din numărul trecut)

SCRISOAREA	LUI	ALBERT	EINSTEIN	CĂTRE	
FIICA	SA	LIESERSL

(...) „Este forţă care include şi guvernează totul, 
este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în 
univers şi încă nu a fost identificată de noi. Această 
forţă universală este IUBIREA”, ne spune Albert Ein-
stein. Dar numai fiind Dumnezeu ea, Forța, poate 
să includă și să guverneze totul. Altfel nu ar putea. 
Și numai fiind Dumnezeu, Informația superioară din 
vârful Universului conic „este chiar în spatele oricărui 
fenomen care are loc în univers şi încă nu a fost 
identificată de noi”. Așa este, nu a  fost identifică nici 
de domnul Einstein. Nici nu se putea identifica până 
la Albert Einstein această explicație pe calea experi-
mentului și a raționamentului științific. Folosind lim-
bajul științific. Așa este, e cât se poate de adevărat că 
Dumnezeu este în spatele oricărui fenomen care are 
loc în univers, deși iubirea încă nu a fost identificată 
de  fizicieni, de oamenii de știință.

Iată însă că bunul Dumnezeu ne-a ajutat pe noi, 
un umil scriitor și cercetător în domeniul Științelor 
socio-umane din România, ca descoperind monada 
EIS, cărămida care stă la baza materiei, să  facem 
următorul pas, să descoperim universul conic. Iar de 
aici până la descoperirea Forței de care ne vorbește 
Albert Einstein, a Iubirii Dumnezeu nu a MAI FOST 
DECÂT O ÎNTINDERE DE MÂNĂ.

„Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a 
universului, au uitat cea mai puternică forţă nevăzută. 
Iubirea este Lumina, care îi luminează pe cei ce o 
oferă şi o primesc”, spune  Albert Einstein.

Iată însă că s-a întâmplat cu adevărat un miracol. 

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

ca pe un frate! Fie ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute în toate!
XVII

Această descoperire a lui Dumnezeu ca Informație 
superioară, omniprezentă, omniscientă, omnipotentă 
din Vârful universului conic, care pătrunde întreaga 
materie a universului, care stă în spatele tuturor 
proceselor și fenomenelor din univers devine Teo-
ria unificată a universului în mod logic și explicit. 
Am formulat astfel în mod plastic Teoria unificată a 
câmpurilor. Numai Dumnezeu, care este Informația 
superioară ce pătrunde în toate nivelele și subsiste-
mele universului, care străbate și locuiește în toată 
materia universului, în toți atomii, în toți infotonii este 
Forța care unifică tot universul. Acum ne apare cât se 
poate de limpede și de logic acest lucru, acest Adevăr. 
Ajunși aici chiar ni se face frică și ne umilim cât putem 
în fața Domnului. Mulțumim, Doamne, fierbinte Te 
rugăm, îndură-Te de noi ! ... De aceea ne rugăm din 
toată inima, fie-Ți, Doamne, milă de umilul Tău cred-
incios, de umilul autor al acestor rânduri. Cum să pot 
eu crede și cum să nu mă sperii, când această Teorie 
a lui Dumnezeu văzut ca Informația superioară din 
Vârful Universului conic, care a creat și care conduce 
procesele și fenomene din univers, chiar  ESTE TEO-
RIA UNIFICATĂ  A UNIVERSULUI. Pe care de zeci de ani 
fizicienii să căznesc să o  descopere și să o formuleze , 
FĂRĂ SĂ REUȘEASCĂ !

„Iubirea este gravitaţie, deoarece îi face pe unii 
oameni să se simtă atraşi de alţii. Iubirea e putere, 
deoarece multiplică tot ce avem mai bun şi oferă 
umanităţii şansă de a nu pieri în propriul egoism orb”. 

Într-adevăr Dumnezeu care este Creatorul omului, 
al oamenilor, al nostru al tuturor, Creatorul popoare-
lor și națiunilor tocmai PENTRU CĂ ESTE TATĂL NOS-
TRU, este asemenea gravitației care ne face  să fim 
împreună, să fim atrași unii de alții, pentru că numai 
așa putem trăi, fiind împreună, numai așa putem trăi 
iubirea, adică pe Dumnezeu. Nu este atras băiatul de 
fată, femeia de bărbat, nu suntem toți membrii unei 
familii atrași unii de alții, nu ne adunăm la sfârșitul 
fiecărei zile acasă să fim împreună ? Și fiind împreună 
datorită Domnului, suntem cu Domnul, desigur. Și fi-
ind cu Domnul suntem în El și deci suntem împreună 
atrași de Gravitația Iubire. Nu suntem atrași unii de 

alții, pentru că ne tragem din aceiași Rădăcină, din 
același Tată, care ne-a făcut din iubire, și care fiind Iu-
bire ne facem să tindem unul către altul ? Soțul către 
soție, iubita către iubit, copilul către părinți, părinții 
către copii, prietenul către prieteni, ruda către rudă, 
tovarășul către tovarășul său de viață sau de muncă. 

„Iubirea expune şi revelează. Pentru iubire noi 
trăim şi murim. Iubirea e Dumnezeu şi Dumnezeu 
este Iubire”, spune Domnul Einstein… Așa este ! Nu 
ne expune, nu ne dăruiește Dumnezeu iubirea și grija 
față de noi tot timpul ? Nu o simțim atunci când ne 
este greu ? Nu ne revelează El, este adevărat, subtil, 
Puterea și Iubirea Lui pentru noi ? De câte ori nu ne-
am găsit în situații grele, fără ieșire, din care nu știam 
absolut deloc cum să ieșim, și am ieșit ? Cum ? Ajutați 
în mod subtil de Dumnezeu, care fiind informație iubi-
toare nu ne lasă să pierim. Nu îl simțim noi pe Dumne-
zeu că este tot timpul cu noi ? Da, îl simțim ! Nu trăim 
noi pentru iubire, odată ce din iubirea părinților noștri 
am fost născuți și năzuim către iubire ? Nu trăim noi 
din iubirea lor și în iubire, odată ce Dumnezeu, care 
este Iubire, este Tatăl nostru care ne-a născut în lumea 
aceasta? Sigur că da ! Iată cum dl Albert Einstein ne 
spune limpede adevărul, ajutându-ne astfel, confir-
mând că este adevărată Teoria noastră despre Dum-
nezeu ca Informația superioară din Vârful Universului 
conic. „Iubirea e Dumnezeu şi Dumnezeu este Iubi-
re”. Și dacă Dumnezeu este Iubire și este Informația 
superioară care a creat și conduce universul atunci 
domnul Albert Einstein ne spun cu gura dumnealui că 
formula E=mc2 trebuie rescrisă în forma propusă de 
noi, IE=imc2. Adică în formula lui să introducem Iubi-
rea, care fiind Dumnezeu este Informația superioară 
din vârful conului. Doamne, mari și nebănuite sunt 
puterile și căile Lui Dumnezeu. De ce ne-o fi făcut 
nouă această Revelație, și ne-a adus din  raționament 
în raționament aproape de El să-L cunoaștem și mai 
bine ?! Nu putem, Doamne, decât să Îți mulțumim, să 
Te rugăm să Te înduri de noi, să ne luminezi și să ne 
aperi! Amin! 

Ne oprim aici mărturisind că noi de fapt am vrut să 
deschidem o fereastră în orizontul nemărginit al Uni-
versului. Și că Domnul cu iubirea și puterea Lui ne-a 
adus până aici. Cu siguranță, dacă Civilizația umană 
nu va dispărea în acest secol XXI (sunt șanse foarte 
mari să dispară!) oamenii de știință din viitor vor ști 
mai multe lucruri despre materie și univers. Însă sigur 
nu vor ști totul. Ba mai mult, cu cât vor afla mai multe 
informații, cunoștințe, cu atât necunoscutul va crește 
în fața lor. (Va urma)

PÂINEA	
ȘI	VINUL	

DINTOTDEAUNA

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

REMEMBER	2021:	„MASCA	VA	FI	OBLIGATORIE	LA	DUȘ“
Leontina	RUS

O poză glumeață cu următorul text apărută pe coperta IV 
a Revistei Grandissima nr 79/2021: „Masca va fi obliga-

torie și la duș”…Este o glumă? Desigur revista pe care a apărut se 
cheamă „Divertissima”…

Dar i-a priviți ce scrie ziarul „Cultura 
vâlceană” în numărul lui din luna februarie 2021, 
nr. 175, pag. 1: « O VIZITĂ SCURTĂ LA VALERIU 
ANANIA, LA CLUJ NAPOCA (24 martie 2009). În 
amiaza zilei de 24 03 2009 orele 13:30 un grup 
de oameni de cultură vâlceni au fost primiți la 
Mitropolia Clujului,  în cabinetul de lucru al ÎPS 
Bartolomeu Anania,  mitropolit al Mitropoliei 
Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului; grup 
sosit în orașul de pe malurile Someșului ca să-l 
serbeze, la împlinirea varstei de 60 de ani pe 
scriitorul clujean de origine vâlceană Constantin 
Zărnescu.  

