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MESAJ CĂTRE CONGRES

Felicitări organizatorilor şi participanţilor la
Congres!

Jubileul "Brancuşi" este sărbătorit de toţi admira-
torii operei sale; prin excelenţă, specialiştii în
domeniu îl omagiază cu şi mai mult fast.

Cu dalta sa de avangardă şi spiritul novator, au-
tentic, marele sculptor s-a impus ca un
nonconformist de excepţie, uimind cu talentul  şi
inventivitatea sa  întreaga lume  interesată de arta
plastică. Aşa a ramas şi în conştiinţa românilor de
pretutindeni şi din toate timpurile.

"Sărutul", operă de suflet şi emoţie, se remarcă
prin relaţia interumană şi providenţială. Universul
lui Brancuşi este şi plastic şi poetic, şi fantastic, dar
şi accesibil.

Omul care a văzut pentru prima oară lumina
zilei, la Hobiţa -Tg. Jiu, este artistul care îşi laudă
,deopotrivă, locurile natale, tradiţiile şi folclorul
românesc din nordul Olteniei cât şi din spaţiul
carpato-danubian-pontic; este românul tuturor
românilor.

Tezaurul monumental al creaţiilor sale revine ca
un preţios ancestru cultural generaţiilor care îl
succed. Datorăm, aşadar, marelui dispărut
recunoştintă şi cinstire a memoriei sale. Congresul a
răspuns acestui deziderat patriotic.

Impresionat plăcut de aportul creator
brâncuşian la valorile culturale naţionale şi univer-
sale, îi dedic câteva versuri modeste.

COLOANA INFINITĂ

Din romburi maiestrite-n lăicer
Se naşte zbor de imnuri către Cer.
Metopele-n viziune împlinită
S-au vrut „Coloana infinită”.

MASA TĂCERII

Nu pare rece piatra ce zace în tăcere
Şi ţine caldă masa cu fructele iubirii.
În linistea naturii, primeşte cu plăcere
Solia pământeană ce îşi alege  mirii.

PASAREA MĂIASTRĂ

Ca neaoş din Hobiţa noastră,
Surprinde „Pasărea măiastră”
Cu dragostea de neam şi ţară,
Cu arta-i vie şi sprinţară.

POARTA SĂRUTULUI

În datina străbună, sărutul dat la poartă
E dar în mediul rustic şi înca se mai poartă.
Deschisă către viaţă, deschisă către lume,
Aceeaşi poartă, astăzi, e poartă cu renume.

DOMNIŞOARA POGANY

Cu ochii mari, marcaţi în ametist,
Privirea „Domnişoarei Pogany”
Străbate timp şi spaţiu, cât o fi,
În amintirea marelui artist.

SĂRUTUL

"Sărutul" tău pe piatra rece
Rezistă-n universul tern.
Încet, încet vremea va trece
Iar tu rămai reper etern!

Bucureşti, 15 iunie 2012, profesor filologie-isto-
rie, Dumitru LUCEC

VIZITE DE LUCRU ÎNAINTEA
CONGRESULUI DE

DACOLOGIE

Târgu Jiu şi Peştişani
(prima zi, 29 iunie 2012)

Pe explanada verde a „Coloanei infinite”din
Târgu Jiu peste 200 de persoane, participante la con-
gresul de dacologie, au asistat la întâlnirea dintre
organizatori, oficialităţile locale şi participanţii la
congres. Al XIII-lea Congres Internaţional de
Dacologie, Brâncuşi 2012, „Pietrele dacilor
vorbesc” a fost găzduit de Universitatea Constantin
Brâncuşi, din Târgu Jiu, şi organizat de „Dacia
Revival Internaţional Society of New York” al cărui
preşedinte fondator este dr. Napoleon Săvescu. 

În cursul dimineţii, 29 iunie, la Perfectura
Judeţului Gorj s-a desfăşurat conferinţa de presă,
privind congresul de dacologie susţinută de
Napoleon Săvescu, Vladimir Brilinski-preşedinte
Dacia Revival Internaţional Society, George

Constantin Păunescu, preşedinte Alianţa
Confederaţiilor Patronale din România, Moise
Bojincă-rectorul Universităţii Constantin Brâncuşi,

Florin Cârciumaru, primar Târgu Jiu, Ion Călinoiu,
preşedite Consiliu Judeţean şi Liviu Andrei, prefect
judeţul Gorj. De la această conferinţă, înalta

asistenţă s-a deplasat la întâlnirea cu participanţii, la
Coloana infinită. A vorbit Napoleon Săvescu, fiind
mai apoi continuat de către brâncuşologul Ion
Mocioi, care a oferit date tehnice referitoare la
Coloană...

(urmare în pag.7)

CONGRES INTERNAŢIONAL DE DACOLOGIE
Pietrele dacilor vorbesc

TÂRGU JIU - 2012
Simion-Petre CICHIRDAN
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ZIUA COPILULUI, ZIUA
MIŞCĂRII FIZICE!

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu Directia Judeteana pentru Sport
şi Tineret Vâlcea, Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Arhiepiscopia Ramnicului, Teatrul
Municipal Ariel şi Teatrul Anton Pann au
sarbatorit astăzi, 1 iunie 2012, Ziua

Internaţională a Copilului.
Sărbătoarea copilăriei a început cu

Festivalul Sportului şi Tineretului Vâlcean în
cadrul unei Parade Festive ce s-a desfasurat pe
traseul Sala Sporturilor "Traian" - Colegiul

National "Alexandru Lahovari" - Biserica "Toti
Sfintii" - Scuarul "Mircea cel Batran" - Podul
"Vinerii Mari", ziua continuand cu alte
activităţi distractive pentru cei mici:
concursuri, demonstraţii sportive, spectacole
de teatru şi animaţie stradală.

Paul BALANCA
(primariavl.ro - mai puţin foto)

COCOŞUL DE HUREZ,
HOREZU 2012!

Cocoşul de Hurez - pe scurt 
(Selecţiuni de pe Blog 06. 06.12-Daniel
Ionescu)

Din fericire şi în ciuda tuturor prognozelor,
nu a plouat. Decât puţin, în dimineaţa primei
zile... 

Ceramişti mai puţini ca anul trecut, iar oferta
parcă mai slabă, mai inconsistentă.

Politicieni muuuulţi, de toate culorile şi
nuanţele. Nici unul nu a trecut pe la standurile
celorlalte meşteşuguri populare.

Fraţii Sima, Cristian şi Felix

CRIZA ANILOR 1929-1933
REFLECTATĂ ÎN PRESA VÂLCEANĂ

Furia cu care criza financiară ce debuta în America
anului 1929 a lovit România a declanşat şi în presa

vâlceană aprige dispute şi analize cu privire la organizarea
statului român. Sub titlul „Tragedia funcţionarilor publici.
Statut –reduceri - cadru disponibil”, cotidianul indepen-
dent „Îndrumarea Vâlcii” din martie 1933 considera că
funcţionarii „sunt astăzi, prin numărul lor disproporţionat
de mare pentru nevoile unui stat agrar, victime ale propriei
lor mulţimi şi plătesc astăzi păcatele unei politici greşite şi
ale unui  politicianism criminal. Politicieni fără scrupul şi
fără milă au sporit în mod sălbatec numărul funcţionarilor
publici cu toţi agenţii de club, cu toţi nepoţii, strănepoţii,
pseudo-nepoţii pe care i-au vârât cu duiumul între
numeroasele articole bugetare, în aparenţă disponibile.
Şi-au căpătuit oamenii cu jetoane, diurne, miliarde din
bugetul statului şi al diverselor case autonome, regii,
direcţii, consilii, misiuni streine. Şi azi, când a sosit
momentul socotelilor de dat, guvernele ezită între
îndepărtarea din funcţiuni în masă ori reducere de salarii,
pentru a sfârşi prin a le aplica pe amândouă”. În presa
locală îşi aflau loc ecouri ale măsurilor luate de guvern
pentru reducerea numărului de salariaţi la stat: „Se cer
titluri de studii celora cere au încărunţit în slujbe şi care se
văd concuraţi de proprii lor copii. Se supun la examene
funcţionari cu zeci de ani vechime pentru a le recunoaşte,
în mod public şi legal, că până acum au funcţionat ca nişte
incapabili”. În  special situaţia profesorilor şi învăţătorilor
era dureroasă. Peste noapte, în septembrie 1929, deja
5000 de dascăli erau şomeri la nivelul ţării. „Curierul
Muncii” din 17 septembrie 1929 analiza cauzele acestui
şomaj: „Şi aici statul a găsit o primă soluţie: reducerea
şcolilor normale, limitarea elevilor din clasa I-a şi
scoaterea la pensie a celor cu 35 de ani de învăţământ”. 

Reducerea salariilor funcţionarilor publici a fost
văzută de partidul de guvernământ „ca o măsură extremă
pentru remedierea crizei financiare, în care şi ţări ca
Austria, Italia, Spania sau Grecia se zbat”. În faţa acestei
situaţii de fapt, agenţii guvernului ţărănist îşi manifestau
mirarea că un asemenea act „ la noi a putut provoca
proteste, iar în celelalte state opinia publică nu a luat o
atitudine duşmănoasă”. Oficiosul Partidului Naţional
Liberal din Vâlcea din 5 februarie 1931 nu lăsa aşteptat
răspunsul  opoziţiei: „Un lucru să nu se uite: În toate ţările
mai sus amintite, partidele politice n-au făgăduit niciodată
salarii-aur, cum a făcut la noi partidul naţional – ţărănesc,
care în opoziţie a amăgit masele populare, pentru ale da
apoi lovitura de graţie. Acolo, în celelalte ţări, nu sunt
regii autonome cu care Statul să cheltuiască anual
miliarde pentru satisfacerea agenţilor de partid. În nicio
ţară din lume nu sunt lugojeni, plimbăreţi oficiali, ca la
noi şi nici atâtea sinecure care au făcut faima partidului de
guvernământ” (primul ministru al României era Iuliu
Maniu, originar din Lugoj). 

Dar criza şi necesitatea tăierilor bugetare au lovit
şi un alt domeniu sensibil pentru populaţie, sistemul sani-
tar. Deja la 24 august 1929, acelaşi cotidian, „Curierul
Muncii”, publica următorul apel către meseriaşii şi
muncitorii din Râmnic: „Multe şi grele sunt suferinţele pe
care le-am cunoscut în trecut şi le simţim şi azi. De aceea
actualele comitete de pe lângă corporaţia locală vă
cheamă duminică, 25 august, în salele Şcolii Industriale
din localitate la o mare adunare de protest contra svonului
ce s-a lansat de a ni se desfiinţa spitalul nostru al
meseriaşilor, care spital a fost înfiinţat ca o necesitate a
timpului, cu ajutorul celor în drept şi prin contribuţia
noastră”. 

Starea finanţelor ţării a determinat mari sincope
chiar în activitatea Spitalului Judeţean, unde Curierul
Muncii din 24 mai 1930 surprindea o realitate neagră: „nu
există cameră pentru naştere, instalaţie de apă sterilizată,
tuberculoşii stau la un loc cu ceilalţi bolnavi, iar pavi-
lionul de boli contagioase abia ar putea cuprinde 12 paturi
şi totuşi se internează câte 20-30 de pacienţi, plus
însoţitorii lor, căci majoritatea sunt copii” .

