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Istoria dinlăuntru a popoarelor este 
o luptă între ideea statului şi individu-
alism. Ce este individualismul? Fiecare 
fiinţă organică e pentru sine lucrul prin-
cipal, semenul său lucru secundar.

Faţă cu acest bellum omnium con-
tra omnes, un ochiu mai limpede zice: 
Stai! Nimicind pe vecinul tău, tu loveşti 
în tine, căci puterile, care exploatează 
natura brută, s’au împuţinat, TU eşti mai 
sărac cu o sumă oarecare de puteri. Deci 
vecinul să trăiască. El produce grâu, el 
are trebuinţă de mine, eu de el, nimicirea sa ar fi o pierdere vădită pentru mine, care nu 
mă pot ocupa cu toate celea. Va să zică interesele individuale sunt armonizabile. Iată 
dar ideea statului: ideea armoniei intereselor. [...]

Dar producătorii de grâu au o ţintă comună, interese comune, iată clasa, identitatea 
de interese naşte o identitate de păreri: iată principiile, se cere realizarea acestor pă-
reri în stat: iată partidele. Tot aşa fac breslaşii. Formează o clasă, au principii, sunt o 
partidă. în locul individualismului personal vine cel de clasă. Pentru a-şi asigura cercul 
de exploatare, ele încremenesc câteodată: iată castele. [...]

Statul însă, ca o formă şi mai înaltă a aceluiaş princip, nu vede în clase indivizi deose-
biţi, ci un complex de organe sociale, un individ: naţiunea. Toate clasele sunt înaintea 
sa egal de importante, menirea sa este de a stabili armonia între ele, de a opri ca una 
să fie exploatată prea mult prin alta, căci toate trăesc şi înfloresc una de la alta şi peirea 
uneia condiţionează peirea mai curândă sau mai târzie a celeilalte.

Statul mai are şi un scop moral. Drept va rămâne totdeauna, că societatea există 
prin exploatare a unei clase prin alta - afară de clasa, după părerea noastră cea mai 
importantă, care exploatează de-a dreptul natura, care produce materiile brute. Deci pe 
lângă aceea că statul va îngriji ca această clasă, aceşti hamali ai omenirei să stea cât se 
poate de bine, el va căuta a deprinde şi clasele superioare la o muncă folositoare, care să 
compenseze pe deplin sacrificiile celor inferioare.

De aceea el va fi prin o aspră organizare contra semidoctismului, contra spoielei, 
contra tendinţei egoistice a acestor clase de a câştiga mult prin muncă puţină, de a nu 
se întreba în socoteala cui trăesc. Deci societatca e câmpul schimbărilor vecince, a lup-
telor pentru existenţă şi supremaţie, un bellum omnium contra omnes, statul este 
regulatorul acestei lupte, el opreşte ca accstc puteri egal de folositoare să se nimicească 
una pe alta. Societatea e mişcarea, statul stabilitatea.

(Fragment din articolul 
„Influenţa austriacă asupra românilor 

din Principate”, apărut în 
„Convorbiri literare ”, 

pe 1 August 1876)

Mihai Eminescu



3

Cronica Timpului l Anul III l Nr. 29 l iunie 2017 SIMBOLURI

Serata
„Eminescu, 
jurnalistul”

8 mai 2017

În sala de conferinţe a Insti-
tutului Cultural Român din Bu-
cureşti, continuă tradiţia evocă-
rilor dedicate poetului şi jurna-
listului Mihai Eminescu, luptător 
prin cultură, cunoaştere, dăruire, 
adevăr, dragoste de ţară şi popor. 

Poeta şi jurnalista Rodica 
Subţirelu, redactor şef „Cronica  
Timpului”, în calitatea sa de mo-
derator, a prezentat, pe rând, 
invitaţii acestei serate.

Aşa cum se obişnuieşte, pro-
gramul seratei a început cu mo-
mentul „De la Eminescu cetire...” 
susţinut de jurnalistul şi scriito-
rul Miron Manega.

Menţionăm, cu bucurie, pre-
zenţa în cadrul seratei a doam-
nei ambasador Iulia Gorea Costin 
care, de această dată, ne-a vorbit 
despre „Renașterea Naţională în 
Moldova din stânga Prutului” şi 
ne-a oferit câteva fragmente din 
filmul „Clopotul Reînvierii” în re-
gia regretatului cineast Victor Bu-
cătaru, un film al unei istorii pline 
de dramatism, trăită de fraţii de 
peste Prut. Emoţionant moment!

Pentru prima dată, în progra-
mul seratei, dl Sebastian Sârbu 

a prezentat un interesant şi do-
cumentat expozeu despre „Emi-
nescu şi statul cultural – între fi-
losofia valorilor şi politica vremii”.

România are cetăţi şi castele, 
unele dintre cele mai frumoase 
din Europa, încărcate de istorie 
şi poveşti necunoscute publicului, 
castele şi palate de o imensă va-
loare artistică şi istorică. Dar, din 
păcate, unele dintre ele nu au mai 
fost întreţinute de autorităţi şi au 
fost scoase din circuitul turistic. 
„Prin Țara Zânelor” – emisiune 
tv realizată de jurnalista Teodora 
Marin, acum redactor şef-adj. la 
„Cronica Timpului”, ne-a oferit 
un fragment din acest film, invi-
tându-ne într-o călătorie virtuală 
prin Cetatea Poenari, vestitul cuib 
de vulturi al vitejilor de demult.

Spune Paul Valery că „poezia 
este un joc”. În această seară a 
fost un joc al actriţei româno-
canadiene Claudia Motea în mo-

mentul poetic „Ce bine că ești...”, 
actriţă de teatru şi film, regizor 
şi producător, dar şi o poetă de 
mare har şi sensibilitate.

Cu acest moment, frumos şi 
emoţionant, s-a încheiat serata, 
moderatoarea Rodica Subţirelu 

mulţumind Institutului Cultural 
Român pentru parteneriat şi găz-
duire, invitând participanţii la o 
nouă serată „Eminescu, jurnalis-
tul”, ce va avea loc în data de 12 
iunie 2017.

@ MIHAELA RUSU
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Modelul sistemist, bazat pe 
o structură matematică a cărei 
funcţionalitate a fost validată, 
este în măsură să aprecieze şi 
disfuncţionalităţile acesteia. Aces-
tea se concretizează în mai multe 
feluri de erori. Constatate de rea-
litate şi demonstrate teoretic la sis-
temele tehnice, observate şi la siste-
mele economice, printr-o extensie 
interdisciplinară, acestea sunt po-
sibile şi în sistemele umaniste, sau 
chiar la nivelul individual uman. 
Astfel, sunt definite următoarele 
tipuri de erori de funcţionalitate 
a sistemului1: nerăbdarea siste-

mică, lăcomia sistemică, neglijenţa sistemică, coruperea sistemului, 
frustrarea sistemică, disperarea sistemică, melancolia sistemică  și 
anxietatea sistemică. 

Acestea fiind legate direct de funcţionarea anormală a  componen-
telor sistemului, de aici rezultă şi explicarea lor:
•	 Nerăbdarea sistemică are loc atunci când la oricare din tipurile de 
răspuns nu se lasă timpul necesar pentru ajungerea la ţintă, cel puţin 
cele patru constante de timp. Este vorba despre o întrerupere prematură 
a funcţionării sistemului. În sistemele tehnice se chemă instabilitate, 
în cele economice, pripeală, iar în cele umaniste, nerăbdare. (figura 1)
•	 Lăcomia sistemică, după denumirea economică, graba, în limbajul 
curent, este atunci când prin forţarea lumii acţiunilor pe direcţiei căi 
– mijloace, în vederea îndeplinirii premature a dorinţei, se ajunge la 
instabilzarea sistemului, cu consecinţa trecerii de la un posibil răspuns 
convergent, către un răspuns divergent. De aici vine şi zicala: „Graba 
strică treaba”, valabilă în toate categoriile de sisteme: tehnice, econo-
mice şi umaniste. (figura 2)
•	 Neglijenţa sistemică, după denumirea din sistemele economice, 
alienarea, neputinţa faţă de societate şi faţă de tine însuţi, în limbajul 
curent.
Din punct de vedere sistemic, înseamnă funcţionarea fără dorinţe şi fără 
conectarea lumii percepţiei a sistemului la lumea acţiunilor. (Figura 3)
•	 Coruperea sistemului  înseamnă funcţionarea sistemului cu lumea 
percepţiei denaturată, inversată. (figura 4) 

Consecinţa este forţarea laturii căi – mijloace a sistemului şi trecerea 
spre un răspuns divergent indiferent de alte condiţii. Mult înainte de 
apariţia teoriei sistemelor, Nietzsche a avut o intuiţie genială conform 
căreia pentru un sistem care, deşi este funcţional nu dă rezultatele 
aşteptate, soluţia este dereglarea sa, coruperea acestuia2, adică neres-
pectarea mecanismelor de funcţionare ale acestuia. Istoricii numesc 
aceasta drept stare revoluţionară, soluţia fiind, de regulă, o revoluţie.

În sistemele tehnice aceasta se cheamă funcţionare în buclă cu 
reacţie pozitivă, în sistemele umaniste, mincină, iar în cele economi-
ce, corupţie.
•	 Frustrarea sistemică apare atunci când sistemul funcţionează 
perfect, dar din lipsă de har, la sistemele umaniste, lipsă de energie, 
la sistemele tehnice sau lipsă de resurse, la sistemele economice, nu 
se ajunge la dorinţa prestabilită ci la o valoare stabilă dar de valoare 
inferioară. (figura 5) 

Diferenţa dintre dorinţă şi realitate se transformă în frustrare, la 
sistemele umaniste, ineficacitate, la sistemele economice şi eroare, la 
cele tehnice. La nivel uman, individual, frustrarea apare la creatorii care 
din lipsă de har(inspiraţie, intuiţie etc.) nu ajung să-şi atingă ţintele 
preconizate.3

•	 Disperarea sistemică, în termeni filozofici, înseamnă funcţionarea  
fără ţinte, fără dorinţe. Aceasta a fost studiată intuitiv de către Emil 
Cioran4, înainte de apariţia teoriei sistemelor. De fapt, fără ţinte, fără 
dorinţe, nu exista sistem, ci doar un mecanism, care funcţionează total 
dereglat. În lucrarea menţionată Emil Cioran prezintă tipurile de mani-
festare ale disperării, mai ales când aceasta devine un modus vivendi, 
fără a căuta să explice gnoseologic care este sursa acesteia. Și Nietzsche 
studiază fenomenul, concluzionând printr-o sentinţă foarte dură, în 
renumita teză „moartea la momentul potrivit”, care are legătură tot 
cu lipsa de ţinte, unde spune că soluţia existenţială potrivită pentru un 
om care nu mai are nicio ţintă este moartea.

În termeni medicali, lipsa de dorinţe se cheamă depresie şi a fost 
studiată de către Sigmund Freud.
•	 Melancolia sistemică înseamnă starea care apare după o perioa-
dă de exacerbare a dorinţelor în condiţiile în care şi toate celelalte 
componente ale sistemului funcţionează bine şi, astfel, dorinţele sunt 
plenar îndeplinite. Omul, în această situaţie, se rupe de realitate, crede 

că totul îi este accesibil, totul este posibil, că a ajuns la Dum-
nezeu, fiind în acelaşi timp permanent nemulţumit şi căutănd 
mereu alte dorinţe. 

La prima dorinţă neîndeplinită, acest tip de om se deze-
chilibrează și instaurează melancolia. 

Melancolia a fost studiată intuitiv de Kierkegaard, care prin 
concepţia sa filozofică asupra constrângerii omului de a-şi alege 
destinul, a exercitat o influenţă hotărâtoare asupra teologiei şi 
filozofiei moderne, în special asupra filozofiei existenţiale. Este 
considerat părintele existenţialismului.  

Kierkegaard scria: „Ce este melancolia?... 
Este isteria spiritului! Pentru orice individ, 
vine o vreme când face doar ce-i cer instinc-
tele, dorinţele, fără a ţine cont de existenţă, 
nimic nu-i mai place, iar spiritul lui îi cere un 
alt mod, unul superior, de a se manifesta. … 
Dacă în realitate nu se întâmplă acest lucru, 
personalitatea stagnează, este refulată şi apare 
melancolia. Filozoful danez prezintă în detaliu 
cazul împăratului Nero.”5

Emil Cioran nota: „Sentimentele negative, 
precum melancolia, exprimă nu un preaplin 
al vieţii, ci o scădere a vieţii, un gol al ei, o 
nesiguranţă.6 Melancolia îi dă omului o per-
spectivă a infinitului care îl arată singur şi pă-
răsit în lume.7”.
•	 Anxietatea sistemică reprezintă disfuncţio-
nali ta tea sistemului cauzată de exacerbarea 
lumii percepţiilor suprapusă cu insuficienţa 
activităţilor din lumea acţiu nilor. 

Se produce astfel o supraîncărcare  a ansam-
blului logic. În cazul organismului uman, privit ca 
sistem, acesta înseamnă că la persoanele la care din 
anumite motive individuale se produce o creştere a 
sensibilităţii, pe fondul unor disfuncţionalităţi fizice, 
apare anxietatea. Sistemul, pe partea de acţiuni, nu 
mai poate duce la îndeplinire comenzile primite de 
la nivelul logic, în timp ce acesta primeşte mereu alte 
comenzi noi. Această supraîncărcare a nivelului logic 
conduce la diverse feluri de refulări, printre care se 
află şi visele rele (coşmaruri), agresivitate spirituală 
etc. Problema aceasta a fost studiată de Sigmund Fre-
ud care a analizat-o utilizând aspectul informaţional8. 
Psihologul elveţian Carl Gustav Jung a abordat 
aceeaşi problemă, dar prin metoda energetică.9

Încadrarea sistemică 
a lui Mihai Eminescu

Ca tipologie umană, caracterizat prin pris-
ma modelului sistemist, Eminescu a fost un om 
de tip exponenţial, neeuclidian, cu trei tipuri de 
neeuclidianităţi: iubirea pentru Veronica, iubirea de 
ţară şi poezia. Asta înseamnă că nu accepta niciun fel de 
compromisuri în niciuna dintre acestea, fiind capabil 
să moară pentru fiecare dintre ele. În acest sens, a fost 
puternic zdruncinat de insinuarea lui Caragiale, referi-
toare la relaţia acestuia cu Veronica Micle, de accepta-
rea de către autoritaţile române a condiţiilor impuse de 
Tratatul de la Berlin din anul 1878, precum şi de ata-
curile continue venite din partea lui Alexandru Mace-
donski, referitoare la poezia sa. Aceste neeuclidianităţi 
se explică prin frustrări sistemice extreme, rezultate 
ca diferenţele dintre speranţe şi realităţi.

Ca parte a istoriei României, Eminescu reprezin-
tă ţinta transcedentală a acesteia, în modelul de ţară 
promovat de Nicolae Iorga, aceasta fiind monumental 
sintetizată în poezia „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”. 
Prin activitatea sa jurnalistică, el a dorit mult mai mult 
decât a fi un simbol, a vrut să fie parte activă în devenirea 
ţării, să fie acea voinţă, de care vorbea Schopenhauer, 
căutând acţiunile, căile și mijloacele, prin care România 
să reprezinte o mare naţie. După modelul marelui filozof 
german, Eminescu a fost unul dintre puţinii oameni de 
cultură care au abordat atât transcedentalitatea, cât și 
lumea reală, legând magistral ţintele cu acţiunile. 

ELEMENTE

1   Nicolae VASILE: Analiza sistemică a erorilor vieţii, Techno Market, Februarie-Martie, 2015.
2   Friedrich NIETZSCHE, Știinţa voioasă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013.
3   Nicolae VASILE, Analiza sistemică a frustrării,Techno Market, Nr. 4(57) /2016, Bucureşti, ISSN: 1843-2174.
4   Emil CIORAN, Pe culmile disperării, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
5   Søren KIERKEGAARD, Scrisoare către un prieten, Editura Maşina de Scris, 1997, p. 28.
6   Emil CIORAN, Pe culmile disperării, Esenţa graţiei. Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
7   Emil CIORAN, Pe culmile disperării, Frumuseţea flăcărilor. Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
8   Sigmund FREUD: Opere esenţiale.Interpretarea viselor. Editura Trei, București, 2009.
9   Carl Gustav JUNG: Opere complete 8. Dinamica inconștientului. Despre esenţa viselor. Editura Trei, Bucureşti, 2013, pag. 327-346.

Figura 1. Nerăbdarea - Întreruperea 
prematură a evoluției sistemului spre țintă

Caracterizarea autorilor prin analiza erorilor sistemice

Cazul Mihai Eminescu
Explicarea unor categorii de erori prin modelul sistemist

@ NICOLAE VASILE

Figura 2. Lăcomia – Forțarea ajungerii prea rapide 
la țintă

Figura 3. Neglijența – Eliminarea monitorizării, 
controlului

Figura 4. Corupția – Schimbarea rezultatului 
monitorizării, controlului

Figura 5. Frustrarea – Ajungerea la o țintă falsă, 
sub nivelul celei propuse
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ZIUA INDEPENDEN}EI, 
9 MAI 2017

@ Dipl. Ec.
PETRE RĂCĂNEL
Președintele Federaţiei 

Societatea
Civilă Românească

Spre marea noastră ruşine, aleşii noştri, autorităţile lo-
cale şi chiar noi am ignorat sau doar am amintit fugitiv, ziua 
de 9 MAI – ZIUA INDEPENDENȚEI ROMÂNIEI, mai ales 
că anul acesta s-au împlinit 140 de ani. 

Această dată de 9 mai este declarată şi Ziua Europei 
care marchează istorica declaraţie din 1950 a ministrului 
francez de externe Robert Schuman, prin care propunea 
un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania. 
Decizia a fost luată de Consiliul European de la Milano, 
în 1985 iar procesul de construcţie a unei Europe unite, a 
continuat: Statele Beneluxului şi Italia s-au alăturat Franţei 
şi Germaniei. La 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la 
Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui 
şi Oţelului (CECO) între Germania, Franţa, Belgia, Italia, 
Luxemburg şi Olanda. Aceste state au semnat, la 25 martie 
1957, Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea 
Economică Europeană (CEE). 

Dna. Primar Firea a organizat pentru celebrarea Zilei 
Europei, un concert ale cărui costuri au fost, potrivit mass-
media, în valoare de 1.758.471 lei milioane lei. 

Cum şi unde a fost celebrată ZIUA 
INDEPENDENŢEI ROMÂNIEI?

În aceste condiţii, să ne reamintim şi să pre-
zentăm (pentru cei care nu ştiu, încă), pe scurt, 
evenimentele petrecute în urmă cu 140 de ani. 
Cel mai mare vis al poporului român a fost de-a 
lungul anilor, UNIREA, INDEPENDENȚA, SU-
VERANITATEA. 

