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O, lerui ler
Zăpezi curate
Coboară din cer
Poetu-n cetate
 
O, lerui ler
Steaua răsare
Vine şi Domnul
La aniversare
 
Să colindăm
O, lerui ler
Ce-i pe pământ
Şi ce-i în cer
 
O, lerui ler
La Steaua sfântă
Îngerii se-adună,
Colinde cântă
 
O, lerui ler
Cum cântă fraţii
Vin să-l colinde
Codrii, Carpaţii

O, lerui ler
Izvoarele-ntruna
Vin să-l colinde
Cerul şi luna
Vin să-l colinde
Poienele, lacul
Corul de mierle
Neamul, săracul
 
O, lerui ler
Cântare măreaţă
Priviţi-l pe cer

Domnul Eminescu
Mai sus se-nalţă
Şi cum străluce
Steaua lui mare
O, lerui ler
Sublimă cântare

COLINDĂ

La aniversarea lui Mihai Eminescu

 Gloria lui
În veci se-ntinde
O lerui ler
Sfinte colinde
 
Vine şi marea
Să i se-nchine
Răsună lumea
De colinde divine
 

MIHAI EMINESCU
               
Vine poetul cu inima-n pală
Iată-l la marginile lumii păgâne
Cum îşi întinde braţul peste haos
Şi cum cu el în veci aşa rămâne
 
Coloane de lumina tac în univers
Câtă solemnitate pe pământ
Aud pustiul cum creează lumea
De mii de ani de când eu nu mai sunt !
 

13. 01.2023

Paul Popescu, M. Eminescu, 
Arhiepiscopia Râmnicului, 2014

AL FLORIN 
țENE

DE zIUA POEzIEI

Poetul nu are viaţă 
personală

Poetul viaţă personală nu are
El sprijină cerul să nu cadă peste no
Se face nor şi-n tăcere cărare
Spre turnul potopit de ploi.

Poetul nu are viaţă personală
Întâmpină zorii alergând prin fum
Salvează marinarii surprinşi în cală
S-au fecioarele urmărite pe drum.

Poetul viaţă personală nu are
Fântânilor spre seară li se-nchină
Şi cumpenelor le pune în vârf un soare
Salvând amurgul de rugină.

Poetul nu are viaţă personală
El curge molatic ca un râu sub lună,
Atunci când vântul coboară cu-o rafală
Păzeşte livada cu Poezia împreună

Poetul viaţă personală nu are
Târziu se culcă învelit de-o zeghe
Şi-atunci mai scrie un poem pe-o zare
Până când cocoşii îl strigă, stând de veghe.

Poetul e soldatul ce apără iubirea
Cu pana  înmuiată în cerul albastru
Înconjurat de muze şi mărul bun
Din care muşcă ca dintr-un astru
Şi-atunci când am încercat să-ţi spun:
Poetul  trăieşte întotdeauna în vis
Stând  de straje cuvântului scris.

Steaua lui bună
În veci se-nalţă
O, lerui ler
Colindă măreaţă
 
O, lerui ler
Clipe preasfinte
Noian de colinde
Înapoi şi-nainte
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Tudor NEDELCEA

Sub această deviză, spusă de 
Alexandra Păunescu-Șerban 

la numai patru ani, fiica Anei Maria 
Păunescu și, implicit, nepoata Poetu-
lui sărbătorit, s-a desfășurat cea de-a 
VIII-a ediție a Festivalului Internațional 
„Adrian Păunescu”, desfășurat la 
Craiova și Bârca, între 1-3 decembrie 

2022, trei zile încărcate de evenimente, continuate cu 
a patra zi (4 decembrie), cu lansarea cărții de poezie, 
Toate poeziile pe care nu ți le-am scris a Anei Maria 
Păunescu

Este locul să medităm despre rolul și rostul oricărui 
festival, fie el al usturoiului sau cârnațiului de Pleșcoi 
sau un festival cultural. Festivalul devine o instituție 
atunci când își propune și, mai ales, dacă reușește să 
promoveze o personalitate marcantă de-a ta, care 
s-a impus și impus cultura română în universalitate. 
La Botoșani, de pildă, se organizează anual un festival  
dedicat lui Eminescu, unde se acordă și premiul națio-
nal de poezie „Mihai Eminescu”. Din păcate, diriguito-
rii acestui festival au denaturat sensul unei festivități 
oneste și prestigioase: s-a acordat acest premiu, cu 
numele Poetului Național, unor detractori ordinari 
(T.O. Bobe) sau unei autoare de poezii pornografice.

În cazul marilor scriitori români, sunt sărbătoriți 
spre a fi aduși în actualitate, spre a nu intra în conul  
de umbră, în special de membrii familiei sau de auto-
ritățile locale, conștiente de valoarea concetățeanului 
lor și care în primul rând impune respectiva localitate 
pe harta culturală și științifică a țării. Așa sunt gândite 
festivalurile dedicate lui Lucian Blaga, Nicolae Labiș, 
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Al. Macedonski etc. 
Din păcate, sunt și poeți intrați  în conul de umbră, 
fiind uitați pe nedrept, cum e cazul marelui poet al 
generației ‘60, Ioan Alexandru (căruia i s-a alcătuit 
totuși o ediție critică în colecția „Opere fundamen-
tale” a Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 
inițiată și coordonată de regretatul Eugen Simion).

În cazul lui Adrian Păunescu, el este o prezență 
necesară nu numai datorită creației sale (a cărei pe-
renitate timpul a dovedit-o), dar și a 
familiei sale, care s-a zbătut în sen-
sul cel mai propriu al cuvântului, 
ca opera și personalitatea sa să fie 
o constantă. Familia este compusă 
dintr-un număr restrâns de memb-
rii, dar extrem de activi și eficienți: 
Ana Maria Păunescu, fiica cea mică, 
redactor șef al revistei săptămânale 
Flacăra lui Adrian Păunescu (fondată 
de marele poet, gazetar și om politic), caz unic în re-
vuistica contemporană ca un singur om să conducă 
o revistă săptămânală. Într-o scrisoare din 12 iulie 
2014 către Ana Maria Păunescu, regretatul Nico-
lae Dabija remarcă: „Articolele tale au o calitate: ele 
nu se învecheiesc. De câte ori le citesc, am impresia 
că mă reîntâlnesc cu Adrian”, îndemnând-o să scrie 
în continuare, spre a-și bucura tatăl: „Scrie, ca el să 
nu moară niciodată!”. Și, într-adevăr, creațiile Anei 
Maria și ale lui Andrei, toate edițiile de până acum 
și cele viitoare ale Festivalului Internațional „Adrian 
Păunescu” îl vor bucura pe bardul de la Bârca, dar mai 
înainte de toate, pe marii săi admiratori, pe românii 
cei adevărați, care cunosc sensul exact, profund al 

FESTIVALuL INTERNAțIONAL „ADRIAN PăuNESCu”, 2022

DOAMNE, ROMÂNEȘTE-I PE ROMÂNI!
cuvintelor naționalism și patriotism și nu se rușinează.

Ana Maria Păunescu este doctor în filologie și 
este deja autoarea unor volume: Recreația mare de 
poezie, Lumea pe gustul meu (2000), Ciorne (2007), 
Încep să am trecut (2009). Volumul lansat recent (4 
decembrie 2022) la Muzeul de Artă din Craiova, Toate 
poeziile pe care nu ți le-am scris, a fost editat recent, 
în regie, proprie. Despre carte au vorbit, în cuvinte 
sincere, Ștefan Mitroi, Nicolae Georgescu, Dan Lupes-
cu și Tudor Nedelcea, care au remarcat simplitatea 
și profunzimea versurilor, personalitatea sa poetică, 
diferită de cea a ilustrului său tată.

Hölderlin a pus o întrebare retorică: „La ce-s buni 
poeții în vremuri de restriște?”. Sunt buni în orice 
vremuri, dar mai ales în cele de restriște și aș exem-
plifica cu acțiunea păunesciană de a merge pe frontul 
din Transnistria în 1992, în plin război, dimpreună cu 
Grigore Vieru și Andrei Păunescu spre a cânta și re-
cita. Adversarii transnistrieni (Armata a 14-a) au pus 
și ei armele jos și la distanța de 150-200 m au ascultat 
cenaclu fondat de Adrian Păunescu, infirmând prov-
erbul „Când vorbesc armele, muzele tac” („Intre arma 
silent musae”).

Al doilea fiu, Andrei Păunescu, este binecunoscut 
publicului cititor și auditor în special prin implicarea 
plenară în celebrul Cenaclu „Flacăra”, prin preluarea 
și continuirea acestei adevărate instituții și după tre-
cerea la cele veșnice ale fondatorului. Andrei s-a im-
pus  ca scriitor, gazetar, editor, plastician, cantautor, 
dar mai ales ca „om liber” (tatăl și fiul având aceeași 
genă). Este și el doctor în filologie, cadru didactic uni-
versitar, autor a numeroase cărți de poezie, cursuri 
universitare, jurnalism, memorialistică. Subtil, cu o 
ironie fină, adecvată timpurilor pe care le trăim, An-
drei Păunescu, a scris între altele, volumele, Iobag 
la patron, iobag la stat (versuri, 2012, 2013, 2015) 
și Popor de somnoroase păsărele (versuri, 2015). 
Apelând la un vers eminescian, Andrei Păunescu ne 
avertizează să nu devenim un „popor de somnoroase 
păsărele” sau deja am devenit?!

Din familie face parte Carmen Păunescu, devotata 
soție a marelui scriitor, fostă membră a Cenaclului „Fla- 
căra”. De o modestie rară, Carmen a reușit să țină unită  

familia și cu o putere de muncă dem-
nă de invidiat să devină „managerul” 
celor opt ediții. Adrian Păunescu, tră- 
iește și prin nepoatele sale, Alexan-
dra Păunescu-Șerban și Adriana, fiica 
lui Andrei Păunescu, care la numai 8 
ani scrie versuri și compune muzică.

Festivalul Internațional „Adrian  
Păunescu”, ediția a VIII-a,  s-a desfă-
șurat cu o susținere financiară și 

logistică din partea Primăriei municipiului Craiova, al 
Consiliului local, a Fundației Culturale „Iubirea”, pre-
cum și cu sprijinul Consiliului județean Dolj și al revis-
tei „Flacăra lui Adrian Păunescu”. Deschiderea oficială 
și simpozionul de evocări au avut loc la faimosul 
Muzeu de Artă din Craiova (Palatul „Jean Mihail”).

Au luat cuvântul oficialitățile locale, care s-au expri- 
mat cu sinceritate și franchețe, abandonând „limba 
de lemn”, folosită câteodată în astfel de festivități.

Lia Olguța Vasilescu (cu un doctorat în sociologie), 
primarul Craiovei, coleg de parlament cu aniversatul, 
a dezvăluit unele inițiative ale șefului Comisiei sena-
torale de cultură (câți cunosc cine ocupă azi acest 
post parlamentar?!), surprinzând prin acuratețea 

gândirii, curajul ideilor, toate având la bază interesul 
național („Eu sunt bolnav de Dumneavoastră, Țară / 
Eu sunt bolnav de Dumneavoastră, neam”, suna un 
vers păunescian, transpus în practica de parlamentar; 
el este inițiatorul, între altele, al legii „îndemnizației 
de merit”, înjurat azi chiar de unii deținători ai 
îndemnizației!).

În ton cu primarul Lia Olguța Vasilescu, a vorbit 
și Antonie Solomon, vicepreședinte al Consiliului 
județean Dolj și fost primar al Craiovei, care a orga-
nizat anual Festivalul „Marin Sorescu” și Ziua Ba-
sarabiei și Bucovinei, evenimente onorate de Adrian 
Păunescu. Antonie Solomon a reliefat din relațiile sale 
personale cu Adrian Păunescu, care i-a fost un reper 
moral și politic în viață.

Cosmin Vasile, președintele Consiliului județean 
Dolj, aflat la prima sa legislatură, a arătat că Festi-
valul se desfășoară cu îndreptățire la Craiova, Adrian 
Păunescu luându-și în serios rolul de senator de Dolj.

Adrian Cioroianu, istoricul cu vocație, fost minis-
tru de Externe, actualmente director general al Bib-
liotecii Naționale (funcție ce trebuie să fie ocupată 
de astfel de cărturari) a vorbit despre personalitatea 
scriitorului și omului politic, subliniind o trăsătură 
esențială: altruitatea (senatorul a intervenit la minis-
tru pentru prelungirea pașaportului diplomatic al lui 
Grigore Vieru și altor parlamentari basarabeni). Ce 
bine ar fi dacă la Președenția României ar fi un Adrian 
Cioroianu, carismatic, om de mare cultură, diplomat 
și ...de caracter!

Nicolae Georgescu, cunoscut critic literar, editor, 
eminescolog, a scos în evidență subtilitatea și actuali-
tatea poeziei păunesciene, iar scriitorul Ștefan Mitroi 
a salutat organizarea în Cetatea Băniei a Festivalului 
Al. Macedonski, Adrian Păunescu, exprimându-și spe-
ranța în re-organizarea Festivalului „Marin Sorescu”. 
L-au mai evocat pe Adrian Păunescu, Ilie Cristescu (Băile  
Herculane), renumitul poet Nicolae Dragoș, scriitorul 
Vasile Barbu din uzdin-Serbia (organizatorul Festivalu-
lui „Drumul de spice”, unde, printre laureați, figurează 
și Adrian Păunescu și care a solicitat Primăriei Craiova 
un bust realizat în tabăra de sculptură).  

Din Valea Timocului sârbesc, poetul, pictorul și 
interpretul Dragoljub Firulović a vorbit puțin, dar a 
cântat și a încântat (cu o voce comparabilă cu cea a 
lui N. Furdui-Iancu).

A impresionat până la lacrimi Ziana Filofteia 
Bârdeanu, o fetiță de numai 10 ani, din Drobeta Tur-
nu Severin, care a interpretat life, magistral, Bocetul 
lui Ioan cel fără de mormânt, pe versurile lui Adrian 
Păunescu. 

Merită urmărit acest talent precoce, care are deja 
înregistrări de doine, balade, pricesne și dovedește 
vocație și respect față de cântec. Tot de aici, din Dro-
beta Turnu Severin, a plecat și Ingrid Boiangiu, im-
presionând încă de la șapte ani, iar azi este deja un 
fenomen. (Continuare în pag. 3)
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Este în spiritul lui Adrian Păunescu de a lansa și 
promova tinerele talente. 

La concursul de poezie s-au înscris 241 de poeți, 
juriul (Ana Maria Păunescu, Nicolae Dragoș, Ștefan 
Mitroi, Tudor Nedelcea) având o misiune grea de a de-
partaja câștigătorii. Multe poezii trimise de concurenți 
sunt dominate de tristețe, de lipsă de speranță, 
acuzând decidenții politici de trădare națională. În 
memoria lui G. Stanca, s-a acordat un premiu special.

Cenaclul „Flacăra” a susținut spectacolul începând 
cu orele 18.00, terminat la 22.30. A fost un adevărat 
fenomen: în stradă, pe o vreme mirifică prin căderea 
primilor fulgi de zăpadă, au cântat, sfidând frigul, 
Mădălina Amon (și trupa sa de copii), Ducu Bertzi, Cr. 
Buică, Vanghele Gogu, Magda Pușcaș, Mircea Vintilă 
etc., bineînțeles și Andrei Păunescu și trupa „Totuși”. 
„Tribuna” (adică strada) era ocupată mai ales de tine-
ri, care cântau alături de folk-iști, deci cunoșteau rep-
ertoriu. De pildă, după ce Mircea Vintilă își terminase 
recitalul, publicul a scandat cerând și cântecul „Un’ 
te duci tu, mielule?”, iar Mădălina Amon și „puii” ei, 
îmbrăcați de iarnă parcă erau coborâți din poveștile 
nemuritoare, muzica lor acordându-se cu primii fulgi 

de zăpadă ai anului 2022.
Dacă azi muzica folk, bazată pe versurile unor mari  

poeți, dăinuie și cucerește și tinerele generații, meritul  
este, indiscutabil, al lui Andrei Păunescu, care duce 
tradiția mai departe, organizând și concursuri națio-
nale de muzică folk, cum a fost și cel de la Craiova.

Bârca, comuna copilăriei sale (poetul s-a născut în 
comuna Copăceni din Basarabia, părinții săi fiind aco-
lo învățători), unde se află un bust al Poetului, iar Casa 
de Cultură îi poartă numele, a fost onorată printr-un 
moment artistic susținut de elevii școlii din localitate, 
precum și de Andrei Păunescu, trupa „Totuși” și de 
Mădălina Amon cu elevii săi. A fost vizitată și Casa 
părintească unde ne-am ospătat românește, în me-
moria marelui fiu al comunei Bârca.

Două spectacole de excepție au întregit Festivalul 
Internațional „Adrian Păunescu”: unul susținut de 
Horațiu Mălăele și Nicu Alifantis la Teatrul Național 
„Marin Sorescu” și celălalt susținut de carismaticul 
actor Dorel Vișan, acompaniat de chitaristul Marius 
Bațu. Spectacolele au fost mult așteptate de publicul 
craiovean (și nu numai), bazate doar pe invitații (deci 
pentru spectatori au fost gratuite), locurile în săli au 
fost ocupate în totalitate, invitațiile fiind epuizate într-
o singură zi. Asta spune totul despre spectatorul olte-
an (și nu numai). Ce-ar mai fi de spus? S-a păstrat un 

Tanţa TĂNĂSESCU 

Muzeul Național al Satului 
“Dimitrie Gusti” sărbătoreș-

te în aceste zile venirea primăverii. 
Târgul organizat cu acest prilej aduce 
laolaltă artizani populari și artiști ce 
expun pe ulițele muzeului sumedenie 
de mărțișoare, având modele, culori și 

materiale variate. Nu întâmplător această expoziție în 
aer liber se desfășoară în spațiul unui celebru muzeu 
etnografic, printre primele din lume. Oficial, această 
instituție reprezentativă a muzeografiei etnografice 
datează din anul 1936, rod al inițiativei sociologului și 
folcloristului Dimitrie Gusti. 

Ideea înființării sale s-a născut însă cu mulți ani 
înainte, prin 1865-1867, când Al. Odobescu, numit 
comisar al Pavilionului României la Expoziția universală 
de la Paris propunea prezentarea unei gospodării 
țărănești autentice, simbolizând specificitatea culturii 
populare românești. 

De altfel, cu ocazia Expoziției universale de la Viena,  
1873, în cadrul acesteia a fost organizat un „sat inter- 
național”, în cadrul căruia au fost prezentate două locu-
ințe originale din Transilvania, precum și case pitorești 
din România, ceea ce demonstrează originalitatea 
arhitecturii populare din țara noastră, asemănătoare 
celei din Austria, Croația, Galiția, Alsacia, regiuni de 
unde proveneau și celelalte exponate.

un aer curat, ca la țară, și o liniște patriarhală, ce te  
invită la reverie, pe care nici nu te-ai fi așteptat vreo-
dată să le întâlnești într-un oraș aglomerat precum 
Bucureștiul, te înconjoară încă de la primul pas făcut 
în acest muzeu, devenit de mulți ani o atracție pentru 
turiștii străini sau români, dar și o scenă pentru eveni- 
mente culturale, cu profil folcloric, expoziții etnografice,  
sărbători populare tradiționale, târguri de prezentare 
ale unor produse specifice diverselor regiuni ale țării. 

Printre aceste manifestări mult așteptate se 
numără și Târgul Primăverii, unde vedeta indiscutabilă 
este un mic, delicat și atât de încărcat de simboluri 
obiect, numit cu gingășie lingvistică mărțișor (Martie 

moment de reculegere în memoria lui Nicolae Dabija, 
Vasile Tărâțeanu, Eugen Simion, toți membri ai Acad-
emiei Române și cetățeni de onoare ai Craiovei, care 
ne-au părăsit recent. Printre invitați au fost, Doina 
Rizea (doctor în filosofie, editor), Mihai Chiriac, sec-
retarul Primăriei Dumbrăveni-Suceava, renumită prin 
simpozioanele sale culturale de ținută academică, 
unde Adrian Păunescu are un bust, alături de Emi-
nescu, Gr. Vieru, iar dintre localnici au fost prezenți 
intelectuali, interesați de evenimentele culturale cu 
tentă națională: scriitorii: I. Munteanu, Mircea Pospai, 
Silvia Sorescu, ziariștii. Dan Lupescu și Ion Jianu, pro-
fesorii: Ovidiu Bărbulescu, Silvia Cârțu, Viorel Ceauș, 
Ilarion Ștefănescu, Tudor Rățoi, Dan Dașoveanu, Emil 
Proscan (fostul primar al Mizilului), primarul comunei 
Bârca etc., etc.