Lipsa banilor la buget a forţat guvernul să con-
tracteze o serie de împrumuturi externe (1928, 1931)
destinate punerii în mişcare a activităţii economice, dar
rezultatele nu au fost cele scontate, aşa cum reiese din edi-

torialul „Împrumut, exploatare, sărăcie” publicat de
„Curierul Muncii” din 30 august 1930: „Când bancherii
internaţionali vor obţine garanţiile şi condiţiunile mate-
riale cari le cer, vor acorda împrumutul, oricâtă opoziţie ar
face unele partide politice: afară de aceasta, împrumutul
va fi impus chiar de afară, pentru revalorizarea monedei
noastre. Dar cu realizarea împrumutului nu se termină nici
lipsa de lucru, nici exploatarea, nici lipsa de bani. Mai
repede trebuie crezut dimpotrivă. Căci ei caută noi locuri
de exploatare, iar în Europa coloniile sunt ţările balcanice,
printre cari se numără şi România, Iată pentru ce nu mai
suntem slăbiţi cu vizitele, conferinţele şi congresele, cu
linguşiri ale exploatatorilor de tot felul. Împrumutul a
dispărut cum a venit, sărăcia a continuat şi mai puternică,
iar instituţiile statului au rămas în mâinile străinilor. Între-
prinderile de stat, autonomizate şi concesionate în schim-
bul împrumutului, au concediat şi concediază lucrătorii,
iar cei rămaşi îndură exploatarea sub forma raţionalizării
muncii, pe care lucrătorii români n-au cunoscut-o până
acum”. 

În contrapondere cu politica de austeritate a
guvernului României, „Curierul Muncii” publica, la 17
septembrie 1929 articolul „Henry Ford a înnebunit”  în
care făcea aluzie şi la alte cauze ale situaţiei complicate a
Europei anilor 1929-1933: „Ziarul Detroit News a
răspândit în largul lumii vestea că Henry Ford, regele
automobilului, a decis din proprie iniţiativă urcarea
salariilor muncitorilor angajaţi în fabricile sale, un gest
spontan, care a scos din sărite pe mulţi dintre nesăţioşi
exploatatori ai lungului şirag de proletari europeni. În
acest timp, bătrâna Europă e contaminată de planuri
războinice, gazele asfixiante şi perspectivele viitoarelor
masacre omeneşti, lucruri care îi preocupă pe cei chemaţi
a soluţiona cea mai gravă problemă a zilelor noastre:
şomajul”. 

Condiţiile grele de viaţă au determinat o
efervescenţă socială crescută în Râmnic. În anul 1933,
deosebit de activă a fost „Mişcarea cetăţenească”, pe care
primarul oraşului, Dem. Berbescu, într-un interviu acordat
ziarului „Îndrumarea Vâlcii” din 18 octombrie 1933, o
acuza de partizanat politic şi de faptul că „nu ar fi avut
motivul să se producă aşa de aprig în oraşul nostru, unde
viaţa este, în general, mai uşoară decât în majoritatea
oraşelor ţării”. 

Băncile erau percepute ca un element esenţial în
declanşarea crizei, iar „Liga contra cametei” ducea o luptă
susţinută contra acestora. În data de 8 noiembrie 1930,
avea loc la teatrul Adreani “o mare întrunire de protestare
contra dobânzilor cămătăreşti care se percep azi” a acestei
Ligi. Relatarea ziarului „Curierul Muncii” de la
eveniment vorbeşte de mulţi ţărani din împrejurimile
Vâlcii care au venit la manifestaţie, fiecare cu povestea
lui, dar mereu aceeaşi: „Câte un moşneag povesteşte cum
a fost dator 3000 lei, pentru care a plătit 4000 numai
dobânzi, iar ca să scape de datorii a trebuit să vândă vaca.
<<Am mers la bancă cu banii şi am zis: Poftim boierule
banii şi dă-mi fitanţă la mână că am plătit. El mă întreba
că nu-i mai ţin? şi eu i-am răspuns: Nu boierule, fiindcă
datoria e mai rău ca râia>>. Iar criza a adâncit acest flagel:
„Sunt bănci în judeţul nostru cari au ajuns să ia şi 300 lei
la 1000 pe săptămână, profitând că băncile nu mai dau
bani şi jupoaie în modul cel mai ordinar pe nenorociţi”. 

În ciuda acestor realităţi, într-un editorial din
„Curierul Muncii” din iulie 1930, intitulat „Criza”, cel
care semna în paginile ziarului cu pseudonimul „Moş Ion
de la roată” surprindea şi o altă realitate a crizei
economice din România: „Vedem că unele mărfuri au
ajuns prea scumpe pentru pungile noastre; dar nu ne
decidem să economisim banul muncit. Constatăm criza şi
nu avem curaj să ne decidem să punem odată frâu risipei
strigându-i tare: Stai! Opreşte-te române! Nu mai risipi
banul pe ce nu-ţi trebuie! Nu cumpăra ce nu-ţi trebuie ca
să nu vinzi mâine ce îţi trebuie. Iar când nu avem banul,
ce bine am face să ne restrângem cheltuielile după cât
câştigăm. Atunci n-am mai mări criza care ne bântuie,
n-am mai aprinde focul turnând gaz pe el, ca acum când,
după ce câştigăm puţin, ne îndemnăm la cheltuieli fără
rost, la risipă nesocotită”. Aceste aluzii generale la proas-
ta administrare a banului public iau în anul 1931 forme
concrete, în editorialul Dansul Milioanelor: „În timp ce
toate ramurile de activitate productivă din ţară sunt sufo-

Bogdan Dumitru ALECA 
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Vizitatori mai mulţi ca anul trecut, mai

ales duminică, când atacau târgul după tactica
puhoiului. La şapte seara, când strânsesem
deja masa (ca de altfel trei sferturi din
expozanţi), mai erau oameni care intrau pe
poarta de la Trei Stejari făcându-şi optimişti
planul: ”vedem întâi ceramiştii, apoi trecem şi
pe la celelalte standuri”.

Organizare mai bună ca anul trecut: ope-
rativ, la primul contact cu staff-ul care nu s-a
dat dus trei zile din zona târgului, mi s-au
repartizat cortul, masa şi băncuţa, mi s-au dat
ecusonul de participant şi tichetul de parcare
şi am primit flyerul cu programul
manifestării.

Mi-a mers bine, iar două din cele trei bi-
serici vândute în târg s-au dus una în Italia, iar

cealaltă în Grecia (am
întrebat-o pe doamna din
Elada care a cumpărat
biserica dacă într-adevăr la
ei este aşa de rău cum se spune pe la ştiri; mi-
a răspuns că da... m-am întristat).

Proiect al Fondului Naţional Român

Ceramică figurativă  de Daniel Ionescu

FLORIAN CIRIPERU DIN
OCNELE MARI, LA

BISTRIŢA

Cândva poet (membru al Cenaclului literar
Liceul Vasile Roaită, din Râmnicu Vâlcea,
1968-1970) şi sportiv de performanţă-suliţă,
medalia de bronz la Campionatele Naţionale
de Atletism-Şcoli cu Program Special de

Educaţie Fizică, Florian Ciriperu trăieşte
astăzi acolo unde s-a născut, Ocnele Mari, şi
are nostalgia celor doi băieţi care trăiesc în
Italia, căsătoriţi, şi care la rândul lor au dus
faima atletismului vâlcean la nivel  naţional!...

cate din cauza crizei financiare, iar membrii corpului
didactic şi alţi funcţionari ai statului stau cu salariile
neachitate luni de zile şi în timp ce trimişii guvernului
tratează la Paris cu bancherii străini un împrumut, în ţară,
din nefericire, la cele mai importante instituţii naţionale se
descopăr fraude de zeci şi sute de milioane. Luxul,
imoralitatea şi hoţia au loc de cinste în această ţară unde
sute de mii de şomeri (muncitori fără lucru) aşteaptă milă
şi pomană”.  

Criza economică a ascuţit lupta politică. În august
1929, aceasta se dădea în jurul legii de reorganizare
administrativă promovată de guvernul ţărănist. „Viitorul
Vâcii” din 1 august 1929, arăta că, departe de a aduce
economiile scontate, legea, „care s-a votat cu iuţeala
fulgerului”, împărţea teritoriul naţional în şapte mari

directorate sau regiuni şi crea „în total circa 40 de
categorii de funcţiuni administrative”, cerând populaţiei
„să se pregătească pentru noile biruri pentru căpătuirea
dezertorilor şi trădătorilor pe care guvernul ţărănist al
trădătorului Stere îi va pune în aceste slujbe”. Votarea legii
a determinat retragerea din Cameră şi Senat a grupurilor
parlamentare ale liberalilor, averescanilor, lupiştilor,
maghiarilor şi germanilor, ultimele două nemulţumite de
neîndeplinirea promisiunilor ca prin noua lege să li se
acorde „o largă descentralizare şi dreptul de a folosi în
administraţie şi justiţie limba lor”. 

Se pare că nu multe din cauzele, efectele şi modul de
desfăşurare a crizelor economice în România capitalistă
din diferite perioade istorice diferă; poate doar modul în
care acestea ajung la cunoştinţa cetăţenilor. 

CONACUL VINTILĂ BRĂTIANU
“Sanatoriul”  TBC  Mihăeşti

In sat i se mai spune încă aşa : sanatoriul TBC, cu
toate că sunt vreo treizeci de ani de când destinaţia

instituţiei s-a schimbat în : spital. Chiar în actele oficiale
el a figurat ca sanatoriu până în anul 1993.

Povestea “Spitalului de pneumoftiziologie Constantin
Anastasatu” începe în anul 1925, când omul politic şi
figură pregnantă a epocii, Vintilă Brătianu, construieşte un
frumos conac amplasat intr-un minunat cadru natural din
localitatea Mihaesti.

Soarta construcţiei se schimbă radical  în anul 1950
când doamna Brătianu, văduva lui Vintilă Brătianu (fostă
Lia Stolojan, căsătoriţi în 1904; au avut un singur copil,
Vintilică, ce a trăit între anii 1913 – 1995 care, la rândul
lui, a avut o singură fiică: Despina Deiter – Brătianu) )
este nevoită să cedeze statului întregul ansamblu  pentru
stingerea unor datorii fiscale. Statul a respectat dorinţa
doamnei Brătianu de a folosi toate acestea în interesul
sănătăţii publice numai că a investit foarte puţin în
adaptarea lor noii destinaţii. Saloanele erau  mari, fri-
guroase, cu peste, uneori, 20 de paturi, toaleta situată afară
în curte, nici gând de duşuri sau alte mijloace elementare
de igienă. Munca personalului medical a fost susţinută aici
ani de zile în condiţii improprii, vitrege, iar pentru bol-
navi, internarea fiind chiar un adevărat infern. Din cauza
lipsei de îngrijire şi de căldură camerele deveniseră
igrasioase, cu pereţii  mucegăiţi. Sanatoriul mai primeşte
o lovitură peste câţiva ani, când iau amploare, în
apropiere, cele trei Uzine Sodice Govora şi Combinatul
Chimic Rîmnicu -Vâlcea, tot aici aflându-se şi Centrala
pentru Industrializarea Produselor Anorganice. Pierderile
dese şi masive de clor şi de alte substanţe toxice făceau un
foarte mare rău bolnavilor de plămâni; despre acestea, se
plângeau, adesa, şi măicuţele călugăriţe de la Mănăstirile
Dintr-un Lemn şi Surupatele, aflate peste câteva dealuri
distanţă...Acestor condiţii mizere se adăuga şi faptul că
sanatoriul nu avea laboratoare proprii. Bolnavii trebuiau
transportaţi pentru investigaţii la Spitalul Rm. Vâlcea, pe
un drum de ţară, cu gropi,  neasfaltat. Când a  început să
funţioneze  ca spital, cu trebuinţe şi dotări cu totul
superioare, nu s-a gândit nimeni să facă aceasta, nici la
faptul că trebuia mărită schema de încadrare a
personalului medical şi de  întreţinere. 

