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CUPRINS
Inscripţie în dosul unui portret

Trecutul acela e-al meu, 
Că zilele lui mă cunosc, 
Traite cu alţii-n vileag, 
Tangent şi-n zigzag.

Pe firul meu trec alte fire. 
Se-ating cele groase de firul subţire. 
O sfoară se curmă, şi alta se duce. 
La toata răscrucea e-o cruce.
Trecui pe o rază, de lume.
Padurile albe, postume.
Ciorchini spinzuraţi între zodii.
Robi, calea strabate prin codri de rodii.
Bătută cu mărgăritare.
Trecutul acela e-al meu, de mă doare?

În pîinea de astazi e grâul de ieri. 
În ziua de-acuma e ziua de-atunci. 
Trecutul nu moare, se-njgheabă 
Din ziua traită cu grabă. 
Ieşind din tablou ca o pată 
A unei culori de-altădată.
Trei sfinţi fură-n timp zugraviţi 
Şi unul vopsit peste altul. 
Uitindu-te-n suflet, biserică-nchisă, 
Te vezi însutit
Cu toţi câţi în tine s-au fost zugravit 
Şi nu s-au cojit.

TUDOR ARGHEZI

Inscripţie pe o casă de ţară

Te-am ridicat pe-o coastă cu izvoare 
Şi-mprejmuindu-ţi liniştea cu aştri. 
Te las albind prin pomi, din depărtare. 
Cuib fermecat, ca de cocori albaştri.

Din prispa ta vreau sa-mi aduc aminte, 
Din geamul tău gândi-voi la trecut, 
Privind în sus, la păsările sfinte, 
Ce-n streaşini cuib de-argilă şi-au facut.

Voi îngriji ca-n fiecare seară 
Să-ţi ardă-n vârf nestinsa noastră stea, 
Pe care voi aprinde-o solitară 
Cu sufletul şi ruga mea.

Iar pentru prunci şi ochii-odihnitori 
Ai Preacuratei ce ne-nchise drumul, 
Vom răspândi prin încăperi parfumul 
Care preschimbă inimile-n flori.

Şi-ntr-un ungher, vom face din covoare 
Un pat adânc, cu perinile moi. 
Dacă  Iisus, voind să mai scoboare, 
Flămând şi gol, va trece pe la noi. P.
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ANGELA CALANGIU-ENE

Dorul unei mame...
(Fiului meu, Mihai)

Te mângâi c-o fotografie,
Vrei sufletul să-ţi regăseşti,
Dar simţi că inima-i pustie
Şi cu nimic n-o încălzeşti.

Ţi-e dor, un dor ca plumbul  greu,
Un dor nebun de fiul tău,
De chipul cu zâmbet ceresc
Să-ţi spună: mamă, te iubesc.

Râul de lacrimi care-a curs,
Timpul, în loc, nu l-a oprit,
Şi zilele încet s-au dus,
Dar el n-a mai venit.

Inima ţi-a-mpietrit de dor,
E grea... ca tot pământul,
Şi simţi cum pleci uşor, uşor,
Unde te duce... timpul.

PAULIAN BUICESCU

După-Înviere-n prima Vineri, ne-a intrat în Legea firii
Creştineşte să dăm Slavă, Izvorului Tămăduirii!
Leon, lângă Constantinopol, până s-ajungă Împărat,
Ca să-i ostoiască setea, un orb din suflet l-a rugat...

Maica DOMNULUI, lui Leon ca într-un vis s-a revelat
Şi un izvor într-o pădure, cu Milă i-a arătat!
Apa care i-a luat setea şi orbului i-a dat vederea
Arătat-a grija Maicii şi FIUL ce-i dă Puterea!

Acolo, Leon Împăratul s-a apucat să construiască
Un Locaş de Închinare pentru Pronia Cerească!
Justinian Împăratul, când boală grea a suferit
Bând şi el din acea apă, CHRISTOS l-A Tămăduit!

Şi un Locaş chiar şi mai mare pentru IISUS a construit
Pe care însă musulmanii, cu ură l-au nimicit...
IISUS prin acel izvor, Minuni A înfăptuit: 
Multe boli şi suferinţe, dar şi răni A lecuit!

Şi la noi în România, la Ghigiu, Sâmbăta de Sus,
Horoicioara şi Dervent, ne-A dat câte-un izvor, IISUS!
EL, Care prin Maica Sa, pe Pământ S-A Întrupat
S-alunge moartea, suferinţa; omul să fie vindecat!

Şi-orice bolnav în trup sau suflet, dacă vrea Tămăduirea,
Pe lângă Doctori, Psihologi, să caute DUMNEZEIREA!
Pe-Acel Izvor de Viaţă Vie, de Daruri multe Nesecat:
IISUS CHRISTOS LUMINA lumii, Cel Răstignit şi Înviat! 

Izvorul Tămăduirii!
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Deschidem raportul nostru, re-
vista însăşi, încercând să ne pre-

zentăm. Numele ales ne recomandă
într-un mod cuprinzător. Suntem o aso-
ciere de oameni nobili, prin atitudinea
noastră voluntară şi responsabilă, dedi-
cată spaţiului public. Nu suntem sub va-
salitate instituţională. Constituirea
noastră s-a făcut prin aderarea liber con-
simţită la nişte principii şi obiective, clar

formulate, între care nesubordonarea vreunei structuri poli-
tice şi/sau guvernamentale este o condiţie majoră. O atitu-
dine, necesar a fi exprimată, ca o îndatorire civică, ne-a
determinat angajamentul. După tatonarea „formulei”organi-
zatorice a „Dascălului vâlcean”, pe lângă Inspectoratul Şco-
lar, soluţia adoptată de Forumul Cultural al Râmnicului, cel
puţin pentru perioada sa de debut, a fost un model valabil
care a fost valorificat eficient. Distanţarea de instituţional se
impunea tocmai datorită problemelor aduse de tranziţia so-
cietăţii româneşti în care rezistenţa la schimbare se manifesta,
predilect, prin instituţiile publice şi ele în căutarea  noului
drum şi sub vremelnice şi-n prea dese schimbări de macaz
politic.

Asociaţia „Seniorii”- Asociaţia Seniorilor din Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea - s-a constituit în 23 oc-
tombrie  2007, în anul aderării României la Uniunea Euro-
peană. Nucleul l-a constituit mulţimea dascălilor ieşiţi din
activitatea didactică şi a altor aderenţi din zona profesiilor li-
berale: medici, ingineri, jurişti etc. Numărul  membrilor, con-
stant ridicat încă de la înfiinţare, vădeşte interesul şi
încrederea într-o asociere care s-a aşezat corect, cu rost, şi cu
o bună utilitate publică. Adunarea Generală - forul decizional
cel mai înalt - organizată în 12 Martie 2015, arătându-ne cu
peste o sută de membri cotizanţi şi într-un proces emergent,
departe de o plafonare, în comparaţie cu asociaţiile din veci-
nătate care, deşi cu vechime, unele chiar cu tradiţie, precum
Forumul, respectiv Societatea Culturală „Anton Pann” au ten-
dinţe de descreştere numerică, ori de restrângere a manifes-
tărilor... publice, pe cont propriu.

Resursele de bază ale funcţionării asociaţiei sunt - în nu-
mita... societate a cunoaşterii – capitalul de cunoştinţe acu-
mulat şi imensa experienţă profesională a membrilor.
Suportul material al tuturor acţiunilor este asigurat prin con-
tribuţia fiecăruia, din cotizaţie, şi din plata serviciilor ai căror
beneficiari sunt (protocol curent, excursii, revelioane etc.),
iar acţiunile de certă utilitate publică, de regulă organizate în
parteneriat, au şi modeste susţineri bugetate din fonduri pu-
blice. Numărul mare al membrilor, disponibilitatea generoasă
şi dedicată, acţiunile concertate, tendinţa naturală către so-
cializare creează un efect sinergic, amplifică resursele şi asi-
gură, permanent, reuşita tuturor acţiunilor.

Scopul existenţial al „Seniorilor” este menţinerea „patri-
moniului de cunoaştere”... în funcţiune, oricând la dispoziţia
societăţii în care trăim şi transferul său, permanent, în mod
continuu, între generaţii. Crearea cadrului de manifestare ne-
cesar dezbaterilor şi socializării permanente, ca liant al struc-
turii de asociere este o preocupare organizatorică asumată de
un Comitet de conducere şi o conducere executivă alese de
Adunarea Generală.

Descărcarea anuală de sarcini – pentru anul 2014 - a celor
desemnaţi să conducă asociaţia, conform cu statutul de func-
ţionare, a confirmat direcţia corectă şi eficienţa tuturor pro-
gramelor. Dezbaterile, nu puţine, au relevat interesul pentru
amplificarea acţiunilor, dorinţa de-a găsi optimul celor cu tra-
diţie şi înnoirea unei oferte cu activităţi de mare interes. Pre-
zenţa la adunarea anuală de dare de seamă într-o proporţie de
cca. 80% şi votul unanim al celor prezentate, inclusiv pentru
perspectivă, confirmă încrederea în conducerea învestită, dar
şi angajamentul fiecăruia pentru realizarea celor convenite în
programul acţiunilor anuale. Evenimentul, organizat în sala
de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”, anun-
ţat din vreme şi mediatizat eficient, a fost onorat de invitaţii,
reprezentând instituţiile publice reprezentative: Prefectul,
Consiliul Judeţean, Primăria Râmnicului, Inspectoratul Şco-
lar, dar şi reprezentanţi ai unor ONG-uri partenere în acţiuni
comune.

Nu ilustrăm aici mesajele „oficialilor”, care au fost în nota
obişnuită  a unui limbaj... exersat, din care nu a lipsit: „res-
pectul deosebit”, „consideraţia specială”, „sărăcia bugetară”,
„susţinerea totală”... în continuare...(?!) ba, au fost şi gesturi

Mihai SPORIŞ

„SENIORII” LA RAPORT

Sperăm că podul peste Olt va fi dat cât mai curând în folosinţă...
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de umilire publică. „Să treceţi mâine pe la mine
să vă dau un contract de sponsorizare de vreo...
500 de lei!” Nobil gestul, în sine, dar umilinţa
este extremă. Punem în comparaţie o... paran-
ghelie publică - cu costuri de zeci de mii de
euro pentru niscai manele, ori vreun deranj fol-
cloric, în vreo seară de vară - şi activitatea, pen-
tru întregul an,  al unei elite intelectuale care
îşi scoate din dijmuita pensie, resursele unei
existenţe (a asociaţiei!), pusă în serviciul so-
cietăţii. Ne punem, firesc, întrebarea: câte re-
viste „Seniorii” ar putea să apară cu 5% din
costurile alocate pentru „marile evenimente”,
mai mereu cu ademenire partizană, pentru mize
viitoare...? Semnalăm aceste lucruri, fără obiş-
nuitele temenele, cu căciula în mână pe la res-
ponsabilii (?!) plătiţi din impozite, să se
înţeleagă faptul că investiţia în actul cultural
este un imperativ constituţional şi că activita-
tea, de evident interes public – constatat, for-
mal, de oficialităţi!-trebuie bugetată fără
reţineri, amânări, justificări şi promisiuni ne-
onorabile! Sugerăm oficialilor judeţului nostru
să privească în judeţele vecine şi să observe
cum au rezolvat alţii problema editării presei
culturale şi după o analiză lămuritoare, să gă-
sească soluţiile optime. Acesta ar fi un răspuns
concret şi o confirmare a respectului declarat
pentru  nobila asociere a intelectualilor vâlceni.

Cunoaştem vremurile pe care le trăim. Ana-
lizele lucide ale membrilor noştri, acţiunile rea-
lizate conform cu planificările, riguroasa şi
eficienta cheltuire a resurselor financiare de-
monstrează acest fapt. Am înţeles că politica...
prin noi înşine, mai întâi, apoi prin ceea ce s-
ar cuveni, legitim, din fondurile publice, şi doar
întâmplător anumite sponsorizări, donaţii este
cheia reuşitei noastre. Acţionând în baza unor
resurse cunoscute, certe şi bine gestionate, aso-
ciaţia îşi îndeplineşte misiunea în toate sectoa-
rele ei: club, evenimente publice, activitate
editorială, documentarea turistică. Concluzia
finală a... raportului este aceea că „Seniorii”
este o organizaţie vie, implicată activ în proce-
sul de transformare al societăţii, valorificând
ceea ce are mai de preţ: potenţialul de cunoaş-
tere, experienţa şi ştiinţa de-a le folosi în inte-
res public, actualizându-le permanent.
Mulţumim seniorilor noştri pentru dăruirea lor
în slujba unei misiuni care-i onorează şi-i în-
credinţăm că vom acţiona conform cu voinţa
lor. Nu am făcut nominalizări speciale aici, toc-
mai pentru a sublinia coeziunea şi forţa între-
gului, multe nume se vor regăsi în cuprinsul
revistei, ilustrându-se prin contribuţia directă.

MOŞTENIREA  CULT 

Domnia lui Constantin Brâcoveanu (1688-
1714)  este o perioadă de mare strălucire

pentru toate aspectele devenirii societăţii româneşti.
El nu a avut vocaţia armelor şi a  războaielor, dar a
avut vocaţia păcii şi a culturii. Folosirea sintagmei
de „monarhie culturală” sau  „voievodul culturii”
este îndreptăţită. De-a lungul unui sfert de veac, în
timpul său curtea domnească,  pe lângă rolul politic,
militar şi administrativ, a avut şi rolul de centru cul-

tural. Brâncoveanu , însuşi era un  cărturar cu o educaţie aleasă,
cunoscător al  limbilor greacă şi latină. Adevăraţii lui ambasadori erau
cărturarii şi cărţile lor, mănăstirile şi bisericile răspândite în tot spaţiul
locuit de români.

Lucrarea culturală a lui Vodă Brâncoveanu nu a pornit de pe un teren
gol. Înaintea sa, meşteri iscusiţi  au durat în piatră şi cărămidă ctitorii im-
portante.  Domnitorul Matei Basarab (1632-1654)  ridicase numeroase
lăcaşuri de cult şi sprijinise  frumosul meştesug al tipăririi cărţilor. În
timpul domniei lui Şerban Cantacuzino (1678-1688) ţara cunoaşte o
perioadă de linişte şi de înflorire culturală.

De la urcarea pe tron , Constantin Brâncoveanu s-a înconjurat de
cărturari distinşi români şi străini, cu o reputaţie binecunoscută în sud-
estul Europei. Printre figurile reprezentative se numără Sevastos Ki-
minites, fost profesor şi rector la Marea Şcoală a Patriarhiei din
Constantinopol, Ion Cariofil , şi el profesor şi rector la aceeaşi şcoală,
George Maiota, cu studii făcute la Roma şi Veneţia, profesorul
beizadelelor lui Vodă Brâncoveanu, Anton Maria del Chiaro, secretarul
florentin de limbi occidentale al domnitorului, care a tipărit şi o carte de-
spre Ţara Românească, valoroasă prin informaţiile sale,  Andrei din Iviria
(Georgia), meşter tipograf adus de la Constantinopol, care va deveni mit-
ropolit sub numele de Antim Ivireanul, medicii de la curtea sa, Bar-
tolomeo Ferrati şi Iacob Pylarino, erau italieni.

Pe lângă învăţaţii străini, la curtea domnitorului, şi-au desfăşurat ac-
tivitatea şi numeroşi  cărturari  români: stolnicul Constantin Cantacuzino,
cu studii la Padova, fraţii Radu şi Şerban Greceanu, primul fiind şi croni-
carul oficial al domnitorului, care a scris o valoroasă lucrare istorică,
fraţii David şi Teodor Corbea din Braşov, Filotei de la care ne-a rămas
prima Psaltichie românească, episcopii Mitrofan şi Damaschin de la
Buzău, mitropolitul Teodosie, menţionând doar pe cei mai cunoscuţi din-
tre învăţaţi.

Un obiectiv  al politicii culturale a  domnitorului Brâncoveanu a fost
dezvoltarea învăţământului. Începuturile unui învăţământ organizat în
Ţara Romanească fiinţează din  anul 1576, când la biserica  Sfântul Ghe-
orghe Vechi din Bucureşti s-a deschis cea mai veche şcoală, transformată,
în timpul lui Şerban Cantacuzino, într-o şcoală „slavonească şi
românească”. Aici au învăţat  tineri cu dragoste de carte din Ţara
Românească, dar şi de la sudul Dunării. Până în anul 1688, în Ţara
Românească  nu exista decât învăţământul elementar.

La începutul secolului  al XVIII –lea au fost organizate mai multe
scoli, cea mai de seamă fiind cea de la mănăstirea Colţea, înfiinţată de
marele spătar Mihai Cantacuzino. Aici erau pregătiţi dascăli, preoţi şi
grămătici pentru cancelaria domnească.

Paraschiva CERNĂTESCU
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URALA  A  BRANCOVENILOR (II)
În anul 1694, Constantin Brâncoveanu, cu sprijinul stol-

nicului Constantin Cantacuzino,  organizează, în incinta
mănăstirii Sfântul Sava, o şcoală de învăţământ superior cu
predare în limba greacă, cunoscută sub numele de  Academia
Domnească. Organizată după modelul universităţilor
Renaşterii Italiene, aceasta a devenit un important centru de
cultură în sud-estul european, alături de Academia din Phanar
şi Şcoala Superioară a Patriarhiei din Constantinopol. Aici se
preda un învăţământ de tip aristotelic, având   următoarele
discipline: literatura clasică greacă, filosofia, retorica, as-
tronomia, fizica, metafizica, matematica. Învăţământul în
limba greacă  a fost determinat din   motive de ordin religios,
cultural, politic şi economic. Introducerea limbii greceşti se
impunea  pentru eliminarea limbii slavone din biserică , într-
un moment în care se considera că limba română nu devenise
aptă  pentru a o  înlocui, şi pentru a înlesni traduceri din alte
limbi.  De asemenea, cu ajutorul traducerilor în limba greacă
a cărţilor dogmatice putea fi combătută propaganda cotolică
şi protestantă ce se  facea în Occident şi avea repercusiuni şi
în  ţările române.

Primul director al Şcolii de la Sfantul Sava a fost eruditul
Sevastos Kiminites, originar  din Trapezunt, cu studii înalte
în Italia şi la Constantinopol. Şcoala număra până la 200 de
studenţi din Ţarile Române, dar şi mulţi tineri veniţi de la
sudul Dunării. Printre tinerii boieri care au învăţat la Acade-
mia Domnească se numără şi Iordache Creţulescu, Barbu
Greceanu, Toma Cantacuzino, Ştefan Cantacuzino (1) şi alţii.

Pentru  întreţinerea şcolii, domnitorul îi asigură, după re-
organizarea din 1707, un venit permanent pentru plata pro-
fesorilor, de 810 taleri, care reprezenta dobânda la cei 30.000
de taleri depuşi la  Zecca (monetăria) din Veneţia (2). În
acelaşi scop, a emis un hrisov prin care ceda veniturile lacului
Greaca „ca să aibă vreun mijloc de trăi ucenicii străini şi cei
lipsiţi de ajutor, am socotit că trebuie să-i miluim de la vama
de aici, a Greacăi, cu 50 de lei pe an” (3).

Constantin Brâncoveanu a fost şi un mare ocrotitor al cul-
turii româneşti prin scris şi tipar. În timpul său au fost impri-
mate cărţi de slujbă bisericească, pentru trebuinţele şcolilor
înfiinţate, cărţi de doctrină ortodoxă, pentru apărarea dreptei
credinţe, cărţi de povăţuire pentru voievozi şi fiii acestora,
precum şi cărţi de literatură, tipărite  în  limbile: română,
greacă, slavonă şi arabă.

Pentru un program atât de încărcat, era nevoie de mulţi ti-
pografi pricepuţi şi sporirea numărului de tiparniţe. În acest
scop, în vremea lui Vodă Brâncoveanu, au funcţionat cinci
centre tipografice: Bucureşti (1678), Buzău (1691), Snagov
(1694), Râmnic (1705)  şi Târgovişte (1708). Printre cei mai
iscusiţi tipografi şi traducători pot fi amintiţi: Antim Ivire-
anul, care a fost ales episcop al Râmnicului (1705-1709) şi
mitropolit al Ţării Româneşti (1709-1716); Damaschin , epis-
cop de Buzău şi de Râmnic; Mihail  Istvanovici şi Gheorghe
Radovici, ucenici ai lui Antim. Alături de meşterii tipografi,
un rol important l-au avut traducătorii şi autorii de cărţi.

Cea mai de seamă lucrare tiparită a fost Biblia de la
Bucureşti, operă de mari  proporţii, care a fost rodul unei
munci  colective a cărturarilor români.  Traducerea din limba
greacă în limba română a fost făcută de fraţii Radu şi Şerban
Greceanu. Tipărirea ei a începută încă din 1687, în timpul lui
Şerban Cantacuzino. Un prim tiraj al lucrării a fost tipărit în
septembrie 1688, cu puţin înaite de moartea lui Şerban Vodă,
iar al doilea în noiembrie 1688, în timpul lui Constantin Brân-
coveanu. „Monument literar fără pereche” (Nicolae Iorga),
Biblia,  a însemnat o izbândă a limbii  române culte fiind
hrana duhovnicească pentru neamul românesc de credinţă
ortodoxă şi totodată o dovadă a unităţii  sale  de neam şi de
limbă. 

Un loc important între tipărituri îl ocupă lucrările în limba
română: Liturghierul, Molitvelnicul , Octoihul, Catavasierul,
Ceaslovul şi Psaltirea, toate traduse de Antim Ivireanul într-
o frumoasă limbă românească, fiind apreciat „creatorul limbii
liturgice româneşti”. Toate aceste traduceri au fost răspândite
în cele trei ţări române.

Un sprijin important din partea domnitorului Ţării
Româneşti au primit ortodocşii români din Transilvania, în-
deosebi după unirea cu biserica Romei din 1700. La
mănăstirea Sâmbăta de Sus, ctitorie  brâncovenească, s-a
găsit o Biblie  din 1688, o evanghelie  din1697 ce „iaste dat
de   pomană de bun stăpânul nostru Ion Constandin Basarab,
voievod, bisericii de lemn ot Sâmbăta de Sus”(4) şi un Octoih
tot  „dat de pomană de  măria sa”. Cărţile nu erau vândute ci
împărţite gratuit  de către  domnie şi Mitropolie având ca scop
susţinerea cultului ortodox. Tot  spre ajutorarea românilor din
Transilvania, s-au făcut donaţii de cărţi şi de bani, odoare şi
obiecte  bisericeşti. Ucenicul   lui  Antim,  Mihai Istvanovici,
a fost  trimis  la Alba Iulia,  şi sub  îndrumarea  lui  a fost
tipărită,  în 1699,  Bucoavna pentru «deprinderea învăţăturii
copiilor la carte şi simbolul credinţei creştineşti» şi o
Evanghelie ca «învaţătură» pentru folosul şi binele de obşte
(5). În timpul unei călătorii, efectuată în anul 1903 prin Tran-
silvania, Nicolae Iorga a descoperit peste 300 de tipărituri
bucureştene pe la bisericile ortodoxe şi instituţiile de cultură
românească, afirmând că nu a reuşit să vadă mai mult de 10%
din tipăriturile româneşti (6). Traducerile în limba română a
cărţilor de cult  au avut, în afară de rolul religios,  şi
contribuţie la  ridicarea conştiinţei naţionale a tuturor
românilor, deci un folos naţional.

Ca urmare a rolului jucat de cartea românească în Tran-
silvania, în anul 1746, guvernul imperial a luat măsura de a
se înterzice întrarea cărţilor româneşti de peste munţi şi de a
înfiinţa o tipografie românească la Viena.

Lucrările scoase de sub teascurile tipografiilor din cele
trei ţări româneşti au contribuit la formarea limbii literare
române. Un loc important în acest sens îl are şi tipărirea, în
anul 1697 la Snagov, a lucrării: Gramatica slavo- românească.
Referindu-se la importanţa acestei lucrări, Antim Ivireanul
spunea că : « precum capul fără de suflet mort este, precum
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soarele fără de lumină nu luminează şi precum mâncarea nu
e plăcută fără de sare, tot aşa e şi cetirea sau scrierea fără de
gramatica corespunzătoare »(7).

Constantin Brâncoveanu avea o mare pasiune pentru
carte, dobândită, probabil  şi de la unchiul său stolnicul  Con-
stantin Cantacuzino sub îndrumarea căruia îşi desăvârşise
educaţia. Domnitorul şi-a alcătuit o bibliotecă personală,
formată din cărţi rare din domenii variate, pe care, în anul
1708, a transferat-o la mănăstirea Horezu. În anul 1861, când
A.I.Odobescu a descoperit-o, se mai păstrau din ea 425 de
volume şi manuscrise(8).

Constantin Brâncoveanu a fost un susţinător al lumii orto-
doxe de la sudul Dunării şi din Orient. Într-o epocă în care
teritoriile din Balcani erau provincii ale Imperiului Otoman,
iar dezvoltarea culturii era extrem de îngrădită, „Noi
deveniserăm – cum sublinia N . Iorga - patronii culturii
greceşti, cum deveniserăm patroni ai ortodoxiei prin aceea
că asupra noastră trecuseră toate datoriile din acelaşi timp cu
tot prestigiul, toată înfluenţa şi toată situaţia de hegemonie a
împăraţilor Bizanţului” (9). Pentru preoţii ortodocşi din Ara-
bia, care nu aveau cărţi de cult, s-au tiparit un Liturghier şi
un Ceaslov în greacă şi arabă, iar la Alep, în Siria, a fost
trimisă o tipografie cu litere arabe turnate în tipografia de la
Snagov.  Cu aceasta s-a tipărit Psaltirea arabă, având pe fron-
tispiciu stema Ţării Româneşti şi iniţialele lui Constantin
Brâncoveanu.  În Georgia, patria mitropolitului Antim Ivire-
anul, voievodul Brâncoveanu a trimis o tipografie, unde s-au
tipărit Evanghelia şi Liturghierul în limba georgiană.

Tot pentru susţinerea ortodoxiei s-au făcut donaţii de cărţi
şi tipografii, de bani, odoare şi obiecte bisericeşti, pentru Pa-
triarhia Ecumenică de la Constantinopol, pentru mănăstirile
de la Muntele Athos şi de la Muntele Sinai, pentru locurile
sfinte de la Ierusalim, patriarhiile din Antiohia şi Alexandria,
mănăstirile şi bisericile din Serbia şi Bulgaria.

Domnia lui Constantin Vodă Brâncoveanu, fiind o
perioadă liniştită, a permis o puternică dezvoltare a artelor.
Arhitectura (laică şi religioasă), pictura, sculptura, orfevraria
(indeosebi arta prelucrării argintului) şi artele decorative au
atins forme superioare de realizare artistică.

Vechile case domneşti sunt înlocuite cu palate construite
în locuri alese cu  mare grijă, care trebuiau să asigure fie o
bună legatură cu capitala, cum erau cele de la Potlogi şi

Mogoşoaia, fie în locuri mai retrase, cum era conacul de
la Obileşti, în apropiere de Dunăre şi cel de la Doiceşti lângă
Târgovişte, reşedinţa de vară a  domnitorului.  

Arhitectura religioasă, prin sinteza artei bizantine cu
tradiţiile artistice locale, cu înfluienţele orientale şi formele
occidentale ale Renaşterii, a dat naştere primului stil arhitec-
tonic românesc, cunoscut sub numele de stilul brâncovenesc.
Închegarea acestui stil arhitectonic nou s-a înfăptuit în timpul
domniilor lui Şerban Cantacuzino şi mai ales a lui Vodă Brân-
coveanu şi va continua şi după domnia sa. Interioarele
construcţiilor sunt mai spaţioase, au o viziune aeriană, ten-
cuiala  devine obligatorie,  contraforturile sunt eliminate,
pridvorul deschis apare ca un element nou  în arhitectura
religioasă, iar încadramentele în piatră, de la uşi şi ferestre,
precum şi decorurile dau noului stil frumuseţe şi strălucire.

Încă înainte de a ajunge domn, Brâncoveanu a ridicat două
biserici, la Potlogi şi la Mogoşoaia. În anul 1690 a pus piatra
de temelie la ctitoria sa de suflet, Mănăstirea Hurezi
(Horezu), un complex monastic (biserica, paraclisul, bolnita
şi două schituri). Aici a funcţionat o adevărată şcoală de
pictură şi sculptură. Printre pictorii de seamă pot fi
menţionaţi: grecul Constantinos, pictorul  de curte al lui
Şerban Voda şi romanul Pârvu Mutu , fiu  de preot din Cam-
pulung (Muscel), sub  îndrumarea cărora s-au format
numeroşi meşteri, renumitul pietrar Vucasin Caragea şi multi
alţii.

În Bucureşti a ctitorit  trei biserici pe locul unora mai
vechi: Biserica Sfântul Ioan cel Mare sau Grecesc, biserica
Mănăstirii Sfântul Sava (ambele demolate în secolul trecut)
şi biserica Mănăstirii Sfântul Gheorghe – Nou, unde în anul
1720, doamna Maria a depus, în mare taină, osemintele dom-
nitorului. Tot în vremea lui Brâncoveanu a fost  refăcută din
temelie Mănăstirea  Mamul, iar împreună cu unchiul său,
spătarul Mihai Cantacuzino, a zidit Mănăstirea din Râmnicu
Sărat, cu hramul  „Adormirea Maicii Domnului”, care a fost
închinată Mănăstirii Sfânta Ecaterina  din Muntele Sinai.

Pentru a veni în sprijinii creştinilor ortodocşi de peste
munţi  a ctitorit biserici în Transilvania, la Făgăraş , la Ocna
Sibiului şi o mănăstire la Sâmbăta de Sus (distrusă în anul
1785 cu tunurile de austrieci şi refăcută în secolul trecut).

Constantin Brâncoveanu a ctitorit biserici şi în afara
spaţiului românesc. În Constantinopol a zidit biserica « Sfân-
tul Nicolae » în cartierul Galata, la Mănăstirea Sfântul Pavel
din Muntele Athos a făcut un paraclis (capelă)  şi o trapeză
(sală de mese). În afară de palate şi mănăstiri, numele lui
Constantin Brâncoveanu este legat de numeroase restaurări
şi reparaţii  la mănăstirile : Cozia, Arnota, Bistriţa, Dintr-un
Lemn , Dealul, Strehaia, Surupate şi exemplele pot continua.

O însemnare, din 30 ianuarie 1702, menţionează 17
mănăstiri din Peninsula Balcanică şi din Orientul Mijlociu
care au beneficiat de danii însemnate din partea voievodului
muntean (10).

Constantin Brâncoveanu a rămas în conştiinţa poporului
său ca un domn vrednic  şi bun creştin. În semn de
recunoştinţă poporul i-a dedicat  cântece şi balade, iar Sin-
odul Bisericii  Ortodoxe Române a hotărât canonizarea bine-
credinciosului Voievod Constantin Brâncoveanu, împreună
cu fiii săi Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi cu sfetnicul
Ianache.

Paharul umilinţei Brâncovenilor a continuat  şi după
moartea lor. Patriarhia de la Constantinopol, aflată sub con-
trolul turcilor, a aruncat anatema împotriva lui Brâncoveanu,
cel ce  susţinuse  întreg Răsăritul Ortodox şi la curtea căruia
se perindaseră numeroase feţe bisericeşti în frunte cu patri-
arhii Constantinopolului. Deşi Brâncovenii au fost propuşi
pentru  canonizare  încă din anul 1950, datorită faptului că
«anatema» dată de Patriarhia de la Constantinopol  nu fusese
ridicată, nu au putut fi canonizaţi  în acel an (11).

Abia în anii ′60, la insistenţele patriarhului nostru Iustin-
ian Marina, patriarhul de atunci al Constantinopolului, Ate-
nagoras, a ridicat  «această anatemă», pregătindu-se terenul
pentru canonizarea sfinţilor Brâncoveni la 20 iulie 1992 «de



7

acum înainte şi până la sfârşitul veacurilor».

***     Note biografice :
1. Ştefan Ionescu, Panait I Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Editura

ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 320.
2. Gheorghe Cront, Începuturile Academiei Domneşti din Bucureşti, 1966,

p. 21-22.
3. Ştefan Ionescu, Panait I Panait, op. cit., p. 322-323.
4. Ştefan Ionescu, Epoca Brâncovenească, Edit., Dacia, Cluj-

Napoca,1981, p.169.
5. Ştefan Ionescu,Panait I. Panait, op. cit., p.340.
6. Ibidem
7. Ştefan Ionescu, op., cit.,p.170.
8.     Ibidem,p.139.
9.     Ştefan Ionescu ,Panait I. Panait, op., cit., p.341.
10.   Ibidem,p.411 .
11.   Laviniu-Aurelian Bădulescu, Pentru Dumnezeu şi Neam, 290 de ani de la

Martiriul Sfinţilor Brâncoveni, Ed. Agora, Craiova, 2004.  

IMNUL NAŢIONAL 
SIMBOL SFÂNT AL ROMÂNILOR

Imnul Naţional al României vibrează puternic şi în in-
imile vâlcenilor. Sub genericul „Zilele Imnului

Naţional”, în perioada 25-29 iulie 2014, în municipiul
Râmnicu Vâlcea s-au desfăşurat ample manifestări ştiinţifice,
cultural-artistice şi sportive, coordonate de Primărie şi Con-
siliul Local, care au marcat împlinirea a 166 de ani de la
prima intonare, într-un cadru oficial, la Râmnicu Vâlcea, a
cântecului „Deşteaptă-te române!”, devenit în 1990 Imnul
Naţional al României. În complexul activităţilor organizate
cu acest prilej s-a înscris şi simpozionul „Imnul Naţional –
simbol al identităţii româneşti”, iniţiat de Serviciul Judeţean
Vâlcea al Arhivelor Naţionale, Forumul Cultural al Râmnicu-
lui şi Asociaţia Seniorilor. În cadrul dezbaterii, la care au par-
ticipat, Doina Glăvan, pr. Nicolae State Burluşi, Vasile Cocoş
– viceprimarul Râmnicului, Gheorghe Dumitraşcu- modera-
torul acţiunii, g-ral rz. Ilie Gorjan, Ion Soare, pr. Constantin
Mănescu, Nelu Barbu, Ioan Şt. Lazăr, Gheorghe Pantelimon,
s-au prezentat informaţii inedite, originale şi s-au elucidat
unele controverse pe tema locului unde s-a intonat prima dată
„Deşteaptă-te române!”