Înaltul  ierarh clujean, și el vâlcean, Valeriu 

Anania, născut în 18 martie 1921 în comuna Glăvile, Vâlcea i-a  
primit cu multă bucurie pe mesagerii vâlceni, și îl vedem, cu doi ani 
înainte de înălțarea-i la cer, 31 ianuarie 2011, cu verva-i cunoscută 
discutând cu conaționalii săi. Îi revedem cunoscuta-i voluptate, 
dorință de viață, duhul  și fiorul de a revedea oameni dragi. Redăm 

un fragment din acest film efectuat de redacția 
ziarului nostru, Cultura vâlceană, aflat în 2009 
în al treilea an de existență în viața culturală 
vâlceană și nu numai…

Bartolomeu ANANIA: … - M-am îmbolnăvit 
de pneumonie, m-au luat cu salvarea, am tre-
cut pe lângă moarte. Atâta era partea vătămată 
(arată cu degetele: 2 cm) De câte ori am prilejul 
îi mulțumesc șefei clinicii și a Universității…ziua 
și noaptea am fost sub supraveghere în această 
clinică! (Ioan St Lazăr: - Vreau să vă spun, trebuie 
să aveți grijă, există un virus foarte puternic  care 
poate fi contactat și prin apa de băut și spălat la 
duș!)  -  Am fost avertizat că un virus poate intra 
și prin aerotermă… ”».

Așa făcea Isus: mânca 
pâine și bea vin... și dădea 
și la alții!

Peter	KIS

10 martie/2023
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Arhim.	Veniamin	MICLE

Antroponimul Micle apare prima dată la 
descendenţii cnezului Giula din Giuleşti într-

un document maramureşean din anul 1419, fiind tra-
ducerea în limba latină, prin filieră maghiară – Miklós 
– a numelui Nicolae.

Diplomele originale latineşti, în număr de 
douăsprezece, unde apare acest nume, îl redau tot-
deauna sub forma „Mykle”, şi o dată, „Mikley”, car-
acteristica nobilităţii. Deci, onomastica originală, 
conform documentelor istorice, este „Micle”. Unii 
consideră forma aceasta maghiarizată; şi în familia 
noastră, se ştia că „Miclea” este „mai românesc”, 
cum zicea tata. La fel susţine şi Dorel Micle, asistent 
la Facultatea de istorie din Timişoara, care relatează 
că, părinţii săi purtau numele de Miclea, dar în 1941 
a fost maghiarizat, de administraţia de atunci, în „Mi-
cle”, care citit accentuat pe e-ul final, suna ungureşte. 
De asemenea, mai afirmă că: „Ştie că numele vine din 
maghiară: Miklosi = Nicolae!!, dar poate că mă înşel... 
nu e un domeniu la care mă pricep foarte tare”; numai 
tatăl său „a păstrat varianta de Micle a numelui, ceilalţi 
fraţi, născuţi după eliberarea Ardealului, poartă nu-
mele original de Miclea”. Inginerul metalurgist Horia 
Micle scrie că, „tatăl meu îmi spunea că, foarte multe 
familii Micle din Copalnic, datorită maghiarizării, au 
primit câte un „a” la sfârşit, de aceea acum se numesc 
Miclea”. Micle Ioan din Câmpulung pe Tisa preciza că, 
pe timpul ocupaţiei maghiare, autorităţile hortiste 
le-au schimbat numele; tatăl său a devenit  Miklós 
Peter, iar fratele, Miclea Vasile. De asemenea, Silviu 
Micle din Sighetu Marmaţiei mărturiseşte că familia 
sa a fost maghiarizată prin adăugarea unui „a” final 
la numele Micle. Totuşi, se păstrează documente din 
Ţara Românească, emise la începutul  secolului al XVI-
lea, unde apar unele persoane, ca „boierul Miclea” şi 
„ostaşul Miclea”, fapt ce exclude tendinţa de maghi-
arizare. Problema o vor rezolva, probabil, filologii.

Întrucât documentele istorice, redactate în lim-
ba latină, caligrafiau numele sub forma de „Micle”, 
considerăm că se cuvine respectarea grafiei originale.

Urmaşii	lui	Ladislau,	fiul	lui	Dragoş	
de	Giuleşti

Costea, fiul lui Dragoş de Giuleşti, „informa” prin 
anul 1389 pe regina Maria că nu ar exista descendenţi 
de parte bărbătească în urma tatălui său, totuşi, al 
doilea fiu al lui Dragoş, Ladislau, avea ca urmaşi patru 
băieţi: Nicolae-Micle, Ivanca, Mihai şi Gheorghe, aşa 
cum adeveresc documentele.

Nicolae-Micle. Fiul cel mare al lui Ladislau, care a 
primit la botez numele Nicolae, este cunoscut şi sub 
numele de „Micle din Şugatag”. Ioan Mihályi scria 
că, „este probabil, ca descendenţii familiei numiţi 
<din Şugatag> să fie urmaşii lui Ştefan sau chiar ai lui 

Dragoş, Nicolae din Şugatag fiind atestat ca reven-
dicând împotriva lui Ioan din Giuleşti satele de pe 
valea Marei, dăruite Giuleştenilor de regele Ludovic”. 
Tratând despre Nicolae Micle, istoricul Ioan Bârlea 
conchidea: „Cu toată imprecizia documentului din 
1419, referirea la una din diplomele regelui Ludovic 
ne asigură că şi nobilii din Şugatag sunt descendenţi 
ai aceleaşi familii”, adică a lui Dragoş de Giuleşti. 
Autorul avea dreptate; diploma din 26 mai 1435  îl 
atestă pe „Mykle filio Ladislai fily Dragus de Swgatagh 
alias ade Gywlafalwa”, adică <Micle fiul lui Ladislau 
fiul lui Dragoş din Şugatag alias din Giuleşti>, propri-
etar al unor părţi din Deseşti. Tot el scria că pe Micle, 
„odinioară îl numeau şi Nicolae, ba câteodată se nu-
mea şi Mihai”. Prima afirmaţie am demonstrat-o, fi-
ind traducerea în maghiară a antroponimului Nicolae, 
însă a doua nu corespunde realităţii, întrucât Nicolae 
avea un frate numit Mihai, atestat documentar. 

Nicolae-Micle apare prima oară într-un document 
din anul 1419, când subprefecţii judeţului Maramureş, 
Lucskai Bánó András, Guthy András şi Kemény László, 
precum şi cei patru pretori, l-au introdus în averile co-
munelor: Slatina, Breb, Deseşti, Copăceşti, Hărniceşti 
şi Şugatag, fără ca să se împotrivească cineva, deo-
arece potrivnicul său, Ioan din Giuleşti, văr primar 
cu tatăl său Ladislau, n-a reuşit să prezinte scrisorile 
de donaţie, ca mărturie a dreptului său asupra co-
munelor menţionate, şi astfel, Micle a fost introdus 
în averile donate de regele Ludovic I, în anul 1360. La 
9 august, acelaşi an, magistrul comitatului adevereşte 
că, în urma mandatului regelui Sigismund de Luxem-
burg, Nicolae din Şugatag a fost introdus în moşiilor 
amintite. Nicolae-Micle este menţionat şi într-un 
document din anul 1421, când ajunge la înţelegere 
cu acelaşi Ioan, şi lasă în posesia lui toată averea 
comunei Copăceşti, jumătate averea din Doroslău 
şi partea averii sale din Giuleşti, iar moşia comunei 
Hărniceşti  rămâne întreagă în posesia sa. La 26 mai 
1435, Nicolae-Micle înapoiază lui Petru Gherheş din 
Sarasău, nepot după mamă al lui Dragoş din Giuleşti, 
părţile ce i se cuvin din moşiile Slatina, Breb, Deseşti, 
Şugatag, Giuleşti şi Valea Mare, iar la 30 mai 1435, 
are proces cu acelaşi Petru,  privind moştenirea 
dobândită de mătuşa sa Stana, prin intervenţia lui 
Costea la regina Maria, din anul 1389. La 13 aprilie 
1439, nobilii din Giuleşti sunt somaţi să restituie lui 
Nicolae din Şugatag moşia Hărniceşti. Documentul 
constituie ultima mărturie despre Nicolae-Micle care, 
probabil în această perioadă s-a stins din viaţă. Nobi-
lul Nicolae-Micle, în calitate de militar, se încadra în 
dispoziţiile regale, privind participarea la război. După 
înfrângerea de la Golubaţ, din anul 1428, şi agrava-
rea pericolului turcesc, regele Sigismund a iniţiat o 
serie de măsuri de ordin organizatoric-militar, pentru 
îmbunătăţirea sistemului defensiv al Regatului. Potri-
vit acestora, ţara urma să fie împărţită în şapte regiuni 
militare, dintre care cinci priveau Transilvania. Comi-

tatul Maramureş avea datoria să ofere, în total, 50 de 
militari.

Ivanca. Doi dintre fiii lui Ladislau, Ivanca şi Mihai, 
sunt amintiţi într-un document care arată că, aceştia 
au răpit averea  fratelui lor, Nicolae-Micle, împreună 
cu Gheorghe Nemeş din Giuleşti şi Dan Nemeş, fo-
losind forţa. Cu toate că, potrivit ordinului regal, sub-
prefectul şi pretorii l-au restituit pe Micle, totuşi rude-
niile sale, auzind că regele Sigismund de Luxemburg a 
decedat, l-au scos iarăşi din averea sa. În consecinţă, 
banul de Severin, prefectul Maramureşului, Talloczy 
Frank, la anul 1439 emite un ordin – după ce primise 
poruncă severă din partea regelui Albert de Habsburg 
(1438–1439), ca să-l pună pe Micle în posesiunea 
comunei Hărniceşti şi să-l protejeze contra tuturor 
duşmanilor – iar averea să i-o restituie imediat şi să 
nu-l mai supere cu privire la posesia ei, nici să-l împie-
dece sau să-l tulbure în vreo formă, sub ameninţarea 
unor urmări grave. Prefectul Talloczy porunceşte 
subprefectului Laky Grapiol şi pretorilor, să-l apere 
pe Micle în posesiunea averii Hărniceşti, să-l ajute şi 
să-l sprijine, şi pentru orice injurie, nedreptate sau 
pagubă, să-i dea satisfacţia cuvenită.