Independenţa României a fost consecinţa 
unui proces istoric, încununarea luptei de vea-
curi a poporului nostru şi nu doar efectul unui 
anumit moment. Mărturiile jurnalistului Mihai 
Eminescu din acea vreme confirmă:

Ar fi un act de adâncă ingratitudine către 
strămoşii noştri dacă ne-am închipui că cu noi 
se începe lumea în genere şi România îndeosebi, 
că numai noi am fost capabili a avea instinctul 
neatârnării [ ... ]. Și cu taate acestea fost-ar-fi 
cu putinţă de-a vorbi chiar de neatârnarea sta-
tului român fără a sufla praful aşezat pe trata-
tele noastre vechi şi de pe cronicile noastre?... 
Oare Mircea I, în cei 35 de ani, Ștefan cel Mare 
În cei 46 de ani ai domniilor lor, au avut altă 
preocupare decât neatârnarea ţării... „Aşadar 
„Independenţa” precum o numim astăzi nu este 
un „copil găsit” fără căpătâi şi fără antecedente, 
ci un prinţ, care dormea, cu sceptrul şi coroana 
alături... Toate atributele unei neatârnări rea-
le s-au câştigat de către Vodă Cuza, exceptând 
forma acestei realităţi… 

Unirea Moldovei cu Țara Românească, în anul 1859, a 
reprezentat un moment important în istoria noastră, creând 
condiţii oportune pentru dobândirea independenţei. După 
Unirea Principatelor dorinţa arzătoare a poporului român 
a fost înfăptuirea dezideratului secular al independenţei 
naţionale. Prin tratatele şi convenţiile, încheiate de Româ-
nia între anii 1871-1876, fie ele în majoritate comerciale, 
România şi-a demonstrat poziţia naţională, ca un stat liber 
şi independent. Pe fondul declanşării Crizei Orientale din 
1875 şi a faptului că în 1876 Imperiul Otoman califica prin 
noua constituţie că România este „o provincie privilegiată”, 
România a decis să se folosească de aceste împrejurări pen-
tru a-şi dobîndi independenţa. 

Diplomaţia românească a încercat prin Mihail Kogăl-
niceanu, în iunie 1876, printr-o notă diplomatică adresată 
Imperiului Otoman şi Puterilor garante, să fie recunoscută 
de către Europa individualitatea statului român, numele 
de România şi integritatea teritoriului său. Argumentele, 
privind justeţea drepturilor revendicate de România, au 
fost istorice şi politice. Esenţa mesajului diplomatic era, 
recunoaşterea independenţei de stat a României. Eforturile 

lui Mihail Kogălniceanu nu au avut sprijinul internaţional 
şi astfel nu au avut finalitate. 

În acel moment Rusia era pregătită să intre în război 
împotriva Turciei, sub pretextul protejării creştinilor din 
Balcani. România intenţiona o alianţă cu Rusia, pentru 
a-şi câştiga independenţa, prin război. Războiul fiind imi-
nent, Rusia dorea încheierea unui tratat cu România care 
să permită trupelor ruse tranzitarea prin România, fără 
responsabilităţi politice. Carol I şi Brătianu doreau înche-
ierea unui tratat general care nu numai că avea să acopere 
chestiunile militare, ci să asigure recunoaşterea indepen-
denţei României şi să garanteze integritatea teritorială a sa.

Convenţia româno-rusă semnată la 4/16 aprilie 1877, la 
Bucureşti reglementa tranzitul trupelor ruse spre Balcani şi, 
în acelaşi timp, guvernul rus se obliga să menţină şi să apere 
integritatea teritorială a României, să respecte drepturile 
statului român. 

Semnarea Convenţiei româno-ruse şi Declaraţia de 
independenţă 9-10 mai 1877, prin care se înlătura suzera-
nitatea otomană, au determinat Imperiul Otoman să treacă 
la acţiuni represive bombardând localităţile româneşti de 
pe malul stâng al Dunării. 

Armata română a fost mobilizată (100.000 de oameni) 
cu mai eforturi financiare şi a sprijinit trecerea trupelor 
ţariste în sudul Dunării. Cele mai importante lupte s-au 
dus la Plevna dar trupele ruse au fost respinse. Frontul de 
la Plevna a fost pus sub comanda lui Carol I şi singurul 
succes a fost ocuparea de către trupele române a redutei 
de la Griviţa I. 

Cucerirea Plevnei a reprezentat cea mai grea etapă a 
războiului preconizând totodată victoria iminentă asupra 
Imperiului Otoman. Armata română şi-a îndreptat forţele 
principale spre Vidin şi Belogradgic, pe care le-a încercuit, 
repurtînd apoi, la 12 ianuarie 1878, o mare victorie asupra 
turcilor la Smârdan.

Rusia, prin maniera de a încheia pacea a adus relaţiile 
cu România, în pragul rupturii. Imperiul otoman a acceptat 
condiţiile Rusiei pentru încheierea armistiţiului la 9/31 ia-
nuarie 1878, făra însă ca reprezentanţii României să fi fost 
invitaţi la negocieri. Motivul invocat a fost că independenţa 
proclamată la 9 mai 1877 nu a fost încă recu-
noscută de Marile Puteri. 

Tratatul de pace ruso-turc de la San Ste-
fano, încheiat fără consultarea părţii române 
recunoştea independenţa României, dar, tot-
odată, impunea retrocedarea sudului Basa-
rabiei, Rusiei (pentru ca să aibă deschidere 
la Dunăre) în schimbul Dobrogei şi Deltei 
Dunării. Rusia a replicat că garanţia (de in-
tegritate teritorială) fusese îndreptată împo-
triva Turciei şi a susţinut că districtele sudice 
ale Basarabiei fuseseră cedate Moldovei şi nu 
României în 1856. România s-a alăturat ce-
lorlalte puteri europene şi a cerut revizuirea 
tratatului de pace.

Tratatul de la Berlin a fost opera celor 
şapte puteri europene (Franţa, Marea Bri-

tanie, Austro-Ungaria, 
Rusia, Imperiul otoman, 
Germania şi Regatul Ita-
liei). Ele au negociat pe 
seama micilor state şi a 
României. În ciuda unor 
condiţii nedrepte (accep-
tarea retrocedării sudului 
Basarabiei către Rusia), 
ratatul de la Berlin a re-
prezentat consacrarea pe 
plan internaţional a in-
dependenţei româneşti şi intrarea cu drepturi depline a 
României în Europa. Astfel se înfăptuia un act de dreptate 
istorică: Dobrogea, străvechi teritoriu getic, unde se înalţă 
Trofeul lui Traian şi pe care îl stăpânise şi Mircea cel Bătrân, 
revenea la Patria Mamă după 461 de ani de domnie străină.

În concluzie, stimaţi aleşi, dragi cititori, haideţi să ne 
învăţăm copiii despre măreţia poporului nostru, despre ce 
înseamnă sacrificiul de sine, despre iubirea de neam şi ţară. 
Să ne cinstim strămoşii, să fim demni şi mândri că suntem 
români!

„Din câmp, de-acasă, de la plug
Plecat-am astă-vară
Ca să scăpăm de turci, de jug
Sărmâna, scumpă ţară”
 Simbolul ţăranului român transformat la nevoie în sol-

dat, care cu disperare îşi apăra pământul strămoşesc, este 
redat nu numai de Mihai Eminescu care nu avea încredere 
decât în popor şi, în speţă, în ţărănime, ci şi de alţi scriitori 
ai vremii, printre care si Vasile Alecsandri care, profund 
impresionat de faptele de arme ale românilor în Războiul de 
Independenţă de la 1877, a publicat o serie de poezii adunate 
sub titlul generic de „Ostasii nostri”. „Peneş Curcanul” este 
balada românilor, nu numai a dorobanţilor de la Plevna şi 

Griviţa. Peneş este ROMÂNUL care a 
supravieţuit, care trebuie să ducă mai 
departe viaţa şi să amintească mereu 
urmaşilor de vitejia strămoşilor. 
„Ura! măreţ se-naltă-n vânt
Stindardul României!
Noi însă zacem la pământ,
Căzuţi pradă urgiei!
Sergentul moare şuierând
Pe turci în risipire,
Iar căpitanul admirând
Stindardu-n fâlfâire!

Și eu, când ochii am închis,
Când mi-am luat osânda:
„Ah! pot să mor de-acum, am zis
A noastră e izbânda!”
Apoi, când iarăşi m-am trezit
Din noaptea cea amară,
Colea pe răni eu am găsit
„Virtutea militară!”...

Patriotismul, spiritul de sacrifi-
ciu al dorobanţului au demonstrat 
nu numai că poporul român nu-şi 
pierduse integritatea strămoşească 
şi demnitatea de a fi urmaşii lui De-

cebal, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, că la restrişte îşi 
poate apăra „sărcia şi nevoile şi neamul”, că este în stare 
să învingă duşmanii şi astfel ȚARA îşi merită nu numai, 
INDEPENDENȚA, ci şi aşa cum scrisese Eminescu, „a 
trecutu-ţi mare, mare viitor!”

„Suntem independenți; 
suntem națiune de sine 

stătătoare!”
Mihail Kogălniceanu,

mai 1877
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Particip, cu mare bucurie, la evenimen-
tele organizate de domnul Ion I. Brătia-
nu, preşedintele Fundaţiei Culturale care 
îi poartă numele. Intrând pe porţile larg 
deschise ale palatului, care adăposteşte 
Fundaţia Culturală Ion I.Brătianu de pe 
strada Visarion, din Bucureşti, suntem în-
tâmpinaţi, ca şi altă dată, de un grup de 
soldaţi în uniforme de gală (ei sunt membri 
entuziaşti ai Asociaţiei Tradiţii Militare).  
Salutăm persoane care, la fel ca noi, sunt 
animate de sentimentul admiraţiei faţă de 
tradiţiile istorice, patriotice şi politice ale 
familiei Brătianu. 

Aceasta este atmosfera creată de amfi-
trion, domnul Ion I. Brătianu, continuato-
rul tradiţiilor impuse de ilustra  familie din 
care provine. Fundaţia Culturală Brătianu,  
pe care a iniţiat-o, aduce „o importantă 
contribuţie la promovarea valorilor naţio-
nale și la susţinerea idealului românismu-
lui integral și pur în trecătoare timpuri, 
când mai bune, când mai rele” (acestea 
sunt cuvintele domnului Ion I. Brătianu, 
fondatorul şi spiritus rector al Fundaţiei).    

Manifestarea culturală din această pri-
măvară a avut loc, ca de obicei, la palatul 
Brătianu, în sala Paul Everac. 

Pe dramaturgul, eseistul şi poetul Paul 
Everac, amfitrionul nostru îl omagiază, 
de fiecare dată, prin rostirea celor două 
versuri cunoscute ale maestrului: „O, ce 
victorie! O, ce extaz! C-am apucat și ziua 
de azi!”

Salutând invitaţii, domnul Ion I. Brăti-
anu a rostit câteva cuvinte şi a propus un 
moment de reculegere în memoria jurna-
listului Ion Marin şi a senatorului Ghe-
orghe Dumitraşcu, plecaţi prea devreme 
dintre noi.

Scriitorul George Corbu, în calitate de 
vicepreşedinte al Fundaţiei, i-a salutat pe 
cei de faţă şi a prezentat volumele ce ur-
mau să fie lansate: Regăsirea nemuririi 
de Ion I. Brătianu şi Câteva amintiri din 
Rostul Nostru Social în timpul celor din 
urmă 40 de ani 1866-1907 de generalul 
C.I. Brătianu.

Cartea Regăsirea nemuririi este dedi-
cată, de domnul Ion I. Brătianu, bunicului 
său pe linie paternă. Ea cuprinde urmă-
toarele capitole: I. Expunerile prezentate 
în cadrul simpozionului omagial 105 ani 
de la trecerea în eternitate a generalului 
Constantin I. Brătianu; II. Lansarea vo-
lumului Constantin I. Brătianu, un mare 
Brătian își revendică nemurirea, autori 
Florian Tănăsescu şi Nicolae Tănăsescu, 
reflectată în presa scrisă; III. Alte aprecieri 
asupra lansării volumului şi asupra familiei 
Brătianu; IV. Imagini privind manifestări 
organizate de Fundaţia Culturală  Ion I. 
Brătianu.

Volumul Regăsirea nemuririi cuprinde 
texte semnate de personalităţi ilustre ale 
culturii române, precum prof.univ.dr. Mi-
hail Diaconescu, general(r) Radu Theodo-
ru, prof.univ.dr. Florian Tănăsescu, George 
Corbu, prof.univ.dr. Radu Ștefan Vergatti, 
prof.dr. Antoaneta Stoica, prof.univ.dr. Ion 
Dodu Bălan, Dumitru Avram, dr. Adrian 
Popa, Mihai Golescu, Tanţa Tănăsescu, Ilie 
Gabra, Igor Butnaru, G.D. Iscru, Elisabeta 

Iosif, Dinu Grigorescu, acad. Răzvan The-
odorescu, Ileana Vulpescu, prof.univ.dr. 
Gheorghe Dumitraşcu, Ion Andreiţă, dr. 
Ion Novăcescu, prof.dr. Ioan Todea, prof. 
dr. Marin Cristian, prof. univ. dr. Ion Ma-
rin, Sever Meşca, Florentin Popescu, acad. 
Florin Constantiniu, Doina N. Rusu.

Textele acestor personalităţi subliniază 
faptul că Regăsirea nemuririi este ceea ce 
istoricul şi romancierul Mihail Diaconescu 
a numit „o lucrare știinţifică de referinţă”.

De altfel, convingera lui Mihail Diaco-
nescu este întărită de punctele de vedere 
diferite, dar riguros argumentate, ale ce-
lorlalţi autori care semnează în această 
antologie de texte.

Câteva amintiri din Rostul Nostru So-
cial în timpul celor din urmă 40 de ani 
1866-1907 de generalul C.I. Brătianu a 
apărut în 1908. Fundaţia Culturală Ion 
I.Brătianu l-a reeditat recent.

Aflăm din primele pagini ale acestui 
volum ce anume l-a îndemnat pe genera-
lul Constantin I. Brătianu să scrie studiul 
său:„ Supuind dar,  la cercetarea celor 
îndreptăţiţi, câteva din cele ce am văzut 
practicându-se la noi în ţară și prin ţări-
le din Occident cu privire la rostul social, 
n-am altă ambiţiune, decât dorul de a-mi 
îndeplini datoria de cetăţean cu dragoste 
pentru ţară.” (pag.6)

Scriitorul Radu Theodoru, general de 
aviaţie, şi-a început intervenţia spunând: 
„este o datorie patriotică să ne cinstim 
valorile.” A urmat o mărturisire care ne-a 
emoţionat profund. 

Generalul Radu Theodoru a povestit 
că în timpul războiului, în calitate de  co-
mandant de zbor, a executat numeroase 
misiuni, orientându-se după hărţile întoc-
mite, foarte precis, de excelentul cartograf 
care a fost generalul Constantin I. Brătianu. 
Hărţile erau atât de bine realizate încât îl 

conduceau, fără greş, la obiectivul vizat.
Domnul prof.univ.dr. Ion Dodu Bălan 

a insistat asupra personalităţii generalului 
Constantin I. Brătianu, a înaltei sale pregă-
tiri şi a vastei sale culturi din care au ieşit 
la iveală lucrări importante pentru armata 
şi istoria poporului român.

Câteva amintiri din Rostul Nostru So-
cial în timpul celor din urmă 40 de ani 
1866-1907 de generalul C.I. Brătianu este 
o carte valoroasă, originală şi de o excepţi-
onală actualitate, a mai spus Domnia Sa.  

În continuare, criticul şi istoricul literar 
Florentin Popescu a adresat un laudatio 
familiei Brătienilor, o adevărată dinastie 
de oameni politici şi făuritori de cultură, 
„stâlpi de reazem ai poporului român”.

În ceea ce priveşte contribuţia  ge-
neralului Constantin I. Brătianu în plan 
geografic şi cartografic este de remarcat 
experienţa lui personală şi activitatea pe 
teren din care a rezultat viziunea cadas-
trală atât de importantă pentru „ rostul 
nostru social”.

Scriitorul Geo Călugăru a adus un oma-
giu domnului Ion I. Brătianu, contempo-
ranul nostru, admirabila gazdă, care prin 
tot ceea ce realizează - cărţi, simpozioane, 
articole de presă, evenimente, aniversări 
- duce mai departe crezul naţional şi pa-
triotic al familiei sale. 

Aspecte importante din biografia ge-
neralului Constantin I. Brătianu au fost 
prezentate de domnul prof. Cristian Ma-
rin, iar domnul Adrian Popa, redactor la 
revista Valahia, eminent om de cultură şi 
critic literar de mare prestigiu, a insistat 
asupra preocupării Fundaţiei Culturale Ion 
I. Brătianu şi a preşedintelui său de a ne 
aduce aminte de lecţiile trecutului, de ma-
rile personalităţi care au acţionat în sensul 
aspiraţiilor naţionale româneşti.

Pentru domnul Adrian Popa culegerea 
de studii şi comunicări Regăsirea nemuri-
rii realizată de domnul Ion I. Brătianu, se 
dovedeşte a fi o „reverberaţie” provocată 
de ecourile monografiei dedicate genera-
lului Constantin I. Brătianu de istoricii 
Florian Tănăsescu şi Nicolae Tănăsescu.

Un moment poetic cu o mare încărcătu-
ră emoţională a fost oferit  de actriţa Doina 
Ghiţescu.

Doamna profesoară Antoaneta Stoica, 
eminentă specialistă în topografie şi carto-
grafie, a vorbit despre cercetările Domniei 
Sale privind lucrările ştiinţifice de o excep-
ţională importanţă rămase de la generalul  
Constantin I. Brătianu.

La finalul reuniunii toţi cei prezenţi i-au 
adresat amfitrionului un călduros La mulţi 
ani! El şi-a sărbătorit ziua de naştere. 

Prin publicul invitat, prin înalta ţinută 
intelectuală a intervenţiilor şi prin nouta-
tea punctelor de vedere ştiinţifice afirmate,    
întâlnirea de la Palatul Fundaţiei Culturale 
Ion I. Brătianu a fost unul dintre cele mai 
importante evenimente culturale desfăşu-
rate în Bucureşti în ultimul timp.

Eu nu am pregătire de specialitate, 
dar am citit pe nerăsuflate cartea Câteva 
amintiri din Rostul Nostru Social în tim-
pul celor din urmă 40 de ani 1866-1907 de 
generalul C.I. Brătianu şi m-a impresio-
nat dorinţa autorului de a cunoaşte şi de a 
pătrunde în realitatea legăturii omului cu 
pământul, în câteva ţări din Occident şi în 
special în România. 

A cercetat aceste probleme din datorie 
faţă de neam şi din dragoste de patrie: „Era 
astfel o datorie pentru mine, ca cele ce în-
sumi am observat și am experimentat, să 
le supun la cercetarea celor ce sunt che-
maţi de a înlătura relele în ţară”.(pag.70) 

Generalul Constantin I. Brătianu este 
pentru noi, cei de azi, un model de atitu-
dine civică, morală şi patriotică în tot ceea 
ce a întreprins ca militar şi om de ştiinţă. 

De astfel de oameni, dăruiţi integral 
binelui public, avem nevoie întotdeauna. 