Vicepreşedintele Forumului Cultural, Ion Soare s-a referit
la ipoteza regretatului istoric vâlcean Dragoş Sterian, con-
form căreia prima dată s-a cântat la Râmnic, în Ţara
Românească. Melodia în varianta ei iniţială îi aparţine, cu
certitudine, lui Anton Pann, iar versurile au fost scrise de po-
etul român Andrei Mureşanu, participant activ la revoluţia de
la 1848 din Transilvania. Poezia sa „Un răsunet”, publicată
în numărul 25 al revistei „Foaie pentru minte, inimă şi
literatură”, în 1842 a devenit imediat foarte cunoscută, fiind
copiată în numeroase manuscrise de culegeri folclorice ale
timpului.

La Braşov nu s-a cântat într-o atmosferă festivă, la
Râmnicu Vâlcea a fost interpretat, pe 29 iulie 1848, într-un
cadru solemn, oficial. Informaţii valoroase în consens cu cele
menţionate anterior furnizează şi scriitorul vâlcean Constan-
tin Mateescu, în cartea sa, temeinic documentată, „Drumurile
lui Anton Pann” apărută în 1984 la Editura Sport Turism (pag.
177-179). Conforma acestora, la 29 iulie 1848, administra-
torul districtului Vâlcea, Dumitru Zăgănescu, împreună cu
alţi funcţionari şi cu Gvardia naţională condusă de căpitanul
Grigore Davidescu, care asigura paza ordinii publice iau

parte, alături de locuitorii urbei, la o sărbătoare importantă,
la marginea oraşului, în viitorul parc public Zăvoiul
Râmnicului. Aici în entuziasmul general „s-au citit cele 21
de puncturi” ale Constituţiei revoluţionare şi s-a depus
jurământul pe Constituţie. 

Iată ce consemna Dumitru Zăgănescu în raportul său
trimis superiorilor: „Într-acest pompos constituţiu, aflându-
se şi dumnealui, Anton Pann, profesor de muzică, împreună
cu câţiva cântăreţi de aceeaşi profesie au alcătuit o muzică
vocală cu nişte versuri preafrumoase, puse pe un ton naţional
plin de armonie şi triumfal, cu care au ajuns entuziasmul de
patrie în inimile tuturor”. Astfel, locuitorilor Râmnicului le-
a revenit cinstea de a fi ascultat pentru întâia oară armoniile
cântecului „Deşteaptă-te române!”.

Acest lucru este consemnat pe una din plăcile memoriale
de la Fântâna din Zăvoi, expusă în 1968, cu confirmarea
ştiinţifică a Academiei Române şi aprobarea Ministerului
Culturii. Pe o altă placă este scris: „Începând din anul 1993,
din iniţiativa  fostului prefect al judeţului Vâlcea Iulian
Comănescu, în parcul Zăvoi s-a sărbătorit cântecul
«Deşteaptă-te române!», intonat în acest loc, pentru prima
dată la 29 iulie 1848”.

Pornind de la aceste considerente Grupul Parlamentar al
PDSR, Acsinte Gaspar, Traian Sabău şi Gheorghe Vâlceanu
au iniţiat Proiectul Legislativ, iar Camera Deputaţilor, în
şedinţa din 27 aprilie 1998, şi Senatul, în 18 mai 1998, au
adoptat Legea nr. 99 din 26 mai 1998, prin care ziua de 29
iulie a fost proclamată Ziua Imnului Naţional al României.
Este al cincilea imn de la constituirea României Mari. Imnul
Naţional este un simbol sacru al demnităţii naţiunii române,
greu încercată de istorie, căruia trebuie să-i acordăm toată
cinstirea şi care are menirea să-i însufleţească, în continuare,
pe români pe drumul spre o viaţă mai bună.  În acest context,
disputa cu privire la locul unde s-a intonat prima dată
„Deşteaptă-te române!” ar trebui să treacă în plan subsidiar.

În ultimii ani au apărut şi alte controverse. Sunt opinii
conform cărora textul şi mesajul actualului imn sunt perimate
şi nu mai corespund noilor condiţii istorice, când România
este un stat de drept, democratic şi social, membru al Uniunii
Europene. Articolul 12(3) din Constituţia României care se
referă la „Simbolurile naţionale” consemnează: Imnul
Naţional al României este „Deşteaptă-te române!”. El poate
fi înlocuit numai prin modificarea Legii Fundamentale.

Gheorghe PANTELIMON



8

ELENA GHICA (DORA D’ ISTRIA)

Dora D`Istria, pe numele său real
Elena Ghica, s-a născut în

Bucureşti pe 3 februarie 1828, fiind prima
dintre cei cinci copii ai banului Mihalache
Ghica şi nepoata domnitorului Grigore al
IV-lea Ghica. Mama ei, Caterina Ghica,
fostă Faca, e prima femeie româncă care
a publicat o carte, “Pentru educaţia copi-

ilor”.  Prinţesa a avut o personalitate complexă, a fost scri-
itoare, pictoriţă, feministă, vorbea mai multe limbi străine,
cânta şi compunea muzică, un om de o inteligenţă
remarcabilă. Cea mai mare pare a vieţii şi-a petrecut-o în
străinătate, dar nu a încetat niciodată să aparţinã ţării natale.

Elena Ghica a fost un copil minune, la vârsta de cinci ani
învaţă greaca, latina, franceza, italiana, engleza şi germana,
cultivă cu pasiune muzica şi sporturile, la unspezece ani scrie
o nuvelă, la paisprezece ani traduce “Iliada” lui Homer din
original în germană, iar la şaisprezece ani ia parte la expoziţia
de artă figurativă din Drezda. Banii obţinuţi din vânzarea
tablourilor îi va împărţi săracilor. Elena a ajuns să cunoască
la perfecţie nu mai puţin de nouă limbi străine: italiană,
engleză, germană, franceză, română, greacă, latină, rusă şi
albaneză. Este o performanţă nu doar pentru acea vreme, ci
şi pentru acum. Societatea aristocratică a secolului al XIX-
lea fusese cucerită de inteligenţa şi frumuseţea prinţesei, iar
noi, cei de acum, abia ştim de existenţa acestei femei care
face cinste neamului. Tânăra Elena avea o cultură
enciclopedică, studia de toate, avea o mare uşurinţă de a acu-
mula cunoştinţe şi se folosea de oamenii pe care îi cunoştea
pentru a le furniza diferite informaţii. Pentru studii, familia a
trimis-o în străinătate: la Dresda, Viena, Veneţia şi Berlin.
Întoarsă la Iaşi la vârsta de 21 de ani, îl cunoaşte pe ofiţerul
rus, Alexandr Kolţov Masalski, în cadrul unui bal. Rusul
rămâne vrăjit de frumuseţea şi inteligenţa prinţesei românce.
Nunta celor doi are loc în 1849, la Iaşi, şi se stabilesc ulterior
în frumosul Sankt Petersburg. Aici a epatat frumoasa
româncă prin cunoştinţele sale şi prin talent, obţinând
medalia de argint la concursul de peisaje organizat la muzeul
Ermitaj şi anticipându-i-se un viitor strălucit în lumea artelor
plastice. Ideile liberale ale prinţesei şi susţinerea principiilor
revoluţionare ale anului 1848 nu au ajutat-o prea mult în a se
acomoda într-o ţară al cărei vis imperialist nu s-a stins nicio-
datã. Ironia, glumele înţepătoare şi intervenţia în discuţiile
politice au deranjat societatea rusească, a fost sfătuitã să-şi
păstreze opiniile pentru ea, dar nonconformistă de fel, a ig-
norat avertismentele. Urmarea acestui fapt a fost chiar bi-
ciuirea ei la Prefecturã, când i s-a spus clar „politica, dacă se
poate, să nu vă mai intereseze”. Această întâmplare a deter-
minat-o pe Elena Ghica Masalski să părăsească definitiv
Rusia, împreună cu pruncul ce va muri mai târziu, la Brux-
elles. Ea nu a divorţat, a rămas în continuare principesa
Kolţov-Masalski, dar în lumea culturală s-a prezentat cu nu-

mele literar, Dora D`Istria, sub acest nume devenind şi cele-
brã. Asupra numelui său au fost făcute multe speculaţii, încă
nu ştim la ce s-a gândit exact prinţesa când şi-a luat acest
nume, dar putem intui dorinţa de a-şi sublinia apartenenţa
balcanicã. Istria, scăldată de Adriatica, se leagã direct de
istro-români, dar nu trebuie să uităm că printre populaţiile
balcanice aşezate apoi în Istria au fost şi mulţi albanezi, în
legătură cu originea albaneză a familiei sale. Ne mai putem
gândi şi la „bătrânul Istru”, Dunărea, atât de dragă Elenei.
„Dora” ar putea veni de la cuvântul „dor”, cu o încărcătură
sentimentală bogată şi l-am putea asocia cu dorul de ţară sau
de la miticul „Doris”, fiica Oceanului şi a lui Tethys, mama
Nereidelor. În aprilie 1855 se îndreaptă cãtre Elveţia, es-
caladeazã vârful Moench (4105m), unde a înfipt tricolorul
României şi este una dintre primele femei alpiniste. În Belgia
îşi începe activitatea literară, publică ”La vie monastique”,
apoi face excursii ştiinţifice şi arheologice în Attica, Beotia,
Focida, Peloponez, viziteazã Italia, urcă pe Vezuviu, pasiunea

ei pentru călătorii rămânând constantã. Era renumită ca bună
alpinistă, practica tirul şi călăria şi mânuia cu îndemânare
armele, o pasiune tipic albanezã, am putea spune.A colaborat
cu numeroase reviste, «Ètoile du Danube» (Bruxelles),
«Courrier de Paris», «Illustration» (Florenţa), «Revue Su-
isse» (Neuchâtel), «Nouvelle Pandore d’Athènes», «Indépen-
dance hellénique» (Atena) etc. Călătoreşte mult prin Europa
Occidentală, prin Balcani, sau în cele două Americi. A fost
membră a multor Academii, societăţi savante, institute,
asociaţii din Grecia, Italia, Turcia, Franţa, Austria sau Ar-
gentina. A fost cinstită de scriitorii români George Bariţiu,
Radu Ionescu, George Ionnescu-Gion, Cezar Bolliac sau
străini, Angelo de Gubernatis, Enrico Panzacchi, C.F. Gabba,
A. Rizo Rangabé, A.Z. Pieromaldi, A. Pommier, Schmidt
Weissenfels, A. Wolf, Jacques Thalberg de Scheikévitch.

În corespondenţa cu Giuseppe Garibaldi îşi ex-

Carmen MATEI
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pune ideile politice, propunând un plan de federaţie, formată
din state independente, în Balcani, care să cuprindă pe ital-
ieni, albanezi, greci şi pe români, „…nu e departe ziua când,
de la culmile Carpaţilor la ţărmurile Mării Egee, steagul
principelui român Mihai Viteazul ca şi cele ale lui Caraghe-
orghe, Scanderbeg şi Canaris vor fâlfâi liber peste frumoasele
ţinuturi unde aceşti vajnici patrioţi şi-au vărsat sângele”.
Elena Ghica şi-a petrecut ultimii douăzeci de ani mai mult în
Italia, la Torino, Livorno şi, în sfârşit, la Florenţa, în casa scri-
itorului Angelo de Gubernatis. Acest lucru nu a împiedicat-o
să fie cu inima alături de locurile unde s-a născut,
„îndepărtată de soartă, din copilărie, de malurile dragi ale
Dâmboviţei, n-am încetat niciodată să aparţin ţării natale al
cărei destin este obiectul meditaţiilor mele neîncetate”, afirma
ea. Celebra sa lucrare apărută în 1869, “Despre femei de o
femeie” tratează statutul femeii şi militează pentru obţinerea
drepturilor egale cu bărbaţii. Scriitoarea analizează situaţia
materială şi socială a femeilor din ţările romanice şi german-
ice. O altă lucrare ce are în centrul său femeia este tratatul
“Les femmes en Orient”, apărut în 1859. Cititorul occidental
intră în contact cu lumea femeilor din Orient, o zonă foarte
puţin cunoscută la acea vreme. Paginile de etnografie, istorie
si folclor balcanic le-a scris şi publicat în nu mai puţin de şase
limbi, din cele pe care le cunoştea la perfecţie: franceza, ital-
iana, greaca, rusa, germana şi engleza. Scriitoare ilustră,
instruită, cu o vastă cultură generală şi cunoştinţe în multiple
domenii ca: literatură, etnografie şi folclor, geografie, istorie,
sociologie, artã şi altele, racordatã la marile probleme ale tim-
pului sãu, a colaborat cu prestigioasele publicaţii: Revue de
deux Mondes, International Review, New York Tribune, Il
Dritto, Observateur Belge, Gazette Rose, Courier şi multe al-
tele. Dora D`Istria, personaj emblematic pentru secolul său,
a fost descrisă de cãtre Nicolae Iorga:  ”e de uimit câte
cunoştinţe se adunaserã în mintea acestei excepţionale femei
şi cu câtă uşurinţă le putea ea scoate în front ori de câte ori
era o bătălie de dat”. De ce a fost atât de celebră Dora D’Is-
tria? Era cultivată, ştia toate limbile balcanice ca şi multe al-
tele, a scris în limba franceză şi italiană. Ştia foarte multe
lucruri. A scris despre “Economia politică şi agricultură”,
“Chestiunile Religioase, despre viaţa monahală din România,
biserica ortodoxă şi Papalitatea”, “Istoria principilor Ghica”
şi “Poezia populară a Balcanilor” (română, greacă, bulgară,
albaneză, sârbă, ). Dora D’Istria a fost o remarcabilă pictoriţă,
iar pentru lucrările sale a luat medalii în Italia, apoi la Peters-
burg.

De altfel, banul Mihalache Ghica, tatăl său, a înfiinţat
Muzeul Naţional din Bucureşti.

Dora D’Istria avea o voce magnifică; la fel ca mama ei
Catinca Ghica, cânta lucruri grele şi frumoase. Dora D’Istria
era şi compozitoare. Şi mai era şi o splendidă femeie. 

Cezar Bolliac a lăsat scris: “printre cele mai frumoase
femei ale timpului, cu voce de înger deşteptător.” 

A fost membră a Academiilor din Franţa, Germania, Italia,
America, Grecia şi Turcia. A fost cetăţean de onoare al Gre-
ciei şi Italiei. A fost foarte cunoscută şi s-a chinuit să-şi facă
mai cunoscută ţara, care era cu desăvârşire necunoscută sau
cum spune Dora D’Istria- “cunoscută fals şi păgubitor”. Şi

tot istoricul Ionescu Gion scrie: “Dora D’Istria a fost un
foarte interesant scriitor şi ca toţi scriitorii cei mari ai
renaşterii Orientului European au fost mereu conduşi de
această idee: Să ne facem cunoscuţi”.

Acesta a fost cuvântul de ordine, neînduplecata lor
dorinţă. De aceea toţi oamenii învăţaţi ai vremii, Asachi, Eli-
ade, alergau pe toate căile, întrebuinţau toate mijloacele de a
se face cunsocuţi: geografie, filozofie, politică, aritmetică,
romanţe, istorie, strategie, economie politică, agricultură,
metafizică. Ei, luptătorii din vremurile începutului, făceau de
toate, iute, degrabă, fără multe cercetări, fără multă cumpănă.
Era un lucru bun.

Fascinanta femeie a murit pe 17 noiembrie 1888,la 60 de
ani,  în frumoasa ei casã din Florenţa, Villa D`Istria, pe care
a lãsat-o primăriei din Florenţa pentru ajutorarea Institutului
de surdo-muţi. Deşi a fost înconjurată şi admirată de toatã
lumea, a fost mai mereu singurã şi-şi găsea liniştea în studiu,
scris sau în a se dedica alinãrii suferinţelor umane. Cei care
au cunoscut-o au afirmat cã în înăuntrul ei era nefericitã, dar
cu simţãminte nobile, amabilă, plăcută, o femeie de admirat
şi de iubit. Inima ei era familiarã cu durerea, suferea mult fãrã
a plânge, şi totuşi era vioaie, extraordinarã. În opinia celor
care au intrat în contact direct cu românca eruditã, Elena
Ghica a fost o femeie care nu a trait pentru ea, a trait pentru
a-i ajuta pe ceilalţi, a trait pentru generaţiile viitoare şi pentru
binele lor. Este important a preciza cã Dora D`Istria a avut
un simţ al dreptãţii şi egalitãţii uimitor. Ea a criticat pãrerile
ce susţineau cã femeile sunt inferioare bãrbaţilor, cã ele sunt
un fel de diminutiv al lor, cã ele reprezintã tranziţia dintre
bãrbaţi şi regnul animal şi a demonstrat cã ele, egalele
bãrbaţilor, au dat dovadă de superioritate în anumite momente
cheie.

Bibliografie:  Cristina Maksutovici, “Un nume pe nedrept
uitat: Dora D`Istria”, Editura Ararat, Bucureşti 1997.

George Marcu, Rodica Ilinca, “Dicţionarul
personalitãţilor feminine din România”, Editura Meronia,
Bucureşti.
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FEMEIA – COMOARA 
CEA MAI DE PREŢ A LUMII

Încă de la constituirea Asociaţiei Seniorilor, pe 23 octombrie 2007,
Consiliul de conducere a manifestat o  consideraţie deosebită faţă de

toate doamnele, care deţin peste jumătate din efectiv şi contribuie în mod
activ, la buna desfăşurare a întregii activităţi. În semn de preţuire, în fiecare
an, ne-am reunit într-un cadru festiv, pentru a marca Ziua Internaţională a
Femeii, care se celebrează pretutindeni în lume. Această zi cu semnificaţii
deosebite are o istorie interesantă, care merită să fie amintită. 

O sărbătoare a femeilor, recunoscută internaţional, dar fără a se preciza
o zi anume a fost hotărâtă în anul 1910 de Internaţionala Socialistă, reunită
în capitala Danemarcei, Copenhaga. După Primul Război Mondial s-a fixat
data de 8 martie, ca Ziua Internaţională a Femeii. A fost o alegere inspirată,
la începutul primăverii calendaristice, când natura se trezeşte din nou la
viaţă.

Femeile au continuat să demonstreze pentru drepturi egale în societate
şi, în principal, pentru dreptul la vot. O altă măsură pentru instituirea unei
zile dedicate femeii a constituit-o proclamarea, de către Organizaţia
Naţiunilor Unite, în anul 1975, a Anului Internaţional al Femeilor şi de-
clararea perioadei 1976-1985 ca Deceniul ONU Pentru Condiţia Femeii.
Doi ani mai târziu, în 1977, Adunarea Generală a ONU a proclamat printr-
o rezoluţie, Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor şi Pace
Internaţională. În foarte multe ţări, 8 martie este declarată zi liberă. Par-
ticiparea activă a femeilor din România la dezvoltarea economică şi mod-
ernizarea ţării, meritele lor recunoscute în domeniile ştiinţei,
învăţământului, culturii, sănătăţii, răspunderea socială pe care o au în pro-
cesul de creştere şi educare a copiilor, constituie suficiente argumente ca
Parlamentul României să aibă o iniţiativă legislativă în acest sens. 

Conform tradiţiei, şi anul acesta, seniorii vâlceni s-au reunit, pe 12 mar-
tie 2015, la Restaurantul „Supca” din municipiul Râmnicu Vâlcea, la
această sărbătoare de suflet dedicată omagierii femeii, fiinţa cea mai
gingaşă şi cea mai dragă de pe planeta noastră. De organizarea evenimen-
tului s-a ocupat, în mod deosebit, colegul nostru Ioan (Puiu) Luca,
vicepreşedinte al asociaţiei, care la rândul său a fost aniversat, pe 19 feb-
ruarie 2015, cu ocazia împlinirii respectabilei vârste de 80 de ani, cei mai
mulţi dedicaţi cu dăruire şi competenţă învăţământului vâlcean, în calitate
de cadru didactic şi inspector şcolar. Acesta a adresat colegelor noastre cu-
vinte şi urări emoţionante, specifice acestei frumoase sărbători. O surpriză
a venit din partea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, care, prin dom-
nul viceprimar  Vasile Cocoş, a oferit sărbătoritelor flori. Remarcăm că
domnia sa a fost prezent şi la alte manifestări ale asociaţiei noastre, ale Fo-
rumului Cultural, semn de preţuire a slujitorilor şcolii, a oamenilor de
cultură.

Un moment de divertisment a creat doamna Larisa Calmutschi, care a
prezentat horoscopul chinezesc pentru anul 2015, cu previziuni referitoare
la sănătate, dragoste şi bani şi a oferit tuturor celor prezenţi un mărţişor pe
care l-a confecţionat cu migală şi inspiraţie.

Orchestra localului şi îndrăgita solistă Liliana Begu au interpretat
melodii adecvate evenimentului, cântece de petrecere, au urat „La mulţi
ani!” celor prezenţi. Cei peste 50 de participanţi din familia seniorilor
vâlceni au apreciat că au petrecut o seară agreabilă. Cu acest minunat prilej,
conducerea Asociaţiei Seniorilor urează distinselor noastre colege, tuturor
româncelor, ca primii ghiocei să le dăruiască veşnicia primăverii, să le
dezmierde sufletul cu gingăşia lor şi să le îndeplinească speranţele de mai
bine. O primăvară frumoasă cu zile senine, cu multe bucurii!

O menţiune specială pentru toate mamele din lume (lumină caldă, vers
duios), care asigură perpetuarea speciei umane pe Pământ, îndeplinind o
misiune divină.

La mulţi ani!
G.P.

DIACONU ELENA,
ÎNTRE PREŢUITELE MOD-

ELE UMANE VÂLCENE

„Valoarea unei naţiuni este dată
de numărul personalităţilor

de valoare, purtătoare de progres.”
Ne face plăcere să începem

mărturisirea noastră de credinţă cu ideea-
sinteză: „Spune-mi cum e învăţătorul şi-
am să-ţi spun cum este poporul”.

Este recunoscut faptul că progresul
omenirii nu mai este dependent numai de resursele natu-
rale, ci de competenţele şi de valorile umane active, la for-
marea cărora contribuie şi modelele umane. Fiinţa umană
se naşte cu predispoziţii care sunt numai punct de plecare
şi bază pentru viitoarea posibilă dezvoltare. 

Formarea, dezvoltarea, perfecţionarea, performanţa
depind de mediul educogen în care se formează insul şi
generaţia, şi, mai ales, de idealul de viaţă, de aspiraţia şi
de efortul individului pentru a se dezvolta. Din acest punct
de vedere, fiecare este un „Constructor de sine”. Dar noua
generaţie nu creează cunoştinţele de care are nevoie. Omul
este fiinţă socială. Preia cunoştinţe şi modele de compor-
tament de la generaţiile adulte coprezente, între care mar-
ile personalităţi sunt implicate şi în creaţiile privitoare de
progres şi ca modele de competenţe, performanţe şi atitu-
dine în mediul social.

Vâlcea a avut şi are modele umane, care trebuie făcute
cunoscute într-un mediu social cât mai larg. Printre ele în-
scriem numele doamnei, conferenţiar universitar doctor
Diaconu Elena, decan la Facultatea de Contabilitate şi
Finanţe a Universităţii
„Spiru Haret”, din cen-
trul Râmnicu Vâlcea. A
lucrat ca economist
licenţiat la mai multe
instituţii, fiind solicitată
în organizarea şi conduc-
erea activiăţii de econo-
mist, contabil şef,
director, iar în ultimii
ani, este cadru didactic
universitar, având
funcţia, câştigată prin
concurs, de conferenţiar
universitar doctor şi decan la Facultatea de Contabilitate
şi Finanţe a Universităţii „Spiru Haret” din centrul Râm-
nicu Vâlcea. Pe unde a lucrat a sfiinţit locul prin
performanţa profesională, dăruire totală şi modelul unui
OM DE OMENIE corect, harnic şi cu respect şi grijă faţă
de semeni. I-am cunoscut direct activitatea; am fost
prezent şi când şi-a susţinut doctoratul şi am ascultat
laudele membrilor comisiei de doctorat. Este preţuită şi
admirată de către studenţi şi de colegi.

Cu aleasă preţuire, îi urez acestui model uman VIAŢĂ
LUNGĂ, SĂNĂTATE ŞI PUTERE DE MUNCĂ SPRE
CÂŞTIGUL NOSTRU UMAN ŞI SOCIAL.

Alexandru POPESCU MIHĂEŞTI
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PERMANENŢA… EMINESCU!

Când ai ceva de spus, o poţi face repede şi concis şi
rămâi în eternitatea lucrurilor bine făcute. Aşa s-a în-

tâmplat cu W. Amadeus Mozart, Evariste Galois, Ciprian Po-
rumbescu, Mendelssohn Bartholdy, Nicolae Labiş, cu mulţi
alţii. „Clipa cea repede” a lui Eminescu, dintre 1866 şi 1883
a stat sub semnul geniului. Steaua cu noroc a limbii române,
în căutarea unui „sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo
limbă”, a prins a se ridica scânteie în Ipoteştiul anului 1850
ianuarie 15, pentru ca în 1883 să strălucească... Luceafăr pe
bolta unei „patrii limbă” ca o grădină înflorită ce-şi va savura
parfumurile, frumuseţile, mlădierile sonore, încă mult după
norocul unui rod aşteptat.

Ne minunăm şi suntem fericiţi toţi contemporanii „patriei
limbă” pentru care, cu adevărat Mihai Emi-
nescu, învăţând nemurirea, este printre noi
geniu.

A venit la ceasul nevoii, după ce de sute
de ani otomanul n-a reuşit să-l turcească pe
îndărătnicul ghiaur creştin, după ce Fanarul
n-a reuşit să ne grecească în truda-i zeloasă,
după ce osârdia slavonei din cărţile şi litur-
ghia bisericii n-au reuşit să înfrângă limbajul
viu, plin de vigoare, al ţăranului „ţării pă-
mânt” de la „Nistru pân’ la Tisa” , din munţii
şi şesurile unei oralităţi ce ritmau în concre-
tul atemporal al unui fel de a fi inconfunda-
bil. A venit când căutările unor luminaţi
cărturari dădură greş, în buna lor intenţie de
primenire a limbii, cu italienizarea, sau cu
franţuzirea ei. A venit pentru: „A turna în
formă nouă limba veche şi înţeleaptă”!

S-a pătruns dintru început de organismul
viguros al limbii materne, i-a deprins creşte-
rile şi forţa de expresie în preumblările prin
toate meleagurile ţării. A cunoscut florile, se-
minţele limbii vechi, de cazanie, în doinele,
baladele, bocetele, cântecele de leagăn sau
de joc, în basme, în felul de a-şi povesti omului locului, rea-
litatea. S-a pătruns de bunătatea poporului căruia urma să-i
dăruiască miere de grai în pas cu nevoia de mai „dulce”.

A ieşit din cercul strâmt al norocului ce nu-i este hărăzit
geniului, pentru a cunoaşte gândirea filozofică a lumii de la
antici la clasici, din India, Persia, Egipt până în Albion sau
Germania. I-a studiat pe Shakespeare, Byron, Goethe, Kant,
Schopenhauer şi câţi alţii. A studiat pentru fundamentul înţe-
legerii proprii Ia Cernăuţi, Viena, Berlin, în „bracurile” bi-
bliotecilor, inclusiv cele ale Bucureştiului şi Iaşului. Din
arderea atâtor experienţe adăugate, însoţite de entuziasmul
născut din iubirile mai mereu nefericite, s-au născut iubirile
sale. În ceea ce priveşte poporul său, pentru care mulţi l-au
acuzat de naţionalism, concluzia lui este clară:

„Cine a văzut vreodată popor de oameni buni să fie mare?
dar cu atât mai mult trebuie să fie iubit!”

„Nu, nu! N-aş vrea ca alte Popoare să fie ca al meu, nu
merită ele Să-i semene. Poporu-mi menitu-i ca să fie Altfel
de cumu-s-alte”, o spune poetul în poemul „Andrei Mure-
şan”.

Câte năzuinţe frumoase nu a pus în versuri pentru ţara lui,

„Dulce Românie” şi pentru armonia vieţii fiilor ei:
„Fiii tăi să crească numai în frăţie”!
Din iubirea de neam şi a graiului său, Mihai Eminovici

(rebotezat de Iosif Vulcan cu nemuritorul Eminescu), din fru-
museţea Bucovinei, cu simbolul Putnei lui Ştefan, al luptei
pentru afirmare naţională, din energiile Blajului cu atâta con-
centrare de latinitate în „Mica Romă”, din elanul unui tineret
chemat la rându-i şă ostenească la rosturile noi ale limbii, s-
a născut imensa energie pentru reuşita operei.

Din experienţa altor încercări, care au înrâurit şi ele limba,
şi a manifestării faptului de cultură reprezentat între mulţi
alţii de: Cantemir, Văcărescu, Pann, Donici, Mumuleanu,
Cârlova, Bălcescu, Alexandrescu, Bolliac, Mureşan, Eliade

Rădulescu, din mai vechii cronicari, sau con-
temporanii Alecsandri, Negruzzi, Ghica, Emi-
nescu şi-a definit şi perfecţionat un stil şi opera
sa şi-a găsit imediat modalitatea orală de a fi a
celor mulţi. Poeziile sale au devenit cântece, ro-
manţe ce se alăturau creaţiilor „Pepelei, cel isteţ
ca un proverb”. Invocaţiile istorice se alăturau
poeziei paşoptiste pentru entuziasmul multor
izbânzi naţionale. Basmele şi poemele sale fee-
rice, precum poveştile şi povestirile prietenului
său Creangă, penetrau cu limba lor viguroasă,
îmbrăcată în haină nouă, pentru permanenţa ex-
primării noastre prezente şi viitoare.

Stilul său a trezit sensibilităţi adormite, a ex-
primat neexprimabilul, a dat formă unor aştep-
tări de contururi.

Lira sa cu vibraţie de român etern a făcut să
vibreze, prin rezonanţă, sufletele tuturor româ-
nilor. Ce puternică este şi azi emoţia în vecină-
tatea odei, idilei, epistolei, satirei, meditaţiei
elegiei, doinei, romanţei, sonetului, poemului
sau în preajma lui Făt-Frumos din Lacrimă.

Un Făt-Frumos a fost şi Eminescu. Un Făt-
Frumos din lacrima unei limbi puternice, siluită

de imperii mari, fără însă a birui-o; a fost Eminescu cel care
a înflorit în „patria pământ” de sub Zodia Luceafărului pentru
viaţa nouă a „patriei limbă”.

Presa, un mod de a propaga imediat gândul-opinie, cu o
forţă de penetraţie şi ardere zilnică, a găzduit în „Timpul”
harul eminescian, alături de cel al lui Caragiale şi al lui Sla-
vici. Chiar şi aici munca pentru limbă devenise o treabă
sfântă, ştiut fiind faptul că „vorbirea ca la gazetă” poate face
deservicii - ca şi azi - acolo unde folosirea, fără înţelegere a
cuvântului, substituirea unor cuvinte vechi cu neologisme ne-
potrivite, nu întotdeauna înseamnă progres, unde folosirea
unor barbarisme preţioase poate duce spre un cosmopolitism
de paradă. A exprimat în presa vremii sale opinii din socio-
politic şi din alte domenii, foarte largi, demonstrând orizontul
unei cunoaşteri bogate. A făcut-o, întotdeauna, cumpănind
foarte bine cuvintele vechi şi noi, punându-le pe fiecare,
atent, la locul potrivit, sub semnul unei potriviri armonice a
harului genial.

Eminescu este o sensibilitate produsă de substratul spa-
ţiului nostru, din matricea ce-şi cultivă, în fiecare generaţie:
râul, ramul, sara pe dealuri, pitpalacul, lacul sub scânteierea

Sabin Balaşa (1932-2008), pictură
murală, Universitatea Al. Ion Cuza,

Iaşi, 1968-1978
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lunii, pădurea de aramă, de argint, valurile, vânturile,
norul, izvorul, cosaşul obosit, plopii, teiul, bolta stelelor
cu noroc, cu sori, cu luceferi, cu tensiunea dorului inde-
finibil şi totuşi atât de concret. Din aceeaşi matrice care
cultivă tuturor generaţiilor necesitatea permanenţei, cu
bunătatea şi eroismul lui Mircea cel Mare (cel Bătrân),
simbolul unui Ştefan - din ce în ce mai... Mare urcat as-
tăzi în ceata sfinţilor! -  hărnicia lui Decebal, dreptatea
lui Traian (?!), neîmpăcarea cu năvălirea turcilor, tăta-
rilor, muscalilor şi a tuturor năvălirilor, fără nume, care
ne-au tulburat pacea. Din toate acestea s-au născut se-
vele poetului.

Durerea mută, sau strigăt, bucuria nemuririi dacice,
disperarea şi speranţa, tensiunea căutărilor, prin lamura
creuzetului a substratului fecund, au dat imensa energie
unui Eminescu - cel mai mare poet naţional al români-
lor.

Armonia felului nostru de-a fi cu alţii, din lumea
largă: a Kamadevei, a Egipetului, a Regelui Lear, a re-
voltelor pariziene, a Veneţiei, cu „trupul întins” al tim-
pului istorie, sau cu Universul născut din calculele
„dascălului” Kant pe modelul Rig- Vedei indiene, din
Scrisoarea I, descoperă în creaţia lui Eminescu pe unul
din marii poeţi ai lumii, în universalitatea sa. Chiar şi
acolo unde amprenta noastră românească este preg-
nantă, ea nu reprezintă decât o frumoasă particularizare
a generalului:

- iubire din faptul universal al iubirii specifice de
absolut, care la români se cheamă ortodoxie creştină;

- natura din natura lumii pe care mai nou o defi-
nim, mai savant azi, în spaţiul ştiinţelor, ca... ecologie;

- viaţa, în manifestarea ei, cale personală, adevăr
personal cu unicitatea ei... infinită, diversă;

- istoria din regula generală a frământărilor so-
cietăţilor, cu clipa lor de destin, mânată de legi generale.