După 1989, conducerea unităţii şi personalul medical
au început o campanie puternică pentru construirea unui
spital de pneumoftiziologie nou, în Râmnicu-Vâlcea,
lângă spitalul judeţean, fireşte. Ministerul a dat toate
avizele necesare, ba chiar a început finanţarea lucrării dar
totul s-a blocat la nivel local, forurile de atunci nealocând
un teren corespunzător investiţiei. In aceste condiţii,
conducerea a trebuit să schimbe strategia şi a hotărât
modernizarea vechiului spaţiu şi dotarea lui cu cele
necesare unui adevărat spital. Din acest moment, pentru
vechiul conac al Brătienilor începe  o nouă eră. In 1993, în
sfârşit, Sanatoriul TBC devine oficial Spital de pneumo-
ftiziologie, primind numele reputatului profesor doctor
Constantin Anastasatu de la facultatea de medicină
Bucureşti. Toţi medicii spitalului din acel moment
fuseseră studenţii profesorului Constantin Anastasatu.
Incepe o perioadă de mari transformări...puţin câte puţin,
cu eforturi supraomeneşti, se fac studii de fezabilitate si
proiecte, se obtin bani de la Ministerul Sănătăţii pentru
consolidarea construcţiilor care erau pe cale de a se
prăbuşi, se împart marile saloane în camere, de câte 2- 3
paturi, cu apă şi grup sanitar propriu. Se dublează gea-
murile cu termopan, pardoseaua din lemn se înlocuieşte cu
linoleum antistatic, antibacterian  şi antifungic, corespun-
zator normelor europene,  se refac instalaţiile sanitare şi
instalaţia de încălzire, se reabilitează pavilionul medico-
administrativ, unde sunt cabinetele medicilor si ambulato-
riul de specialitate, se modernizează spălătoria şi se

dotează cu utilaje profesionale, se reface sistemul de
canalizare. Spitalul se dotează cu laboratoare de analize, 2
unităţi de radiologie, bronhologie, somnologie, explorări
funcţionale, bacteriologice, farmacie. In 2011, Consiliul
Judeţean Vâlcea, condus de domnul preşedinte ing. Ion
Cîlea, aprobă fonduri pentru modernizarea centralei ter-
mice cu panouri solare, construirea reţelei de gaze natu-
rale în incinta spitalului având ca finalitate diminuarea
cheltuielilor de încălzire şi preparare apa caldă, încep
lucrările de reabilitare şi modernizare a bucătăriei.

Intre timp s-au asfaltat şi drumurile comunei spre
capitala de judeţ şi spre restul lumii, uşurând substanţial
accesul spre şi dinspre spital, iar combinatul chimic şi-a
închis secţiile toxice ori le-a dotat cu tehnologie
nepoluantă, zona câştigând, în sfârşit, un aer mai sănătos,
respirabil. In ceeace priveşte reabilitările şi modernizările,
trebuie menţionat faptul că s-au făcut cu mare grijă,
cautându-se să se păstreze cât mai mult din spiritul vechii
construcţii. Astfel, termopanele au fost montate prin
interior, lăsând spre exterior vechea tâmplărie, s-au
păstrat: uşi, şemineul de la parter, porţiuni din lambriul
original, balustrada scării interioare, lemnăria fiind unul
din punctele cheie ale frumuseţii construcţiei. Trebuie
apreciată ştiinţa arhitectului vremii de a armoniza artistic
elementele occidentale pătrunse în arhitectura epocii  cu
elementele autohtone ( aripa dinspre est este, de fapt, un
turn pe plan pătrat, de fapt o culă lipită de ansamblu,
arcadele în plin cintru, preluate din arhitectura bizantină şi
devenite specifice şi stilului brâncovenesc.) 

Intrarea principală este situată chiar lângă intrarea în
curtea bisericii, amănunt care o  înfrumuseţează şi îi dă
prestanţă, ba chiar mai mult, lângă ea se află un puternic
izvor cu apă proaspătă captat de localnici şi amenajat ca
troiţă pictată ( vezi foto). După ce ai trecut de poartă
trebuie să urmezi un drum umbros, străjuit de arbori înalţi,
drum abrupt, destul de lung, cu serpentine, până în curtea
luminoasă, amenajată cu spaţii verzi şi o mică fântână
arteziană.  

Toată incinta este oxigenată de arbori bătrâni,
maiestuoşi, este chiar şi un pâlc de brazi undeva. Ea este
străbătută de alei pavate, pentru plimbare, cândva
plimbările familiei Brătianu şi ale musafirilor, acum ale
pacienţilor. Alte alei leagă conacul de clădirile anexă,
clădirile “din vale” şi cele “din deal”, unde funcţionează
secţii ale spitalului. Mai sus de toate, pentru că aici tot
terenul este în pantă, urmând înclinaţia dealului, începe
pădurea. Dar până la pădure este “lacul cu nuferi”. Sătenii
mai în vârstă îşi amintesc şi acum că exista, cândva, chiar
o “sărbătoare a nufărului”, o zi în timpul verii când se
strângeau la lac cu mic cu mare, pentru a petrece.
Conducerea spitalului a hotărât la un moment dat că
trebuie renunţat la ea din motive lesne de înţeles:
pătrunderea multor persoane străine în incintă şi contactul
lor cu bolnavii nefiind nici pe departe sănătoasă. 

Primul director al instituţiei a fost dr. Tiberiu
Cioroianu; au urmat dr. Mihai Câţu, dr. Neguţ Gheorghe,
dr. Constantin Mardale şi în prezent dr. Vultur Cornelia.   

În 1980 se raportau 800 – 900 de internări pe an, acum
se fac 2500, pentru că, prin dotările moderne şi trata-
mente, timpul de spitalizare a bolnavilor s-a micşorat
substanţial. 

Cristian SIMA
(Convorbire cu directorul Sanatoriului,

medic Cornelia Vultur)
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ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI

LA COLEGIUL MIRCEA CEL
BĂTRÂN

Pe 05 iunie, Forumul Cultural al Râmnicului
împreună cu Inspectoratul Şcolar, cu Colegiul
Mircea cel Bătrân, Asociaţia Seniorilor din
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură şi cu Agenţia pentru
Protecţia Mediului Vâlcea, în Sala de Festivităţi a
Colegiului a organizat o dezbatere cu ocazia Zilei

Mondiale a Mediului, cu titlul  „Să dăm o şansă
Pământului”...Au participat un număr mare de elevi,
avându-l în frunte pe profesorul doctor Gheorghe

Ploaie, membrii Forumului Cultural şi ai Asociaţei
Seniorilor...Niciodată nu am văzut elevii, prezen-

tând un mai mare interes, la o astfel de dezbatere.
Sigur, a fost meritul profesorilor lor, deosebit de
respectaţi, credem noi şi iubiţi, dar şi al organizato-

rilor, moderatorului, care au mers pe respectarea
unui timp optim al expunerilor...De un real succes
s-au bucurat lucrările prezentate: „Probleme actuale
privind protecţia mediului înconjurător” (Gh.
Pantelimon), „Crează-ţi mediul” (Jany Lalu),
„Unele aspecte privind starea mediului în judeţul
Valcea” (Silvia Pădurariu), „Imagini din Parcurile

Naţionale ale judeţului Vâlcea” (Gh. Ploaie),
„Rezervaţii şi monumente ale naturii în bazinul
râului Olăneşti”(Traian Rădoi). 
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Prim plan Gh Cărbunescu, Pam
Comosarschi şi Gh Dumitrascu

Trăind în inima unui muzeu…

Părăsind, pentru o zi, „supa toxică a
cotidianului”, l-am însoţit pe Constantin Ţanea,

sculptor-restaurator al Muzeului Satului Bujoreni, la
Simpozionul naţional „Lemnul – între materialitate şi
spiritualitate”, desfăşurat în data de 7 iunie a.c. , la
Conacul Goleştilor din Ştefăneşti-Argeş, la 10 km de
municipiul Piteşti. Denumit „Muzeu al Viticulturii şi
Pomiculturii”, a fost înfiinţat prin Decret Regal la 7
iunie 1939 de Carol al II-lea, Conacul Goleştilor fiind
şi locul unde a dormit prima noapte pe pământ româ-
nesc, între 9-10 mai 1866 (în preajma Brătienilor),
însuşi Carol I, devenit primul rege al României. 

Simpozionul s-a desfăşurat în aşa-numitul „Salon
de iarnă” al Conacului, în prezenţa unui numeros pu-
blic compus, în majoritate, din studenţi ai Facultăţii de
Istorie Piteşti. Cuvântul de deschidere a aparţinut
directorului general al muzeului, prof. dr. Filofteia
Pally, a cărei bogată documentaţie asupra
aşezământului poate fi citită şi pe
www.muzeulgolesti.ro. A urmat alocuţiunea domnului
lector dr. Ioan Darida, de la Facultatea de Teologie a
Universităţii Piteşti, secţia Artă Sacră, „Artă şi
meşteşug în prelucrarea tradiţională a lemnului”,
dumnealui  făcând ample incursiuni în istoria artei
sculpturale, unde forma trebuie scoasă din captivitatea
materiei. Au urmat drd. Ion Tiţa-Nicolescu, muzeograf
(care ne-a purtat, apoi, pe îndelete, printre exponatele
muzeului), Malvine Mocenco, restaurator şef-secţie,
Filofteia Ciolacu, Romulus Zamfir, Claudia Jinga,
restaurator, cu prezentările PowerPoint: „Arhitectura
vernaculară din nordul judeţului Argeş”, „Tehnica de
execuţie a picturii murale în bisericile de lemn din
Transilvania” şi „Tiparele de caş – măiestria
simplităţii”, „Lemnul, suport pentru icoană”,
„Mobilierul ţărănesc din colecţiile Muzeului Goleşti –
tehnici vechi de execuţie”, „Repertoriul ornamental
tradiţional prezent pe piese muzeale din lemn,
ceramică şi textile”. Toate aceste prezentări au fost la
un înalt nivel de profesionalism, dovedind pasiunea
referenţilor pentru profesia aleasă, acumulările dobân-
dite de-a lungul timpului, titlurile enumerate mai sus
fiind, ele înseşi, edificatoare.

Un gest frumos, bine regizat, aducând o
deconectare, a fost atunci când Constantin Ţanea, cu
firea sa destoinică şi generoasă, poet în felul lui de
comportare şi exprimare, ne-a invitat în jurul unui taier
de Vlădeşti plin cu cireşe „Inimă de porumbel” din
livada Bujorenilor – Vâlcea şi a dăruit Muzeului
Goleşti o furcă de tors, explicând, în comunicarea sa
„Etapele execuţiei unei replici după o furcă de tors din
colecţia Muzeului Satului Vâlcean”, furcă executată de
el însuşi, din lemn de cireş păsăresc din ograda
părintească, „lemn de trebuinţă”.

La finalul Simpozionului, nu pentru a-mi fi făcută
cunoscută prezenţa, ci pentru a-mi exprima câteva gân-

duri referitoare la lemnul – care este el însuşi trup din
trupul neamului românesc – am fost invitat să recit un
text al unui poem pe care, iată, îl reiau şi în această
pagină, pentru Dumneavoastră: ”Umblă-n mine o
secure/ fermecată ca să sparg/ lemnul vechi dintr-o
pădure/ trunchiul cel mai gros de fag…/ Câte inimi are-
n el/ de voinic purtând inel/ de fecioară cu
cercel…/Unde-l văd înalt cu umbră/ acolo şi pasu-mi
umblă/ fără pace până când/ tremurând şi aiurând/ îmi
ucid copacu-n gând// Capu-mi cade amărui/ pe o
scândură de-a lui…”

O minunată lecţie de istorie, întinsă pe parcursul
mai multor secole, se află înscrisă în incinta Conacului
Goleştilor care făcea obiectul excursiilor şcolare oblig-
atorii de acum 20-30 de ani, excursii şcolare obligatorii
ce pot fi reluate.