Mihai. Scriind despre Nicolae-Micle, fiul lui Ladis-
lau, Ioan Bârlea credea că este una şi aceeaşi persoană 
cu Mihai, afirmând că pe „Micle îl numeau şi Nicolae,  
iar câteodată şi Mihai”. Totuşi, documentele adeve-
resc că Mihai era fratele lui; el este menţionat în anul  
1421, când realizează o înţelegere cu Ioan din Giuleşti,  
în privinţa unor partaje şi proprietăţi funciare. De 
asemenea, Mihai este atestat şi la 12 iulie 1453, 
când un document adevereşte că, Petru Gherheş 
s-a împăcat cu Mihai Vlad şi cu Gheorghe Ivanca 
din Giuleşti; ca urmare, moşia Breb şi jumătate din 
Copăceşti au rămas lui Petru Gherheş, iar el recom-
penseze pe Mihai şi Gheorghe cu averi mişcătoare în 
valoare de 100 florini, şi alţi 25 florini de aur bani gata.

Gheorghe. Ultimul fiu al lui Ladislau este cunos-
cut sub numele de Gheorghe Fiţe din Giuleşti. El este 
menţionat la  10 ianuarie 1453, când magistratul co-
mitatului adevereşte că, Mihai şi Gheorghe Fiţe din 
Giuleşti au fost citaţi înaintea congregaţiei comita-
tului, pentru că au adunat oameni străini înarmaţi, 
făcători de rele, şi au prădat moşia Brebu a lui Petru 
Gherheş, dar ei nu s-au înfăţişat, motiv pentru care 
s-a dat ordin să fie arestaţi, iar moşiile lor, prădate. 
El apare şi într-un document din 23 noiembrie 1457, 
care adevereşte că nobilii Dragoş din Nireş şi Gheo-
rghe Fiţă de Giuleşti l-au ucis pe vicecomitele Gre-
goriu Ezeni, când acesta a încercat să ocupe moşia 
celui dintâi. În urma cercetărilor efectuate la Scaunul 
de judecată, ei au fost absolviţi, întrucât dregătorul 
procedase ilegal, şi nu fusese însoţit de vreunul dintre 
juzii nobililor.

În conflictul dintre nobilii Ioan Micle de Şugatag şi 
Ambrozie de Dolha, petrecut  în anul 1458, între nobi-
lii care l-au sprijinit pe Ioan Micle, întâlnim şi pe „un-
chiul său Gheorghe Fiţe din Giuleşti”. Regele Matei 
Corvin emite la 21 mai 1459 ordin către Mănăstirea 
Lelesz să cerceteze plângerea fraţilor Dolha contra 
acestor nobili, pentru faptele comise. 

(Va urma)

NOBILII	MICLE,	DE-A	LUNGUL	SECOLELOR
Apariţia	nobilului	Micle

(VI)

POSADA-PERIȘANI        (Urmare din pag. 9)

Momente solemne: Imnul Național... intonat de fanfară și garda în poziția sa-
lutului. Imnul eroilor... adus de glasurile copiilor costumați sărbătorește/național 
sub bagheta profesorului Georginel Sandu. Discursurile... oficiale, depunerea 
coroanelor la cimitirul eroilor din vecinătate, parada militară... Un discurs poetic, 
emoționant, cu mare forță și trăire în glas ne-a adus și aici actrița Doina Ghițescu... 
Soarele asistase permanent și la încheierea ceremonialului va fi însoțit alaiul la o 
agapă a bucuriei cu cele culturale și culinare... I-am spus localității Perișani și tu-

turor oamenilor frumoși, trăind evenimentul! Am lăsat petrecerea în desfășurare 
și am ocolit spre sud masivul Cozia, să trec și prin Pădurea Groșilor unde alți istorici 
locali plasau încrâncenarea Posadei. Apoi în vecinătatea Mănăstirii Cozia, tot la o 
... casă românească, ne-am așezat lângă muntele lui Basarab, care închide altă 
strâmtă poartă a defileului Oltului (și aici o prsupusă Posadă!) să prânzim praznicul 
Posadei, oriunde s-o găsi ea. Cinstire eroilor tuturor vremurilor și întreaga gra- 
titudine pentru cei ce îi cinstesc. Azi, în mod deosebit, aici în fieful lui Mircea cel 
Mare, și el Basarab, să felicităm localitatea Perișani, care și-a înfiat spre cinstire 
POSADA!



Marian	PĂTRAȘCU	

Miercuri, 28 februarie, a. c., în satul vâlcean 
Câinenii Mici a încetat din viață lt. col. (rtg.) 

CONSTANTIN (DIN) HERȚOIU, avea fabuloasa vârstă 
de 109 ani, pe care i-a împlinit chiar în ziua decesului, 
cu siguranță – cel mai bătrân om din țara noastră și 
din toate timpurile!

Zona unde el s-a născut și a viețuit, respectiv – 
Țara Loviștei, este cunoscută ca fiind una unde local-
nicii trăiesc mult datorită reliefului muntos, cu aerul 
mereu curat, dar și faptului că ei trudesc din greu 
pentru a-și asigura traiul zilnic, ceea ce le fortifică per-
manent condiția fizică. Precizez că în anul 2014, am 
publicat în două numere consecutive din revista „Cul-
tura vâlceană” (februarie și martie) „povestea” a „trei 
veterani de război și de… viață” din satul Greblești, 
com. Câineni, jud. Vâlcea, fiind atunci vorba despre 
Constantin (Dinu) Sporiș, zis Mesia (105 ani), Dumitru 
(Mitică) Teodorescu, zis Cățea (98 de ani și cu 10 ani 
de prizonierat în fosta URSS!) și Ion (Niță) Mandea (96 
de ani). 

Nea Din Herțoiu – cum era cunoscut de toată 
lumea din comună și nu numai, veteran de război 
multiplu decorat, a fost omagiat și împărtășit în cadrul 
slujbei religioase din biserica parohială Câinenii Mici, 
săvârșită de un sobor de trei preoți, duminică 26 feb-
ruarie, deci cu numai trei zile înainte de deces. 

S-a născut la 28 februarie 1914 în satul Câinenii 
Mici, jud Argeș (atunci), într-o familie de agricultori și 
crescători de animale în care s-au născut cinci copii: 
trei băieți și două fete. La vârsta de doar doi ani și 
jumătate, în timpul ocupației germano-austro-ungare 
din Primul Război Mondial, o întâmplare nefericită 
putea să-l coste viața. În prezent, informațiile pe care 
le am despre acea întâmplare sunt contradictorii, deși 
fondul este același. Astfel, când a împlinit 100 de ani 
de viață l-am sărbătorit cu mare fast (slujbă religioasă 
dedicată, urmată de un chef pe cinste la un local con-
struit pe locul cunoscut sub numele de „Balta verde”), 
era extrem de vioi atunci, chiar și muncea. Ei bine, 
cu acel prilej mi-a povestit că în timpul ocupației co-
munei din prima conflagrație mondială, copiii din sat 
obișnuiau să fure de la nemți praf de pușcă pe cere-
l aruncau în foc, distrându-se. La un moment dat, în 
cursul unei astfel de… distracții inițiată de frații lui mai 
mari, el s-a ars foarte rău, nimeni nu credea că va mai 
scăpa cu viață; s-a vindecat însă fiind tratat cu mare 
grijă de un medic neamț, care a folosit miere și ceară 
curată de albine. Repet, această variantă a întâmplării 
am auzit-o din gura lui, și nu doar eu, atunci când a 
împlinit un centenar de viață și când era perfect lucid 

CONSTANTIN	(DIN)	HERȚOIU	–	CEL	MAI	LONGEVIV	
ROMÂN	–	109	ANI!

și în putere, fiind chiar apt de muncă.
Iată însă că o noră de-a lui nea Din, 

întâmplător – verișoară de-a doua cu  
mine, mi-a relatat recent o altă va-
riantă, puțin credibilă după opinia mea,  
anume că un soldat austriac sau ungur 
ar fi aruncat în soba încinsă un cartuș 
care a explodat, arzându-l foarte rău pe 
față și că ar fi scăpat cu viață fiind tra-
tat de un soldat neamț cu… zeamă de 
balegă de măgar (?!); ei bine, această 
din urmă aserțiune mă face să afirm că 
relatarea aceasta este puțin credibilă.