Scriitorii, poeţii născuţi din aceleaşi retorte spiri-
tuale, dar cu manifestare, la anii maturităţii, în alte limbi:
Panait Istrati, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cio-
ran etc., s-au afirmat în alte spaţii, cu alte mode dar, păs-
trând puterea substratului românesc sănătos, au
demonstrat putinţa înfloririi compatibile, oriunde, când
sorocul este fertil. Este o înflorire - nu uită să o precizeze
Panait Istrati - a geniului poporului român care are de-
pozitate nenumărate comori în substraturi, care aşteaptă
doar clipa fertilă unor multe alte faceri.

Munca lui Eminescu pentru „forma nouă şi înţe-
leaptă” a limbii române este reuşita de azi a unei adevă-
rate „patrii limbă”, pentru că opera sa trăieşte din viaţa
pe care o conţine.

Viaţă dăruită din viaţă proprie, suprapusă peste viaţa
pusă în ea de un popor milenar, totdeauna gata să pri-
mească jertfa individuală a muritorului pentru viaţa în-
tregului nemuritor, pentru viaţa unei limbi mai frumoase
şi mai dulci.

Dacă pentru ţara „pământ”, Eminescu a trecut la cele
veşnice, pentru substratul celor ce se vor naşte, pentru
„patria limbii române” el rămâne viu, alături de cei care
i-au dat haina nouă de azi.

Mihai SPORIŞ/ Omagiu, rostit în 2015 cu ocazia po-
menirii lui Mihai Eminescu, în contextul Zilei naţionale
a culturii şi a trecerii a 165 de ani de la naşterea sa! 

Mihai SPORIŞ

ECOURI ALE POEMULUI
EMINESCIAN 

„MEMENTO MORI”
ÎN PSALMII

ARGHEZIENI 

În studiul scris în 1889, „Eminescu şi
poeziile lui”, criticul Titu Maiorescu

făcea o afirmaţie al cărei adevăr a fost con-
firmat de evoluţia ulterioară a poeziei româ-
neşti: „Pe cît se poate omeneşte prevedea,
literatura poetică română va începe secolul al
XX-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma
limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul
Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire pînă

astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare
a veştmîntului cugetării româneşti”.

Lăsînd deoparte pastişarea poeziei eminesciene de către
scriitorii minori, stigmatizaţi de Al. Vlahuţă în conferinţa „Cu-
rentul Eminescu”, critica literară a menţionat nu o dată interfe-
renţe ale poeziei eminesciene cu creaţii ale unor poeţi din prima
jumătate a veacului al XX-lea: T. Arghezi, Bacovia, Blaga. Că
e vorba de o influenţă directă sau de întretăierea pe aceleaşi căi
ale gîndirii, ale meditaţiei unor înalte spirite creatoare, desigur
aceasta va constitui una dintre preocupările cercetării literare
comparatiste ulterioare. Rîndurile de mai jos vor aduce în lu-
mină doar unele similitudini de atitudine ale celor doi poeţi,
Eminescu şi Arghezi, în problema raporturilor om-divinitate.

Textul eminescian pe care-l avem în vedere este ampla pos-
tumă „Memento mori”,  iar cel arghezian e constituit de
„Psalmi”, creaţii ce marchează, cu zbuciumul lor, întreaga acti-
vitate a sihastrului de la Mărţişor.

Amplul poem „Memento mori” este o sociogonie romantică,
asemănătoare „Legendei secolelor” a lui Victor Hugo. Tablou-
rile succesive, prin care se prezintă evoluţia omenirii, aduc în
prim-plan marile popoare ale lumii: babilonian, egiptean, izrae-
lian, grec, roman, dac, francez. Ca într-un basm, a cărui vrajă
poetul o „deschide cu chei de aur” şi cu formule incantatorii, se
redeşteaptă veacurile, se întoarce înapoi roata uriaşă a vremii,
prin „codrii de secoli”, oprind-o la acele pietre de hotar ale is-
toriei: „Unde lumea în căi nouă, după nou cîntar măsoară”.  

Ca un adevarat demiurg, poetul reînvie civilizaţii trecute.
Ampla derulare de tablouri e încadrată între două părţi de re-
flecţie lirică: prima, o invocare a visului şi a somnului, ambele
asociate meditaţiei asupra raportului dintre „lumea-nchipuirii”
şi „lumea cea aevea”: 

„Mergi, tu, luntre-a vieţii mele, pe-a visării lucii valuri
Pînă unde-n ape sfinte se ridică mîndre maluri,
Cu dumbrăvi de laur verde şi cu lunci de chiparos,...”

Carmen Lelia FARCAŞ
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Din amplele descrieri de peisaje şi monumente în ver-
suri, de o monotonie magică, se desprinde o concepţie care
uneşte idealismul lui Hegel, reconstituitor al gîndirii în isto-
rie, cu pesimismul lui Schopenhauer, de ruinare a istoriei,
subminate de răul orb ce o mînă.

Finalul poemului reia această filozofie a istoriei în sensul
clasicului pesimism aminescian:

„Moartea-ntinde peste lume uriaşele-i aripe:
Întunericul e haina îngropatelor nisipe.
Căte-o stea întîrziată stinge izvorul ei mie
Timpul mort şi-ntinde membrii şi devine veşnicie”.

În interiorul acestei unităţi poetice, complexe şi poliva-
lente, se află un fragment în care prin verbele marelui împărat
francez Napoleon, poetul adresează cerului cîteva nedumeriri
şi îndoieli grave. Adresîndu-se divintăţii el dă expresie do-
rinţei sale de a o cunoaşte:

„Tu ce în cîmpii de caos semeni stele – sfânt şi mare,
Tu, ce scrii mai dinainte a istoriei gîndire, 
Ce ţii bolţile tăriei să nu cadă-n risipire,
Cine eşti?...”

Mai tîrziu, ca şi acest poem eminescian, „Memento
mori”, „Psalmii” arghezieni vor vădi o permanentă dorinţă
de cunoaştere, exprimată într-o îndrăzneală interogativă
mereu reluată:

„Cine eşti tu, acel de care gîndul
S-apropie necunoscîndu-l?
Lui cere milă, sprijin şi putere
Neştiutor nici cum, nici cui le cere?”.

Trebuie subliniată însă o certă nuanţă deosebitoare, pri-
vitoare la mobilul acestei dorinţe: în timp ce la Eminescu do-
rinţa de cunoaştere porneşte dintr-un impuls raţional, la
Arghezi ea e determinată de un impuls afectiv, aproape mis-
tic. Dumnezeu este reflexul unei frămîntări interioare, a setei
de certitudine, de linişte:

„Pentru credinţă sau pentru tăgadă
Te caut dîrz şi fără de folos”
sau
„Singuri acum, în marea ta poveste,
Rămîn cu tine să mă mai măsor,
Fără să vreau să ies biruitor,
Vreau să te pipăi şi să urlu Este!”

Chemarea lui Eminescu are drept scop dorinţa de înţe-
legere a fiinţei divine, a acelui demiurg ce „a pus gînduri
uriaşe într-o ţeastă de furnică/ O viaţă-atît de mare-ntr-o pu-
tere-atît de mică,/  Grămădind nemărginirea în sclipitu-unui
atom”. Eroul liric eminescian, care ar fi gata să-şi dea chiar
viaţa pentru a cunoaşte  comoara divinităţii, se arată conştient
de dezacordul dintre materie şi spirit:

„Vai! În van se luptă firea-mi să-nţeleagă a ta fire!
Tu cuprinzi întregul spaţiu cu a lui nemărginire
Şi icoana-ţi n-o inventă omul mic şi-n margini strîns”.

Gheorghe Anghel, Eminescu, bronz, Ateneul Român
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Animat de aceeaşi dorinţă a cunoaşterii, Arghezi se simte
mai mult decît Eminescu, neputincios, claustrat: „Sînt,
Doamne, prejmuit ca o grădină/  În care paşte-un mînz”. O
singură dată, într-un singur „Psalm”, poetul pare a fi auzit to-
tuşi un răspuns: „Dar eu rîvnind în taină la bunurile toate, /
Ţi-am auzit cuvîntul zicînd că nu se poate”. Depăşind puţin
subiectul propriu-zis al acestei prezentări, nu putem să nu ne
gîndim că răspunsul dat de Demiurg lui Arghezi e acelaşi cu
cel dat de Hyperion cînd acesta îşi dorise condiţia de muritor:
„Îţi dau catarg lîngă catarg, / Oştiri spre a străbate / Pămîn-
tul-n lung şi marea-n larg,/ Dar moartea nu se poate”. Ca ex-
presie a exasperării personale pe care o trăieşte  eroul liric
arghezian, se adresează lui Dumnezeu cerîndu-i să se legiti-
meze cu acte controlabile: „În rostul meu tu m-ai lăsat uitării
/ Şi mă muncesc din rădăcini şi sînger / Trimite, Doamne,
semnul depărtării / Din cînd în cînd, cîte un pui de înger, / Să
bată alb din aripă la lună, / Să-mi dea din nou povaţa ta mai
bună”.

În această privinţă, criticul literar Şerban Cioculescu
făcea precizarea: „Psalmii” lui Arghezi sînt aşadar mărturia
unei stări agonice: „a luptei interioare în căutarea lui Dum-
nezeu, pe calea certitudinii materiale sau a revelaţiei” (Şerban
Cioculescu – Introducere în poezia lui T. Arghezi).

La Mihai Eminescu, atitudinea e mai puţin afectiv-per-
sonală şi mai mult intelectuală. Recunoscînd caracterul limi-
tat al omului, el nu-i poate ignora totuşi scînteia de geniu: 

„Cum în fire-s numai margini, e în om nemărginire.
Cît geniu, cîtă putere-ntr-o mînă de pămînt”.

Cercetării de secole a tuturor civilizaţiilor, Eminescu îi
adaugă propria străduinţă:

„În zadar trimit prin secoli de-ntrebări o vijelie,
Să te cate-n hieroglife din Arabia pustie
................................................................
Dar orbite, cu-aripi arse pe pămînt cad îndărăt;
Prefăcute-n stele de-aur merg pîn′l-a veciei uşă,
Dară arse cad din ceruri şi-mi ning capul cu cenuşă
Şi cînd cred s-aflu-adevărul, mă trezesc c-am fost poet”.

La Tudor Arghezi, mai mult ca la M. Eminescu, apelu-
rile adresate fiinţei divine revin insistent; într-un alt „Psalm”
poetul dă glas aproape exasperării pe care o trăieşte: „Nu-ţi
cer un lucru prea cu neputinţă / În recea mea-ncruntată sufe-
rinţă / Dacă-ncepui de-aproape să-ţi dau ghes / Vreau să vor-
beşti cu robul tău mai des”. De la atitudinea adoratorului umil
„Ruga mea e fără cuvinte / Şi cîntul, Doamne, mi-e fără glas”,
sau „Ard către tine-ncet, ca un tăciune, / Te caut mut, te-nchi-
pui, te gîndesc”, poetul trece la atitudini de frondă concreti-
zate în ironia pe care o strecoară în relatările sale îngerilor
despre înfăţişarea Demiurgului, văzut ca un bătrîn cu toiag şi
barbă neagră, a cărui gură n-a proferat decît injurii la adresa
supuşilor săi: „Gura ta sfîntă, toţi Părinţii ştiu, / Nu s-a des-
chis decît ca să ne-njure”. Gestul temerar e însă regretat şi
poetul nu se sfieşte să se arate umil: „Păcatul meu adevărat /
E mult mai greu şi neiertat”, sau să-şi recunoască eşecul, care
e nu numai al lui ca individ, ci al întregii fiinţe umane: „Piscul
sfîrşeşte-n punctul unde-ncepe, / Marea mă-nchide, lutul m-

a oprit, ...”... „Sînt prins din patru laturi deodată...”.
În faţa eşecului, M. Eminescu îşi găseşte refugiul în vinul

poeziei, singurul care alături de acela al gîndirii conţine o pi-
cătură din apa vie a nemuririi:

„Unde-n codrii de aramă cîntă-n crengi arfe-atîrnate,
Zmeii-şi fac din cîte-un munte uriaşele palate –
E un lac cu apă vie într-un şes încîntător
Cine bea din el nu moare...”

La Arghezi, chiar psalmul scris în 1959, cuprinzînd ne-
garea ideii de divinitate, conţine în sine amărăciunea eşecu-
lui:

„Te-am urmărit prin stiluri, cuvinte şi silabe,
Ori pe genunchi şi coate, tîrîş pe patru labe,
Zărind slugărnicia şi cazna mea umilă
Ai să primeşti flămîndul, mi-am zis, măcar de milă”.
Amărăciunea lui Arghezi se traduce uneori printr-o rene-

gare:
„ Încerc de-o viaţă lungă să stăm un ceas la sfat,
Şi te-ai ascuns de mine de cum m-am arătat,
Oriunde-ţi pipăi pragul, cu şoapta tristei rugi,
Dau numai de belciuge, cu lacăte şi drugi.
Înverşunat de piedici, să le sfărîm îmi vine;
Dar trebuie-mi dau seama, să-ncep de-abia cu tine”.

Manifestare sinceră, convenţională, creată de configu-
raţia politică a timpului? E greu de dat răspuns. Îmi place s-
o consider expresia unui moment de desnădejde, dar numai
a unui moment...

Fără a se putea stabili cu precizie în ce măsură poema
eminesciană a înrîurit zbuciumul arghezian între credinţă şi
tăgadă, trebuie să recunoaştem că ea cuprinde în germene
unele din atitudinile lirice fundamentale ale psalmilor arghe-
zieni.

Şi dacă Eminescu negăsind răspunsuri la întrebările sale
îşi găsea refugiul în vinul nemuritor al poeziei, nu putem să
nu semnalăm la Arghezi o atitudine oarecum asemănătoare:
identificarea fiinţei divine cu izvorul creaţiei sale poetice:
„Doamne, izvorul meu şi cîntecele mele!”. Dumnezeu parti-
cipă direct la miracolul creaţiei sale.

Experienţă însuşită sau similitudine intuitivă, psalmii
arghezieni îşi au un punct de pornire fără tăgadă în poemul
eminescian „Memento mori”. Dumnezeu, credinţă, tăgadă,
revoltă, nostalgie nu sînt la cei doi poeţi simple teme, ci ex-
presia patetică a unor gînduri şi sentimente intime ce le-au
brăzdat viaţa.
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165 de ani de nemurire 
MIHAI EMINESCU – LUCEAFĂRUL

SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI CE VA
STRĂLUCI PESTE ZECI DE VEACURI

Motto: „Eminescu este întâiul care
a vorbit cu Dumnezeu româneşte şi
Dumnezeu l-a înţeles.”

(Nicolae Dabija)

Au trecut 165 de ani de la naşte-
rea geniului celui mai de preţ

al spiritualităţii româneşti şi vor trece
tot atâtea zeci de veacuri, poate, până

la ivirea altui geniu care să îl egaleze. În ciuda detractorilor
săi (vezi Patapievici) Eminescu a fost, este şi va rămâne ge-
niul nostru de neegalat, nu numai în literatură, ci şi-
n publicistică, în gândirea lui politică,
economică sau istorică. 

A fost un miracol şi-n gândire, şi-n
frumuseţe fizică, şi-n frumuseţe morală.
„Eminescu? Era o frumuseţe! O figură
clasică, încadrată de nişte plete mari,
negre, o frunte înaltă şi senină, cu nişte
ochi mari – ferestre ale sufletului (...)”
afirma I. L. Caragiale. 

Eminescu a fost, este şi va rămâne
statuie peste veacuri, iar nouă, români-
lor, ne-a lăsat statuie la purtător – limba
română în forma ei cea mai aleasă, în-
grijită şi subtilă. Primii ani ai vieții
petrecuți în cadrul rustic, sărăcăcios,
dar cu o plasare geografică deosebit de
pitorească l-au conectat la „basme, ghi-
citori, eresuri”,  ca-n anii cei mai de preț
ai tinereții – la Viena și Berlin – cu min-
tea sa pătrunzătoare să penetreze tot
esențialul pe care l-a putut oferi la acea dată
cugetarea omenească. „Omul acesta ştia să rătă-
cească prin cărţi, aşa cum rătăcise prin provinciile țării sau
prin manuscrisele cu slovă veche, din care aveau să se în-
frupte învăţaţii” (C. Noica – Introducere în miracolul emi-
nescian). 

Rostind Eminescu – gândim la ființa de excepție care ne
reprezintă în fața lumii întregi, care într-o perioadă așa de
scurtă a acumulat și a asimilat cunoștințe vaste, nu numai din
cultura europeană de la filosofia și arta greacă, de la mitolo-
gia dacilor până la literatura și filosofia contemporană făcând
numeroase incursiuni în domeniul literaturii și filosofiei

orientale începând cu cele egiptene și sanscrite.  
În scrierea sa „Introducere în miracolul eminescian”, C.

Noica afirmă că „(...) nu e vorba de operele lui Eminescu, de
cultura lui, de proverbele lui, de variantele lui, de comorile
platonice reținute sau sistemele de filosofie posibile -  e vorba
de TOT, de spectacolul acesta extraordinar pe care ți-l dă o
conștiință de cultură deschisă către TOT”. (C. Noica, Opere,
Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 126). Prin urmare, Eminescu
nu este numai poetul genial, prozatorul, dramaturgul, gaze-
tarul de excepție, ci și un gânditor cu o exemplară gândire
poetică, economică și istorică. Scrierile lui au constituit și
vor constitui un real stimul în făurirea conștiinței naționale.
A suferit și a scris pentru binele națiunii româneşti pe care a
iubit-o nesfârșit și fără să se fi bucurat de vreo recunoștință

în scurta lui viață chinuită, iubire devenită chiar pro-
verbială „Te urăsc cu puterea lui Eminescu de a

iubi” (I. Teodoreanu Fata din Zlataust). 
Ionel Teodoreanu în opera sa „Masa um-

brelor” afirmă că „Eminescu e tulpina
eternității românești. Fără de el am fi încă
pământul încruntat ca şi pe vremea zimbru-
lui. Abia cu versul lui ne-am desfăcut spre
soare. Dar tot cu el am depăşit şi pieritoarea
minune a florii, învecinându-ne cu suvera-
nele constelații. Descălecat din genunia,
Eminescu e împăratul adâncului și înaltului
românesc.” (I. T., Opere, Junimea, 1983, p.
42).

Autentic gânditor politic și om cu prin-
cipii, Eminescu răspunzând amenințărilor
vieții și imperativelor vremii a făcut o ana-
liză profundă, o chintesență adresată politi-

cienilor tuturor timpurilor într-un chip de
testament politic: „(...) secretul vieții lungi a

unui stat e păstrarea ierarhiei meritului (...). A
administra înseamnă a privi bunăstarea

populațiunii ca pe un lucru încredințat înțelepciunii și
veghierii tale. Să gândești pentru cel ce nu gândește, să pui
în cumpănă dările țării, să le deschizi oamenilor ochii (...)
politicienii, la rândul lor, să capete convingerea că statul
român, moștenit de la zeci de generații, care au luptat și su-
ferit pentru existența lui, formează moștenirea altor zeci de
generații viitoare și nu e jucăria și proprietatea în exclusivi-
tate a generației actuale.” (M. Eminescu, Opere, vol X, p.
104). 

Articolele sale din ziarul „Timpul” precum Adevărul
doare, Ni se pare că vorbim, Românul a contractat năravul

Prof. Maria MATEI
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ș.a. constituie pagini veritabile de patrio-
tism și exprimă cruda realitate: „Nenoro-
citele astea de țări ale noastre sunt de mult,
dar mai cu seamă de la fanarioți încoace,
scena unui joc de intrigi internaționale
care se țes, se încâlcesc, dar din nenorocire
se descâlcesc totdeauna în defavorul lor și
mai cu seamă a elementului românesc din
ele. De se face drum de fier, el devine
calea mare de imigrațiune a tuturor vaga-
bonzilor și a criminalilor din statele înve-
cinate, căci România a devenit mlaștina de
scurgere pentru tot ce e moralicește și
economicește nesănătos dincolo de
granițe, pentru tot ce fuge de muncă, pen-
tru tot ce se simte urmărit (...). Astfel, bu-
năoară, toți criminalii din Austro-Ungaria
care se prind din fugă, pe drumul spre Ro-
mânia se prind, căci aici e țara libertății, egalității și
fraternității (...)”. Gazetarul de excepție explică și ce în-
seamnă un patriot adevărat: „A fi bun român nu e un merit,
nu e o calitate ori un monopol special, ci o datorie pentru
orice cetățean al acestui stat, ba chiar pentru orice locuitor al
acestui pământ, care este moștenirea, în exclusivitate și isto-
rică, a neamului românesc.”

Eminescu, publicistul, a fost și un vizionar de excepție,
răspunzând provocărilor viitorului: „Rasa determinantă a
sorții acestei țări nu mai este cea românească, ci străinii
românizați – veneticii care au obținut cetățenia română – de
ieri – alaltăieri, iar autoapărarea împotriva lor e
disproporționat de grea, de vreme ce acești oameni au sprijin
pe străini, pârghiile care îi ridică sunt așezate în afară, pe când
înlăuntru n-avem decât poporul nostru propriu scăzând nu-
meric și fără o conștiință limpede de ceea ce trebuie să fie”
(Timpul, 29 iulie 1881). Dorința arzătoare a lui Eminescu ex-
primată în numele poporului românesc este astfel subliniată:
„Nu vrem să trăim într-un stat poliglot, unde așa-numita pa-
trie e deasupra naționalității. Amândouă nu sunt decât două
cuvinte pentru aceeași națiune, și iubirea de patrie e una cu
iubirea naționalității. Singura rațiune de a fi a unui stat, pen-
tru noi, este naționalitatea lui românească.” (M. Eminescu,
Opere, vol XII, p. 121). 

Numeroase paragrafe din paginile ziarului „Timpul” ca-
pătă forma unor avertismente, atenționări, îndemnuri demne
de luat în seamă și de aplicat în orice moment, perioadă isto-
rică, și mai acut în zilele în care trăim: „Prin urmare: atenție!
Greșalele în politică sunt crime, căci în urma lor suferă mi-
lioane de oameni nevinovați, se-mpiedică dezvoltarea unei
țări întregi și se-mpiedică pentru zeci de ani înainte viitorul
ei (...). Ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului
și conștiinței lor în deplinul înțeles al cuvântului. Şi fiindcă
spirit şi limbă sunt aproape identice, iar limba și
naționalitatea asemenea, se vede uşor că românul se vrea pe
sine, îşi vrea naţionalitatea, dar o vrea pe deplin.” (M. Emi-
nescu, Opere, vol. IX, p. 252).

Numeroase sunt și teoriile economice pentru care a opinat

M. Eminescu. El este părintele teoriilor
referitoare la economia națională și a cos-
turilor aferente, afirmă doctorul în econo-
mie Radu Mihai Crişan. Teoriile
economice eminesciene au fost preluate
și aplicate cu succes de economiștii unor
țări din Occident. O afirmație economică
pe deplin justificată este și următoarea:
„Dependenţa economică atrage după sine
pe cea politică. La noi industria e slab
dezvoltată și se confruntă cu un proces de
înstrăinare amplă. Neapărat trebuie să de-
venim nație industrială, măcar pentru
trebuințele noastre (...). Câştigul fără
muncă intelectuală sau fizică, fără admi-
nistrarea unui capital moştenit e un furt
(...).” (M. Eminescu, Opere, vol. XII, p.
221). Exemplele pot fi numeroase, prin

urmare apreciem că merită citită şi recitită opera publicistică
a lui M. Eminescu. 

Conștient de talentul său divin şi de mediocritatea con-
temporanilor, M. Eminescu deseori le-a adresat îndemnuri
înălţătoare (fapt pentru care detractorii încearcă să-i întineze
memoria, dar trebuie apostrofaţi): „Popor român! Dacă fiii
tăi ar fi uniți totdeauna, atunci și pământul tău strămoşesc ră-
mâne unul şi nedespărţit”. (M. Eminescu, Opere, vol IX,
București, Editura Academiei, 1980, p. 30). 

Prin activitatea sa prodigioasă, M. Eminescu nu numai că
ne reprezintă la nivel universal, ci este și salvatorul nostru
spiritual, îngerul nostru păzitor. Mircea Eliade scria în 1985:
„Cât timp va exista, undeva prin lume un singur exemplar
din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este
salvată.” M. Eminescu merită omagiat an de an, dar şi aşa,
după cum afirmă filosoful C. Noica: „Îl sărbătorim în fiecare
an pe Eminescu, îl sărbătorim chiar de două ori pe an, dar
continuăm să rămânem descoperiţi faţă de el.” 
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Frumosul, urâtul, jovialitatea,
cruzimea sunt, fără îndoială, cat-

egorii estetice pe care le întâlnim mai
mult sau mai puţin în toate operele lit-
erare. Ele condimentează, precum sarea
şi piperul, hrana noastră spirituală.

A vorbi despre opera celui de-al
doilea mare povestitor al neamului
(după Ion Neculce) este un act de curaj

pe care trebuie să-l perceapă toţi aceia care l-au citit şi-l
iubesc pe „Homer al românilor”, cum l-a numit Garabet
Ibrăileanu pe Ion Creangă pentru talentul său.

Ion Creangă a început să scrie din iubire pentru Eminescu.
Îl respecta nespus pe bădiţa Mihai, care, impresionat de pove-
stirile lui, l-a îndemnat să le consemneze în scris.

Întâmplările din viaţa lui, deloc uşoară, i-au influenţat, cu
siguranţă, imaginaţia creatoare, încât unele fapte mai dificile
îşi arată colţii şi muşcă dureros, în ciuda ambianţei de jovial-
itate cuceritoare, care nu poate rămâne neobservată de
cercetătorii operei sale.

Cărturarul N. Iorga, criticul Constantin Ciopraga, Alexan-
dru Piru, Zoe Dumitrescu Buşulenga, Vladimir Streinu şi alţi
exegeţi atrag atenţia asupra hohotelor de râs sănătos, o
adevărată „savoare a erudiţiei joviale”, la fel ca în opera lui
Rabelais (G. Călinescu , p. 331-332). De fapt, prima impresie
a oricărui cititor al lui Creangă este că povestitorul ar fi fost
preocupat de a produce veselia în cascade.

După o mai atentă analiză a poveştilor, povestirilor şi
„Amintirilor...”, Vladimir Streinu se întreba dacă este oare
adevărat că „lumea marelui povestitor ni se pare miraculos
de teafără, fără urmă de suferinţă” (Studii..II, p. 16). Şi
George Călinescu remarcase că I. Creangă „nu este totuşi un
autor vesel”. Criticul Valeriu Cristea, în volumul „Despre

Creangă” p. 55, afirmă că, în „Soacra cu trei nurori”,
„isprăvile la care se dedau nurorile, în celebrul episod cu mal-
tratarea soacrei, pot să le pară unora un pur asasinat...”. Tot
el comentează: „Cruzimea la Creangă poate fi ilustrată cu ex-
emple din aproape toate scrierile povestitorului” şi vine cu o
explicaţie care stabileşte oarecum echilibrul între haz şi teri-
fiant”. Râsul gros observat de G. Călinescu şi „veselia de zei”
invocată de Vladimir Streinu, „tonul şi viziunea umoristică,
la care se referă George Munteanu, „reuşesc să acopere (...)
manifestările şi vocile răului din opera lui Creangă.

Chiar ameliorate de atmosfera veselă dominantă, cruz-
imea cu chipul ei hidos rămâne prezentă, fără a diminua însă
farmecul povestirilor, ba dimpotrivă. Oare cruzimea este pro-
prie naturilor elementare? Scena sacrificării iezilor de către
lup şi aşezarea celor două capete cu dinţii rânjiţi la geam, de
creau impresia că râd, l-a determinat pe N. Iorga să afirme:
„toţi par că râd”.

Scriitorul francez Jean Boutière, în lucrarea „Viaţa şi
opera lui Ion Creangă” tradusă de Constantin Ciopraga,
afirmă că: „lupul din povestea lui  Creangă comite nu numai
crimele, ci este şi regizorul acestor crime, prin aşezarea
capetelor victimelor sale la fereastră. Răzbunarea caprei este
la fel de teribilă şi ţine de principiul: „Nicio faptă fără
răsplată”.

Pedepsirea lupului este un praznic-capcană, unde capra
rămâne insensibilă la rugăminţile lupului căzut în groapa cu
jăratic, replicându-i cu ironie: „Moarte pentru moarte, cume-
tre, arsură pentru arsură...”.

Cruzimea moşneagului din „Punguţa cu doi bani”, care
devine bogat prin intermediul cocoşului şi refuză să-i dea
babei câţiva galbeni, drept pedeapsă că nu i-a dat şi lui nişte
ouă când era sărac, sugerează răutatea boierului care umileşte
pe cel sărman, deoarece moşneagul, în loc de bani, o pune pe
babă găinăreasă.

În „Dănilă Prepeleac”, dracul îl ameninţă pe erou că: „o

. Angela CALANGIU-ENE

NU TOŢI RÂD ÎN OPERA LUI ION CREANGĂ
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să-l vâre în toate grozăviile morţii”. Începe să-l blesteme şi
lui Dănilă îi pocneşte un ochi din cap, încât crăpa de durere.
Dar şi Dănilă se răzbună punând copiii să-l schingiuiască pe
drac, până acesta a început a ţipa cât îl ţinea gura şi a luat-o
la fugă.

În „Povestea porcului” împăratul omoară, fără milă,
peţitorii care nu izbutesc să facă podul de aur, iar destinul
fetei de împărat, devenită soţia unui porc, chiar dacă era
vrăjit, nu va fi lipsit de întâmplări dramatice. Finalul fericit
al basmului integrează şi cumplita pedeapsă pe care Făt-Fru-
mos i-o dă babei, poreclită Talpa-iadului, care îl blestemase
pe el şi o chinuise pe tânăra lui soţie.

Nici „Povestea lui Stan Păţitul” nu e lipsită de acte de
cruzime. Nevasta eroului este maltratată, când, cu o daltă şi
un ciocan, i se scoate coasta cea de drac, ca nu cumva să-i
pună coarne bărbatului.

În opinia lui Valeriu Cristea, cele mai crude personaje din
opera lui  Creangă sunt Spânul şi Împăratul Roş din
„Povestea lui Harap-Alb”. Împăratul Roş are o inimă haină
şi nu se mai satură a vărsa sânge omenesc. El nu are milă pen-
tru oameni nici cât pentru un câine. Întâmplările cu casa de
aramă şi cursele cumplite întinse peţitorilor sunt diabolice.
Dorinţa împăratului Roş de a-l pierde pe Harap-Alb o
dublează pe cea a Spânului. Felul inuman în care acesta se
poartă cu tânărul prinţ este de o astfel de cruzime încât aces-
tuia, sătul de atâta suferinţă, îi trece prin cap să se sinucidă,
ceea ce reprezintă un caz unic în basme. Cu tot finalul fericit
al basmului, tăierea capului eroului de către spân şi lipirea
lui la loc de către fata împăratului Roş, creează un sentiment
de repulsie.

Pedeapsa dată leneşului din „Povestea unui om leneş” e
mult prea grea, chiar dacă leneşul nu avea pereche în lume.
Spânzurarea unui om pentru lene este o sentinţă prea aspră,
dar oamenii din sat îi fac „felul” pentru a nu mai da pildă de
lenevie şi altora.

Nici basmul „Făt-Frumos, fiul Iepei” nu este lipsit de acte
de cruzime. La început, un om îşi bate cu sălbăticie iapa, iar
în final, tovarăşii lui Făt-Frumos încearcă să-l piardă, dând
drumul frânghiei de carecredeau că e legat acesta. De fapt,
întregul basm e dominat de o adevărată psihoză a violenţei:
munţi sfărâmaţi, păduri tăiate, bătălii sângeroase în urma
cărora câmpul rămâne acoperit de noroi închegat. Dar cea
mai cumplită întâmplare o constituie rugămintea eroului,
adresată mamei sale, de a-şi da şi ultimul suflet pentru a-l
învia pe Strâmbă-Lemne, care şi-a pus viaţa în primejdie pen-
tru sfânta lor tovărăşie. Când mama, oftând, îi spune că va
muri dacă îşi dă şi al treilea suflet, Făt-Frumos îi zice că,
oricum e bătrână, îi promite o înmormântare frumoasă şi un
mormânt acoperit de flori.

Până şi ursul este păcălit cu răutate de vulpe şi rămâne
fără coadă, când se duce la îndemnul ei să pescuiască („Ursul
păcălit de vulpe”).

Moş Nichifor Coţcariul este simbolul soţului arţăgos şi in-
fidel care-şi batjocoreşte în aşa măsură soţia, încât aceasta se
bucură când îl vede urnit de acasă.

În „Amintiri din copilărie”, momentele de cruzime nu sunt
atât de evidente, dar nu lipsesc cu totul: prinderea bădiţei

Vasile cu arcanul pentru a fi trimis la oaste, educarea şi dis-
ciplinarea şcolarilor cu ajutorul Calului Bălan şi al Sf. Nec-
ulai, dărâmarea casei Irinucăi, omorârea caprelor, chinuirea
mâţelor, capturarea pupezei şi altele sunt acte violente estom-
pate, oarecum, de şotiile copilăreşti.

O glumă plină de răutate vor suporta şi dascălii aflaţi în
gazdă la Pavel ciubotariul cărora Nică şi Zaharia lui Gâtlan
le pun poştă la tălpi în timpul somnului şi-i dau foc,
provocându-le băşici şi dureri atroce. Şi cărbunele aprins, din
vatră, pus de Mogorogea pe pieptul gol al ciubotariului care
dormea cu faţa în sus, îi produc acestuia reacţii nestăpânite,
încât dărâmă soba şi sare la bătaie. Când lucrurile se liniştesc,
casa are ferestrele sparte, soba dărâmată, smocuri de păr
smulse din cap împrăştiate, sânge pe jos. Pavel ciubotariul,
cu pieptul ars, altul cu călcâiul fript, numai adevăraţii
vinovaţi tare se mai mirau de cele întâmplate.