Felix SIMA

„V-am adus o sacoşe de bani!”
(Despre complexul balnear Cozia)

Cu aceste cuvinte ne-a întâmpinat Ion Cosma,
ministrul Turismului. Într-una din zilele lunii

mai 1971, deci în urmă cu 41 de ani, a avut loc în
biroul lui Constantin Predescu, Directorul coordonator
al Complexului Balnear Călimăneşti, o şedinţă de
lucru operativă care a durat mai puţin de o oră. Au par-
ticipat doar cinci persoane: Ion Cosma, ministrul
Turismului (25 decembrie 1970 – 1martie 1978), Petre
Dinică,  prim secretar al Comitetului Judeţean al PCR
şi Preşedinte al Consiliului Popular al Judeţului Vâlcea
(1 februarie 1968 – octombrie 1974) Vasile
Dumitrescu, secretar al Comitetului Orăşenesc PCR şi
Preşedinte al Consiliului Popular al oraşului
Călimăneşti, Constantin Predescu, director
coordonator al Complexului Balnear Călimaneşti, dr.
Gheorghe Mămularu, director medical al Complexului
Balnear Călimăneşti.

Deschiderea şedinţei o face Ion Cosma, spunându-
ne următoarele:

- V-am adus o sacoşe cu bani; o primiţi? Toţi în cor:
- Da, o primim!
- Dacă sunteţi de acord să o primiţi, eu vă ofer

această sacoşe cu bani cu o condiţie: să mă sprijiniţi să
construim în localitatea Dumneavoastră un complex
balnear- turistic.

- Suntem de acord, i-am răspuns noi în cor.

- Complexul ce doresc să-l construiesc la
Călimăneşti va avea 1200 locuri de cazare, în trei
moteluri cu 400 locuri fiecare şi o mare şi modernă
baza de tratament balneofizioterapeutic, ne-a mai spus
atunci ministrul.

- Şi unde credeţi că va fi amplasat?
- În partea de nord a localităţii, în zona Cozia, a

răspuns Vasile Dumitrescu.
- Aveţi factori naturali de tratament (ape minerale)?

întreabă Ion Cosma
- Da avem. Din 1968 şi până azi (1971) Institutul de

Balneofizioterapie din Bucureşti condus de prof. dr.
Traian Dinculescu, a făcut deja trei sonde la Cozia şi
tot aici vor mai fi forate încă două în următorii 2-3 ani
i-a răspuns dr.Gh. Mămularu.

- Aveţi cadre pregătite pentru turismul intern şi
extern? întreabă ministrul.

- Momentan nu avem, dar ne vom strădui să le
pregătim, a răspuns Constantin Predescu.

Atunci ministrul întreabă:
- Aveţi vreun liceu de cultură generală  în locali-

tate?
- Da, avem, din anul 1961 funcţionează la

Călimăneşti Liceul teoretic „Mircea cel Bătrân”, i-a
răspuns Vasile Dumitrescu

- Îl putem transforma în liceu economic de turism?
îl întreabă ministru pe Petre Dinică.

- Cred că putem să-i schimbăm profilul şi să-l

Gheorghe MĂMULARU
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NOUA ŞCOALĂ DIN OCNELE
MARI A PRIMIT NUMELE LUI

COSTEA MARINOIU

Pe 8 iunie, l-a Ocnele Mari s-a inaugurat noua
şcoală a oraşului, clasele I-VIII, care a primit
numele lui Costea Marinoiu. Dimineaţă a avut loc
recepţia constructorului, SC Protectchim SA, şi

după amiaza, primarul şi cadrele didactice,
reprezentanţii Puterii au tăiat panglica inaugurală.
Alături de edilii oraşului Ocnele Mari, de cetăţenii

săi, au fost prezenţi şi membrii Societăţii Culturale
Anton Pann, omagiind astfel personalitatea
fostului preşedinte care a decedat la sfârşitul anului

trecut...Violeta Scrociob a dăruit familiei lui
Costea Marinoiu un tablou în ulei executat de dom-
nia sa, dar pe care Bogdan Marinoiu l-a donat
şcolii...

Peste câteva zile de la inaugurarea noii şcoli,
dar fără legătură cu aceasta, ci unui corolar de mai
multe fapte bune (multe, foarte bune!), cetăţenii
Ocnelor Mari l-au reales pe Petre Iordache primar.
Felicitări domnule Petre Iordache.

transformăm în liceu economic de turism, a răspuns
primul secretar.

- În ce mă priveşte, ne spune Ion Cosma, pe lângă
fondurile băneşti necesare complexului ce va fi
construit, Ministerul Turismului vă va sprijini cu
specialişti pentru pregătirea cadrelor care vor lucra în
turism, va organiza o cantină restaorant cu profil
turistic şi va construi un internat pentru cazarea
elevilor.

- Dar cum stăm cu cadrele medico – sanitare
?Aveţi suficiente cadre şi puteţi la început să sprijiniţi
activitatea noului complex?

- Momentan staţiunea noastră are cadre suficiente,
conform normativului şi la început vom putea să spri-
jinim activitatea complexului. Dar, având în vedere că
ar fi o unitate balneară nouă, vom putea să asigurăm
şi alte cadre în funcţie de necesităţile care se vor ivi, a
răspuns dr. Mămularu.

După terminarea acestei şedinţe, cele cinci
persoane au mers pe teren şi au studiat toate aspectele
staţiunii. Am început cu liceul şi am încheiat cu zona

Cozia. A durat această vizită 5 ore. La sfârşitul stu-
diului pe teren s-au stabilit următoarele:

- mutarea campusului de la Cozia în partea de nord
a Călimăneştiului, la Seaca

- obţinerea aprobării de la organele centrale a scoa-
terii a 5000 m.p. din custodia C.A.P. ului Jiblea –
Călimăneşti din zona Cozia pentru noul complex.

- transformarea liceului teoretic din Căciulata în
liceu economic de turism.

- comanda la Institutul de Proiectare din Bucureşti
pentru întocmirea proiectului noului complex.

La 7 august 1973 au început lucrările Hotelului
Căciulata şi la baza de tratament de către
Intreprinderea de Construcţii Montaj Judeţul Vâlcea.
Aceste două sectoare au fost inaugurate la 28 iunie
1976. În luna august 1977 a fost terminat hotelul
Cozia, iar în anul 1979, hotelul Oltul.

Începând cu anul 1977 complexul balnear Cozia a
intrat în circuitul balnear – turistic internaţional şi a
găzduit grupuri de turişti din statele europene, Israel şi
S.U.A.

Punţi culturale între fraţi

La iniţiativa domnului Virgil Şerbu Cisteianu,
scriitor, directorul revistei "Gând Românesc,

Gând European", alături de domnul Ştefan Nemecşek,
scriitor, jurnalist, directorul cotidianelor "Curierul Văii
Jiului" şi "Zona Specială" invitaţia doamnei Elena
Căldare, director biblioteca  "Alba Iulia" din Chişinău
şi a doamnei Oxana Munteanu, profesor la  liceul "Petru
Rareş" Chişinău, de a participa în cadrul proiectului
"Caravana Cărţii" la o serie de evenimente importante
dedicate Basarabiei, în perioada 23-30 martie 2012, a
fost o onoare pentru mine şi un bun prilej de a cunoaşte
oameni, personalitaţi marcante ale culturii, locuri pline
de istorie şi legendă. 

Am participat la lansări de carte ale unor tinere
frumoase şi talentate, Maria Hâncu, Oxana Munteanu,
prezentate în faţa unui public numeros de domnii

academicieni Nicolae Dabija şi Mihai Cimpoi, am viz-
itat Zaimul unde domnul prof.universitar Ion Găină ne-
a întâmpinat cu un grup de copii care au fost
protagoniştii unui spectacol minunat, ne-a ajutat să
redescoperim personaliatea lui Alexei Mateevici iar
casa memorială devenită muzeu la iniţiativa domniei
sale este un adevărat "loc de pelerinaj" pentru iubitorii
de cultură.  

La Borogani, elevii, cadrele didactice împreună cu
localnicii ne-au facut o primire emoţionantă, cu pâine şi
sare iar domnul Victor Iftode primar, doamna Ecaterina
Odagiu, viceprimar, împreună cu Ion Caşu, director
Casa de Cultură, conducătorul unui ansamblu folkloric,
ne-au purtat pe "aripi de cânt şi dor" în lumea mirifică
a satului românesc. 

"Când omul voieşte, Domnul sporeşte", muzeul din
Borogani realizat cu sprijinul tuturor locuitorilor este
impresionant. La biblioteca "Alba Iulia" din Chişinău
doamna director Elena Căldare împreună cu doamnele
bibliotecare ne-au fost gazde minunate, “Monografia
comunei Stăneşti", cartea dedicată Patriarhului
Justinian Marina, File din monografia Biblioteci
Judeţene "Antim Ivireanul" Râmnicu Vâlcea, găsindu-
şi loc pe rafturile bibliotecii. Acolo şi atunci l-am
cunoscut pe scriitorul, jurnalistul, omul Ştefan
Nemecşek, care m-a impresionat prin setea de
cunoaştere, dorinţa de a cerceta, de a scrie. Mi-a vorbit
cu drag şi emoţie de locuri natale, de oameni care i-au

schimbat destinul, de acţiuni şi iniţiative propuse. 
Ajungem la Vulcan odată cu zorii zilei de 4 iunie

2012, zi sfântă, Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh,
pentru a participa la festivitatea de premiere a
concursului literar "Ştefan Nemecşek". Alături de
colegii de la Societatea Culturală "Anton Pann",
Nicolae Dinescu, Nicolae Dobrică, Paul Stănişor,
Violeta Scrociob, Daniela şi Marius Stan, Aliona
Dobrică, ne bucurăm de frumuseţea locurilor pe care le
străbatem: Horezu, Targu Jiu, Vulcan. După întâlnirea
emoţionantă cu iniţiatorul şi oraganizatorul
evenimentului, Ştefan Nemecşek, ne deplasăm la
Colegiul Tehnic "Mihai Viteazul", unde suntem
întâmpinaţi de cadre didactice şi elevi în frunte cu
doamna director Malvine Socaci. 