Tatăl lui Constantin Herțoiu –  
Ioniță Herțoiu, a participat cap-coadă  
la Primul Război Mondial. În luna 
aprilie 1936 nea Din Herțoiu a fost 
concentrat la Sebeș, pentru satisfa-
cerea serviciului militar, fiind repartizat în Divizionul 6 
–Tunuri de Munte, iar în luna aprilie 1938 a fost lăsat 
la vatră. Până să plece pe front în cel de-Al Doilea 
Război Mondial a făcut periodic concentrări pentru 
instrucție. La 22 iunie 1941 a plecat pe frontul celui 
de-Al Doilea Război Mondial cu divizionul în care și-a 
făcut stagiul militar („la ordinul Mareșalului Antone-
cu, transmis prin generalul Ciurea: Români! Vă ordon, 
treceți Prutul!” – cum el însuși afirma). 

A luptat pe Frontul de Est, ajungând până la 
Odessa, apoi în Crimeea. În primăvara anului 1942 a 
participat la luptele pentru cucerirea Sevastopol-ului. 
Spune nea Din: „La Sevastopol a fost război mare, am 
fost repartizați în Cecenia, partizanii stăteau în frunze 
de fag, aruncau cu grenade și iar se ascundeau sub 
frunze, așa luptau ei”. Începând din vara aceluiași an 
– 1942, a participat la luptele de la Cotul Donului (23 
august 1942 – 2 februarie 1943): „La Stalingrad (azi 
– Volgograd n. n.) a fost cea mai mare bătălie” – mai 
spune eroul nostru. La începutul anului 1943 a căzut 
prizonier. Până la dezastrul de la Cotul Donului a fost 
decorat în trei rânduri, ultima dată – chiar după Anul 
Nou 1943 cu medalia „Bărbăție și Credință”. 

Prizonierii capturați de sovietici atunci au fost duși 
într-un lagăr de muncă forțată din Donbas, unde au 
fost puși să lucreze în fabrici și în minele de cărbuni. 
Cel mai greu de suportat pentru nea Din a fost munca 
în minele de cărbuni, condițiile fiind de neimaginat. 
Prizonierii coborau la 1000-2000 de metri adâncime, 
norma de lucru era de 700 de tone de cărbune la 
câte 300 de oameni. Înainte de a coborî în adâncuri 
prizonierii primeau 100 de grame de pâine și o cană 
cu ceai, iar după ce ieșeau din mină primeau 300 
de grame de pâine și o… zeamă caldă cu urme de 

sfeclă sau de varză. În aceste condiții 
îngrozitoare nu era de mirare că zil-
nic mureau câteva zeci de prizonieri. 
Iată ce spune nea Din despre acea 
perioadă cumplită din viața lui: „După 
o perioadă, unii începeau să mănânce 
săpun ca să moară mai repede pentru 
că nu mai suportau foamea și chin-
urile. Nu eram plătiți pentru munca 
prestată, ni se spunea că suntem crim-
inali de război și nu o să primim nimic 
iar în caz că nu ne făceam norma, nu 
mai primeam niciunul mâncare în  
acea zi”. 

Când a fost luat prizonier, nea 
Din era sergent și, în doar câteva luni 
de prizonierat, a învățat foarte bine 
limba rusă, fiind nevoit s-o facă deo-

arece avea alți prizonieri în subordine și trebuia să le 
transmită ordinele primite, dacă greșea cu ceva cât de 
neînsemnat pedeapsa era știută: în ziua aceea nu mai 
primea nimic de mâncare nici el și nici cei din subor-
dinea lui! Mulți ani familia lui n-a știut nimic despre el, 
la parastase era pomenit și la „vii” și la „morți”. Abia 
prin anul 1947 li s-a permis să trimită în țară niște 
cărți poștale-tip în care aveau voie să spună doar că 
sunt sănătoși și că le merge bine, o frază-două, nu mai 
mult. Este de remarcat aici faptul că ceea ce spunea 
nea Din despre acea perioadă este exact ceea ce spu-
nea și nea Mitică Teodorescu (Cățea), căzut și el pri-
zonier după doar două luni de la începutul războiului, 
făcea parte din Jandarmeria Militară, era un flăcău 
falnic pe atunci…

În luna septembrie 1948 C-tin Herțoiu a fost elib-
erat din prizonieratul sovietic; s-a întors acasă cu 
trenul iar când a coborât în gara Câineni nimeni dintre 
consăteni nu l-au mai recunoscut… După întoarcerea 
din prizonierat, i s-a propus în mai multe rânduri să 
fie președintele Sfatului Popular (primar), dar el a 
refuzat categoric de fiecare dată, a făcut comparația 
între tratamentul aplicat de autorități veteranilor din 
Primul Război Mondial, până la instaurarea în Româ-
nia a regimului comunist, cu cel aplicat veteranilor din 
cel de-Al Doilea Război Mondial, și a jurat că nu va 
face politică în viața lui!  

De la împlinirea unui centenar de viață încolo nea 
Din a fost sărbătorit în cadru oficial în fiecare an pe 
care-l adăuga vârstei sale fabuloase. În anul 2020 a 
fost invitatul Casei Regale a României la Palatul Elisa-
beta din București, unde a fost distins cu Medalia 
Regală pentru Loialitate.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!      

CĂRȚI	NOI	SCRISE,	EDITATE...	(Urmare din pag. 5)

În continuare cărturarul monah își explică atitudinea sa, constructivă, după 
anul 1982 cînd a poposit aici și i s-a încredințat un plan măreț acela de a repune 
pe piciare, în spirit modern, acest lăcaș religios, care, nici mai mult nici mai puțin 
a pus în funcțiune „prima tipografie din Țara Românească a Ieromonahului Maca-
rie (1508)...primul document în limba română (1573), prima carte românească: 
Istoria Universală a ieromonahului Mihail Moxa (1620)...primele școli de calig-
rafi și miniaturiști ...între sec. XV și sec XIX!...Rusia,Bulgaria consideră primele 
Universități școlile apărute  în mănăstirile lor! La fel, în țările din Apus: Franța, 
Germania, Belgia...” Noi de ce nu putem face la fel?...se întreabă Veniamin Micle în 
cuvântul său înainte... Pe lângă argumentele pe care părintele cercetător și istoric 
le aduce în această carte menționăm și noi excepționalul material arhitectonic și 

de artă picturală pe care istoria culturii ni-l rezervă prin această catedrală (noi am 
numit-o a Luminii) care s-a ridicat aici la mijlocul secolului XIX ca urmare a victoriei 
Revoluției de la 1848 în țările române și ca urmare a înscierii lor  pe drumul as-
cendent al modernității, Renașterea târzie dar tânără a formării statelor moderne. 
Vântul de libertate al popoarelor, de afirmare al națiunilor, se demonstrează că s-a 
pornit și la noi, în Țara Românească, prin această așezare monahală care a fost mai 
mult decît o simplă mănăstire, ci chiar un lăcaș de mare cultură făcând o legătură 
foarte solidă între cultua fără seamăn a lui Neagoe Basarb și cea a lui Matei Ba-
sarab, Constantin Brâncoveanu și iată, Alexandru Ioan Cuza și Regele Carol, asta ca 
să amintim doar conducătorii, căci în ceea ce privește poporul să nu uităm cu după 
revoluția de la 1848, cele două teritorii, Țara Românească și Moldova au primit la 
sânul lor sute și mii de oameni extrem de talentați (orice domeniu), doritori de 
libertate în exprimarea lor profesională și veniți din marele imperiu de la Apus...

12 martie/2023
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	Conf.	univ.	dr.	Gheorghe	BONCIU

Astăzi ne amintim de profesorul universitar 
Alexandru Popescu-Mihăești, născut într-o 

zi de 14 martie 1933, plecat într-o stea pe 2 aprilie 
2021. Comemorările nu învie morții, dar ele scot din 
colțul lor de nemurire, unde arde înaintea lor numai 
lumina săracă a recunoașterii celor puțini, chipurile 
mari ale trecutului și le aduc, în lumina făcliilor de 
pomenire, înaintea atâtora care până 
atunci sau nu știau nimic despre acei 
oameni sau îi uitaseră, căci în ceasul 
de recunoștință stă puterea păstrată 
în scrise așezăminte și fapte ale celui 
care se pomenește. Pentru noi și pentru 
cei care o să vină după noi, Alexandru 
Popescu-Mihăești n-a murit. El trăiește 
în amintirea și cinstirea noastră, a tu-
turora. Într-adevăr, el va trăi de-a pururi 
și va vorbi generațiilor viitoare prin 
verticalitatea și onestitatea academică, 
dar mai ales prin chipul luminos al 
dascălului profund atașat de valorile educației, omul 
de cultură și de înaltă ținută morală, cercetãtor al 
graiului strãmoșesc din toate timpurile și de pe toate 
meleagurile, neîntrecut organizator și îndrumãtor în 
formarea unor succesive generații de viitori specialiști 
în domeniul lingvisticii, al filologiei și pedagogiei.

Aducerea în centrul atenției a unui mare om al 
spațiului vâlcean  este un lucru frumos. Mai ales când 
este vorba de o personalitate de excepție a pedagogiei 
românești, cum este profesorul universitar Alexandru 
Popescu-Mihăești de la trecerea căruia în eternitate, 
iată, s-au împlinit doi ani. Aducem în actualitate figura 
distinsului dascăl cu convingerea deplină că opera sa 
trebuie să fie cunoscută cât mai mult, nu numai de 
cei de azi, ci mai ales de generațiile care vor veni după 
noi, căci, după cuvântul episcopului-cronicar Macarie 
al Romanului (secolul al XVI-lea), avem datoria morală 
ca „lucrurile întâmplate în vremile și domniile tre-
cute” să nu fie „acoperite de mormântul uitării”. Într-
adevăr, o viață de neîncetate strădanii, desfășurate 
pe parcursul anilor, nu poate să fie uitată, ci trebuie 
să fie „pusă în sfeșnic”, ca „să lumineze” celor de azi 
și de mâine. Profesorul Alexandru Popescu-Mihăești 
este un fiu distins al neamului nostru românesc, 
neam care a dat de-a lungul secolelor atâția cărturari 
luminați care și-au avut rostul lor în ridicarea culturală 
a poporului român. 