Valeriu Cristea încearcă să descopere ce a determinat
înclinaţia lui Creangă spre cruzime. Parţial, ea s-ar fi născut
din tragediile familiale şi particulare, crede criticul. Petru
Răzuş este de părere că Ion Creangă, deşi numit pe bună
dreptate „Homer al românilor”, este un Homer crud, cu „o
concepţie rustică şi primară” chiar despre dragoste. Uneori,
era zguduit de accese violente: îşi bătea soţia, copilul, apoi
pe Tinca Vartic, chiar de faţă cu martori.

Astfel de atitudini contravin imaginii de bonomie şi jovi-
alitate lăsată de lectura iniţială a creaţiilor sale. În realitate,
Creangă este destul de indiferent la ce se petrece în jurul său:
„Însă ce mă priveşte? Mai bine să ne căutăm de ale noastre”,
afirmă el după ce descrie mizeria în care trăieşte familia
Irinucăi.

În „Povestea lui Harap-Alb” indiferenţa naratorului auc-
torial este şi mai vizibilă, vorbind despre ce se va întâmpla
între erou şi fata împăratului Roş: „Ce-mi pasă mie? Eu sunt
dator să vă spun povestea şi vă rog s-ascultaţi”.

După acelaşi Valeriu Cristea, ar fi o exagerare să afirmăm
că Ion Creangă a fost „un talent crud” prin excelenţă, dar tot
o exagerare ar fi dacă am susţine că la Creangă cruzimea nu
există, lipsind opera de una dintre componentele sale.

Cu gândul la tot ce este încântător, hazliu şi ludic, să-l
păstrăm în suflet pe Ion Creangă pentru că este al nostru, cu
bune şi cu rele şi oricând simţim impulsul să vorbim despre
poveştile lui cu drag, dar s-o facem într-o altă poveste.
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LUCIAN BLAGA
(9 mai 1895 – 6 mai 1961)

În „Artă şi valoare”, componentă
a „Trilogiei valorilor”, Lucian

Blaga remarca următoarele: „Creatorul
de artă este legat de etnic prin matricea
stilistică inconştientă sau mai precis
prin unele categorii abisale modela-
toare, care intră constitutiv în opera de
artă”1.

Această legătură se traduce prin
nişte constante ca aceea a sentimentului

înrădăcinării, al vetrei, solidaritatea instinctivă cu plaiul natal,
legătura subconştientă, abisală, cu strămoşii, poetul simţindu-
se o verigă dintr-un nesfârşit lanţ ancestral. Blaga consideră
că orice viaţă are o determinare atât reală cât şi mitică; reali-
tatea este probată de data şi locul naşterii, iar alegerea aces-
tora are o semnificaţie mitică, fiindcă doar chemările
MUMELOR hotărăsc venirea pe lume şi sfârşitul vieţii. Poe-
tul nostru s-a arătat fascinat de mitul goethean a MUMELOR
din celebrul poem „Faust”:

„O, MUME, cari tronaţi întru nemărginire
Şi-n veci acolo locuiţi singure
Şi totuşi laolaltă, în al vostru nume!
Icoane-ale vieţii, mişcătoare, dar lipsite de viaţă,
E dat în preajma voastră să se-adune.
Ce-a fost cândva şi-avu o strălucire vie,
Acolo mişcă, năzuind să ţin-o veşnicie...”2

Goethe avea să-i explice lui Eckermann, cum, pornind de
la Plutarh, din antichitatea greacă, unde e vorba de Mume în
sens de Zeiţe, foloseşte mitul Mumelor care „sunt făpturi
creatoare. Ele reprezintă principiul creator şi pe acela al con-
servării, din care izvorăşte tot ce capătă formă şi viaţă pe su-
prafaţa pământului... Eterna metamorfoză a existenţei
pământeşti, a naşterii şi dezvoltării, a distrugerii şi a refacerii,
iată care este îndeletnicirea neîntreruptă a MUMELOR”3.

Şi Lucian Blaga îşi simte destinul între cele două deter-
minări – realitate şi mit, la „chemări” de MUME:

„Satul meu, ce porţi în nume
sunetele lacrimei, 
la chemări de MUME
în ce noapte te-am ales
ca prag de lume
şi potecă patimei” (9 mai 1895, vol. I, p. 336)4

Perceperea neantului generează spaime, iar întrebările
rămân fără răspuns:

„MAMĂ, - nimicul – marele! Spaima de marele
îmi cutremură noapte de noapte grădina
Mamă, tu ai fost odat′ mormâtul meu.
De ce îmi este aşa de teamă – mamă –
să părăsesc iar lumina?”

(Din adânc, vol. I, p. 271)

Abia în „Glas de seară”(vol. II, p. 99-100) spaimele de al-
tădată se topesc într-un parcurs de drum de la nelinişte la re-
semnare, dar cu speranţa că steaua marelui poet va continua
să răspândească lumină:

„Din prag un gând se uită lung.     Cuvânt înceac-a se rosti:
Să-l las în casă? Să-l alug?          Veni-va zi! Veni-va zi!
Avea-voi faţa nimănui              Înmormântat în astă stea
asemenea pământului                în nopţi voi lumina cu ea”
.

Emil DIACONESCU

Ipostaze ale creaţiei sale literare

Lucian Blaga, soţia şi Dorli - fiica lor,
Octavian Goga şi soţia, la Berna
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Lancrămul, satul natal al lui Blaga şi casa
părintească, pe lângă funcţia firească, reală,
au avut şi o investitură mitică: „Satul era pen-
tru mine o zonă de minunate interferenţe: aci
realitatea, cu temeiurile ei palpabile, se întâl-
nea cu povestea şi cu mitologia biblică, ce-şi
aveau şi ele certitudinile lor”5.

Familia, lumea satului şi experienţele
imediate de viaţă au lăsat urme adânci – o re-
laţie de continuitate, dincolo de experienţa in-
telectuală dusă, în perioadele de creaţie, până
la limitele de sus. În această lume a învăţat
poetul să privească, să înţeleagă înfăţişările
din juru-i, chiar înainte ca MUMELE să-i eli-
bereze cuvintele întregi, păstrate nefolosite
până la vârsta de patru ani...

După aventura vieţii, supusă zodiei cu-
noaşterii, alăturându-se poeţilor care, supra-
vieţuind seminţiilor „ce apar şi dispar”, trec
„prin evii / ce se nasc şi mor, cântând”(Poeţii,
vol. II, p. 62), suferind de setea de absolut, de
cuprindere a nemărginitului, se întoarce „la
obârşie, la izvor”, unde şipotul îi e menit să-
i toarcă nemurirea:

„Numai în Lancrăm subt răzor
rămas-a firav un izvor
........................................
De-a lungul anilor în şir
de câte ori în sat mă-ntorc
mă duc să-l văd. E ca un fir
pe care Parcele îl torc”(Izvorul, vol. II, p. 364).

Creând un tărâm de mit autohton, Blaga rămâne credin-
cios satului – centru cosmic, părând a nu suferi de vreo infir-
mitate spaţială. Vatra spaţiului său poetic este Transilvania –
vatră a poporului român, în care izvorul, gorunul, muntele
capătă calităţi monadice. Prin faţa poetului defilează mo-
mente ale existenţei infantile:

„...zâmbesc/ şi hoinăresc prin văi/ zburdalnic în bătaia
vântului. Eram copil”(Ghimpii, vol. I. p. 50), sau scrijelindu-
şi stângaci numele pe scorţa unui arbore:

„Într-un amurg, sunt ani de-atunci, mi-am zgâriat
stăruitor
în scoarţa unui arbore – numele - 
cu slove mici, stângace şi subţiri”
(Cresc amintirile, vol. I, p. 40.).

Gorunul „din margine de codru” în care poetul simte cres-
cându-i sicriul, sau „Munţii, pe care să-i mut din cale cu cre-
dinţa mea”, atestă un ins al locurilor originare, legat de ele
prin mii de fibre. Un astfel de poet se află „cu faţa” spre ţară,
reţinându-i imaginea când mai obsedant, când mai reţinut,
de-a lungul întregii cariere poetice, dar totdeauna cu aceeşi
căldură proprie marii poezii. Lucian Blaga a trăit peste un de-
ceniu, între 1926-1938, în străinătate, pe la legaţiile din Var-
şovia, Praga, Viena, Berna, sau ca ministru al României la
Lisabona şi acest destin de pribeag l-a făcut adesea să fie cu-

prins de dorul ţării, simţind cum „soarta îşi
face cu mine jocul potrivnic” şi „Un negru
noroc prin văzduhuri străine/ îmi ţine straja,/
nu mă dezleagă”.(Ani, pribegie şi somn, vol.
I, p. 284).

În unele poezii ale acestei perioade apar
când şi când neîntrecute imagini ale ţării. De-
asupra dealurilor însorite, a podgoriilor „Ţara
şi-a-ntins hotarele/ toate până la cer./ Pajuri
rotesc – minutare în veşnicul ceas -/ peste
câmp şi oier” (Ţara, vol. I, p. 279).

Simţăminte încărcate de un tremur tulbu-
rător însoţesc imagini ce par ale unor locuri
cunoscute: „În pâlnia muntelui, iezerul netul-
burat,/ Ca un ochi al lumii, ascuns, s-a des-
chis”, oglindind „un zbor prea înalt” (Iezerul,
vol. I, p. 293), în timp ce satul arhaic este
„Plin... de-aromele zeului/ ca un cuib de mi-
rosul sălbăticiunii”, iar „Cocoşii dunăreni îşi
vestesc pe garduri/ duminica lungă şi fără de
seară”(Satul minunilor, vol. II, p. 238).

Punând urechea pe lespedea mormintelor,
se simte în preajma strămoşilor ce-şi dorm
somnul:

„Pe lespezi dacă te-apleci
auzi scarabei sărutând părinteştile luturi,
crengile noastre căzute-n adâncuri, în ţinuturi
amare şi reci” (În preajma strămoşilor, vol. I, p. 290).

Peisajul marin străin comunică din depărtări „neliniştea
morii de vânt”, pământului torid al codrilor de pini i se con-
trapune „slava dumbrăvilor răcoroase ale Valahiei”, iar dorul
transmite sentimentul ispăşirii unei fatale osânde ovidiene:
„Ziua se curmă, şi veştile/ Umbra măreşte poveştile/ Steaua
te-atinge cu genele/ Mut tălmăceşti toate semnele./ Ah, pentru
cine sunt largile/ vremi? Pentru cine catargele?.../ (Asfinţit
marin, vol. I, p. 315).

Aflat în depărtata vestică parte a Europei, veghind „pe-un
galben liman portughez”, poetul se pomeneşte „doinind”,
simţindu-se prins de „neliniştea morii de vânt” şi pierit „supt
de-un astru/ văzut-nevăzut, în albastru” (Alean, vol. I, p.
318).

După Eminescu, este poetul care reuşeşte, în tipare proprii
„să legene aleanele lumeşti” în spiritul doinei noastre popu-
lare.

Dorul de ţară vine la Lucian Blaga poate din imaginea de
la 1 Decembrie 1918, la Alba-Iulia, prezent împreună cu fra-
tele său Lionel, convins că „... pusesem temeiurile unui alt
Timp”, mărturisind: „În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă
entuziasmul naţional, sincer, spontan, irezistibil, organic şi
masiv”6.

Volumul său „Poemele luminii”, apărut în acest timp,
vine, după Nicolae Iorga, drept cel mai de preţ „dar pe care
Ardealul îl face României în ziua Marii Uniri”7.

Poemele din ciclul „Vârsta de fier”, cu o mare unitate te-
matică, scrise în perioada 1940-1944, sub influenţa războiului
şi a Dictatului de la Viena, reflectă atmosfera unei epoci ne-
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fericite. Lucian Blaga se identifică cu inima însângerată a Ar-
dealului, mesajul său fiind unul dintre cele mai expresive în
lirica noastră. Poezia lui se mută astfel pe tărâmul idealurilor
slujite de Andrei Mureşanu, George Coşbuc şi Octavian
Goga:

„Stelele, ce-i drept, mai sunt deasupra, toate,
dar Dumnezeu ne trece sub tăcere.
Tenebrele n-au capăt, lumina n-are înviere.
Inima mea-e-o carte care arde,
un bocet
în mijlocul Patriei”.
(Inima mea în anul 1940, vol. II, p. 6).

„Vârsta de fier” conţine poeme scrise sub impresia celor
trăite direct. Implicat în evenimente, se va refugia cu o parte
din Universitatea din Cluj la Sibiu – fiind profesor universitar
din 1939 la Facultatea de Filozofie, catedra de Filozofie a
Culturii. Crescut în climatul luptei pentru desăvârşirea uni-
tăţiii naţionale, martor la Marea Adunare Naţională de la
Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, Lucian Blaga şi-a dedicat,
ca diplomat, forţa de creaţie dezvoltării culturale a României
reîntregite după Primul Război Mondial. De aceea, trăieşte
intens drama Ţării care „...de pământ s-a retras în inima noas-
tră... pe care nicio măsură omenească nu-l va putea revizui”
(Lecţia de deschidere a cursului de Filozofia Culturii la
Sibiu).

Sibiul, unde se află, acum este gol şi trist, precum sufletul
său:

„Ce gol în toamnă mi-e Sibiul!”   
Printre câte turnuri sunt                        
aş mângâia atâtea drumuri,                    
ce-ar fugi de pe pământ - 

Aş mângâia-ntr-un loc o frunză
ce mai sună în urechi -
şi soarele mâncat de greieri
pe sub zidurile vechi”.                        

(Cetatea noastră, vol. II, p. 7).

În aceste momente, „... de veghe lângă vatra mea de pa-
timi”, încearcă un strigăt în singurătate:

„Chem spre miazăzi şi noapte, n-am răspuns.
Să ard singur, orice zare să mă-nfrângă
ursitoarele-nceputului m-au uns...”(Lângă vatră, vol.

II. p.8).
În Clujul plin de glorie altădată, acum ocupat, şi mierla –

pasărea inimii poetului – s-a haiducit şi-acum „fluieră în vânt
ce ştie”:

„Ce te miri că-n Cluj, prin soc şi nuc,
mierla fluieră ca un haiduc?
Pune mierla-n glas şi-n cânt ce ştie
Fost-a Clujul scaun de domnie”.

(Balada mierlei, vol. II, p. 42).

Pe sub „Podul de peste Mureş”, care lega altădată un mal
de celălalt, precum „ţara moştenitu-l-a din leat, care aminteşte
de un trecut plin de glorie, şi care desparte acum ţara sfârte-

cată, „Un şarpe se soreşte, lung şi nemişcat” – semn al vrăj-
măşiei vremurilor.

Iarna pare a se întinde peste ţara mutilată şi versul lui
Blaga devine „un bocet în mijlocul Patriei care şi-a pierdut
cerul şi pădurile cu zeii tutelari”8:

„În iarnă stă ţara. Vai, unde-i
albastrul ei sfânt atribut?
Pădure, restituie-mi zeii,
pe care ţi i-am dat împrumut”.

(21 decembrie, vol. II, p. 33).

În aceste momente, doar poezia (arta) este un punct de
sprijin, o viitoare victorie în acest pustiu: „Cuvintele, pe care
nu le rostim, / cuvintele, ce rămân în noi, / descoperă şi ele,
fără de margini, făptura /.../moartea ce rămâne în noi, / ne
adânceşte şi ea tăcerea./ Şi pretutindeni prin toate / îşi pune
temei POEZIA” (Inscripţie, vol. II, p. 3); şi: „Doar când urc
poenele / mi se-ncarcă genele /.../ Plâng reprezentarea dorului
/cu lacrima norului”. (Cântecul călătorului în toamnă, vol. II,
p. 21).

Supunându-se datoriei de a apela la „obârşiile – izvoare”,
poetul dezvelind „jaruri sfinte”, izbucneşte într-un strigăt-
ecou al Ţării şi al speranţei: „Focuri sunt şi e credinţă./ Acest
gând cât mai palpită / Schimbă moartea-n biruinţă / nu sunt
singur, nu sunt singur”. (Nu sunt singur, vol. II, p. 38).

Salvarea vine odată cu regenerarea naturii, sevele birui-
toare urcă odată cu sevele primăverii: „Fiece sămânţă-nalţă /
De pe un mormânt o piatră / Suferinţa are-un cântec/ Şi nă-
dejdea are-o vatră”. (Înviere, vol. II, p. 55).

Şi vine chiotul gonacilor – în „Corn de vânătoare”, admi-
rabil poem ce se va prelungi în rezonanţe baladeşti la Ştefan
Augustin Doinaş, în „Mistreţul cu colţi de argint”. Gonacii
se ţin chiotind, „către iezere şi stânci”, poetul dorind ca „vâ-
nătoarea” să deschidă drumul „spre arhaice izvoare / şi spre
evul de argint” al izbândei:

„Sus la capătul baladei,
Arşi de sete fără leac,
Încorda-ne-vom săgeata
După nori – prin vânt de veac”

(Corn de vânătoare, vol. II, p. 57).

Pentru Nicolae Balotă, „Blaga, poetul orfic nu cântă
lumea, ci o face să cânte, o descoperă, în esenţa ei care este
o cântare”9. Şi, pentru poetul nostru „Nicio suferinţă nu-i aşa
mare / să nu se schimbe în cântare” (Catren, vol. II, p. 286).

De poemele „Vârstei de fier” se poate lega romanul „Lun-
trea lui Caron”, scris în anii ′50 şi apărut abia în 1990, prin
care Lucian Blaga se dovedeşte o mare conştiinţă care şi-a
legat definitiv propriul destin de destinul patriei şi poporului
său.. „Luntrea lui Caron”  - „este, întâi de toate, o lungă con-
fesiune a unui spirit superior, confruntat cu o istorie potriv-
nică”1, ce a început cu deceniul „obsedant” al anilor ′50.
Parcurgând acest „roman total”, se pot constata interferenţe
ale datelor reale prin care trece autorul cu întâmplările la care
participă eroul său Axente Creangă. Caracterul autobiografic
al cărţii ţine şi de creaţii blagiene atribuite eroului, de la
„Arca lui Noe”, la poemul final „Grădişte”, cel care încheie
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volumul de versuri „Cântecul focului” (vol. II, 278-
280).

Lucian Blaga îşi foloseşte eroul, pe Axente
Creangă (prin care se întruchipează pe sine în „Lun-
trea lui Caron”), prin intermediul căruia transmite
un mesaj vibrant – „regăsirea totală a sinelui”(sal-
varea), în condiţiile unei grave crize istorice şi so-
ciale, prin IUBIRE şi CREAŢIE.

1 Blaga, Lucian, Opere 10. Trilogia valorilor,
Ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Studiu introductiv
de Al. Tănase, Editura Minerva, Buc., 1987, p. 619.

2 Goethe, Iohann Wolfgang, Faust. Tragedie; în
româneşte de Lucian Blaga, Editura de Stat pentru
Literatură şi Artă, Bucureşti, 1955, p. 311-312.

3 Eckermann, Iohann Peter, Convorbiri cu Go-
ethe în ultimii ani ai vieţii sale. În româneşte de
Lazăr Iliescu, Editura pentru Literatură Universală,
Bucureşti, 1965, p. 371.

4 Citatele din poezia lui Blaga sunt scoase din
volumele I şi II de Opere, Poezii, editate sub îngri-
jirea fiicei Dorli Blaga, Ed. Minerva, Buc., 1974 –
Volume ce cuprind întreaga creaţie poetică blagiană.
Pentru uşurinţa lecturii, am indicat la fiecare citat:
titlul poeziei, volumul şi pagina.

5 Blaga, Lucian, Hronicul şi cântecul vârstelor,
Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de George Ivaşcu,
Editura Tineretului, Bucureşti, 1965, p. 24.

6 Op. cit. p. 232.
7 Op. cit. p. 238.
8 Simion, Eugen, Scriitori români de azi, II, Edi-

tura Cartea Românească, Bucureşti, 1976, p. 120.
9 Balotă, Nicolae, Euforion. Eseuri, Editura pen-

tru Literatură, Bucureşti, 1969, p. 300.
1 Vasilescu, Mircea, postfaţă la „Luntrea lui

Caron”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p.
518.

ION BARBU
120 DE ANI DE LA NAŞTERE

Poetul „Cânticelor ţigăneşti”, negând
existenţa literei A şi a lui Arghezi în li-

rica noastră, spunea că marea poezie româ-
nească a secolului XX se află sub steaua literei
B: Blaga, Barbu, Bacovia. Fără a urmări
efecte ieftine, putem extinde afirmaţia lui
Miron Radu Paraschivescu, întrucât anul 2015
se află sub zodia literei B, împlinindu-se 120
de ani de naşterea lui Barbu, în martie, iar în
9 mai şi a lui Blaga.

Numele real al marelui poet era, însă, altul:
Dan Barbilian şi a însemnat ceva în evoluţia matematicii abstracte.
Nu trebuie să ne surprindă îngemănarea polilor: poezia şi geometria.

S-a mai întâmplat în literatura lumii: Pitagora, Omar Khayyam,
Paul Valéry şi se va mai întâmpla. Însuşi poetul, într-un interviu, măr-
turisea: „Mă stimez mai mult ca practicant al matematicilor şi prea
puţin ca poet şi numai atât cât poezia aminteşte de geometrie. Oricât
ar părea de contradictorii aceşti doi termeni la prima vedere, există
undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se în-
tâlneşte cu poezia (...). Ca şi în geomterie, înţeleg prin poezie o anu-
mită simbolistică pentru reprezentarea formelor posibile de
existenţă”. (I. Valerian: De vorbă cu d-l Ion Barbu, 1927).

Împreună cu Arghezi, Blaga, Bacovia, Ion Barbu a fost un maes-
tru pentru cel de-al doilea val de mare poezie românească, al poeţilor
ce au început să publice în preajma anilor ′30 ai secolului XX.

Se născuse la Câmpulung, la 19 martie 1895, şi, ca elev de liceu
obţine rezultate eclatante la matematici; la un concurs organizat de
Ţiţeica – părintele Gazetei Matematice şi al concursului naţional de
matematică – oferă, la problema de geometrie, o soluţie mai rapidă
şi mai elegantă decât marele matematician. 

Poet a ajuns dintr-o glumă şi un pariu cu Tudor Vianu, iar
„gluma” a ţinut vreo 10 (zece) ani.

După debutul din revista „Literatorul” a lui Macedonski, un an
mai târziu, în 1919, E. Lovinescu îl prezenta elogios în planeta „Un
poet nou” din revista „Sburătorul”. Marele critic  avea credinţa că la
uşa cenaclului va bătea într-o zi „Marele poet”, cum scria în paginile
revistei şi-l va aştepta neclintit. Acesta sosise.

„În ziua înmormântării lui Vlahuţă, când meditaţia mi se îndrepta
în chip firesc spre destinele literaturii noastre văduvită de cel din
urmă stegar al generaţiei Caragiale – Coşbuc – Delavrancea – Vla-
huţă, s-a prezentat la biroul meu un tânăr, sub numele de Ion Po-
pescu. Un tânăr bizar ce-şi alesese pseudonimul de «Popescu», spre
a sta pitulat în anonimatul unui astfel de nume.

De la cele dintâi versuri am avut intuiţia unui remarcabil talent
poetic.

Sburătorul îşi face o cinste deschizându-şi coloanele acestui nou
poet, căruia i-am dat numele Ion Barbu. (...) prin vigoarea geometrică

Prof. Mihai MUSTĂŢEA

Lucian Blaga, cu soţia Cornelia şi fiica Ana (Dorli)
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şi noutatea concepţiei, cât şi prin stăpânirea for-
mei pietroase, literatura română s-a îmbogăţit cu
un nou talent (...) Este eterna goană a torţei...”.

(Un poet nou, în Sburătorul, an I, nr. 34, 6 de-
cembrie 1919).

În 1921 i se publică în ţară, într-o plachetă,
poemul „După melci” – halucinantă rememorare
a copilăriei din Câmpulungul natal, dar placheta
este retrasă, poetul, aflat în Germania pentru a-
şi lua doctoratul, nu agreează ilustraţiile versu-
rilor desenate de M. Teişanu. În 1930, îi apare
singurul volum de versuri: „Joc secund”, iar
după această dată poetul renunţă practic la poe-
zie, dedicându-se cu totul matematicilor.

În convorbirea cu F. Aderca din 1927, poetul
însuşi face unul dintre cele mai preţioase comen-
tarii la poezia sa. Ion Barbu admite că evoluţia
sa literară trece prin patru momente. Parnasiană
este prima, a versurilor de început, când poetul
aderă la Helada lui Nietzsche: „Elanul cutreie-
rând dinamic fiinţele şi ridicând extatic un cer
platonician”.

„Cântarea unei Grecii mai directe, mai puţin
filologice” era ţelul celei de-a doua faze, ciclul
balcanic, reprezentat de poemele „Isarlâk”,
„Nastratin Hogea la Isarlâk”, „Domnişoara
Huss” şi „Cântec de ruşine”. Ea coincidea cu
apariţia Temei fundamentale, solemnă, neştep-
tată – vizitând întâia dată versurile mele şi mar-
cându-le: „Moartea şi Somnul”.

Momentul următor trece „prin provincia Ex-
presionism” şi e ilustrat prin poemul „Ritmuri
pentru nunţile necesare” şi prea combătuta
„Uvedenrode”. Aici poetul încerca a se „ridica
la modul intelectual al Lirei”.

În sfârşit, ultima etapă a evoluţiei îşi propune
o poezie fără o „Fizică sau Retorică”. Ea va fi
cunoscută sub numele de „poezie ermetică”.

Ion Barbu este un mistic al „cântecului ex-
haustiv” şi cel mai credincios mare poet al nos-
tru. Lui îi fusese dăruit harul pioşeniei religioase
de care nu avusese parte nici Arghezi, nici
Blaga: „Suflet mai de grabă religios decât artis-
tic, am vrut în versificările mele să dau echiva-
lentul unor stări absolute ale intelectului şi
viziunii: starea de geometrie şi, deasupra ei, ex-
taza.

„Melodioasele plângeri ale poeţilor nu le-am
prea înţeles. Şi azi cred că locul întâi în Cetate e
al Preotului, celelalte, urmând, ale Învăţatului şi
Luptătorului. Dar, fără îndoială, al patrulea loc,
îndată după acestea se cuvine Poetului”.

În lumea de azi ce loc mai ocupă Învăţatul şi
Poetul?

„Ar trebui un cântec...” sau 
„Poetul ridică însumarea/ De harfe resfi-

rate...”

ADEVĂRURILE LUI
KARL MARX DESPRE

ROMÂNI (II)

Relatam în articolul anterior că în actualitatea
culturală europeană dezbaterile asupra gân-

dirii marxiste continuă să ocupe un loc important
pentru reevaluarea pozitivă a gândirii filosofice şi
economice a operei lui Karl Marx. Interesul ce se ma-
nifestă pentru o cunoaştere mai profundă a gândirii
critice a lumii pe care o trăia Marx, este motivat şi
de încercarea de a descifra necunoscutele actualei
crize economice şi sociale prin care trece lumea ca-

pitalistă contemporană, şi de a găsi soluţii viabile pentru a o depăşi.
Karl Marx, după cum se cunoaşte, era de o curiozitate intelectuală

nelimitată şi de o putere de a muncii imensă. În orizontul informaţiilor
pentru scrierea operei sale de vârf , „Capitalul”, se constată un interes
deosebit pentru poporul român, pentru că lupta sa pentru unitate şi in-
dependenţă se încadra în mişcarea europeană de emancipare a popoa-
relor oprimate.

În cartea „Karl Marx - însemnări despre români”, apărută în anul
1964 sub coordonarea academicianului Andrei Oţetea şi a prof. univ.
dr. Gheorghe Zanea, erau tipărite în premieră unele însemnări şi ma-
nuscrise inedite despre istoria poporului român. În carte erau semnalate
pentru prima dată după ocupaţia armatelor sovietice de la sfârşitul lunii
august 1944, unele adevăruri interzise cu privire la istoria noastră, ade-
văruri legate de imixtiunile brutale în treburile interne a ţărilor române,
de marele rău făcut în istoria noastră de vecinul de la răsărit - Rusia ţa-
ristă.

Din numeroasele aspecte ale istoriei poporului român pe care le tra-
tează Marx în cartea amintită, în cele ce urmează, ne vom opri numai
la modul cum analizează şi prezintă savantul german revoluţia română
de la 1848.

Se ştie că în analiza revoluţiei de la 1848 în ţările române se iau în
consideraţie -  cu limitele şi nuanţările de rigoare - formularea a două
teze diametral opuse: că a fost o simplă imitaţie a revoluţiei franceze
din februarie 1848, sau că a fost un produs firesc al dezvoltării societăţii
româneşti. Impulsul venit de la Paris este de netăgăduit, iar integrarea
spaţiului românesc în marele curent revoluţionar de la 1848 a însemnat
şi cea dintâi sincronizare a fenomenului românesc ce cel european. Dar,
pentru a înlătura imaginea unor simpli imitatori, paşoptiştii cât şi marii
noştri istorici au stăruit de la început asupra rădăcinilor interne, foarte
adânci, ale revoluţiei. În acest sens Nicolae Bălcescu a exprimat răspicat
acest punct de vedere: „Revoluţia română de la 1848 n-a fost un feno-
men neregulat, efemer, fără trecut şi viitor, fără alte cauze decât voinţa
întâmplătoare a unei minorităţi sau mişcare generală europeană. Revo-
luţia generală fu ocazia, iar nu cauza revoluţiei române.Cauzele ei se
pierd în zilele veacurilor”1.

Aprecieri identice cu mersul revoluţiei române de la 1848 întâlnim
şi în „Însemnările lui Karl Marx despre români”. Pornind de la analize

Gheorghe DUMITRAŞCU
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temeinice şi comparative, el constată importanţa inegală a
mişcării revoluţionare din cele două principate, recunoaşte
caracterul limitat al mişcării din Moldova şi amploarea pe
care a avut-o revoluţia din Ţara Românească, unde, ea „a fost
mai importantă din toate punctele de vedere”. Marx subli-
niază de mai multe ori aspecte esenţiale ale evenimentelor
premergătoare revoluţiei, rolul partidului naţional, caracterul
programului, cu o parte „nefranceză” - adică de inspiraţie lo-
cală, izvorâtă din revendicările specifice care tindeau la abo-
lirea vechiului regim de tip feudal.2

Din însemnările lui Marx asupra evenimentelor de la 1848
rezultă că, savantul german considera poporul român ca un
popor „copt” pentru revoluţie şi hotărât să schimbe în între-
gime vechiul sistem şi să se organizeze după modelul popoa-
relor civilizate. El sesizează convingerea generală a
revoluţionarilor paşoptişti, care înţelegeau că suzeranitatea
otomană nu mai putea constitui un obstacol serios în calea
progresului societăţii româneşti, ba mai mult, ea putea repre-
zenta un scut faţă de expansionismul rus, devenit cea mai
mare primejdie pentru românime. Aici, Marx face o subli-
niere inedită arătând că: „Ideea fundamentală a revoluţiei de
la 1848 de la Bucureşti a fost o mişcare împotriva protecto-
ratului rus”, iar în toate celelalte privinţe „ea a fost o revolu-
ţiei socială”, „observând totuşi un respect vădit pentru
suzeranitatea turcească”3. Iar mai departe menţionează că toţi
tinerii revoluţionari români erau de acord cu „suzeranitatea
otomană în opoziţie cu protectoratul rus”4.

Precizările pe care le face Marx reflectă cu tărie poziţia
sa faţă de principalele evenimente ce se derulau în Principa-
tele dunărene, cât şi faţă de anumite personalităţi care jucau
un rol important în mersul revoluţiei. Marx condamnă forţele
contrarevoluţionare, clasele dominante din cele trei ţări ro-
mâne şi pe revoluţionarii care, în momentele decisive, s-au
dovedit lipsiţi de discernământ, iniţiativă şi curaj. De pildă,
încercarea boierilor „trădători” din Ţara Românească (28-29
iulie 1848) de a pune din nou mâna pe guvern şi de a se deda
la acte represive este calificată fără menajamente ca „o reac-
ţiune insolentă, de o cruzime laşă”. Când Eliade Rădulescu
şi Gheorghe Magheru ajunseseră la un compromis, de mo-
ment, de a-l pune pe Bibescu Vodă în fruntea guvernului re-
voluţionar pentru a atenua o eventuală intervenţie străină,
aceştia au fost aspru criticaţi de Marx pentru inconsegvenţă
şi lipsă de curaj. Cât priveşte comisarul turc Faud Paşa, care
primise rolul umilitor de organ executiv al comisarului rus
din Ţara Românească, Duhamel, pentru potolirea revoluţiei,
acesta este stigamtizat: „măgarul de Faud”5. În timpul revo-
luţiei române Marx privea cu revervă un eventual ajutor din
partea Franţei, de aceea speranţele conducătorilor revoluţiei
din Ţara Românească în guvernul provizoriu francez sunt iro-
nizate de criticul Marx ca „încredere neghioabă în Franţa re-
publicană”6.

Referitor la înfrângerea revoluţiei, Marx arată că Turcia
a fost constrânsă de ruşi de a interveni cu o armată de 20.000
de ostaşi pentru „instaurarea ordinei”. „Ambasadorul rus
ameninţă: dacă Turcia nu intervine, va interveni Rusia”. În
astfel de imprejurări, Poarta nu era în măsură să ignore in-
joncţiunile Rusiei, hotărâtă să nu tolereze la frontierele ei un

focar revoluţionar. La 28 iunie / 10 iulie trupele ruseşti au in-
trat în Iaşi, iar la 19 / 31 iulie forţele otomane au pătruns în
Ţara Românească. În continuare, Marx condamnă „ingerin-
ţele Rusiei” când, tot la 31 iulie 1848, apare un manifest al
ţarului Nicolae, care prezenta „revoluţia română opera unei
minorităţi turbulente, ale cărei idei de guvernământ, nu erau
decât un plagiat împrumutat de la propaganda democratică şi
socialistă a Europei”7.