Într-o sală frumos amenajată facem cunoştiinţă cu
oameni de cultură din diferite colţuri ale ţării, dar şi cu
fraţii noştri de dincolo de Prut. Activitatea a debutat cu
un  cuvânt de salut adresat de domnul primar Gheorghe
Ile, au urmat două lansări de carte: "Duios suferinţa
trece" de Oxana Munteanu din Basarabia şi "Jurnal de
pomană" prezentat de autorul Ioan Velica, iar spre final
domnul Gheorghe Niculescu a prezentat o istorie a
curentului paradoxist iniţiat de prof. univ. dr. Florentin
Smarandache, vâlcean la origine. Marea surpriză pentru
mine a fost "Diploma de Excelenţă" oferită de domnul
Claudiu Moldovan, director general la "Actualitatea
Hunedoreană", membru al Asociaţiei Jurnaliştilor din
România. După clipele minunate petrecute la Colegiul
Tehnic "Mihai Viteazul" ne-am deplasat la primaria
Municipiului Vulcan. La intrarea în moderana clădire,
fanfara condusă de Ludovic Geczi a întâmpinat oaspeţii
cu Imnul Minerilor smulgând ropote de aplauze. În sala
de festivităţi a Primăriei, devenită neâncăpătoare,
domnul Ştefan Nemecşek  a declarat deschisă festivi-
tatea de premiere a tinerilor liceeni participanţi la prima
ediţie a concursului literar "Ştefan Nemecşek". Alături
de domnul primar Gheorghe Ile, de doamna viceprimar
Angela Stoica, de doamna viceprimar Ecaterina Odagiu
din localitatea Borogani din Basarabia am fost martorii
unui eveniment deosebit care a înnobilat cultura
hunedoreană. Cu această ocazie elevii din Vulcan şi cei
din Basarabia au avut ocazia să-şi valorifice talentul
literar să se cunoască prin pasiunea pentru scris, pentru
cultură. Domnul Eugen Evu, domnul Ion Urdă au oferit
cărţi, reviste. A doua zi am avut bucuria de a admira
frumuseţea zonei de la înalţime , din telegondolă, am
vizitat schitul Sraja. Aura de mister, legendă şi istorie
pură ce înconjoară această "Minune a Văii Jiului" cum
mai este cunoscută, te impresionează chiar de la
intrarea în tunelul din artera principală de acces care
reprezintă o adevărată galerie a sfinţilor pentru fiecare
zi a anului, scene reprezentative din Vechiul şi Noul
Testament. De caţiva ani în vinerea dinaintea Paştelui
se organizează "Drumul Crucii" la care participă mii de
oameni.

Clipele petrecute la Vulcan, evenimentul la care
am participat, au fost "minunat de frumoase". 

Zenovia ZAMFIR

Ioan Velica, Marinela Capşa, Carmen Farcaş,
Ştefan Nemecsek, Zenovia Zamfir

Ocnele Mari, 2012
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Itinerar cultural
PARASTAS DE ŞASE LUNI

PENTRU COSTEA MARINOIU 

La Cimitirul Sf Ion din sudul oraşului, familia
Marinoiu, Bogdan Marinoiu şi soţia, au ţinut un
parastas de 6 luni fostului cărturar vâlcean,

cetăţean de onoare al Ocnelor Mari, Costea
Marinoiu. Au oficiat slujba la mormânt preoţii:
Nicolae State Burluşi, Nicolae Proteasa şi
Constantin Mănescu. Au fost prezenţi, alături de
familie, oameni de cultură şi apropiaţi ai defunctu-
lui.

MUZEUL SIMIAN,
LANSARE CARTE: „SPRE

TINE DOAMNE” DE NICOLAE
STATE BURLUŞI 

La Muzeul Simian a avut loc, 12 iunie 2012,
lansarea cărţii lui Nicolae State Burluşi „Spre Tine
Doamne” pe care sătenii din Burluşi şi nu numai
ei au avut ocazia să o cunoască cu ocazia

comemorării poetului Ion Ene Fripcea. A partici-
pat Cezar Vasiliu, preot din Canada, care a ţinut cu
această ocazie prelegerea „Originea şi vechimea
creştinismului românesc”, o temă foarte amplă,
dar pe care cunoscutul om de ştiinţă a făcut-o
înţeleasă şi interesantă
într-un timp foarte scurt...

Două doamne în primul rând...
Pantelimon şi Barbu

Petre Mateiescu şi Emil Catrinoiu

RUSALIILE NEGRE 
(18 iunie 1951)

,,Euşor să vorbeşti despre eroi, dar greu
despre durere. Durerea are început, dar

nu are încheiere. Iubirea este singura cale de a ieşi
din durere“ (Din mărturia unui deportat în Bărăgan)

Alături de alte zile de tristă amintire în viaţa
poporului romăn, cum ar fi: ,,Noaptea demnitarilor
(5 mai 1950), ,,Procesul spionilor Vaticanului
(1951),  este şi ziua numită ,,Rusaliile negre” (18
iunie 1951) , cănd 44 000 de ţărani , adică aproxi-
mativ 13 000 familii au fost urcaţi în căruţe ( pănă la
trei căruţe pentru fiecare familie) şi cu puţinul pe
care l-au putut lua, au fost duşi din zona Banatului şi
Mehedinţiului în pustia Bărăganului, într-un loc
necunoscut, îndepărtat şi neprietenos din punctul de
vedere al condiţiilor climatice ( ierni aspre şi veri
foarte calde).

Toată acţiunea a fost coordonată de Ministerul de
Interne, în frunte cu Teohari Georgescu. Urmând
modelul sovietic, pe 15 martie 1951 Ministerul de
Interne al Republicii Populare România a dat
următorul decret:

“Ministerul de Interne va putea, pe cale de
decizie, să dispună mutarea din centrele aglomerate
a oricăror persoane care nu-şi justifică prezenţa în
acele centre, precum şi mutarea din orice localitate a
celor care, prin manifestările faţă de poporul
muncitor, dăunează construirii socialismului în
Republica Populară Română. Celor în cauza li se va
putea stabili domiciliul obligator în orice localitate.”

Decretul a creat cadrul prielnic desfăşurării
acţiunilor de deportare plănuite anterior. În iunie
1951 a fost pusă în mişcare cea mai amplă acţiune
de deportare din istoria contemporană a României,
după deportarea germanilor din România în
Uniunea Sovietică, întreprinsă în ianuarie 1945,
când peste 70.000 de persoane, în special etnici
germani, au fost deportaţi în Uniunea Sovietică.
Spre deosebire de deportarea din 1945, deportarea
din 1951 se realizează într-o zonă slab populată şi
subdezvoltată.

În noaptea de 17-18 iunie 1951, de Rusalii, au
fost ridicate din actualele judeţe Timiş, Caraş-
Severin şi Mehedinţi, din 258 de localităţi situate în
apropierea frontierei cu Iugoslavia, un număr de
12791 de familii, care au fost deportate în sud –
estul României, în câmpia Bărăganului. În noaptea
aceea, miliţieni având liste cu persoanele care
trebuiau ridicate, însoţiţi de armată şi de civili, au
pornit acţiunea. Oamenii de pe lista neagră au fost
treziţi şi li s-a pus în vedere să ia cu ei ce pot, pentru
că vor fi mutaţi. Li s-au pus la dispoziţie căruţe, au
fost conduşi la gară, escortaţi de santinele şi au luat
drumul pribegiei. Planurile urmăreau, după cum s-a
descoperit ulterior într-un document redactat în
1956 la Timişoara, „igienizarea Banatului”,
curăţarea etnică a germanilor, sârbilor, aromânilor.
În al doilea rând se urmărea îndepărtarea mai multor
categorii sociale considerate periculoase de
comunişti. Au fost vizaţi marii fermieri, marii
proprietari de pământ, industriaşi, hangii sau
deţinători de restaurante, refugiaţi basarabeni sau
aromâni, foşti membri în forţele armate germane,
cetăţeni străini, rude ale refugiaţilor, simpatizanţi ai
lui Tito, persoane care colaboraseră în război cu
inamicul, cadre militare, oficialităţi demise, rude ale
contra-revoluţionarilor şi toţi care i-au sprijinit,
activişti politici şi pentru drepturile cetăţeneşti, foşti
oameni de afaceri cu legături în Occident, lideri ai

grupării etnicilor germani. Deportările au fost efec-
tuate de peste 10.000 de militari mobilizaţi, ofiţeri şi
soldaţi, sub supravegherea generalilor Mihail Burcă
şi Eremia Popescu din conducerea Ministerului de
Interne.  Motivaţia oficială pentru această acţiune a
fost „nu prezentau garanţii pentru siguranţa statu-
lui“.

Cu toate acestea, în mai puţin de cinci ani, aceste
familii şi-au recăştigat viaţa din care au fost rupte.
Pustia Bărăganului a fost umanizată în 18 sate, din
care multe există şi astăzi ( Bordei Verde, Perieţi,
Viişoara, Olaru, Lăţeşti, Pelicanu etc). Motivul
imediat al deportării a fost acela că toţi aceştia erau
oameni gospodari şi proveneau din aşezări în care
solidaritatea era regula convieţuirii. Iar motivul
îndepărtat- rezultat din mărturiile supravieţuitorilor-
, a fost organizarea vieţii în jurul celor trei mari
virtuţi creştine: credinţa, dragostea şi nădejdea.

Este prima deportare din istoria represiunii
comuniste în Romănia, pentru că celelalte au fost
mutări sau strămutări. Preţul plătit a fost însă
scump- 1700 de morţi pe durata deportării şi o serie
întreagă de privaţiuni (de exemplu- scoaterea la
muncă în ziua Sfintelor Paşti).  Sărbătoarea
Rusaliilor, în acel an sărbătorită la 18 iunie 1951, an
în care Stalin mai trăia, - sunt un reper de neuitare,
pentru sensibilizarea permanentă a memoriei.

În conştiinţa poporului romăn, ele descriu ororile
de atunci şi mai ales felul în care o mare sărbătoare
creştină- care acum printr-o întorsătură interesantă a
istoriei a devenit şi zi nelucrătoare spre tihna
tuturor- a fost deturnată de la finalitatea ei firească şi
suprafirească, devenind o dată întunecată în istoria
ţării şi a familiilor celor afectaţi. Calvarul deportării
pentru toate aceste categorii de cetăţeni, în cea mai
mare parte nevinovaţi, a luat sfârşit abia în 1956,
când, după normalizarea relaţiilor cu Iugoslavia lui
Tito, au primit permisiunea de a se reîntoarce la
căminele lor. De cele mai multe ori, ei şi-au regăsit
vechile locuinţe devastate sau ocupate de ştabi, care
nu mai catadicseau să le părăsească. Pe parcursul
întregii perioade comuniste, nefericiţii foşti
deportaţi în Bărăgan au continuat să poarte
stigmatul unor vremuri cumplite şi au fost trataţi ca
adevăraţi paria ai „societăţii socialiste multilateral
dezvoltate”. 

(Prelucrat din Enciclopedia Liberă)
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La Peştişani-Hobiţa, locul unde a continuat
vizita de lucru, în curtea casei unde s-a născut, la 19
februarie 1876, Constantin Brâncuşi a avut loc o
slujbă de pomenire cu preoţii comunei Pestişani,
urmată de discursuri şi o prezentare despre locul

natal şi C Brâncuşi oferită de Ion Mocioi. A urmat
un spectacol artistic dat de tinerii elevi de la
Colegiul „Emanoil Godju” din Oradea, şi intitulat
„Datini şi tradiţii dacice”. S-au depus coroane de
flori de către oficialităţi la Troiţa din cimitirul
satului Hobiţa.

Prima zi din lucrările congresului
(30 iunie 2012) 

Sâmbătă 30 iunie, dimineaţa, în Sala Teatrului
„Elvira Godeanu” au început lucrările congresului,
deschis de Moise Bojincă şi Napoleon Săvescu,
acesta din urmă, făcând o prezentare, excepţională,
a istoricului Societăţii Dacia Revival...şi a
Congresului de Dacologie. Societatea Dacia
Revival Internaţional s-a înfiinţat în 1999, la New
York, având scop declarat „readucerea în drepturile
ei, adevărata istorie a poporului daco-român”.
Redăm mai jos date din această prezentare făcută de
Napoleon Săvescu.

În 2000 s-a organizat primul congres,
„Sarmizegetusa 2000” la Bucureşti, Hotel
Intercontinental, 15-16 august, vizite la locurile
sacre dacice, 17-18 august. S-a publicat cartea „Noi
nu suntem urmaşii Romei”, Ed. Intact, Bucureşti,
s-a sponsorizat apariţia cărţii „Arheologia scrisului
în Dacia” de Alexandru Strachină, Ed. Axa,
Botoşani.