Cele trei zile ale festivalului Internațional „Adrian 
Păunescu” de la Craiova și Bârca, au însemnat o baie 
de românism, receptată ca atare de participanți, con-
stituind doza necesară de optimism în vremuri mai 
bune. „Doamne, românește-i pe români!” să n-ajungă 
„popor de somnoroase păsărele!”.

NOTA: Ziana Filofteia Bîrdeanu (10 ani) cântând Bocetul lui 
Ion cel fără de mormânt (versuri:Adrian Păunescu) la deschiderea 
Festivalului Internațional „Adrian Păunescu” (Craiova, Muzeul de 
Artă, 1Decembrie 2022).

cel Mic). Semnificația lui, așa cum îi spune și numele 
diminutivat, este legată de luna Martie, prima lună a 
Primăverii. În bogatul calendar de sărbători populare 
ale poporului român, această perioadă a anului stă 
sub semnul a două evenimente încărcate de mister: 
sărbătoarea de Dragobete și Baba Dochia. 

Nici până în prezent filologii nu au căzut de acord 
asupra etimologiei cuvântului Dragobete, sărbătorit 
în prezent la 24 februarie a fiecărui an, deși în trecut 
se spunea că Dragobetele începe la 1 martie, cât și 
asupra semnificației acestuia. 

Simeon Florea Marian credea că Dragobetele este 
o insectă sau un gândac cu care descântătoarele fac 
farmece de dragoste. 

Același plurisemantism și cu privire la semnificația 
sintagmei Baba Dochia.

Despre sărbătoarea Dragobete- 
lui nu există nici un dubiu că aceas- 
ta este o reminiscență străveche, 
simbolizând ritualul iubirii. 

Au existat cercetători care au 
susținut faptul că Dragobetele se 
sărbătorea în vechime la 1 Martie, 
dată la care, la daci și la romani, 
începea Noul An. 

În unele regiuni ale țării, Ziua 
de Întâi Martie, Dochia, se mai 
numeşte şi cap de primăvară, în sensul că în această 
zi începe şi vremea primăverei, însă și  Dragobetele 
poartă apelativul „cap de primăvară”.

Ziua de Dragobete reprezintă semnalul de începere 
a renașterii întregii naturi, de aici și simbolistica 
purtării mărțișorului: obiect cu funcții apotropaice, 
dar și o dovadă discretă,  expusă la vedere, pe partea 
inimii, la fete și femei, că sunt ocrotite de aceste mici 
amulete, dăruite în marea lor majoritate de către 
tineri sau bărbați. Prin intermediul mărțișorului, se 
comunică sentimente de afecțiune, materializate în 
aceste gingașe și minuscule obiecte cu funcții estetice 
dar și  mistice. 

Conform unor diverse tradiții, a căror vechime 
merge cu siguranță dincolo de granița erei noastre, 

în ziua de Dochia trebuie să se pună un mărțișor la 
gât (în zilele noastre la piept), pentru ca purtătoarea 
să aibă noroc, să fie sănătoasă tot cursul anului, să 
fie curată ca argintul din care a fost confecționat 
mărţişorul. 

În unele zone ale Balcanilor, mărţişorul se poartă 
doar 12 zile, fiind apoi aninat în ramura unui pom. În 
România, șnurul se ține legat la mână. „Alţii îl poartă 
până când înfloreşte păducelul, alţii până ce sosesc 
berzele, iar unii îl scot abia la 1 Mai, când, după ce 
beau pelin pe iarbă verde îl aruncă pe un pom tânăr”. 
(Cf. Artur Gorovei).

Revenim din nou la dificultatea de a înțelege ce 
semnifică cuvântul Dochia. Pentru unii, acesta provine 
din etimonul Dacia, pe când alții consideră că derivă 
din grecește, cuvântul Evdochia, însemnând plăcere, 
de unde și numele Sfintei Evdochia, sărbătorită la 1 
Martie. Legendele cu privire la cojoacele Babei Dochia 
sunt deja cunoscute (semnifică nestatornicia vremii), 

așa că nu mai insistăm asupra lor, 
doar amintim că, după aceste 12 
zile de la începutul lunii martie, 
numite Zilele Dochiei, urmează, 
potrivit credințelor populare, 
zilele sturzului; ale mierlei apoi ale 
cocostârcului, ciocârliei, cucului, 
rândunelelor. Cea din urmă zi este 
ziua mieilor, numită încă omătul 
sau ţurţurii. Dacă în acea zi va 
ninge, se spune că aceasta este 

zăpada mieilor (cf. Artur Gorovei). 
Și cu privire la Dragobete sunt multe superstiții 

populare (ce să faci sau să nu faci în această zi), 
dar și unele previziuni asupra mersului vremii (de 
Dragobete, cap de primăvară, dacă ursul iese din 
bârlog și își vede umbra, adică dacă este soare, va 
fi vreme rece în continuare, iar ursul va continua să 
doarmă).

Iată câte semnificații și legende prilejuite de un 
târg anual de mărțișoare, aceste talismane ale iubirii, 
care ne transmit de fapt mesaje tainice, venite din 
adâncul istoriei acestor meleaguri. Dacă veți trece 
zilele acestea pe la Muzeul Satului, cu siguranță veți 
zăbovi plini de încântare, încercând să înțelegeți acest 
univers multicolor, dar plin de tâlcuri profunde.

VENIREA PRIMĂVERII LA MUzEUL SATULUI
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POEzII
                      
                                                                                                                                                  

Croitoreasa

Pe creanga unui măr 
de vară
au adormit doi gândăcei...
Când s-au trezit, o buburuză
se aşezase lângă ei.

--De unde vii, domniţă dragă,
ce vânt te-aduce pe la noi?
--Cum să vă spun, gustam o fragă
şi m-a certat un piţigoi.
De teama lui m-ascund prin ramuri
şi voi îmi sunteţi de folos;
am luat un ac şi nişte fire
de la păianjen ca să cos
rochiţe, fetelor, că-n toamnă
se duc la şcoală şi aş vrea
să fie cele mai frumoase,
cum îşi dorea şi mama mea...

Micuţii gândăcei, desigur,
au ajutat-o şi i-au dat
vopseluri proaspete din floare
şi spre amurg au terminat.

Dacă în prima zi de şcoală
le veţi vedea venind în zbor,

VERSURI, MARIUS MĂRĂCINESCU

Cunosc scrierile lui Marius Mărăcinescu din 
perioada în care am avut funcția de director 

executiv al Editurii „TIPARG” și m-am implicat în 
lărgirea portofoliului de  carte educațională pentru 
învățământul preuniversitar. Colecția „Poeme cu 
probleme” a lui Marius a adus un suflu nou în resetarea 
învățământului, prin dimensiunea interdisciplinară a 
creațiilor literare pe care autorul le-a dăruit copiilor, 
cadrelor didactice și părinților, deopotrivă, cu talentul 
pedagogului și măiestria poetului.

să le rugaţi să vă lucreze
şi vouă, rochii, mama lor...

Motanul 
din Botoşani

un motan din Botoşani,
azi, a împlinit doi ani
şi-au venit să îl serbeze
pisicile maidaneze.
A chemat opt pisicuţe,
dar nu ştiu ce s-a-ntâmplat
că încă treizeci şi două
s-au autoinvitat.

Ba, mai mult, în toiul mesei,
când tăiau “tortul miresei”,
au apărut încă trei
cu câte cinci motănei.

Ajutaţi-l pe motan
să împartă în felii
tortul pentru pisicuţe
şi nu uitaţi… de copii!

Să-mi spui noaptea 
următoare…

Greieraşul şi luna
De câteva zile-ncoace
greieraşul nu mai tace;
i-a spus luna, vineri seară,
c-o să-i lase o vioară,
chiar în tinda casei lui,
la apusul soarelui.
Şi luni seara, când privea
cerul, coborî o stea

pe pământ, întâia oară,
preschimbându-se-n vioară.
De atunci, seară de seară,
se aude o vioară
care îşi aprinde struna
tocmai când răsare luna...

Câte zile-a aşteptat
greieraşul, aţi aflat?

Porumbiţa

- Ce-ai păţit la aripioară,
porumbiţă,  domnişoară?
- M-a împins jos din pătuc
o fetiţă guguştiuc
şi acum iau picături
din tot felul de tincturi:
la prânz patru, seara trei,
cu miere din flori de tei
şapte zile şi apoi
am să zbor din nou cu voi.
Câte picături a luat
până când s-a vindecat?

Tunsul oilor

A tuns lupul nouă miei,
patruzeci de berbecei,
cu cincizeci mai multe oi,
iar berbeci, treizeci şi doi.

Lâna, de pe fiecare,
au legat-o în fuioare
nişte vulpi din Valea Mare.

Le-au sărit în ajutor
opt pisici cu puii lor;

MARIUS 
MĂRĂCINESCU

ele torc şi firul tot
îl fac ghem puii cum pot
şi, a patra zi, în zori,
vin gândacii croitori,
cu războaie de ţesut
şi suveici de împrumut
ca să facă cergi de pat
şi poteci pentru umblat
fetelor de măritat.

În bâlci, de Sfântul Ilie,
cu chimir şi pălărie,
lupul vinde cergi de pat
şi poteci pentru umblat
fetelor de măritat
că, deseară, sus, la stână,
duce banii pentru lână.

Doi lei şi treizeci de bani
i-au cerut domnii ciobani
de fiecare tunsoare...
Ce sumă va plăti, oare?

Fetiţa- bobocel

Patru gâște și bobocii,
însoțiți de doi gâscani,
au găsit pe malul apei
o punguță cu cinci  bani…

Cum o fi ajuns acolo
este greu de înțeles…
Din punguță, două sute
de papucei, roșii, ies.

Fiecare-și ia perechea
potrivită pentru el,

dar rămâne, tot, desculță
o fetiță-bobocel…

Și atunci, gâsca-mămică,
cum sunt mamele, copii,
șterse lacrimile fetei
cu un fulg și îi șopti:

„uite, draga mea, de-acuma
poartă papuceii mei
și te rog frumos să afli
numărul de bobocei !”
Poți s-o ajuți, dacă vrei…

Cântă cucul…

Copiliță cu ochi mari,
de ce plângi, de ce tresari ?
Nu e vulpea ! Nu e lupul !
A-nceput să cânte cucul…

Vrei să învățăm cu el
 primul nostru cântecel?
Ia, hai, repede afară,
că s-a făcut primăvară !

Vai de mine,câte flori
te privesc în ochișori
și o ploaie de petale 
cade-n mânuțele tale…!

uite, sus, pe rămurea,
pui de vrabie cum vrea
și să cânte și să zboare,
dar nu are aripioare…

Puii mamei, amândoi,
cântă cucul pentru voi…

Am fost plăcut surprins de valoarea artistică 
a poeziilor care izvorăsc, parcă, din dimensiunile 
ancestrale ale folclorului neamului nostru, într-o 
prelucrare scriitoricească exigentă, parcurgând căi 
atât de cunoscute nouă și inedite de multe ori,  prin 
tehnici poetice consacrate. Din punct de vedere al 
mesajului liric, poemele pendulează, atemporal, între 
mit și realitate, antrenând cu o delicată candoare la 
lectură și la descătușarea imaginației cititorului. Sunt 
convins că implementarea acestor minunate poezii în 

practica didactică curentă se va dovedi a fi un suport 
literar extraordinar pentru activitățile școlare.

Recomand, cu exigența unui filolog  
iubitor de cultură și de scrisul românesc 
în toate valențele sale, spre lectură,  mi-
nunatele scrieri ale lui Marius Mărăci-
nescu.                           

    Adrian SĂMĂRESCU,
 lector universitar, universitatea  Pitești, 

Facultatea de Litere

Emil MANZUR

Palatul Poștelor a fost construit 
între anii 1894-1900 pe vechiul 

amplasament al „Hanului Constan-
tin Vodă“ care a fost distrus de un 
incendiu în 1847. A avut o destinație 
publică  - Poșta Centrală. Palatul are 
o arhitectură neo-clasică specifică 

instituțiilor publice din România din secolul XIX. 
Clădirea a fost proiectată de arhitectul Alexandru 
Săvulescu, piatra de temelie fiind pusă de regele Carol 

EDIFICII CULTURAL - ISTORICE ROMÂNEȘTI
PALATUL POȘTELOR

I în 24 octombrie 1894, inaugurarea festivă având loc 
în anul 1903. Până în anul 1972, în clădire a funcționat 
sediul central al Poștei din București, iar după 1972, în 
cadrul palatului a fost amenajat Muzeul Național de 
Istorie, având 50 de săli, plus Cabinetul Numismatic 
și Lapidariumul, la subsol fiind amenajată expoziția 
„Tezaur Istoric“.

Clădirea este amplasată pe un teren de 10.000 
de metri pătrați, fiind construită pe patru niveluri. 
Fațada monumentală în stil neo-clasic este formată 
din zece coloane dorice, în stânga și dreapta fiind 
amplasate sculpturi ale lui Ștefan Ionescu Valbudea, 
reprezentând pe Mercur, mesagerul zeilor și o alego-

rie reprezentând „Mecanica progresului științei“.
Deasupra intrării se găsesc zece statui alegor-

ice, două dintre ele fiind realizate de Carol Storck, 
reprezentând „Electricitatea“ și „Drumul de fier“.
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Constantin GEANTĂ

Mircea Eliade s-a născut pe  
9 martie 1907, la București 

în România și a  decedat pe 22 aprilie 
1986 la Chicago în SuA  

Istoric al religiilor, scriitor de 
ficțiune, filozof și profesor de origine 
română la universitatea din Chicago, 

din 1957, titular al catedrei de istoria religiilor Sewell 
L. Avery din 1962, a fost  naturalizat cetățean american 
în 1966, și  onorat cu titlul de Distinguished Service 
Professor. Editorial, Mircea Eliade a debutat în 1930, 
cu romanul „exisențialist” Isabel și apele diavolului, un 
fel de memorial al aventurilor interioare trăite de un 
student, în India. Experiențe un tip special, ezoterice, 
cu rădăcini în mistica orientală constituie materia 
și a unui alt roman, Lumina ce se Stinge (1934). 
Două nuvele tipărite în 1940, Secretul doctorului 
Honigberger și Nopți la Serampore înfățișează practici 
Yoga și tantrice. Sub titlul Șantier (1935), scriitorul 
și-a publicat jurnalul de student al universității din 
Calcutta, reprezentat ca „roman indirect”. 

În același climat bengalez se consumă aventura 
narată în unul dintre cele mai bune nane ale lui 
Mircea Eliade, Maitreyi (1933), jurnal interior 
al descoperirii iubirii și al sufletului indian. Am 
putea spune că este un roman inițiatic; întrucât ne 
introduce într-un dublu mister: al eternului feminin 
și al spiritualității hinduse. Nota particulară a 
scrierii rezidă în amestecul de straniu și obișnuit, de 
elevată distincție și frivolitate ingenuă, de sobrietare 

MIRCEA ELIADE SCRIITORUL
dusă până la asceză și senzualitate frenetică, ce 
caracterizează comportamentele eroinei. Maitreyi 
devine o enigmă și pentru cititor, nu numai pentru 
Allen, iubitul ei, și enigma sporește în aceeași măsură 
în care ni se comunică. Descoperim o lume ciudată, 
axată pe valori diferite de ale noastre  operând cu alte 
criterii. Cu întoarcerea din rai (1934), Mircea Eliade se 
afirmă ca prozator realist, romanul introducându-ne 
în atmosfera anilor 30, sensibil marcată de agitațiile 
generației tinere, din rândurile căreia și sunt recrutați 
protagoniștii. Coordonatele de ordin istorico-social 
ale frământărilor ce fac substanța scrierii capătă un 
mai puternic relief în romanul în două volume de 
factură huxleyană Huliganii (1935), care continuă. 
Cu Domnișoara Cristina (1936) și Șarpele (1937), 
scriitorul se fixează în arhaicul autohton, explorând 
resurse gândire magică din folclorul 
românesc. Nuntă în cer (1938) e un 
roman de dragoste, replică de inspirație 
autohtonă la românul Maitreyi. 

După cel de-al doilea război mondial, 
Mircea Eliade  publică mai multe nuvele 
(La țigănci, 1963; Pe strada Mântuleasa, 
1968; Ivan,1968), În curte la Dionis, 
1968; Uniforme de general, 1973 etc.) 
și romanul Noaptea de sînziene (mai 
întîi în traducerea franceză a lui Alain 
Guillermou, Foret interdite, Paris, 1955, ulterior, în 
versiunea originară, 2 vol, Paris, 1971), amplă frescă 
a vieții istorice românești și europene din preajma, 
din timpul ultimului război mondial și din primii ani 
de după ultimul război mondial, pe a1 cărei fundal 

evoluează destinul unor eroi devorați de problemele 
cunoașterii. Nuvelele, realizate, asemenea citatului 
roman, la un nivel de artă ce relevă plenar măsura 
posibilităților autorului, cultivă un tip special de 
fantastic, fără pre¬cedent în literatura națională și 
chiar universală, derivat din concepția că „sacrul”- 
n-a dispărut din lume, ci continuă să ființeze chiar 
și în timpurile noastre, camuflat, mistuit în profan. 
Narațiile cuceresc însă prin ele însele, independent 
de substratul filozofic. Opera de erudiție și de exegeză 
filozofică a lui Mircea Eliade, foarte întinsă, include 
studii precum Yoga. Essai sur Ies origines de la mystique 
indienne (1936), Comentarii la legenda Meșterului 
Manole (1943), Trăite d’-histoire des religions(1949), 
Le mythe de l’eternel retour (1949), Le Chamanisme 
et Ies techniques archaiques de l’extase (1951), Le 

Yoga. Imortalite et liberte (1954), Aspects 
du mythe (1963), From primitives to 
Zen (1967) etc. Aproape toate studiile 
de istorie a religi¬ilor ale lui M.E. sunt 
traduse în engleză, germană, spaniolă, 
italiană, unele și în portugheză, olandeză, 
daneză, suedeză, greacă, poloneză și 
japoneză. Alte opere; Soliloquii, eseuri 
(1932); Oceanografie, eseuri (1934); India 
(1934); Fragmentarium, eseuri (1939); 
Insula lui Euthanasius, studii și eseuri 

(1943); Iphigenia,piesă de teatru (1951); Nuvele 
(1963); Amintiri, I. Mansarda (1966); De Zalmoxis 
â Genghis Khan (1970); Coloana nesfîrșită, piesă de 
teatru (1971); Histoires des idles et des croyances 
religieuses (vol. I, 1976, vol. II, 1978).

Punct!