Comportarea trupelor turceşti şi atitudinea generalului
rus Duhamel, cu prilejul confruntărilor armate - lupta pom-
pierilor cu turcii de la 13 septembrie 1848 din Dealul Spirii -
sunt caracterizate lapidar dar perfect corespunzător situaţiei:
„brutala cruzime a turcilor, infamia turcilor (Duhamel în spa-
tele masacrelor...)8.

În cele din urmă, la 29 septembrie 1848, ruşii intră şi în
Ţara Românească ca „liberatori”. Au loc răzbunări şi excese
groaznice: „instigatorii acestor atacuri sunt ruşii”, „generalul
Duhamel declară că a ocupat provincia milităreşte în numele
stăpânului său împăratul .... Toată autoritatea, civilă, militară,
legală, a fost ilegal uzurpată sau exercitată de soldăţimea
rusă...” Fruntaşii revoluţionari, „ostili ruşilor”, arestaţi, au
fost condamnaţi la un lung şi dureros exil, din care unii, nu
aveau să se mai întoarcă. Ruşii au pus mâna pe veniturile
Principatului, au revizuit tariful comercial şi au interzis ex-
portul produselor româneşti. „Principatele au fost silite să în-
treţină, pe socoteala lor, imensa putere militară cu care, în
ciuda tuturor protestelor lor energice, Rusia persistă să îm-
povăreze ţara ... cu 50.000 de ruşi”9.

În acest timp, trupa a fost silită să trăiască din jaf, deoarece
contribuţiile în bani, percepute de la români pentru întreţine-
rea acestora, au rămas în general în buzunarul ofiţerilor ruşi
care le strânseseră. În aceea vreme, notează Marx, „Nenoro-
ciţii locuitori din mai multe sate au fost siliţi, din pricina aces-
tei duble stoarceri, să caute refugiu în mijlocul zăpezilor
Carpaţilor”1.  În continuare Marx relatează elogios când vor-
beşte despre curajul generalului Gheorghe Magheru care, în
faţa primejdiei externe, numai el şi cu o armată de 30.000 de
soldaţi, panduri, dorobanţi şi ţărani, retraşi în Tabăra lui Tra-
ian, luase toate măsurile „pentru a merge împotriva ruşilor”.
Atunci s-a prezentat în tabără secretarul consulului englez al
Bucureşti, aducând o scrisoare de la agentul britanic Colqu-
houn pentru Magheru: „îl îndeamnă să renunţe la luptă şi să
se menţină pe terenul legal, date fiind garanţiile Turciei şi a
celorlalte state europene”. În cele din urmă Magheru cedează,
„dar protestând împotriva invaziei ruse; îi vine greu să-şi li-
cenţieze armata (demobilizeze). Magheru se retrage la Sibiu
cu vreo douăzeci de ofiţeri”1. Tot din însemnările lui Karl
Marx rezultă că, după ce ruşii invadează Ţara Românească,
bunele raporturi între turci şi ruşi continuă, iar relaţiile dintre
conducătorii lor, Faud şi Duhamel, sunt pline de amiciţie. În
toată această perioadă tulbure, când ţara se află sub o strictă
ocupaţie militară, Marx mai notează şi un alt aspect ce ţine
de moralitatea şi „demnitatea” claselor avute: „ţăranii erau
crunt biciuiţi iar înalta societate dădea la Bucureşti baluri li-
beratorilor”, iar „prostituţia boieroaicelor cu ruşii şi turcii”
nu aveau reţinere1.

Relatările lui Karl Marx cu privire la rolul maselor po-
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pulare în revoluţia paşoptistă din Ţara Românească se încheie
într-o notă optimistă, subliniind că: „În tabăra de la Izlaz, po-
porul de ţărani inaugurează revoluţia; la Bucureşti o salvează:
în Tabăra lui Traian numai el nu-şi pierde nădejdea”1.

Karl Marx, în acelaşi manuscris face o analiză atentă, în-
deosebi asupra românilor din Transilvania subliniind atitudi-
nea şovină a conducătorilor revoluţiei maghiare, care
pretindeau să întemeieze pe ruinele celorlalte naţionalităţi
„marea patrie ungară, puternica şi viguroasa naţiune ma-
ghiară”(13 bis). Totodată Marx arată că în Transilvania pro-
blematica socială s-a împletit strâns cu cea naţională. Aici au
existat două revoluţii: una a maghiarilor, în centrul obiecti-
velor politice fiind înscrise, esenţial, unirea Transilvaniei cu
Ungaria, şi altă revoluţie, a românilor care luptau pentru re-
cunoaşterea individualităţii naţionale şi politice, respingând
unirea cu Ungaria. Disensiunile naţionale au uşurat înfrânge-
rea revoluţiei de către reacţiunea imperială rusă şi austriacă.

Tot referitor la românii din Transilvania, Marx arată că
„după legea ungară - până în 1848 - românii de aici, asimilaţi
cu grecii, evreii, slavii, armenii, ţiganii, erau consideraţi pe
propriul lor pământ naţiune tolerată”. „Românii sunt opriţi să
poarte haine şi pantaloni de postav, cizme, pălărie mai
scumpă de un florin şi cămaşă de pânză fină”. Marx consem-
nează insultele aduse de veacuri de-a rândul poporului român
de către nobilii unguri, care îl considerau „o plebe vaga-
bondă”, deşi formau 2/3 din populaţie în timp ce ungurii,
saşii, secuii, grecii, armenii formează cealaltă treime1. Prin-
cipiul fundamental al legii maghiare: Nobilitas hungarica est.
Obiectivitatea însemărilor lui Marx le găsim şi în ajunul re-
voluţiei de la 1848, când, despre Kossuth, liderul revoluţiei
ungare de la 1848, menţionează că acesta propune deschis ca
„limba maghiară să fie introdusă în şcolile primare ale slavi-
lor şi românilor, să se înlăture alte limbi şi chiar preoţii să fie
siliţi să slujească în ungureşte. Tirania nu mai folosea mena-
jamente”1 - conchide Marx.

Referitor la acest aspect, socialistul german vine şi cu
unele detalii şi menţionează că: „La 14 martie 1848, Kossuth
propune să se trimită o deputăţie la Viena. Trei sute de mag-
naţi îmbrăcaţi în tunică naţională, cu calpanul în cap şi cu
sabie la şold, au prezentat lui Ferdinand adresa Dietei şi s-au
întors la Pesta cu semnătura regală. Articolul al XII-lea al
acestei noi constituţii decretă încorporarea Transilvaniei la
Ungaria. Pe bazele adopate la Viena - consemnează Marx -
Dieta maghiară a elaborat constituţia: Transilvania e declarată
ţară maghiară, limba maghiară era singura admisă în muni-
cipalităţi şi în comitetele districtelor însărcinate cu alegerea
deputaţilor. Dreptul electoral era bazat pe cens şi toţi cei ce
au avere sunt unguri.”1

Abuzurile comise în Dieta Transilvaniei, în care românii
nu erau reprezentaţi decât prin doi deputaţi, a votat, la 29 mai
1848 unirea Transilvaniei cu Ungaria, fără să ţină seama de
voinţa românilor. Starea de tensiune şi oprimare în care se
aflau românii transilvăneni, îl determină pe Marx să noteze
asprimea violenţei şi arbitrariul autorităţilor maghiare: „spân-
zurători şi ţepe, cu drapele maghiare şi cu inscripţia unire sau
moarte”. Ciocnirile sângeroase între populaţia celor două ne-
amuri cât şi arestarea lui Bărnuţiu şi Laurian, sunt consem-

nate de Marx, adăugând că toate acestea au „mărit indignarea
poporului român în Transilvania şi protestele sale faţă de
Dieta generală convocată de Pesta”1.

Marx a semnalat cu luciditate caracterul popular a revo-
luţiei românilor din Transilvania, a pus în evidenţă metodele
de mobilizare şi de organizare a maselor ţărăneşti, programul
ei burghezo-democratic.

Rolul personalităţilor în mersul revoluţiei este bine con-
turat, iar profesorii ardeleni Bărnuţiu, Bariţiu, Cipariu, Lau-
rian care „pregătesc programul revoluţiei” se află strâns legat
de popor. Marx, care avea o admiraţie aparte faţă de Avram
Iancu, arată că „a coborât din munţi cu ţăranii” într-o aspră
confruntare cu ungurii pe care „i-a bătut zdravăn”1.

El îşi notează multe din amănuntele evenimentelor din
Transilvania anilor 1848-1849, chiar şi momentul „necinstei
ungureşti” prin care întâlnirea de pace cu românii este folo-
sită: „...ca o cursă, Iancu, Buteanu, Dobra sunt surprinşi de
către maiorul Hatvany; primul reuşi să scape; Dobra fu ma-
sacrat pe loc. Buteanu în ziua următoare fu spânzurat. Trădare
laşă” notează Marx.1

În manuscrisul lui Karl Marx, se menţionează şi încerca-
rea lui Nicolae Bălcescu de a ajunge la o înţelegere cu Kos-
suth de „pacificare româno-maghiară”2, pentru ca
Transilvania să devină un bastion puternic de a „apăra trece-
rea Carpaţilor”, iar „intervenţia rusă ar fi devenit imposibilă
pe această graniţă”. Această încercare a eşuat, iar Marx con-
cluzionează „... că fără românii din Transilvania, comandaţi
de Iancu, ruşii nu ar fi fost în stare să se măsoare cu Bem.
Kossuth a respins cu dispreţ propunerea românilor”2. Ceva
mai târziu, când mersul revoluţiei maghiare se îndrepta spre
prăbuşire, Kossuth a acceptat o parte din propunerile lui N.
Bălcescu. Era prea târziu. Revoluţia a fost înfrântă prin in-
tervenţia celor două mari puteri: rusă şi austriacă.    Sinteti-
zând amărăciunea experienţei infructuase a tratativelor, a
apelului la spiritul de înţelegere al marilor puteri de altădată,
Nicolae Bălceascu a consemnat lapidar, una din cele mai im-
portante concluzii asupra Revoluţiei de la 1848: „În zadar -
consemna el - veţi îngenunchia şi vă veţi ruga la porţile îm-
păraţilor şi pe la uşile miniştrilor lor. Ei nu vă vor da nimic,
căci nici vor, nici pot. Fiţi gata dar - îndemna el fiii patriei
sale - a lua voi, fiindcă împăraţii, domnii şi boierii pământului
nu dau fără numai aceea ce le smulg popoarele”2. Era o con-
firamre a celor susţinute şi de Marx.

Revoluţia română a fost o parte a Revoluţiei europene şi
a reprezentat punctul de plecare de unde „problema româ-
nească” a evoluat spre rolul de prim plan pe care avea să se
situeze în timpul crizei orientale, declanşate odată cu Războ-
iul Crimeii.

Revoluţia a contribuit în a impune recunoaşterea tacită de
către puteri a problemei româneşti ca problemă internaţională
pe care Karl Marx a anticipat-o prin scrierile sale..

După apariţia lucrării „Karl Marx - însemnări despre ro-
mâni”  şi ascensiunea la putere a lui Nicolae Ceauşescu în
1965 urmează o etapă de oarecare „transparenţă” în dezbate-
rile şi prezentarea celor mai însemnate momente din istoria
românilor. În anii ̀ 78, timp de aproape un deceniu, au început
să se strecoare în presă şi în manualele şcolare „adevărurile



26

lui Marx”, iar studenţii renăşteau un apetit tulburător în-
dreptat spre adevărurile istoriei patriei. Începuse o pe-
rioadă când „naţionalismul românesc” devine deschis şi
justificat, iar propaganda sistemului socialist totalitarist
l-a folosit din plin şi oarecum exacerbat, însă, era spre fo-
losul conştiinţei istorice a românismului şi al Ţării. De
acest curent „patriotic” ce se va cristaliza mai mult în anii
următori, a beneficiat, în mod raţional şi cu discernământ
o întreagă generaţie de români educaţi de dascălii lor în
spiritul cultului muncii, a dragostei şi preţuirii ţării, a
demnităţii naţionale pe care Marx le-a surprins şi eviden-
ţiat ca o caracteristică la români în istoria lor.

Notă: Din cuprinsul articolului, textele care se află
între ghilimele aparţin lucrării lui Karl Marx, redate sub
forme de citate.

1 Nicolae Bălcescu, „Opere”, ed. G. Zane şi Elena
Zane, 2, Bucureşti, 1982, p.107

2 Karl Marx, „Însemnări despre români”, Editura Aca-
demiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1964,
pag.22

SCHITUL TROIANU

„Este situat pe Dealul Troianu de
la marginea oraşului Râmnicu-

Vâlcea, datează din secolul al Vlll-lea şi
are hramul Tăierea Capului Sf.Ioan
Botezătorul. În privinţa ctitorilor lui,
părerile sunt împărţite, dar majoritatea is-
toricilor admit că edificiul a fost refăcut
între anii 1840-1842 de către Hrisant
Penetis (Hurezeanu), egumenul Mânăstirii

Hurezi, pe când schitul era metoc al mânăstirii, pe un teren pro-
prietate personală, învecinat cu domeniile Mânăstirii Bistriţa.
Începând cu 2 august 1848, cu aprobarea autorităţilor eclezias-
tice, Schitul Troianu a găzduit comandamentul militar al ar-
matei de panduri condus de generalul Gheorghe Magheru,
stabilit aici, în apropiere de Râmnicu-Vâlcea. Iniţial, în tabăra
de la Râureni s-au adunat 500 de dorobanţi, cu care a venit
însuşi generalul”.

La 14 septembrie, generalul lansa o proclamaţie către popor,
cu un avântat imbold de luptă: „Aideţi dar, fraţii mei români!
Alergaţi cu orice arme veţi avea, securi, lănci, coase, puşti [...]
alergaţi sub steagul libertăţii şi aideţi cu toţii să ne luptăm şi să
păstrăm sfintele drepturi ce păgânii vor să ni le hrăpească!”.

„Către mijlocul lunii septembrie, aici se aflau concentrate
Regimentul 1 de linie, un escadron de cavalerie, 1.500 de
dorobanţi şi 8.000 de voluntari. La 21 septembrie, Căimăcămia
Tării Româneşti publică nota lui Fuad-Efendi, prin care
Magheru era somat să-şi risipească ostaşii, împotriva lui îndrep-
tându-se două divizii turceşti, una dinspre Bucureşti, iar cealaltă
dinspre Vidin. Concomitent, o armată alcătuită din 5.000 de
ostaşi ruşi se îndreapta spre Râmnicu-Vâlcea, sub comanda
generalului Gustav de Hassfort”.

„La aflarea acestor amare veşti, mii de ţărani din toate
părţile Olteniei au alergat în tabăra militară de la Râureni,
hotărâţi să apere cu sângele lor libertatea şi pământul ţării. Din
nefericire, generalul Gheorghe Magheru, în faţa presiunilor ex-
ercitate asupra sa de Căimăcămie, de apropierea puternicelor
efective armate contra revoluţionare ţariste şi otomane, de
Grant – agentul consulului Calquhoun, şi de scrisoarea lui He-
liade şi Tell, acum aflaţi la Sibiu, nu a îndrăznit să-şi asume
răspunderea unei ciocniri armate cu ostaşii străini”. 

Hotărârea dizolvării taberei la 28 septembrie 1848, nu a luat-
o el singur, ci împreună cu căpeteniile ostăşeşti, ca urmare a
consfătuirii ce o avusese cu aceştia.

Magheru, al cărui exil avea să numere nouă ani, regreta mai
târziu că se lăsase influenţat de diplomatul englez şi nu-şi con-
dusese la luptă ostaşii, singura speranţă rămânându-i credinţa
că va veni „vremea în care să-mi îndreptez singura culpă ce am
comis-o în faţa naţiei mele, aceea de a nu fi murit cu armele în
mână”

„La secularizarea averilor mânăstireşti, efectuată prin legea
din 1864, Schitul Troianu a fost trecut în proprietatea statului,

Iulian COMĂNESCU

3 Ibidem, pag.130
4 Ibidem, pag.151
5 Ibidem, p.157
6 Ibidem, p.22
7 Ibidem, p.154
8 Ibidem, p.13 şi 156
9 Ibidem, p.177
1 Ibidem
1 Ibidem, p.157
1 Ibidem
1 Ibidem, pag.157

13 bis Ibidem, p.20
14 Ibidem, p.145
1 Ibidem, p.146
1 Ibidem, p.146
1 Ibidem, p.21
1 Ibidem, p.159
1 Ibidem, p.158-159
1 Ibidem, p.159
2 Ibidem.
2 N. Bălcescu, op. cit. 2,
p.112

Karl şi Jenny Marx,
1869



27

rămânând totuşi, metoc al Mânăstirii Hurezi”.
„Din 3-5 martie 1949, întregul asezământ a intrat în

stăpânirea statului, fiind atribuit  IAS-ului Râmnicu-Vâlcea.
Deşi în 1966 figura pe lista monumentelor istorice protejate
de stat, Casa stăreţiei fusese transformată în depozit, foişorul
şi pridvorul dărâmate, iar biserica devenise grajd pentru vite.
S-a revenit asupra deciziei, şi între anii 1972-1975, întregul
complex de clădiri a fost restaurat de Comitetul de Cultură
şi Educaţie Socialistă Vâlcea. Din 18 octombrie 1973, a fost
transferat în administrarea Muzeului Judeţean, dar fiind per-
iferic, veniturile din activitatea muzeistică nu acoperea nici
cheltuielile de salarizare a personalului şi cele de întreţinere
a clădirilor”.

*
Prin hotărârea Consiliului Judeţean nr. 52/25, mai, 2000,

al cărui preşedinte era inginer Anton Miţaru, complexul
Troianu a fost dat în folosinţă Comandamentului de Jandarmi
Judeţean Vâlcea.

În anul 2001 şeful acelei instituţii, colonelul Constantin
Pop, care preluase de puţin timp conducerea, mi-a solicitat
suplimentarea suprafeţei de teren cu încă 5 hectare de la IAS
Râmnicu-Vâlcea. Cererea era argumentată, prin asigurarea
necesarului de furaje pentru animalele din proprietatea
unităţii militare. In calitate de preşedinte al Consiliului Jude-
tean Valcea, nu am fost de acord cu această solicitare, - chiar
m-a enervat, pot spune- cunoscând starea de degradare totală,
în care se prezenta Schitul cu toate celelalte imobile din
incintă. Întruneau aproape toate condiţiile pentru demolare.

Constatasem că din partea administratorului, nu fusese
nici un fel de interes şi preocupare pentru întreţinere şi con-
sevare a bunurilor respective, deşi cunoştea faptul că erau
monumente istorice de importanţă deosebită. 

Acest lucru, m-a determinat să-l întreb pe PS Gherasim
Cristea - Episcop al Episcopiei Râmnicului -, dacă-l
interesează preluarea în cadrul Eparhiei Râmnicului, a acestui
complex. Bucuros şi mulţumit de această ofertă, propunerea
a constituit chiar o mare surpriză pentru domnia sa. 

În aceată situaţie, în sedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea
din data de 30 octombrie 2001, am prezentat proiectul de
hotărâre, şi cu votul  unanim al consilierilor judeţeni - cărora
le şi mulţumesc - a fost aprobată Hotărârea nr. 88 din 30 oc-
tombrie 2001,  prin care s-a revocat Hotărârea nr. 52 din 25
mai 2000, şi totodată, s-a aprobat şi darea în folosinţă gratuită
pe termen de 50 de ani, Episcopiei Râmnicului, terenul cu
toate imobilele aparţinând Schitului Troianu. Ca urmare a
acestui fapt, a fost numit în calitate de Stareţ al Schitului,
părintele Pleşa Sava. Dovedind calităţi gospodăreşti de-
osebite, a început să acţioneze în schimbarea înfăţişării Schi-
tului prin extinderea acestuia şi refacerea picturii. A executat
împrejmuirea terenului cu zid din beton şi fier forjat,  delim-
itând astfel locaţia de restul proprietăţilor din jur. Cu acest
prilej, a renovat în totalitate şi Muzeul Gheorghe Magheru,
dându-i o înfăţişare modernă. Totodată, majoritatea suprafeţei
de teren acordată  a fost înnobilată cu alei de acces, cu arbuşti
ornamentali şi pomi fructiferi, cu  aranjamente florale creând
o imagine specifică unei astfel de zone de o frumuseţe
deosebită, constituind un cadru prielnic unei stări sufleteşti

de o mare profunzime. Se cuvine să informăm cititorii, că în
Schitul Troianu, nu s-a slujit din anul 1864 până în 2001. 

Fiind apreciate atât lucrările executate cât şi dragostea şi
pasiunea părintelui stareţ pentru aceast colţ de rai, cu ocazia
praznicului „Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, al
Schitului Troianu, pe data de 29 august 2008 s-a sfinţit şi pi-
atra de temelie a unei noi  biserici cu hramul „Izvorul
Tămăduirii”. Astfel a început construirea acesteia şi, având
în vedere configuraţia terenului, s-au impus lucrări supli-
mentare pentru asigurarea stabilităţii obiectivului
mânăstiresc. În prezent biserica se află în stadiul de finalizare
prin executarea picturii interioare.

O altă iniţiativă luată împreună cu părintele Stareţ Arhim.
Pleşa Sava, a fost construirea în incinta schitului, a unui mic
cimitir pentru personalul  monahal şi pentru persoanele care
au avut o contribuţie semnificativă, în realizarea obiectivelor
din zonă. De comun acord, am solicitat-o pe doamna arh.
Doina Negoiţă pentru întocmirea proiectului, am luat avizele
impuse, şi autorizația de construire, astfel că, îndeplinind
condițiile legale, investiţia a demarat.

Propunerile formulate le consider bine-venite la vremea
respectivă, întrucât prin grija, priceperea şi accentuatul spirit
gospodăresc de care a dat dovadă părintele Stareţ Arhiman-
drit Pleşa Sava în gestionarea şi dezvoltarea imobiliară a
zonei, a reusit într-un timp relativ scurt, faţă de multitudinea
şi dificutatea lucrărilor executate, să înnobileze zona peste
orice aşteptări. Astfel că, întregul Complex muzeistic cu car-
acter  istoric şi religios, a devenit un important reper pentru
municipalitatea râmniceană şi un obiectiv  nou, introdus  în
circuitul turismului monahal al judeţului Vâlcea. 

Aspctul actual al Schitului Troianu, mă îndreptăţeste să-i
acord cele mai sincere aprecieri şi felicitări parintelui Stareţ
Pleşa Sava pentru efortul depus sub toate formele, în reabil-
itarea şi dezvoltarea acestui complex monahal care,  prin
Hotărârea Consiliului Eparhial nr. 701 din 21 martie 2013, a
fost ridicat la rangul de Mânăstire cu hramul „Izvorul
Tămăduirii”. Prin această hotărâre şi prin toate  realizările
enumerate,  Complexul Monahal Troianu se înscrie, alături
de celelalte  aşezăminte vâlcene, în categoria obiectivelor  de
cult cu o mare atracţie pentru vizitatorii din ţară şi din
străinătate.

NOTĂ BIBLIOGRAFICĂ
Citatele sunt date din lucrarea „Mânăstirile şi schiturile din judeţul Vâl-

cea”, pag. 286 - 290, editată de Guvernul României - Ministerul Dezvoltătii
Regionale şi Turismului - „Mânăstirile şi schiturile din judeţul Vâlcea”,
pag. 286 - 290.
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George Vâlsan face parte din rân-
dul marilor scriitori şi  oameni

de stiinţă ai neamului nostru.
S-a născut la Bucureşti (21 ianuarie

1885) într-o familie modestă a unui
funcţionar la Căile Ferate.   Şcoala
primară şi gimnaziul le-a făcut în
provincie (Iaşi, Craiova, Piteşti) iar
liceul şi universitatea la Bucureşti.

A absolvit secţia de filozofie a Universităţii unde a
urmat cursurile cu regularitate până la obţinerea licenţei dar
şi cu aceeaşi conştiozitate a participat la lecţiile de geografie
care erau la fel de atrăgătoare şi interesante ca şi cele de filo-
zofie.

Obţine, în urma prezentării la examenul de capacitate,
dreptul şă aibe specialitatea principală geografia.

Simion Mehedinţi îl numeşte, alături de C.Brătescu, asis-
tent- perioada în care aduna  material pentru lucrarea sa ge-
ografica “Temelia Bucureştilor”. Ulterior şi-a lărgit sfera de
cercetare cuprinzând întreaga câmpie cu regiunile vecine.

Văzându-i pe cei doi asistenţi ai săi că au preocupări de-
osebite pentru cercetarea geografică le înlesneşte plecarea
la Berlin, ca bursieri pentru desavârşirea
studiilor.

La Berlin a rămas doi ani ca apoi să treacă
la Paris, unde a stabilit strânse legaturi cu
profesorul său Emm.de Martone, adept al
noii şcoli care aplicase  metodele de investi-
gare pe teren ale lui W.M.Davis (teoria ci-
clurilor de eroziune, blocdiagramele şi
desenele panoramice) care au produs o
adevarată revoluţie în cercetările geomorfo-
logice.

După izbucnirea  Primului Război Mon-
dial, întrerupe continuarea studiilor la Paris
şi se întoarce în ţara unde işi i-a doctoratul cu
teza “Câmpia  Română.Contribuţii de ge-
ografie fizică.”

În urma unui concurs pentru ocuparea
unei catedre de geografie, obţine catedra de
la Universitatea Iaşi.

La vârsta de 31 de ani  suferă un accident
de tren fiind pus în imposibilitatea de a-şi ţine cursurile la
Iaşi, dar cu o dăruire totală şi perseverenţă  îşi domină boala
şi continuă activitatea  ştiinţifică, literară şi profesorală.

În anul 1919, noua Universitate din Cluj avea nevoie de
personalitaţi recunoscute în cercetare. Astfel, George Vâlsan
a primit să funcţioneze la Cluj. Aici el întemeiază o şcoală
geografică modernă, concepând predarea geografiei în două
cicluri: ciclul de geografie fizică generală şi ciclul de ge-
ografie descriptivă (cu geografia României şi geografia con-

tinentelor).
În 1929, în urma scindării catedrei de geografie de la

Universitatea Bucureşti în două: catedra de geografie
generală şi geografia umană şi catedra de geografie fizică,
George Vâlsan  ocupă prin transfer pe cea din urmă.

În timpul activitaţii sale a scris poezie,  proză,  piese de
teatru; lucrări de geografie, toponimie, biogeografie s.a.

În domeniul literar a semnat: « Povestea unei tinereţi »-
proză scurtă (1924), « Grădina părăsită »- poezii (1925), «
Când un om şi-a dat cuvântul-piesă într-un act, în versuri
(1926), « Povestea vieţii lui V.  Alevandri »-biografie(1926),
« Menirea etnografiei în România » (1924).

Pe teme geografice: « Pământul românesc şi frumuseţile
lui », « Cetatea din munţi »-o descriere a Transilvaniei, «
Lecturi geografice », « Descrieri geografice » ş.a.

În domeniul geografiei a
scris: « Bucureşti din punct
devedere geografic »
(1910), « Sur la morpholo-
gie de l‘Oltenie (1914), «
Văile şi originea lor »
(1917), « Asupra trecerii
Dunării la Porţile de Fier »
(!918), « O ştiinţă nouă -
etnografia » (1927), «
Mediul fizic extern  şi cap-
italul biologic natural »
(1928), « Noţiuni de car-
tografie » (1930), « Mor-
fologia terestră » (1931), «
Geografia fizică » (1933), «

O nouă ipoteză asupra Deltei
Dunării » (1934), « Pământul corp
ceresc » (1935), « Cercetări socio-
logice privite din punct de vedere
geografic », « Morfologia văii supe-
rioare a Prahovei şi a regiunilor
vecine  s. a.

Cea mai de seamă, mai
reprezetativă lucrare a sa rămâne «
Câmpia Română », un studiu geo-
morfologic referitor la geneza şi
evoluţia unui relief regional din
România.

Reputat savant, cu largi valenţe
intelectuale, George Vâlsan a
reprezentat România la congrese
internaţionale unde a deţinut şi

funcţii importante. S-a numărat printre făuritorii etnografiei
moderne naţionale datorită operelor sale cu caracter teo-
retico-metodologic cât şi prin activităţi de orientare a
cercetării geografice atât pe teren cât şi în muzee.

A murit în anul 1935 la Bucureşti şi a lăsat în urma sa o
operă vastă, deosebită ca valoare din care se desprind liniile
directoare pe care se va dezvolta şcoala geografică
romanească.

GEORGE  VÂLSAN
Constantin GRIGORE
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MEDICUL NICOLAE RADU
UN SCRIITOR TALENTAT ŞI PREŢUIT

Sunt extrem de bucuroasă că astăzi
23 aprilie 2015 mă aflu din nou

printre dumneavoastră, la Biblioteca
Judeţeană din Râmnicu Vâlcea, pentru a
sărbători împreună lansarea volumului de
eseuri „Abecedar pentru avansaţi” al
medicului-scriitor Nicolae Radu. Cu acest
prilej îi urez, la cei 80 de ani ai săi, „La

mulţi ani, cu sănătate şi spor la scris!”, deoarece, iată, ajuns
la vârsta patriarhatului, ne oferă nestemate ale gândirii,
sensibilităţii şi meditaţiilor sale.

Trebuie să mărturisesc că îl cunosc pe medicul anestezist
Nicolae Radu  din 1973: om grav, tăcut, preocupat să
cunoască şi să cerceteze mereu şi mereu ceva nou. Aşa se face
că în anii aceia studia şi filozofia la facultatea ieşeană. Legase
prietenii frumoase şi fructuoase cu o seamă de scriitori şi pic-
tori de marcă ai culturii române.

Pentru mine n-a fost o mirare atunci când ne-am regăsit
la S.M.S.P.R. (Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România), înfiinţată în 1990. Omul, ajuns la pensie, a început
să scoată, din tolba acumulărilor de sensibilitate artistică,
scrierile pe care le-a alcătuit cu atâta talent dăruindu-ni-le cu
prietenia sa inepuizabilă.

Filonul din care s-a hrănit se găseşte în mirificul Creme-
nari al Vâlcii, unde domnia-sa a văzut lumina zilei şi unde şi-
a petrecut copilăria şi adolescenţa. De aici şi-a extras caratele
scrisului care s-au concentrat în lingouri de poezie, nuvele,
romane, evocări şi eseuri.

Medicul-scriitor Nicolae Radu  a fost şi este preţuit de
confraţi. Asta s-a văzut atunci când, pentru a fi primit în
U.S.R. (Uniunea Scriitorilor din România), recomandările i-
au fost date de nume prestigioase şi prea bine cunoscute:
Doru Moţoc, C. D. Zeletin, Mihai Şora. Dar mai face parte
şi din S.M.S.P.R., societate selectă, afiliată la U.M.E.M. (Uni-
unea Mondială a Medicilor Scriitori).

Nu mai este nevoie să reamintesc ceea ce e foarte bine
cunoscut şi anume că medicii, trăind la cele mai înalte tensi-
uni privind viaţa şi moartea sau continuarea vieţii în moarte,
au putut să sublimeze aceste experienţe fie în scris, fie în
pictură, fie în muzică. Şi, în acest sens, voi da ca exemplu
Orchestra Medicilor din Bucureşti, înfiinţată de doctorul
Ermil Nichifor. La momentul înfiinţării ei, era prima în lume
formată din medici ce practicau medicina. Tot în Bucureşti
funcţionează cercul de pictură „Ion Ţuculescu”, condus de
D-na Suzana Bantaş, care este o pictoriţă cunoscută. S-ar
putea spune multe despre toate astea, dar acum e vorba de
cartea de eseuri a medicului-scriitor Nicolae Radu, ieşită de
sub teascul prestigioasei edituri vâlcene „Antim Ivireanul”,
condusă de prea-cunoscutul şi inimosul scriitor-cărturar Ioan
Barbu. 

Cartea e incitantă prin chiar subiectele foarte variate alese
de scriitor – sunt chiar titlurile eseurilor – Despre fericire,
Frica şi secretele ei, Adevăr şi autenticitate, Inteligenţa
emoţională, Despre înţelepciune, Despre masochism, Despre
soarta cărţii, Despre nemurire, Despre căsătorie şi cununie,
Despre prostituţie, Despre incest, Despre hipnoză, Frumosul
şi răul, Singurătate şi izolare etc. etc.

Am citit din ele de aseară, de când cartea a apărut şi am
primit un exemplar de la autor. Din toate te alegi cu ceva,
toate te marchează cu pecetea cunoaşterii a ceva nou, a ceva
regăsit ca o bucurie a aducerii aminte că odată ai citit sau ai
auzit despre asemenea lucruri şi că acum admiri un om care
a ştiut să le dea o interpretare atât de adâncă, atât de pil-
duitoare şi atât de omenească.

Îl felicit din toată inima pentru toate cărţile pe care le-a
scris şi pe care ni le-a dăruit şi nu pot să închei fără a mărturisi
că toate acestea le-a înfăptuit datorită zodiei „Vărsătorului”
sub semnul şi generozitatea căruia stă: soţia sa, doamna doc-
tor Olga. Sensibilitatea şi devotamentul acestei fiinţe, de o
generozitate şi răbdare fără margini, au putut să-i ofere
soţului spaţiul şi climatul de desfăşurare a talentului său in-
discutabil.

Claudia VOICULESCU

Nicolae Radu între Remus Grigorescu şi Doru Moţoc,
2009, Biblioteca Judeţeană
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OMAGIU PROFESORULUI MEU DE LIMBA ROMÂNĂ:
NICU CONSTANTINESCU

Pe măsură ce înaintez în vârstă, îmi dau seama, am sen-
timentul tonifiant, devenit o permanenţă a existenţei

mele, că şcoala face parte din destinul nostru ca popor sau, cu
alte cuvinte, că în ideea de şcoală trăiesc şi vibrează semne
mari, hotărâtoare, ale energetismului şi ale personalismului
românesc, ale fiinţei naţionale. Am şi azi convingerea că
vocaţia noastră umanistă poate descoperi prin şcoală căi menite
să ne înscrie în competiţii etice, estetice şi axiologice ale
universalităţii umane.