În 2001, 15-18 august a avut loc al doilea
Congres de Dacologie-„Burebista 2001”. Deschis
de fondatorul său, dr. Napoleon Săvescu, acesta a
fost felicitat de Prea Fericitul Teoctist, de Adrian
Păunescu şi de George Const. Păunescu. Surpriza
congresului a fost prezentarea lucrării „Codex
Rahonczi” de V. Enăchiuc. Pe 18 08 2001 la Orăştie
s-a dezvelit statuia marelui rege
dac Burebista de la moartea căruia
se împlineau 2045 ani! La acest
congres s-a sponsorizat lucrarea în
două volume „Istoria adevărului
istoric” de Augustin Deac, Ed.
Tentant, Giurgiu. Tot atunci s-a
cumpărat lucrarea „Zamolxis

Primus Getarum Legislator”, Upsala, 1687.
În 2002, Al III-lea Congres Internaţional, „N.

Densuşianu”, 21-24 la Bucureşti-Intercontinental şi
la Densuş, unde s-a dezvelit un bust al lui Nicolae
Densuşianu (1846-1911). Publicarea în limba
română a cărţii „Zamolxis legiuitor al
geţilor”...2003. Al IV-lea Conges: „Tărtăria 2003”,
19-20 iunie la Bucureşti. S-a dezvelit primul
monument din lume închinat „Apariţiei scrisului în
lume”-acum 7500 ani! la Tărtăria, judeţul Alba.
Apare Revista „Dacia Magazin”. 2004, Al V-lea
Congres Internaţional, 25-26 iunie, Bucureşti:
„Civilizaţia Carpato Dunăreană - rădăcini”.
Prezentarea „Plăcuţelor de aur de la Sinaia”...2005,
Al VI-lea  Congres Internaţional: „Kogaion”, 30-01
iulie, Bucureşti. ...2006, Al VII-lea Congres, 28-29
iunie, Bucureşti, Hotel Intercontinental: „Decebal
2006”. 2007, Al VIII-lea Congres, 20-21 iulie,
Bucureşti, Cercul Militar Naţional, „Tomiris 2007”.
2008, Al IX-lea Congres, 20 iunie 2008, Bucureşti,
Cercul Militar. 2009, Al X-lea Congres, „Eminescu
2009, congres jubiliar”, Bucureşti, Cercul Militar.
2010, Al XI-lea Congres  „Malus Dacus 2010, 28-
29 mai 2010, Alba Iulia-Universitatea „1
Decembrie 1918”. 2011, Al XII-lea Congres,
„Plăcuţele de la Sinaia 2011”, 13 august, 2011,
Bucureşti, Teatrul Odeon. Prezentarea cărţii „Noi
Dacii” de dr. Napoleon Săvescu. Se înţelege, nu am
redat decât o parte din principalele informaţii ale
istoricului Societăţii Dacia Revival Internaţional
făcute de preşedintele fondator.

În Sala de la Elvira Godeanu o echipă de teatru
formată din două familii de actori, talentaţii Irina şi
Cristian Naum, Mădălina Ciobănuc şi Cosmin
Brehuţă, au interpretat o poveste conflictuală de
interese, de dragoste, începută de Adam şi Eva şi
terminată de familia contemporană, scene ale iubirii
şi colaborării dintre Ea şi El, de-a lungul timpului,

jocul actorilor, întruchipând ceva din simbolismul
sintagmei „Pietrele dacilor vorbesc”... Spectacolul
celor patru actori a fost unul deosebit de reuşit şi
parcă, cum spuneam, în tonalitatea congresului...
Am admirat mişcarea continuă şi legată a perechii
Irina Naum şi Cosmin Brehuţă, Adam şi Eva, dar şi
lecţia de steep dată de perechea Irina Naum şi
Cosmin Brehuţă...

Prezentarea lucrărilor în plen
(prima zi-dimineaţă)

După ce pe scenă, la prezidiu, s-au aşezat

Napoleon Săvescu, Constantin Mihai Popescu -
prof. univ. la UCB, Gh. D. Iscru-conf. univ.,
Mariana Terra şi Nicolae Spiroiu - General, au
urmat la microfon vorbitorii propriuzişi: Mariana
Terra - SUA (Brâncuşi dacul nostru), Marinela Pop
Câmpeanu - Franţa ( Brâncuşi la Luvru), Mircea
Chelaru (Simbolism sacru şi ezoterism spiritual
dacic în columna infinită), Ion Mocioi (Rădăcinile

artei lui Brâncuşi),  Oana Coandă (Coloana infinită
în religia geto-dacică), Liviu Andrei - conf. univ.
UCB şi prefect de Gorj (Sculptura lui Constantin
Brâncuşi şi plastica populară românească). Membrii
acestui grup şi-au prezentat lucrările înscrise pentru
congres, în plen...

Secţiunea I: Motive artistice traco geto
dacice în sculptura lui Constantin Brâncuşi 

(Sala „Elvira Godeanu”, 30 iunie, după amiază;
moderatori: Napoleon Săvescu şi Mariana Terra)

Stăiculescu Ştefan a deschis lucrările cu titlul
„Motive folclorice şi dacice în opera lui Brâncuşi” 

Au urmat 16 vorbitori...

Secţiunea II: Dacii din curbura interioară a
Carpaţilor

(Sala 1 Amfiteatru, Universitatea Constantin
Brâncuşi, moderatori: profesor universitar Mihail
Popescu şi conf. univ. G. D. Iscru)

G. D. Iscru a prezentat „Comentarii la problema
secuilor”, Zenovie Cârlugea: „Mărturii preistorice
în Gorj” şi s-au mai prezentat încă 14 vorbitori...

Secţiunea III: Cultura şi civilizaţia dacică
reflectate în mitologie, credinţe, tradiţii, folclor,
medicină, literatură şi artă (Sala 1).

(Sala 1 UCB, moderator Gen. Nicolae Spiroiu)

Au fost prezentate 16 lucrări.

Secţiunea III: Cultura şi civilizaţia dacică...
(Sala 2) 

(Sala 2 UCB, moderator Nicolae Nicolae-
istoric)

Petre Cickirdan: „Brâncuşi şi
sacralitatea antică”, după care au urmat
încă 16 vorbitori. Lucrarea subsemnatului
a fost publicată în numărul 74 din Cultura
vâlceană, mai 2012. La congres am avut
posibilitatea să prezint şi pozele şi celelalte
lucrări pe tematică asemănătoare publicate
între 2003 şi 2010. 
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CONGRESUL DE DACOLOGIE...

Mădălina Ciobănuc şi
Cosmin Brehuţă
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Napoleon Săvescu, Constantin Mihai Popescu, Gh. D. Iscru, Mariana Terra, Nicolae Spiroiu

Moise Bojincă
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Lucrarea tipărită în Dacia Magazin, nr. special,
pentru congres, nu apar pozele şi celelalte lucrări

(informativ). Deasemenea trebuie să consemnez că
am înscris lucrarea pentru secţiunea I, întrucât din
pozele transmise rezultau însemne cu simbolurile
brâncuşiene oglindite în cioburile dacice
descoperite în muzeul lui Gh Petre din Govora şi
datate din timpurile traco getice, cel mai însemnat
fiind cel cu coloana infinită, trei module...

A treia zi (01 iulie 2012)

Din nou în Sala Teatrului „Elvira Godeanu”,
duminică, 01 iulie, dimineaţa, pentru a asista la
finalul lucrărilor congresului: 15 lucrări prezentate
în plen, cartea lui Mihai Sporiş „Semne şi însemne
ale sacrului în opera lui Constantin Brâncuşi”

prezentată chiar de autor şi un film, în memoria lui
C Brâncuşi, de Horia Muntenuş, prezentat chiar de
acesta...

Ca şi în dimineata zilei de sâmbătă ne-am reunit
toţi în sala Elvira Godeanu pentru a-i audia pe cei
programaţi duminică 01 iulie...Din nou s-a format
un prezidiu, foarte sever cu alocarea timpului:
Napoleon Săvescu, G. D. Iscru, Constantin Mihai

Popescu şi Nicolae Spiroiu.
Din nou, Marinela Pop Câmpeanu (Franţa), de

astă dată cu „Simboluri arhetipuri româneşti”.
Specialistă în Sigilii, românca noastră de la Paris
spunea printre altele că „sigiliile” studiate de
domnia sa, vreo 20 000, arată unitatea de expresie a
europenilor, dar, şi înainte de Hristos, a egiptenilor
şi asiaticilor...Scortariu-Pasca Smaranda şi-a
început dizertaţia despre „Grăitorul în piatră” cu un
cântec personal, uimind asistenţa, care atunci când
vreun vorbitor o lua razna începea să-l aplaude, ca

să termine! Nu aşa s-a întâmplat şi cu tânăra
ardeleancă, care şi-a drămuit foarte bine timpul.

Ilarion Andrada, de zece ani, a prezentat un
eseu poetic despre „Pasărea Sfântă”. A urmat o
intervenţie scurtă, Carolina Ilica, care şi-a prezentat
poemele ţesute pe broderii şi scoarţe populare, o
colecţie care i-a adus multe succese internaţionale
(demonstrând, că instituţionarea în expresia

artistică este de mult
depăşită, sigur, ca şi profe-

sionismul-nu profesionalismul!). De fapt întreg
congresul a arătat că dăruirea şi pasiunea individu-
lui (inventica ne-a demonstrat acest lucru) sunt mai
puternice decât cadrul nivelator al şcolii!

Zamfir Mihai, trei lucrări a avut (una a soţiei) şi
a ţinut să le prezinte pe toate (şi eu aş fi vrut să
prezint în plen cioburile dacice ale lui Gh. Petre
Govora cu însemnele generice ale „Coloanei fără
sfârşit”! dar, probabil, nu am avut vechime între
dacişti...): „Apolodor”, „Au vorbit dacii limba

aramică sau arameii limba dacică?”, „Transilvania,
adică Oltenia”. Lucrări de mare valoare, au plăcut
enorm...iată o mostră: „Badea Cârţan a plecat
român din inima Daciei şi s-a întors dac din inima
Romei”...”Roma i-a recunoscut lui Cârţan calitatea
de dac!”...şi lucrarea „Transilvania, adică Oltenia” a
stârnit aplauze pentru acurateţea descrierii istorice...
„Olt, un cuvânt valabil şi dezvoltat de la Urali până
la Atlantic...Descendent direct din primul popor al

Europei...Aparţine limbilor europene, şi limbilor
indoeuropene şi limbii române....Oltacos-rege la
Marea de Azov, aliatul lui Dromichetes....în anul
900 d. H. s-a născut Carolta sau Charolta din care a
rezultat Ştefan (viitor cel Sfânt!), care s-a luptat cu
Gyula al Transilvaniei, unchiul său...” Sper să nu fi
denaturat ceva, oricum, cerem scuze pentru
inadvertenţe (doar am auzit, şi nu am citit).

A urmat Mihai Sporiş cu prezentarea cărţii sale
tipărite pentru acest congres „Semne şi însemne ale
sacrului în arta lui Constantin Brâncuşi”-singura
prezentată în congres, iată, şi în plen! De remarcat,
la această carte, lipsa aproape totală a referirilor,
atestând sorgintea ei, ţinând de zestrea poetică a
vizitatorului operei brâncuşiene, acum scriitor,

cunoaşterea sensului filozofic al „semnelor şi
însemnelor”-venite din vremuri străvechi, şi mai
puţin din lumea aforismelor atribuite celebrului
sculptor, pe care, am văzut şi la acest congres,
majoritatea le aduc în zona derizoriului, deja.
Cartea lui M. Sporiş a picat foarte bine, fiindcă
autorul şi-a cauzat apariţia tipografică datorată şi lui
Dumitru Bălaşa, care a fost bornă de plecare în
toată această frumoasă poveste, a întregii activităţi
a Daciei Revival Internaţional, precum în prima zi a
congresului l-a prezentat şi fondatorul acesteia,
Napoleon Săvescu (Dumitru Bălaşa a dominat sala
prin prezenţa sa, la dimensiune mărită, pe ecran).