Motto:
„Cine î[i uit\ istoria, î[i uit\ 

geografia [i î[i rateaz\ viitorul”
Ion I. Br\tianu

SEMNIFICA}IILE UNEI REUNIUNISEMNIFICA}IILE UNEI REUNIUNI

@ CORINA VLAD DIACONESCU 
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Am primit, nu de mult, prin bunăvoinţa 
unui om de înaltă cultură, altoită totoda-
tă pe un profund patriotism (în persoana 
profesorului universitar dr. Mihail Dia-
conescu), o carte de mare valoare, o car-
te-album despre mănăstirea Lainici. Este 
o adevărată bijuterie în care, cu ajutorul 
tiparului, se pune în circulaţie imaginea 
mănăstirii, cu arhitectura sa, dar mai ales 
cu pictura murală realizată de Grigore Po-
pescu-Muscel („cel mai important pictor 
al Ortodoxiei europene”, cum îl considera 
acad. Răzvan Theodorescu) şi Maria Po-
pescu Dragomir.

Sperând că am trezit interesul citito-
rilor acestei reviste, voi începe prin a da 
informaţiile generale asupra titlului exact, 
asupra ediţiei etc. Aşadar, albumul in-
titulat Lainici, capodoperă a artei 
româneşti şi europene, datorat pro-
fesorului univ. dr. Mihail Diaconescu, pu-
blicat la editura Evanghelismos în 2011, a 
fost tipărit „cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. 
Irineu Popa, arhiepiscop al Craiovei şi mi-
tropolit al Olteniei”.

Avem în faţă un album şi totodată po-
vestea spusă măiestrit în cuvinte pentru 
cititorii care au trecut (sau vor trece) pra-
gul uneia dintre cele mai frumoase mă-
năstiri româneşti (dar şi europene!), situ-
ată în „mirificul defileu al Jiului”, fiind şi 

„cea mai mare mănăstire de călugări din 
Arhepiscopia Craiovei”, cum informează 
dintru început, în Prolog, autorul. 

Albumul-carte este, cum bine sublini-
ază în prefaţa-bincuvântare I.P.S. Irineu, 
„un studiu de culoare şi cuvânt”, având „o 
profunzime teologică dusă până la apo-
fatic şi o frumuseţe contemplativă exta-
tică.” Căci autorul, Mihail Diaconescu, şi 
tipograful care a reuşit să reproducă – în 
culorile originale – iconografia cunoscu-
tului locaş de cult au „trimis” cititorului o 
capodoperă. Și nu este nicio exagerare. Îşi 
va da seama oricine va deschide albumul 

dedicat mănăstirii Lainici, mănăstire ale 
cărei fresce sunt, aşa cum apreciază Mi-
hail Diaconescu în finalul Prologului, „o 
sublimă operă de artă în detaliile ei unicc 
şi în dimensiunea sa religioasă”.

Pentru a veni în întâmpinarea celor 
care vor să cunoască mai în amănunt 
acest album, vom începe prin a-i prezenta 
structura, aşa cum a fost gândită de auto-
rul său. Cele 260 de pagini cuprind nouă 
capitole1, precedate, cum am mai speci-
ficat, de o „binecuvântare”- prefaţă şi un 
prolog („Mănăstirea Lainici – capodoperă 
a artei româneşti şi europene”), închein-
du-se cu un capitol de concluzii („Tradiţie 
şi înnoire. Sub semnul sfintelor valori ale 
ortodoxiei”), urmate de un binevenit re-

zumat în limbile engleză, 
franceză, germană, grea-
că şi rusă, acoperind, 
cu alte cuvinte, o gamă 
largă de cititori străini, 
incluzând, însă, prin ul-
timele două limbi, două 
mari ramuri ale ortodo-
xei.

Nu vom trece în re-
vistă fiecare capitol pen-
tru simplul motiv că nu 
ne lasă inima (şi dorinţa 
de corectitudine!) să selectăm, aşadar nu 
am putea scoate în evidenţă numai une-
le aspecte, lăsându-le în umbră pe altele. 
Totul este atât de rotund prezentat, totul 
– în iconografie – îşi are rostul şi valoarea, 
iar scriitorul a văzut şi a spus nu numai 
istoricul mănăstirii, dar şi ceea ce pictorul 
a simţit şi a transpus în culoare, încât a 
face o selecţie ar echivala într-un fel cu o 
blasfemie.

Vom selecta totuşi câteva scurte cita-
te care vor ajuta (în opinia noastră) la a 
trezi dorinţa călătorului de a trece pragul 
lăcaşului de cult a cărui intrare „apare 
puternic marcată de un admirabil prid-
vor deschis pe zece coloane de piatră”, 
iar spaţiile dintre coloane „sunt profilate 
după modele similare de la biserica fostei 
mănăstiri Colţea din Bucureşti, o impor-
tantă ctitorie cantacuzină.” Și, după cum 
se cunoaşte, ctitoriile cantacuzine au atins 
la noi o artă de mare rafinament. În cazul 
mănăstirii Lainici este vorba de „impună-
toarea construcţie a noii biserici, cu hra-
mul Izvorul Tămăduirii” şi aceasta, după 
cum completează autorul, reprezintă 
„împlinirea unei tradiţii isihaste, într-un 
loc al unităţii spirituale româneşti pentru 
credincioşii din Oltenia, Banat şi Ardeal”.   

Vom exemplifica şi cu una dintre 
picturi, cea din biserica mare, din locul 
central, unde, aşa cum specifică şi Î.P.S. 
Irineu, se află pictura ce-l reprezintă pe 
fiul lui Dumnezeu Înomenit. Iar aceasta 
„înomenirene” nu poate să nu ne trimită 
cu gândul la cuvintele lui Nichifor Crainic, 
care, în Puncte cardinale în haos arăta, 
referindu-se la poezie, dar uşor putând 
acum să extindem ideea la artă în general, 
că „Personalitatea Mântuitorului, cu taina 
covârşitoare a Dumnezeului înomenit pe 
care o închide în ea, rămâne izvorul ine-
puizabil al inspiraţiei artistice şi culmea 
inaccesibilă, mai presus de orice imagine 
din câte au încercat să ne sensibilizeze”2. 
Directorul Gândirii şi mentorul curentu-
lui ortodoxist va afirma adeseori ideea – 

în mod direct (în eseuri) – , după ce – sub 
metafora poeziei – scrisese acele două 
versuri bine cunoscute din poezia Iisus 
prin grâu: „Și-nomenea dumnezeirea/ Și 
îndumnezeia pe om”. 

Într-o trecere în revistă a „poesiei 
noastre religioase”3, Nichifor Crainic in-
sistase pe „taina covârşitoare a Dumne-
zeului înomenit”. Însă, chiar adus atât de 
aproape de om, chiar „înomenit”, Dum-
nezeu rămâne „culmea inaccesibilă”, iar 
taina creaţiei divine, în loc să fie descifra-
tă, va fi mereu şi mereu sporită de „lumi-
na” artei.

Și pentru a ne întoarce la albumul de-
dicat mănăstirii Lainici, vom sublinia că, 
aşa cum în concepţia gândiristă, scrii-
torul trebuia să fie un „mijlocitor” între 
Dumnezeu, izvor al frumuseţii, şi „inima 
neamului care aspiră după ea”, aceasta 
fiind menirea pe care i-o cerea Nichifor 
Crainic creatorului român, tot aşa artistul 
(pictorul, pe de o parte, şi scriitorul albu-
mului, pe de alta) devin „mijlocitori” în-
tre Dumnezeu şi omul care se apropie de 
icoană şi totodată de biserică.

„Biserica umple în lume un gol spiritu-
al; arta, un gol estetic”, mai spusese Nichi-
for Crainic4.

Biserica mănăstirii Lainici, pictura re-
alizată de Grigore Popescu-Muscel şi Ma-
ria Popescu Dragomir umple – pentru cel 
ce-i trece pragul – acel gol de care fiecare 
avem nevoie.  

Un îndemn la pelerinaj, un îndemn 
la a vedea şi simţi harul divin, dar şi de a 
umple golul estetic, acea nevoie de frumos 
a omului este această bijuterie tipografică, 
acest album intitulat Lainici, capodoperă 
a artei românești și europene.

Cititorul are în faţă, reprodus fotogra-
fic, ansamblul mănăstirii, clădirile (ve-
chea şi noua biserică), precum şi icoanele 
din interior, iar imaginile sunt însoţite de 
un text amplu documentat, savant şi ac-
cesibil totodată, gândit cu mintea şi scris 
cu inima.

1   Martor şi participant activ la istoria noastră spirituală, Pridvorul bisericii mari de la Lainici 
– poartă deschisă spre cer, O capodoperă a artei murale româneşti şi europene – cronica 
pictată a isihasmului, Vizita canonică a episcopului Ghenadie al Râmnicului la schitul Lainici 
şi locuri-rele în anul 1889. Un document de epocă (Însemnări autografe), Ciclul Filocaliei, 
Pictura pronaosului, Pictura naosului, Pictura altarului, Artistul şi opera.
2   Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, Ed. Timpul, p. 104.
3   v. „Poesia noastră religioasă”, Conferinţă rostită în limba germană la Universitatea din 
Zagreb, 4 iunie 1943.
4   Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, Ed. Moldova, Iaşi, 1994, p. 126.

@ MIHAELA ALBU

Cuvânt [i culoare 
într-o bijuterie 
tipografic\

VALORI



8

Cronica Timpului l Anul III l Nr. 29 l iunie 2017RENUME

CREATIVITATEA, CA EFECT 
AL INFLUEN}EI DIVINE

@ Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
În anul 1993 la sugestia ing. Valeriu POPA şi la iniţia-

tiva prof.univ.dr. Dolphi DRIMER, la acea dată rectorul 
Universităţii Ecologice din Bucureşti (UEB), a fost înfiin-
ţată Facultatea de Parapsihologie (ulterior si-a schimbat 
denumirea în Facultatea de Psihologie şi Știinţe Cognitive). 
Despre povestea acestei facultăţi vom reveni.

În cadrul Facultăţii de Parapsihologie, o perioadă de 
timp am fost şeful catedrei de Psihotronică. În calitatea 
pe care am avut-o, am organizat câteva manifestări sub 
genericul „Creativitatea ca efect al influenței divi-
ne” la care au participat Dolphi DRIMER, Valeriu POPA, 
Alexandru MĂRUȚĂ, Felicia MUNTEANU ş.a. 

În anul 1996, unul dintre invitaţi, regretatul meu prie-
ten Dumitru Panu MISĂILESCU, inventator de geniu, un 
bun român şi un bun creştin, a reuşit să capteze atenţia 
participanţilor peste 3 ore. Expunerea sa a fost de excepţie. 
Despre creativitate şi influenţa divină asupra creatorilor, 
Dumitru Panu MISĂILESCU afirma: 

„Important este gândul de care noi suntem animaţi, 
acum, în momentul în care ne propunem să abordăm o 
tematică deosebit de complexă, ce vizează efectul de formă 
și implicaţiile lui, tematică pe care o văd ca pe un strigăt 
S.O.S. al lumii vii, deoarece dezvoltarea «știinţifică» a 
societăţii ne-a adus în situaţia pe care astăzi o trăim. Situ-
aţie de care se fac vinovaţi cercetătorii, care s-au străduit 
să găsească operatorul tehnic cu ajutorul căruia să defi-
nească și să modifice în folosul propriu forma, structura 
și compoziţia naturală a lucrurilor.

Nu am pretenţia ca toţi cititorii să vadă lumea ma-
terială așa cum o văd eu, dar, iacă se poate, să luaţi în 
consideraţie și punctul meu de vedere.

Cunoașteţi și dumneavoastră din informaţiile recente 
că «cercetătorii» au făcut posibilă clonarea și crearea de 
noi specii. Ce dorim să facem și unde vrem să ajungem? 
Oare noi nu știm că tot ceea ce ne-a fost și ne este nouă 
de folos, pentru a ne ajuta, spre a stăpâni pământul, ne-a 
fost dat de la început de DUMNEZEU?

(...) Când vorbim despre efectul de formă, pentru o 
mai bună înţelegere, va trebui să știm să stabilim, de la 
început, la ce anume raportăm tematica noastră. Nu se 
poate vorbi despre efectul de formă fără a-l cunoaște și 
a-l lega de Supraformă - Formă și Conţinut. Din punctul 
de vedere al credinţei ortodoxe, forma naște, cuprinde 
și conţine propriul conţinut, cu structura și compoziţia 
lui (forma impune totdeauna conţinutul, nu conţinutul 
forma), după cum apa dintr-un vas se găsește cuprinsă 
în forma vasului. Întotdeauna când analizăm efectul de 
formă va trebui să ţinem cont, imediat, de faptul că orice 
formă este definită de două forme: o formă spirituală și 
o formă materială.

Omul, în majoritatea acţiunilor sale, intervine conști-
ent sau inconștient pentru modificarea formei materiale, 
neglijând sau minimalizând consecinţele acestor acţiuni. 
O fi uitat el, oare, înţelepciunea bătrânilor, care spune că 
omul sfinţește locul? Nu știe el că tot omul poate strica 
locul, în așa fel încât toate lucrurile pe care pune mâna 
să rămână mutilate, din cauza influenţei negative pe care 
o exercită asupra lor? Din Biblie și din scrierile sfinţilor 
părinţi știm că influenţa negativă asupra formei lucru-
rilor aparţine diavolului, care luptă dintotdeauna pentru 
modificarea formei spirituale și pentru modificarea for-
mei conţinutului, precum și a structurii și a compoziţiei 
acestuia, cu scopul ca omul, odată ajuns într-o asemenea 
decădere, să-și piardă sacralitatea, iar odată cu aceasta și 
drepturile, împreună cu puterile cu care a fost înzestrat de 
la început, când a fost creat de DUMNEZEU, după chipul 
și asemănarea SA și când i i s-a dat, în dar (testament), 
pământul spre stăpânirea și fericirea sa. 

(...) Şlefuim un material, îi dăm o formă rotundă, de 
bilă, și cădem de acord să-i punem numele de sferă, dar 
din metalografie știm că există forme de cristalizare cubi-
că, cu feţe centrate cu volum centrat, iar dacă ne întrebăm 
bine ce înseamnă acest lucru, vom observa că, de fapt, 
aceste forme sunt date de două tetraedre înscrise în cub, 
dintre care un tetraedru este orientat cu vârful în sus, iar 
un tetraedru este orientat vârful în jos.

Dacă micșorăm aceste tetraedre cu un scop voit, deci 
dacă le facem din ce în ce mai mici, pentru a le aduce 
într-o formă de rugozitate, astfel încât ele să fie în mă-
sură să ne satisfacă parametrii tehnici conform scopului 
urmărit și reușim acest lucru, nu suntem îndreptăţiţi să 
afirmăm că am rotunjit atomul (că am modelat forma 
atomului). Atomul are forma lui arhetipală de care omul 
nu se poate atinge. Cu cât intervenim mai mult din dorinţa 

de a-l modifica, cu tot atât câmpurile energetic la care ne 
expunem sunt mai malefice. Calea de intrare în armonie 
a omului cu mediul în care trăiește sau, altfel spus, accesul 
informaţional la forma spirituală nu se poate face direct, 
ci numai prin intermediul formei conţinutului, care, deși 
mă repet, obligatoriu trebuie să aibă forma de cruce. Dacă 
omul a fost și este creat cruce, de ce îl poartă papa pe FIUL 
OMULUI ca pe un scăpătat de pe cruce? Păi crucea este 
cruce, iar noi, ortodocșii, știm ce înseamnă crucea și la 
propriu, și la figurat, semnul biruinţei şi cheia lumi-
nii. Energetica formelor recunoaște obiectiv că pe primul 
loc se situează crucea, din punct de vedere al compatibi-
lităţii, valenţelor și puterii. Cu toate acestea, ca o ironie a 
sorţii, tocmai cel care se vrea reprezentantul de frunte al 
creștinismului poartă pe cârja-i papală pe mântuitorul 
nostru IISUS HRISTOS ca pe un scăpătat de pe cruce. 
Aceasta nu este altceva decât decăderea din forma arhe-
tipală a creaţiei lui DUMNEZEU. Ştiţi și dumneavoastră 
că prin înclinarea braţelor laterale ale crucii aceasta se 
transformă într-un simbol satanic. Oare nu este aceasta 
o dovadă clară a celor afirmate în scrierile cronicarilor, 
care afirmau, încă din secolul al IX-lea, că papa și cu ai lui 
papistași au părăsit legea lui HRISTOS? Orice modificare 
a formei materiale (abatere de la normalitate) se instituie 
în patologic. De aceea, în mod obigatoriu, societatea uma-
nă va trebui să ia de urgenţă măsuri categorice pentru 
oprirea tuturor activităţilor pe care oamenii le desfășoară 
și care, în final, conduc la modificarea formei conţinutului 
(nu a conţinutului formei), a structurii și a compoziţiei 
naturale a lucrurilor. 

(...) Un efect extraordinar de periculos îl are filosofia 
luciferică, care te-mpiedică să faci ca gândurile tale să 
tacă (înfrânarea cel puţin de la păcatele lumești) pentru 
a lăsa loc cuvântului lui DUMNEZEU să pătrundă în su-
fletul tău, spre a te putea ajuta să poţi accede la o formă 
spirituală evoluată, care este mai mult decât necesară 
în vederea armonizării vieţii pe pământ. Pentru omul 
bun, cinstit și drept, alierea și ajutorarea celui mai slab 
decât el îl întărește și la propriu, și la figurat. El știe că nu 
cârdășiile cu cel tare (energia atomică, N.A.T.O. sau alte 
organizaţii și „puteri” etc), te ajută și te întăresc. Niciun 
om nu are dreptul să nesocotească celelalte forme de via-
ţă. Să ne întrebăm puţin de ce florile și iarba de pe câmp 
(grădina lui DUMNEZEU) cresc în armonie, își spectă 
fiecare dimensiunile și forma pe care le au dintotdeauna 
și nu se întâmplă același lucru, de exemplu cu legumele, 
cerealele și buruienile, care cresc în grădina omului. După 
ce se vede și după cum constatăm, se pare că așa-zisa 
dezvoltare pe bază știinţifică a societăţii, care a neglijat 
efectul de formă, ne-a cam făcut pocinogul aducându-
ne într-o criză globală. Lumea știinţifică ar fi trebuit să 
fie preocupată, de la început, de înţelegerea modului de 
preluare și conversie directă a diferitelor forme (fie ele 
de organizare, de legalizare, de manifestare socială, de 
viaţă, geometrice de cunoaștere sau energetice etc), din și 
spre forma arhetipală, în scopul de a le transforma în alte 
forme materiale utile, cu respectarea întocmai a principiu-
lui unităţii și unicităţii formei și a conţinutului său, în 
raport cu compoziţia și cu structura pe care, obligatoriu, 
trebuie să le păstrăm. (...)

Singura cale de rezolvare a ecuaţiei fericirii este re-
întoarcerea omului la credinţă, la adevărata credinţa în 
DUMNEZEI, ca abia apoi, după aceea, să primească în 
dar de la DUMNEZEU reperele sau așa-zisele balize 
tehnice după care să se dezvolte. Este bine să înţelegem 
că, de fapt, acestea ne lipsesc nouă acum. Nu este târziu, 
nici acum, pentru om să procedeze așa cum a făcut și «fiul 
risipitor» care, dintotdeauna, a fost așteptat de către tatăl 
său spre a se îndrepta (spre a se întoarce la adevăr).