Despre valoarea profesorului universitar Alexan-
dru Popescu-Mihăești vorbesc de la sine textele și 
cărțile sale, distincțiile care i-au fost oferite de-a lun-
gul vremii, funcțiile mai mult sau mai puțin onorifice 
pe care le-a primit și, nu în ultimul rînd, prieteniile sale 
cu personalități din lumea academică  și culturală. A 
fost unul dintre cei mai interesanți oameni pe care 
i-am cunoscut. Indiferent despre ce vorbea, din cuvin-
tele lui răzbătea o profundă înțelegere asupra lumii. 
Aproape orice mesaj al lui conținea ceva memorabil. 
Nu erau formule căutate, spuse cu prețiozitate, cu 

IN	MEMORIAM:	ALEXANDRU	POPESCU-MIHĂEȘTI
vreo superioritate care să te copleșească. Dimpotrivă, 
exprimările lui erau naturale și foarte apropiate.  
Părea că putea înțelege orice și pe oricine. Era capabil 
să compare orice împrejurare, care ar fi putut părea 
inedită celor din jur și găsea întotdeauna legături 
surprinzătoare, atât în scrierile sale, cât și în discuțiile 
obișnuite. De fapt, cu profesorul universitar Alexandru 
Popescu-Mihăesti nu puteai vorbi banalități, întrucât 
nivelul oricărei comunicări era ridicat pe nesimțite de 

felul înalt și intelectual în care el se ra-
porta la orice problemă. Cultura și viața 
se întrepătrundeau la el în mod firesc. 
Povestitor fără egal, mereu în vervă 
și plin de viață, disponibil și afabil, era 
unul dintre oamenii cu care, după ce te 
întâlneai, te simțeai mai deștept. 

Prin participarea sa masivă la viața 
culturală și socială a Râmnicului, dar 
și a spațiului vâlcean, acest oltean 
care a purtat în cobilița sa cu multă 
înțelepciune cultura și educația, un 
adevărat „haiduc al cuvintelor”, avea 

un glas ascuțit, dar plăcut și captivant, care cucerea 
imediat, prin limbajul său elegant și de o perfectă 
corectitudine, pus în slujba unei gândiri deopotrivă 
de clară și profundă care nu l-a parăsit niciodată, 
nici chiar în clipele de cea mai mare emoție. Exigent 
cu colaboratorii săi, veșnic grăbit, crea în jurul său 
o atmosferă explozivă, mai ales dacă era vorba de o 
greșeală, imprecizie sau întârziere. Ridica glasul chiar, 
dar după puține minute se calma, redevenea politi-
cos, blând, mai ales dacă înțelegea că prin gesturile 
și cuvintele sale întristase pe cineva. Nu a fost un om 
lacom, nu lua în seamă reproșurile ce i se făceau, nu 
era dușmănos din fire, fiind un adevărat domn chiar 
cu adversarii săi, un spirit lucid  și metodic în acțiune.

Deopotrivă, OMUL creştin Alexandru Popescu-
Mihăești a fost un mare Boier ortodox: simplu şi pro-
fund, modest şi aristocrat, blând şi autoritar, paşnic 
şi războinic, calm şi furtunos, râu limpede, cristalin 
şi cascadă cu mare revărsare tumultoasă, apă şi foc, 
adiere şi viscol, ardere şi nemistuire, bucium şi tu-
net, licăr şi fulger, cucernic şi serafic. A fost milostiv, 
bun, iertător, a încurajat și a îmbărbătat pe toți cei 
din jurul său, într-un cuvânt, a fost un „Părinte” al 
tuturor care priveau la dânsul ca la o icoană. Forma-
tor și, deopotrivă, reformator, Alexandru Popescu-
Mihăești a fost mai ales educator, iar viața lui a fost o 
lecție însoțită de un profund profesionalism și multă 
pedagogie. Pentru seriozitatea pe care a arătat-o 
și a demonstrat-o în tot ceea ce a întreprins este o 
personalitate reprezentativă în constelația culturii 
române prin formația sa de lingvist extrem de devotat 
cercetării și profund atașat de valorile educației, dar și 
prin activitatea profesională desfășurată de-a lungul 
timpului, o activitate profesională extrem de vastă, 
diversificată  și intensă.

Profesorul Alexandru Popescu-Mihăești a fost un 
lingvist prin excelență, precum și un veritabil educa-
tor și îndrumător, dar și ziditor de suflete. Avea un sin-

gur ideal: acela de a se dărui cu totul întregului nostru 
neam românesc întrucât „nimic din ceea ce realizăm 
în viață nu are valoare și trăinicie dacă nu servește 
semenilor”. Pentru atingerea acestui ideal, și-a jert-
fit toată puterea de muncă, toate cunoștințele pe 
care le avea, toți talanții cu care era înzestrat de bu-
nul Dumnezeu, îmbinând adeseori noaptea cu ziua, 
vorbind, deopotrivă, despre sufletul patriarhal rural 
al românului. Privind asupra vieții bogate în fapte și 
realizări a distinsului cărturar Alexandru Popescu-
Mihăești, putem constata cu ușurință că aceasta a 
fost o viață de dăruire continuă pentru semenii săi și 
pentru instituțiile în care și-a desfășurat activitatea cu 
cinste, omenie și demnitate. Era dăruit cu har; harul 
oamenilor mari, acela de a deschide porți pe care tu 
însuți, nu le puteai deschide; acela de a-ți lumina ca-
lea către poteci despre care nici nu știai că există. Pro-
fesorul Alexandru Popescu-Mihăești a fost un model 
pentru noi toți, un dascãl neprețuit, un om devotat 
școlii și învățãmântului de calitate, care a cercetat și 
publicat până la plecarea lui definitivã dintre noi.

Povestea sa e povestea succesului, a bunului simț 
și a caracterului. E povestea unui fiu al spațiului vâl-
cean, totdeauna mândru că este român, care a dat 
înapoi înzecit și a inspirat oamenii să trăiască frumos. 
Dincolo de dascălul neprețuit a fost un OM dăruit și 
generos. Fie-i memoria binecuvântată !

23 martie 2023                                                     

Ana-Maria	LAZĂR

Cunoscută și sub denumirea populară de 
negelariță și folosită de mii de ani în medicina 

chinezească datorită proprietăților sale este:

ROSTOPASCA
Rostopasca (Chelidonium Majus) se dezvoltă 

ramificat, atingând o înălțime între 30-80 cm. 
Înflorește începând cu luna mai, până în toamnă. 

Este utilizată atât intern, cât și extern, având o  
serie de beneficii pentru întregul organism: rol 
antioxidant; stimulează secreția de bilă; susține sănă- 
tatea vezicii biliare; reduce simptomele astmatice; 
reduce simptomele artritei reumatice; rol anti-
microbian; ameliorează/îndepărtează negii; tratează 
Sindromului de Intestin Iritabil (SII); ameliorează 
ulcerele stomacale; reduce eczemele; reduce coles-
terolul; stimulează imunitatea.

Se folosește sub formă de ceai, pulbere, tinctură, 
cataplasmă.

Să vă fie de folos!

TRAISTA	
CU	PLANTE	
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ISTORIA	SCULPTURII	ROMÂNEȘTI	-	MARTIE
GRIGORE	BRADEA (1.03.1947 Sper-

mezeu, Bistrița Năsăud - 10.07.1998 
Bistrița)

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici 
din 1981, a urmat Liceul de Arte Plastice 
„Romulus Ladea“ din Cluj (1961-1965), 
apoi Institutul de Arte Plastice „Ion An-
dreescu“ din Cluj, secția Sculptură (1965-1972). A 
lucrat ca profesor la Liceul Pedagogic „G. Coșbuc“ din 
Năsăud. A participat la expoziții personale: Galeria 

Municipală Bistrița, 1975; Gale-
ria Mică Cluj, 1978; expoziții de 
grup: Cluj, 1976; Galați, 1976; 
Căminul Artei București, 1989; 
expoziții internaționale. Sando-
mierz, Polonia, 1988; Toronto, 
Canada, 1988; Montreuil, Franța, 
1991. Opera de artă (selectiv): 
Ziua și noaptea (1977), Victoria 
Sângeorz-Băi (1978), Materni-
tate, Piatra-Neamț (1979).