Se frânge inima ca pâinea de dor
Firimiturile sunt vulturi ciuguliți de vifor
Sângele fierbe în butoaie melancolia

Via tristeții cu părul galben nostalgic
și picioare lungi precum noaptea
Nu mai vine să plece întoarcerea

Ideea de zbor s-a făcut atât de frig
Pe buzele cuvintelor șterse cu rune
De vântul acesta înghețat de iubiri

Trec gândurile uscate printre verbe
Frunze verzi căzute din mesteacănul
Îndoit ca semnul de întrebare ostenit
pe adevărul unui singur punct

Plouă

Plouă rece ca o înghețată topită
Plouă cu broboane de liniști
Peste această apocalipsă de soare
Peste nisipul albit de zăpezi febrile

Plouă cu gheață de tăceri vorbite
Plouă fierbinte cu castaniete
Peste trupul chircit de interogație
Peste punctul literei i din revelație

Lacrimile Bucovinei

Să nu uiți Ioane
Privește și plângi
Școlile române zidite în Cernăuți
De versul lui Eminescu
Închise, Închise
Călcate, Călcate
De Bocancul întunericului

Să nu uiți Ioane
Privește și plângi
Bisericile clădite din mănăstirea 
Peri
Închise, Închise
În țara coconilor lui Dragoș
De palma grea a întunericului

Să nu uiți Ioane
Privește și plângi
Durerea tăcerii pietrelor Chiliei
Cărțile lui Ștefan din Bugeac
Arse, Arse
De slova străină a întunericului

Să nu uiți Ioane
Privește și plângi
Cu lacrimi de sânge
Deschide, Deschide
Înnorații ochi de lumină
De dreptatea Sfinxului din Bucegi

IONUț 
țENE

Galben

A venit toamna
cu gust de must
și vinete coapte
A venit în cascade
de căderi în frunze
A venit cu roșeața
Copacilor dezbrăcați
A venit toamna
cu fum de stele plânse
A venit în sunete
de nuci crăpate
Și huruit de tractoare
A venit amiază
cu ochii de gutuie
A venit cu stoluri de
vise călătoare
Și păduri ce-ngălbenesc
nostalgii restituite

POEzII

Limita legală a poetului

Poetul a depășit limita legala de viteza
Poetul întotdeauna depășește limita cuvintelor
Pe procesul verbal al unui polițist 
care nu a știut niciodată ce înseamnă iubirea
Pe poșetă de lux a unei femei
care a citit toată viata emblemele unor firme de marca
Viteza legala a poetului e dragostea cerului
Pentru frunza căzută din paradis

                     Alcala, 23 octombrie

Paradisul pierdut

Acest steag al tristeții solare
Această întrebare a bucuriei tăcute
Această liniște zgomotoasă de vorbe
Acest cânt care a luat foc în apa rece de munte
Acest Această clipa sedusă de stele
S-a îndrăgostit de mirarea pieptului tău
De mușcătura unei vorbe sărate
Ce-a îndulcit întâlnirea acestor buze de copaci din paradis

                                          Madrid

Febră

Ochii sunt fântâni unde adapă gândul bărbatului obosit
Ochii sunt izvoare care urcă muntele dorului
Ochii sunt florile de câmp ce ascut coasa întoarcerii
Ochii sunt stele căzătoare-n iarba proaspăt cosită pe fața tristeții
Ochii sunt verbele mării care îneacă uitarea lui ulise
Doua pietre rostogolite pe nisipul gol spălat de valurile sângelui 
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Enciclopedia Județului Vâlcea, 
vol. III, Așezările rurale, apărută 

în 2022, la Rm. Vâlcea, Editura Fântâna 
lui Manole, consemnează, la pagina 
211, printre alții, pe Ioan Dură, ca 
„teolog, istoric, publicist”¹, făcându-i 
o scurtă prezentare, atât cât economia 

lucrării a permis.  Pentru a-l înfățișa, însă, mai pe larg, 
trebuie să-i cunoaștem preocupările intelectuale, 
strâns îngemănate cu cele de misionariat creștin 
ortodox, de peste o jumătate de secol. Având la 
îndemână o parte a lucrărilor domniei sale, vom 
încerca o descriere a arhitecturii sale spirituale.  

Născut la 9 august 1945, în satul Fedeleșoiu, al 
comunei Dăești, județul Vâlcea, Ioan Dură, după 
absolvirea studiilor universitare, de la Institutul Teo- 
logic din București (1965-1969), „a slujit doar în pa- 
rohii ale diasporei românești din țările de jos și Bel- 
gia”², începând din ianuarie 1981, la parohia „Sfântul 
Grigorie Teologul” din Rotterdam/țările de Jos, al  
cărei fondator/ctitor este. De asemenea, este ctitor/ 
fondator și al sfântului lăcaș „Nașterea Maicii Domnu-
lui”, din Antwerpen/Belgia.² Totodată, distinsul părinte 
este fondatorul/ctitorul altor 18 parohii ortodoxe româ- 
ne, în acest areal.³ Preotul Ioan Dură este Doctor în  
Teologie al universității Kapodistriakon din Atena/
Grecia și Doctor al universității Pontificale din Louvain/
Belgia. În prezent, este Protopop al Protopopiatului Olan- 
dei/țărilor de Jos, cea mai înaltă formă de organizare 
a creștinilor ortodocși români, din această zonă.

Slujirile sale preoțești, în toate parohiile amintite, 
și distanțele parcurse, de la o parohie la alta, i-au adus 
o binemeritată apreciere, aceea de „preot misionar”.⁴

Activitățile pastorale, împreună cu cele de 
cercetare, i-au fost răsplătite, de-a lungul timpului, cu 
numeroase „ranguri și distincții laice”.⁵

În cele ce urmează, ne-am propus să ne oprim 
asupra unor teme de cercetare, deoarece, în tota-
litatea lor, acestea sunt pe cât de numeroase, pe atât 
de interesante, unele fiind chiar abordate pentru 
prima oară, ori din perspective inedite, având la bază 
o bibliografie nu ușor de cuprins, cu zeci și sute de 
citări, așa cum se cuvine unui demers științific.

Se cuvine să amintim, la început, temele lucrărilor 
de doctorat, și anume: „Dositei al Ierusalimului și le- 
găturile lui cu țările Române și bisericile lor (în gre-
cește) și ,,Recherches sur l᾽histoire des pays roumains et 
leur Eglise (XVI-XIX) (Cercetări privitoare la istoria țări- 
lor Române și Biserica acestora (secolele XVI-XIX)”⁶

Tematica lucrărilor doctorale a fost reluată și 
dezvoltată, ulterior, în mai multe studii, cum ar fi: 
„Știri despre țările Române în «Istoria patriarhiilor 
Ierusalimului» a patriarhului Dositei al Ierusalimului” 
ori în „Patriarhul Dositei al Ierusalimului (1669-1707) 
și ierarhii Râmnicului, Ilarion și Antim Ivireanul.”⁷

Înainte de a continua prezentarea, trebuie să 
amintim Revista comunității ortodoxe române din 
Olanda „Mărturie ortodoxă” al cărei redactor-editor 
nu este altul decât distinsul preot doctor Ioan Dură. 
Revista a apărut în perioada 1982-1998.⁸

Cea mai importantă dintre temele abordate este, 
firesc, cea a creștinismului ortodox al poporului 
român în mai multe ipostaze ale istoriei și chiar în 
momentele sale dificile.  Aici putem aminti, printre 
altele, studii cum sunt: „Biserica din țara Românească 
în epoca lui Matei Basarab”⁹, „Învățământul teologic 

PREOTUL IOAN DURĂ, UN „OBRAz CURAT” 
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

universitar românesc. O evaluare succintă a organizării 
și a stării sale actuale”¹⁰, „Voievozii Valahiei și Moldovei 
și patriarhii ortodocși ai Răsăritului în a doua jumătate 
a secolului al XVII-lea”¹¹. În acest ultim studiu, domnia 
sa argumentează aserțiunea istoricului Nicolae Iorga: 
„Bizanț după Bizanț” și anume că după 1453, când 
Constantinopolul este ocupat de turci și existența Bise- 
ricii Ortodoxe este pusă la grea încercare, țările române  
și domnitorii lor au susținut puternic creștinismul, în 
special în Grecia, și au ajutat material centrele creștine 
libere, lăcașurile de cult ortodox, fie au găzduit ierarhii 
ortodocși în pelerinajele lor ori în autoexilul acestora. 

unul dintre studii se referă la „Schiturile Sfântului 
Munte Athos. Pledoarie pentru o mănăstire româ-
nească la Sfântul Munte”¹². Aici, autorul ne amintește 
că Sfântul Munte Athos are douăzeci de mănăstiri 
și douăsprezece schituri, dintre care două sunt 
românești: Prodromul ce ține de Mănăstirea Marea 
Lavră a Sfântului Atanasie și Sfântul Dumitru-Lacu al 
Mănăstirii Sfântul Pavel. Tot aici, domnia sa pledează 
pentru o mănăstire românească, revenind asupra unei 
pledoarii mai vechi „Pe când o mănăstire românească 
la Sfântul Munte Athos?”¹³

Teme de mare importanță pentru istoria românilor, 
unitatea și independența, sunt tratate cu deosebit 
respect de autor în studiul „unirea Principatelor 
Române de la 24 ianuarie 1859, rezultat al luptelor 
multiseculare ale Românilor”¹⁴, în care afirmă: „unirea 
de la 1859 avea să fie... prologul independenței de la 
1877 și preludiul unirii de la 1918.”¹⁵  

În același registru se înscrie și cuvântarea domniei 
sale, de Ziua Națională a României, la 1 Decembrie 
1994, „De la unirea lui Mihai Viteazul la România Mare  
și de la unirea spirituală la unirea politică”¹⁶. Revista 
„Mărturie ortodoxă” i-a găzduit, de-a lungul timpului, 
numeroase evocări ale marilor domnitori români. Spre  
exemplificare, amintim: „Ștefan cel Mare (1457-1514).  
480 de ani de la adormirea sa în Domnul”, omagiu 
publicat în 1984.¹⁷

Între numeroasele studii, întâlnim și precizări 
legate de „Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române din 
partea Patriarhiei ecumenice din Constantinopol” și 
„ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie, Patriarhia 
Română”, la 4 februarie 1925, și ungerea patriarhului 
român Miron Cristea, la 1 noiembrie 1925.¹⁸

Deosebit de important este apelul domniei sale 
către Biserica Ortodoxă Română referitor la ocrotirea 
diasporei ortodoxe române. Amintim aici: „Gânduri 
privind Ortodoxia Română de dincolo de fruntariile 
țării. Scrisoarea Pr. Dr. Ioan Dură, din 18 ianuarie 
1989, adresată Sfântului Sinod Permanent al Bisericii 
Ortodoxe Române, cu privire la diaspora română din 
Europa occidentală”¹⁹; „Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române și întreaga suflare românească”²⁰ ori 
„Biserica Ortodoxă Română și exercitarea autorității 
sale canonice asupra diasporei ortodoxe române din 
anul 1948 și până astăzi”.²¹

Revenind asupra scrisorii deschise privind dias-
pora românească și biserica mamă românească, 
subliniem atitudinea și acțiunile domniei sale, din 
anul 1989, referitoare la „situația de atunci din 
România privitoare la distrugerea bisericilor, cu 
precădere în București, dar și a zvonului ce circula 
în capitală despre iminenta dărâmare a Catedralei 
patriarhale și a Palatului patriarhal”²², și amintim 
scrisoarea, de răsunet european și internațional, 
adresată Secretarului General al Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor: „Lettre ouverte, du 29 Octobre 1987, 

a Emilio Castro, Secretaire General du Conseil 
Oecumenique des eglises, lui demandant d᾽intervenir 
aupres des autorites roumaine pour que cesse la 
destruction des eglises a Bucarest”²³, protest disperat, 
dar ferm, care avea să-i aducă serioase greutăți, din 
partea autorităților române, soției sale, venită în 
vizită în România, împreună cu doi dintre fii lor, căreia 
era să nu i se mai permită revenirea în Olanda, unde 
se afla întreaga familie. Această scrisoare-protest 
a fost adresată și redactorului publicației „Service 
Orthodoxe de Presse” de la Paris, Jean Tchekan, care 
i-a și răspuns, la 4 decembrie 1987.²⁴  

De asemenea, scrisoarea a fost difuzată de postul  
de radio Europa Liberă. O altă temă de studiu, asupra 
căreia s-a aplecat domnia sa, este răspândirea dreptei  
credințe și dăinuirea ortodoxiei, în condiții de ocupa- 
ție străină ori de negare a oricărei forme de credin-
ță și impunere a ideologiei comuniste. Pentru exem-
plificare, stau mărturie studiile: „Biserica ortodoxă a Le- 
toniei și autonomia acesteia între cele două războaie 
mondiale”²⁵; „Biserica ortodoxă din Estonia (Survol asu- 
pra istoriei sale). Calvarul acesteia sub ocupația sovie- 
tică (1940-1941; 1944-1991)”²⁶; „O prezentare a isto-
riei Bisericii Ortodoxe a Georgiei”²⁷; „Biserica Ortodoxă 
a Finlandei, în prezent”²⁸ ori „Ortodoxia în Finlanda, de  
la începuturile sale și până în anul 1992”²⁹ sau „Bise-
rica Ortodoxă a Greciei și limitarea autocefaliei aces-
teia de către Patriarhia ecumenică”³⁰. Se cuvine să preci- 
zăm că lucrarea „consacrată Bisericii ortodoxe din Estonia  
este prima de acest fel în istoriografia românească.”³¹

O serioasă îngrijorare a manifestat părintele Ioan 
Dură față de lăcașurile de cult ortodox, distruse de 
regimul și ideologia comunistă, precum și de soarta 
slujitorilor bisericii în scrierile: „Mănăstiri și schituri 
închise, profanate, desființate și demolate din anul 
1948 până la revoluția din decembrie 1989”³² sau 
„Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române îndepărtați 
din scaun și trimiși în recluziune monastică de către 
autoritățile comuniste în anii 1944-1981”³³.

O atenție deosebită a acordat domnia sa unor ie- 
rarhi de seamă, rămași în memoria ortodoxiei româ-
nești ori mari cărturari, aducându-le, totodată, un pi- 
os omagiu și o binemeritată recunoștință: „Contribuții 
privitoare la Ioan Comnem (1658-1719) și țările Romă-
ne”³⁴; „Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, 
Elie Miron Cristea (1925-1939) și proiectul său de a  
înălța o nouă catedrală a patriarhiei Române”³⁵; „Mitro- 
politul Veniamin Cristache, noul «ctitor» al Mănăstirii 
Esfigmenu de la Sfântul Munte Athos, pictat în nartexul 
bisericii acesteia”³⁶; „Figuri de ierarhi moldoveni: Mitro- 
politul Gheorghe Movilă”³⁷; ori „Mitropolitul Teodo-
sie al țării Românești. Nevoința lui Teodosie, ca monah,  
la Sfântul Munte Athos. Precizări și contribuții biogra-
fice”³⁸. Cu toate că ascultările l-au dus departe de țară, 
preotul Ioan Dură a fost, permanent, cu sufletul alături 
de locurile natale și de credința creștină, înnăscută în 
familia sa, purtând un pios respect lăcașurilor de cult 
vâlcene, începând cu biserica/schitul din Fedeleșoiu, 
unge a fost creștinat, și continuând cu bisericile și 
mănăstirile din întregul județ Vâlcea.

un loc aparte, și ni se pare firesc, l-a avut Episcopia 
Râmnicului (înființată în 1503) și ridicarea acesteia 
la rangul de Arhiepiscopie, preocupare vehement 
susținută de părintele Ioan Dură, prin scrierile sale, și 
încununată cu succes în 2009. Toate acestea, amintite 
sau nu, și multe altele, ne îndreptățesc să-l includem, 
așa cum și domnia sa i-a caracterizat pe mulți ierarhi 
ortodocși români, în categoria celor care „reprezintă 
«obrazul curat» al Bisericii Ortodoxe Române.”³⁹

Nu în ultimul rând, impresionează acribia domniei 
sale, documentarea științifică și asumarea spirituală 
a textelor sale, emanând o rară noblețe spirituală. 
Convinși fiind că domnia sa mai are multe de spus, îi 
dorim mulți ani luminați! (Continuare în pag. 7)
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un adevăr esențial legat de originea noastră este escamotat 
sub diverse forme prin declararea deosebirii totale dintre 

limba geto-dacă și cea latină. Este larg răspândită eroarea cum că 
limba traco-dacă ar fi fost a limbă indo-europeană de tip satem, în 
timp ce limba latină și, ca atare, și limba română sânt limbi indo-
europene de tip centum. De-a lungul anilor am demonstrat cu 
multiple exemple de cuvinte din limba română actuală că limba 

geto-dacă (sau traco-dacă) era și ea tot a limbă de tip centum. Cu toate acestea, 
compilatorii culegerii Istoria României în texte (2001) continuând o veche „tradiție” 
vor să ne convingă că un anumit poem al lui Ovidiu ar demonstra marea diferență 
dintre limba geților și cea latină, când de fapt lucrurile stau taman invers. Este 
vorba de un text destul de bine cunoscut, fiind vorba din una dintre poeziile lui 
Ovidiu, din ciclul Elegiilor: „Ei (geții) vorbesc o limbă pe care o înțeleg,/ dar eu 
trebuie să mă înțeleg prin semne./ Eu sânt aici barbarul, căci nu sânt înțeles de 
nimeni/ când aud cuvinte latinești geții râd prostește,/ cu siguranță că vorbesc rău 
despre mine pe față;/ … /căci am învățat să vorbesc limba getică și sarmatică/ … 
/ Nu trebuie să te miri dacă versurile mele sânt cumva rele:/ eu care le scriu am 
devenit aproape un poet get./ Ah! Mi-e rușine am scris o cărțulie în limba getică/ 
”n care cuvintele barbare au fost așezate după ritmul versurilor noastre./ Le-a 
plăcut - felicită-mă -  și am început să am/ faimă de poet printre geții cei barbari./ 
Mă întrebi de subiect? Am adus laude împăratului.” Cu acest text compilatorii sus-
amintitului volum vor să ne convingă că cele două limbi erau cu totul diferite, deși 
în afară de acest text, științificii noștri de serviciu nu suflă o vorbă cum și în ce fel 
Ovidiu ar sugera ipoteza în cauză. Trebuie să menționăm că din versurile respective 
reiese tocmai contrariul. Să vedem de ce. Să vedem ce înseamnă, de fapt, cuvântul 
barbar în accepțiunea autorilor antici greci și romani. Începând cu însuși părintele 
istoriei, Herodot (Istorii, I, 57-58) spune despre pelasgi că aceștia vorbeau o limbă 
barbară, deși pe pelasgi nu îi consideră barbari, întrucât din alte puncte de vedere 
nu se diferențiau de greci. De altfel, este firesc să credem acest lucru, din moment 
ce grecii au preluat aproape în întregime cultura și religia pelasgă, care trec astăzi 
drept grecești. Spre deosebire de Herodot, Platon este mult mai explicit: „Grecii 
toți sânt din aceeași familie și înrudiți între ei, în timp ce față de barbari, ei sânt stră- 
ini și nu sânt de același neam cu aceștia”. La rândul său, Quintilian distinge între limba 
rustică (sau barbară) și limba peregrină. Acesta arată că limba rustică este limba  
barbarilor, pe când limba greacă este o limbă peregrină sau cu alte cuvinte o limbă 
străină, venită din altă parte: cf. lat. peregrinus „străin, venit de la străini, dintre străini,  
exotic”. În schimb, termenul de barbar provine din limba greacă care la origine în- 
semna doar „bâlbâit”, apoi barbar sau negrec, așa cum îi numeau pe pelasgi și pe  
alte popoare înrudite cu aceștia. Prin urmare, barbari erau aceia care vorbeau ininte- 
ligibil pentru greci și, de aceea, erau pentru aceștia „bâlbâiți”. Termenul a fost 
preluat de romani care i-au dat sensul care apare la Ovidiu și la alți scriitori romani, 
adică acela de „a vorbi o latină neîngrijită, stâlcită”, așa cum vom vedea mai jos.