Îmi propun să vorbesc mai puţin despre mine şi mai mult
despre magistru, un veritabil corifeu care, în anii frumoşi ai
adolescenţei mele plină de frustrări, mi-a luminat calea şi m-a
ajutat să îmbrăţişez cariera didactică, să optez pentru cea mai
nobilă şi mai frumoasă profesie de sub soare: „dăscălia”. Mă
voi apleca, în rândurile de faţă, asupra destinului
unui om între oameni, asupra celui mai iubit şi
stimat dascăl al meu din anii de ucenicie,
petrecuţi pe băncile şcolii pedagogice.

Fac apel al memorie, încerc, cu concursul
colegilor de clasă, şi mai ales, inspirându-mă din
„omagiul”, închinat de profesoara noastră de
limba română din anul II, Carmen-Lelia Farcaş,
colegului de catedră, distinsului cărturar Nicu
Constantinescu – omagiu publicat în revista
„Studii Vâlcene”, seria nouă, Nr. IV (XI) din
2008 – sub titlul „Nicu Constantinescu – un
dascăl preţuit” – să evoc personalitatea
copleşitoare a mentorului spiritual, care a jucat
un rol hotărâtor în evoluţia mea intelectuală
ulterioară.

Un sincer omagiu distinşilor mei profesori de
limba română Nicu Constantinescu, Ionica Georgescu şi Car-
men Farcaş, cu deosebire, care mi-au îndrumat paşii spre fac-
ultatea de filologie. Emoţionat mă străduiesc să întregesc
portretul ilustrului profesor Nicu Constantinescu, realizat în fil-
igran de suflet şi publicat de profesoara mea din anul II de
şcoală pedagogică, Carmen-Lelia Mărculescu (Farcaş), la
rubrica „Dascăli de altădată” din revista „Studii Vâlcene”.

Pentru început, reproduc ad litteram, preambulul articolu-
lui-omagiu „Nicu Constantinescu – un dascăl preţuit”:
„Remarcabilă figură de adevărat intelectual, profesorul Nicu
Constantinescu s-a impus în amintirea celor cărora viaţa ne-a
oferit bucuria de a-l cunoaşte şi de a-i fi mulţi ani aproape, prin
aleasă inteligenţă, vastă cultură, har didactic, eleganţă a expre-
siei şi a gustului, statură intelectuală şi morală, exemplare. O
ţinută înaltă, uşor aplecată într-o parte, în ultimii ani ai vieţii,
un chip frumos, nobil şi carismatic, o privire inteligentă, caldă
şi pătrunzătoare, alteori surâzătoare şi ironică, un causeur
fermecător şi mereu nou, aşa s-a impus profesorul Nicu Con-
stantinescu în amintirea elevilor săi, a colegilor şi a prietenilor”.

Sunt mândru că am fost elev al profesorului Nicu Constan-
tinescu, indubitatbil, un om al cărţii, al studiului permanent şi
asiduu. A fost pentru mine şi pentru colegii mei de clasă o
chintesenţă de corectitudine, omenie şi competenţă în plan pro-
fesional. A avut vocaţie pentru munca la catedră. Stăpânea un
tezaur de cunoştinţe de specialitate şi etala, cu nonşalanţă,
virtuţile unui adevărat pedagog. N-am uitat nicio clipă lecţiile
de literatură română întotdeauna bine fundamentate ştiinţific,
realizate simplu, dar pertinent, fără excese de informaţii şi mai
ales preţiozităţi, într-o frumoasă nuanţată limbă literară. Se
poate spune că lecţiile ţinute de Domnia-Sa erau adevărate
modele pentru elevii unei şcoli pedagogice, educatori în de-
venire. Ele se impuneau atât prin înaltul conţinut ştiinţific şi
metodic, cât şi prin echilibru, măsură şi mai ales accesibilitate.
Adversar al învăţării mecanice, stăpân pe principiile pedagogice
şi pe metodele de predare activ-participative, făcea lecţiile de

analiză literară, cu contribuţia întregii clase. Nu
concepea să facă analize şi comentarii literare,
fără ca noi, elevii, să nu citim, în prealabil, op-
erele literare prevăzute în programa şcolară şi
să nu ne reamintim noţiunile fundamentale de
teorie literară cu care trebuia să operăm pentru
a pune în lumină mesajul etic şi estetic al
fiecărei creaţii literare supusă exegezei.

Într-o perioadă când lipseau metodicile,
manualele de pedagogie (în majoritate fiind tra-
duceri din literatura didactică sovietică), mi-
jloacele de învăţământ audio-vizuale,
profesorul nostru de limba română a oferit
colegilor, la cercul pedagogic ţinut în şcoala
noastră, cu elevii din anul II A, în primăvara
anului 1953, un strălucit model de analiză
literară a poemului istoric „Dan, căpitan de

plai” al bardului de la Mirceşti. Altădată (eram elev în anul IV),
de data aceasta în faţa colegilor de catedră, a făcut o
demonstraţie pe viu cu respectarea tuturor cerinţelor pedagog-
ice, a modului cum trebuie să se desfăşoare o analiză a tezelor
trimestriale.

În ultimul an şcolar (1954-1955), pentru a ne familiariza cu
exigenţele învăţământului superior, ne-a ţinut veritabile
prelegeri universitare, etalându-şi fără excese de limbaj neo-
logic, harul inegalabil de a comunica, într-un limbaj adecvat şi
elegant scânteind de frumuseţi stilistice. Ca un veritabil actor
şi talentat orator, după ce vrăjea şi capta auditoriul, cu di-
namism, într-un ritm moderat, intonaţia urca şi cobora,
transmiţând nu numai informaţii şi convingeri, dar şi trăiri put-
ernice de ordin etic şi estetic.

Cu harul său inegalabil de actor îşi fermeca şi capta plenar
auditoriul, mai ales pe elevii săi.

După desfiinţarea Şcolii Pedagogice (în anul 1956), profe-
sorului Nicu Constantinescu a predat, până la pensionare, la cel
mai mare şi cunoscut liceu teoretic din Rm. Vâlcea „Nicolae
Bălcescu” (după revoluţie Alexandru Lahovari) unde l-a avut

Dumitru GHERGHINA
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elev, printre alţii, pe marele actor Dem Rădulescu-Bibanul.
Peste ani, acesta, evocând fragmente din perioada şcolarităţii,
scria: „Am avut profesori extraordinari. Să-l pomenim doar pe
unul Nicu Constantinescu, profesor de limba română. Semăna
cu Aristide Demetriade şi cu Vraca. Ne recita în clasă din Em-
inescu şi era spectacol! Spectacol autentic. Nu vreau să insist
că, uite îmi dau lacrimile. Da, am crescut cu nişte profesori de
mare valoare.

Profesorului Nicu Constantinescu a fost iubit de elevi şi sti-
mat de colegi. La rându-i răspundea cu dragoste şi multă
înţelegere şi apreciere obiectivă celor cu râvnă de carte, îndem-
nându-i, cu dăruire şi competenţă, pentru a performa la concur-
surile şcolare ce se organizau în acea perioadă.

La temelia tuturor izbânzilor mele, pe tărâmul didacticii, al
cercetării ştiinţifice şi creaţiei, eu aşez cu gratitudine şi

veneraţie, cununa moştenirii spirituale lăsată, cu generozitate,
de profesorului Nicu Constantinescu. Departe de mine gândul
de a-i atribui genialitate ori de a-l considera providenţial. În
Panteonul de aur al şcolii româneşti, profesorului Nicu Con-
stantinescu a rămas un purtător de cuvânt pentru fapte lumi-
noase şi valori perene, o chintesenţă de măiestrie pedagogică,
de adevăr uman şi ordine spirituală. Însemnările mele s-au dorit
doar un omagiu pios adus profesorului meu de limba română –
o mare personalitate cu reverberaţii benefice în conştiinţa mea
– care şi-a ocupat un loc binemeritat în galeria dascălilor ne-
muritori.

Am pledat şi pledez pentru o înaltă ţinută a educatorului, a
profesorului în procesul de învăţământ, deziderate care trebuie
să se fundamenteze totdeauna pe exigenţă, pe o bună pregătire
profesională şi pedagogică.

Pe 5 august 2014, la Arhiepiscopia
Râmnicului, s-a desfăşurat, sub genericul

„Evocarea Cuviosului Ioan Iacob de la Neamţ, patronul spir-
itual al bibliotecarilor”, un eveniment cultural-spiritual de
excepţie, organizat de Arhiepiscopie în parteneriat cu Bib-
lioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Iniţiativa
comemorării acestui sfânt, cu o viaţă absolut minunată, a
aparţinut Înaltpreasfinţitului dr. Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului şi a marcat împlinirea a 54 de ani de la trecerea
la cele veşnice a celui care a fost Sfântul Ioan Iacob de la
Neamţ, patronul spiritual al Bibliotecii Naţionale a României.

În anul 2013, Înaltpreasfinţitul Varsanufie a participat la
simpozionul organizat de Biblioteca Naţională, unde a vorbit
despre viaţa plină de smerenie a Sfântul Ioan Iacob, cel care
a făcut multe fapte bune.

Manifestarea de la Arhiepiscopie s-a bucurat de o mare
audienţă, fiind prezenţi preoţi, membri ai Forumului Cultural
al Râmnicului, ai Societăţii Culturale „Anton Pann” şi ai
Asociaţiei Seniorilor, bibliotecari, ziarişti, mulţi credincioşi.

Ea a debutat în Catedrala Arhiepiscopală cu un tedeum
oficiat chiar de Înaltpreasfinţia sa dr. Varsanufie. Sărbătorirea
a continuat în Sala „Iosif Episcopul” unde a fost conturată
personalitatea Sfântului de la Neamţ, care are o poveste de
viaţă foarte interesantă, la care ne referim în mod succint.

S -a născut la 23 iulie 1913, în satul Crăiniceni, comuna
Horodiştea, din fostul judeţ Dorohoi, într-o familie de ţărani
foarte credincioşi, Maxim şi Ecaterina, fiind singurul lor
copil. Când avea şase luni, mama sa şi-a dat sufletul Dom-
nului, rămânând în grija bunicii, Maria, iar după doi ani, în
toamna anului 1916, moare în război şi tatăl, copilul Ilie
rămânând în seama rudelor apropiate. A urmat primii ani de
şcoală în satul natal, gimnaziul la Lipcani-Hotin şi liceul la

Cozmeni-Cernăuţi, fiind cel mai bun elev. Rudele vroiau să-
l facă preot, dar el a intrat, în 1932, în obştea Mănăstirii
Neamţ, cea mai veche şi însemnată aşezare monahală din
Moldova, denumită şi „Ierusalimul Ortodoxiei Româneşti”,
unde a fost primit cu multă dragoste. Aici, stareţul mănăstirii,
Episcopul Nicodim i-a rânduit ascultarea la infirmerie şi la
biblioteca bisericii voievodale.  A făcut serviciul militar la
Dorohoi, ca infirmier,  manifestând multă milă faţă de cei
bolnavi, iar în toamna anului 1935 s-a reîntoars la Mănăstirea
Neamţ, continuându-şi activitatea de bibliotecar şi îngrijitor
la bolniţă.  La 8 aprilie 1936, a fost tuns în îngerescul cin
călugăresc, de arhiereul Valerie Moglan, primind  numele de
Ioan.  

Arzând cu inima pentru Hristos şi pentru Sfintele Locuri,
unde S-a născut, a pătimit şi a înviat Domnul, a plecat în Ţara
Sfântă, împreună cu alţi doi monahi.  După ce au vizitat toate
Sfintele Locuri şi au sărutat Crucea Golgotei şi Mormântul
Domnului, cei trei călugări s-au retras să ierneze în obştea
Mănăstirii Sfântul Sava din pustiul Iordanului, de lângă Beth-
leem.  Prima ascultare în obştea Sfântul Sava a fost cea de
paracliser. Cuviosul Ioan avea mare evlavie pentru biserică
şi sfintele slujbe. Avea şi ascultarea de infirmier al mănăstirii
şi îi îngrijea cu dragoste pe călugări, pe bolnavi sau pe răniţii
în război, care erau aduşi la infirmeria mănăstirii, fiind con-
siderat „doctorul mănăstirii” sau „infirmierul sufletului”.

Între anii 1940-1941, din cauza războiului, Cuviosul Ioan
a stat cu mai mulţi călugări din Ţara Sfântă într-un lagăr pe
Muntele Măslinilor.  În mai 1947 este hirotonit diacon, apoi
preot, în Biserica Sfântului Mormânt, şi a fost numit de  Pa-
triarhia României egumen la Schitul românesc „Sfântul Ioan

SFÂNTUL IOAN IACOB
O PERSONALITATE 

A CULTURII ŞI
CIVILIZAŢIEI ROMÂNEŞTI
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Botezătorul” de pe valea Iordanului, aproape de locul unde
S-a botezat Domnul nostru Iisus Hristos.  Aici Cuviosul Ioan
Iacob a săvârşit zilnic toate sfintele slujbe, în limba română.
În noiembrie 1952, a intrat în obştea mănăstirii „Sfântul Ghe-
orghe Hozevitul” din pustiul Hozeva. 

Din vara anului 1953, fericitul Ioan s-a retras la o peşteră
din apropiere, numită Chilia Sfintei Ana. Mânca o dată pe zi,
pesmeţi, măsline, smochine şi bea puţină apă, iar noaptea
dormea câteva ore, pe o scândură, având drept pernă o piatră.
Fiind bolnav, pe 5 august 1960  şi-a dat sufletul în mâinile
lui Hristos, la vârsta de numai 47 de ani. A fost înmormântat
în aceeaşi peşteră, iar la 8 august 1980, după 20 de ani, trupul
său a fost găsit intact şi a fost pus spre cinstire.  Sfintele lui
moaşte s-au aflat în peştera Sfânta Ana din pustiul Hozeva şi
se păstrează în biserica Mănăstirii „Sfântului Gheorghe Hoze-
vitul” din apropiere de Ierihon. De atunci, vin zilnic pelerini
ortodocşi, şi chiar catolici, ca să se închine la moaştele Cu-
viosului, cerându-i ajutorul. A făcut vindecări miraculoase,
în timpul vieţii şi chiar după moarte, celor care se s-au rugat
cu credinţă, la moaştele sale. El este cinstit de toţi ortodocşii,
dar, mai ales, de cei din România, Grecia, Cipru şi Ţara
Sfântă.   Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând
în considerare sfinţenia vieţii Cuviosului Ioan Iacob, şi
văzând cinstitele sale moaşte, l-a trecut în rândul sfinţilor, la
data de 20-21 iunie 1992, sub numele de „Sfântul Ioan Iacob
de la Neamţ”, fixându-i-se zi de prăznuire,  5 august, data
mutării sale la cele veşnice.  

În cadrul comemorării de la Arhiepiscopie,
Înaltpreasfinţitul Varsanufie a vorbit despre existenţa uimi-
toare a Sfântul Ioan Iacob a cărui viaţă a fost „o pildă de
smerenie, un îndemn de a mărturisi credinţa, un exemplu pen-
tru femeile creştine de a creşte copiii în credinţă, aşa cum l-
a crescut bunica lui, dar mai ales o mare mângâiere, pentru
că este unul dintre marii mijlocitori înaintea tronului lui Dum-
nezeu, pentru cei care poartă nume de creştin şi trăiesc în
această ţară sau sunt români şi au plecat în afara graniţelor

ei”.
Directorul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea,

Remus Grigorescu a menţionat că Sfântul Ioan Iacob de la
Nemţ a fost trăitor al pustiei, comparabil prin virtute cu marii
asceţi ai deşertului egiptean, de aceea Biserica neamului său
îl aşteaptă să revină pe meleagurile natale.

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul este una din personalităţile
culturii şi civilizaţiei româneşti, apreciat de ilustrul savant
Nicolae Iorga pentru talentul de mânuitor al condeiului şi de
marele compozitor George Enescu, pentru cultura sa
muzicală. A fost poet, prozator şi bibliotecar. În scrierile sale
a arătat importanţa misiunii bibliotecarului şi puterea
duhovnicească a cuvântului tipărit. Activitatea sa este legată
şi de judeţul Vâlcea, unde a vieţuit o perioadă la Sfânta
Mănăstire Turnu, situată la poalele Muntelui Cozia. 

În partea finală a evenimentului de la Arhiepiscopie,
Înaltpreasfinţitul Varsanufie a dat citire Hrisovului prin care
bibliotecarii vâlceni vor avea o zi a lor: „Hotărâm ca ziua de
5 august, zi de prăznuire a Sfântul Ioan Iacob, să fie
sărbătorită ca Ziua  Bibliotecarului Vâlcean, ca prinos de cin-
stire adus Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Nemţ şi spre rod-
nicia activităţii bibliotecarilor”. În 2015, Ziua Bibliotecarului
a fost celebrată pe 23 aprilie de Ziua Internaţională a Cărţii.

Câteva din faptele care au dus la canonizarea Sfântul Ioan
Iacob au fost prezentate şi în filmul documentar realizat de
Flori Ghiţă de la Compartimentul „Informare bibliografică”
al Bibliotecii Judeţene. 

Evenimentul cultural-spiritual s-a încheiat cu un moment
poetic alcătuit din câteva poezii remarcabile scrise de Cuvio-
sul Ioan Iacob în liniştea Chiliei Sfânta Ana de la Mănăstirea
Hozeva din pustiul Iordanului, susţinut de actori ai Teatrului
„Ariel” din Râmnicu Vâlcea. Şi de această dată se cuvine să
apreciem preocuparea meritorie a IPS dr. Varsanufie de a reda
culturii româneşti o personalitate de mare valoare -  Ioan
Iacob Hozevitul.

Gh PANTELIMON

ZIUA VALPURGIEI…ANDREEI  HEREŞANU

Sufletele zălogite artei se arată într-o zi specială, într-
un loc anume, legăminte făcute şi expuse în faptul

zilei, la galeria publică alături de multele alte înrobiri etalate.
Pactul cu frumuseţea perenă şi credinţa  date unui alt stăpân
este, acolo, la vedere. Ce te poate determina pe tine, omule,
să-ţi alegi un anume stăpân peste suflet? Când îţi alegi noua
slujire? Ne-am pus aceste întrebări în ceea ce o priveşte pe
tânăra artistă Andreea Hereşanu, apărută de curând în peisajul
românesc al artei plastice, pornind de la tabloul expus pe si-
mezele de la Galeriile Artex, ca o ofrandă adusă primăverii.

Calendarele îşi disputau şirul zilelor, iar oamenii se
grăbeau să le trăiască pe toate într-un amestec ciudat de lucru
şi contemplaţie. În această îmbinare împletită, ca un şnur de
mărţişor, în ubicuitatea vârstelor din babe şi moşi - deghizată
în veşmintele timpului de lepădat şi pregătită la substituiri
proaspete, în freamătul brazdelor răscolite, iată-mă!, trecător

cu poveste printr-o zi a valpurgiei, când toate se întâmplă sub
ochii noştri. M-a luat un val al urgiilor noastre de oameni ai
Sudului cu împrimăvărare grăbită şi am pornit cu dimineaţa
paşilor prin Râmnicul răvăşit de floricidul lui 8 martie, toc-
mai consumat dincolo de noaptea scursă. În aerul zilei înnoite
fumul tămâiase mucenicirea omenească şi clinchetul

Paul Brenoaia prezintă
expoziţia UAP
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număratelor pahare se îngâna cu forfota zgomotoasă a celor
ce arau betoanele chiar în inima oraşului. Eroică, titanică în-
fruntare, a celor ce dezbrăcau oraşul de cojoacele cele vechi
să facă posibile noile însămânţări, noile haine de sărbătoare.
Aşa să fie? Vom vedea când din arătura adâncă zeul res-be-
lului …Marte ne va dărui promisa frumuseţe. L-am avut mar-
tor pe Eugen Petrescu la acest eroism, cu nădejdea că peste
timp va remarca şi eroii viitoarelor bătăli câştigate. În piaţa
cea vie, miros de seminţe şi o zarva-larva care ne îndeamnă
să pipăim  culcuşul zeilor solari, să-i răscumpărăm şi să-i
punem la sâni de maici, binevestindu-le sfinţirea. Ne pipăie
prin aer vibraţia şi zumzetul trecutului rut, gata să plesnescă
în amiaze mugurul şi să deschidă însufleţirea culorilor…  La
locul cu florile ivite din smintirea anotimpurilor, prin însori-
rile abrupte,  florile erau… din flori. Cenzura calendarelor
fusese abolită… Uneori aceste însămânţări de duh, în spon-
tanul naiv şi eliberat de temeri, naşterile premature
mărturisesc alte calendare cu primăveri speciale. Multe flori
îşi tăinuiesc povestea şi par în intimitatea nedivulgată:
provocări, cum doar arta ştie să lase fotografiei iluzia că
spune numai ce vede, pe când ea, arta, arată ceea ce ascunde,
celor ce iubesc să descopere cu mintea simţurilor, propriile
lor vibraţii neostoite. 

Am trecut printre florile în aşteptare… Îşi consumau cli-
pele şi strălucirea efemeră. În expoziţia de artă însă, cineva
le salvase chipul şi le sporise taina, ca într-o transgresare

iconică. Printre petale
şi stamine se întreve-
deau nume, adică du-

huri omeneşti ca nişte bondndari harnici, trebăluind fecundi-
tatea. Alte lucrări îşi aşteptau cu smerenie… canonizarea. Au-
torii îşi asumau fapta pe o etichetă în vecinătatea tabloului.
În expoziţie, dintr-un şir al  simezei, un tablou m-a luat ime-
diat de priviri: autor Andreea Hereşanu. Prietenul Paul Bre-
noaia, un bun curator, de ocazie acum,   într-ale artei plastice,
mi-a confirmat gestul spontan. Să fii acolo alături de consa-
cratele Maria Gaghel, Angelei Tomaselli, Ecaterina Popa şi
de alte nume consacrate, recunoscute după stil şi confirmate
apoi de etichete, este o mare ispravă, evidentă atunci când,
neiniţiat special fiind, te raportezi la recomandări. Între ano-
timpurile Angelei, cu pomul privind soarele tuturor anotim-
purilor, florile culese de Tina de pe dealul Cetăţuia, şi toate
celelalte vorbind primăvara,  ce anume provocase magnetis-
mul tabloului Andreei? Nu vorbim aici despre artiştii prezenţi
în expoziţie pentru că maternitatea lunii Martie nu le este pro-
prie, deşi i-am admirat pe toţi, inclusiv pe cel cu… mielul,
sau pe cel cu caracatiţa… 

Periplul prin oraş, într-o zi sorocită tămâierii, mă
răscolise, într-un sincronism cu toată răscoala de-afară.
Împrimăvărarea se arăta grăbită şi ziua părea o primăvară a
valpurgiei… O reprezentare a acestei stări părea concentrată
în tabloul Andreei. O adevărată Margareta, iubindu-l pe
Faust, depăna la roata de tors a culorilor, frenezia renaşterii
din tenebre incandescente a celor ce se vor ivi proaspăt din
ascundere... Răscoliri prin vecinătate, în chiar inima oraşului,
incandescenţa şi frământarea stihială a elementarului într-o
sugestie a eliberării-fermoar, poate o întoarcere de brazdă, ca
o întoarcere pe dos, din sugestia suprarealistă a tabloului,  pu-
neau în accord simţurile trecătorului prin timpul concret cu
gândurile date contemplaţiei de tânăra  artistă într-o inspirată
zi a valpurgiei personale. O adevărată răscolire faustică, clo-
cotire de adâncimi, este atât de contrastantă şi aşa de bine
scunsă, în aparenţa unui chip de o timiditate naivă, sigur însă
de-o modestie strălucitoare şi de un talent imens.

Să remarcăm cu respect pe toţi aceia care fac posibile eve-
nimentele culturale, pe cei care asigură climatul emulaţiei, al
competiţiei valorilor şi încurajează afirmarea talentului. An-
dreea Hereşanu intrată într-o breaslă nobilă, cea a artiştilor
plastici, avem speranţa să o revedem din ce în ce mai des, cu
cât mai multe exponate, pentru că stăpânul cel mare, Dum-
nezeul artei, i-a dat harul ca un talent, să-l împlinească în lu-
cruri, adăugându-i dobândă…

Mihai SPORIŞ
Pictură de Andreea Hereşeanu

Simeze cu Angela Tomaselli
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BATU CAVES ŞI DOMNUL MURUGAN

Kuala-Lumpur este capitala statului
Malayzia. În traducere, Kuala –

Lumpur are sensul de ” confluenţă
noroioasă” sau de ”estuar noroios” , oraşul
fiind înconjurat de păduri de palmieri cu
multe lacuri mocirloase.

Malayzia este al 11-lea stat din lume
vizitat de turişti (după unele statistici) aici

fiind multe locuri interesante de văzut. Dintre toate, pentru
mine emoţionantă a fost vizitarea peşterilor numite Batu
Caves, aflate la aproximativ 15 km de K.L., denumire
prescurtată pentru Kuala-Lumpur, loc sacru pentru hinduşi.

Într-un deal de calcar există o serie de peşteri-temple ded-
icate Domnului Murugan. Numele locului vine de la râul
Batu care curge din stâncile dealului calcaros, acoperit de
păduri. Aici se găseşte unul dintre cele mai renumite altare
hinduse aflate în afara Indiei, închinat zeului războiului.

Se spune că acest deal din calcar are o vechime de peste
400 de milioane de ani şi aici erau peşteri în care se ascun-
deau oamenii Temuan. La început erau folosite scări de lemn
pentru a putea urca la peşteri, apoi au fost construite scări din
beton, cu 272 de trepte.

Cea mai frumoasă dintre toate este Peştera Catedrală care
adăposteşte şase temple celebre în lume prin frumuseţea lor
arhitecturală. În partea dreaptă a intrării sunt Peştera Templu,
Peştera Întunecată şi Galeria De Artă Cave. Peştera Catedrală
are 100 m de tavan boltit. În fundul Peşterii Centrale se află
cel mai important templu dintre cele şase, Sri Valli Devanai
Templu, luminat natural de soarele care pătrunde printr-o de-
schidere în tavanul stâncii.

Tempul este dedicat zeului hindus al războiului, cunoscut
şi cu numele de Domnul Subramanium, şi celor două neveste
ale sale, Valli şi Devanai. În interiorul templului se găseşte şi
o statuie a zeului Vishnu. Domnul Murugan este considerat
ca fiind zeul victoriei, al înţelepciunii şi iubirii, comandantul
zeilor, fiul Domnului Shiva şi al lui Parvati, fratele zeului
Gavesha.

Statuia lui Murugan a fost
ridicată în anul 2006, în timpul
Festivalului Thaipusan. Are 42,7
m înălţime şi a costat aproximativ
24 milioane de rupii, fiind formată
din 250 tone de bare de oţel, 300
litri de vopsea de aur şi 1550 m
cubi de beton. Statuia este aşezată
în faţa intrării în Batu Caves,
putând fi zărită de departe, dom-
inând zona cu măreţia ei.

În timpul Festivalului Thaipu-
san vin aici, în pelerinaj, mii de
hinduşi, rați în cap, care
dansează în cinstea zeului. Dom-

nul Murugan are o statuie mult mai mică şi la Bucureşti.
La baza dealului se află alte două temple de peşteră, gale-

ria de Artă Caves şi Templul Peşteră, pline cu picturi multi-
colore şi statui hinduse, fiecare redând istoria zeilor
reprezentaţi acolo, cât şi istoria Indiei. În Peştera Artelor este
şi un altar dedicat Domnului Ganesh, patronul artelor. În
Peştera Întunecată sunt acvarii cu peşti, broaşte ţestoase şi
reptile.

Pentru a putea intra într-un templu, trebuie să te descalţi
şi să laşi pantofii afară, pe scări.

Natura înconjurătoare este încântătoare prin frumuseţea
şi parfumul florilor exotice şi prin limpezimea râului care
cade în mici cascade, pe luciul apei plutind gingaşe lebede şi
raţe sălbatice.

Ca în orice loc turistic, şi aici se găsesc magazine cu su-
veniruri, iar muzica religioasă hindusă completează atmos-
fera magică din împrejurimi. Maimuţele-maiaci, ocrotite prin
lege şi îngrijite de călugări, te însoţesc, gata să fure ochelarii
turiştilor sau orice obiect strălucitor. 

În Peştera Centrală, în care se găsesc cele şase temple,
podeaua este alunecoasă din cauza ploilor, peste tot zburând
porumbei şi alte păsărele cu penaj frumos colorat. O imagine
impresionantă a fost cea a unui porumbel mort chiar lângă
intrarea în Templul Sri Valli Devanai, păzit şi ”plâns” de con-
soarta lui, care nu se mişca de lângă trupul neînsufleţit. 

Un cocoş sprinten urca şi el cele 172 de trepte, fără să se
sperie de turişti. Aici toate vieţuitoarele sunt ocrotite, lor
ridicându-li-se statui.

În Peştera Întunecată am făcut poze cu un şarpe-piton
aşezat după gâtul fiicei mele, iar în faţa peşterii am fost în-
tâmpinate de un grup de artişti care a prezentat un scurt pro-
gram cu dansuri tradiţionale, pe muzică hindusă. Costumele
colorate şi eleganţa mişcărilor au impresionat în mod de-
osebit. 

La terminarea vizitei acelui loc magic, dr. Shamala –
însoţitoarea noastră, ne-a făcut o altă surpriză. La întoarcere
în K.L. ne-a dus să vizităm Centrul Universitar unde ea este
profesor doctor în informatică. Aici am aflat cum este orga-
nizat învăţământul unuversitar din Malayzia. Cele 14
universităţi se găsesc, toate, într-un campus construit într-un
parc imens, la marginea capitalei. Pentru a putea intra în cam-
pusul aflat sub pază militară (bariere, armament, câini
dresaţi), îţi trebuie aprobare specială. Aici, fiecare facultate
îşi are clădirea cu birourile ei, cu sălile de curs şi labora-
toarele necesare desfăşurării cursurilor, alături fiind căminele
studenţeşti şi cantina. Au săli de spectacole, cluburi, maga-
zine, farmacii etc. Prin acest campus nu circulă decât profe-
sorii şi studenţii.

Aşa am descoperit un mod deosebit de civilizat în ceea ce
priveşte pregătirea universitară a tinerilor, dar mai ales in-
teresul statului pentru organizarea învăţământului. 

Fie ca Domnul Murugan să influenţeze lumea pentru vic-
toria înţelepciunii împotriva războiului de orice fel!

Marinela BELU-CAPŞA
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VOINEASA, SPLENDOARE A ROMÂNIEI!

Programasem cu Ion – prietenul
meu, să plecăm, cu maşina lui,

mâine la ora 10. Înainte de ora
programată mă sună că are ceva prob-
leme cu contacţii şi nu-i porneşte mo-
torul. După ceva timp aud din nou
telefonul care mă informează că prob-
lemele sunt serioase, nu porneşte şi
pace! Speră că va rezolva problema cu
releele. Chiar mă bucură că nu-i

porneşte maşina că deja mă captase semifinala la „Snooker”
a openului chinezesc. Se făcuse ora 12 şi telefonul nu mai
suna! Se terminase şi prima semifinală în care preferatul meu
- Steven Lee - pierduse... Ce mai! îmi pierise orice speranţă
de a mai merge undeva, aşa că, m-am dezechipat de hainele
de munte şi m-am echipat pentru a intra în viţa de vie să con-
tinui cu legatul. O tunsesem, şi acum rămăsese partea cea mai
simplă, pe care o făceam cu mare plăcere. Tocmai când mă
terminasem de schimbat hainele, aud telefonul: Ce ziceţi, mai
mergem? O să trebuiască să oprim puţin la Gura Lotrului,
doar câteva secunde, să întreb dacă nu cumva au piesa aia pe
care trebuie, neapărat, să o schimb. 

- Păi eu, deja, îmi luasem gândul... 
- Dacă vreţi să mergem eu sunt disponibil!...

În 5 minute am şi plecat din casă. Sosise. Maşina era
parcată în refugiul de lângă Albioara. A tras-o în staţia de au-
tobuz şi am pornit spre Gura Lotrului. De cu seara, şi peste
noapte, plouase atât de tare încât stinsese „jariştea”, care,
împreună cu vântul ce bătea de câteva zile foarte tare dinspre
nord-est îşi făceau de cap. Parcă se vorbiseră cu flăcările ce
mistuiau pădurea de pe Deluşel, ameninţând foarte serios
toată vegetaţia dinspre Ţurţudanul Brezoiului şi chiar
gospodăriile oamenilor, aşezate  pe partea dinspre Barajul
Golotreni şi chiar cele aşezate pe malul stâng al Lotrului, la
baza muntelui de sub celebrul Ţurţudan. A cărat elicopterul
apă, cu „găleata” de o mie de litri, din lacul de acumulare de
pe Olt, vreo două zile până-l stinsese. Într-o după amiază şi
noaptea care a urmat aceleiaşi zile s-a declanşat o mare vi-
jelie, care a scormonit frunzele, parcă, căutând înadins vetre
de foc mocnit, şi pădurea s-a aprins din nou mai ceva ca
înainte...

Vorbind despre vânt, nici acum, la această oră, când
consemnez faptele întâmplate, nu s-a oprit, suflă cu atât de
mare putere, dinspre creasta Făgăraşului, care este albă ca
oul, încât nici nu-ţi vine să ieşi afară din casă! Pe lângă faptul
că are o viteză foarte mare, pe deasupra vine şi cu spic de
zăpadă care-ţi biciuieşte faţa cu mici suliţe de gheaţă. 