Antigona Grecu, „Ansamblul Monumental de
la Tg. Jiu la 70 de ani”, simpatica noastră prezenţă

feminină de la toate
întrunirile vâlcene în
legătură cu daciştii sau
de la cele de sub egida
Sfântului Antim
Ivireanu, a dat citire
lucrării, dar nu a
terminat, depăşind
timpul (15 min). Am
reţinut din prezentarea
Antigonei Grecu:
„pelasgii, cei mai

vechi de pe acest pământ...Jean Arp  i-a închinat
poemul „Coloana infinită” în care „romb peste
romb, din pământul mamă, coloana susţine
cerul!”...Au mai fost şi alţi vorbitori, dar, ne oprim
aici.

În finalul congersului Horia Muntenuş, de la
Cluj, a prezentat filmul său despre Brâncuşi, pe care

ARS

Moderator: Nicolae Nicolae

Petre Cichirdan

Ştefan Mureşanu Marinela Pop

Ilarion Andreea Smaranda Scortariu

Mihai Sporiş

Carolina Ilica şi Napoleon Săvescu

Mihai Zamfir

Antigona Grecu

Horia Muntenuş
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Semn al stabilităţii şi maturităţii unei trupe
de teatru, interpretarea piesei lui Anton

Pavlovici Cehov, „Livada de vişini”, de către actorii
Teatrului Ariel, din actuala stagiune, este ca o încu-
nunare de succes a unei activităţi de maximă
eficienţă interpretativă şi de profit artistic. 

Trupa condusă de Doina Migleczi, în regia lui
Aurel Palade şi scenografia Elenei Cozlovschi,
costumaţia: Maria Dobre şi muzica originală a lui
Vasile Sirli, a prestat duminică 24 iunie un joc artis-
tic de aproape trei ore cu piesa lui Cehov, pe scena
din Ostroveni. 

Iată, după „Ursul” şi „Cerere în căsătorie” de
acelaşi Cehov, după „O scrisoare pierdută” de
Caragiale, şi celelalte piese ale lui Caragiale, trupa
Arielului atacă în continuare repertorul clasic, cum
spuneam şi mai înainte, în această stagiune 2011-
2012, înregistrând mari succese.

Această „Livadă de vişini” completează şi
închide seria succeselor, aşa cum, şi în realitate, ea
a încheiat activitatea scriitoricească a unuia dintre
cei mai mari scriitori de teatru din secolul XIX.
Anton Pavlovici Cehov a definitivat-o în 1903, cu
un an înainte de stingerea sa din viaţă petrecută în
1904…Surprinzător subiectul la trecerea între
secole, după ce sfârşitul de secol XIX activează pu-
ternic capitalismul în Rusia, încercând aducerea ei
în rândul ţărilor euopene capitaliste, se întâmplă ca
ţi la trecerea în secolul vitezei, XX, în ţările
răsăritului să răsară germenii unei nostalgii a trecu-

tului. Piesa lui Cehov surprinde întâlnirea dintre
aceste două lumi, ale prezentului şi trecutului, şi sub
forma transfigurării artistice o transpune în scenă,
nu glumeşte la adresa nimănui, reintroduce princi-
piul lui Diderot asupra fatalismului, cu aceeaşi ochi,
cuprinzând realitatea nouă şi cea învechită…
Precum Jack Fatalistul, pronunţă şi Cehov
principiul: dacă e să se întâmple, se întâmplă! sau „
stătea scris în ceruri să se întâmple”!  Livada cu
vişini trebuie vândută fiindcă ea nu se mai poate
reproduce pe sine. Trebuie salvată demnitatea,
familia, trebuie salvat falimentul. Dacă se face la
timp operaţia de transformare a proprietăţii,
tineretul, urmaşii au ceva şansă, dacă nu, falimentul
e sigur, şi toţi ajung pe drumuri…În opera lui
Cehov, genialitatea sa, răul este conştientizat, adus
în acţiune, părţile aflate în intrigă, găsind de la
natură rezolvarea, care este una obiectivă, nu se
ajunge la trasul glonţului în cap precum în falimen-
tul cotidian capitalist, american… Aici este forţa
Răsăritului, secularizarea pământului fiind un
fenomen de foarte lungă durată, omul reuşind să
trăiacă, să fie poetic, şi în ţarina proprie-bătătura

casei, şi în saloanele Parisului. Liubova este
convinsă greu; dacă în minte are Parisul, râde! dacă
îşi vede fata, dormind în patul strămoşesc, plânge.

Dar râde şi plânge, aşteptând să se întâmple ceea ce
trebuie să se întâmple. Lopahin, negustor, nu
moşier, cu gustul banului care trebuie înmulţit,
născut a fi capitalist căci nu are pământ, cumpără
Livada şi o introduce în circuitul  imobiliar…
Extraordinar, „Livada cu vişini” este o mică scenetă

din acest teatru uriaş de astăzi, mondial, cu „scenă
unică” în ţările Răsăritului, demonstrând că lumea a
dat înapoi cu o sută de ani în ţările fost socialiste, cu
ambiţii comuniste. În anii 90, pământul luat de stat
în epoca posbelică revine la propietari, dar ei nu
mai sunt ca Liubova, ci ca Lopahin, căutând să
transforme aceste pământuri în bani… Singurele

afaceri sigure, şi fără trbuinţă de prea multă carte,
din ziua de astăzi!

Camelia Constantin (Liubova, proprietara
livezii), Radu Niculescu (Lopahin, negustor),
Gabriel Popescu (Gaev, fratele Liubovei) - care din
lipsă de altă sursă de venit o descoperă pe cea
(capitalistă) a statului, ajungând funcţionar la
Bancă; Aida Economu (Ania, fiica Liubovei),
Mihaela Mihai (Varia, fiica adoptivă a Liubovei),
Alecsandru Dunaev (Trofimov, studentul),
Madalina Floroaica (Duniaşa, cameristă), Alin
Păius (Epihodov, contabil), Ionut Mocanu (Iaşa,
tânărul lacheu), Dan Constantin (Firs, bătrânul
lacheu), Roger Codoi (Pişcik, moşier), Cătălina
Sima (Charlotta, guvernantă), şi în figuraţie: Lucian
Marin şi Marius Florescu, sunt protagoniştii
spectacolului „Livada de vişini”, de Cehov, şi
toţi, împreună, au adus un omagiu acestei arte a
interpretării vorbite, pe scenă. Sugestivă şi
aplaudată la scenă deschisă interpretarea lui Dan
Constantin, bătrânul lacheu Firs, ca şi finalul,
dramatic, aparţinându-i: la lumina  lumânării,
curentul electric, nemaiavând nici un rost, livada
fiind vândută, Firs se culcă, iar un dulap, părăsit şi
el, martor proprietăţii o sută de ani, cade peste el,
acoprindu-l, simulând prin această scenă atempora-
litatea trecutului… Părerea noastră este că şi
Mădălina Floroaica a făcut un joc de zile mari,
dezinvoltă, expresivă şi cu o voce de scenă de
invidiat; nu ne aşteptam la o scenă de dragoste
precum a Duniaşei cu Iaşa; …surprinzători:
Alecsandru Dunaev şi Ionuţ Mocanu; o prospeţime
(şi a rolului) vizibilă am văzut la Roger Codoi. Ne-
au plăcut, vizibil, la propriu şi la figurat: Cătălina
Sima, Alin Păiuş. Şi ceilalţi, ne-au plăcut la fel de
mult.

asistenţa l-a urmărit integral, şi l-a aplaudat; la
sfârşit, cunoscutul realizator clujean a făcut apel
la organele de conducere ale statului român, să
ceară organelor de specialitate să respecte reţeta
de întreţinere a acestei Coloane. A apelat şi la
Napoleon Săvescu, uitând, Horia Muntenuş, că
în România acţionează legea monumentului de
for public care interzice inginerilor să fie şi
sculptori...sau să sculpteze după proiect tehnic!
În 1937, inginerul Gorjan a putut să ridice acest
monument în spaţiul public, şi ce-a rezultat!

Mihai şi Gheorghe Sporiş la
propriul stand de cărţi

Petre CICHIRDAN

LIVADA DE VIŞINI PE SCENA
TEATRULUI ARIEL

Alin Păiuş,
Mădălina Floroaica

şi Ionuţ Mocanu

Gabriel Popescu,
Radu Niculescu,
Mihaela Mihai şi

Camelia Constantin

Roger Codoi şi Camelia Constantin

Eveniment aşteptat de toţi iubitorii
de cultură din Râmnicu Vâlcea,

pe 09 iunie 2012, la Burluşi, părintele
Nicolae State a dat curs evenimentului
mai sus anunţat: 15 ani de la moartea
poetului, şi 80 de ani de la naşterea sa.
Mulţi vâlceni, oameni de cultură, au par-
ticipat la acest memorial, care a debutat
cu o slujbă-parastas de pomenire a
poetului dispărut; la ora 11, la Biserica Sf.
Arhangheli Mihail şi Gavrilă din
Burluşi... Poetul Ion Ene Fripcea, de

acolo de unde e şi nu se mai întoarce, a
primit tămâia preacuvioşilor părinţi:
Nicolae State Burluşi, Ene Ion, Bănică
Gheorghe şi nu în ultimul rând, Anghel
Cornel Nicolae, preotul paroh... În
ambele locuri din cimitirul bisericii
parohiale, participanţii, i-au aprins
lumânări lui Ion Ene Fripcea şi au
consumat din pomana făcută de familie la
mormânt...

Întreaga suită s-a deplasat apoi la
casa memorială, unde a fost vizitat

muzeul încropit în fosta casă-locuinţă a
poetului, în curtea căruia s-au amenajat
mesele pentru parastas oferit de gazdă -
Nicolae State Burluşi - participanţilor...
Momentul culminant, însă, l-a constituit
şezătoarea-cenaclu organizată în
pitoreasca grădină din proprietatea
poetului, unde fiecare s-a aşezat în cadrul
natural cum a putut, şi unde, la fel, s-a
manifestat liber sub autoritatea de
moderator a lui Ioan St. Lazăr. 

Acolo în mediul natural, pe terasele
construite de natură (cineva a propus ca
proiect de viitor: aceste terase să fie ame-
najate într-un Amfiteatru - ca la romani -
un fel de Academie Liberă culturală
pentru tinerele speranţe (ale poeziei,
binenţeles; da, acum se poartă aceste

lucruri, oamenii trebuie să mai facă şi
altceva decât a făcut până acum: şuruburi
de gard, şi caiele pentru cai!).