Prin urmare, anticii, inclusiv grecii, erau conștienți că aceștia din urmă erau 
venetici în ținuturile pe care trăiau la acea vreme, ca și astăzi în timp ce pelasgii 
erau băștinașii în acele locuri. La rândul său, Plinius cel Bătrân (Ist. Nat., XXIX, 1, 
14) scrie: „Grecii ne numesc și pe noi barbari și ne insultă cu cuvinte mai urâte 
de cum îi insultă pe osci”, iar  Polibiu (Ist., IX, 38, 5-7) îi trece pe romani în rândul 
popoarelor barbarie. Menționăm că oscii erau un popor italic car vorbeau o limbă 
italică, similară cu latina, cu anumite caracteristici fonetice inexiente în latină, dar 
prezente în limba română, limba sardă, caracteristici care provin în limba română 
din traco-dacă.  În plus, Dionisos din Halicarnas (II.1) numește pe siculi (din Sicilia) 
barbari, iar despre limba lor veche spune că era o limbă barbară. Iar ca lucrurile 
să fie și mai clare, Gellius (Nopțile atice, XVI, 6) afirmă următoarele: „Când zicem 
astăzi că cineva vorbește o limbă barbară, aceea nu este altceva decât limba 
rustică”. Adăugăm că romanii după ce au cucerit Sardinia, după sute de ani nu au 
putut practic controla interiorul insulei. Acest teritoriu l-au denumit Barbaria. De 
ce? Oare nu tocmai datorită faptului că limba vorbită de sarzii dintotdeauna era o 
limbă barbară în accepțiunea anticilor, adică aceea de limbă provenită din marele 
trunchi pelasgic? Desigur acesta trebuie să fie răspunsul. 

LIMBA TRACO-DACĂ, O LIMBĂ BARBARĂ
La rândul său, poetul roman Ennius (239 -169, î.H) spune că limba triburilor 

iberice era o limbă romană coruptă, cu toate că, la acea vreme, romanii abia 
intraseră în peninsula iberică. Pe de altă parte, Plaut (sec II, î.H.) spune despre 
alt dramaturg și poet epic care a fost G. Naevius (cca. 270- cca 201, î.H) ca a 
fost un poet barbar. Naevius a scris în latina veche, cea dinainte de stabilirea 
normelor de scriere și pronunție ale latinei clasice și pentru asta este numit de 
Plaut „poetam barbarum”. Prin urmare, atât limba iberilor cât și cea a latinilor 
dinainte de periaoda clasică sânt definite ca limbi sau mai exact graiuri barbare.  
În ultimă instanță, din versurile lui Ovidiu citate mai sus reiese că poetul vorbește 
de limba getică și sarmată ca despre o singură limbă. un cititor mai puțin avizat, 
ale cărui cunoștințe ar putea fi influențate de anumite concepții mai noi, ar putea 
crede că sciții și sarmații din nordul Mării Negre ar fi fost triburi iraniene. Cu toate 
acestea, o astfel de ipoteză este infirmată de informațiile prezentate de o serie de 
autori antici. Amintim că Stefan Bizantinul (v. Ethnica) spune că sciții erau triburi 
tracice. Prin urmare, când Ovidiu vorbește de limba getică și sarmată vorbește 
despre una și aceeași limbă. Din cele prezentate aici, este mai mult decât evident 
ce semnificație aveau sintagme precum „limbă barbară” sau „eu sânt barbarul” în  
accepțiunea scriitorilor antici, fapt care aruncă în derizoriu, ignoranța celor care 
susțin că Ovidiu ar fi vrut să spună că limba geto-dacă era mult diferită de limba latină.  
Ca să înțelegem mai bine relația dintre latină și graiurile barbare, trebuie citat din 
nou Quintilian (Institutio oratoria, I, 5) care spune că graiurile barbare se deosebesc 
de latină prin faptul că adaugă sau lasă afară anumite sunete sau silabe întregi ori 
schimbă a literă cu alta. Tot Qunitillian spune că „adesea, mulțimile la teatru sau la  
circ exclamă în limba barbară”. un alt autor roman, Velleius Paterculus care a parti- 
cipat la campania de cucerire a Panoniei, la anul 9, d.H., spune următoarele: „În toate  
Panoniile, există nu numai obiceiuri romane, dar și cunoștințe de limbă romanică 
și mulți se ocupă și cu literatura”. Observăm că Paterculus folosește termenul 
de limbă romanică, nu latină. Pe de altă parte, știm că romanii aveau sintagma 
lingua romana rustica  (limba romană rustică sau de la țară), sintagmă care definea 
acea o lingua franca înțeleasă de mai toți italicii, iar după Paterculus chiar și de 
dacii și ilirii din Panonia. Aceată frază destul de scurtă, dar extrem de relevantă 
din Velleius Paterculus îl făcea pe Vasile Pârvan să spună că dacii și ilirii s-ar fi 
romanizat chiar înainte de cucerirea romană, doar prin contactele cu negustorii 
romani. Comentariile sânt de prisos! Exemplele pot continua, dar ne oprim aici. 

Revenind la poetul exilat la Tomi, acesta spune că geții râdeau prostește 
atunci când auzeau vorbindu-se latină. Acest detaliu este un alt exemplu că geții 
înțelegeau într-o anumită măsură limba latină, dar pronunția latină li se părea 
ciudată, eronată, ceea ce stârnea râsul acestora. Același lucru poate fi observat și 
astăzi când cineva vorbește un grai diferit, mai puțin influențat de limba literară. Am 
fost, cred, cu toții martori la scene similare când cineva vorbind un grai românesc, 
vorbit dincolo de granițele României poate stârni hazul celorlalți. În consecință, 
cuvintele lui Ovidiu, cu privire la acest detaliu, nu pot avea altă semnificație.

Prin urmare, cele spuse de cei din vechime despre limba barbară sau rustică 
aruncă o altă lumină asupra înrudirii limbii latine cu alte limbi sau graiuri barbare, 
inclusiv cu graiurile vorbite în Balcani, în Dacia, în Panonia sau chiar în părțile de 
răsărit, în principiu în nordul Mării Negre, acestea din urmă fiind graiurile vorbite 
de sciți și de sarmați care în acest caz nu mai pot fi numite popoare iraniene. Cu 
toate acestea, este posibil la nordul Mării Negre, ca pe lângă traci, să fi trăit și 
triburi iraniene. Pe de altă parte, am arătat cu alte ocazii că vechii macedoneni nu 
vorbeau nicidecum un dialect grecesc, întrucât cercetând limba burushaski vorbită 
astăzi pe valea Hunza din nordul Pakistanului, s-a putut constata că este urmașa 
limbii vechi macedonene, fapt care validează tradiția orală a poporului burusho ce 
susține că acesta se trage din soldați macedoneni rămași departe de țara lor natală, 
în urma sfârșitului neterminatei campanii de cucerire a lui Alexandru Macedon. 

În consecință, informațiile care ne-au parvenit de la o serie de autori antici 
vin să clarifice aspecte esențiale legate de adevărata origine limbii și a culturii 
strămoșilor noștri care se întindeau pe teritorii vaste în antichitate așa cum spune 
și Herodot. Astfel erorile și jumătățile de măsură care sânt curente în cultura 
română de astăzi trebuie amendate cu necesitate și în ultimă instanță corectate și 
aduse în fața cercetătorilor și a publicului larg. 

                                                                           3 Martie, 2023
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PREOTUL IOAN DURĂ, UN „OBRAz CURAT”  (urmare din pag. 6)
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Petre CICHIRDAN

Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 2023 a lansat recent 

cartea scriitorului Ionuț țene cu titlul 
de mai sus, pe care noi am primit-o 
zilele trecute în PDF la redacție. 

Ne spune autorul într-un citat de pe 
coperta IV, că « am încercat să surprind 

mecanismele filosofice, spirituale și morale ale 
refuzului celor câțiva prizonieri anticomuniști, care nu 
au acceptat „pactul faustic” propus de comandantul 
penitenciarului și corifeii regimului comunist. M-am 
aplecat către resorturile interioare ale prizonierilor, 
care au preferat să devină mărturisitori ai credinței 
și libertății, dar care au supraviețuit și nu au murit 
uciși, ca martiri sau mucenici, în temnița comunistă. 
» Cu alte cuvinte, poetul și istoricul de la Cluj, Ionuț 
țene, vâlcean după mamă și tată, fiu al lui Titina 
Nica țene și al lui Al Florin țene, născut în 1972, se 
oprește asupra mentalului fenomenului încarcerării 
în vederea reeducării oponenților regimului comunist 
din Romania care s-au manifestat ca atare în perioada 
postbelică, atunci când un un guvern moscovit, ateu, 
criminal s-a instalat la conducerea statului și după 
celebra epurare care a urmat după 1945, într-un val 
doi, a trebuit să-și arate dragostea (satanică) față de 
urmașii lui Stalin. De menționat că politica impusă de 
la Moscova s-a făcut „elegant” prin „cozile de topor” 
aflate în țară (oameni fără căpătâi) pe care foarte fru-
mos îi condeiază și scriitorul Ștefan Dumitrescu în piesa  
de teatru „Caragiale s-a pupat cu Stalin”… De aseme- 
nea trebuie să mai subliniem că aceste crime împo-
triva anticomuniștilor români s-au făcut diferit de cele  
din închisoarea de la Piteși, fenomenul Aiud, faustian, 
cum menționează autorul, cu mănuși, și de tip spiri-
tual fiind diferit de fenomenul total brutal de la Pitești. 
Oricum, diferențele fiind date și de perioada târzie de 
aplicare, de reeducare, din închisoarea de la Aiud. 

Martirii anticomuniști români, chiar pe ansamblu, 
cei din închisori suferind din cauză de crez, de mod de 
gândire, încarcerați pentru dragostea de Dumnezeu 
sau pentru modul de gândire personal; și cei retrași 
în munți aflați în luptă de gherilă cu forțele de 
Securitate, din cartea lui Ionuț țene, nu sunt aceiași 
cu românii sacrificați de armata roșie, bolșevică, 
din Bucovina de nord și Basarabia în anul 1940 și 
1944, chiar și 1947 (pentru rudele evacuate în regat, 
absurd, dar adevărat)…Aceștia din urmă, români 
nevinovați, mișelește uciși prin suferință grea în 
înghețul Siberian, 300. 000 - numai în 1940 (ne spune 
monahul Moise în cartea „Să nu ne răzbunați”), 
deportarea sau uciderea lor pe loc fiind un adevărat 
„holocaust” îndreptat împotriva românilor… Iată ce 
ne-a adus nouă, românilor, Al Doilea Război Mondial, 
anul 1944 pe care l-am sărbătorit an de an pănă în 
1989! …Trebuie citit și „Leca Morariu, jurnalul vâlcean 
1944 – 1949”!...jurnal pe care Leca nu l-a dorit tipărit, 
dar care pentru istorici și concetățenii vâlceni este 
o sursă indiscutabilă de adevăr istoric fiind scris în 
direct!..în momentul faptelor și nu ca în memorii, 
după ani buni de la desfășurarea lor… Așa am ajuns 
și la ceea ce ne era teamă, știind aversiunea autorului 
față de comunism, că datele din carte sunt preluate 
în mare parte din arhivele Securității… Nu, nu este 
așa, o declară chiar autorul în capitolul 19, toate sunt 

IONUț țENE: „NEÎNFRÂNțII. REEDUCAREA DE LA AIUD”
O luptă fără odihnă. „Recunoașterea martirilor anticomuniști români și canonizarea acestora de către B.O.R.”

mărturisiri, chiar ale întemnițaților anticomuniști 
sau ale supraviețuitorilor…sau documente când este 
vorba de poezie… Ne era teamă că orice poveste 
narată după 70 de ani de la întâmplarea ei nu mai 
este complet adevărată… Nu mai departe decât cazuri 
cum au fost personaje ca preotul Dumitru Bălașa din 
Drăgășani sau preotul Gh Petre din Govora, care, la 80 
de ani, mai încurcau, natura, detențiile… 

Cartea lui Ionuț țene cuprinde 21 de părți-
capitole-fiecare având un titlu sugestiv 
pentru conținut:  

Neînfrânții. Mărturisitorii care au  
zdrobit „reeducarea” de la Aiud, dintre  
anii 1961-1964 este primul capitol, în 
volumul editat capitolele nu sunt numero- 
tate, în care se spune că „circa 5000 de  
deținuți anticomuniști ar fi murit în timpul  
detenției de la închisoarea Aiud. Majori-
tatea dintre ei au fost adevărați mucenici 
întru Hristos, care nu au dorit să renunțe 
la credință și Biserică, așa cum le cereau 
brutal temnicerii și corifeii regimului co- 
munist.” Liviu Brânduș este numele preo- 
tului care prezintă cititorului mecanismele Coman-
dantului închisorii și ajutoarelor sale preocupați 
de reeducare și care doreau să acționeze la nivelul 
conștiinței deținuților diferită fiind perioada anului 
1960 față de cea din 1946 (când bătaia era metoda 
principală - bătaia și schingiuirea erau metode 
cunoscute de secole și folosite de putere). În schimbul 
conștiinței vândute se promitea o mâncare mai bună 
ori chiar libertatea!...Nu putem să trecem peste acest 
mecanism și să nu vedem cum și astăzi puterea, 
justiția, procuratura mai ales folosește aceeași 
metodă când pe bază de denunț bagă la pușcărie, și 
iartă pe denunțător de păcate, poate, mai grele… 

„Aiud și Gherla erau fabrici de martiri” (Părintele 
Justin, vol. I, Fundația Justin Pârvu, Petru Vodă)

„Reeducarea prin convingere de la Aiud, propusă 
între anii 1961-1964 de comuniști și implementată de 
comandantul colonel Gheorghe Crăciun a fost un eșec 
în fața celor care au refuzat orice compromis și și-au 
menținut credința în Dumnezeu, Biserică și libertatea 
poporului.” Nicolae Purcărea, Arsenie Papacioc și 
Petre țuțea numit „Socrate al Aiudului” au făcut parte 
din lotul Aiud!           

Canon, ideologie și tezism. Istoricul român 
între conștiință, ucronie și istorie contrafactuală 
este titlul unui capitol 2 în care autorul vorbește de 
intervenția academicianului Ioan Aurel Pop la un 
congres din 2017 de la Cluj referitoare la reflectarea 
deficitară a trecutului  românilor de către presa 
contemporană… „una dintre cauzele care stau la 
baza derapajelor grave din presa de astăzi, consideră 
istoricul, este faptul că majoritatea jurnaliștilor nu 
sunt oameni de cultură, cum era altă dată…și că toate 
aceste derapaje au ca sursă disprețul pentru știința 
clasică a istoriei, pentru meseria de istoric, pentru 
erudiție și pentru ceea ce reprezintă istoria în esența 
ei: cunoașterea vieții trecute bazată pe surse.” Se mai 
referă la un „tezism istoriografic și ale ideologizării 
istoriei noastre le putem găsi încă de la sfârșitul anilor 
’90 și începutul anilor 2000, când s-au emis directive 
ale Consiliului Europei despre cum să se prezinte 
faptul sau evenimentul istoric și în ce fel să se scrie 
istoria. (Ann Low-Beer, Consiliul Europei și istoria în 

școală, Strasbourg, 2017)  Aceste direcții amintesc 
de vremurile fostului regim totalitar.” Iată, se mai 
referă la „ucronia, distorsionarea voită a faptelor, 
evenimentului și izvorului istoric, pentru a se prezenta 
trecutul prin ochii intereselor ideologizate ale 
prezentului,” și se dă slavă istoricilor noștri postbelici 
post 1960…

Omul infinit versus omul finit în comunism. 
Problema libertății la Sfinții Închisorilor, un al III-lea 

capitol în care I țene definește esența 
libertății care este „trăirea întru Ființă 
și împlinirea sufletului în Dumnezeu. 
Libertatea reprezintă căutarea perpetuă, 
febrilă și neliniștită a omului înspre 
absolut și contopirea prin Fiul Omului cu 
veșnicia ca divinitate. Liber este doar cel 
care îl caută pe Dumnezeu.”

Înhumarea lui V. I. Lenin: sfârșitul 
lui „homo sovieticus” și a comunismului 
mondial este cap. IV. „Sfinții Închisorilor 
au înțeles perfect adâncimea luptei 
lor, că de fapt duc un război spiritual 
împotriva materialismului comunist și că 

doar prin martiriu și mărturisire pot învinge Molohul 
marxist. A fost un război al imanentului împotriva 
transcendentului, al fizicului contra metafizicului și al 
întunericului versus Luminii.”  

Problema libertății. Despărțirea de Nicolae 
Berdiaev (cap.5). „Deși Berdiaev oferă cea mai corectă 
radiografie a Legendei Marelui Inchizitor din Frații 
Karamazov privind totalitarismul lumii obiectivate 
care sufocă libertatea individuală a omului, nu înțelege 
totuși pe deplin sensul libertății la Dostoievski, care 
este o creație eliberată în inima omului pentru a-l 
căuta și a se odihni în Hristos. ….Libertatea nu este un 
dat increat, ci o exprimare a voinței libere a omului 
creat, care alege binele de rău.”

…Zi dedicată Sfinților Închisorilor canonizați 
de popor! (cap. 6) în care se cere, iată o zi dedicată 
sfinților închisorilor. Trebuie ca BOR să recunoască 
martirii anticomuniști și să-i canonizeze! Doar doi sau 
trei deținuți au clacat după 20 de ani de pușcărie și 
au semnat, fiind eliberați, dar Iustin Pârvu, Gheorghe 
Calciu Dumitreasa, Nicolae Purcărea, Ilie Lăcătușu, 
Ioan Ianolide sau Arsenie Papacioc au refuzat orice 
compromis și nu au semnat hârtia ce-i trimitea spre 
libertatea materială a comuniștilor. Adăugăm și noi 
că aceia care au semnat plus alte cozi de topor din 
eșalonul doi al partidului unic au condus Romania 
după 1989 și o mai conduc și după anul 2000.

Filosoful Mircea Vulcănescu – martir al Aiudului – 
cu o moarte de pateric (cap.7) „Canonizat de popor, 
dar ignorat de oficialii bisericii, Mircea Vulcănescu a 
rămas pildă de martir pentru generații de români”. 

În continuare Ionuț țene îi trece în revistă pe toți 
neînfrânții, oprindu-se mai ales la cei cu o creație 
poetică evidentă sugerând spre final un volum care să 
adune întreaga creație a acestora….

*
Lecturând această carte am tras concluzia că 

în 1999, atunci cînd am propus sculptura unui 
revolutionar din 1989, în lemn, pentru concursul 
Monumentului AFDPR Vâlcea, nu am greșit de loc 
punându-i acestuia o cruce în spate creând astfel o 
mulțime de însemnuri (monumentul a fost turnat în 
bronz)… (Continuare în pag. 9)
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Este mai mult decât clar, limpede, că acești mu-
cenici ai vremurilor noi, jumătatea secolului XX 
(pentru români) nu ar fi rezistat torturii și tentațiilor 
atee dacă nu ar fi fost total dăruiți lui Christos.