(...) Călăuzit de credinţă, nădejde şi dragoste, 
omul bun trebuie să-și ajute aproapele spre a-l convinge, 
căci, cu siguranţă, în viitor, toate făgăduinţele care i-au 
fost făcute de către bunul DUMNEZEU se vor adeveri spre 
fericirea lui, până acolo încât toate lucrurile se vor înnoi, 
adică vor căpăta o formă nouă, de data aceasta forma 
fiind plină numai de lumina prin puterea adevă-
rului. Nu e vorba de conţinutul formei, nici de forma con-
ţinutului; este vorba de faptul că răul social va dispărea 
și este adevărat că făgăduinţa făcută de DUMNEZEU se 
va împlini. Sentimentul de teamă, ca îndreptare în bine 
a lucrurilor decăzute din forma lor naturală, nu va avea 
loc în viitor, este indus de diavol și susţinut de toţi adepţii 
săi, întreţinând și alimentându-și, prin aceasta, marea sa 
minciună cu care minte omenirea, minciună care susţine 
eternitatea răului. Românului, care are credinţă, DUM-
NEZEU i-a dat în dar și optimismul, adică tăria de a nu 
se teme de viitor. Optimismul fiindu-i alimentat și de faptul 
că, prin puterea credinţei, el devine înaintevăzator, adică 
vede pe cele de departe (inclusiv, forma lor din viitor) ca pe 
cele de aproape, numai că le vede într-o formă nouă. Acest 
dar aparţine tuturor celor care slujesc binelui și cred în 
schimbarea în bine, pe viitor, a tuturor formelor lucrurilor, 
fără nicio îndoială sau rezervă asupra a tot ceea ce fac”.

Invenţiile inginerului automatist Dumitru Panu MISĂ-
ILESCU, aflate în banca de date a PCT, au fost expuse la 
târguri internaţionale şi au trezit un real interes din partea 
a numeroase firme din Austria, Germania, Franţa, Anglia 
şi Australia; interes materializat prin oferte concrete de 
cumpărare a brevetelor şi de fabricare, în străinătate, a 
setului respectivelor investiţii. Acestor propuneri Dumitru 
Panu MISĂILESCU nu le-a dat curs, întrucât dorinţa sa a 
fost şi a rămas încă pentru aplicarea lor în ţară, de către 
firmele româneşti. Vom trece în revistă invenţiile sale, ele 
fiind „produsul creativităţii, ca influenţă divină”, aşa cum 
avea să declare cu ocazia unui simpozion organizat de Co-
misia de Inventică şi Transfer de Tehnologie a Academiei 
Oamenilor de Știinţa din România:

1.Turbina hidraulică (1994)
2. Maşina portabilă de mână (1994)
3. Jocul logic tridimensional (1995)
4. Pompa cu pistoane de tip axial (1995)
5. Maşina energetică rotativă (1995)
6. Corpul de iluminat (1996)
7. Maşina complexă portabilă (1996) 
8. Convertizorul de cuplu
De remarcat că inventatorul Dumitru Panu MISĂILES-

CU este singurul român şi singurul european care a reuşit, 
ca persoană fizică, să obţină pentru toate cele şase cereri 
de protejare internaţională - PCT, recunoaşteri absolute în 
domeniile din care invenţiile fac parte.

Valeriu Popa la simpozionul „Creativitatea ca efect al influenţei divine” organizat de 
Facultatea de Psihologie şi Știinţe Cognitive (aprilie 1997)

De la stânga la dreapta: prof. Alexandru Măruţă, decanul facultăţii; 
ing. Valeriu Popa (cu spatele) urmărind demonstraţiile ing. Dumitru Misăilescu Panu; 

conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase, organizatorul acţiunii
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Etapa municipală a concursului Tinere condeie şi 
a celui de reviste școlare, organizată şi coordonată de 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului București, a fost 
găzduită  în luna mai de Palatul Naţional al Copiilor, 
unde s-au evaluat şi valorificat capacitatea creatoare şi 
talentul elevilor în domeniul literar şi jurnalistic. 

Concursul naţional de creaţie literară Tinere condeie 
păstrează o tradiţie încă din 1967 şi se adresează tuturor 
elevilor iubitori de literatură din clasele VII-XII, elevilor-
membri ai cenaclurilor din şcolile gimnaziale, licee, clu-
buri şi palate ale copiilor. La ediţia din acest an, 19 elevi 
au obţinut punctajul necesar pentru calificarea la etapa 
naţională, din cei peste 250 de participanţi, reprezen-
tând unităţi şcolare ale municipiului Bucureşti: Colegiul 
Naţional „Ion Creangă”, Colegiul Naţional „Sf. Sava”, 

Liceul Teologic Adventist „Şt. Demetrescu”, Şcoala Gim-
nazială nr. 178,  Şcoala Gimnazială „I.G. Duca”, Şcoala 
Gimnazială. „I. Teodoreanu”, Colegiul Naţional „Elena 
Cuza”,  Colegiul Naţional „Spiru Haret” Colegiul Naţi-
onal Bilingv „George Coșbuc”, Şcoala Centrală,  Şcoala 
Gimnazială Nr. 194, Şcoala Gimnazială nr. 197. 

Comisia care a evaluat lucrările elevilor a fost formată 
din membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Ro-
mânia: Rodica Subţirelu - poetă, Petre Răcănel - scriitor, 
precum şi profesori de specialitate, coordonatori de cer-
curi şi cenacluri literare. Juriul a apreciat textele care au 
dovedit sensibilitate, inventivitate creativă, autenticitate, 
originalitate, acurateţe gramaticală şi stilistică, modul 
atractiv şi ingenios de tratare a temei expuse, a conţinu-
tului şi formei, în particular şi în ansamblu. Pentru a se 

asigura o maximă obiectivitate a jurizării, nicio lucrare 
nu a fost semnată de către autorul ei, ci a purtat câte 
un moto sugestiv, la liberă alegere. Numărul mare de 
participanţi din acest an şi calitatea creaţiilor proprii, la 
cele patru secţiuni: poezie, proză, dramaturgie şi eseisti-
că, au dovedit că elevii au preocupări literare serioase şi 

redutabile. Prin descrieri şi metaforizări surprinse într-o 
tematică bogată, „tinerii scriitori” au reinventat locuri şi 
personaje, au creat o lume nouă, plină de culoare, s-au 
recreat pe ei înşişi. 

La Concursul de reviste școlare au intrat în competiţie 
publicaţiile redactate la nivelul unităţilor şcolare bucureş-
tene, în format de ziar, revistă sau foi volante, acoperind 
diverse arii de adresare şi conţinut: reviste-magazin, 
oglindind complex întreaga activitate a clasei/unităţii 
de învăţământ, reviste în limbi străine şi reviste de nișă, 
dedicate unor subiecte sau discipline bine circumscrise: 
reviste beletristice, ştiinţifico-tehnice, de cultură artistică, 
ştiinţifico-fantastice, umoristice sau de atitudine. Din-
tre cele 84 de publicaţii intrate în concurs, s-au distins 
15 reviste şcolare, şi anume: Recreaţia (Liceul Teoretic 

Internaţional de Informatică), LZR (Colegiul Naţional 
„Gheorghe Lazăr”), Ados (Colegiul Naţional „Grigore Mo-
isil”), New Horizons (Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”), 
Hronica (Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai”), Zoom 
(Colegiul Tehnic „Petru Maior”), Cuvinte potrivite (Liceul 
Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”), Giornale Dantesco 

(Liceul Teoretic „Dante Alighieri”), Orizonturi (Colegiul 
Tehnic „Anghel Saligny”), Avant Garde (Colegiul Econo-
mic „Virgil Madgearu”), Laboratorul știinţelor (Școala 
Gimnazială nr.108), Chimia pentru toţi (Liceul Teore-
tic „Tudor Vladimirescu”), Treptele cunoașterii (Școala 
Gimnazială nr. 193), Paper teen (Liceul Teoretic „Ion 
Barbu”), Buburuza veselă (Școala Gimnazială „Avram 
Iancu”). La acest concurs, juriul a urmărit ca articolele 
şi desenele/imaginile publicate în paginile revistelor să 
fie, în primul rând, creaţii ale elevilor, apoi, s-au avut în 
vedere  valoarea instructiv-educativă a conţinutului, bo-
găţia şi varietatea materialului editat, calitatea expresiei, 
respectarea normelor lingvistice, inventivitatea, creati-
vitatea, folosirea diacriticelor, estetica şi ingeniozitatea 
prezentării grafice şi originalitatea tehnoredactării. Fi-
ecare ediţie a concursului de reviste şcolare dovedeşte 
spiritul competitiv în care sunt antrenaţi atât elevii, cât 
şi profesorii-coordonatori şi confirmă ceea se spunea 
James Russell Lowell: Creativitatea nu înseamnă să 
găsești un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.

Un alt proiect important, Festivalul Naţional de Tea-
tru pentru Elevi „George Constantin”, etapa naţională, 
urmează a se desfăşura în perioada 2 - 4 iunie 2017, la 
Colegiul Naţional„Matei Basarab” din Bucureşti. Având 
ca deviză cuvintele lui George Constantin: Pentru mine 
regizorul, regizorul bun, nu poate fi decât educatorul, 
pedagogul, îndrumătorul unor elevi fără vârstă. Îna-
inte de a fi director de scenă ar trebui să fie animator, 
prieten devotat, colaborator, artist și creator. Pentru 
actor un asemenea regizor poate însemna totul, peste 
200 de producţii, din 37 de judeţe, au fost înscrise pentru 
etapa de preselecţii, la secţiunile monolog şi piese de 
teatru. În etapa finală a festivalului-concurs au rămas 6 
producţii la secţiunea monolog - liceu (la nivel gimnazial 
nu a fost admis anul acesta niciun monolog) şi  28 de 
piese de teatru - gimnaziu şi liceu,  în cadrul cărora îşi 
vor da concursul cei mai talentaţi elevi din ţară în arta 
teatrală. Sâmbătă 3 iunie şi duminică 4 iunie 2017 se 
vor organiza pentru trupele de liceu, admise în festival, 
câte 2 workshop-uri cu domnii Andy Kempe (Anglia) şi 
Cristian Dumitrescu (Fundaţia Culturală Σ- Art). Acest 
eveniment se desfăşoară sub egida Primăriei Sectorului 
3 Bucureşti de către Inspectoratul Școlar al Municipiului 
Bucureşti, Casa Corpului Didactic Bucureşti, Fundaţia 
Culturală „George Constantin” şi Colegiul Naţional „Ma-
tei Basarab” din Bucureşti.

@ ELENA ȘTEFAN 
– Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare 

@ OLIMPIA IONIŢĂ 
– profesor metodist

E mai bine să dai 
greş în originalitate 

decât să ai succes 
în imitaţie.

Herman Melville

Literatur\, teatru [i jurnalism [colar
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(urmare din numărul trecut)
Palatul a fost comandat de prinţul D. Cantemir, pentru 

familia sa, lucrările de construcţie începând în anul 1720. 
A fost considerată una dintre cele mai elegante locaţii din 
oraş. Interiorul clădirii avea scări din marmură, holul de 
recepţie se afla la etaj, un mare salon, având balcoane. 
După moartea lui Petru I, întreaga nobilime rusă, inclu-
siv  membrii familiei lui D. Cantemir (Maria, Matei, Con-
stantin, Șerban, Antioh, Smaragda-Ecaterina) au adoptat 
obiceiul de a-şi împodobi camerele nu numai cu icoane 
încadrate în rame preţioase, sau cu oglinzi impunătoare,  
ori cu arme,  dar şi cu diferite picturi, reprezentând peisaje, 
naturi moarte, portrete realizate de maeştri occidentali. 
Unii cercetători ruşi au constatat că felul cum îşi amenajau 
Cantemireştii interioarele palatelor a devenit reprezentativ 
pentru întreaga nobilime rusă din prima jumătate a sec. al 
XVIII-lea. Cu alte cuvinte, Palatul Cantemir a jucat rolul 
unui „arbiter elegantiarum” al capitalei Țarului Rusiei.

Fostul domnitor moldovean moare însă în 1723, lucră-
rile finalizându-se abia în 1725, astfel încât la ceremonia de 
inaugurare iau parte doar urmaşii domnitorului: văduva 
sa, împreună cu cei patru copii, care au moștenit aceas-
tă proprietate. În decursul vremii, reşedinţa nobiliară a 
avut mai mulţi posesori.  „Palatul Cantemir” a fost sediul 
Ambasadei Turciei la Sankt-Petersburg. Turcia intrând 
în război de partea Germaniei,  diplomaţii acestei ţări au 
părăsit ţara.

Deşi ghidurile mai vechi, dar şi cele mai noi ocolesc 
acest subiect, clădirea a adăpostit sediul primei bănci 
americane deschisă în acest oraş, în anii Primului Război 
Mondial: „NCB” (National City Bank of New –York, filiala 
Petrograd), care a transformat etajul 2 în ghişee de bancă, 
dotându-l cu maşini de socotit sau numărat banii etc.

Un autor american, Leigh W. Rogers (1893-1972) a 
descris detaliat înfăţişarea „Palatului Cantemir”, deve-
nit sediu al unei mari bănci americane, la 1914, precum 
şi experienţa trăită de acesta, ca funcţionar al acestei 
instituţii. Manuscrisul memoriilor sale se află în „Biblioteca 
Congresului” SUA. Tot aici se află şi textul nepublicat al în-
semnărilor sale, intitulate „Czar, Revolution, Bolsheviks”,  
unde a consemnat tot ceea ce a notat în jurnalul său per-
sonal în perioada 1816-1919.

„Situat la doar câteva clădiri dincolo de Palatul de 
iarnă al Țarului,  și direct peste stradă de Palatul de Mar-

mură, această  clădire este 
una dintre cele mai frumoase 
locaţii din  oraș. Turcii trebuie 
să fi cheltuit o avere, pentru 
că sunt minunate decoraţiuni 
interioare”, spune autorul, 
arătând că orice client al băn-
cii trebuia să urce treptele de 
marmură ale scării mari, să gli-
seze peste podeaua foarte lus-
truită a sălii de recepţie, pentru 
a intra în salonul mare, enorm, 
decorat în stil victorian cu su-
perbe picturi murale, având 
tapiserii, oglinzi cu aur, cadre 
de mătase, podele încrustate, 
scaune acoperite cu aur şi ta-
piserii. „Tâmplarie sculptată 
si mobilier masiv, însă acum 
aceste camere dau aerul unei 

bănci, având cuști, mașini de numărat banii și birouri 
instalate peste tot”, mai adaugă autorul.

Pentru obţinerea autorizaţiei, autorităţile locale au im-
pus doar câteva condiţii, şi anume ca în fiecare încăpere 
să existe un portret al Țarului şi al soţiei sale, precum şi o 
icoană, iar la inaugurare, toate camerele să fie sfinţite de 
un sobor de preoţi, ceea ce bancherii americani au trebuit 
să accepte. Detalii semnificative cu privire la transformarea 
„Palatului Cantemir” într-o clădire cu destinaţie de bancă 
întâlnim şi în Teza de Doctorat a lui Lyubov Ginzburg, in-
titulate „Confronting the Cold War Legacy: The forgotten 
History of The American Colony in St. Petersburg A Case 
Study of Reconciliation”.

Aflăm din acest studiu academic faptul că  scriitorul  
Somerset Maugham  şi-a deschis în vara anului 1917 un 
cont la „National City Bank”, filiala din Petrograd, fiind 
trimis aici de către şeful serviciului de spionaj ale Marii 
Britanii, Sir William Wiseman, sub acoperirea de scriitor 
care adună materiale pentru viitorul său roman, în realitate 
misiunea sa era aceea de a încerca să obţină informaţii 
secrete. Experienţele trăite de scriitor în Rusia au devenit 
izvor de inspiraţie pentru cartea sa scrisă în 1928, „Ashen-
den, or, the British Agent”1. 

După Revoluţia din 1917, clădirea a avut mai multe 
întrebuinţări, a aparţinut „Universităţii de Cultură și Artă” 
din Sankt-Petersburg iar în prezent aici funcţionează „Re-
gistrul de Navigaţie Maritimă al Rusiei” .

În literatura de specialitate, Palatul Cante-
mir mai este cunoscut şi sub numele „Palatul Gromov 
(Ratkov-Rozhnov)”, abia recent, din raţiuni de marke-
ting turistic, acesta începe să fie recomandat sub nu-
mele „Кантемировский дворец” („Kantemirovski 
Dvoreţ”), adică „Palatul Cantemir”2.  

Istoricul „Palatului Cantemir” 
din Sankt-Petersburg

La începutul secolului al XVIII-lea, terenul de pe cheiul 
Nevei a aparţinut lui Ipat Mukanov, ofiţer în armata ţaristă, 
fiind cumpărat în anul 1715 de domnitorul moldovean Di-
mitrie Cantemir.  Palatul a fost construit în stilul „baroc 
petrin”, cu două tronsoane laterale, având fiecare faţade 
cu decoraţiuni arhitecturale.

În cadrul „Departamentului de Tipărituri și Desene” 
al „Muzeului Naţional al Suediei” se păstrează trei schiţe 
din perioada construcţiei (1720-1725), prezentând faţada 
principală a Palatului, cu vedere spre Neva, precum şi cele 
două părţi laterale (spre „Palatul de Marmură” şi spre 
strada Millionnaya).

De asemenea, faţada principală, cu vedere spre cheiul 
Nevei, are trei părţi, una centrală şi două laterale.

Sunt de remarcat pilaştrii, care asigură separarea fe-
restrelor, geamuri mici, de formă pătrată, precum şi fron-
toanele din zona acoperişurilor.

Aripa dinspre strada Millionaya a avut în centru un arc 
de cerc  mare, marcând locul de intrare în curte, fiindcă 
intrarea principală în Palat urma să se facă pe aici, printr-
un pridvor special amenajat. În decorarea ambelor aripi 
laterale s-au folosit pilaştri rustici.

La parterul Palatului se afla un spaţios hol, iar deasupra 
lui, la etajul al doilea, se afla sala principală, cu o înălţime 
dublă, unde impresiona un şemineu lucrat de tatăl arhi-
tectului,  Bartolomeo Karlo Rastrelli.

Pe fiecare parte a holului spaţios erau dispuse, simetric, 
camere mari. Pentru a accentua înălţimea clădirii, etajele 
superioare erau marcate de pilaştri decoraţi artistic. În anul 
1743, la etajul ultim a fost amenajată Biserica „Muceniţei 
Feodora Stratilat”, sfiinţită la 4 februarie acel an de către 
protopopul „Catedralei Sf. Isaac” din Sankt - Petersburg.

La începutul secolului XIX, „Palatul Cantemir” a fost 
modelat în stil strict clasicist de către arhitectul Luigi Rus-
ca, faţadele şi interioarele construcţiei fiind refăcute.

Cantemir nu a locuit în acest palat, el murind în timpul 
campaniei Țarului Petru cel Mare în Persia. Ca o ciudată 
coincidenţă, remarcăm faptul că, în tot veacul al XVIII-lea, 
locatarii acestui palat nu au avut o şedere îndelungată în 
spaţiul său elegant, istoria consemnând un mare număr 
de nume de proprietari.