CORNELIU	VIRGILIU	MEDREA (8.03.
1888 Miercurea Sibiului - 25.07.1964 
București)

Membru corespondent al Academiei 
Române din anul 1955, a urmat liceul la 
Alba-Iulia, Școala de Arte și Meserii din 
Zlatna și Școala de Arte Decorative din Budapesta 

(1909-1912). A lucrat ca 
profesor de sculptură la 
Academia de Arte Fru-
moase din București și 
apoi Institutul „Nicolae 
Grigorescu“ (1939-1964). 
A participat la expoziții 

personale: Paris - 1925; Ateneul Român - 19129; Ex-
poziție retrospectivă (1944-1948) și expoziții de grup: 
Tinerimea artistică -1915; Expoziția Universală Bar-
celona - 1928; Expoziția Internațională Paris - 1937; 
Expoziția Internațională New Yorj - 1939. Opera de 
artă (selectiv): George Coșbuc - bust, Sibiu, 1914; 
Moliere - bust, București, 1919; Monumentul eroilor 
ceferiști - București, 1923; Statuia Andrei Mureșanu - 
Bistrița, 1932; Mihai Eminescu - bust, Giurgiu, 1938.

VICTOR	ROMAN (12.03. 1937, Măr-
tiniș, Harghita - 12.04.1995, Paris)

Sculptor român de origine maghiară 
a urmat Școala de Arte Frumoase din 
Târgu Mureș și Institutul de Arte Plas-
tice „Nicolae Grigorescu“ din București, 
pe care l-a absolvit în anul 1960. În 1967 obține o 
bursă de studii a Consiliului Britanic, studiind la Royal 

College (1967-1968). În 1968 se 
stabilește definitiv în Franța. A par-
ticipat la 16 expoziții personale în 
România și străinătate și la peste 
60 de expoziții de grup, din Olan-
da, Belgia, Marea Britanie, Franța, 
Italia etc. Opera de artă (selectiv): 
Patinatoarea - bronz, Parcul Flo-
reasca București; Vampir, Siegen, 
Germania.

ARNOLD	 CENCINSKI (16.03.1900 
Prundu Bârgăului - dată necunoscută)

Sculptor, publicist și critic de artă ro-
mân de etnie germană a urmat Școala 
Normală de Învățători din Bistrița, absol-
vită în 1918 și apoi Academia de Arte 
Frumoase din București, la clasa profe- (sursa: wikipedia) Emil	MANZUR

sorului Dimitrie Paciurea (1923-1928). A participat la 
expoziții personale și de grup în țară (Cluj, București) 

și străinătate - Paris (1937), unde a 
decorat Pavilionul României din cadrul 
Expoziției Internaționale și New York 
(1939-1940). După cel de-Al Doilea 
Război Mondial, odată cu retragerea 
armatei germane a emigrat în Austria 
și apoi Argentina. Opera de artă (se-
lectiv): Bărbat cu pălărie - lemn, 1932; 
Coborârea de pe cruce - 1933; Mater-
nitate - 1937; Două nuduri - lemn.

ION	 NICODIM (26.03.1932 Cons-
tanța - 15.03.2007, Paris)

Sculptor și decorator român a absol-
vit Institutul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu“ din București, secția Arta 
Monumentală în 1956. Laureat al Premi-
ului „Frederic și Cecilia Cutescu-Storck“, a 
lucrat la Roma la „Academia Di Romania“, unde a avut 
prima expoziție personală - „Il bilico“ - 1965. În anul 
1977 se stabilește la Paris, participând la numeroase 
expoziții personale și de grup în Italia (Padova, Roma), 
Franța (Cannes, Paris) etc. Obține numeroase premii 
și distincții dintre care: Premiul U.A.P. din România 

1978; Invitat de onoare la Bienala 
de la Veneția, 1982); Premiul rev-
istei „Arta“, 1987), Premiul Gott-
fried von Herder, 1992. Lucrări de 
artă monumentală (selectiv) Tapi-
serie - 1962; Mozaic - 1965; Fresca 
Întemeierea - 1979; Monumentul 
victimelor Revoluției Române din 
1989-1991.

BIROUL	DE	PRESĂ

Un	râmnicean	a	fost	sărbătorit	de	Primăria	Municipiului	la	împlinirea	vârstei	
de	102	ani

Râmniceanul Oscar Szavuj a fost sărbătorit 
marți, 7 martie, cu ocazia împlinirii venera-

bilei vârste de 102 ani, ocazie cu care o delegație 
din partea Direcției de Asistență Socială a Primăriei 
Municipiului l-a vizitat și i-a înmânat Diploma 
„Vârsta de Aur”, precum și o indemnizație în valo-
are de 1000 de lei. Sărbătoritul a apreciat ges-
tul Municipalității Râmnicului și a promis că îi va 
aștepta pe reprezentanții administrației locale și la 
următoarea aniversare, de peste un an. Domnul Os-
car Szavuj este primul râmnicean centenar aniversat 
de primărie în acest an; de la debutul acțiunii „Clu-
bul Longevivilor – Vârsta de Aur”, în anul 2012, 27 
de centenari au fost sărbătoriţi şi premiaţi în semn 
de respect pentru cei mai venerabili membri ai comunităţii locale.

Primăria	municipiului	Râmnicu	Vâlcea	și-a	reînoit	recunoaşterea	europeană	
pentru	promovarea	democraţiei	locale	şi	implicarea	cetăţenilor

Municipiul Râmnicu Vâlcea primește pentru a patra oară consecutiv titlul 
de ”Partener” al Săptămânii Europene pentru Democrație Locală (SEDL) 

- o inițiativă a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei 
lansată în anul 2007 pentru a încuraja municipalitățile să susțină participarea 
cetățenilor în luarea deciziilor pe plan local. La ediția din anul 2022 au luat parte 
64 de participanți din 19 state membre ale Consiliului Europei, din care doar 21 

au primit titlul de ”Partener”, cer-
emonia de premiere având loc în 
28 februarie 2023 la Strasbourg, 
la Palatul Europei, în cadrul întâlni-
rii anuale a coordonatorilor SEDL. 
Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost 
singurul reprezentant al României 
care a primit această distincție, 
fiind considerat de Congresul 
Autorităților Locale și Regionale ca 
fiind ”cel mai activ participant care reprezintă România în cadrul SEDL”.

Acțiunile promovate în cadrul SEDL s-au axat pe activități care au vizat impli-
carea comunității în proiecte de combatere a schimbărilor climatice, Congresul 
evidențiind cu precădere dezbaterea organizată de Primăria Râmnicu Vâlcea și 
reprezentanții Centrului pentru tineret Youth Hub cu tinerii voluntari din asociațiile 
pentru tineri sau lecția deschisă organizată de Asociația Environ și Primăria Muni-
cipiului Râmnicu Vâlcea pentru elevii de la Școala Gimnazială nr. 5 în cadrul cam-
paniei de colectare selectivă a deșeurilor electrice și electronice. A fost apreciat, 
de asemenea, dialogul permanent al conducerii Primăriei Râmnicu Vâlcea cu co-
munitatea locală, precum și cu alte municipalități: audiențele Primarului, întâlnirile 
organizate la sediul Primăriei Râmnicu Vâlcea cu elevi și profesori participanți în 
proiecte ERASMUS, precum și faptul că Municipiul Râmnicu Vâlcea reușește să 
păstreze o colaborare constantă cu orașele înfrățite prin participarea anuală a 
acestora la ceremoniile dedicate Zilei Imnului Național.

14 martie/2023
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Pentru Asociaţia Seniorilor, un fapt remarcabil 
l-a constituit împlinirea a 15 ani de la înte-

meierea organizaţiei (23 octombrie 2007). Aniver-
sarea a avut loc pe 18 octombrie 2022, la Biblioteca 
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Programul a cu-
prins: adunarea festivă, o expoziţie cu lucrări realizate 
de membrii asociaţiei, conferirea a 50 de diplome ani-
versare unor unităţi judeţene, municipale şi ONG-uri, 
printre care s-au aflat Instituţia Prefectului Judeţul 
Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, Primăria Munici-
piului Râmnicu Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicu-
lui, Biblioteca Judeţeană, Arhiepiscopia Râmnicului, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vâlcea, Serviciul Judeţean Vâlcea 
al Arhivelor Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Vâlcea etc. S-a organizat o petrecere colegială la Res-
taurantul „Sud”. 

La manifestări au participat: dna Florentina 
Călin, Subprefectul Judeţului Vâlcea, dna Andra Bică 
- Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, dl 
Eusebiu Veţeleanu, administrator public al Primăriei 
Râmnicu Vâlcea și alți invitați. Pentru organizare, 
practic, s-a mobilizat întreaga asociație. Un obiectiv 
important al demersurilor noastre l-a constituit pro-
movarea valorilor autentice, din diferite domenii, de 
la nivel judeţean, naţional şi universal.