Trecusem de Proieni, admirând pădurea fără foc, numai
ce vedem undeva printre jgheaburi, aproape sub creastă, o
dâră mică de fum, care provenea probabil de la vreo buturugă
ce nu reuşise ploaia să o stingă! Depăşim micuţul sat Corbu,

numai ce văd din viteza maşinii, pe un torent de pe versant,
la vreo două sute de metri distanţă de drumul nostru, două
fumuri destul de consistente. Îi spun lui Ion că ploaia nu a
reuşit să stingă focul în totalitate, văzând cele două fumuri,
şi-i mai spun, că trebuie neapărat să anunţăm pe cineva re-
sponsabil. Imediat, având numărul de telefon al domnului
Schell – primarul Brezoiului, îl sun şi-îi explic în câteva cu-
vinte despre ce e vorba. Mi-a mulţumit asigurându-mă că
imediat va trimite echipa specială, constituită în acea
dimineaţă la comandamentul pentru stingerea incendiului...
Spre seara aceleiaşi zile, adică ieri, la întoarcerea noastră de
pe Valea Lotrului, am constatat că nu mai se întrezărea niciun
fel de urmă de foc. Se dovedise că acea echipă a acţionat
rapid şi profesional, pentru că, altfel, mai târziu, peste zi, s-a
declanşat din nou vântul şi nu se ştie ce urmări nefaste s-ar fi
produs! 

La „magazinul” de piese auto de la Gura Lotrului nu
am găsit acea piesă, care mai târziu am aflat că era foarte
importantă pentru repornirea motorului în situaţia că acesta
s-ar fi oprit, accidental. Am plecat cu speranţa că nu se va în-
tâmpla nimic grav, care să ne afecteze confortul călătoriei
spre ţinta pe care ne-o propusesem să o atingem: Pârtia de
Schi şi Obârşia Lotrului. Pe raza Brezoiului şi nici mai de-
parte pe întregul curs al Lotrului nu există un atelier auto sau
magazin de unde să îţi poţi procura o asemenea piesă de care
bătrâna noastră Dacie avea nevoie. Asemenea exemplare ca
aceasta, a noastră, nu prea mai sunt întâlnite pe drumurile
publice, decât foarte rar. Acest ultim model, fabricat la
Colibaşi, este pe cale de dispariţie. Prietenul meu mi-a zis că
nu o schimbă cu alta până când constată că nu o mai poate
întreţine. Cu ajutorul ei  am ajuns la destinaţii destul de
îndepărtate de casă, nu până colea la Obârşia Lotrului! În
unele dintre aceste deplasări, care în marea lor majoritate au
fost făcute în circuit, am atins  puncte de pe harta României
aflate la sute de kilometri, cum ar fi: Depresiunea Dornelor
şi Vicovul de Sus din Bucovina de Nord; Apusenii cu Ţara
Moţilor, de vreo trei ori; Ţinutul Pădurenilor prin Ghelari
până în satul popularului Drăgan Muntean, astăzi dispărut,
ca după aceea,  în acelaşi turneu, la întoarcerea spre casă, să
ne abatem pe urmele strămoşilor noştri daci până sus în
Munţii Orăştiei. Numai cu o asemenea „capră neagră” –
supranumită pe drept cuvânt, atunci, la vremea ei bună
„regina şoselelor”, am putut ajunge pe multe coclauri ale
inegalabilei şi inestimabilei noastre ţări. Numai cine nu a um-
blat, nu cunoaşte câte frumuseţi ascund plaiurile noastre
româneşti. Aceştia pot fi indentificaţi ca fiind îmbogăţiţii de
„carton” – snobii zilelor noastre – cârcotaşi  a tot ceea ce este
românesc! Noroc cu această nouă stare economică a Europei
– numită Criză, care i-a cam adus, acum, în al doisprezecelea
ceas, cu „picioarele”, ca să nu le spun roţile, pe pământ româ-
nesc. Acum, aceşti foşti rătăciţi pe alte meleaguri străine –
multe dintre ele exotice, au descoperit România! De când cu
criza, pensiunile turistice ale plaiurilor noastre mioritice nu

Gheorghe SPORIŞ
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au mai făcut faţă. Deci, turismul românesc a început să reintre
în drepturile lui legitime aşa cum a fost el altă dată, adică în
urmă cu cca. 40 de ani, când litoralul românesc (plin de turişti
străini) şi staţiunile balneo-turistice  tradiţionalele erau
neîncăpătoare.

Am trecut prin Voineasa cu gândul că la întoarcere o să
facem o haltă şi vom urca şi în fosta Staţiune, care astăzi este
închisă – adică cu lacăte puse pe uşile de la intrara în cele 6
hoteluri, în celebrul restaurant de Sus „La Cartacai”, care de
la darea în folosinţă, în urmă cu patru decenii, nu a fost
niciodată închis până la sfârşitul sezonului trecut. Păcat de
acest patrimoniu, rămas de pe urma constructorilor Hidro-
centralei Lotru, care a fost făcut cadou, de Ceauşescu, UGSR-
ului de atunci – „marilor sindicate” de acum – nespecializate,
în domeniu. Mulţi dintre „capii” acestora din urmă, au crezut,
până în acest al doisprezecelea ceas, că acest patrimoniu
poate fi trecut în numele lor propriu, împărţit după bunul lor
plac! La Voineasa deja se începuse. Unul dintre „marii” lideri
sindicali îşi trecuse în nume propriu două dintre cele 14 vile
(foste de protocol), modernizându-le şi îngrădindu-le cu gard
pe exterior şi cu lacăt la poartă! La această oră, Staţiunea a
fost împărţită la patru „stăpâni” sindicali şi închisă, probabil,
aşteptându-se vremuri mai bune, mai pe înţeles, aşteptându-
se venirea la putere a celor a căror sub umbrelă s-au întâmplat
multe!...a se vedea împrejmuirea celor două vile, în stil
nordic, aşa numite de protocol! Păcat că Staţiune Voineasa a
avut parte de stăpâni nepotriviţi, adică, pentru aceştia a fost
o vacă cu mult lapte, care „au muls-o zi şi noapte fără a-i da
de mâncare”! Acolo sus, „La Cartacai”, ca şi prin alte baze
turistice din România, şi nu numai, aflate în proprietatea câ-
torva lideri sindicali, s-au întâmplat multe lucruri necurate.
În fine! Lăsând Voineasa cu ale sale rele, mai ales acolo sus,
unde cândva a existat o staţiune turistică înfloritoare, pornim
spre Obârşia Lotrului, ţinta noastră la plecarea de acasă. La
Gura Mânăilesei ne abatem până-n Capra Foii pentru a
procura un bidon de ulei de motor şi a vedea daca „Staţia de
benzină” mai funcţionează. Acolo ne-am interesat şi de starea
drumului care urma să-l parcurgem. Drumul pe Valea
Mănăilesei l-am gasit aşa cum îl ştiam, peticit din loc în loc

dar destul de bun faţă de altele cu mai multe pretenţii. Din
totdeauna, acest drum de pe Vale a fost bun, şi asta i s-a da-
torat Domnului Lungulescu – cantonierul şef, care zi şi
noapte a fost prezent pe drum. Şi-a făcut datoria până când,
subit, a trecut în lumea drepţilor. Drumul, de pe Vale, trebuia
să intre în reabilitare generală cu foarte mulţi ani în urmă, dar
asta nu s-a întâmplat, nici în prezent. S-au facut reparaţii ici-
colo, doar în sistem de avarie! Nimeni nu înţelege unde se
duc banii încasaţi, şi nu puţini, pentru Rovinietă!?! De la an
la an se cer tot mai mulţi şi drumurile sunt tot mai rele! Pentru
zona pe care o străbate, cea de munte, pot afirma că acesta,
adică drumul, este într-o stare destul de bună. Acest sector
între Voineasa şi Curmătura Cibanului (Groapa Seacă, hotar
cu judeţul Hunedoara), de foarte mulţi ani, este „păstorit” de
dl. Popovici, un specialist în domeniu şi foarte bun gospodar.
Indiferent de sezon, traseul spre Vidra a fost practicabil. În
ultimii ani, de la modernizarea drumului TRANSALPINA şi
apariţia „Ski Resort TRANSALPINA”, traseul drumului între
Voineasa şi pasul Groapa Seacă, unde-l întâlneşte pe cel care
urcă de pe Jieţ, acesta este deschis şi iarna. Acest drum
naţional se întreţine destul de greu dacă ţinem cont că
diferenţele de nivel sunt destul de mari. Între Voineasa (580
m) şi Curmătura Vidruţei (1580m), diferenţa de nivel este de
1000 m, pe o distanţă de 17 km, iar între Obârşia Lotrului
(1330 m) şi Curmătura Groapa Seacă (1598 m), pe o distanţă
de 8 km drumul urcă 268 m. Pe conturul lacului Vidra,
lucrările de modernizare a drumului naţional DN 7A au în-
ceput în urmă cu cca. 20 de ani şi nu au fost finalizate nici în
prezent!

În peisajul Văii Lotrului, la o distanţă de: 108 km de
Râmnicu Vâlcea; 135 km de Sibiu; 35 km de Petroşani; 10
km de Staţiunea Vidra şi 7 km de Obârşia Lotrului, a apărut,
la marginea drumului, pe versantul nordic al Munţilor
Latoriţei, cel mai modern domeniu schiabil din România:
„Ski Resort TRANSALPINA”. Această primă investiţie pen-
tru sporturi de iarnă (ski, în primă etapă), face parte dintr-un
amplu complex de „stadioane de zăpadă”, care se vor realiza,
în 4 etape, pe suprafaţa a patru areale montane din Munţii
Latoriţei şi Parâng, unite între ele şi, care, în final, vor deveni
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un mare complex pentru sporturi de iarna, sub den-
umirea de „Domeniul Schiabil Transalpina”. 

Acesta, privind harta munţilor din „Bazinul
Lotrului”, se va întinde pe întregul areal al Munţilor
Latoriţei, de la est la vest, cuprins între Curmătura
Vidruţei-Fratoşteanu şi Muntele Cărbunele din
Parâng. Cele 4 „stadioane de zăpadă”, avute în
vedere a se realiza şi pentru care există proiecte de
arhitectură sunt: 1. Amenajarea Curmatura Vidruţei-
Fratoşteanu-Mogoşu, aflat la 18 km de Voineasa; 2.
Amenajarea Puru, cu prelungire până în drumul de
pe conturul Lacului Vidra, care va avea în
componenţă şi o mare trambulină; 3. Amenajarea
Mioarele – realizată în proporţie de 92% sub denu-
mirea de, Transalpina Schi Resort; 4. Amenajarea
Carbunele-Ştefanu-Miru-Mirăuţu, care va avea cea
mai lungă părtie naturală. Toate acestea vor fi real-
izate la standarde europene de ultimă oră şi vor fi
omologate pentru competiţii sportive de iarnă.

„Transalpina Ski Resort”, în luna octombrie a an-
ului trecut, a fost omologată de forul european - FIS
- pentru organizarea de competiţii internaţionale.
Echipamentele şi dotările sunt de ultimă oră şi de
nivel internaţional.

La vremea când noi am ajuns acolo, pe pârtia nr.
1 - cea care coboară pe sub linia de telegondolă, se
schia. Acesta a fost de fapt motivul deplasării noas-
tre, la Obârşia Lotrului, pentru a constata dacă, în
acea zi de început de aprilie, mai există zăpadă! 

«...dacă nu mergea constructorul pe banii lui, cu
peste 50.000 de lei, astăzi nu era pârtia gata. Murea,
ca alte investiţii. Constructorul a fost un erou, iar
noi, în loc să-l ajutăm… Îmi pare rău că a murit Ion
Cîlea, că a făcut pârtie la Guvern şi nu l-au băgat în
seamă nici prim-ministrul, nici alţii. Vedea măcar că
s-a plătit. N-a avut nici măcar această satisfacţie. Eu
recunosc că a avut un merit incontestabil. Am fost
adversari politici, asta este altceva. Că nu mi-a dat
nici un ban la primărie, e treaba lui”, ne-a spus pri-
marul Gheorghe Stanciu » (Gabi Bercea )…

ÎNGERI PENTRU 
ROSTUL VIEŢII. 

IOANA LUPAŞCU ŞI 
DANIELA NANE

Am fost de faţă la spectacolul de
muzică şi poezie dat în Salina

Turistică din Ocnele Mari, loc, care, de câţiva
ani, atrage privirile oamenilor de cultură,
susţinătorilor actului cultural nepropasgan-
distic, natrural, al unei comunităţi străvechi,
un areal nemaiîntâlnit, de antică şi valoroasă
istorie. Acest loc, subteran, făurit de mâna
scumpă a omului, s-a datorat iniţiativei Pre-

fecturii vâlcene, lui Remus Grigorescu, Primăriei Ocnele Mari, lui
Petre Iordache, şi, desigur, nu în ultimul rând, directorului Salinei-
inginerului Marius Tănăsie...în 2010.

Îngeri au fost în faţă, pe scenă, artişti de mare calibru şi de mod-
estie, care dau rost vieţii noastre, româneşti, spirituale de înaltă cal-
itate: Ioana Maria Lupaşcu şi Daniela Nane; dar şi în faţa scenei,

în auditoriu, îngeri care rostuiesc însăşi viaţa: Înaltpreasfinţitul
Varsanufie, Dinu Săraru, Aurora Gherghina, Marius Tănăsie,
Romeo Rădulescu, Petre Veţeleanu şi cei câţiva oameni de cultură
care robotesc pe lângă îngeri!...nu-i uităm pe îngerii Salinei care
dau strălucire subteranului, care îl îngrijesc, ca să ne placă nouă,
cetăţeni ai Ocnelor şi Râmnicului!...Credeţi-mă, aceşti oameni care
ţin pe picioare Ocnele Mari, care trăiesc şi muncesc acolo merită
mult mai mult de la noi, de la toţi, de la întreaga suflare
românească. Nicăieri în lume nu exixtă atâta răbdătoare istorie a
lumii!...ca la Ocnele Mari! 

Admirabile au fost cele două protagoniste care, imediat, s-au
adaptat condiţiilor nu tocmai dintre cele mai plăcute, datorate...în-

Petre CICHIRDAN

(Articol preluat din Cultura vâlceană,  ianuarie, 2015)
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tunericului! Şi pianina şi lumina trebuiesc
îmbunătăţite ca să putem să transmitem
urmaşilor dovezi ale actului de cultură
necondiţionat calitativ produs în afara
instituţiilor de cultură, de către chiar cetăţenii
care se luptă să trăiască, să producă bani pentru
trecerea timpului cu mai mult folos, şi rost, în
comunitate. Ce admirăm la acest înalt prelat, de
la Arhiepiscopia Râmnicului, este, că, nu ştie
să facă rabat, nu se preface când vorbeşte de-
spre cultură, calitate, ştie să aprecieze...De ast-
fel de oameni, îngeri oameni, are nevoie
societatea românească... Dintotdeauna a fost
aşa, la noi, la Râmnicu Vâlcea, la Episcopie,
chiar din timpul Episcopului Iosif, şi al lui
Gherasim, nu mai vorbim de începutul de secol
XX, episcopul Stănescu! lucrurile au mers in-
vers ca în societate; în timpul când Râmnicul
se dărâma, făcea rabat de la calitate, aleile Epis-
copiei înfloreau, ofereau demnitate!...Şi ce
demnitate ne-au oferit Ioana Maria Lupaşcu şi
Daniela Nane!...Ce prezenţă de scenă, ce artă!
câtă sensibilitate şi moralitate în comoziţiile
celor născători de atâtea comori: George
Enescu, Eminescu, Rahmaninov, Voiculescu,
Astor Piazzolla, Nichifor Crainic, Silvestri,
Radu Gyr, Paul Constantinescu, Arsenie Boca,
Guy Bacos, Ioan Alexan-
dru...şi, desigur, interpreţii
Ioana Maria Lupaşcu şi
Daniela Nane. Bravo,
bravo, să strigăm îngerilor
noştri, care au trăit cu noi în
această sfântă Duminică, şi
care ne-au dat curaj şi rost
de viaţă pentru ziua de
mâine...

COLEGIUL NAŢIONAL
„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU-VÂLCEA 
ŞI VOCAŢIA 

JOCURILOR OLIMPICE

Motto:
„Din Helada, rătăcit-a
mitul vechilor eroi,
şi pe cale îndreptăţit
s-a prelins până la noi”.

(George Coşbuc)

(Urmare din numărul trecut)
(...)

II. OLIMPICII COLEGIULUI NAŢIONAL „MIRCEA CEL
BĂTRÂN” – CLASE VOCAŢIONALE: 1958 - 2013

(...)
CANOTAJ

(...)

PE PLAN INTERNAŢIONAL
(...)
Bronz: patru medalii la Campionatele Mondiale.
TOTAL GENERAL MEDALII: Jocurile Olimpice, Jocurile Balca-

nice, Campionate Europene, Campionate Mondiale – şaptesprezece (aur:
9, argint: 4, bronz: 4).

DISTINCŢII OBŢINUTE DE Mihaela Armăşescu:

Medalia Naţională „Serviciul credincios” – Clasa a II-a, anul 20071;
Maestru Emerit al sportului – Federaţia Română de Canotaj – anul

1992;
Pensie viageră pentru cele două medalii de argint de la Jocurile Olim-

pice. 
În prezent, Mihaela Armăşescu este profesor-antrenor la Centrul Na-

ţional 
– Federaţia Română de Canotaj pentru juniori – Clubul Sportiv Şcolar

„Triumf” Bucureşti.
Am folosit această ocazie pentru a vă prezenta o mare sportivă a Ro-

mâniei, născută într-o comună din frumoasa depresiune Horezu, la poa-
lele muntelui Buila, cunoscută în toată ţara şi în lume, pentru
inegalabilele sale performanţe, în primul rând, la Jocurile Olimpice2.

Aşa cum am mai spus, cele două medalii de argint la Jocurile Olim-
pice o situează, până-n prezent, în rândul celor mai bune, dacă nu, cea
mai bună sportivă olimpică a judeţului.

Laurenţiu STILEA
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HOCKEY PE IARBĂ

Diana Cristina Capşa – este absolventă a Colegiului Na-
ţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea – promoţia
1993 şi a Universităţii de Ştiinţe Economice Bucureşti – Fa-
cultatea de Finanţe, Bănci şi Burse de Valori – 1997.

În liceu a fost impresionată de metodele de predare ale
profesorului Nicolae Pavelescu, cel care s-a mutat în lumea
cea adevărată, mult prea devreme.

Mama sa, Marinela Capşa, profesor de Limba şi Literatura
Română – diriginta clasei Dianei-Cristina, omul de suflet şi
persoana de taină a împlinirilor fiicei sale, a susţinut-o con-
tinuu.

După absolvirea facultăţii a lucrat la Banca Religiilor şi
la Banca Transilvania din Bucureşti, apoi s-a stabilit în oraşul
Fribourg din Elveţia. În această localitate a urmat cursurile
Facultăţii de Comerţ, pe care le-a absolvit în anul 2004, pri-
mind Brevetul de specialist în economia bancară.

Din anul 2004, a fost angajată ca economist, în cadrul Co-
mitetului Olimpic Internaţional (CIO), la Federaţia Interna-
ţională de Hockey – Lausanne, în prezent, fiind director la
Departamentul Financiar. În această calitate, coordonează,
din punct de vedere financiar, atât Campionatele Continentale
şi Mondiale, cât şi Jocurile Olimpice, pentru hockey-ul pe
iarbă. Din această postură, a participat la ultimele două ediţii
ale Jocurilor Olimpice de la Beijing – 2008 şi de la Londra –
20123.

Doi „bulgări de aur”, Diana Cristina Capşa, director la
Departamentul Financiar al Federaţiei Internaţionale de Hoc-
key, de la Lausanne – Elveţia şi Ionuţ Budişteanu, cercetător
ştiinţific în informatică, cunoscut în întreaga lume şi deja con-
sacrat, foşti elevi ai  Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”
din Râmnicu-Vâlcea, ca, de altfel, şi alţi absolvenţi, vor intra
în istoria marilor personalităţi ale secolului al XXI-lea, pentru
integrarea socio-profesională de excepţie şi carieră de cerce-
tător ştiinţific încă din primul an de studenţie.

SCHELETON

Marinela Maria Mazilu – născută în anul 1991, în satul
Buleta-Mihăeşti.

Fostă elevă a actualului Colegiului Naţional „Mircea cel
Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea, în clasa a XII-a, a fost selec-
ţionată să participe la  Jocurile Olimpice – 2010 – Vancou-
ver.

Performanţe obţinute:
Locul 19, la proba de Sckeleton – săniuţă – 2010 – Van-

couver;
Participare, în 2013, la Festivalul Olimpic de Tineret;
Bronz – două medalii – la juniori;
A fost selecţionată pentru Jocurile Olimpice de iarnă –

2014, Soci – Ucraina.
Profesorul de Educaţie fizică şi sport Mihai Despoiu, este

cel care i-a asigurat pregătirea sportivă la secţia de atletism,
facilitându-i ascensiunea spre echipa naţională a României
de Sckeleton – Săniuţă4.

SKI

Magdalena Marotineanu-Bâră – inginer silvic, promoţia
1959.

Născută la data de 29 iulie 1935, în Bucureşti. Elevă a Li-
ceului de Fete – 

actualul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din
Râmnicu-Vâlcea, în anul 1949 se transferă la Braşov, unde
avea condiţii mai bune pentru sportul preferat – Skiul – lucru
confirmat prin participarea sa la Jocurile Olimpice.

A fost legitimată la Clubul Sportiv Armata Bucureşti între
anii 1959-1962, până în 1959 fiind legitimată la Olimpia Bra-
şov. A cucerit peste douăzeci de titluri naţionale la senioare,
patru la junioare şi cincizeci de cupe.

Performanţe obţinute:
A obţinut unul dintre primele şapte locuri, de patru ori în

1956, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina d’Ampezzo
– Italia.

ALTE MEDALII INTERNAŢIONALE:

Locul II – 1956, la Jocurile Mondiale Universitare – Sla-
lom special – Zakopane; 

Locul II – 1956, la Jocurile Mondiale Universitare – Co-
borâre – Zakopane;

A participat la mai multe întâlniri internaţionale: Zako-
pane – Polonia – 1955, Stara Planina – Iugoslavia – 1956,
Cehoslovacia etc5.

În anul 1955 i s-a decernat titlul de Maestru al Sportului
– Federaţia Română de Ski.

Pe linie profesională, Magdalena Marotineanu-Bâră a
fost:

Şef de proiecte la Institutul de Proiectări – Îmbunătăţiri
Funciare din Braşov, până în anul 1976;

Asistent universitar la Universitatea din Braşov – până în
anul 1976;

I.C.A.S. Braşov, în domeniul cercetării silvice, până în
anul 1988;

A participat cu cercetări şi comunicări importante la sim-
pozioane naţionale şi internaţionale, având multe publicaţii
în domeniu.

A fost căsătorită cu marele skior al României, Gheorghe
Mihai Bâră.

Trece în eternitate, în urma unei boli fără scăpare, în anul
2001, la vârsta de numai 66 de ani6.

A fost o sportivă de excepţie pentru Vâlcea, care nu a avut
însă condiţii de pregătire pentru ski, obţinând totuşi perfor-
manţe. Era de o frumuseţe rară: pe când era elevă în clasa a
VIII-a, noi, adolescenţii din clasa a IX-a, o admiram la con-
cursurile de ski, organizate pe dealul Petrişor de către men-
torii noştri, străluciţii profesori Marin Trincă şi Petre Darie.

VOLEI

Laurenţiu Dumănoiu – născut la data de 23 iulie 1951, în
municipiul Râmnicu-Vâlcea, fost elev al actualului Colegiu-
lui Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea.
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În anul şcolar 1968-1969 se transferă la Clubul Sportiv
Dinamo Bucureşti, unde, împreună cu echipa „Dinamo” a do-
minat Campionatul Naţional Republican de seniori Liga I,
mai mult de două decenii.

PERFORMANŢE OBŢINUTE:
Medalii olimpice:
Bronz la Jocurile Olimpice – 1980 – Moscova;
Locul V la Jocurile Olimpice – 1972 – München.
Medalii obţinute ca fost elev la actualul Colegiului Na-

ţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea:
Aur – 1968 – Campionatele Naţionale Şcolare şi de Ju-

niori;
Locul IV – Campionatele Republicane de Juniori – 1966

– Sibiu;
Argint - Campionatele Şcolare – Câmpia Turzii – 1967;
Argint - Campionatele Republicane Şcolare Sibiu 19687.
Medalii pe plan internaţional – ELEVI şi JUNIORI:
Aur – 1968 – „Speranţe Olimpice” – Campionat Mondial

de Tineret Pisck – R. S. Cehoslovacia. Echipa URSS a fost
învinsă de două ori, în serii şi în finală, cu scorul de 3-1, res-
pectiv 3-2;

Argint - „Speranţe Olimpice” – Campionat Mondial de
Tineret – 1969 – Piatra Neamţ – România.

Medalii pe plan internaţional, la SENIORI:
Bronz – Campionatul European – juniori – 1969 – URSS;
Bronz – 1971, la Campionatele Europene – Milano;
Bronz – 1971, la Campionatele Europene – Helsinki;
Bronz la Criteriul Preolimpic – 1972 – München;
Aur la Criteriul Preolimpic – 1980 – Bruxelles: RSR-

URSS=3-0, RSR-Iugoslavia 3-1;
Aur – 1979, la Cupa Cupelor – Rosellan – Belgia;
Argint – 1977, la Cupa Campionilor Europeni, Pick Sa-

maki, Iugoslavia-Finlanda;
Aur – 1971, la Jocurile Balcanice – Sarajevo;
Aur – 1973, la Jocurile Balcanice – Timişoara;
Aur – 1973, la Dinamoviada Internaţională – Bucureşti;
Aur – 1976, la Dinamoviada Internaţională – Bratislava;
Aur – 1977, la Dinamoviada Internaţională – Berlin;
Locul V – 1975, la Campionatul European – Belgrad;
Locul V – 1979, la Campionatul European – Toulouse;
Locul VII – 1981, la Campionatul European – Varna;
Locul VI – 1974, la Campionatul Mondial – Mexic;
Locul XI – 1978, la Campionatul Mondial – Veneţia.
Turnee Internaţionale Tradiţionale: Belgia, RDG, URSS,

Bulgaria, Ungaria, Franţa, Spania, Elveţia, RFG, Polonia, Ar-
gentina, România8.

Total medalii = 14, dintre care: aur-8, argint-2 şi bronz-4.
Distincţii obţinute:
Titlul de Maestru Emerit al Sportului;
Medalia Naţională „Serviciul Credincios”, Clasa a III-a,

2000;
Ordinul Militar, Clasa a III-a;
A fost declarat „Cel mai bun jucător” – la mai multe com-

petiţii internaţionale;
Selecţionat în „Echipa Lumii” – 1980.

Funcţii:

Membru în Comisia Financiară a Confederaţiei Europene,
între anii 1984-1988;

Director Club – „Tânărul Dinamovist”, Bucureşti – cu no-
uăsprezece secţii sportive, între 1984-1990;

Membru în Comitetul Federaţiei Române de Volei, între
1982-1990;

Cetăţean de Onoare al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, îm-
preună cu mentorul său strălucit – profesor-antrenor emerit,
Laurenţiu Stilea;

Director la PRO-GALLEX-ROGER SRL. Din anul 2000
este director al Societăţii mixte româno-germane GIREXIM
– Filipeştii de Pădure.

●  Tânărul Laurenţiu Dumănoiu a  fost pregătit  la  ac-
tualul Colegiu 

Naţional „Mircea cel Bătrân” şi a fost lansat în voleiul de
mare performanţă. La 17 ani cucerea medalia de aur la „Spe-
ranţe Olimpice” – Campionat Mondial de Tineret, desfăşurat
în Cehoslovacia, în 1968, învingând marea forţă în voleiba-
listică a timpului, echipa URSS. 

A fost selecţionat încă din clasa a VI-a, de la Şcoala Ge-
nerală Nr. 5 din Râmnicu-Vâlcea, de către profesorul Lau-
renţiu Stilea. Chiar şi după ce a fost legitimat la Clubul
Dinamo Bucureşti, pregătirea lui sportivă a fost asigurată şi
de profesorul vâlcean, la stagiile de cantonamente cu Lotul
Naţional de Volei al României, în perioadele 1967-1970 (ti-
neret) şi în anul 1977, cu echipa de seniori.

Dăruit voleiului încă din anii claselor gimnaziale, Lauren-
ţiu Dumănoiu a acumulat experienţa performanţei şi a com-
petiţiei. Echilibrat şi lucid, el a ştiut să-şi pregătească şi o
solidă bază pentru viaţa particulară, astfel încât, remacabilul
sportiv s-a dovedit ulterior a fi un bun manager, un bun soţ şi
un părinte pe măsură9.

Ruxandra Dumitrescu-Ruxi – născută în Staţiunea Bal-
neo-climaterică

Govora-Băi, judeţul Vâlcea.
Clasele a IX-a şi a X-a le-a urmat la actualul Colegiu Na-

ţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea, iar ultimele
clase de liceu, a XI-a şi a XII-a, la Bucureşti.

A fost pregătită de profesorii Nicoleta Mărgărit şi Marius
Mărgărit.

PERFORMANŢE:
Locul X la Jocurile Olimpice din 2004, de la Athena – a

participat la grandioasa întrecere a Jocurilor Olimpice sub
culorile Greciei, unde şi-a luat cetăţenia, pentru a putea con-
cura în patria Jocurilor Antice şi Moderne, ediţia 20041.

Locul III în Cupa Cupelor  şi a obţinut paisprezece titluri
cu echipele de club;

Două medalii de aur la Campionatele Naţionale, divizia
şcolară şi dejuniori, cu echipa Colegiului Naţional „Mircea
cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea.

Ruxi Dumitrescu este sportiva care a dus mai sus, prin
performanţa sa la Jocurile Olimpice din anul 2004, desfăşu-
rate la Athena, visul tatălui său, inginerul Radu Dumitrescu,
şi el, la rându-i, un mare voleibalist al României.
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ŞCOALA NR. 10-O ŞCOALĂ DE NOTA ZECE

Pe 13 iunie 2014, Şcoala Gimnazială Nr. 10 Râm-
nicu Vâlcea a îmbrăcat straie de sărbătoare. Într-

o atmosferă entuziastă a fost marcată împlinirea a 30 de
ani de existenţă a acestei prestigioase unităţi de
învăţământ preuniversitar. La evenimentul aniversar,
pregătit în mod impecabil de conducerea şcolii, au par-
ticipat reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi munici-
pale, inspectori şcolari, profesori aflaţi în activitate şi
foşti dascăli ai şcolii, directoare de grădiniţe, elevi,
părinţi, reprezentanţi ai presei etc. La adunarea festivă
consacrată jubileului au fost prezenţi invitaţi de onoare:
Aurora Gherghina, subprefectul judeţului, prof. Ion
Gherghinaru, inspector şcolar general al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Vâlcea, consilierii municipali Adina Do-
brete fost candidat la Parlamentul European şi Valeriu
Amza, Elena Săraru, inspector şcolar, Ion Dincă, preot-
paroh la Catedrala „Înălţarea Domnului” din Ostroveni
ş. a. La ceas aniversar bilanţul este fructuos.

În discursul lor, atât prof. Adriana Statie cât şi ceilalţi
vorbitori  au evidenţiat drumul ascendent pe care l-a par-
curs şcoala în decursul celor trei decenii de activitate,
acumulările de ordin calitativ în desfăşurarea activităţii
instructiv-educative, în formarea personalităţii elevilor,
progresele înregistrate în modernizarea bazei didactico-
materiale  (laboratoare, bibliotecă, sală de sport etc.), care
au înrâurit pozitiv procesul de învăţământ. Încă de la
înfiinţare, din 1984, şcoala a promovat cu consecvenţă
performanţa, competenţa, metodele active de instruire şi
educare a elevilor stimulându-le talentul şi aptitudinile. 

S-au făcut referiri la rezultatele bune obţinute de elevi
la Evaluarea Naţională, la olimpiade, concursuri
ştiinţifice, ecologice, culturale şi sportive, care au con-
solidat imaginea şi prestigiul şcolii, plasând-o în rândul

unităţilor de frunte ale învăţământului. Din anul 2001
unitatea a participat la Programul Internaţional Eco-
Şcoala, pentru protejarea mediului înconjurător, iar în
2003 a fost distinsă cu simbolul mondial Steagul Verde
şi i s-a conferit statutul de Eco-Şcoală, fiind prima din
judeţ şi din Oltenia şi a 14-a din ţară, care a primit acest
trofeu.

La baza succeselor se află vocaţia şi competenţa
dascălilor şi aspiraţia de autodepăşire, eforturile elevilor
şi dorinţa lor de a se integra mai târziu în viaţa socială,
ca cetăţeni europeni, cât şi receptivitatea manifestată de
părinţi, care se implică permanent, în mod activ, în
soluţionarea problemelor majore ale şcolii. Este demn de
remarcat că pe parcursul celor trei decenii toate conduc-
erile au preluat şi îmbogăţit cu valenţe noi experienţa
acumulată pe parcurs asigurând continuitatea şi perpetu-
area bunelor tradiţii.

Cu acest prilej, directorul şcolii, Adriana Statie a acor-
dat diplome aniversare celor care au contribuit la
realizările şcolii celebrate. În cadrul manifestărilor s-a
asistat la un program artistic agreabil prezentat de elevi,
îndrumaţi de profesorii Gabriela Stănescu, Mihaela
Runceanu şi Florin Meianu. Ca fost profesor al şcolii am
participat cu justificată emoţie şi bucurie la această
sărbătoare de suflet, fiindcă de ea mă leagă cele mai im-
portante satisfacţii profesionale.

Într-adevăr, ceea ce susţinea regretatul profesor Mihai
Buharu, primul director al unităţii, că „Şcoala Nr. 10 este
o şcoală de nota 10”, exprimă un mare adevăr. 

Cu toată preţuirea, urez şcolii sărbătorite, dascălilor,
elevilor şi părinţilor lor, „La mulţi ani şi activitate rodnică
în continuare!” 