După moartea lui Dimitrie Cantemir (1723), între cei 
patru copii ai săi şi cea de-a doua soţie a început un proces 
de partaj, care a durat o perioadă însemnată de timp.3

Potrivit unor surse, palatul ar fi revenit văduvei lui 
Cantemir, însă potrivit altora, impunătoarea clădire ar fi 
fi fost căpătată prin partaj de Antioh şi fiul său, Constantin 
Cantemir Dimitri, ofiţer în celebrul Regiment de elită Pre-
obrazhensky. După moartea lui Antioh Cantemir (1744), 
fraţii lui mai mici, Matei şi Șerban/Serghei, au dat în ju-
decată pe mama lor vitregă, prinţesa Trubetzkoy (Prinţesa 
de Hesse-Hamburg).

În anul 1726, în acest palat a locuit Vasiliy Kirilovich 
Trediakovsky, de la care a învăţat Antioh Cantemir ruseşte 
şi s-a deprins cu versificaţia în această limbă. Se mai spune 
că, în anul următor, aici a stat contele Burhard Minih.

Timp de doi ani, în perioada 1755-1757, clădirea a 
găzduit sediul Ambasadei Engleze, unde fusese angajat 

Palatul lui Dimitrie Cantemir 
de la Sankt-Petersburg

@ DAN TOMA DULCIU

Faţada laterală a „Palatului Cantemir” din Sankt-Petersburg

„Palatul Cantemir” (1911)
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în calitate de secretar viitorul rege polonez Stanislaw 
Poniatowski.

Conform legislaţiei ruse, bunurile mobile şi imobile 
revin întotdeauna primului născut, de sex masculin, şi nu 
surorilor acestuia. De aceea, averea lui Dimitrie Cantemir 
s-a transmis descendenţilor pe linie bărbătească. Astfel, 
tablourile cu portretele lui Dimitrie Cantemir au trecut 
în posesia lui Constantin Cantemir, iar de la el la Șerban 
Cantemir.

După moartea acestuia din urmă, cum nu au mai exis-
tat moştenitori direcţi, de sex masculin, dar şi conform 
testamentului (Scrisoarea Testament, din 22 decembrie 
1776,4) cea mai mare parte a averii sale a trecut în posesia 
Coroanei ruse.5

Potrivit aceluiaşi testament, documentele, manus-
crisele, cărţile acumulate în casa lui Șerban Cantemir de 
la tatăl şi fraţii săi, au fost depuse, după 1780, de N. N. 
Bantâş-Kamenskii la „Arhiva Principală” din Moscova a 
Ministerului de Externe al Rusiei.

Țarina Ecaterina a II-a a cumpărat în 1762 palatul de 
la urmaşii lui Dimitrie Cantemir, pentru a fi oferit conte-
lui Alexei Petrovich Bestuzhev-Ryumin, întors din exil. 
După moartea contelui, moştenitorii acestuia vând pala-

tul, la rândul lor, în 1768, contelui Vladimir Grigorevich 
Orlov. Acesta, după ce se mută la Moscova, în 1775, vinde 
mai departe proprietatea de pe malul Nevei contelui Paul 
Martinovich Stavronsky. Acesta avea obiceiul de a vorbi 
în versuri cu slugile sale, cerând să i se răspundă tot în 
versuri. El amenajează într-una dintre încăperile mari ale 
palatului o sală de spectacole de teatru, de operă, concerte.

După moartea acestuia, soţia sa, Ekaterina Vasilievna, 
se recăsătoreşte în 1798 cu contele Julius Pompeevich Lit-
ta, nobil cunoscut de ea la Napoli, palatul intrând astfel în 

proprietatea soţului. J.P.Litta a 
fost reprezentantul „Ordinu-
lui Cavalerilor de Malta” în 
Rusia. Acum, arhitectul Luigi 
Rusca reconstruieşte în stil cla-
sic şi partea palatului dinspre 
strada Millionnaya.

După decesul contesei, 
soţul său J. P. Litta vinde o 
parte  din clădire Ministe-
rului de Finanţe, respectiv 
partea dinspre strada Milli-
onnaya, iar după moartea 
contelui Litta, întreaga casă 
revine acestui minister.

În clădire se vor insta-
la tipografia Ministerului 
de Finanţe, birourile dar şi 
locuinţele miniştrilor titulari, 
E. F. Kankrin, respectiv F. P. 
Vronchenko.

În anul 1868, comercian-
tul N. D. Lohovitsky cumpără 
de la trezorerie acest Palat şi ordonă arhitectului Ludwig 
Fontana să reconstruiască clădirea.

 Acesta modifică interioarele, întăreşte construcţia şi 
înnoieşte faţada de pe strada Millionnaya. Comerciantul 
nu apucă să trăiască aici, casa fiind locuită de fratele său, 
care închiriază restul palatului, printre chiriaşi numărân-
du-se şi ministrul de război, feldmareşalul D. A. Milyutin.

În anul 1875,  I. F. Gromov, mare sprijinitor ale artei, 
cumpără acest palat şi, la cererea sa, arhitectul Karl K. Ra-
chau (1832-1880), unul dintre reprezentanţii proeminenţi 
ai „stilului eclectic”, reconstruieşte, în 1879, complexul 
palatului , dând un alt aspect exterior clădirii concepute 
de Rastrelli. Astfel, faţadele sunt remodelate, având motive 
repetate, fracţionate, specifice clasicismului timpuriu, cu 
introducerea unor elemente ale „stilului baroc”. El con-
feră interiorului un aspect nou, aici predominând „stilul 
gotic”, dar mai cu seamă 
„rococo”, un stil specific 
Regelui Ludovic al XVI-lea. 
Acest aspect s-a păstrat şi în 
prezent. 

Astfel, pe faţada dinspre 
Neva el a aplicat cariatide 
„în stil egiptean”, iar în 
colţul dinspre strada Milli-
onnaya, respectiv „Palatul 
de Marmură”, el a reali-
zat trei figurine feminine, 
simbolizând „fertilitatea”, 
„arta” şi „navigaţia”.

Ornamentaţia interi-
oară a palatului reprezintă 
opera sculptorului A.M. 
Opekushin şi a artistului 
K.L. Alliaudi.

După moartea lui Gro-
mov, survenită în 1882, 
deţinător al Palatului a de-

venit Vladimir Ratkov-Rozhnov, primar al oraşului timp 
de patru ani, proprietar de mine de aur în Siberia şi Urali, 
care avea în proprietate nu mai puţin de 15 case în Sankt-
Petersburg. Fiul său a locuit aici până în anul 1917, de aceea 
construcţia mai este cunoscută şi sub numele „Palatul 
Ratkov-Rozhnov”.

În apartamentele situate în aripile „Palatului Can-
temir” dinspre „Palatul de Marmură” şi dinspre strada 
Millionnaya  au locuit mult timp sculptorul V. I. Ingal 
(1901-1966) şi poetul A. A. Prokofev (1900-1971), iar din 
1986, această parte a clădirii a fost transferată „Institutu-
lui de cultură din Sankt-Petersburg”. Partea „Palatului 
Cantemir”, aflată pe malul Nevei, găzduieşte „Registrul 
Maritim Naval al Federaţiei Ruse” care, cu ocazia împli-
nirii a 90 de ani de existenţă, în anul 2003, s-a implicat 
în renovarea clădirii, interior şi exterior.

(continuare în numărul viitor)

„Palatul Cantemir”, vedere din interior

„Palatul Cantemir”-  Figurine feminine,
simbolizând „fertilitatea”,

”arta” și ”navigaţia”

„Palatul Cantemir”, din Sankt-Petersburg,
la începutul secolului XX

Faţada principală a „Palatului Cantemir”
din Sankt-Petersburg (cariatide în stil egiptean)

1   Garden City: Doubleday, Doran & Company, inc., 1928.
2   Face parte din patrimoniul cultural al Rusiei, conform Hotărârii Guvernului Federaţiei Ruse, numărul 527/10.07.2001.
3   Dintre copiii lui Dimitrie  Cantemir (4 fii şi 2 fiice din  prima căsătorie, cu domniţa Casandra: Maria, domnişoară de onoare a împărătesei 
Anna Ivanovna; Prinţesa Maria nu s-a căsătorit niciodată. A rămas la curtea lui Petru până la moartea acestuia. S-a stabilit apoi la Sankt-Pe-
tersburg, unde a găzduit un salon literar. A fost doamna de onoare a Marii Ducese Natalia, între anii 1727 şi 1728, şi a împărătesei Ana a Ru-
siei. Frumoasa prinţesă Maria şi-a găsit sfârşitul la 54 de ani, în 1754, în urma unui accident stupid. La o plimbare a căzut din şaretă, după ce 
caii s-au speriat şi au luat-o la fugă. Accidentul i-a fost fatal. Matei-căsătorit cu principesa Agripina Lobanov-Rostovski, Constantin, căsătorit 
cu principesa Anastasia Galiţin, Șerban sau Serghei, necăsătorit, Antioh, necăsătorit, şi Ecaterina, precum  şi 2 fii şi o fiică din a doua căsăto-
rie: Smaragda, căsătorită cu principele Goliţin, ambasadorul Rusiei la Viena). Dintre aceştia, Antioh (1708-1744),  este considerat drept unul 
din întemeietorii clasicismului în literatura rusă şi o figură remarcabilă a culturii universale. Între anii 1732-1744, Antioh Cantemir a fost 
ambasador al Rusiei în Anglia şi Franţa. A murit în anul 1744 la Paris, la doar 35 de ani. Fiul lui  Dmitrie Cantemir a fost aşadar  şambelan şi 
sfetnic de taină, dar şi  poet (reformator al versificaţiei silabice). Fiica lui Dimitrie din a doua căsătorie, Smaragda-Ecaterina (1719-1761), a fost 
soţia cneazului Dmitri Mihailovici Goliţîn (1721-1793), sfetnic de taină al Țarului, ambasador la Viena, fondatorul spitalului Goliţîn din Mos-
cova. Se afirmă că averea lui Antioh Cantemir a fost lăsată moştenire nepoatei sale, contesa Bulgari, ceea ce a dat naştere unui alt şir de 
procese, care au durat mult timp.
4   Жудин И. М., Семья Кантемира и Дмитровка, Орел, 2005, с. 53-54
5   Ukazul Senatului din 10 şi 11 iulie 1780 (ibidem, p. 67-71).
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- Şansa mea și a cititorilor este că explicaţi lucruri ex-
trem de sofisticate pe înţelesul oricui.

- Iată un singur exemplu. Aromoterapia! Întrebaţi acum 
pe orice medic sau pe oricine să vă spună ce este. Aţi auzit 
dvs. vreodată un medic să citească vreo aromogramă? Nici 
nu există aşa ceva. În momentul de faţă se cunoaşte foarte 
bine că sunt substanţe, ca uleiurile volatile, care sunt unele 
dintre ele plante biblice şi care, într-adevăr, rezolvă proble-
me pe care nu le poate rezolva niciun fel de medicament.

Or, nu poţi să discuţi cu cineva să-i spui despre ele, că 
spune, lasă-mă, domnule, în pace cu treaba asta. Busuio-
cul, de exemplu, ca plantă biblică. Bătrânii noştri legau de 
icoana din camera copilului două buchete mari.

Cercetările noastre arată că acesta emitea uleiurile vo-
latile din el pe o durată de 4-5 luni de zile, timp în care 
camera respectivă era sterilă, marea majoritate a bacteriilor 
mureau. Copilul respectiv dormea liniştit Și nu putea să-l 
afecteze nimic. Chiar dacă era mai murdar, dacă îşi punea 
mâna pe faţă de pe corp sau de unde vrei. Busuiocul este 
folosit în biserică pentru sfinţirea apei.

De ce? Iar lumea după ce stă în biserică mai multă vre-
me, deşi sunt mulţi acolo, zice, am ieşit liniştit. Da. Pentru 
că acolo uleiurile volatile dau această stare, acţionează pe 
SNC - sistemul nervos central. Acum este dovedit ştiinţific 
şi busuiocul e una dintre plantele care, într-adevăr, asta 
face, pe SNC acţionează, pe creierul frontal, îţi limpezeşte 
mintea, de aia spune omul când iese din biserică că a ieşit 
curat şa.m.d. Este o plantă specială, şi te întrebi de ce nu se 
foloseşte altă iarbă, că s-a încercat în alte religii, dar toată 
lumea foloseşte busuiocul, fiindcă este cel mai activ din acest 
punct de vedere. Aş putea spune mai mult, chiar să fac o 
paranteză cu o întâmplare în Pakistan, când am fost chemat 
de un fost student al meu, care ajunsese prim-ministru. Am 
fost invitat şi m-am dus, că era în perioada sărbătorilor, la 
o moschee, m-a pus să mă descalţ, am mers aproape 150 
de metri unde mi-am lăsat încălţămintea, ziceam, dacă îmi 
mai găsesc pantofii, n-are importanţă, o să cumpăr alţii. 
Și am ajuns undeva, unde eu când am văzut modul cum 
se proceda să se ia apa sfinţită, am căzut pe gânduri. Erau 
nişte vase cam de 10.000 de litri, două vase cu scară de jur-
împrejur şi fiecare cu mâna lui, aşa cum era, curat, murdar, 
băga mâna şi îşi lua apă. Eu m-am scuturat când am văzut 
asta şi omul de lângă mine îmi spune, domnule profesor, 
eu personal m-am ocupat de această problemă şi să ştiţi 
că apa respectivă care în momentul când bagă ăştia mâna 
acolo, apa aia se sterilizează şi este total pură. Nu mi-a venit 
să cred şi l-am rugat să-mi dea şi mie o jumătate de litru de 
apă, nu spun că am avut probleme la graniţă, că ce fac eu 
cu apa? Am făcut aici toată verificarea.

Și atunci întrebarea mea, că apa se infectează, că doar 
văzusem oameni cu mâini murdare şi răni, şi intenţionat 
dădeau aşa cu mâna prin apă să se vindece, a primit un 
răspuns. Mi-am definitivat ideea că busuiocul are această 
proprietate de a steriliza. De asta busuiocul l-am introdus în 
cultură şi în pro gramele de cercetare şi a devenit o compo-
nentă a multor produse acum când se cunosc foarte multe 
despre el. Am aflat, de pildă, că are 170 de componente utile 
în el, nu 2-3 cum credeam.

- Deci apa aceea de la moschee era, practic, sterilizată 
cu busuioc?

- Da. Apa sfinţită se face tot cu busuioc şi la ei. Chiar 
deschiderea şi închiderea Ramadanului la arabi, de exem-
plu, se face tot cu busuioc, aşa că nu suntem noi ăia care 
am inventat ceva. Deci, asta era o constatare. Acest lucru 

mi-a permis mie, după aceea, să-l folosesc în diferite alte 
combinaţii şi am reuşit să fac câteva produse în care com-
binând uleiurile volatile să obţin produse sterile.

De exemplu, am făcut un produs, deodorantul natural, 
aşa am vrut să-i spun, o să mergem cu el mai aparte, şi 
acolo avem patru componente extrase din Plante medici-
nale, dar lângă ele am mai pus şi nişte gemoderivate - o 
nouă ştiinţă care la noi nu a apărut şi nu ştie lumea ce este 
exact, iar când vede cineva un gemoderivat, spune cum e 
posibil să aibă 20 de întrebuinţări, asta e o buruiană, cum 
să vindece 20 de afecţiuni ale omului? Pentru că iarăşi mă 
întorc ca să termin treaba cu Pakistanul, şi după ce am 
venit acasă, am făcut cercetările, am făcut acest deodorant 
natural cu gemoderivat împreună şi care distruge, vă rog 
să reţineţi, stafilococul auriu pentru care, în momentul de 
faţă, vă rog să-mi arătaţi şi mie un medicament de sinteză, 
în afară de antibiotice care îl distruge. Cel mult pentru o 
săptămână şi apoi reapare. Distruge apoi aspergilusul, care 
este sursa tuturor îmbolnăvirilor de primăvară, de iarnă, 
de toamnă, şi mai distruge aproape toate aceste bacterii 
care primăvara sunt cele care te fac să ajungi foarte bolnav.

- Este pentru uz extern?
-Da.
- Există ceva similar și pentru uz intern?
- Să ştiţi că mi-aţi pus o întrebare logică şi bună, văzân-

du-i proprietăţile şi spunându-mi medicii că se cuibăresc 
în zona gâtului şi nasului, m-am dus şi i-am făcut toxici-
tatea la Cantacuzino, şi nu are nicio toxicitate, am şi certi-
ficat, şi atunci l-am dat şi pentru nas şi gât şi în momentul 
de faţă, n-am scos produsul de uz intern pe piaţă încă, dar 
o să-1 scoatem şi oficial, pentru că acum avem toate datele, 
dar produsul ca atare rezolvă toate simptomele.

Vedeţi că la mine în întreprindere, deşi acum sunt gripe 
peste tot, niciunul de aici nu se îmbolnăveşte, pentru că 
le-am spus la toţi, la şefii de secţie să le folosească.

- Şi știu că este foarte bun și pentru mucegai.
- Exact. Toate mucegaiurile le distruge. Este un produs 

pe bază de plante, arătaţi-mi şi mie ceva similar, în afară de 
produsele astea chimice care distrug mucegaiul, dar te dis-
trug şi pe tine ca om când ai respirat, fiind toxice, iar ăsta 
distruge mucegaiul fără să distrugă nimic din organism.

Gemoterapia - programul genetic al plantelor 
la baza gemoderivatelor

- Spuneţi-mi mai multe despre gemoterapie. Lumea 
încă nu știe multe despre ea și înţeleg că nici medicii.

- Aş vrea să vorbesc într-adevăr despre această ştiinţă 
care este gemoterapia - programul genetic de dezvoltare 
al unei plante.

Dintr-o sămânţă se pleacă, aţi văzut cum dă colţul, 
creşte, se dezvoltă, ei bine, e o asemănare teribilă în Pro-
gramul acesta genetic de dezvoltare a acestei plante, fie 
arbuşti sau pomi, în programul ăsta se dezvoltă o serie de 
substanţe şi enzime care sunt identice cu ale organelor 
noastre interne, cu cele din ficat, inimă, splină ş.a.m.d. şi 
chiar şi creier. Din acest motiv, anumite gemoderivate au 
întrebuinţări pentru a vindeca sau rezolva o problemă din 
organismul nostru intern. Și omului nu-i vine să creadă 
când aude că toate tipurile de celule, şi sunt celulele care 
la o anumită etapă sunt pentru un organ, la o altă etapă 
pentru un alt organ. Deci, celulele sunt valorificate atunci 
când trebuie. Dar pentru asta trebuie să înţelegi mecanis-
mele biochimice.

- Poate e mai simplu, mai ușor de înţeles, am mai dis-
cutat acest lucru, că viaţa, cărămizile vieţii în anumite 

etape de dezvoltare sunt identice la toate organismele, 
ale plantelor sau ale animalelor mai evoluate sau mai 
puţin evoluate.

- Aşa este. Treaba asta a spus-o profesorul Pop D. Popa 
acum 57 de ani despre celulele stem, vă daţi seama că 
aceste celule le-am găsit pe urmă la larva de albină în ziua 
a 7-a, şi de aici am făcut şi produsul Larvalbina, care iarăşi 
a luat un premiu internaţional şi consensul ţărilor ca o 
premieră mondială, fiindcă am reuşit să păstrez larva şi 
proprietăţile ei exact aşa cum sunt ele.