Personal am stat de vorbă cu părintele Dumitru 
Bălașa cu ocazia unui interviu organizat în anul 1993, 
la Drăgășani, la domiciliul său, interesat fiind de unele 
aspecte din viața lui Sabin Bălașa și am ascultat înfiorat 
mărturisirile preotului în legătură cu detenția sa de la 

Pitești…Le-am comparat cu mărturisirile lui Gh Petre, 
care povestea cum a fost schingiuit în arestul Miliției 
din Rm Vâlcea, tot de pe atunci…

Zelul arestărilor din perioada începută în 1958 
era determinat de schimbul, trocul, noi ne retragem 
Armata și voi ne dați Securitatea!...și ne arătați că 
puteți apăra comunismul și fără noi… A fost vorba 
despre o demonstrație care a fost curmată rapid în 
1964, Romania trecând la un alt fel de societate cu un 
comunism specific și două Securități…

După citirea capitolului 19 am reluat evaluarea 

cărții crezând și noi, de multă vreme, că multe din 
adevărurile scrise în dosarele Securității nu sunt 
decît incriminatorii…precum, acum, denunțurile din 
dosarele procurorilor…

Cap. 20 aproape cel mai interesant, aproape de 
realitate…Petre Pandrea fiind un erou al României uns 
cu toate alifiile…

Cap. 21 din nou, cel mai interesant, fiind o 
concluzie, atrage cititorul, care participă la text… 
Aici apar puncte de vedere diferite între cititor și 
autor…

Adrian țION

Constantin Zărnescu, prozatorul și dramaturgul convertit la 
eseu, își continuă periplul pasionant prin istoria Romei antice 

și a spațiului daco-roman într-o insolită carte, numită de autor 
„roman istoric postmodern” despre Împăratul Traian, părintele 
cuceritor (Editura Napoca Star, Cluj, 2022). Panoramarea istoristă, 
de tip comentariu reportericesc-eseistic din volumul anterior, Roma 
sorgintei noastre: un (alt) roman nonconvențional, oral (audio) 

vizual, apărut în 2018, se extinde și în paginile noului volum, cu aceeași frenezie 
a relatărilor și interpretărilor fulminante, în stare să capteze pe cititor de la bun 
început. Autorul încheagă profilul spiritual al împăratului Traian ajuns în Dacia în 
jurul statutului unanim recunoscut de istorici de „părinte civilizator” pentru barbarii 
geto-daci. Militar curajos, intransigent, crud adesea, dar considerat printre cei așa-
ziși „cinci împărați buni” ai Imperiului Roman, adică moderat și chiubzuit, el i-ar fi 
spus lui Plinius cel Tânăr: Eu nu sunt precum Nero! Nuanțările aduse de Constantin 
Zărnescu sunt în stare să împodobească informația cu suculente considerații și 
amănunte din viața lui Marcus ulpius Nerva Traianus, supranumit 
„Germanicus”, și apoi, după succesele militare din Dacia, primind și 
titlul de „Dacicus Maximus”. Pentru a derula întâmplările evocative, 
campaniile militare, drumul împăratului și al armatei sale de la Dunăre 
până în ținuturile păduroase ale Daciei și pentru a sugera strategiile 
obsidionale asupra cetății lui Decebal, autorul apelează la subterfugii 
narative diverse, ignorând orice fel de canon. Vocea istoricului 
fascinat de cele povestite se împletește cu ornamentația tropică a 
prozatorului, așa încât istoria curge literalmente prin fața cititorului în 
chip natural, firesc, ademenitor. El racolează în paginile cărții pe mulți, 
foarte mulți istorici, scriitori sau interpreți rafinați, entuziasmați de 
civilizația romană. De la personajele celebre ale Antichității, precum 
împărații Constantin, Dioclețian, Marcus Aurelius, la nu mai puțin 
celebra Margarite Yourcenar sau istoricii  Bryan Perkins Ward, Vasile 
Pârvan și Ioan Aurel Pop sunt amintiți, citați și comentați, toți aceștia, 
într-un iureș informațional de senzație. Autorul  părăsește tonul 
omniscient pentru a da glas acestor contributori la gloria lui Traian și a civilizației 
romane. Așa sunt relatările generalului însoțitor, Aelius Hadrianus, prin lungi citate 
revelatoare, la care se adaugă vorbele medicului personal al împăratului, Criton, 
sau notele despre generalul Longinus, atras de Decebal într-o cursă, sau despre 
Cornelius Fuscus ucis „de o ceată de războinici”. După ce spune despre Hadrian 
că „a devenit cel mai de seamă personagiu, din anturajul împăratului Traian, 
așteptând în umbră”, autorul cărții se întreabă viclean, retoric „Va avea el destin?” 
Pentru portretizarea cuceritorului Traian, autorul cărții apelează și la considerațiile 
lui Hadrian și la consemnările acestuia (fictive, reale) care par a veni din Memoriile 
lui Hadrian, celebra carte a Margaritei Yourcenar: „Părintele meu adoptiv a vizitat 
apoi, în mersul cailor, acele ultravestite mine, băi de aur cărora le-a dat și un nume: 
Alburnus Maior.” 

Aspectul de mixt textual nu este câtuși de puțin dăunător în stilul scrisului lui 
Constantin Zărnescu. Dimpotrivă. Se remarcă ușurința cu care trece de la o temă 
la alta, de la istorie chiar la autobiografie, devenind el însuși „personaj” în această 
structură arborescentă a textului. Alături de el, în excursii de documentare, apar 
chiar și în poze, fiica Anita și ginerele Anthony, jurnalistul-sculptor Petru Cichirdan sau 
prietenii lui Ionel Vitoc din jurul revistei Orașul. El demarează puternic, aș spune cu 
toate motoarele, spre a atige o țintă râvnită cu pasiune: dezbaterea din perspectiva 
prezentului a istoriei noastre comune cu Roma antică. La intertextualitatea amintită 

CU PATOS COLOCVIAL DESPRE ROMANITATE ȘI DACI
se adaugă alte componente ce dau conținutului un profil compozit. Paginile de 
jurnal din Roma, Atena, Bruxelles se îmbină cu reportajul și informația academică, 
reunite în stilul contagios al unui oltean sfătos, repezit, care știe multe și-i este 
drag să povestească dezinvolt despre ceea ce cunoaște adânc și temeinic. Cu 
nonșalanța-i cunoscută, descinde în actualitatea românească incluzând între filele 
cărții episodul O istorică întâmplare, în Sarmisegetusa și un reportaj cenzurat. În 
1973, când se împlineau 1850 de ani de când Clujul fusese declarat municipiu 
de Hadrian, ajuns el însuși împărat, proaspătul jurnalist la Tribuna, Constantin 
Zărnescu, este trimis să scrie un reportaj despre Sarmisegetusa Regia. Ajuns acolo, 
printre alte surprize, avea să găsească în cotloane bine ascunse, „boabe scrumite”, 
„grâu ars”, relicve de pe vremea cuceririi cetății de către romani. I s-a părut ceva 
incredibil și a scris despre asta, dar nu i s-a dat crezare. Nici azi nu înțelege de ce 
reportajul cu uimitoarea descoperire nu i s-a publicat. Erau semințe bănuite a fi 
atinse de un misticism ce exclude entuziasmul unui jurnalist? Tempi passati! 

Digresiunile fac farmecul lecturii acestei cărți. Intră în scenă Jérôme Carcopino, 
cel care a reușit să fie „un scriitor al măreței memorii a Istoriei Romane”. În cartea 
sa, apărută la Paris în 1938, La vie quetidienne a Rome – à l’apologée de L’Empire 

(L’Epoque TRAIAN) spune despre Cuceritorul Traian următoarele: 
„...în 107 a pus mâna pe tezaurul regelui Decebal, s-a hotârât să 
reorganizeze în beneficiul său exploatarea auriferă și metaliferă din 
Dacia, încât a devenit cu adevărat miliardar!” Carcopino numește 
Roma, „fără să ne mai spună cine a născut expresiile: „Oraș mondial”, 
„Stăpâna Lumii” și... Bancă a universului”. Aurul dacic a ieșit la vedere 
în 112, când a fost inaugurat Forul lui Traian. Plănuită, proiectată, 
gândită de arhitectul Apolodor din Damasc, Columna războaielor 
daco-romane, această „minune a minunilor” după cum a fost numită 
de istorici, poeți sau călători, ni se spune că a fost înălțată, sculptată, 
definitivată în mai mult de cinci ani, în 113. E de mirare cât de repede 
se mobilizau romanii pe acele timpuri. În Addenda aflăm amănunte 
despre fântânile din Roma și chiar despre „latinul Vlad Dracula țepeș” 
(altă obsesie tematică a scriitorului). un articol alipit sentimental 
istoriei lui Traian se ocupă de centenarul „lupei capitoline”, deoarece 
în 2021 s-au împlinit o sută de ani de când „statul italian a dăruit noii 

Românii Mari două versiuni, în bronz patinat, ale glorioasei statui, reprezentându-i 
pe copiii Romulus și Remus, supranumită de românul nostru călător, Badea Cârțan: 
„Lupoaica de pe Capitoliu” sau „Lupa cu pruncii”. una dăruită Clujului și a doua 
Timișoarei. Din informația furnizată aici de autor, aflăm că, până astăzi, s-au ridicat 
151 de copii în Transilvania. Desigur, multe dintre acestea sunt lucruri cunoscute 
din manualele de istorie, dar patosul lui Constantin Zărnescu, structura de colaj 
textual premerg și potențează emoțional informația rigidă.   

Firește, din cartea brâncușiologului Zărnescu nu putea lipsi o trimitere spre 
Coloana fără sfârșit de la Târgu-Jiu. Și ce descoperă el? Nici mai mult nici mai puțin 
decât „O narațiune germană despre columna brâncușiană și columna traiană” 
în care doamna Carola  Welcker, distinsă brâncușioloagă mondială, își susține 
comentariul pe baza asemănărilor simbolice ale acestor opere sculpturale. E drept, 
Decebal nu a avut columnă, nu i s-a ridicat monument, dar cu fiecare carte scrisă 
despre istoria Daciei scriitorii contribuie cu câte o „metopă” de cuvinte, edificiu 
din litere scrijelite în memorie întru gloria regelui dac. Desigur, printre acestea, 
și volumul actual al lui Constantin Zărnescu despre Împăratul Traian, părintele 
cuceritor, din care răzbate, prin „apropieri, similitudini, analogii” întregul univers 
de tainice trăiri și preocupări livrești ale scriitorului. Autorul conștientizează acest 
lucru în apendicele Înalt colofon: „un roman istoric postmodern reprezintă un 
Templu de cuvinte, un Edificiu de litere.”   

IONUț țENE: „NEÎNFRÂNțII. REEDUCAREA DE LA AIUD”
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Dragoş Gheorghe CĂLINESCU
 

Ideea nașterii omului modern de-
schide cercul vicios în piesa de 

teatru Omul care mânca lumea de Nis-
Momme Stockmann, în regia lui Vlad 
Trifaș, ce a avut premiera pe data de 
04.03.2023, în Sala Mare a Teatrului 
Anton Pann din Rm. Vâlcea. 

Încă de la început doresc să apreciez scenogra-
fia tinerei Delia Ghizdăveț prin decorul construit în 
consonanță cu fiecare traumă, cu fiecare gest, cu fiec-
are zvâcnire a personajelor, creionând un tot insepa-
rabil. Generozitatea obiectelor de decor contrastează 
cu simplitatea lor, un lucru rar întâlnit, ce ne transmite 
o poftă de viață suprimată violent în finalul piesei de 
teatru. Acestea sunt întărite şi accentuate prin muzica 
semnată tot de regizorul Vlad Trifaș care emite puter-
nice rupturi între generații, între individ și societate, 
lupta personală a omului cu propriile neîmpliniri, 
cu propriile ezitări, cu propriile eșecuri existenţiale. 
Clapele pianului se deschid sufletului spectatorului 
reuşind să-l surprindă prin puterea emanată, prin in-
tensitatea vibraţiei ce atinge urechea interioară. Fiec-
are mângâiere a notelor muzicale din coloana sonoră 
se lasă parfumată prin jocul de lumini, gândite şi or-
chestrate cu măiestrie de echipa tehnică. 

Drama Omul care mânca lumea în regia lui Vlad 
Trifaș ne amintește de efemeritatea umană, descrisă 
printr-un abis al moralităţii, al propriei judecăţi, al 
propriilor nevoi existenţiale, ce contrastează cu cele 
ale celor din jur. Victimele sunt identificate pe tot par-
cursul actelor printr-o accentuare dramatico-comică 
de limbaj şi de situaţie. Tablourile întărite de trecerea 
timpului, unde prezentul devine trecut, iar trecutul 
devine prezent, ne accentuează fixaţia pe cadranul 

SUNT LIBER, DAR NU EXIST!...
Cronica piesei de teatru „Omul care mânca lumea”

Sâmbătă 11 Februarie 2023, începând cu ora 
11.00, s-a desfășurat la Biblioteca Județeană 

„Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, o frumoasă lan-
sare de carte, mai exact două cărți în duplex, deci pa-
tru: „Cufărul asceților”, de Ofelia Martin; „Cinci pică- 
turi de poezie” de Dragoș Teodorescu; „Valea Babei” 
& „Respirații Poetice” de Ovidiu Cristian Dinică, mem-
bru uZPR-Vâlcea, cel care a trimis invitația „la Olt”…

Au vorbit despre aceste cărți: dl. Daniel Cristian 
Dumitru, patron editură, scriitorul Ioan Șt Lazăr, 
Nicolae Nistor (revista „Vâlcea Literară”), Mihai 
Călugărițoiu (Forumul Cultural al Râmnicului), Emilian 
Frâncu (uZPR-Vâlcea) și Paulian Buicescu de la Filiala 
Olt-uZPR „Pan M. Vizirescu”, cu un laudațio versificat 
și binemeritat, pentru colegul Ovidiu Cristian Dinică.

Au participat: Florin Epure, președintele culturii 

orologiului marcat încă de la primele acorduri muzi-
cale, în planul îndepărtat, dar obsesiv adus în retina 
spectatorului. Nobleţea idealurilor primare dispare 
în spatele prejudecăţilor, a nonsensurilor, a viciilor, a 
dependenţelor moderne (bani, droguri), a loviturilor 
vieţii, a nefericirii umane. 

Piesa de teatru Omul care mânca lumea ne pre- 
zintă faţa feroce, însetată de suflete inocente a cap-
ita-lismului sălbatic trăit la intensitate de societatea 
coti-diană. Autorul ne îmbată cu idealuri, ca la finalul 
piesei să ne deschidă robinetul unui duş 
rece al realităţii crude.  

Personajul principal - fiul, interpretat 
de tânărul Cosmin Teodor Pană, se stră-
duieşte să ia hotărârea vieţii sale, dar 
clachează identificându-şi neputinţa care  
generează un lanț de suferințe celor din 
jurul său. Inutilitatea sa este transmisă 
involuntar celorlalţi. Totul se învârte în ju- 
rul lipsei de timp, a lipsei permanent ob- 
sesive a banilor, acest monstru care gene- 
rează monştrii. Mesajul idealurilor este  
perceput încă de la început cu o sigu-
ranţă fără de tăgadă, continuând să curgă 
până la final.  

Personajele feminine: fosta soţie Lisa – inter-
pretată de Alina Leonte, sora Karla – Antonia Bodocan 
- dependentă de droguri, utilizează dialoguri şi ges-
turi ce generează instabilitate, trecându-se rapid de 
la iubire la indiferenţă, la violența fizică şi de limbaj. 
Căldura sufletească este înlocuită rapid de neputință, 
de lipsuri, de iubirea neîmpărtăşită. 

Bătrânul tată, interpretat cu naturaleţea unui 
fin regizor şi actor în persoana lui Paul Chiribuţă, a 
acumulat o experiență bogată de viaţă şi, astfel, ne 
destăinuie neputinţa vârstei, a bolilor bătrâneţii, 

a lipsurilor, comunicarea şi empatia celor din jur 
tinzând spre zero. Interpretarea bătrânului tată ce 
redevine copil din punct de vedere mental, neaju-
torat din punct de vedere fizic, ne pune pe gânduri, 
ne reaminteşte de existenţa părinților, a bătrânilor 
noştri, ce necesită o atenţie aparte, imposibil, în anu-
mite cazuri, de atins. Victime ale modului infernal de 
a trăi îi suntem cu toţii, tocmai de aceea autorul şi re-
gizorul se folosesc de pârghia sensibilității pentru a-şi 
atinge scopul. Şi reuşesc acest lucru cu prisosinţă pe 
tot parcursul piesei. 

Spectacolul transmite emoție, iar interpretarea 
scenică a actorilor evidenţiază conflictele interioare 
ale omului şi ne prezintă în mod direct, fără menaja-
mente, ezitările fiecăruia dintre noi, luptele continue 
cu dorinţa nestăvilită de Libertate - năzuinţa iluzorie a 

umanităţii. Jocul de cuvinte ne menţine 
în prezentul dur al cotidianului, ne 
apasă precum o umbră rece a fatalității, 
a păcatelor ce trebuie ispăşite cu orice 
preţ, chiar cu victime colaterale.  Lim-
bajul, pe alocuri violent, dur şi aparent 
vulgar, ne descrie înfrânările pe care 
încercăm, dar nu reuşim să le suprimăm 
în totalitate.

Nu voi încerca să divulg subiectul 
piesei, ci voi deschide ochii spectatoru-
lui pentru a se aşeza cuminte în fotoliul 
sălii de spectacol pentru a trăi o emoţie 
pură, dar al cărei final o să doară. Visul  

libertăţii ne atrage într-un război inegal cu fatalismul 
naturii umane în lupta cu propriul destin. 

 Ruptura dintre generații, nevoia unei comunicări 
interumane, adâncesc diferenţele percepţiilor umane  
despre viață. Drama este identificată în fiecare mişcare 
scenică, în text, în expresivitatea personajelor inter-
pretate cu profesionalism, cu dăruire.  Aparenta lib-
ertate la care aspiră personajul principal este de fapt 
o mlaştină în care se afundă, îşi îngroapă idealurile şi 
visele colective. Suferinţa interioară, lipsa resurselor 
pentru nevoile curente duc la tragedii. 

(Continuare în pag. 14)

vâlcene, Daniela Ștefănescu, secretar-literar la Teat-
rul Anton Pann din Rm. Vâlcea, Dana Stan, poetă, Ion 
Micuț, epigramist, Ioan Nicuță Lungu, poet, Veronica 
Stan, poetă. Intermezzo-urile muzicale le-a asigurat 
cantautorul de muzică folk, Dan State. Au participat 
și jurnaliștii: Gigi Poșircă, Violeta Scrociob și Petre Si-
mion Cichirdan.

A consemnat, Aritina-Mihaela IONESCU 

Poetului Ovidiu-Cristian Dinică

Poezia lui Ovidiu, este caracterizată 
“Istorie-a Poeticii”, în Metafizică, o Cartă!
Ca și Filosoful Hegel, pune mult accent pe sine
Începând de la Descartes, pân’ la un apogeu în bine!

Dar și la o concluzie, o vreme provizorie:
De la sine-n colectiv în apogeul incluziv!
Se spune-adesea că o rimă, poat’ să fac-o poezie
Însă rima singulară, rămâne în “bejenie”...

Se pune-atuncea întrebarea: ce face o experiență?
Doar bine, dacă-i etică și cu repere în decență!
În spirit, peisaj, sau omul,  în experiment poetic,
Ovidiu-Cristian Dinică, îl face nobil, deci și etic!

El are un mod aparte, dar și foarte personal:
Vibrează la frumos, sensibil! Respinge ce e fad, banal...
El își subordonează versul; stăpânește poezia
Ne transmite senzualul, ne conferă bucuria!

De-ntreabă unii: “păi de ce”? Ca ascendentul să-l atingă!
E înțelesul mondial, ca ascultarea să ne “ningă”!
Cu sentimente receptive, ca lumea s-o apropiem
De transcendentul ce-l dorim, apoi să le unificăm!

Se-ntâmplă ca un Poem, superficial să pară...
Dar vei vedea că nu-i așa, dacă citești a doua oară!
Vei observa că-i doar fundalul, jocului de timp prezent
Altfel, scapi esențialul și-ai crede că e absent...

Ovidiu este un Poet, desigur al timpului său...
De-l înțelegi, sigur vei spune: că e și-al timpului tău!

Iată ultimele scrieri, als dlui. Ov.Cr.Dinică:

“Accidentul” și “Aneta”, “Pasărea”, “Buchet cu flori”, 
“Copila”, “Drum înzăpezit”, citite din amurg, în zori! 
“Valea Babei” și “Coșmarul”, “Toate (vor fi) la timpul 
lor”, “Ihtiologul”, va fi “Liber”, în “Socoteala” cărților!

Autor: Paulian BUICESCU; Documentare & Teh-
no-Redactare: Maricela-Paraschiva Buicescu. Bib-
liografie: Ovidiu-Cristian Dinică, “Respirații Poetice”, 
Rm.Vâlcea, 2023; Ovidiu Cristian Dinică, “Valea Ba-
bei”, Rm.Vâlcea, 2023.

VIzITĂ „DE LUCRU” LA COLEGII UzPR-VÂLCEA
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Arhim. Veniamin MICLE

Din cele relatate, se desprind 
următoarele date certe: 

1520 ianuarie 10, ultima menţiune 
în hrisoavele oficiale a lui Barbu 
Craiovescu; 1520 martie 9, inscripţia 
de pe piatra sa de mormânt, şi 1520 
aprilie 10, dania făcută de jupaniţa 

Neagoslava, singură, fără soţul ei. Pe baza acestor 
documente istorice, se constată că Epitrahilul dăruit 
Mănăstirii Bistriţa, în anul 1521, a fost făcut după 
moartea lui Barbu I Craiovescu. Mai mult, Stelian 
Metzulescu subliniază faptul că inscripţia epitrahilului 
dă naştere la următoarele observaţii: Apariţia 
bătrânului „Barbu Pahomie” – nume adoptat la 
călugărire – alături de soţia sa „doamna Neagoslava”, 
numele de jupaneasă, este surprinzătoare; dacă într-
adevăr ar fi îmbrăcată în rasă monahală – aşa cum 
susţin unii istorici şi cercetători – ar fi fost normal să 
aibă inscripţia „Salomia”, nume pe care se spune că şi 
l-ar fi adoptat când s-a călugărit. Autorul conchide că 
„marele ban al Craiovei Barbu I, s-a călugărit numai în 
ultimele zile ale vieţii sale, luând numele de Pahomie”.