ACTIVITĂȚI	PE	TEME	ISTORICE
• 19 aprilie – Dialog cu istoricul Gheorghe Dumitraşcu, 
un senior al educaţiei, ştiinţei şi culturii vâlcene. Lansar-
ea cărţii sale „Oameni şi fapte din istorie”. Acţiunea s-a  
desfăşurat la BJAI Vâlcea; organizatori: Gheorghe Dea-
conu, Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe Pantelimon.
• 24 mai – Dezbatere pe teme actuale din dome-
niul istoriei, la Biblioteca Judeţeană; moderator Gh. 
Dumitraşcu.
• 21 iunie – Dezbatere: „Take Ionescu” – om poli-
tic, avocat şi publicist – 100 de ani de la trecerea în 
veşnicie; Clubul Seniorilor; Gh.Dumitraşcu.
• 28 iulie  – Simpozion cu tema: „Rolul elitelor la 
progresul şi modernizarea României”, SJVAN; Gh. 
Dumitraşcu, Petre Cichirdan şi Gh. Pantelimon – 
Asociaţia Seniorilor organizatorul principal.
• 29 IULIE  –  Participare la manifestările organizate în 
Municipiul Râmnicu Vâlcea de Ziua Imnului Naţional.                   
• 25 – 28 septembrie –  Asistenţă la mai multe 
activităţi dedicate Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, 
ocrotitorul spiritual al Râmnicului, iniţiate de Arhi-
episcopia Râmnicului, BJAI, Forumul Cultural al Râm-
nicului, Fundaţia Culturală „Sfântul Antim Ivireanul”. 
Asociaţia Seniorilor a avut statut de partener.
• 27 septembrie –  Masă rotundă: Vasile Pârvan – is-
toric, arheolog, publicist şi filozof – 140 de ani de la 
naştere; Clubul Seniorilor, Gh. Dumitraşcu.
• 11 octombrie – Dezbatere: 100 de ani de la Încoro-
narea, la Alba Iulia, a Regelui Ferdinand I „Întregitorul” 
şi a Reginei Maria; Clubul Seniorilor; Mihai Sporiş.
• 22 noiembrie – Masă rotundă: „104 ani de la Unirea  
Bucovinei cu Regatul României (actul istoric de la 28 no- 
iembrie 1918), Clubul Seniorilor; Paraschiva Cernătescu.
• 1 DECEMBRIE  - Participare la activităţile organizate 
de Ziua Naţională a României; ceremonie militară şi 
religioasă, la Monumentul  Independenţei din muni-
cipiul Râmnicu Vâlcea.

MANIFESTĂRI	CULTURALE	ŞI	LITERARE
• 15 ianuarie – Participare la activităţi pentru sărbă-
torirea Zilei Culturii Naţionale şi marcarea împlinirii 
a 172 de ani de la naşterea poetului universal Mihai 
Eminescu, organizate la Arhiepiscopia Râmnicului.
• 19 februarie – Participare la manifestări de Ziua 
Naţională „Constantin Brâncuşi”, artist universal, un 
simbol naţional şi mondial. Mihai Sporiş, Petre Cich-
irdan, Gheorghe Cărbunescu.

ASOCIAŢIA SENIORILOR DIN EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ JUDEŢUL VÂLCEA

	

• 18 mai – Memoria Râmnicului; Medalion „Constan-
tin Mateescu”, BJAI – organizatori: Consiliul Judeţean 
Vâlcea şi Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”; 
parteneri: Forumul Cultural al Râmnicului şi Asociaţia 
Seniorilor – în contextul manifestărilor desfăşurate de 
Ziua Râmnicului.
• 19 mai – Participare la consfătuirea pe tema „Râm-
nicul de ieri, de azi şi de mâine” organizată sub patro-
najul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Arhi-
episcopiei Râmnicului; SJVAN; Asociaţia Seniorilor 
partener.
• 25 mai – Medalion literar „Marinela Bellu Capşa – 
75”; lansarea celor şapte cărţi pe care le-a scris. Or-
ganizator  BJAI, sub egida Consiliului Judeţean Vâlcea.
• 31 mai – Medalion literar „Ştefan Augustin Doinaş”, 
unul dintre cei mai cultivaţi intelectuali ai generaţiei 
sale, poet, eseist de marcă, un excelent traducător; 
BJAI, Mihai Mustăţea.
• 15 iunie  – Participare consistentă la manifestările 
prilejuite de comemorarea poetului nepereche Mihai 
Eminescu, la Arhiepiscopia Râmnicului.
• 21 iunie – Medalion literar „Ion Luca Caragiale – 
dramaturg, prozator şi gazetar”; Clubul Seniorilor; 
Mihai Mustăţea.
• 12 iulie – Medalion literar „Tudor Arghezi – poet, 
dramaturg şi gazetar”; Clubul Seniorilor; Emil Dia-
conescu.
• 14 iulie – Participare la „Frescele Vâlcii” – Conferinţă 
cu tema: „Povestea apei grele la Râmnicu Vâlcea”; 
BJAI, organizator Forumul Cultural al Râmnicului; 
conferenţiar dr. Dorel Mihai Constantinescu.
• 19 iulie – Medalion cultural-artistic: „Nicolae Grigo-
rescu – pictor naţional de geniu”; Clubul Seniorilor; 
Petre Cichirdan.
• 21 iulie – Participare la acţiunea „Seară culturală 
basarabeană la Râmnic”; BJAI, organizator Fili-
ala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea a Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”.
• 31 august – Celebrarea Zilei Limbii Române; mani-
festare complexă, academică, invitaţi de marcă; BJAI; 
moderatori Marinela Capşa şi Nelu Barbu.
• 6 septembrie – Medalion cultural: „Mihail 
Kogălniceanu – istoric, scriitor şi om politic”; Clubul 
Seniorilor; Paraschiva Cernătescu.
• 30 septembrie – Marcarea Zilei Internaţionale a Per-
soanelor Vârstnice; întâlnire de lucru cu domnul Con-
stantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Vâlcea, preşedinte de onoare al Asociaţiei Senio-
rilor; propuneri pentru colaborarea dintre Consiliul 
Judeţean Vâlcea şi Asociaţia Seniorilor; Sala „Mircea 
cel Bătrân” a Consiliului Judeţean; a participat Con-
siliul de conducere al Asociaţiei.
• 11 octombrie – Medalion literar „Zaharia Stancu şi 
Geo Bogza”; Clubul Seniorilor; Marinela Capşa.
• 25 octombrie – Medalion cultural „Molière – actor 
şi dramaturg”, cel mai mare autor francez de come-
die. Un geniu, sărbătorit de UNESCO la 400 de ani de 
la naştere. Voltaire l-a numit „pictorul Franţei”, iar 
francezii l-au privit ca pe o comoară naţională; Clubul 
Seniorilor, Mihai Mustăţea.
• 1 noiembrie – Şezătoare (reuniune literară) „Anton 
Pann – 168 de ani de la trecerea în eternitate”, la Casa 
Memorială „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea; Gheo-
rghe Pantelimon.
• 15 noiembrie – Medalion cultural-literar: „Marcel 
Proust – romancier francez; la 100 de ani de la tre-
cerea în veşnicie”, sărbătorit de UNESCO, Clubul Se-
niorilor; Mihai Mustăţea.
• 22 noiembrie – Lansarea volumelor de poezie „Eu 
sunt apa cu tumulturi” şi „Stau în timp şi în furtună” 
– autoare, poeta şi pictoriţa Maria Cernătescu; 
Asociaţia Seniorilor printre organizatori, BJAI, mod-

erator părintele Nicolae State-Burluşi.
• 25 noiembrie – Participare la Concertul extraordi-
nar „Servesc patria”, organizat de Consiliul Judeţean 
Vâlcea în cinstea militarilor români care au luptat în 
teatrele de operaţii, organizat în Sala mare a Consili-
ului Judeţean.
• 13 decembrie – Medalion literar „Cezar Petrescu – 
prozator, gazetar şi traducător”, BJAI, Maria Matei.
• 20 decembrie – Medalion literar „Tudor Vianu 
– estetician, filozof, critic şi istoric literar, poet şi 
traducător”; Clubul Seniorilor, Emil Diaconescu.
Participare la concerte de colinde
• 13 decembrie – Film documentar „Povestea colin-
delor”, BJAI, realizator Ion Măldărescu.
• 14 decembrie – Concert extraordinar „Binecuvân-
tarea colindelor” –organizat de Biblioteca Judeţeană 
„Antim Ivireanul” Vâlcea; parteneri – Seminarul Teo-
logic „Sfântul Nicolae” şi Liceul de Arte „Victor Giu-
leanu”.
• 15 decembrie – Concert extraordinar „Hristos se 
naşte, măriţi-l”, organizat de Arhiepiscopia Râmnicu-
lui la Sala Sindicatelor.
• 16 decembrie – Festivalul Colindului Vâlcean, ediţia 
aVII-a, organizat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în Sala 
mare.

ACTIVITĂȚI	CULTURAL	–	DISTRACTIVE
• 30 iunie – Reuniune colegială la Restaurantul „Sud” 
din Râmnicu Vâlcea – Iulian Comănescu, Gheorghe 
Cărbunescu, Larisa Calmutschi, Ioan Rancea.
MANIFESTĂRI	ÎN	DOMENIUL	ÎNVĂȚĂMÂNTULUI	ŞI	

EDUCAȚIEI
• 30 iunie – Reuniunea seniorilor din educaţie, ştiinţă 
şi cultură (foşti inspectori), ediţia a VIII-a; Muzeul 
Satului Vâlcean Bujoreni; Gheorghe Dumitraşcu, Mir-
cea Daneş, Dumitru Vlăduţ.
• 4 octombrie – Dezbatere şi schimb de experienţă 
despre starea actuală a învăţământului românesc, 
dedicate Zilei Mondiale a Educaţiei; Colegiul Naţional 
„Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea; Gheorghe Pan-
telimon.
• 5 octombrie – Participare la „Gala Educaţiei”, ediţia 
a III-a. organizată de Consiliul Judeţean Vâlcea, în Sala 
mare.
ACTIVITĂȚI	ÎN	DOMENIILE	PROTECȚIEI	MEDIULUI	

ÎNCONJURĂTOR	ŞI	MEDICAL
• 2 iunie – Dezbatere: „Să dăm o şansă Pământului”, 
ediţia a XI-a, dedicată Zilei Mondiale a Mediului, BJAI, 
Gheorghe Pantelimon.
• 5 iulie – Masă rotundă: „Consecinţele creşterii 
numărului populaţiei globului asupra mediului 
înconjurător”, dedicată Zilei Mondiale a Populaţiei (11 
iulie); Clubul Seniorilor; Nicolae Daneş.
• 10 noiembrie – Dezbatere: „Învaţă să trăieşti 
sănătos!”, ediţia a XI-a, BJAI, Gheorghe Pantelimon, 
Iulian Comănescu cu ajutorul d-lui dr. Dan Ponoran, 
managerul Spitalului de Urgenţă Vâlcea. Partener 
Consiliul Judeţean Vâlcea.