Vreau să vorbesc însă despre o a treia ştiinţă, care la noi 
nu s-a practicat, nu se practică şi habar nu avem despre 
ea: enzimologia.

Organismul uman este un organism care, cum spune 
Helene Cutler, când se va cunoaşte această ştiinţă nu va mai 
fi nevoie de niciun fel de substanţă şi de medicamente în 
tratarea oamenilor, pentru că toate dereglările, toate bolile, 
inclusiv din burta mamei, nu au decât o cauză: enzimele. 
Lipsesc anumite enzime, mama nu e în stare să le fabrice 
pentru că nu are ce trebuie, nu a mâncat când şi ce trebuie.

Din cauza asta, enzimologia merită să fie, şi am rugat 
ca măcar informativ să fie trecută ca ştiinţă la medici şi 
farmacişti în programele lor analitice. Nu m-au înţeles. Mai 
mult, acum câţiva ani, m-am oferit să plătesc eu profesorii 
respectivi, să dau eu oamenii care să vorbească dacă nu au 
specialişti, dar nu am găsit nicio înţelegere.

- Nu v-aţi gândit, totuși, să faceţi niște cursuri la care 
să participe cei interesaţi, să aibă chiar o structură uni-
versitară, postuniversitară, de medicină naturală, pe baza 
cercetărilor pe care le aveţi, a rezultatelor mari pe care 
le-aţi obţinut?

- Acest lucru noi îl facem aici la Hofigal şi cu medicii, şi 
cu toţi ai noştri, dar în afară nu poţi să faci, pentru că trebuie 
să-ţi fie recunoscut acest curs de către ministerele de resort, 
respectiv Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii. 
Unde să mă duc la Ministerul Sănătăţii cu aşa ceva? Cine 
mă bagă în seamă cu aşa ceva? Eu m-am luptat 7-8 ani de 
zile pentru o singură plantă ca să pot să o aduc la normal, 
să-i schimb statutul! E vorba de cânepă.

În sfârşit, acum pot să vă declar că au ieşit toate apro-
bările şi cânepa în România este oficial planta care n-are 
nicio toxicitate, o plantă a viitorului, cum a fost în trecut, 
planta numărul 1 a României. Însă pentru ce vorbeam, cu 
gemoterapia, cu cine să mă lupt? Cu morile de vânt? Nu-mi 
dă nimeni nicio aprobare, pentru că nu este recunoscută 
ca ştiinţă.

O să mă întrebe că vreau să pregătesc pe cineva, pentru 
ce, anume şi ce să facă el? Iar ca să vină unul să se pregă-
tească, trebuie să fie unul dintre cei despre care spuneam 
înainte, să-i placă să citească, să înveţe, să se pregătească 
pentru el însuşi, în primul rând, să aibă vocaţie. I-am mai 
lămurit pe unii medici, le-am dat nişte cărţi să citească şi 
unii dintre ei, care au această vocaţie în primul rând vocaţia 
de medic care nu poate să o aibă chiar oricine, că unii o fac 
din profesie, alţii...

Nu vreau să dau exemplul acum pe care l-au dat ame-
ricanii când au întrebat şi au făcut un sondaj pe copiii care 
au intrat la facultatea de medicină şi i-au întrebat să afle 
de ce intră, de ce au ales medicina, din vocaţie sau pentru 
bani? 93 la sută au răspuns: pentru bani. Aşa că înţelegeţi.

Nu pot să spun că am o resemnare, mai vorbesc când 
trebuie, mă duc la întâlniri cu 200-400 de medici, îmi spun 
punctul de vedere, dar nu pot să fac mai mult de atât, fiindcă 
nu primesc înţelegerea necesară.

SĂNĂTATE

Aromoterapia, de la virtu]ile 
busuiocului, la uleiurile volatile

dr. Teodora Marin în dialog cu dr. ing. ªtefan Manea
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Fără a face o similaritate între soarta chirurgiei în 
general şi profunzimea acestor cuvinte celebre, pe un-
deva există totuşi o asemănare. Omenirea a dus întot-
deauna cu greu în spate povara tămăduirii propriului 
corp «prin tăiere». Visul de a vindeca bolile chirurgicale 
fără incizie pare a se înfiripa totuşi. Avem un drum 
greu de parcurs încă şi se pare că suntem la jumătate 
de drum: chirurgia minim-invazivă, adică incizii mici, 
ascunse în regiuni ale corpului unde cicatricea nu este la 
vedere, de multe ori nişte cicatrici punctiforme la locul 
de intrare al instrumentelor endoscopice.

Când îmi pun întrebarea firească: «oare vom reuşi 
să eliminăm definitiv orice incizie?», îmi sună în ureche 
prezicerile unui titan al chirurgiei... Marele Theodor 
Billroth, în anul 1881, spunea: „Chirurgul care va în-
cerca vreodată să sutureze (să coasă) o plagă a inimii, 
poate fi sigur că va pierde, pentru totdeauna, preţuirea 
colegilor săi” („Der Chirurg, der jemals versuchen wür-
de, eine Wunde am Herzen zu nähen, kann sicher sein, 
daβ er die Achtung seiner Kollegen für immer verlöre”).

Ce bizar sună, astăzi, aceste cuvinte când vorbim de 
transplant cardiac, protezare, proceduri endocardiace 
etc! Nu vom păţi, oare, la fel neacceptând acum ideea 
împlinirii acestui vis?

Fără a ne aventura în preziceri pentru viitor, vom 
încerca să trecem în revistă chirurgia cardiovasculară 
minim-invazivă contemporană care este, deja, accesi-
bilă. Pare paradoxal, dar accesibilitatea redusă a chi-
rurgiei minim-invazive se datorează factorului uman! 
Aceluiaşi factor care a creat-o! Voi încerca să mă explic 
în cele ce urmează.

Dacă revenim doar la chirurgia cardiacă, vorbim de 
o chirurgie „tânără”. Unii din pionierii acestei specia-
lităţi sunt încă în viaţă, iar discipolii lor nu au ajuns, 
încă, să aibă propria viziune, să «scape» din principiile, 
inerente şi necesare, dezvoltării pe care le-au impus 
maeştrii lor. Dezvoltarea vertiginoasă a ştiinţelor, in-
formatizarea globală, a fost mai anevoioasă în cazul 
medicinei. Introducerea unor tehnologii noi în terapia 
umană a necesitat măsuri de securitate, teste, studii ce 
au avut nevoie de timp...

Factorul decisiv care a facilitat 
ruperea acestei bariere între 
„exoscopic” şi „endoscopic”.

Primul „endoscop” a fost conceput în 1805 de me-
dicul german, de origine italiană Philip Bozzini. Instru-
mentul care servea la investigarea tractului urinar şi al 
tubului digestiv a fost denumit de el „Lichtleiter”, adică 
instrumentul care conduce lumina. În 1853, francezul 
Antoine Jean Desormeaux denumeşte instrumentul 

propriu „endoscop”, rămânând în vocabularul medi-
cal până în zilele noastre. Aceştia au fost paşii decisivi 
spre chirurgia minim-invazivă! Odată cu dezvoltarea 
tehnologiei optice de înaltă rezoluţie la magnificări mul-
tiple, tot mai mult vorbim azi de „exoscop”. Adică de 
posibilitatea de a «privi» în corpul uman prin orificii 
mici, fără a introduce instrument endoscopic, doar din 
exterior (deocamdată neurochirurgia este principala 
beneficiară a acestei tehnologii).

Operaţii ce se pot efectua prin 
tehnici minim-invazive.

Dacă facem o „inventariere” a procedurilor efectuate 
pe această cale doar în chirurgia cardiovasculară, ajun-
gem la o constatare uluitoare: aproape toate operaţiile 
pot fi efectuate astfel. De ce nu se practică pe scară 
largă, totuşi? Din două motive: lipsa de dotare cu teh-
nica adecvată şi formarea personalului pentru utilizarea 
ei. Fiind tehnologii noi, necesită investiţii importante.

Trebuie subliniat rolul privatului şi al unei relaţii 
sănătoase stat-privat. Cele două sectoare medicale nu 
trebuie să fie rivale, ci complementare. Rolul statului 
este desfăşurarea unei asistenţe de urgenţă pentru toţi, 
condiţii de confort de bază şi asigurarea tuturor proce-
durilor care duc la vindecare. Rolul privatului este să 
investească în tehnologia de vârf, să o aducă pe piaţă, 
cât mai repede. O tehnologie nouă poate aduce profit, 
prin efortul financiar al investitorului şi al populaţiei, 
doar în perioada de început, după apariţie. Mai târziu 
devine perimată.

Impactul acestei chirurgii minim-
invazive asupra pacienţilor şi 

instituţiilor care o promovează.
Recuperarea de scurtă durată, confortul şi rezulta-

tele estetice sunt poate cele mai importante. Pacientul 
pleacă acasă la 2-3 zile după operaţie, se reintegrează 
rapid în viaţa cotidiană. O instituţie care promovează 
chirurgia cardiovasculară minim-invazivă nu trebuie 
să fie mare (poate asigura un rulaj adecvat la o durată 
de spitalizare redusă) dar trebuie să asigure confort şi 
dotare cu tehnologie de vârf.

Proceduri minim-invazive nu 
înseamnă numai incizii mici! 
Și nu înseamnă reducerea în 

dimensiuni a plăgilor cu creşterea 
consecutivă a riscului operator, ci 

dimpotrivă! 
Uneori agresivitatea intervenţiei chirurgicale poate 

fi redusă prin utilizarea unor tehnici adecvate de anes-
tezie. Aşa se întâmplă, de exemplu, în operaţiile arterei 
carotide (artera care vascularizează creierul) efectuate în 
anestezie de plex cervical. Bolnavul este treaz, discutând 
cu medicul anestezist sau ascultând o muzică plăcută! 
Echipa operatorie poate observa orice tulburare surve-
nită în funcţia cerebrală ce poate fi remediată imediat. 
După două-trei zile pacientul poate pleca acasă!

Operaţiile hibride. 
Sunt intervenţii chirurgicale în care se folosesc atât 

tehnici endovasculare prin cateterism, adică dilatarea 
vasului şi implantare de stent precum şi operaţii „des-
chise” prin abord minim-invaziv. De exemplu, în cazul 
unei boli coronariene cu leziuni pe mai multe vase ale 
inimii (vase coronare), unele sunt stentate, altele pot fi 
„dublate” printr-un vas nou prelevat din torace pe cale 
endoscopică (artera toracică internă). Această arteră are 
o longevitate incomparabil mai mare (practic rămâne 
deschisă şi funcţională zeci de ani) faţă de stenturile 
actuale, fără a necesita o altă intervenţie pe parcursul 
vieţii. Toate aceste proceduri se fac în aceeaşi şedinţă, 
fără a opri inima.

Acestea sunt şi direcţiile pe care şi le-a trasat condu-
cerea şi echipa de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul 
Angiomedica din Bucureşti. Profitând de experi-
enţa acumulată în timp prin parteneriatul cu unul dintre 
cele mai mari consorţii şi furnizori de tehnologie medica-
lă din lume, firma Medtronic, Angiomedica îşi propune 
implementarea şi aplicarea celor mai noi tehnologii şi 
tehnici de chirurgie cardiovasculară minim-invazivă. 
Dar dezideratul cel mai important rămâne formarea unei 
noi specialităţi şi a unei generaţii de specialişti cu viziune 
pentru promovarea noului în chirurgia cardiovasculară.

Quo vadis chirurgia 2017?

CHIRURGIA CARDIOVASCULAR| 
MINIM INVAZIV|

Vasele inimii (arterele coronare).
Preparat de coroziune, colecţie proprie

Sala de operaţie hibridă modernă după designul firmei Maquet

@ Dr. ZOLTAN GALAJDA,
Șef de Secție Chirurgie Vasculară
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M-am născut la data de 19 iunie 1965 în comuna Turţ, judeţul Satu Mare, fiul lui Ioan 

şi Maria, ţărani şi, apoi, ţărani cooperatori. Am urmat clasela I-X la Școala generală din 
comuna Turţ. Am absolvit Liceul Industrial Unio din Satu Mare, promoţia 1983. Din 1 iunie 
1985 am fost angajat mecanic subteran la Mina Turţ, iar din martie 1996 am fost ales Lider 
(Preşedinte de Sindicat) al minerilor din Turţ, având atunci 880 de angajaţi. Am fost reales 
pentru încă un mandat – 2001-2004. În 2004 am fost ales Primar al comunei Turţ şi reales 
în periada 2008-2012. Comuna Turţ este cea mai mare comună din judeţul Satu Mare (cu 
peste 8000 de locuitori).

În perioada 2006-2010 am urmat cursurile Universităţii de Vest – Vasile Goldiş, din 
Satu Mare, obţinând licenţa în Ingineria Agroturismului. Din 2006 până în 2014 am fost 
Consilier Eparhial în cadrul Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi 
Banatului. Am lucrat ca Expert comunicare, informare şi promovare (iunie 2012-octombrie 
2015) în cadrul Grupului de Acţiune locală Țara Oaşului, finanţat prin fonduri europene 

pe Axa 4 Leader, asociaţie pe care am fondat-o (fiind preşedinte fondator). În august 2015, 
fiind combinier pe combina proprie, am scris poezia Chipul viu, iar în 2016 Rădăcină 
întunecată, fiind un an cu mai multe buruieni şi neghină în lan. Pasiunea pentru poezie 
şi literatură o am din şcoala generală, când am scris primele poezii, prima cărticică fiind 
publicată în 2010, la Ed. Dacia XXI Cluj, de către regretatul poet Ion Vădan, pe care l-am 
ccunoscut în anii de liceu, la Cenaclul Afirmarea din Satu Mare. Iubesc din totdeauna şi 
pentru totdeauna folclorul oşenesc şi românesc, datinile, tradiţiile, portul, obiceiurile, fiind 
un împlinitor al acestora ca rapsod al Oaşului, la diferite turnee şi televiziuni în ţară şi în 
străinătate. În data de 29 aprilie 2007 am fost întemeietorul Mănăstirii Sfântul Gheorghe 
din Turş-Băi, ocupându-mă de 7 ani de progresul acesteia, iar din 2014 a fost înfiinţată o 
obşte de maici, fiind azi în construcţie un Complex monahal, într-o zonă pitorească, la 5 km 
de comuna Turţ şi la 4 km de comuna Cămărzana (Cămara Zânelor) de peste deal. 

De curând am fost ales Consilier al Judeţului Satu Mare.

DOR DE OAȘ

dedicată lui Mihai Bandac, 
pictorul din viaţa mea.

Mi-e dor de Oaşul de altă dată,
De case văruite precum cerul,

De mirosul pâinii aburind în vatră,
De iernile în care stăpâneşte gerul.

Mi-e dor de Oaşul de altă dată,
De ţâpurit de fete şi feciori,

De pădurea verde şi înmiresmată,
De cerul Cămărzanei luminat în zori.

Mi-e dor de Oaşul de altădată,
De Dacii liberi şi nemuritori,
De veşnicia pe răboj crestată,

De dealurile toamnei în culori.

Mi-e dor de turla cea străveche,
Ce străjuieşte peste sat,

Cu rădăcinile sculptate-n pietre,
Cu vârfu-n ceruri strămutat.

RĂDĂCINĂ ÎNTUNECATĂ

Neghina şi buruiana-n lan,
Au răsărit nesemănate,

Chiar dacă secerătorii an de an,
Adună-n braţe spicele curate.

Sămânţa semănătorului a fost curată
Ogorul arat cum se cuvine,

Dar dintr-o rădăcină întunecată,
Au răsărit necunoscute fire.

Tot ce-i viu va fi cuprins de sete,
De dor pentru lumină,

De a sufletului său pereche,
De ochii luminaţi cu tină.

Din ceruri ploaia va cădea,
Peste câmpii şi munţi şi văi,

Soarele ne-ntrerupt va lumina,
Și peste buni şi peste răi.

Dar vine o vreme de socoată,
Când stăpânul ţarinei va porunci,

Tot ce-i rău în foc să ardă,
Și rădăcina întunecată va pieri.

ÎNDOIALA OMULUI

E greu să înţeleagă omeneasca fire,
Cum piatra a fost răsturnată prin Cuvânt,

Cum ura a fost învinsă de iubire,
Cum este viaţă şi lumină în mormânt.

La Dumnezeu sunt toate cu putinţă,
Îndoiala Omului, e marele păcat,

Puterea şi zidirea se află în credinţă,
În inima şi-n sufletul curat.

Nu poţi să fii în lume doar tâlhar,
Nici nu te-ai născut fără păcat,

Azi de te pocăieşti, nu-i în zadar,
Mâine, poate, pe cruce vei fi ridicat.

STĂPÂNUL ASINILOR

Tu ce răspuns te pregăteşti să dai,
Când de asinii tăi avea-va trebuinţă 

Domnul, 
Sau poate tu asini nu ai,

Și de la naştere te împresoară somnul.

Dac-ai să-l întâlneşti în grajdul tău,
Pe cel trimis spre dezlegare,

Ai să-l primeşti cu bine sau cu rău,
Cu fală şi mândrie sau cu închinare.

Menirea ta nu e întâmplătoare,
De cuvânt tu fost-ai proorocit,

Porţi în piept a Domnului suflare,
Și chipul celor care te-au zidit.

SEMĂNĂTORUL

Din pumnul tău când sameni,
Ai grijă unde arunci sămânţa,

Tu, iubitorule de oameni,
Care hrăneşti şi trupul şi fiinţa.

Bobul de va cădea cumva pe cale,
Neputând să-şi prindă rădăcina,

Călcat de trecătorii lumii în picioare,
Furat de cel ce împrăştie neghina.

Să ai în gânduri lanul roditor,
Unde bobul însutit va înfrăţi,

Din partea Dreptului Judecător,
Răsplată cuvenită vei primi.

2015 – toamna

Ioan Belbe
Tur]anu
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În sociologia culturală contempora-
nă se glosează, tot mai apăsat, asupra 
tendinţelor de refugiu în memoria scurtă, 
consumistă, a prezentului cu renunţare 
la tradiţie şi la conturarea, ca fenomen 
blamabil (sub aspectul diletantismului 
pe care-l putea genera canonul formativ 
al „educaţiei generale”) a unui orizont so-
cio-cultural umanist, de largă cuprindere. 
Nu este mai puţin real faptul că un declic 
energetic spontan, fie el şi artistic, apa-
rent minor, poate avea consecinţe majore 
imprevizibile. Spre exemplu, o catastrofă 
naturală devastatoare a putut fi evitată, în 
sudul planetei, pentru că un copil a înţeles 
că retragerea masivă, de la contactul cu 
plaja, a apelor oceanului este mişcarea 
premergătoare a valurilor tsunamice... 
Un amănunt nesemnificativ dintr-o grilă 
informaţională cu caracter general a fost 
în măsură să salveze, într-un moment dat, 
viaţa turiştilor, nu prin teribilism eroic, 
ci printr-un gest inteligent din baremul 
normalităţii educative.