În consecinţă, Stelian Metzulescu scrie: „Acesta 
este stadiul în care se află chestiunea cu privire la 
identificarea celor două personaje reprezentate 
pe patrafirul dăruit Mănăstirii Bistriţa: Barbu 
banul Craiovei, numit pe călugărie Pahomie, „père 
Pacôme” şi soţia sa numită pe călugărie Salomia, 
sau „Ilinca”, care în anii 1906 şi 1959 se dovedise că 
este înveşmântată cu „portul călugăresc”, iar în anul 
1936 că este reprezentată „într-un costum care diferă 
de cel de toate zilele, al contemporanelor... şi este 
imposibil să nu se recunoască influenţa Dalmaţiei, 
de artă occidentală în acelaşi timp”, pentru ca un 
cercetător să constate în anul 1958 că „unele detalii 
ale îmbrăcămintei jupâniţei Salomia, cum este de pildă 
învelitoarea întunecată a capului, aşezată asemenea 
unei marame, şi fustă albastră largă, cu dungi roşii, 
amintind vâlnicul oltenesc, merită să fie subliniate”. 
Deci, marele ban este reprezentat călugăr, sub numele 
de Pahomie, iar  jupaniţa  Salomia, în  costum  de  
doliu pentru soţul care deja decedase. 

Date interesante, referitoare la marele ban Barbu 
şi soţia sa Neagoslava, oferă şi Tabloul votiv al bisericii, 
situat pe peretele de vest, la sud de uşa de la intrare; 
cei doi susţin macheta bisericii, mărturie fidelă a 
aspectului arhitectonic original. Odată cu lărgirea 
glafului uşii, capul Neagoslavei şi inscripţia cu numele 
ei s-au distrus. O „restaurare” a părţilor distruse a 
fost făcută probabil imediat de zugravii pridvorului 
adăugat în 1710, dar fără grija de a rămâne fideli 
portretului distrus, ci numai pentru a nu lăsa imaginea 
unui trup lipsit de cap. Aceeaşi reîntregire a fost 
făcută şi în partea de nord a uşii, unde jumătate din 
figura Sfântului Constantin fusese distrusă. Perechea 
împăraţilor Constantin şi Elena susţinând crucea 
alcătuieşte corespondentul simetric al perechii 
ctitorilor, de cealaltă parte a uşii.

CTITORII BISERICII BISTRIțENE
„SCHIMBAREA LA FAțĂ”

(II)

Referitor la acest Tablou, Alexandru Odobescu 
făcea următoarele constatări: „Pe peretele din în¬tru 
bisericii, la dreapta uşii se vede zugrăvit jupan Barbul 
vel Ban, pe nume călugăresc „Pahomie”, cu părul şi 
cu barba mare, albă, şi alături cu dânsul jupaniţa lui 
în costum vechi, dar cu numele şters; amândoi, ca 
ctitori, ţin pe mână bisericuţa”.  

De asemenea, analizând îmbrăcămintea jupane-
sei Salomeea, Stelian Metzulescu afirmă – pe bună 
dreptate – că este „contrarie tuturor regulilor călu-
găriei: rochia albastră cu dungi roşii, ce reprezintă lux,  
bogăţie, frumuseţe, numai călugărie nu”, iar în altă 
parte, scrie: „Costumele ctitorilor sunt de ceremonie”. 
La fel, C. Nicolescu observă că nici costumul lui Barbu  
Craiovescu nu are nimic comun cu uniforma monahală; 
„el poartă aruncată pe umeri o mantie de culoare 
ocru, prinsă în piept cu o agrafă. De sub ea se vede 
un caftan albastru şi o tunică roşie”. Deci, se poate 
conchide că Tabloul votiv a fost realizat în perioada 
când personajele reprezentate nu erau călugărite.  

Cercetând cu mai multă luare aminte tabloul 
votiv, Al. Efremov scrie că: „Suntem surprinşi 
observând anumite aspecte, anumite detalii, ale 
picturii. Imaginea Neagoslavei, din care s-a păstrat 
doar o parte din costum, restul fiind deteriorat şi 
repictat grosolan, nerespectându-se nici proporţiile 
şi nici culorile, ci doar poate numai croiala hainelor 
şi podoaba capilară, ne demonstrează fără echivoc, 
că este îmbrăcată într-un costum laic, asemănător cu 
cel al personajelor feminine din picturile votive ale 
Bisericii episcopale de la Curtea de Argeş. Este deci 
evident că Neagoslava la data executări „portretului” 
său nu era călugărită. Costumul lui Barbu Craiovescu 
nu are nici el nimic comun cu odăjdiile monahale… 
De subliniat este că jupan Barbu are capul descoperit, 
lucru inadmisibil pentru un călugăr. Faptul că el apare 
în costum călugăresc pe epitrahilul din 1520–1521…, 
este semnificativ”. Carmen Laura Dumitrescu afirmă 
despre „chipul lui Barbu Craiovescu că are toate 
calităţile unui portret bine individualizat”.

Totuşi, potrivit lui Stelian Metzulescu, s-ar putea 
observa două variante în compoziţiile iconografice 
ale lui Barbu I Craiovescu: în fresca bolniţei Mănăstirii 
Bistriţa, scena e mai calmă, mai sobră, în timp ce 
pe pânza pictată, cu toate că gesturile personajelor 
sunt aceleaşi, atitudinea este mai bine exteriorizată: 
Barbu I Craiovescu înaintează cu capul înclinat pe o 
mână, iar cu cealaltă arată spre Mănăstirea Bistriţa, 
având o mişcare mult mai sugestivă; izolat, formează 
centrul tabloului, urmat de convoiul boierilor olteni, 
cu expresii afectate, pentru a da o impresie favorabilă 
temei, precum şi admiraţia fondului tabloului; acest 
fond dezvăluie un adevărat sentiment admirativ prin 
compoziţia lui.

Deasupra portretului, ce reprezintă pe marele 
ban Barbu, se află inscripţia: Жупа(н) Барбу(л) бан 
прђимє-нова имє єму Пахомїє. Atât transcrierea 
cât şi traducerea ei în limba română au dat naştere 
la interpretări diferite. Citită în anul 1905 de N. Iorga, 
savantul a tradus-o prin: „Jupan Barbu: i s-a schimbat 

numele în Pahomie”. Virgil  Drăghiceanu o transcrie: 
Жупан Барбул бан прє имєн нова имє єму Пахомїє, 
şi o traduce prin: „Jupan Barbul, pe nume nou, numele 
lui Pahomie”. Prof. V. Brătulescu s-a sesizat de această 
interpretare şi comentează: „Inscripţia slavă tradusă 
în spiritul limbii române şi folosirea expresiei aproape 
românească în formă: (pe nume nou), cred că este de 
natură să pledeze pentru o pictură mai târzie decât 
cea de la origine, cum susţine V. Drăghiceanu”. În 
recenta lucrare a lui Constantin Bălan, inscripţia este 
tradusă astfel: „Jupan Barbul ban şi-a preschimbat 
numele său [în] Pahomie”. Carmen Laura Dumitrescu 
o consideră „atât de evident aluzivă la un eveniment 
foarte apropiat în timp de momentul redactării, încât 
are o rezonanţă de acţiune înfăptuită hic et nunc”. 
S-ar fi putut însă ca pictura să fi fost mult posterioară 
datei construirii. Este deci consemnarea momentului 
în care Barbu Craiovescu s-a lepădat de cele lumeşti, 
inclusiv de vechiul său nume”.

Abordând problema, Al. Efremov constată aceste 
inadvertenţe şi a considerat firesc să analizeze mai 
atent inscripţia, s-o compare cu altele care însoţesc 
figurile sfinţilor, neprezentând îndoieli cu privire la 
autenticitatea lor, şi conchide: „Cu toate că inscripţia 
de care ne ocupăm este făcută tot cu alb pe fond 
albastru închis ca şi în cazul celorlalte şi se observă o 
încercare de a respecta caracterul literelor, constatăm 
că ductul este mai puţin ferm, că există deosebiri în 
grafică, iar literele sunt mai puţin zvelte şi elegante”. 
Autorul consideră important să sublinieze „diferenţa 
evidentă şi semnificativă în acelaşi timp pe care o au în 
formă şi în spiritul lor inscripţiile de pe obiectele de artă 
mai sus citate şi cea din tabloul ctitoricesc. Observăm 
că pe epitrahil, donatorul se numeşte sau mai curând 
numai se aminteşte simplu „Barbu Pahomie”, ajutorul 
şi cheltuiala fiind numai ale soţiei sale, el renunţând 
prin călugărire la cele lumeşti, iar pe panaghiar cu 
umilinţă se numeşte „robul lui Dumnezeu monahul 
Pahomie”. Pe tabloul votiv, în schimb, el poartă titlul de 
„jupan Barbul”, aşa cum obişnuia să se denumească 
nu numai în documente, dar şi pe numeroase obiecte 
donate diferitelor lăcaşuri în timp ce deţinuse cele 
mai mari dregătorii din Ţara Românească”. Spre 
exemplificare, amintim doar câteva dintre obiectele 
pe care donatorul se intitulează „jupan Barbul”: Pocal 
donat Mănăstirii Bistriţa; Panaghiar donat mănăstirii 
Tismana; Anaforniţă donată Mănăstirii Bistriţa; Chivot 
donat Mănăstirii Bistriţa; Căţuie donată Mănăstirii 
Tismana.

Spre deosebire de opinia lui V. Brătulescu, Al. 
Efremov afirmă că pledează nu pentru „o pictură mai 
târzie”, ci doar pentru o inscripţie posterioară picturii, 
adăugând că inscripţia de pe piatra de mormânt a 
banului Barbu, aşa cum a copiat-o N. Iorga, în ceea ce  
priveşte schimbarea numelui în Pahomie, diferă ca  
formulare şi este mult mai apropiată de uzanţa timpu-lui. 
De asemenea, autorul scrie că este interesant de rele- 
vat faptul că, toţi cercetătorii care au „studiat” portre- 
tul ctitoricesc, desigur sub influenţa inscripţiei pe care  
o poartă şi care spune: „Jupan Barbul pre numele nou 
numele lui (este) Pahomie”, au ajuns la convingerea 
fermă, ,,indiscutabilă”, dar pe care dorim s-o subli-
niem, că marele dregător este reprezentat după călu-
gărirea sa, gest, pe care după cum se ştie, l-a făcut la 
bătrâneţe, încă în timpul domniei lui Neagoe Basarab, 
al cărui sfetnic apropiat era, apărând pentru ultima 
oară în actele oficiale domneşti la 10 ianuarie 1520.

Deci, în baza celor mai sus arătate, se poate 
afirma fără frică de a greşi prea mult, că tabloul votiv 
din „bolniţa” Bistriţei reprezintă pe ctitori înaintea 
călugăririi lor, iar inscripţia, după toate probabilităţile, 
a fost făcută ulterior (Va urma).
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Marian PĂTRAȘCU
 

Colectivizarea după model sovi-
etic declanșată în România de 

către noul regim autointitulat „dem-
ocrat-popular” (aiurea!) începând cu 
anul 1948, nu a avut succes în co-
munele din partea de nord a Platou-
lui Cotmeana, fosta Regiune Argeș, 

deși era o zonă deluroasă și nu de munte, așa cum 
se întâmplase în Loviște, de exemplu, unde au existat 
totuși două excepții: „întovărășirea” din Câinenii Mari 
(cu terenul de pe Malu’ Podului și cel din… Câmpu’ 
Sărăcineștilor, comuna Racovița!) și „colectivul” (GAC, 
apoi CAP) din Boișoara; asta - nu neapărat datorită 
reliefului destul de accidentat și opoziției localnicilor, 
care n-a lipsit nici ea, ci fiindcă solul, un podzol de 
cea mai proastă calitate, era total necorespunzător 
pentru o agricultură cât de cât eficientă. În zonă, o 
mare răspândire o aveau pe atunci livezile de pruni 
și pădurile seculare de stejar, specie care, dădea cel 
mai bun lemn din care se produceau butoaiele pen-
tru țuică și vin, fapt datorat tocmai calității proaste a 
solului care obliga arborele să-și dezvolte o rădăcină 
corespunzătoare pentru a supraviețui.

Deși nu era colectiv, numeroși locuitori mai înstăriți 
din satele risipite în acea zonă au fost declarați „chia-
buri” și supuși la numeroase șicane și hoții din partea 
regimului. unul dintre aceștia era și preotul Miron 
Cernat. După absolvirea în plin război a Seminarului 
Teologic din Râmnicu Vâlcea și a Facultății de Teolo-
gie din Suceava (de fapt, din Cernăuți, evacuată la 
Suceava în urma ultimatumului sovietic din iunie 1940 
și cedarea către uRSS a Basarabiei și Bucovinei de 
Nord), timp de trei ani a slujit ca diacon la Mânăstirea 
„Sf. Muceniță Filofteia” din Curtea de Argeș, iar după 
ce s-a preoțit, tot atunci s-a și căsătorit, ajungând pre-
ot într-o comună vecină cu cea natală. Făcea naveta 
cu șareta, locuind la început în casa părintească apoi, 
cu timpul, tot acolo și-a realizat propria-i gospodărie, 
fiind cel mai mare dintre cei nouă copii ai părinților 
săi. După patru ani de slujire în acea comună, s-a ap-
ropiat și mai mult de domiciliu, devenind preot paroh 
în unul dintre satele comunei natale. Acolo a slujit cel 
mai mult - peste 30 de ani, construind și o biserică 
nouă cu bani din donații, dar și din propriile-i buzu-
nare, aprobarea autorităților atee pentru construcție 
fiind obținută printr-un subterfugiu inteligent, în 
sensul că primul secretar al Regiunii Argeș habar n-a 
avut ce documentație a aprobat, aceasta fiind plasată 
strategic într-un maldăr întreg de documente aduse 
la semnat. Când a început construcția bisericii, pre-
otul a și fost luat la întrebări de Securitate; el însă le-a 
arătat documentația cu aprobarea șefului cel mare al 
regiunii iar ei  au… înghițit în sec și l-au lăsat în pace…        

Părintele Miron era într-adevăr un om înstărit 
atunci când în țară a început nebunia colectivizării, 
preoteasa provenind și ea dintr-o familie înstărită și 
venind în noua familie cu o dotă deloc de neglijat. Așa 
se face că, în acel moment, familia preotului era pro-
prietara a 15 ha de pădure și peste 10 ha de terenuri 
arabile și livezi de pruni răspândite pe întregul terito-
riu al comunei. De asemenea, mai deținea și un cazan 
de țuică din cupru pur cu o capacitate de 40 de vedre, 
prevăzut cu amestecător mecanic din cupru masiv în 
interior și o serpentină de răcire dublu elicoidală fixată 
în centrul unui butoi metalic cu raportul înălțime/
diametru (H/D) de 1,5/1,0 metri; toată amenajarea 
necesară acestui scop (povarna) era situată în livada 
din spatele gospodăriei, pe malul unui iaz cu izvor pro-

CAzANUL DE țUICĂ priu, din care se alimenta continuu cu apă prin cădere 
liberă sistemul de răcire. Noul regim i-a confiscat însă 
părintelui Miron toată pădurea, trecând-o în propri-
etatea statului, dar și 8 din cele 10 ha de terenuri ara-
bile și livezi, pe care le-a atribuit unor sărăntoci care, 
din oportunism, se înscriseseră în Partidului Munci-
toresc Român. De asemenea, i-a fost sigilat cazanul de 
țuică și i s-a interzis să-l mai folosească în interes per-
sonal, ci în folosul tuturor cetățenilor și numai atunci 
când autoritățile dispuneau, producția de țuică fiind 
strict controlată, cel care și-o producea alegându-se 
doar cu o mică parte din ea, cea mai mare parte fiin-
du-i de fapt confiscată.

Părintele Miron și preoteasa erau însă și părinții 
a șase copii, patru băieți și două fete, care, cu toate 
opreliștile puse de regim din cauză că părinții lor 
fuseseră declarați chiaburi, în cele din urmă toți au 
urmat și absolvit cu brio studii superioare, ajungând 
preoți, medici și ingineri, cu realizări profesionale 
importante și deosebit de respectați în comunitățile 
în care trăiesc până astăzi. Gândindu-se deci la 
viitorul lor, au pus ban lângă ban și au început să 
cumpere pământ de la cei dispuși să vândă, asta era 
totuși posibil deoarece am arătat că acea zonă nu 
era cooperativizată. Între altele, au cumpărat și 2 
pogoane de teren arabil situat chiar peste drum de 
clădirea Sfatului Popular. Terenul avea într-un colț și o 
moară de foc, dar preotului nu i s-a permis să devină 
și proprietarul ei, ci a fost desemnat doar administra-
tor, având obligația de a plăti anual un impozit deloc 
neglijabil, precum și anumite cantități  (cote) din po-
rumbul și grâul luate ca „uium” la măcinare. 

Pe la începutul anilor ’60, la casa părintelui Miron 
s-a prezentat președintele Sfatului Popular, un țigan 
care absolvise doar patru clase primare, atâtea câte 
se puteau absolvi la școala din comună, pentru ci-
clul secundar, respectiv, clasele V-VII, elevii trebuind 
să meargă la școala dintr-o comună vecină; avea el 
pentru sfinția-sa o propunere, care astăzi s-ar numi 
„de afaceri”. Acesta, în ciuda educației limitate, nu era 
totuși lipsit de o oarecare inteligență nativă, mai pre-
cis avea acea deșteptăciune șmecherească, specifică 
etniei sale, și căreia dintotdeauna i-au căzut victime 
oameni ușor de păcălit:

– Părinte, uite care-i treaba! După cum vezi am ve-
nit în casa sfinției tale singur, deci în calitate neoficială, 
fiindcă ceea ce-ți voi propune are un oarecare iz de 
ilegalitate care necesită ca eu să-mi pun la bătaie nu 
doar funcția pe care mi-a încredințat-o partidul, ci 
poate chiar mai mult de atât.

– Spune, domnule președinte, te ascult! – i-a 
răspuns părintele Miron după ce a pus pe masă o 
sticlă de țuică și două păhărele.

– Știi că școala noastră e veche, dărăpănată și a 
devenit și neîncăpătoare. Eu am reușit să-i conving 
pe cei de la raion că avem nevoie de o școală nouă, 
în care să se facă și clasele celelalte, nu doar primele 
patru ca până acum. Aceștia mi-au promis că vor 
interveni la regiune pentru fondurile necesare nu-
mai după ce le voi dovedi că am terenul pe care să 
fie construită. Știu că sfinția ta ai două pogoane de 
pământ chiar peste drum de Sfatul Popular, acolo 
unde ai și moara. Eu te respect prea mult ca să ți le 
confisc, deși mi-ar fi foarte ușor s-o fac iar partidul 
chiar ar aprecia asta ținând cont că în comuna noastră 
nu s-a făcut gospodărie agricolă colectivă. uite ce-ți 
propun: dă-mi voie să trec în proprietate publică 
un pogon din acel teren pe care să se construiască 
școala și, în schimb, eu te voi face proprietar cu acte 
pe un pogon din islazul comunal, iote, chiar aci lângă 
gospodăria matale. Ce zici, e bine așa?

– Apăi, dacă-i vorba de o școală nouă, accept 
schimbul acesta, cum să nu? Și Dumnezeu să-ți ajute 
pentru gândul tău cel bun!