EXCURSII
• 6 - 19 mai, Turcia, Constanţa Badea şi Nicoleta Manole.
• 29 iulie – 1 august – Delta Dunării; Constanţa Badea.

EVOCĂRI.	ACTIVITĂȚI	COMEMORATIVE
• 31 martie – Memorial „Alexandru Popescu 
Mihăeşti”, BJAI, Gheorghe Deaconu, Gheorghe 
Dumitraşcu, Gheorghe Pantelimon.
• 3 mai – Centenar „Constantin Aurel Zorlescu” la Bib-
lioteca Judeţeană, continuat pe
•  19 mai – Vernisajul expoziţiei de pictură cu lucrările 
lui Constantin Zărnescu, la Galeriile de artă „Constan-
tin Iliescu” de la Consiliul Judeţean Vâlcea; iniţiatori 
şi organizatori Mihai Sporiş, Petre Cichirdan şi Gheor-
ghe Dumitraşcu.
•  27 mai – „In memoriam Carmen Farcaş Mărculescu”, 
o doamnă a limbii române, BJAI, Gabriela Şerbănescu, 
Gheorghe Pantelimon, Elena Georgescu.
•  28 iulie – Memorial „Preot Dumitru Bălaşa”, orga-
nizator principal Arhiepiscopia Râmnicului, printre or-
ganizatori şi Asociaţia Seniorilor; moderator părintele 
Nicolae State Burluşi.

(Continuare în pag. 16)

RAPORT
PRIVIND	ACTIVITATEA	DESFĂŞURATĂ	DE	CONSILIUL	DE	CONDUCERE	ÎN	ANUL	2022
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Marius	DRĂGHICI			    
                       

Iubitorii de artă din municipiul nostru au participat, 
vineri 10 martie 2023, ora 17:00, în Galeriile Co-

zia Pasaj I și II, la vernisarea expoziției de grup ‚,Reality 
1.0 – Captured Reality”. Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii 
Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu Uniu-
nea Artiștilor Plastici din România  și cu Primăria Muni-
cipiului Râmnicu Vâlcea, au contribuit la concretizarea 
ideii artistei Alexandra Elena Ungureanu de ,,a aduna 
viziunea celor 37 de artiști  privind realitatea, într-un 
tot unitar”. Coordonatorul proiectului, dar și expozant, 
este Gheorghe Dican, președintele Filialei Rm. Vâlcea a 
U.A.P. din România. Curatoarea 
expoziției, A.E. Ungureanu, 
aflată la a doua experiență în 
această postură, deschide ast-
fel, fereastra sufletului fiecărui 
artist pentru a ne dezvălui re-
alitatea percepută și capturată, 
urmând a fi redată prin forme 
de exprimare proprii: colaje 
fotografice, fotografie plus 
grafică, ulei pe pânză, tehnici 
mixte, piatră și metal. Galeriile 
găzduiesc lucrări de Carmen Ac-
sinte, Mircea Bârloiu, Genu Ber-
lo, Cristina Bacicu Botez, Mihai Chițu, Florin Liviu Cioacă, 
Ruxandra Maria Ciobanu, Tatiana-Iulia Ciurea, Mara 
Diaconu, Gheorghe Dican, Ion Aurel Gârjoabă, George 
Hociung, Johannes Laschon, Malvina Carola Liuba, Au-
gustin Lucici, Stela Maria Lucici, Cristina Mărtoiu, Nick 
Mihaj, Sorin Dumitrescu Mihăești, Andreea Hereșanu 
Petrișor, Cătălin Hereșanu Petrișor, Cătălin Podoleanu, 
Olga Popescu, Șerban Popescu, Carmen Porcișanu, Sil-
viu Preda, Aurelia Sanda, Claudiu Schiteanu, Theodora 

REALITATE	CAPTURATĂ	LA	PASAJUL	COZIA		
Scurtu, Cristian Sima, Daniel Stancu, Ramona Șlug, Mi-
haela Tătulescu, Radu Tîrnovean, Alexandra Elena Un-
gureanu, Călin Vasilescu și Petti Velici. ,,Ideea expoziției, 
ne mărturisește artista Ungureanu, vine de la altă mani-
festare de acest gen desfășurată on-line în Oradea, 
numită Artilerii, la începutul războiului din Ucraina, care 
avea ca scop strângerea de fonduri pentru refugiați. Au 
urmat alte acțiuni pe această temă, chiar și un turneu 
ce a inclus Râmnicu Vâlcea, la care au participat și artiști 
ucrainieni. Expoziția aceasta cuprinde artiști care nu s-au 
exprimat la vremea aceea asupra războiului și am vrut să 
văd care este acum viziunea lor. Va urma finisajul, adică 
finalizarea expoziției sub forma unui catalog, care explică 

tematica, lucrările  și prezintă 
artiștii participanți.” Manifestar-
ea poate fi vizitată la cele două 
Galerii până joi 6 aprilie 2023. 
La Galeria Artex, s-a deschis 
vineri, 10 martie 2023, ora 17: 
00, expoziția membrilor Filialei 
Alba a Uniunii Artiștilor Plastici 
din România. Organizatorii sunt 
Filiala Rm. Vâlcea a U.A.P. din 
Romînia, în colaborare cu U.A.P. 
din România, Primăria Municip-
iului Rm. Vâlcea și Primăria Mu-
nicipiului Alba-Iulia. Pot fi admi-

rate lucrările artiștilor Alexandru și Crinela Antonescu, 
Livia Bar, Horea Bartoc,Mircea Boeriu, Ioan Bogdan, Dan-
iel Bordeu, Luminița Bretoiu, Daniela Burnete, Dan Cre-
can, Antonela Giurgiu, Horea Horhat, Mircea Iepure, Ana 
Jilinschi, Noemi Kusztos, Horațiu Lăpușan, Ștefan Lipot, 
Eugen Măcinic, Arina și Nicolae Muntean, Floare Munte-
an, Ana Pantea, Cristina Pop, Angela Petruța, Aurel Sâr-
bu, Diana Țuculescu și Gheorghe Urdea. Expozițiția este 
deschisă publicului până miercuri, 5 aprilie 2023.   

RAPORT...		(Urmare din pag. 15)

•  24 noiembrie – Evocare şi lansare de carte „Cons- 
tantin Poenaru – ziarist vâlcean al anilor ’70”, BJAI,  
Petre Cichirdan, Gh.Dumitraşcu, Mihai Sporiş.
• 29 noiembrie – Omagiu lui Nicolae Bălcescu la 
170 de ani de la trecerea în eternitate; manife-
stare desfășurată la Muzeul Memorial „Nicolae 
Bălcescu” – Gheoeghe Pantelimon, Anton Cio-
botaru, Dumitru Lazăr.
•  8 decembrie – Simpozion comemorativ „Spiru 
Haret – apostol al conştiinţei naţionale” – 110 
ani de la trecerea în eternitate, la Arhiepiscopia 
Râmnicului, Gh. Dumitraşcu, Gh. Pantelimon, 
Petre Cichirdan.

MEDIATIZAREA	ACTIVITĂȚILOR
În acest scop Asociaţia Seniorilor a benefi-

ciat de un ajutor însemnat din partea conduce-
rii Editurii Intol Press, prin publicaţiile „Cultura 
Vâlceană”, „Povestea Vorbii” şi „Forum Vâlcean”, 
revistei „Seniorii”, ziarelor Curierul de Vâlcea, 
Ziarul de Vâlcea, televiziunilor Antena 3, VTV, co-
legilor Petre Cichirdan, Gheorghe Frăţilă, Nico-
lae Dinescu, Mircea Daneş şi Eduard Popovici.

Concluzii:	În anul 2022, Asociaţia Seniorilor a 
desfăşurat o activitate rodnică (peste 50 de mani- 
festări). La acest moment de bilanţ aducem calde 
mulţumiri membrilor Consiliului de conducere 
al organizaţiei, coordonatorului Clubului Senio-
rilor, domnului prof. Mihai Mustăţea, colegilor 
care s-au implicat în organizarea manifestărilor, 
partenerilor, colaboratorilor, tuturor celor care 
au contribuit la afirmarea asociaţiei noastre de 
suflet ca un factor activ în viaţa culturală a mu-
nicipiului Râmnicu Vâlcea şi a Judeţului Vâlcea.
NOTĂ: Raportul a fost prezentat, dezbătut şi aprobat, în Adunarea 
Generală a Asociaţiei Seniorilor din 16 martie 2023.

                      Consiliul de conducere,
                   Gheorghe	PANTELIMON, 

preşedinte executiv

16 martie/2023