Un puseu similar, din aceeaşi zonă a 
normalităţii, dar de factură muzical-ar-
tistică, poate acţiona şi el, la parametrii 
necuantificabili (în valori concret ma-
teriale!) şi după alte exigenţe, în zona 
imaginarului, a esteticii cultural-artistice 
de masă. Fără a pune în mişcare culorile 
malign-bombastice ale reclamelor schow-
biz-ului contemporan, pornind modest 
şi altruist de la contactul aleatoriu cu un 
posibil interes pietonal, o undă de natu-
ră informaţional-muzicală a început să 
vibreze în centrul Bucureştiului. Un di-

rijor, Florin Totan, a înfiinţat o orchestră 
camerală particulară, Sinfonia București, 
cu care şi-a propus să nu facă profit finan-
ciar! S-ar putea crede că se are în vedere 
o schemă managerială „înşelătoare”, pro-
babil în spatele ei trebuie să se ascundă 
un amalgam de interese primejdios- ne-
declarabile! Cu toate acestea, afirmaţia 
artistului este onestă, iar antinomiile, 
care pot să apară între o atare afirmaţie 
şi faptă, acţionează în afara perimetru-
lui intereselor pragmatice. Cu un nucleu 
de instrumentişti performanţi, dirijorul, 
muzicologul şi esteticianul Florin Totan 
dezvoltă (cum nu-i place să numească) 
„un proiect” pe care l-a apreciat ca fiind 
„donquijotesc”: acela de a încetini căderea 
în haos a culturii publice de azi printr-o 
contraofertă sonoră de natură „etică”, 
opusă „manelismelor” ce avansează în 
toate domeniile artei nu doar în cel mu-
zical. Ținta mai îndepărtată ar viza reve-
nirea la exigenţe axiologice tot mai înalte 
de decodificare a actului artistic muzical.

De curând, dirijorului şi restrânsului 
său ansamblu instrumental i s-a oferit 
şansa de a evolua într-o sală de concert 
– Sala Teatrului de pe Lipscani – unde 
vertijul teatrului bucureştean încetează 
să mai întunece receptarea sensibilă a 
rafinamentelor stilistice pe care „soliştii” 
intrumentişti le imprimă paginilor instru-
mentale, interpretate şi oferite publicului 
cu o fermecătoare sinceritate. De ce since-
ritate? Pentru că asemenea unui celebru 
ansamblu cameral moscovit, la pupitrele 
orchestrei se aşează un număr restrâns 

la minimum de instrumentişti al căror 
dialog tinde să devină solistic. 

Acustica sălii este total deschisă şi lasă 
să reverbereze orice frecvenţe conjunctu-
rale/complementare pe care interpreţii 
le-au eliminat atât cât le-a îngăduit capa-
citatea timbrală şi de emisie a propriilor 
lor instrumente; în fapt, ansamblurile or-
chestrale de renume mondial sunt înzes-
trate cu garnituri instrumentale omogene, 
de înaltă tehnologie performativă la care 
formaţiile româneşti pot deocamdată doar 
să aspire... Însă publicul, venit să acopere 
în întregime spaţiul sălii teatrului a fost în 
totalitate cucerit. Prezentarea solistic-con-
fesivă a pieselor din program, uverturi, 
marşuri, valsuri, polci s.a. – aparţinând 
unor compozitori circumscrişi unei arcade 
stilistice ample, proiectată gradual de la 
Charpentier, Mozart, Beethoven, Bizet, 
Ceaikovski, familia Strauss, Șostakovici, 
Offenbach la Constantin Dimitrescu – sti-
mulată de participarea tot mai entuziastă 
a publicului a fost dublată de voie bună şi 
o nedisimulată cantabilitate/melancolie 
românească menită să estompeze pulsaţia 
riguros coregrafică a frazei muzicale aus-
triece. O dăruire fără reţinere a artiştilor 

care a spart graniţa convenţională dintre 
scenă şi auditoriu!

Cele câteva gânduri exprimate mai sus 
s-ar dori o invitaţie de bună credinţă la 
următoarea stagiune a concertelor tema-
tice organizate de Florin Totan şi Orches-
tra Sinfonia București – începând din 
toamnă, de la sfârşitul lunii septembrie 
în Sala Teatrului de pe Lipscani – pentru 
a asculta şi înţelege frumuseţea muzicii 
şi printr-un discurs dialogat cu publicul, 
iniţiat de dirijor cu o naturaleţe lipsită 
de orice condescendenţă profesională, 
ba mai mult, presărat cu fine accente de 
ilaritate şi nuanţe autoironice. Iar faţă de 
afirmaţiile făcute de domnia sa cu privi-
re la acţiunea „donquijotească” pe care 
o întreprinde este necesară o notificare 
contradictorie: dacă imaginarul Cava-
lerului  Tristei Figuri evolua în lumea 
fantasmelor ireale, concertele comentate 
de dirijorul Florin Totan şi oferite cu „ca-
valerească onestitate” profesională publi-
cului, sunt acte culturale marcate de o lu-
ciditate sociologică exigentă şi de o aspră 
reflecţie asupra statut quo-ului cultural 
contemporan pe care se străduieşte să-l 
destructureze. Cum? Arbitrând abil între 
tradiţie şi modernitate dar mai ales prin 
imprimarea unei direcţii de interpretare 
estetico-filosofică unitară, fidelă unei vi-
ziuni clasicizant-catharctice.

Muzica între Odat\, 
Acum [i Ce va fi

@ Conf. univ.dr.
TANŢA DIACONESCU

E greu să rezişti invitaţiei dnei Ridica Subţirelu, pentru că 
orice eveniment pe care ţi-l propune, te animă, bine-dispune 
şi în nici un caz nu regreţi… Cu câţiva ani în urmă avusese 
ideea de a înfiinţa un „Club al Râsului”, căci era preocupată 
de a crea un cadru propice comunicării, de a face terapie 
psihică prin promovarea umorului. Neobosită în iniţiative 
şi cu marele dar de a duce la bun sfârşit orice proiect în 
care se implică, a fost fondatoarea acestui teatru cu actori 
amatori, dar pe care i-a selectat 
după sensibilitatea, emoţia şi, 
mai cu seamă, disponibilitatea 
de a-şi descoperi vibraţii, poate 
înăbuşite de ani, când profesia 
aleasă, sau impusă de împreju-
rări, nu îngăduiau consacrarea 
în alte sfere. Acum descoperi că 
indiferent de profesia în care au 
performat există şi un violon d’ 
Ingres care ar fi fost păcat să nu 
fie cultivat. 

S-a întâmplat ca o altă per-
soană, la fel de deosebită, actriţa 
româno-canadiană Claudia Mo-
tea să se întoarcă, să se apropie 
de grupul de iniţiativă şi să de-
pună efortul de a-l model, apoi, 
pe fiecare membru potrivit da-
rurilor native. Cele două doam-
ne sensibile, generoase spirite 
exoterice au capacitatea de a 
coaugula comunităţi şi de a le 
cultiva.

Nu am putut urmări toate 
spectacolele şi acum, după o 
pauză destul de îndelungată, 
am fost foarte plăcut surprinsă 

cât de benefică a fost munca lor susţinută, realizată aproape 
zi de zi, şi nu cu ceasul, ci cu pasiunea, de a oferi din propria 
fiinţă aceea vibraţie de graţie, care te tulbură ca spectator şi 
intri în rezonanţă. 

Acestea erau impresiile cu care am urmărit mănunchiul 
de scene din creaţia lui Caragiale, acest sensibil critic al 
societăţii româneşti din timpul său şi, totuşi, atât de actual 
şi-n societatea noastră contemporană. Este, poate, un curaj 

de a încerca să oferi noi interpretări, 
când giganţi ai scenei noastre l-au 
interpretat pe Caragiale, dar ceea ce 
trebuie să admirăm este candoarea şi 
marea investiţie emoţională în ofer-
ta lor interpretativă. Este rodul unei 
munci trudnice a pregătirii fiecărei 
scene, de a găsi auteticul în însuşirile 
interpreţilor. Acest creuzet al gene-
rării unui spectacol este un complex 
proces de creaţie, de implicare, de-
opotrivă, a actorilor cât şi a regizo-
rului, îndrumătorului, a unui labo-
rious dialog, mereu perfectibil, până 
la confruntarea cu publicul. Și apoi, 
mai presus de orice, aceşti actori nu 
performează pentru vreun câştig, ci 
o fac pentru plăcerea de a dărui câ-
teva clipe de creaţie, de a comunica 
din propria lor emoţie, ori tocmai 
pentru generozitatea de a o face nu 
le putem fi reconoscători decât cu 
aplauzele noastre, încurajările de a 
continua. E foarte mult ceea ce ei ne 
dăruiesc, într-o lume când majorita-
tea e obişnuită să ia, nu să dea...

@ CLEMENTINA TIMUȘ

Teatrul NOSTRUM, înfiinţat sub egida 
UZPR, partener Uniunea Artiştilor Plastici, a 
revenit pe scena culturală a capitalei cu noi 
spectacole prin care ne propunem să aducem 
în faţa spectatorilor mesajul nostru de lumi-
nă, bucurie, înţelegere şi respect reciproc.

Prin bunăvoinţa dnei director Elena 
Scurtu, căreia îi mulţumim pentru sprijin 
şi găzduire, spectacolul a avut loc la Cen-
trul Socio-Cultural Jean Louis Calderon, 
sect.2, în sală fiind prezente personalităţi ale 
vieţii culturale bucureştene.

Atât momentele teatrale prezentate, cât şi 
jocul actorilor au fost apreciate de spectatori.

Spectacolul „Caragiale” cu Teatrul NOSTRUM
30 mai 2017, la Arte dell'Anima
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În urmă cu două luni am întâlnit o fostă colegă de liceu, 
profesoară, care merge destul de des la ţară la casa părinteas-
că, devenită acum - după trecerea în eternitate a părinţilor - 
casă de vacanţă. În discuţiile noastre, la un moment dat, mi-a 
pus o întrebare retorică: ştii ce mă impresionează pe mine la 
oraş? Faptul că bisericile sunt pline, în timp ce la ţară, acolo 
unde credinţa era puternică altădată, acum lasă de dorit. Am 
dezvoltat apoi pe larg cauzele acestei stări de fapt, care nu fac 
obiectul acestui articol. I-am dat dreptate interlocutoarei mele, 
dar soluţiile din partea celor  responsabili şi datori să le îm-
plinească, se lasă însă aşteptate. Într-adevăr, la oraş, de pildă 
în Bucureşti, sunt (încă?) locuri şi oameni, adevărate oaze de 
lumină, unde mintea şi sufletul se îmbogăţesc pe măsura că-
utării celor interesaţi de purificare, de schimbare, de înălţare 
spirituală, de adevăr. Spre un astfel de loc mă îndrept eu acum.

Azi este o zi însorită de duminică a sfârşitului de mai, când  
sufletul îşi cere hrana sufletească şi inima cere paşilor să mă 
poarte spre un loc de meditaţie, de rugăciune, de bucurie du-
hovnicească, de întâlnire cu oameni asemeni mie, care aspiră 
la puritate, ale căror gânduri rezonează cu ale mele. Din multi-
plele biserici şi chiar mănăstiri (Antim, Radu Vodă, Plumbuita 
ori schitul Darvari) din Bucureşti -  atrăgătoare fie prin aşezare, 
istoric, arhitectură, fie prin duhovnicii vestiţi - am decis să 
merg din nou la biserica „Sfântul Miron Patriarhul” ctitorită 
de Regina Maria, pentru că am aflat că are un invitat de seamă.

De la intrarea în biserică simt cum pacea îşi face sălaş în 
inima mea, sub imperiul interiorului frumos pictat şi al muzicii 
bizantine care vine dinspre strană. O bucurie aparte îmi inundă 
sufletul, o dată cu mireasma specifică a esenţei de mirt pe care 
o respir. Sfânta slujbă a liturghiei a început de câteva minute.  
Ascult şi văd cu mare încântare întreaga desfăşurare, după care 
urmează predica preotului iconom stavrofor Gheorghe Neagoe, 
care începe cu precizarea stabilirii noastre în timp şi spaţiu 
„hic et nunc”: „Prăznuim azi Duminica a VII-a după Înviere, 
duminica dedicată Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I de la Niceea 
din anul 325.” După invocarea versetului 1 al Psalmului 17:

„Iubi-Te-voi Doamne, virtutea mea. Domnul este întărirea 
mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu”, preotul se referă 
apoi pe larg la «Rugăciunea lui Iisus» adresată Tatălui, din 
care rezultă şi unitatea între Tatăl ceresc şi Fiul, rezumată 
în Evanghelia Sf Apostol  Ioan (XVII, 1-13): ”In vremea aceea, 
ridicându-şi ochii Săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a 
venit ceasul! Preamăreşte pe fiul Tău, ca şi fiul Tău să Te 
preamărească pe Tine, precum I-ai dat stăpânire peste toată 
făptura, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai 
dat Lui; iar viaţa cea veşnică este aceea ca să Te cunoască 
pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hris-
tos, pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ şi 
am săvârşit lucrul pe care mi L-ai dat să-l fac. Și acum Mă 
preamăreşte Tu, Părinte, la Tine însuţi, cu slava pe care am 
avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut 
numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume; ai 
Tăi erau, şi Mi i-ai dat Mie şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum 
au cunoscut că toate câte Mi le-ai dat sunt de la Tine, pentru 
că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor; iar ei le-au 
primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi 
au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; 
nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceştia pe care Mi-ai dat, 
căci ei sunt ai Tăi, şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale 
sunt ale Mele, şi M-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în 
lume, dar ei sunt în lume şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, 
păzeşti-I în numele Tău pe cei care Mi i-ai dat, ca să fie una 
precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam 
în numele Tău; pe cei care Mi i-ai dat, i-am păzit şi niciunul 
dintre ei n-a pierit, decât numai fiul pierzării, pentru ca să se 
împlinească Scriptura. Acum însă Eu vin la Tine şi acestea 
le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria Mea s-o aibă 
deplin în ei. AMIN!”
A explicat apoi ce înseamnă Trinitate, ce reprezintă Fiul, 

cum a fost investit cu puterea dată Lui de sus, la misiunea Sa 
mesianică şi asigurarea dată ucenicilor de către Iisus aşa cum 
rezultă din Evanghelia Sf Apostol Matei cap 28/16-20: „Mân-
tuitorul Iisus Hristos porunceşte Apostolilor zicând: «Mi s-a 

dat toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea mergeţi, 
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în Numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească tot ce v-am 
poruncit vouă. Și iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului. Amin.» Sfinţii Apostoli au ascultat porunca 
Mântuitorului şi au răspândit adevărata Evanghelie pretutin-
deni în lume, mărturisind pe Hristos şi Sf Biserică, punând 
astfel bazele creştinismului.

Fiind vorba despre sărbătorirea Sf Părinţi, participanţii 
la Sinodul I de la Niceea, care au susţinut  dumnezeirea Fiu-
lui, consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl („de o fiinţă cu Tatăl” 
– cum mărturisim în Crez) şi naşterea Fiului din Tatăl „mai 
înainte de toţi vecii”, Sinod care  a avut ca temă: Erezia lui Arie 
(nu este cazul să o dezvoltăm)  preotul Gh. Neagoe  - după o 
incursiune în primele trei secole de prigoană a creştinilor - a 
amintit un moment culminant al acelui Sinod,  cum Sfântul 
Ierarh Spiridon, căutând să lămurească pe Arie despre taina 
Preasfintei Treimi şi cum că toate cele trei persoane sunt de 
o fiinţă şi de aceeaşi cinste, a luat o cărămidă arsă şi, făcând 
semnul sfintei cruci, când a strâns cărămida, focul care a ars-
o s-a ridicat în sus, apa a curs pe pământ şi lutul a rămas în 
mâna lui. Cărămida era simbolul Preasfintei Treimi. Focul 
închipuia pe Tatăl, lutul pe Fiul întrupat şi apa pe Duhul Sfînt, 
Mângâietorul care a fost trimis în lume.

Predica s-a încheiat cu aceeaşi invocare mărturisitoare: 
„Iubi-Te-voi Doamne, virtutea mea. Domnul este întărirea 
mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu”.

Dan Puric – misionar cre[tin 
al neamului românesc

După Sfânta Liturghie şi predică, ni se dezvăluie numele 
invitatului: maestrul Dan Puric, prezent şi domnia sa în bisercă 
de la începutul slujbei, ca invitat special pentru a treia oară, 
actorul îndrăgit şi preţuit de milioane de români din ţară şi 
din diaspora, cunoscut atât de pe scena Teatrului Naţional 
cât şi prin Conferiţele susţinute în numeroase localităţi din 
ţară sau în comunităţile românilor aflaţi în străinătate pe mai 
multe continente.  Preotul Gheorghe Neagoe, mare iubitor 
de artă şi cultură - prin cuvinte alese, protocolar şi totodată 
apropiat, cu căldură – îl invită să ia cuvântul.  În discursul 
său, Dan Puric s-a referit la credinţa creştină ca jertfă, urmând 
exemplul lui Iisus „Imitatio Cristi” şi la semnificaţia credinţei 
ca o amprentă sacră a sufletului românesc, care se deosebeşte 
de cele ale creştinilor de alte naţii europene, printr-o trăsătură 
fundamentală: mila creştină. Această trăsătură nativă poate a 
fost augmentată în contextul năpastelor istoriei care au trecut 
peste noi în ultimele două mii de ani culminând cu anii urgiei 
comunismului, când mulţi creştini înspăimântaţi de ororile 
sistemelor agresive din anii aceia grei,  când au fost arestaţi şi 
torturaţi cu sutele de mii,  şi au ajuns să-şi făcă cruce în cerul 
gurii, de teama opresorilor atei. 

Făcând aluzie la fariseii şi saducheii contemporani cu Iisus 
şi la modul cum I-a certat Mântuitorul, Dan Puric -  adevărat 
trezitor al conştiinţelor neamului, adevărat misionar creştin 

modern - condamnă indirect: pasivitatea, neimplicarea inte-
lectualilor, dar şi pe guvernanţii actuali, trimiţând în acest sens 
la Evanghelia Sf Apostol Matei, capitolul 23 (13-15):

„Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi 
împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi 
nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. Vai vouă, cărturarilor şi 
fariseilor făţarnici! Că mâncaţi casele văduvelor şi cu făţărni-
cie vă rugaţi îndelung; pentru aceasta mai multă osândă veţi 
lua. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că înconjuraţi 
marea şi uscatul ca să faceţi un ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl 
faceţi fiu al gheenei şi îndoit decât voi”.
Dragostea creştină înseamnă toleranţă, a continuat ora-

torul, dar totodată este şi sursa capacităţii, a vitalităţii de a ne 
apăra valorile creştine, tradiţiile. Naţionalismul românesc nu 
seamănă cu cel german, a fost o reacţie de apărare. Dragostea 
este leac şi este mântuire! Asta este calea de mântuire a Ro-
mâniei! Dragostea jertfelnică, dragostea creştină!! Citându-l 
pe Părintele Stăniloaie, D.P  a subliniat din îndemnurile sale: 
să fii străbătut de suflet! Nu doar să ai suflet, ceea ce înseam-
nă mult mai mult... Femeii adultere care era condamnată la 
moartea prin lapidare, Iisus I-a citit sufletul şi I-a spus: „Să 
nu mai păcătuieşti!” cu alte cuvinte, să nu mai faci ce ai făcut! 
Dragostea creştină te determină să nu mai repeţi greşelile. 
Avem, purtăm în noi chipul lui Dumnezeu.