– Atunci, așa rămâne, sfinția ta, hai noroc și să fie 
într-un ceas bun! Doamne Ajută!

Cei doi au ciocnit și băut câte două păhărele de 
țuică, după care președintele Sfatului Popular i-a zis 
părintelui Miron:

– Am să fac cât de repede pot actele și după aia 
am să-ți trimit vorbă să vii ca să le semnăm… Tii, că 
bună țuică mai ai, părinte! 

Pricepând unde… bate, părintele Miron i-a dat la 
plecare președintelui Sfatului Popular o butelcă de 
stejar de 3 litri plină cu țuica lui veche, galbenă ca 
uleiul și tare bună… 

Deși atunci se cam îndoia de cele auzite din gura 
țiganului-președinte de Sfat Popular, iată că, în doar o 
lună de zile de la această discuție, părintele Miron era 
proprietarul cu acte al unui pogon de teren din islazul 
comunal, cu cadastru și borne de demarcare puse din 
dispoziția edilului comunei, care, desigur, nu făcuse 
toate astea fără aprobarea cel puțin a autorităților 
raionale la care avea trecere, nu se știa prin ce mijlo-
ace și nici n-avea importanță asta. Pe acel pogon de 
pământ din islazul comunal părintele Miron avea să-și 
amenajeze o livadă de pruni de toată frumusețea…

Cum am spus, cazanul de țuică nu era pus în 
funcție decât la ordinul președintelui Sfatului Popular 
care trimitea secretara și șeful de post să i-l desigileze; 
aceștia îi înmânau părintelui și un tabel cu numele ce-
lor care urmau să-și facă țuica iar după ce ei terminau, 
cazanul era din nou sigilat, și tot așa, de mai multe ori 
chiar într-un „sezon”, adică de toamna târziu și până 
înspre primăvară. Părintele Miron nu înțelegea de ce 
nu erau lăsați oamenii să-și facă țuica până terminau 
toți, dar nici nu întreba autoritățile de ce procedau 
astfel, mai ales că el și rudele sale apropiate erau ul-
timii cărora li se permitea să-și facă țuica, el înțelegând 
că așa ceva i se întâmpla din rea intenție, mai ales din 
partea secretarei Sfatului Popular, o femeie trecută de 
prima tinerețe, de o răutate și invidie aproape pato-
logice, o… cațaoană care-i tot da întruna cu… partidul 
în jos-partidul în sus, dar și a șefului postului de miliție 
care, dacă ar fi putut, l-ar fi lăsat doar cu hainele de 
pe el, atât de hain și de îndoctrinat de comunism era. 
Mai mult, fiindcă se dusese vestea ce țuică bună se 
face la părintele Miron, cazanul era desigilat și pornit 
pentru tot felul de mahări de la raion și chiar de la re-
giune care-și cărau acolo boasca în butoaie sau chiar 
în cisterne pe două roți... 

De fiecare dată când se pornea cazanul, sigi-
liile erau aruncate neglijent pe unde se nimerea. 
Precaută, preoteasa le aduna pe furiș, lega de sfoara 
fiecăruia un cartonaș pe care scria data la care a fost 
rupt și apoi le punea într-un săcotei de pânză pe care-
l ascundea deasupra unei grinzi din podul casei, „nu 
se știe când ne-or fi de folos”, își spunea în sinea ei, 
părintele însuși habar n-avea de această faptă a soției 
sale...        

Bietul părinte mai avea de suferit și din alt punct 
de vedere: mulți dintre cei care-și făceau țuica la 
povarna lui dădeau iama noaptea prin lemnele, cui-
barele, păsările și chiar prin pivnița și cămara fami-
liei lui, indiferent câte lacăte le-ar fi pus. Degeaba a 
reclamat aceste jafuri, mai întâi verbal, apoi și în scris 
la președintele Sfatului Popular și la șeful postului de 
miliție, aceștia n-au mișcat un deget pentru rezolva-
rea situațiilor reclamate, ba chiar dădeau semne, în 
special șeful de post, că se bucură de ceea ce i se 
întâmpla. Exasperat, părintele Miron a făcut o plân-
gere și la șeful miliției raionale. La puțin timp după 
aceea a fost convocat la postul de miliție din comună, 
unde șeful de post l-a și luat la rost răstindu-se nervos 
la el:

– Așa, așa, părințele, ne-ai reclamat pe mine și pe  
tovarășul președinte la raion, credeai că ne și înfunzi,  
nu-i așa? Ei, uite c-ai făcut rahatu’ praf cu asta: recla-
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mația dumitale s-a întors spre competentă rezolvare 
tot la mine! Că numai eu sunt competent pentru așa 
ceva, ai priceput ce mi-au zis șefii la care ne-ai rec-
lamat? Iar eu am s-o rezolv cum vrea mușchiu’ meu, 
canci adică, na! Las-că te-nvățăm noi minte!

Așa era: părintele Miron a rămas stupefiat când a 
văzut rezoluția șefului miliției raionale!

Pe la sfârșitul iernii următoare, pe înserat, când 
în sfârșit fusese „programată” să-și facă țuica sora 
lui cea mare, dar el încă nu, în fața casei preotului a 
oprit o mașină GAZ din care au coborât secretara cea 
cațaoană, doi bărbați între două vârste, îmbrăcați în 
haine negre de piele,

șeful de post și alți doi milițieni. Le-a ieșit în 
întâmpinare preoteasa, cei doi bărbați străini re-
comandându-se a fi „de la raion”. Cu inima strânsă, 
bănuind ce e mai rău, preoteasa i-a poftit în casă, 
unde, nici una nici alta, șeful de post a și întrebat-o 
răstit:

– Popa unde e, ia cheamă-l încoace, avem de vor-
bit!

– Părintele nu e acasă, a plecat la o conferință la 
Curtea de Argeș, vine abia poimâine. Dar… ce aveți cu 
el, ce s-a întâmplat?

– Ați fost reclamați că faceți ilegal țuică, mâine tri-
mitem o echipă de muncitori să demonteze cazanul, 
vi-l confiscăm și-l predăm la „Vinalcool” Drăgășani! Iar 
dumneata vii acum cu noi la postul de miliție să dai 
declarație ce și cum!

Preoteasa i-a răspuns hotărâtă, aproape pe același 
ton pe care i se adresase milițianul:  

– Nu! Nu vin astă-seară, se întunecă și-mi este urât 
și frică singură pe drum, am să vin mâine dimineață! 
Și dau orice declarație vreți dumneavoastră dar nu-
mai dacă sunt de față și acești doi domni de la raion. 
Voi veni cu dovezi că totul este o minciună, o în-
scenare ordinară provenită numai din răutate, invidie 
și dorință prostească de răzbunare. Vă rog, faceți-mi 
această favoare! – a mai zis biata preoteasă, adresând 
rugămintea celor doi străini cu glasul schimbat de 
astă dată.

Șeful de post a vrut imediat să-i răspundă, făcând 

chiar o mișcare amenințătoare către preoteasă, dar 
unul dintre cei doi „de la raion”, l-a oprit prinzându-l 
strâns de braț și vorbind înaintea lui:

– Stimată tovarășă, vă promit că mâine la ora 
zece noi doi ne vom întoarce la Sfatul Popular! Să fiți 
prezentă acolo cu dovezile pe care ziceți că le aveți în 
favoarea dumneavoastră și vă vom asculta cu cea mai 
mare atenție. 

– Vă mulțumesc pentru înțelegere, sunteți un om 
tare cumsecade, Dumnezeu să vă dea sănătate și să 
vă ajute în tot ce faceți! – i-a răspuns preoteasa cât 
de cât ușurată.

A doua zi preoteasa a venit la Sfatul Popular și ce-
lor de mai sus, cărora li s-au alăturat președintele și 
secretarul de partid pe comună, a prezentat dovezile 
de care pomenise în seara precedentă, anume - toate 
sigiliile cazanului de țuică îndepărtate de-a lungul tim-
pului de nimeni altcineva decât de către… autorități, 
fiecare cu data la care a fost rupt! Le-a mai prezen-
tat și toate listele datate corespunzător cu cei care-
și făcuseră țuica după fiecare desigilare a cazanului. 
Prezentarea a făcut-o oarecum teatral, în sensul că 
pur și simplu a golit săcoteiul cu sigilii fix în fața celor 
doi „de la raion”, care se așezaseră la mijlocul mesei 
lungi din biroul președintelui Sfatului Popular, efect-
ul fiind surpriza totală a acestora și… sfeclirea, tot… 
totală a celorlalți! urmarea? Toți cei care reprezentau 
autoritățile comunale au fost imediat destituiți iar fa-
milia preotului Miron Cernat a fost lăsată în pace.

Peste ani, când șeful de post ajunsese milițian în 
Râmnicu Vâlcea, s-a auzit că băiatul cel mare al lui 
ar vrea să se însoare cu fata cea mare a părintelui 
Miron, studentă la medicină în ultimul an. Precaut, 
preotul a vorbit mai întâi cu fiică-sa ce și cum, după 
care lămurindu-se cum stau lucrurile, i-a transmis 
milițianului să nu cumva să-i calce curtea în pețit 
fiindcă el nu are fată de dat după băiatul unuia care 
ani de zile i-a făcut viața amară...

De-a lungul vieții, părintele Miron a avut parte 
de nenumărate întâmplări în care el și familia lui s-au 
simțit ocrotiți de Dumnezeu. Iată doar una dintre ele, 

Cu câțiva ani înainte de căderea comunismului, pe 

când prim-secretar al Comitetului Județean Vâlcea al 
Partidului Comunist din România era Venerica Pătru, 
fratele cel mic al preotului Miron Cernat și soția lui, 
responsabili ai unui restaurant din Băile Govora, au 
fost anchetați sub acuzația că ar fi încălcat Legea nr. 
18/1968, care sancționa dobândirea ilicită de bunuri 
și bani. Locuința soților Cernat din Băile Govora le-a 
fost percheziționată la sânge de către milițieni, pro-
curori și securiști, care au lăsat un adevărat dezastru 
în urma lor, negăsind însă nimic compromițător. Între 
altele, aceștia au vandalizat și o icoană sfințită a Maicii 
Domnului cu Pruncul Iisus în brațe, o pictură pe lemn 
de dimensiuni destul e mari și cu rama foarte groasă, 
care era pusă în sufragerie pe peretele de la răsărit, 
credeau că cine știe ce valori erau ascunse în ea. 
Icoana le fusese dăruită de părintele Miron, cu ocazia 
cununiei lor în biserica din satul natal, tânăra soție fi-
ind originară din Băile Govora, unde s-au și stabilit. La 
rândul său, părintele o primise în dar de la episcopul 
Argeșului și Râmnicului, vrednicul de pomenire Iosif 
Gafton, ca semn de apreciere pentru tot ce realizase 
sfinția sa. Pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mașina în 
care se aflau cei care făcuseră percheziția a avut un 
accident groaznic în urma căruia toți cei șase pasageri 
au murit pe loc, șoferul scăpând cu viață ca prin mi-
nune dar fiind grav rănit. La câteva zile după accident, 
intrigată de cele întâmplate și ajungându-i la urechi 
„aprecierea” tot mai des vehiculată cum că „Dumne-
zeu nu doarme”, Venerica Pătru s-a dus personal la 
Băile Govora, vrând neapărat să-i cunoască pe soții 
Cernat și să vadă cu ochii ei icoana vandalizată de an-
chetatori. Pe drumul de întoarcere la Râmnicu Vâlcea, 
exact în același loc unde avusese loc accidentul în 
care muriseră anchetatorii, și mașina în care se afla ea 
avut un accident, însă unul mult mai puțin grav decât 
precedentul, ea fiind singura accidentată mai serios, 
fără a-i fi pusă însă viața în pericol, deși a necesitat 
o săptămână de spitalizare. Atunci, speriată de cele 
petrecute, a dispus anularea anchetei și, implicit - cla-
sarea dosarului de urmărire penală a soților Cernat…

                                                                                                                                                      
               24 decembrie 2022 - 10 ianuarie 2023                                  

Mircea VASII

Pe data de 03 noiembrie 2022, în frumosul lăcaș de cultură 
,,Clubul Seniorilor” din renumita stațiune Călimănești, s-au 

înființat prin trageri de inimă și vii simțăminte unii dintre cei care 
încă mai încearcă să susțină și să ducă mai departe flacăra vie a 
culturii de pe malurile Oltului, și nu numai…Adică, niște inimoși 
călimăneșteni s-au întâlnit, s-au întreținut, au discutat și au pus la 
cale a patra ședință de anul acesta a Cenaclului ,,A.E.Baconski” din 

Călimănești. Acest Cenaclu a fost înființat în anul 1991 și a fost condus,-cu mici 
intermitențe – de către profesorul Teodor Zamfir, care a încercat de fiecare dată să 
țină sus stindardul culturii, aducând în manifestările sale talente și tinere talente 
literare și nu numai, abordând la fiecare ședință câte o tematică legată fie de o 
ilustră personalitate a culturii române și opera sa,  fie de alte personalități locale, 
călimăneștene sau vâlcene. A mai fost condus și de  regretatul Dumitru Mitrana, și 
o perioadă de domnul profesor Constantin Geantă.

Prin anii tulburi ai ,,tranziției” nouăzeșciene, acest Cenaclu nu a fost  abando-
nat , dar ședințele s-au mai rărit din varii situații, -nu motive-, și a fost reluat în vara 
lui 2002, când iarăși domnul profesor Zamfir l-a revigorat, a readus un suflu nou, 
continuând ședințele fructuoase, manifestări de adevărată cultură. Acest Cenaclu 
a avut continuitate, chiar dacă o anumită perioadă a fost susținut doar în paginile 
ziarului local ,,Cozia Info” cu o pagină dedicată acestui eveniment, datorită mai 
ales jurnalistului local domnul Narcis Chirea Dăescu. 

La o ședință a altui Cenaclu de renume din Călimănești ,,Mirajul Oltului” al 
cărui suflet este domnul profesor Constantin Geantă, de prin iunie 2022 s-a propus 
pentru a se repune cu  brio pe eșichier activitatea Cenaclului ,,A.E.Baconski”. 

Și iată-ne întro frumoasă zi de joi, de un noiembrie auriu, cu soare tomnatic și 
plin de culorile mierii întruniți în număr din ce în ce mai mare, la locația amintită 
anterior.

Au participat și au avut câte un cuvânt de spus: domnișoara Fenia Driva, nume 
cu renume printre bibliotecarii locului, Cetățean de  Onoare al Călimăneștiului, 
care o perioadă a condus și dânsa  destinele acestui cenaclu, domnul George Dea-
conu, dr. George Mămularu, profesor Tiberiu Zamfir, profesor Constantin Geantă, 
scriitorul și rapsodul George Cărbunescu, poeții călimăneșteni Nicuță Ioan Lungu 
și Vasian Mircescu, domnul Voicu, domnul Gheghe, un neobosit participant și iubi-
tor al  tuturor manifestărilor de asemenea gen din Călimănești.

Ședința a fost deschisă și condusă de către domnul profesor Teodor Zamfir 
anunțând că se va lua în discuție tema eminesciană în perioada ,,Mite Kremnitz”.

A fost prezentată cu luare aminte puțin din biografia distinsei doamne care 
i-a marcat o perioadă viața ilustrului nostru Eminescu, inclusiv din scrierea ei 
,,Amintiri fugare,, Apoi tot conducătorul Cenaclului a prezentat în linii mari arti-
colul ,,De ce Eminescu?,, binevenit în contextul discuției existente, bine conturat, 
pertinent , despre latura filosofică a poeziei eminesciene.

Aducându-se în memorie distinsa personalitate a profesorului Dumitru Mi-
trana, domnul George Deaconu a susținut ideea –pe care o transmisese școlii și 
primăriei comunei Berislăvești-, ca localul  școlii din localitate  să ia numele ,,Du-
mitru Mitrana”.

A urmat apoi iar un moment festiv, în care domnul profesor Constantin Geantă, 
președintele Cenaclului ,,Mirajul Oltului” a înmânat câte o diplomă și o medalie 
pentru activitatea desfășurată ca jurnaliști profesioniști, -distincția ,,BIRuITORI 
PRIN SLOVă” - domnilor Tiberiu Zamfir și Mircea Vasii (Vasian Mircescu).

(Continuare în pag. 15)

CENACLUL ,,A.E.BACONSKI” CĂLIMĂNEȘTI
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BIROUL DE PRESĂ

Primarul Mircia Gutău a început săptămâna bine: Colegiul Naţional „Mircea 
cel Bătrân” are asigurată finanţarea de peste 
20 de milioane lei prin PNRR pentru lucrări 
de eficientizare energetică

Aflat la București în prima zi a acestei 
săptămâni, primarul Mircia Gutău a 

semnat contractul de finanțare în valoare de 
20.331.522,87 lei pentru proiectul Creșterea 
eficienței energetice a Colegiului Național 
„Mircea cel Bătrân”, depus de Municipali-
tatea Râmnicului în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență – Componenta 5 „Valul Renovării”. Liceul de la poalele 
Dealului Capela este cea de-a zecea unitate de învățământ din oraș ce urmează 
a fi reabilitată prin PNRR, alături de Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, Grădinița cu 
program prelungit „Cozia”, Școala Gimnazială nr. 5, Grădinița cu program prelungit 
„Traian”, Grădinița cu program prelungit nr. 14, Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”, 
Liceul Sanitar „Antim Ivireanul”, Colegiul Energetic și Școala Gimnazială Colonie, 
ale căror finanțări au fost contractate în ultimele luni. Tot la Colegiul „Mircea cel 
Bătrân” sunt în derulare, cu finanțare de la bugetul local, lucrări de reabilitare la 
sala de sport (refacerea acoperișului, a vestiarelor, a instalațiilor sanitare și termice, 
a suprafeței de joc etc.), ce urmează a se finaliza în această vară.

Proiectul de reabilitare a Parcului Mircea 
cel Bătrân prinde contur

Proiectul „Reabilitarea Parcului Mircea 
cel Bătrân”, care a beneficiat încă din faza  

documentațiilor tehnice de finanțare euro-
peană prin Programul Operațional Asistență 
Tehnică – POAT, prinde contur odată cu final-
izarea primei faze a Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenție. Conform planurilor elaborate până la acest moment, 
parcul de la kilometrul „0” al Râmnicului va beneficia de transformări importante 
care îl vor transforma într-o zonă de mare interes pentru categorii de vizitatori 
dintre cele mai diferite. Principalele intervenții vor viza reconfigurarea accesului 
dinspre bulevardul Tudor Vladimirescu, crearea unui nou acces (scări și ascensor) 
dinspre colțul de sud-vest, retrasarea unor alei, montarea de echipamente noi de 
joacă, de mobilier urban adecvat, de pergole, amplasarea unei toatele, crearea unui  
sistem de iluminat public, atât în interior cât și perimetral (pentru punerea în valo-
are a zidului înconjurător), precum și plantarea de arbori, arbuști și flori de a căror 
îngrijire va fi responsabil un sistem automat de irigare. Proiectul urmează să fie 
depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027.

un alt proiect care a beneficiat de bani europeni prin POAT este cel de creștere 
a mobilității urbane pietonale și cicliste în municipiu, pentru care licitația de atri-
buire a proiectării a fost reluată, urmând a se finaliza la sfârșitul lunii martie; și 
acest proiect - prin care se intenționează realizarea a peste 46 de kilometri de piste 
de biciclete, a unor centre de închiriat biciclete și a trei punți pietonale și cicliste 

peste râul Olănești - urmează a fi depus pentru obținerea unei finanțări în cadrul 
POR 2021 – 2027. 