George P.
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APOSTOLII LUMINII
„Per aspera ad astra”

Noi am trudit pentru 
lumină

Din roi de stele
adunând-o

Şi-n stele iarăşi 
semănând-o

Ca să rodească tot lumină.

Din cer cu stele am cules
Curată roua de lumină,
Să stâmpărăm al vostru mers,
Prin truda noastră spre lumină.

Copile, Noi-lumină lină,
Copile, Tu-lumină lină,
Cu-aceeaşi rouă-nlăcrimaţi,
De-acelaşi dor îndoruraţi,

De-aceeaşi rază luminaţi!

Noi mai trudim pentru lumină
Şi dintre spini, chiar, alegând-o
Şi în mlădiţe semănând-o
Ca să rodească-n veci lumină!

POETUL
(„Non multa, sed multum”/ Quintilian)

Omule-Poet, Suflet de Dumnezeu!
Storci lacrima ochiului, pură,
Din harul Domnului,
În timpul somnului!...

Torni pentru veşnicie
Suferinţe ascunse-ale omului...
Podoabă de suflet să fie,
Din sfintele taine-ale gândului!

Iubiri tăinuite în inima ta,
Le torni şi-n dragostea mea
Pentru toată splendoarea
Frumuseţii Pământului!...

Poetule, Suflet de Dumnezeu!
Înnobilezi duhul iubirii sfinte
Şi-n sufletul meu!...
Şi apoi... Tu te-nalţi tot mai sus,
Mereu însetat de Mister!

Şi trupul şi rodul le laşi
Zălog pe Pământ...
Şi duhu-ţi se-nalţă stingher,
În albastrul infinitului Cer...

Şi cade lacrima omului
Pe glia Poetului...
În numele... Domn

Seniori poeţi

ELENA VEŢELEANU

Tu să mă ierţi măicuţa mea cea bună, 
Că n-am putut iertare ca să-ţi cer, 
Când inima a incetat să-ţi bată, 
Şi sufletul ţi s-a-nălţat la cer.

Dar te-am văzut măicuţă-n visul meu, 
Eram în sfânt lăcaş de-nchinăciune,
Priveam altarul, sacrele icoane, 
Şi preotul plecat în rugăciune.

Între femei în negru îmbrăcate,
Eu te-am zărit şi mult m-am bucurat, 
Că te-oi găsi din nou la noi acasă,
Că pentru prea puţin timp ai plecat.

Te-am întrebat atunci nedumerită: 
„De ce n-ai spus măicuţă că trăieşti?
Ştiai, doar, cât eram de fericită,
Ades când de la tine primeam veşti”. 

N-ai spus nimic şi m-ai privit zâmbind,
Cu acea privire caldă şi duioasă, 
Cu care mă întâmpinai în prag,
Când eu din depărtări veneam acasă.

Deodat-au dispărut şi-altar şi preot,
Şi m-am trezit într-un frumos decor,
Priveam azurul cerului albastru,
Şi câmpul verde presărat cu flori.

Şi pe-o cărare doar de voi ştiută,
Toate-aţi plecat aşa cum aţi venit.
Eu am rămas privind în urma voastră,
Şi-ncet din visul nopţii m-am trezit.

Am înţeles atunci că drumul tău,
Nu va mai fi spre casa părintească, 
Că Dumnezeu şi îngerii din lui buni,
Te-au transferat în lumea lor cerească.

Nu plâng acum că ai plecat din nou,
C-aşa e datina – e soarta, 
Să îţi trăieşti somnul de veci,
Acolo unde doarme tata.

Şi-aşa cum scrie-n vers poetul,
Prin sat de-ajung în sărbătoare, 
Am să aprind la capul vostru,
Câte o sfântă lumânare.

UN VIS CU MAMA

IRINA
IONESCU

ARTA DE A ÎNVINGE

Să poţi să crezi
Când unii te înşeală,
Să te ridici când alţii te doboară,
Să poţi păstra
Când alţii vor s-alunge
Şi cald rămâi, chiar dac-afară
ninge.
Aceasta-i arta 
De-a învinge!
Şi nu uita, oricând,
Să te rogi, plângând.

SPIRITUALITATE
DECALOGUL TĂCERII

1.Taci, dacă nu ai nimic valoros.

2.Taci, atunci când ai vorbit destul
.
3.Taci, până când îţi vine rândul să
vorbeşti.

4.Taci, atunci când eşti provocat.

DUMITRU BĂRĂITARU
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5.Taci, atunci când eşti nervos sau iri-
tat.

6.Taci, când intri în biserică, pentru ca
Dumnezeu să-ţi poată vorbi.

7.Taci, când pleci de la biserică, pen-
tru ca Duhul Sfânt să poată imprima
în inima ta lucrurile pe care le-ai
auzit.

8.Taci, când eşti ispitit să critici.

9.Taci, când eşti tentat să bârfeşti.

10.Taci, cât ai timp să gândeşti,
înainte de a vorbi.

POVESTEA OCHILOR

A fost odată o oarbă, care se ura pe ea însăşi că era fără vedere. Ea ura chiar
pe toată lumea, cu excepţia prietenului ei care era întotdeauna gata să o ajute.

Într-o zi, ea i-a spus lui:
- Dacă aş putea să văd lumea, eu m-aş căsători cu tine.
Într-o altă zi, cineva i-a donat o pereche de ochi şi...  spre uimirea ei, a
putut să vadă cu proprii ochi minunile din jur.
După un timp prietenul i-a spus:
- Acum că tu vezi, te vei putea căsători cu mine?
Fata, privind cu atenţie, vede că prietenul său e orb, orbitele lui oculare fiind

goale, şi rămâne şocată.
Fata a refuzat să se căsătoarească.
Prietenul, atunci a plecat, lăsând un bilet:
„Te rog ai grijă de ochii tăi, că, mai înainte de a fi ai tăi, au fost ai mei”.
E o poveste impresionantă, pe care citind-o, mi-a dat mult de gândit şi o

împărtăşesc cu drag şi celor ce vor s-o citească, ca dar de iubire pentru
aproapele meu, pentru că iubirea înseamnă să simţi durerea celorlalţi, ca şi cum
ar fi a ta şi să acţionezi în consecinţă.

REVISTA SENIORII NR. 2(9) 2014 APRECIATĂ
ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ

Ziarul „Monitorul de Vâlcea” – marţi, 20 ianuarie 2015:

În  spectacolul presei din Vâlcea a apărut, să-şi pri-
mească aplauzele la faţă de cortină, revista Asociaţiei

Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, SENIORII. În edi-
ţia de excepţie semnează Emil Diaconescu, Gheorghe Pante-
limon, Carmen Matei, Paul P. Angelescu, Petre Cichirdan,
Constantin Boromiz, Ica Trincă Geleriu, Octavian Popescu,
Laurenţiu Stilea şi ceilalţi colegi ai Seniorilor, care dau mă-
sura lucrului împlinit sub zodia cinstei, corectitudinii şi a pa-
siunii pentru slujirea cuvântului scris, în numele conştiinţei
neaservite mai-marilor trecători ai zilei. Acest cuvânt şlefuit
de Seniori a apărut ca o replică mai tăioasă decât diamantul,
la vremea când nişte lepre muşcă mâna care i-a hrănit, dacă
mai ţineţi minte replica din filmul „Dacii”, a trădătorului în
rolul căruia Dinică a avut o interpretare magistrală. Cât timp
mai zăbovesc printre noi, Seniorii sunt sprijinul nostru, sub
aura dumnezeiască de „enigmatici şi cuminţi”, aşa cum a spus
Adrian Păunescu, „terminându-şi rostul lor”, în sensul des-
ăvârşirii responsabilităţii asumate. Seniorii au ieşit sub lu-
mina rampei. Aplaudaţi-i şi aprofundaţi-i!

Editorialist Petrinel Ştefănescu.

Bucureştiul Literar şi Artistic, revistă fondată la 1 octom-
brie 2011 de Coman Şova şi Florentin Popescu, Anul V, nr. 2
(41), februarie 2015:

Este de-a dreptul reconfortant să semnalăm în această
pagină şi existenţa unei reviste a seniorilor. Ea apare

la Vâlcea, vatra atâtor şi atâtor evenimente culturale, toate
remarcabile. Publicaţia se cheamă „Seniorii” şi este editată
de către Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

– Vâlcea. Cuprinsul acestui număr adună sub o singură pălă-
rie subiecte demne de interes pentru toţi cititorii de vârsta a
treia (şi nu numai pentru ei), adică poezii şi proze, dar şi re-
portaje de călătorie, diverse alte însemnări, curiozităţi şi
multe altele. Felicitări!

Redacţia
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ASOCIAŢIA SENIORILOR VÂLCENI 
O ORGANIZAŢIE NEGUVERNAMENTALĂ ETALON

Pe 10 martie 2015, în sala de
conferinţe a Bibliotecii

Judeţene „Antim Ivireanul”, s-au
desfăşurat lucrările adunării generale
a Asociaţiei Seniorilor, organizaţie
neguvernamentală, constitută în anul
2007, care are drept scop fundamental
dezvoltarea şi promovarea solidarităţii
intelectualilor care au activat în dome-

niul învăţământului, educaţiei, cercetării ştiinţifice, tehnice,
culturii, sănătăţii, în armată, justiţie etc. Ca urmare a intere-
sului manifestat faţă de asociaţie, considerată a doua fami-
lie, la adunare au participat 85 de membri din totalul de 125
aflaţi în evidenţă. Din partea Primăriei Municipiului Râm-
nicu Vâlcea a fost prezent domnul viceprimar Vasile Cocoş,
care preţuieşte eforturile intelectualilor, ale oamenilor de
cultură, destinate modernizării societăţii româneşti. 

Raportul privind activitatea desfăşurată de Consiliul de
conducere în anul 2014, prezentat de secretarul general,
prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu a evidenţiat că Asociaţia Se-
niorilor a organizat o paletă bogată, diversă de acţiuni
ştiinţifice, culturale, turistice, de divertisment şi reconfort-
are, care au îmbrăcat forma unor simpozioane, colocvii,
dezbateri pe teme istorice, literare, medicale, ecologice, ex-
cursii, mese festive, aniversări, lansări de carte, vizionarea
unor spectacole la Teatrul „Ariel” Râmnicu Vâlcea, con-
certe la Filarmonica „Ion Dumitrescu”, expoziţii de pictură,
artă fotografică ş.a., care au răspuns interesului,
preferinţelor şi exigenţelor participanţilor. Cele mai multe
manifestări s-au desfăşurat în parteneriat cu Forumul Cul-
tural al Râmnicului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Serviciul
Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul”, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Vâlcea, Direcţia Silvică, Colegiul Medicilor Vâl-
cea etc. Un sprijin concret pentru reuşita demersurilor au
acordat conducerile unor unităţi de învăţământ: Colegiul
Naţional „Alexandru Lahovari”, Colegiul Economic, Liceul
de Silvicultură şi Protecţia Mediului, Grupul Şcolar Sanitar
„Antim Ivireanul”, Şcoala Postliceală FEG Vâlcea, Liceul
Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Şcoala
Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea, precum şi
presa, televiziunile care au mediatizat iniţiativele noastre:
„Viaţa Vâlcii”, „Monitorul de Vâlcea”, „Curierul de Vâl-
cea”, Televiziunea Vâlcea 1 ş.a.

Prof. Gheorghe Pantelimon – vicepreşedinte a prezentat
proiectul programului activităţilor care se vor organiza în
anul 2015, care a fost definitivat, după adunare, de Consiliul
de conducere, care a stabilit responsabilităţi nominale pen-

tru materializarea în cele mai bune condiţii a manifestărilor
asumate. Programul a fost corelat cu evenimentele anului
2015 (Anul Internaţional al Luminii şi Sărbătoarea
Naţională „Ziua Comemorării Domnitorului Ştefan cel
Mare si Sfânt” – 2 iulie 2015) şi conţine multe elemente de
noutate cum sunt dezbaterile despre viaţa şi opera unor mari
scriitori şi poeţi români, medalioane literare „Ion Creangă,
Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu, Nicolae
Labiş” ş. a., care se adaugă colocviului tradiţional „Emi-
nescu şi cultura naţională”.

Multe activităţi se vor derula în cadrul Clubului Senior-
ilor a cărui activitate va fi revitalizată şi coordonată de prof.
Paula Comisarschi.

Un loc important pe agenda de lucru îl va ocupa editarea
revistelor „Seniorii” Nr. 10 şi Nr. 11, apreciate în publicis-
tica judeţeană şi naţională. În cadrul bilanţului, adunarea
generală a fost informată cu privire la activitatea financiară
din 2014, pe baza evidenţei ţinută, în mod riguros, de ec.
Constantin Marcel. Fondurile financiare au provenit inte-
gral din încasarea cotizaţiei, stabilindu-se măsuri adecvate
pentru înscrierea de noi membri în asociaţie şi atragerea
unor sponsori.

Dezbaterile au fost de calitate şi s-au concentrat pe prob-
leme majore. Vorbitorii, prof. Marinela Capşa,
vicepreşedinte, Constanţa Badea, Petre Simion Cichirdan,
Adina Enăchescu şi Nicolae Dinescu au apreciat conţinutul
documentelor expuse şi au făcut propuneri interesnte pentru
viitor. Dintre acestea am reţinut: Clubul Seniorilor să-şi or-
ganizeze mai bine activitatea; membrii asociaţiei să par-
ticipe în număr mai mare şi la alte manifestări nu numai la
excursii şi mese festive; să oferim mai mult partenerilor
noştri; revista „Seniorii” să se axeze pe munca de educaţie,
pe evenimetele actuale ş.a.

Domnul viceprimar Vasile Cocoş a transmis un mesaj
din partea primarului interimar Ion Gigi Matei, a apreciat
preocupările Asociaţiei Seniorilor, care s-a afirmat în
peisajul cultural vâlcean şi adat asigurări că, în viitor, Con-
siliul Local Râmnicu Vâlcea va fi aproape de problemele
seniorilor şi va acorda un sprijin concret, inclusiv pe plan
financiar. În componenţa Consiliului de conducere care va
coordona activitatea în următorii patru ani au fost cooptaţi
prof. Constantin Grigore şi ing. dr. Mihai Sporiş.

Adunarea generală, organul suprem de conducere al
Asociaţiei Seniorilor ne-a întărit convingerea, dacă mai era
necesar, că dispunem de un potenţial uman valoros, cu
multă experienţă, garanţia unor succese şi în viitor.

Acest eveniment va marca ridicarea calitativă a
activităţii asociaţiei, afirmarea ei, în continuare, ca un factor
activ în viaţa cultural-ştiinţifică şi socială a municipiului
Rmnicu Vâlcea şi a judeţului nostru.

Gheorghe PANTELIMON
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CONSILIUL DE CONDUCERE AL 

ASOCIAŢIEI SENIORILOR
APROBAT DE ADUNAREA GENERALĂ 

DIN 10 MARTIE 2015
1.Popescu Alexandru Mihăeşti   
-  preşedinte executiv
2.Calangiu Angela                        
-  vicepreşedinte
3.Capşa Marinela                        
-  vicepreşedinte
4.Diaconescu Emil                     
-  vicepreşedinte
5.Dumitraşcu Elena                   
-  vicepreşedinte

6.Luca Ioan                                   
-  vicepreşedinte
7.Pantelimon Gheorghe               
-  vicepreşedinte
8.Dumitraşcu Gheorghe             
-  secretar general
9.Comisarschi Paula    
- coordonatorul Clubului Seniorilor
10. Badea Constanţa
11.Calmutschi Larisa

12.Cărbunescu Gheorghe
13.Cernătescu Paraschiva
14.Cichirdan Petre
15.Comănescu Iulian
16.Constantin Marcel-contabil   
17.Grigore Constantin
18.Manole Nicoleta
19.Matei Carmen Irina
20.Sporiş Mihai
21.Stilea Laurenţiu

REVELIONUL SENIORILOR O SĂRBĂTOARE DE SUFLET

„Nu plânge anul încheiat ci fii mândru că l-ai isprăvit”
Nicolae Iorga

De la un an la altul agenda Asociaţiei Seniorilor devine tot
mai bogată şi mai interesantă. Conform tradiţiei, la

cumpăna dintre ani seniorii vâlceni trăiesc clipe de bucurie, alături
de familie, de cei dragi. Satisfacţia trecerii în noul an trebuie
împărtăşită şi colegilor din asociaţie, aşa că evenimentul este marcat
împreună, în prima decadă a lunii ianuarie, după Sfintele Sărbători
de iarnă. Revelionul seniorilor – prima acţiune din acest an – a re-
unit, pe 8 ianuarie 2015, la Restaurantul „Maria” din Râmnicu Vâl-
cea, aproape 100 de persoane, membri activi ai organizaţiei, rude
şi prieteni, care se simt bine în marea familie a seniorilor vâlceni.
Organizatorii principali au fost doamna Angela Calangiu şi domnul
Iulian Comănescu, apreciaţi pentru calităţile lor organizatorice,
ajutaţi de alţi membri ai Consiliului de conducere, printre care Ghe-
orghe Dumitraşcu, secretar general, Paraschiva Cernătescu, Emil
Diaconescu ş.a.

Volumul de muncă depus de orânduitori a fost direct
proporţional cu numărul impresionant al participanţilor. Momentele
tradiţionale şi vesele au fost pregătite minuţios de doamnele Angela
Calangiu, Larisa Calmutschi şi Nicoleta Manole. Ca de fiecare dată

nu au lipsit Pluguşorul seniorilor, plăcinta cu bileţele (răvaşe),
tombola revelionului, concursul de dans, lozul cu noroc etc.

Tânărul DJ Tudor a asigurat muzică pentru toate preferinţele.
S-a cântat şi s-a dansat, s-au spus glume bune, s-au făcut urări pen-
tru membrii asociaţiei, pentru organizaţie. La această întrunire
tradiţională restaurantul a oferit un meniu select, iar personalul, ca
de fiecare dată, a manifestat o amabilitate deosebită. Aprecierile au
fost unanime, am petrecut o seară frumoasă, reconfortantă, care
inspiră optimism. 

Am participat la o acţiune etalon, de bun augur pentru anul
2015, care a pus din nou în evidenţă capacitatea organizatorică,
spiritul creator şi potenţialul uman valoros de care dispune min-
unata familie a seniorilor vâlceni.

Se spune că fiecare zi este un dar de la Dumnezeu, pe care tre-
buie să-l primim cu bucurie. Seniorii vâlceni, intelectuali cu o
bogată experienţă de viaţă ştiu să preţuiască fiecare clipă şi să
depăşească greutăţile inerente. Conducerea Asociaţiei Seniorilor îi
asigură de toată dragostea şi preţuirea, pe care le merită cu
prisosinţă.  Fie ca anul 2015 şi cei care vor urma să vă aducă
sănătate, linişte sufletească şi multe bucurii, alături de cei dragi.

„La mulţi ani!” tuturor.
G. P.

1974, după douăzeci de ani, Şcoala Pedagogică de baieti, cu Emil Ştefănescu şi dr. Al. Popescu
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Pluguşorul Seniorilor 2015

Aho! aho! colegi stimaţi, 
La Maria adunaţi
O clipă vă relaxaţi
Şi pe noi ne ascultaţi:

În anul ce s-a-nnoit
Chiar cu dreptul am pornit
Am venit să vă urăm
Cu toţii să ne bucurăm
De zile bune, frumoase, 
Luminoase, sănătoase
Alături de toţi cei dragi
Copii, nepoţi, fraţi, cumnaţi,

Ia mai mânaţi, măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi,
Hăi, hăi!

Anul care s-a-ncheiat
Un lucru bun ne-a lăsat,
Ne-a adus un preşedinte,
Ce pare să aibă minte
Este Iohannis cel Mare
Neamţul cu tact şi răbdare
Care deşi e tăcut
Vrea lucru bine făcut
Aşteptăm cu nerăbdare
Să simţim revigorare.

Ia mai mânaţi, măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi,
Hăi, hăi!

De politică sătui
Unii au plecat hai-hui!
Vrem acasă să-i chemăm
Să nu ne mai întristăm
Să muncim toţi împreună
Pentru o viaţă mai bună

Cu taxe mai ajustate,
Că sunt tare pipărate
Vrem familii întregite,
Să trăiască fericit,
Cu părinţi lângă copii
Ceas de ceas şi zi de zi

Ia mai mânaţi, măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi,
Hăi, hăi!

Şcola noastră românească
Trebuie să înflorească
Haret şi astăzi ne arată
Şcoala cea adevărată
Vrem profesori cu prestanţă
Pe copii să-i pregătească
Pentru viaţa viitoare
Pentru România Mare

Ia mai mânaţi, măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi,
Hăi, hăi!

Chiar de sântem pensionari 
Timpul nu ni-l irosim
Zi de zi cu drag muncim
C-aşa ne place să trăim
Ca să nu vă supăraţi
Că aţi scăpat neuraţi,
Dăruim la fiecare
O drăguţă de urare:
D-l Gigi - haretist
Are suflet de artist;
D-l George-i cu prestanţă
Şi cu multă eleganţă
Rezolvă orice problemă
Indiferent pe ce temă
Nico-i fată săritoare
De nu are-asemănare;
Cărbunescu-i suflet mare
Cu glas de privighetoare;
Dl Emil Diaconescu

Şi Voichiţa Cernătescu
Dl Luca, Cichirdan
Ni-s mai dragi din an în an
Ileana, Nana şi Larisa
Colege bune, devotate
Fac lucruri de calitate
Pe toţi vrem să-i pomenim
Să le spunem că-i iubim
Şi La mulţi ani le dorim!

Ia mai mânaţi, măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi,
Hăi, hăi!

Dragi colegi cu mic, cu mare
Când zicem organizare
Dl Comănescu-al nostru
Este sigur cel mai tare
Alături de Marinela
De Pamela şi Angela
Ne-au făcut zile bogate
Cu excursii minunate
Le dorim în continuare
Putere, dar şi răbdare

Ia mai mânaţi, măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi,
Hăi, hăi!

Şi copiii cei sărmani,
Cărora le-aţi mai dat bani
Pentru haine, dulciuri, fructe
Vă trimit zâmbete multe,
Cu respect vă mulţumesc
Şi din suflet vă doresc
Viaţă lungă, sănătate
Şi inimi cu bunătate

Ia mai mânaţi, măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi,
Hăi, hăi!

Doamnelor, frumoaselor,

Dac-aţi şti cât vă iubim
Şi ce mult vă preţuim
Pe loc aţi întineri
Şi toate aţi înflori,
Viaţa să ne-o-nseninaţi
Să ne simţim mai bărbaţi.
Floricică de lalea
Uite c-am zis-o şi pe-asta

Ia mai mânaţi, măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi,
Hăi, hăi!

Dragi forumişti şi seniori
Între noi sunt doar valori
Chiar de nu le-am spus 

pe nume,
Cu toţii au un bun renume,
Că sunt oameni împliniţi,
De onoare, preţuiţi
Cu minte ageră şi plină
De idei ce-aduc lumină

Ia mai mânaţi măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi
Hăi, hăi!

De urat am mai ura
Dar ni-e frică c-om însera,
Iar acum la plecare
Tot mai facem o urare:
Cine vrea nobil să fie
Să trăiască-n armonie
Între seniori să vie.
Că aici e omenie
Pace şi prietenie!
Şi-nainte de-a pleca
Să primim şi noi ceva
Un pahar de vin măcar
Că n-am urat în zadar!

La anul şi la mulţi ani!

Angela CALANGIU

Arhiepiscopia Râmnicului
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PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ORGANIZATE
DE ASOCIAŢIA SENIORILOR ÎN ANUL 2014

•   9 ianuarie 2014 - Revelionul Seniorilor - la Restauran-
tul „Supca”.
•  14 ianuarie 2014 - Colocviu: „Eminescu şi cultura
naţională - tradiţie şi perspective”.
•  23 ianuarie 2014 - Simpozion „155 de ani de la Unirea
Principatelor Române”.
•   4 martie 2014 - Adunarea Generală anuală.
•  6 martie 2014 - Marcarea Zilei Internaţionale a Femeii.
•  24 martie 2014 - Lansarea volumului „Haretismul în
şcoala românească. Judeţul Vâlcea” - autor Gheorghe
Dumitraşcu.
•  25 aprilie 2014 - Eveniment aniversar „Prof. Laurenţiu
Stilea - 80”.
•  10 mai 2014 - Excursie pe itinerarul - Râmnicu Vâlcea
- Slatina - Caracal - Corabia - Râmnicu Vâlcea.
•  1 iunie 2014 - Acţiune umanitară la Centrul nr. 3 Râm-
nicu Vâlcea.
•2 iulie 2014 - Marcarea Zilei Învăţătorului.
•  10 iulie 2014 - Excursie în Transilvania; Râmnicu Vâl-
cea - Sibiu - Mediaş - Sighişoara - Avrig - Râmnicu Vâl-
cea.

•  20 august 2014 - Excursie pe Transfăgărăşan.
•  8 - 14 septembrie 2014 - Excursie în Delta Dunării.
•  18 septembrie 2014 - Marcarea deschiderii anului
şcolar 2014-2015.
•  9 - 10 octombrie 2014 - Excursie Râmnicu Vâlcea -
Sibiu - Sebeş - Deva - Hunedoara - Râmnicu Vâlcea.
•  25 - 26 octombrie 2014 - „Zilele Dumitru Drăghicescu”
la Râmnicu Vâlcea şi Măciuca; partener.
•  28 octombrie 2014 - Dezbatere pe tema „Arta de a trăi
sănătos”.
•  11 noiembrie 2014 – Lansare de carte, „Fereastra” –
autor Doru Moţoc; partener.
•  28 noiembrie 2014 – Simpozion „1 Decembrie 1918 –
Ziua Zilelor Româneşti”.
•  10 decembrie 2014 – Medalion aniversar „Dumitru
Bondoc -65”.
•  18 decembrie 2014 – Simpozion „Neoharetismul – o
perspectivă pentru învăţământul românesc”.

Consiliul de conducere

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CARE VOR FI
ORGANIZATE DE ASOCIAŢIA SENIORILOR

ÎN ANUL 2015
IANUARIE 2015
8 ianuarie – Revelionul Seniorilor, la Restaurantul „Maria”;
responsabili: Calangiu Angela, Comănescu Iulian,
Calmutschi Larisa,   Manole Nicoleta.
15 ianuarie – Colocviu: „Eminescu şi cultura naţională”, la
Biblioteca Judeţeană; responsabili: Capşa Marinela,
Diaconescu Emil.
22 ianuarie – Simpozion: „Ideea de unitate la români”, la
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale,

Dumitraşcu Gheorghe

FEBRUARIE 2015
19 februarie – Memorial „Constantin Brâncuşi”, la Sediul
Forumului Cultural; responsabili: Sporiş Mihai, Cichirdan
Petre.
MARTIE 2015
3 martie – Dezbatere: „Ion Creangă - unul din marii expo-
nenţi ai spiritualităţii româneşti”, la Clubul Seniorilor; res-
ponsabili: Calangiu Angela, Capşa Marinela, Diaconescu
Emil.
10 martie – Adunarea generală a Asociaţiei Seniorilor, la Bi-
blioteca Judeţeană; responsabili: Dumitraşcu Gheorghe,

Pantelimon Gheorghe.
12 martie – Marcarea Zilei Internaţionale a Femeii, la Res-
taurantul „Supca”; responsabili: Luca Ioan, Calmutschi
Larisa, Dinescu Nicolae.
20 martie – Lansarea cărţii „Pârâienii Valahiei”, autor
Constanţa Badea, la Biblioteca Judeţeană;
27 martie – Medalion aniversar: „Colonelul (r) Gheorghe
Giurcă – 90 de ani”, la Biblioteca Judeţeană; responsabili:
Cichirdan Petre, Pantelimon Gheorghe;
APRILIE 2015
11 aprilie – Acţiune umanitară la Centrul nr. 3 Râmnicu
Vâlcea; responsabili: Calangiu Angela, Manole Nicoleta,
Cernătescu Paraschiva.
14 aprilie – Dezbatere: „Panait Istrati – 80 de ani de la
moarte”, la Clubul Seniorilor; responsabil Mustăţea Mihai.
21 aprilie – Dezbatere: „22 aprilie – Ziua Pământului”, la
Clubul Seniorilor; responsabil Pantelimon Gheorghe.
23 - 25 aprilie – „Podul de reviste” – manifestare organizată
de Clubul Iubitorilor de Cultură Curtea de Argeş; responsabil
Dinescu Nicolae.
29 aprilie – Lansare de carte: „Centenarul Liceului Tehno-



P.Cichirdan, Ziua a şaptea,
lemn patinat, 2003
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logic «Căpitan Nicolae Pleşoianu» Râmnicu Vâlcea 1913-
2013”, la Biblioteca Judeţeană; responsabili:
Dumitraşcu Gheorghe, Pantelimon Gheorghe.
MAI 2015
14 mai – Excursie: Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Sebeş – Lan-
crăm – Alba Iulia – Râmeţ; responsabili: Pantelimon
Gheorghe, Grigore Constantin.
Dezbatere: „Lucian Blaga – 120 de ani de la naştere”; res-
ponsabili: Diaconescu Emil, Sporiş Mihai.
17 – 24 mai „Zilele Râmnicului”
18 mai – Simpozion: „Râmnicul şi poveştile lui”, la Serviciul
Judeţean al Arhivelor Naţionale; responsabili: Popescu
Alexandru Mihăeşti, Dumitraşcu Gheorghe, Pantelimon
Gheorghe.
19 mai Dezbatere: „135 de ani de naşterea lui Tudor Ar-
ghezi”, la Clubul Seniorilor; responsabil Farcaş Carmen
Lelia.
IUNIE 2015
1 iunie – Marcarea Zilei Internaţionale a Copilului - acţiune
umanitară la Centrul nr. 3 Râmnicu Vâlcea; responsabili:
Calangiu Angela, Manole Nicoleta, Cernătescu Paraschiva.
4 iunie – Dezbatere: „Să dăm o şansă Pământului”, de Ziua
Mondială a Mediului, la Biblioteca Judeţeană; responsabili:
Pantelimon Gheorghe, Dumitraşcu Gheorghe.
Excursie: Târgovişte – Ploieşti – Câmpina; responsabili:
Cărbunescu Gheorghe, Comisarschi Paula, Stilea Laurenţiu.
30 iunie – Sărbătorirea „Zilei Învăţătorului”, la Cabana
Cozia; responsabili: Comănescu Iulian, Dumitraşcu Gheor-
ghe.
IULIE 2015
7 iulie – Comemorarea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, la sediul 
Formului Cultural; responsabili: Cernătescu Paraschiva,
Matei Carmen Irina.
Excursie pe Defileul Dunării; responsabili: Cărbunescu
Gheorghe, Comănescu Iulian.
28 iulie – Dezbatere: „Imnul Naţional – simbol sfânt al ro-
mânilor”, la Biblioteca Judeţeană; responsabili: Popescu
Alexandru Mihăeşti, Dumitraşcu Gheorghe, Pantelimon
Gheorghe.     
AUGUST 2015  
Excursie pe Transalpina; responsabili: Grigore Constantin,
Pantelimon Gheorghe.
Excursie în Nordul Moldovei; responsabili: Comănescu
Iulian, Calangiu Angela.
Dezbatere: „135 de ani de la naşterea scriitorului Mihail
Sadoveanu”; responsabili: Capşa Marinela, Diaconescu
Emil.

31 august - Dezbatere: „Ziua Limbii Române”, la sediul
Forumului Cultural; responsabili: Farcaş Carmen, Sporiş
Mihai.
SEPTEMBRIE 2015
15 septembrie – Marcarea deschiderii anului şcolar 2015-
2016, la restaurant; responsabili: Luca Ioan, Dumitraşcu
Elena, Badea Constanţa.
Excursie la Buzău – vizitarea vulcanilor noroioşi; responsa-
bili: Pantelimon Gheorghe, Grigore Constantin.
OCTOMBRIE 2015
5 octombrie – Dezbatere: „Ziua Internaţională a Educaţiei”,
la Biblioteca Judeţeană; responsabili: Popescu Alexandru
Mihăeşti, Dumitraşcu Elena, Matei Carmen Irina. 
6 octombrie – Dezbatere: „Petrache Poenaru iluminist
român” – 140 de ani de la moarte, la Clubul Seniorilor; res-
ponsabil: Pantelimon Gheorghe.
23 octombrie – Marcarea a 8 ani de la constituirea Asociaţiei
Seniorilor.
„Întâlnirea recunoştinţei” – cu foşti inspectori şcolari – ediţia
a III-a, la Inspectoratul Şcolar Judeţean; responsabili:
Dumitraşcu Gheorghe, Pantelimon Gheorghe, Comisarschi
Paula. 
NOIEMBRIE 2015
3 noiembrie - Dezbatere: „Arta de a trăi sănătos”, la Biblio-
teca Judeţeană; responsabili: Dumitraşcu Gheorghe,
Pantelimon Gheorghe.
DECEMBRIE 2015
1 decembrie – Dezbatere: „Semnificaţia Unirii Principatelor
Române”, la Clubul Seniorilor; responsabili: Dumitraşcu
Gheorghe, Cernătescu Paraschiva.
– Comemorarea a 80 de ani de la naşterea poetului Nicolae

Labiş, la Clubul Seniorilor; responsabili: Sporiş Mihai, Mus-
tăţea Mihai.
17 decembrie – Simpozion „Haretismul în actualitate”, la
Biblioteca Judeţeană; responsabili: Dumitraşcu Gheorghe,
Pantelimon Gheorghe.

ALTE MANIFESTĂRI: Activităţi săptămânale în
cadrul Clubului Seniorilor, aniversarea zilei de naştere a
membrilor asociaţiei, lansări de carte, spectacole, concerte la
Filarmonica „Ion Dumitrescu”, vizionarea unor expoziţii,
editarea revistei „Seniorii” nr. 10 etc.

CONSILIUL DE CONDUCERE 
AL ASOCIAŢIEI SENIORILOR
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