Dragostea creştină înseamnă jertfă! Nu înseamnă doar 
plăcere, satisfacţie de moment– acestea se obţin şi prin dra-
goste trupească.

Dragostea înseamnă dăruire, şi are acel „ceva” care se 
declanşează de pildă în stările extreme când cineva drag este 
în primejdie şi nu mai ţii cont de instinctul de supravieţuire 
şi te avânţi să-l aperi, să-l salvezi pe celălalt. Este forţa care 
te face să nu-ţi fie teamă, să răzbeşti de unul singur dacă este 
cazul! Instinctul de jertfă duce la transmutare, transfigura-
re. În cuvântul său, Dan Puric a subliniat „necesitatea de a fi 
uniţi” (aşa cum Fiul una este cu Tatăl) pentru că Dumnezeu 
ascultă rugăciunea celor uniţi în dragostea de neam şi de ade-
văr. Unirea este binecuvântare pentru cei care au credinţă în 
Dumnezeu şi nu uită faptele înaintaşilor, urmându-le pilda 
jertfelnică – făcându-ne să ne gândim desigur şi la eroii neamu-
lui, comemoraţi cu câteva zile în urmă, în sfânta zi de Inălţare.   

Dan Puric a captivat întreaga audienţă de la primele cu-
vinte. Cum? Cu farmecul său oratoric inconfundabil, presărat 
fie cu scurte incursiuni în filozofie, cu mici poveşti, cu referiri 
la întâmplări reale, inclusiv atitudini şi replici ale oameni-
lor simpli în special (are în memorie o sumedenie de babe şi 
moşi înţelepţi şi hâtri pe care-i introduce în discurs când nu te 
aştepţi, întărind astfel semnificaţia expunerii) din care reiese 
adevăratul caracter, frumuseţea sufletească a poporului român. 
Pe lângă enoriaşi, au fost prezenţi în  biserică mulţi oameni de 
cultură, scriitori: Paula Romanescu, Rodica Subţirelu, Rodica 
Elena Lupu, Dr Cornelie Zeana, Victoria Milescu, Eliza Roha, 
Floarea Necşoiu, Florin Grigoriu, Doina Bârcă, Ioana Stupa-
ru, Geo Călugăru, Ela Blu,  Ana Garaş, Violeta Popescu, Vivi 
Florescu, Maria Timuş, Daniel Prallea Blaga, Doina Ghiţescu, 
Vasilica Ilie, Mihai Costin, Constantin Sinescu (sculptor) sub-
semnata ş.a

Mulţumind actorului Dan Puric şi celor prezenţi pentru 
interesul şi răbdarea dovedite prin faptul că au rămas până 
la final, preotul Gheorghe Neagoe a încheiat: „Să respectăm 
rânduiala Bisericii, care ne îndemnă la viaţa curată, respecta-
rea postului şi la rugăciune fierbinte către Bunul Dumnezeu, 
pentru a putea fi feriţi de vrăjmăşiile celui rău, să fim uniţi ca 
neam şi uniţi în credinţa strămoşească.”

La ieşirea din biserica ce fusese arhiplină, pe feţele şi în 
ochii tuturor strălucea acel ”ceva” la care se referise Dan Puric, 
ca o garanţie a faptului că suntem urmaşii - aidoma strămoşilor 
noştri - în care sufletul nu s-a înstrăinat, nu este alienat, salva-
rea stă în noi, în cugetele şi aspiraţiile noastre. 

Dragostea cre[tin\, dragoste jertfelnic\

@ Dr. ELENA ARMENESCU
membră a Uniunii Scriitorilor din România
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Au trecut 60 de ani de când elita gimnasticii europe-

ne participa la sala Floreasca din Bucureşti la cea mai 
importantă competiţie găzduită de ţara noastră. Acum 
a venit la polivalenta din Cluj-Napoca altă generaţie, 
274 de sportivi şi sportive reprezentând 37 de naţiuni. 
Printre ei s-au aflat zece gimnaste şi gimnaşti, cu vârfu-
rile de lance Marian Drăgulescu, 36 ani şi Cătălina Po-
nor, 29, alături de mai tânăra Larisa Iordache, 21. Care 
aveau să câştige patru trofee, două de aur, un argint şi 
un bronz. Extrem de motivat, „marocanul”, cum îi zic 
apropiaţii, a urcat de două ori pe podium, o dată pe cea 
mai înaltă treaptă, la sol, după care a luat argintul la 
sărituri. După ce i-a întrecut pe rusul Dimitri Lankin şi 
pe israelianul Alexander Shatilov, Marian Drăgulescu 
a declarat reprezentanţilor mas-media: „Cea mai mare 
dorinţă a mea a fost ca publicul să cânte împreună cu 
mine la intonarea imnului României. Am reuşit asta la 
sol, unde am luat cea mai valoroasă medalie din cariera 
mea pentru că am obţinut-o în faţa a 7000 de români.” 
A fost al zecelea trofeu continental pentru gimnastul care 
a reuşit s-o, depăşească la numărul de medalii europene 
pe Nadia Comăneci, aflată în tribună, alături de alte glorii 
ale acestui sport. El mai are în palmares cinci arginturi şi 
două bronzuri. După ce a cucerit şi un argint la sărituri, 
ratând aurul pentru doar două miimi în faţa rusului Artur 
Dalaloian, Drăgulescu a ţinut să adauge: „Mă bucur că 
plec de aici cu fruntea sus, fără să fi dezamăgit pe nimeni. 
Important pentru mine e să simt că pot face faţă la acest 
nivel”. Ponor şi-a dorit extrem de mult să demonstreze 
că eşecul de la Jocurile Olimpice de anul trecut a fost o 
întâmplare nefericită. Avea să fie cea mai bună la bârnă, 
devansându-şi principala adversară, olandeza Eythora 

Thorsdott, cu jumătate de punct. A muncit mult pen-
tru această medalie, pe care şi-a dorit-o din tot sufletul, 
bucurându-se că a reuşit. A urcat pe podium, pe a treia 
treaptă, şi Larisa Iordache, refăcută după o accidentare 
care o chinuia de ceva timp. Cătălina a fost aproape de 
o calificare şi în finala de la sărituri, dar juriul arbitrelor 
a depunctat-o, ratând prezenţa în primele opt. Cu cele 
patru medalii, România a fost a doua pe naţiuni, în urma 
Rusiei, opt, dintre care trei de aur, tot atâtea de argint 
şi două bronzuri, dar înaintea Ucrainei, patru, două de 

aur şi două de bronz. Drăgulescu şi Ponor au obţinut 
rezultate mai bune ca la ediţia precedentă, unde au luat 
două arginturi la sol şi sărituri, respectiv două bronzuri 
la sol şi bârnă. De reţinut că doar reprezentanţii a 13 ţări 
au urcat pe podium la competiţia de la Cluj-Napoca. În-

trecere apreciată de Georges Guelzec, preşedintele UEG 
şi de directorul general Kirsi Erofejeff Engmann ca un 
„mare eveniment, cu performanţe uluitoare, la capătul 
unei munci teribile şi neobosite pe care organizatorii 
au realizat-o”. Adrian Stoica, preşedintele federaţiei 
noastre şi al Comitetului local de organizare ne-a de-
clarant în exclusivitate: „Au venit la această competitive 
de înaltă ţinută, din toate punctele de vedere, gimnaşti 
extreme de valoroşi, medaliaţi olimpici, mondiali şi eu-
ropeni care încearcă să-şi facă un nume până la J.O. de 

la Tokyo. În aceste condiţii se poate spune că şi-au făcut 
treaba, cu cele patru medalii obţinute. Mai avem serios 
de lucru pentru a complete lotul cu sportive tineri, care 
să poată contribui la revenirea gimnasticii româneşti 
unde i-a fost locul. Revenind la europenele pe care le-am 

organizat au fost comparate cu un festival al gimnasticii 
continentale. Una dintre surprizele placate a fost nume-
rosul public, extreme de fair-play cu toţi participanţii 
crescând valoarea simbolică a concursului. Urmează 
o altă competitive grea, Mondialele individuale, unde 
vor evolua specialiştii probelor, dar şi cei numiţi lupii  
tineri. Pe care va trebui s-o pregătim la un înalt nivel 
profesional.”

@ RADU LEVÂRDĂ
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Angela Berneanu, un nume 
de care vom auzi cu siguranță

La Centrul Cultural pentru Activităţi Recreative 
al Sectorului 2 din Bucureşti a avut loc vernisajul 
expoziţiei Angelei Berneanu.

Creaţiile acestei tinere şi sufletiste artiste ne sur-
prind şi ne emoţionează prin ineditul lor, printr-o 
cromatică bogată în culori calde, dar mai ales prin 
spontaneitatea gestului pictural. Lucrările sale figura-
tive doar la prima impresie conotează sensuri multiple, 
metafore vizuale, simboluri, care ne transpun în acea 
stare mirifică pe care o induce poezia. Veritabile poeme 
vizuale, propunerile vizuale ale plasticienei Angela 
Berneanu ne transmit o intensă emoţie, împărtăşind 
ceva din pasiunea cu care au fost create.

Remarcăm capacitatea sa de a vedea şi a reda 
esenţa frumosului, a acelui inefabil pe care numai un 
ochi pătrunzător şi profund îl poate observa.

Astfel, Natura statică cu salcie, Marea, Fer-
tilitate sau Apus de soare ne încântă prin armonia 
culorilor şi vălul poetic pe care îl poartă cu sine. Lu-
crarea Nuferi ne aminteşte de Monet, a cărui lecţie a 
asimilat-o în mod constructiv. Peisajul de toamnă 
sau Îndrăgostiți la mare pun în evidenţă jocul de 
lumină şi umbră pe care artista îl conduce cu măiestrie. 
În unele din lucrările sale se pot observa caracteristici 
expresioniste, remarcându-se de asemenea tuşele di-
namice ce conferă senzaţia de mişcare.

Elementele de limbaj plastic sunt utilizate  într-un  
mod inspirat, realizând astfel compoziţii plastice ex-
presive, dinamice şi cu multiple semificaţii. Expoziţia 
în ansamblu te poartă într-o lume aparte, dovedind 
o mare putere de seducţie. Plasticiana pictează din 
pasiune, după legile sale proprii, asimilând însă lecţia 

marilor maeştri. Aşa cum mărturisea într-un interviu, 
artista a pictat încă de copil: „Primul tablou l-am re-
alizat la zece ani, atunci m-am oprit. Peste ani am 
redescoperit lucrarea și atunci am realizat că acesta 
trebuie să fie drumul meu.”

De remarcat în demersul artistic al Angelei Bernea-
nu este faptul că în multe dintre creaţiile sale transpare 
gestul spontan. Contururile nu sunt delimitate foarte 
clar, astfel încât artista construieşte prin culoare forme 
care au nu de puţine ori accente expresioniste.

Angela Berneanu, deşi se află la început de carieră, 
demonstrează prin această expoziţie că posedă o puter-
nică forţă creatoare dublată de o imaginaţie uimitoare.

@ SPERANŢA ȘTEFĂNESCU 
critic de artă
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Când vine vorba despre artă lucrurile 
se complică... pictorii sunt cei care lucrea-
ză cu mâinile, dar mai ales cu ochii, au 
nevoie, în afara atelierelor personale, de 
spaţii deschise din care să poată extrage 
senzaţii, emoţii, să poată să atragă harul 
aproape de ei, să poată să vadă natura în 
toată măreţia ei, să creeze şi să transfor-
me pânzele şi culorile în tablouri pe care 
noi, iubitorii frumosului, să le admirăm. 
Altfel spus au nevoie să comunice între ei. 
Aşa că s-au găsit oameni care au o gândire 
progresistă, au o înţelegere pentru actul 
artistic şi iubesc din tot sufletul tablourile. 
Aceştia au decis să-şi unească forţele şi au 
realizat un proiect care a reuşit din toate 
punctele de vedere, proiectul ARTĂ ȘI 
NATURĂ LA CASTEL. 

Aceste ieşiri în natură sunt cu atât mai 
constructive, mai creative şi mai boga-
te dacă sunt mai mulţi artişti strânşi în 
acelaşi loc. Numai că este destul de greu 
să se realizeze astfel de ateliere de pictu-
ră comune, mai simplu spus, tabere de 
creaţie... Există câteva condiţii care trebu-
ie îndeplinite în mod obligatoriu. Prima 
condiţie şi poate cea mai importantă este 
locaţia.

Tabăra ARTĂ ȘI NATURĂ LA CAS-
TEL a fost organizată de Gisela Moldovea-
nu, vicepreşedinte al Asociaţiei Artiştilor 
Plastici din România, alături de publicaţia 
„Turism Club” şi Hotelul „Palace” Băile 
Govora. Acest loc de excepţie nu a fost  
ales întâmplător, este un loc încărcat de 

istorie şi, mai ales, binecuvîntat de Dum-
nezeu cu o natură care pare să coboare 
direct din Rai.

Primele mărturii despre staţiunea 
Govora datează din anul 1504, când se 
vorbea despre vârfurile Gătejel şi Praji-
la, situate la Est şi Vest faţă de Băile Go-
vora. Generalul medic Nicolae Popescu 
Zorileanu a aflat că la Govora există ape 
tămăduitoare, care pot vindeca rănile 
soldaţilor care au luptat în timpul Războ-
iului de Independenţă. A dat ordin şi s-a 
instalat acolo o companie medicală care 
a fost cazată chiar în Mănăstirea Govo-
ra. Cu apă minerală de la Govora, rănile 
soldaţilor au fost vindecate. Informaţia 
a fost transmisă primului ministru de la 
acea vreme, I.C. Brătianu, care a decis 
să facă cerecetări asupra apelor mine-
rale de aici. În urma acestor investigaţii 
premierul a luat decizia de a pune bazele 
primei staţiuni balneare din România în 
care capitalul majoritar aparţinea familiei 
Brătianu. Acesta a fost momentul dezvol-
tării Băilor Govora. Construcţia Hotelului 
„Palace”, cel mai mare hotel al staţiunii, 
a început în 1911, după planurile arhi-
tectului francez E. Doneaud. Investiţia 
a fost finalizată în 1914 şi a funcţionat ca 
hotel de lux, fiind primul hotel, cu bază 
de tratament din România, care a folo-
sit resursa minerală de la Băile Govora. 
Aceste informaţii le-am obţinut direct de 
la managerul hotelului, domnul Mihai 
Handolescu. Și artiştii care au participat 

la acest eveniment au beneficiat de bi-
nefacerile bazei de tratament din incinta 
hotelului şi de toate facilităţile locaţiei.

Vorbeam de locaţie deoarece pentru 
pictori este important să găsească, cu 
uşurinţă, teme care să-i inspire, să poată 
transpune pe pânză tuşe de culoare, să 
nu facă efortul de a căuta mult un loc, ci 
locul să vină la ei... Cam aşa s-ar rezuma, 
în puţine cuvinte, conceptul de tabără de 
creaţie.

Aceste reuniuni, cum a fost ARTĂ ȘI 
CREAȚIE LA CASTEL, pe care le mijlo-
cesc şi le iniţiază oameni care apreciază 
arta, sunt în fapt schimburi de idei şi 
energii, sunt dezbateri pline de culoare 
şi bucurie, sunt felii de timp care rămân 
întipărite în memoria participanţilor, dar 
sunt transpuse şi pe pânze, în culori, măr-
turii pentru generaţiile care vin.

Vernisajul a fost organizat pe terasa 
hotelului, în aer liber, la ceas de seară şi a 
fost un succes real, deoarece au participat 
peste 100 de persone care au avut cuvin-
te de laudă adresate pictorilor expozanţi. 
Efortul lor a fost major deoarece, într-un 
timp scurt, au realizat un număr de 61 de 
tablouri cu dimensiuni destul de mari şi 
tehnici variate.

Lucrările pictorilor Vali Irina Cio-
banu, Lucia Juncu, Teodora Chinschi, 
Oana Crăciun, Elena Vasilescu, George 
Păunescu, Mihai Boroiu, Mihai Marin 
Cîrstea, Iulian Segărceanu, Dumitru N. 
Chilia, George Costea, Dorin Apreotesei, 
Iancu Ungureanu, Alexandru Guzu, Geor-
ges Vîrgolici, Ion Hultoană, Dan Fântâ-
neanu (Dafin) şi Paul Mecet le puteţi ve-
dea expuse în incinta hotelului PALACE 
Băile Govora.
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„ARTĂ ȘI NATURĂ LA CASTEL’’
@ ADINA MIHAELA SLAVE

Foto: HOINARI ROMÂNI



Lia-Maria Andreitã
– Expozitie de tapiserie

,

,
Nostalgia culorilor

Lia-Maria Andreiţă s-a născut în ziua de 29 ia-
nuarie 1948, în satul Negoeşti, comuna Șoldanu, 
judeţul Călăraşi. A absolvit facultatea de Drept a 
Univesităţii Bucureşti; este doctor în Drept. Este 
Diplomat în Ministerul Afacerilor Externe (minis-
tru consilier) – în prezent pensionară; membră a 
Uniunii Artiştilor Plastici din România şi a Acade-
miei Internaţionale de Artă Modernă din Roma; 
membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Ro-
mânia şi a Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor. 

Din anul 1983 participă la numeroase expoziţii 
colective de artă plastică în ţară (Trienala de tapi-
serie şi Bienalele de Artă Decorativă de la Galeria 
„Constantin Brâncuşi”-Palatul Parlamentului) iar 
din 1994 la expoziţii colective în străinătate (Bel-
grad, Veneţia, Roma, Paris). Expoziţii personale în 
ţară: 1989, Muzeul Naţional al Literaturii Române; 
; 1993, Casa Americii Latina; 2010, Fundaţia Euro-
peană „Nicolae Titulescu”; 2015, Muzeul Civilizaţiei 
Gumelniţa, Olteniţa-Călăraşi. Expoziţii personale 
în străinătate: 1994, Centrul Cultural Român din 
Viena; 1999, Federaţia de Cultură şi Sport din Paris; 
2003, Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
Umanistică din Veneţia.

„Satul a fost dintotdeauna mediul priel-
nic al artei: de aici vin arta populară, fol-
clorul, poezia, obiceiurile, îndeletnicirile 
ridicate la rang de frumos. Eu m-am născut 
într-un sat din Bărăgan, unde iepurii au 
cozi de porumb şi mustăţi de grâu. Prima 
tapiserie pe care am văzut-o în viaţa mea 
era o scoarţă cu păsări, ţesută de mama 
în război, în nopţile lungi de iarnă. Când 
m-am decis eu să ţes, am avut în vedere 
şi spicele de grâu, păstrate în zestrea su-
fletului, dar şi îndoielile multor nopţi de 
căutări. Într-o astfel de noapte am avut şi 
viziunea plastică a poeziei lui Eminescu, 
de a cărui carte nu mă despărţisem nici-
odată.”

Contact
Adresa: Strada Balta Doamnei, Nr. 44-50, 032624, Sector 3, Bucureşti, România
Telefon: +40 37 205 08 00 | Fax: +40 21 568 88 88
Mobil: +40 755 346 346 (rezervări hotel) | +40 755 345 345 (evenimente)
Email: reservation@hotelmarivila.ro (rezervări hotel) | sales@hotelmarivila.ro (evenimente)