Cu asistenţă tehnică din partea O.C.D.E., Primăria Municipiului va imple-
menta la Râmnicu Vâlcea primul „Juriu al Cetăţenilor” din România

În perioada  22 - 23 martie 2023, o 
delegație a Organizației pentru Coop-

erare și Dezvoltare Economică (OCDE) se 
află la Râmnicu Vâlcea pentru implemen-
tarea proiectului-pilot ”Parteneriat pentru 
politica de coeziune” și  pregătirea primului 
”Juriu al Cetățenilor” din România. Conform 
proiectului, specialiștii Directoratului Gen-
eral pentru Politică urbană și Regională al Comisiei Europene vor oferi asistență 
tehnică Municipiului Râmnicu Vâlcea și Fundației Comunitare Vâlcea în misiunea 
de promovare în rândul comunității locale a obiectivelor politicii de coeziune a 
uniunii Europene (cu precădere a obiectivului ”o Europă mai verde, fără emisii 
de carbon”) prin susținerea proiectelor de mobilitate urbană implementate în 
ultimii ani, cu precădere investițiile în modernizarea infrastructurii de transport….
La deschiderea lucrărilor găzduite de Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului, 
administratorul public Eusebiu Vețeleanu le-a mulțumit celor prezenți pentru 
implicarea în acest proiect-pilot, extrem de important nu doar pentru comuni-
tatea locală, exprimându-și opinia că selectarea Râmnicului este o consecință 
firească a demersurilor constante ale Municipalității de modernizare și creștere a 
sustenabilității transportului urban de călători. Au mai transmis mesaje subpre-
fectul Florina Călin și administratorul public al județului Adrian Mihăilă, iar prin 
Zoom i-a salutat pe cei prezenți Laurențiu Mazilu, consilier în Departamentul pen-
tru Guvernare Deeschisă din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

NECROLOG

S-a stins Nicolae Dinescu, personalitate complexă a 
Râmnicului și a Vâlcii, un om atașat cu egală compe-

tență unor domenii dintre cele mai diferite: sport, cultură, 
învățământ, mass-media. După o viață consumată cu o per-
manentă energie, în care s-a implicat în nenumărate proiec-
te și activități benefice întregii comunități locale, „Nea Nae”, 
așa cum era cunoscut de către cei mai mulți vâlceni, își va afla  
tihna veșnică alături de jumătatea sa care a plecat, la înce-
putul acestui an, în lumea celor drepți. Dumnezeu să-l 
odihnească!

Mircia Gutău,
Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, 24 martie 2023

Miercuri, 29 martie, la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, constructo-
rii vâlceni sunt invitaţi să participe la conferinţa ”Soluţiile unei transformări 
digitale de succes a sectorului de construcţii” în cadrul proiectului cu finanţare 
europeană Digiconstruct

În organizarea Federației Patronatelor Societăților din Construcții (benefi-
ciară a proiectului „DigiConstruct - Competențe digitale pentru industria con- 

strucțiilor”, cod SMIS 143383, cofinanţat din Fondul Social European prin Progra-
mul Operaţional Capital uman 2014-2020), miercuri, 29 martie, începând cu ora  
11.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea se va desfă-
șura conferința ”Soluţiile unei transformări digitale de succes a sectorului de con- 
strucții”. La evenimentul în deschiderea căruia vor lua cuvântul Adriana Iftime, Direc- 
tor General al FPSC și manager de proiect, precum și primarul Mircia Gutău sunt 
așteptați să participe reprezentanți ai firmelor vâlcene din domeniul construcțiilor 
(executanți, proiectanți, arhitecți, producători de materiale de construcții etc.), prin- 
tre temele abordate în conferință numărându-se „Managementul schimbarii, de la  
obiectiv la succes. Riscuri ascunse: GDPR”, „Ro+lul și importanța raportărilor pentru  
statistica oficială”, „Automatizarea proceselor de evaluare și ofertare” sau „Finanțarea  
digitalizării în domeniul construcțiilor”. Cei interesați să participe pot solicita mai 
multe detalii sau se pot înscrie apelând numărul de telefon 0751054501.

SUNT LIBER, DAR NU EXIST!...(urmare din pag. 10)

Planul secund de personaje este întărit de ulf – Alexandru Beteringhe şi de 
reprezentantul unei multinaţionale CEO – Ştefan Pavel ce se identifică cu reali-
tatea intereselor ce produc un şoc al adevăratei feţe a democraţiei.

Regizorul se transpune într-un dirijor a cărui sinfonie lasă urme în sufletul şi 
memoria spectatorului. Zvâcnirea emoţiilor este resimţită asemeni unui cutremur 
continuu pe parcursul celor  90 de minute cât durează interpretarea scenică. 

Echipa managerului Octavian Costin ne întăreşte percepţia unei atente 
sensibilităţi în alegerea textelor. Munca titanică depusă pentru fiecare premieră 
lasă urme adânci în gura târgului, mărturie rămân aplauzele şi obişnuinţa publicu-
lui educat pentru un standard de calitate, o ştachetă ce se ridică permanent. 

În concluzie, Omul care mânca lumea în regia lui Vlad Trifaș şi traducerea lui 
Ciprian Marinescu ne menţine în tensiune, în realitatea unor caractere colerice, 
a unor pasiuni lovite de involuţie, a urmărilor, uneori dramatice, ale propriilor 
hotărâri din care nu reuşim să evadăm. 
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Ion TALPOȘ

Sfârșit de an 2022... A trecut Sfânta Sărbătoare 
a Crăciunului, cu farmecul colindelor interpre-

tate și reinterpretate în fel și chip de colindători mai 
mult sau mai puțin  pătrunși de importanța spirituală 
a acestei mari sărbători creștine. Ne-am adaptat 
vremurilor actuale și încet, încet, ne-am obișnuit  cu 
ideea că este mai comod să fim colindați de dincolo 
de sticlă, din spatele  ecranelor televizoarelor noas-
tre. De acolo de unde unii dintre „specialiștii” zilelor 
noastre într-ale comunicării, școliți mai degrabă la 
școala vieții decât în școlile zilelor noastre (bugetate, 
oricum, ca vai de mama lor!) se întrec să ne aducă în 
prim plan fel de fel de „vedete” apărute ca ciupercile 
după ploaie! Feciori și fătuci, îmbrăcați mai mult pro-
vocator decât elegant sau decent, spoiți cu genero-
zitate de „make-up” artiștii zilelor noastre interesați  
mai mult de câștigurile lor decât de importanța actu-
lui cultural, în sine, al interpreților,  ne aduc colinde 
în casele noastre. Colinde de Crăciun, interpretate 
tot mai mult  în maniera în care pioșenia cerută de 
importanța spirituală a momentului evocat este 
umbrită prin gesturile sau ținutele nepotrivite ale 
acestora. Ale așa-zișilor colindători moderni ai zilelor 
noastre, aduși cu prea multă ușurință în prim-planul 
vieții culturale actuale prin intermediul programelor 
comerciale de televiziune.  Mă întreb: oare... unde au 
apus vremurile alea, de altădată, în care colindătorii, 
de la mic la mare, terfeleau noroiul sau zăpada de pe 
drum umblând din poartă în poartă, îmbrăcați simplu 
și curat, cel mai adesea în costumele lor populare 
autentice, doar pentru a ne încălzi nouă inimile cu 
colindul lor?

Revelionul marchează pentru noi trecerea dintre 
ani, indiferent cum ni-l petrecem: acasă, alături de 
familiile noastre, la un restaurant, o pensiune sau o 
cabană, alături de prieteni sau singuri... Poate suntem 
veseli, poate suntem triști... Sunt stări emoționale 
conjuncturale prin care trecem an de an, marcate fi-
ind de împrejurările în care ne surprind evenimentele 
sărbătorite. Perioada sărbătorilor dintre ani este și un 
prilej folosit pentru a ne aminti unii de alții. Însă, un 
lucru este cert: trăim într-o eră a tehnologiilor avan-
gardiste de transmitere a informațiilor care ne inundă 
viața de zi cu zi, copleșindu-ne. În încercarea de a 
comunica cu cei dragi nouă, cu rudele, prietenii sau 
cunoștințele noastre, vrem, nu vrem, ne adaptăm cu 
toții acestor vremuri și tehnologiilor aferente, folosin-
du-le. Suntem nevoiti să o facem! Dar, cu ce preț?

Trăim într-un iureș continuu, suntem copleșiți de 
probleme, cu greu reușim să ne mai îndreptăm privir-
ile spre cei din preajma noastră, să punem mâna pe o 

ÎNTREBĂRI RETORICE
foaie de hărtie sau un creion să le scriem o scrisoare 
sau o felicitare. Cu greu reușim să ne rupem timp din 
timpul nostru pentru a le face vizite celor dragi... Și 
atunci, în graba aceasta nebună de a da deoparte 
unele chestiuni de pe agenda noastră zilnică, ne fo-
losim de tehnologie ca de orice alt instrument de scris 
aflat la îndemâna noastră și ”aruncăm” în spațiul vir-
tual actual câte un scurt mesaj... Adesea, însoțit de 
câte un „emoticon”! Și gata! Am rezolvat problema 
comunicării dintre noi!  Mesaje... încheiate adesea 
cu prescurtări hilare, de genul: „Ms. Vb.”! Adică? 
Mulțumesc? Vorbim? Ce manuale de gramatică ne 
învață să stâlcim în felul  acesta cuvintele, prescurtân-
du-le? Mă-ntreb, adesea: cei pentru care modul 
acesta telegrafic de comunicare a devenit obișnuință 
vor mai realiza, vreodată, că stâlcirea limbii române 
literare a devenit, pentru ei, un viciu?  Săraca Limbă 
Română!

Primind pe telefonul mobil mesaje în preajma 
sărbătorilor dintre ani trăiesc, mereu,  aceeași stare 
de neliniște, de confuzie, de deprimare, care mă 
determină să-mi pun aceleași întrebări retorice: În-
cotro ne îndreptăm? unde sunt vremurile alea, de 
altădată, în care o dată cu scrisoare sau felicitarea 
primită simțeai, ca o briză de vânt, adierea fină a par-
fumului sufletului celui care ți le expedia? Simțeai 
grija pentru modul de exprimare folosit de expeditor, 
atâta timp cât știam, cu toții, că scrisul va rămâne! Că 
doar vorba zboară!

unde sunt vremurile alea în care, atunci când ri-
dicam telefonul pentru a suna pe cineva drag sau 
pentru a-i răspunde, simțeam în vibrația glasului de la 
celălalt capăt al firului, starea de fapt a persoanei cu 
care comunicam?

Nu sunt, de felul meu, un nostalgic  al vremurilor 
apuse... Înțeleg că vremurile trăite de noi sunt într-
o continuă mișcare, ducând la o continuă modelare 
a caracterelor noastre. Că trebuie să ne adaptăm 
acestor vremuri. Da, dar cu ce preț o facem? Atunci 
când primim un mesaj pe telefon, cât de îngăduitori 
ar trebui să fim cu cei care ni le expediază pentru a 
nu deveni părtașii lor la „schingiuirea” limbii române 
literare? Săraca Limbă Română!  Obișnuiesc și eu, 
uneori, să trimit mesaje de pe telefonul mobil. O fac 
pentru că înțeleg utilitatea telefonului în comunicarea 
dintre noi, prin scurtarea timpului de transmitere a 
unor informații sau mesaje de la o persoană la alta. 
Dar, aflându-ne în preajma unor evenimente sau 
sărbători importante nu mai am puterea să accept, în 
comunicarea dintre noi,  transmiterea sentimentelor 
umane cu care am fost înzestrați de Divinitate, prin 
folosirea unor mesaje prefabricate, seci,  preluate 
(cel mai adesea!) prin trierea mai mult sau mai puțin 

inspirată a mesajelor primite, la rândul nostru, de la 
alte persoane apropiate. Ce dorim să le transmitem, 
în felul acesta, celor dragi, celor apropiați nouă? 
Doar că ne-am amintit de ei?  Cum interacționăm cu 
aceștia dacă nu le auzim glasul, măcar o dată sau de 
două ori pe an? Cum reușim, astfel, să-i asigurăm pe 
cei dragi de apropierea noastră sufletească față de 
ei, la bucurie, sau de compasiunea noastră, la necaz, 
dacă noi nu mai avem timp să interacționăm unul cu 
altul, direct, prin viu grai? Sau, măcar, sunându-ne la 
telefon? Mai suntem noi umani? Mai avem noi, unii 
față de alții, sentimente reale pe care am vrea să ni le 
împărtășim? Sau... poate am devenit, deja, roboți?

Adesea, primesc câte un telefon de mulțumire 
pentru mesajele pe care le trimit de pe telefon. Da, 
și eu fac asta, din când în când. Și eu trimit mesaje! 
Fiind copleșit de probleme pentru rezolvarea cărora 
am nevoie de timp, folosesc servicile de  mesagerie 
ca pretext pentru economisirea timpului. Dar atunci 
când, în urma unui mesaj trimis, primesc un telefon 
de mulțumire mă simt, cu adevărat, fericit pentru 
că realizez că nu am rămas singurul nebun ancorat 
în mentalitatea altor vremuri! Sunt fericit, realizând 
că persoana care mi-a răspuns mesajului dându-mi 
un telefon, își dorește să ne auzim, să simțim unul 
în glasul ceiluilalt  emoțiile care ne încearcă atunci 
când comunicăm, să ne îmbărbătăm reciproc... Să ne 
împărtășim, deopotrivă, stări emoționale și idei con-
structive. Să simțim că trăim, ca oameni, să simțim că 
suntem ființe vii, nu roboți!

Așa cum spuneam, telefonul este un mijloc de co-
municare modern pe care și eu îl folosesc în viața de 
zi cu zi, acesta fiind o necesitate. Internetul reprezintă 
pentru omul zilelor noastre, de asemenea, o necesi-
tate în măsura în care înțelegem să îl folosim pentru a 
prelua din imensul spațiu informațional, în timp real,  
informațiile de care avem nevoie. Pentru că suntem 
bombardați, zilnic, cu multe informații... Cu prea 
multe informații, uneori contradictorii, care ne pot 
ajuta sau ne pot bulversa. Da, folosim tot mai mult 
mesageria, folosim internetul, folosim facebook-ul.  
Folosim toate platformele moderne de comunicare 
născocite de mintea omului zilelor noastre... Dar, în 
momentele noastre de suflet, de dragoste față de cei 
apropiați, în momentele noastre de tandrețe umană, 
nu ar trebui să ne amintim că avem un grai? un dulce 
grai românesc? Că printr-o simplă comunicare verbală 
directă sau prin telefon, folosind vibrațiile glasurilor 
noastre, putem transmite mai multe stări emoționale 
decât putem să o facem printr-o mie de emoticoane 
sau felicitări prefabricate? Care nu sunt altceva decât 
șabloane, gândite după chipul și asemănarea altora, 
nu după glasul inimilor noastre?

Câte întrebări! Care nu sunt altceva decât... sim-
ple întrebări retorice!

27.12.2022

CENACLUL ,,A.E.BACONSKI” CĂLIMĂNEȘTI
(urmare din pag. 13)

Dar … această dată a coincis și cu ceva memorabil, de suflet… bunul nostru 
prieten și coleg, poetul nostru călimăneștean Nicuță Ioan Lungu împlinise cu o zi 
înainte frumoasa vârstă de 73 de ani (la bărbați nu-i nici un secret!) Așa că după 
felicitările de rigoare i s-a dat cuvântul…Acest poet este trup și suflet dedicat Emi-
nescului, în poezia sa se simte adierea sacră a versului eminescian, a inflexiunilor, 
incantațiilor, a poeziei bune clasice, romantice, etc.

A început a recita din creațiile proprii ,,Dor de Eminescu,, sensibilizând auditori-
ul, transmițând emoțiile prin: ,,Plânge toată Bucovina,/ Plânge floarea ta albastră,/
Dar le mângîie lumina/ prinsă-n slova ta măiastră”.

A urmat ,,Voievodul stelar” un poem superb dedicat Luceafărului:  ,,Și Voievod 

Stelar s-a așezat/ Prin universu-atâtor astre…/ Nebănuite căi ne-a luminat/ Plu-
tind pe bolțile albastre”. Nu putem trece cu vederea nici poezia ,,Nemuritorul” 
prin care poetul reiterează tema nemuririi, a veșniciei poetului:

,,La Ipotești se-așterne înserare,/ Iar un Luceafăr a ieșit din nor,/ În tei plutesc 
miresmele de floare/ Căci Eminescu e…Nemuritor!”

A urmat apoi un moment muzical întreținut cu brio de către domnul George 
Cărbunescu, un rapsod de valoare, care a interpretat câteva romanțe puse pe 
muzică de celebrul G. Sărac din creația Eminescului:  ,,Mai am un singur dor”, 
„Sara pe deal”.

…Apoi…cum bine le stă unor asemenea oameni  s-au felicitat în continuare la 
un alt local din apropiere, continuând  tonusul și tematica Cenaclului… 

Să le fie de bine și ședințele să continue în ritmul acesta constructiv, înălțător, 
ziditor de suflete, de iubire pentru iluștrii noștri oameni de cultură, de neam și de 
țară…AMIN!
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PRIN CARE PUTEM TRANSFORMA VALEA OLTULUI ÎN RAI PE PĂMÂNT:

APEL

Lupoaica Capitolină amplasată în intersecția de la fostul pod 
al lui Hozoc. Compoziție foto P. Cichirdan

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

Liliana POPA

Florin Șuțu are plenitudinea ar-
tistului ce stăpînește desenul, 

arta compoziției, impunerea genurilor 
pe care singur le alege ca pe o provo-
care.Florin Șuțu creează tipuri umane, 
tipologii dovedind fiecărui privitor că se 

află dinaintea unui protretist de mare forță și rafina-
ment plastic. Desenele sale sînt viguroase, dinamice 
uneori și atît de cuminți alteori dar atît de căutate./// 
Florin Șuțu are sintagme grafice ce înglobează cu-
loarea densă ori transparentă. /// Vibrația interioară 
a personajului, Mama, chipul învăluit de o puritate 
firească, atmosfera substanței picturale aduc plăcerea 
de a privi și totuși un gînd nu-mi 
dă pace - sufletul artistului se su-
prapune, e acolo.  Reprezentrea 
chipului mamei îmi amintește de 
prima La Pieta a lui Michelange-
lo.  Știți de ce emoționează gru-
pul statuar ? Fecioara are aceiași 
vîrstă cu Iisus coborît de pe cru-
ce și ochii închiși exprimă atîta 
durere.  Chipul tănăr și curat al 
mamei pictate de Florin Șuțu 
este un dar pe care cred că și l-a 
făcut lui însuși dar și nouă, privi-
torilor. O altă lucrare - Porți la 

FLORIN ȘUțU ARE PLENITUDINEA ARTISTULUI CE STĂPÎNEȘTE 
DESENUL, ARTA COMPOzIțIEI…

care nu se bate, poarta dintre lumi, delimitări. 
Stilul acrililicelor, al pastelurilor sînt realizate 
în manieră liberă cu propriile interpretări stil-
istice în funcție de cum domină subiectul/ 
tema sau de cum și cît este de dominat./// 
Extraordinară interpretare, îmi amintește de 
Furtuna lui Giorgione, cerul filtrat de lumini, 
încărcat cu fulgere ce stau să cadă, rovinele ce 
se lasă ghicite, ireale, ruinele…/// Florin Șuțu 
manifestă o predilecție pentru peisaj?/// Nu, 
este un artist complet - autor contemplativ al 
pesajului, atent al naturilor statice alese de 
el și propuse de el, pasionat al portretelor, 
are o detașare imperceptibilă și reușește o 
mare gamă de posibilități picturale./// Nu reușesc să realizez ce temperament are, nu l-am cunoscut 

personal, dar are o libertate în execuție și un firesc, 
o fluiditate a desenului ce alunecă de la înnorări 
spre înrourări în cerurile senine sau înnorate.... De 
multe ori imaginile sale liric-emotive de un pitoresc 
cald devin convingătoare, iar privitorul spectator se 
oprește și....e și el acolo./// “Iarnă în mahala” (acrylic/
pânză, 80x80 cm, 2020)./// Alb negrul întrebuințate 
adeseori de Florin Șuțu adaugă o notă de mister per-
sonal fiecărui tablou. Fiecare lucrare are configurată 
astfel povestea, dar are viață....E un altfel de univ-
ers pictural cu care ne obișnuise Florin Șuțu, riguros 
observat și construit. Are luciditatea a ceea ce face 
sau își propune, alunecă liric dar demontrează că se 
avîntă spre zonele de noblețe ale artei. 