Gheorghe Piele, cunoscutul scriitor
din Curtea de Argeş, a destins atmosfera
oferind în propria interpretare, „o perlă de
umor fripcesc”: „ De bou să te fereşti din
faţă,/ Că ori te-mpunge, ori te-agaţă./ De
cal să te fereşti din spate/ Că-ţi dă copita
cu carate./ Iar după cum ne spun cărţile,/
De prost să te fereşti din toate părţile.”
Referindu-se la poetul Ion Ene Fripcea,
dar şi prezentându-l, Gh Piele, consi-
derându-se discipolul poetului, a recitat o
poezie compusă pentru acest eveniment şi
pe care o prezentăm în anexă  (noi, cei
care îl cunoaştem, ne-am gândit imediat
la cartea cu obiceiuri populare-strigături

ION ENE FRIPCEA
ÎNTÂLNIREA DE LA BURLUŞI
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tipărită acum trei ani, şi la a cărei lansare, cu „cântec”, am
participat la Curtea de Argeş). După momentul Gheorghe Piele
care a încălzit atmosfera a urmat lansarea volumului de poezii
„Spre tine Doamne” alcătuit şi tipărit de Nicolae State Burluşi,
o carte apreciată de toată lumea şi pe care noi am lăudat-o
foarte mult fiindcă poeziile marilor înaintaşi ai literaturii
române au fost asociate cu poeziile autorilor vâlceni...chiar de
astăzi! Un gest de mare curaj, şi de patriotism local, de care
avem atâta nevoie...

Scriitorul vâlcean Ioan Barbu, din ce în ce mai iubit de
concetăţenii săi, de la apariţia primei sale cărţi şi până astăzi,
şi-a prezentat cartea  „Îmblânzitorii de ape”, un omagiu adus
lucrătorilor de pe şantierele patriei, organizate în vederea
construcţiilor de hidrocentrale, cele care acum constituie
podoabele naţionale care atestă menirea de constructor al
cetăţeanului român, cel care a îmblânzit ca nimeni altul
muntele şi Oltul... O carte de excepţie pe care toată lumea a
apreciat-o, mai ales, că, de faţă a fost şi un tânăr, veteran deja-
aşa cum încă sunt mulţi pe nedrept, care a participat la
asemenea construcţii îndrăzneţe şi care nu se împacă cu statutul
de şomer al naţiunii, titlu de „glorie” ale societăţii româneşti de
astăzi. Acesta a fost în miezul problemelor la construcţia noii
căi ferate Râmnic - Vâlcele, lucrare abandonată de edilii laşi ai
societăţii de  consum, pe care i-am înfierat şi noi, nu o dată..
.Această cale ferată trebuie reluată şi nu abandonată din motive
puerile, cum spuneam şi altădată, dacă nu pentru trafic greu -
trenuri de marfă, măcar pentru trafic uşor ...trenuri-Săgeată!...

Au recitat şi cântat sub îndrumarea învăţătoarei din
comună copiii de la Şcoala din Ciofrângeni şi au ţinut discur-
suri sau au recitat: Dumitru M. Ion (S-o ţinem tot aşa cu
respectarea valorilor tradiţionale - autorităţile nu au ochi şi
urechi pentru poeţi), Mihai Sporiş (referiri la ambele cărţi cu
sublinieri pentru cea închinată de Ioan Barbu constructorilor de
hidrocentrale, dar şi despre axa culturală est - vest a României
de sub munte, cea dintre Carpaţi şi Dunăre), Gheorghe
Deaconu (elogiu Văii Topologului, dar şi ambiţia de a înfinţa la
Ciofrângeni-muzeul Ion Ene Fripcea-un Centru Cultural
adecvat locului), Ştefan Stăiculescu (facem eforturi pentru
evidenţierea unui triunghi cultural Polovragi, Nicolae
Bălcescu, Cozia-via Valea Topologului), Ioan St. Lazăr
( remarcă ţinuta estetică, interioară, a conţinutului cărţii lui
Nicolae State), Constantin Mănescu (remarcabilă structura
monahală a ţinutului de sub munte, fără pereche, Oltenia şi
Muntenia), Ioan Barbu (şi-a explicat apariţia tipografică,
remarcând faptele! - foştilor constructori, dar nu numai - de
care au atâta nevoie românii, şi nu de  „palavrageală” care se
manifestă astăzi), Aurel Gibă (avem nevoie de această cale
ferată, Vâlcea -Vâlcele, trebuie să o salvăm). Adăugăm şi noi,
că, ea este ca aerul şi apa, trebuie să o înnoim, s -o dezvoltăm!
înainte ca omul să înlocuiască maşina cu avionul, va trebui să
dezvolte strada, multiplicând - îmbunătăţind - dezvoltând calea
ferată, care foloseşte ca energie, electricitatea!!...zău, ce poet al
tehnologiei! acest tânăr specialist în material rulant, de nu vrea

să conceapă viitorul fără transportul electric pe cale
ferată. Fără această rută, Vâlcea - Vâlcele!...Şi ce
rezervă există, ca activitate şi beneficiu, în această
industrie a energiei şi căilor ferate)...

După şezătoarea - cenaclu, prima şedinţă ţinută în
Amfiteatrul - Ateneu - Ion Ene Fripcea, participanţii au
degustat din bucatele, excepţionale, oferite de familia Ion
Ene State Burluşi, Silvia şi Nicolae, sarmalele,
declarându-le, noi, cele mai bune din lume! 

TRECEA POETUL

Gheorghe PIELE

(Evocare – omagiu la comemorarea a 15 ani 
de la moartea poetului 
Nel Ene Fripcea – Burluşi, 9 iunie 2012)

Trecea poetu-n noaptea înstelată
Cântând romanţe pe la poarta mea,
Şi-n pasu-i maiestuos, vocea-i timbrată
Îi răsună frumos peste Perdea (1).

Trecea poetu-n drumul său spre casă
Şi toţi cei care în noapte-l auzeau
Simţeau că-n cântu-i parcă se revărsă
Prea plinul de simţiri ce-l copleşeau.

Iar pe la porţi, codane ori neveste
La glasul lui se cuprindeau de dor;
Şi luna sus, peste-a pădurii creste
Viu strălucea, cuprinsă de fior.

În prispa casei sale-n nopţi de vară
Simţea poetu-n el cum fremătau
Gânduri adânci, ce-n fiinţă solitară
În măiestrite slove se-ncrustau.

Şi an de an, la masă-i singuratic
Cu har divin dând aripi dorului
Poetu-n veghea-i visului noptatic
Trudea sculptând în stihurile lui.

L-au privigheat pădurea Făuresii
Cu luna şi cu stelele-n apus,
Până-ntr-un ceas, din zorii dimineţii
Când Domnul l-a chemat la Sine, sus.

Căci e ştiut: artiştii şi poeţii
Chiar când obol au dat păcatului,
Când părăsesc zăgazurile vieţii
Ajung în cer de-a dreapta Tatălui.

Mutat în cerul viselor străbune
Poetu-n stele şi-a făcut culcuş;
Dar în conştiinţa noastră el rămâne
Măiestrul bard al satului Burluşi.

De el orfan rămas-a astăzi satul
Şi Făureasa, codrii Branului;
Dar numele-i vestit e în tot natul
Că-i nemurit prin stihurile lui.

Pe cei prezenţi aici în adunare
Şi care-n preajmă-i aţi convieţuit
Vă-ndemn să-i daţi o rugă fiecare
Că-n versurile lui ne-a nemurit.

1. Perdea: culme de deal în satul
Burluşi.

Burluşi, Argeş, 09 iunie 2012
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Marian Ghiţă

Dumitru M. Ion

Anghel Cornel, Ene Ion, Bănică Gh., Nicolae State

Copiii, cu întreaga asistenţă, spunând Tatăl Nostru

Gh. Piele, prim plan şi Ioan St. Lazăr, 

Sora poetului şi
Laura Vega

Aurel Gibă

Emil Catrinoiu

Ioan Barbu

Gheorghe Deaconu

Silvia şi Ioan Barbu

Eugen Petrescu, Ştefan Stăiculescu, Gheorghe Cărbunescu, Emil Catrinoiu, Gh. Sporiş
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Domnul Cezar Vasiliu este profesor doctor la
Facultatea de Teologie, Etică şi Filosofie a
Universităţii Sherbrooke din Montreal-Canada şi a
venit la Vâlcea în calitate de invitat al Asociaţiei

Culturale „Curierul de Vâlcea”...Au mai participat
Ioan Barbu, editor, şi au prezentat puncte de vedere
critice: Ioan St. Lazăr, Ilie Gorjan, Petre
Mateiescu, Ion Marinescu...

Prim plan cu ilie Gorjan şi 
Ion Marinescu

Cezar Vasiliu
Ioan St. Lazăr

Nicolae State
Burluşi

Io
an

 B
ar

bu

EMINESCU- POET- ZIARIST-
PROZATOR

Ştefan Stăiculescu şi Gheorghe Cărbunescu au
fost invitaţii din seara zilei de 15 iunie, la
emisiunea „Mutare decisivă, a Janei Zdreală, de pe
postul tv Vâlcea Unu, care a avut în vedere un
remember despre Mihai Eminescu, dată fiind ziua
de 15 iunie 1889, ziua morţii marelui poet. 

După cum arată şi titlul, cei trei au discutat pe
ordinea valorică a creaţiei eminesciene, întâi de

toate marele poet, apoi unul din marii ziarişti ai
timpului, şi nu în cele din urmă, dar al treilea în
ordinea creaţiei sale, cel de prozator. Frumoasă
emisiune...şi utilă!

CU ZIARUL
CULTURAvâlceană PE MASĂ

C. Poenaru şi Gh. Pantelimon

Cu un titlu sugestiv, cartea
„Amintiri din război-amintiri

din viaţă”, scrisă de Gheorghe Stancu şi
publicată la Editura Conphys din
Râmnicu Vâlcea, te cucereşte de la
primele pagini şi te transpune în lumea
amintirilor unui onest cetăţean al urbei
noastre, nonagenarul Petre Georgescu.
Războiul, cu toate ororile lui, nu putea
să nu rămână în amintirea foştilor
combatanţi, indiferent de arma din care
au făcut parte. Este şi cazul lui Petre
Georgescu, participant la cel de-al
doilea război mondial în campania din
est contra U.R.S.S., în calitatea sa de
component al formaţiunilor de
logistică.

Domnul Petre Georgescu a avut
şansa de a beneficia de strădania şi
silinţa lui Gheorghe Stancu pentru a-şi
depăna amintirile acumulate în timpul
acelui război, dar şi în alte momente ale
vieţii sale îndelungate. Spun şansa
pentru că dacă autorul cărţii nu ar fi pus
în pagină amintirile la care mă refer,
Petre Georgescu, deşi este o persoană
cu totul şi cu totul specială şi un om
deosebit, ar fi rămas un ilustru anonim
despre care, în afară de membrii
familiei şi câţiva cunoscuţi, nimeni n-ar
fi ştiut nimic.

Mărturisesc că în timp ce citeam
prefaţa scrisă de Gheorghe Stancu, am
avut impresia că mă aflu în faţa cursu-
lui de istoria artei militare, pe care l-am
studiat în Academia Militară din
Bucureşti (acum Universitatea
Naţională de Apărare), dovadă că autorul s-a docu-
mentat temeinic pentru scrierea cărţii, fapt confirmat
de bogata bibliografie prezentă la sfârşitul acesteia,
unde am găsit autori ca Liddell Hart sau Jacques de
Launay, spe exemplu, pe care i-am studiat şi eu în
instituţia de învăţământ mai sus amintită.

Totodată, citind Argumentul scris de lt.(r) Petre
Georgescu la începutul cărţii, mi-au revenit în
memorie cunoştinţele acumulate în Academia
Militară referitoare la organizarea, structura şi
misiunile formaţiunilor de logistică (atunci se numeau
intendenţă sau mai popular „spatele” trupelor- şeful
fiind numit şeful spatelui) în acţiunile de luptă, oper-
ative sau strategice. Biografia pe scurt a domnului
Petre Georgescu, prezentată după capitolul
„Argument”, ne dezvăluie un personaj educat,
cultivat, cu o bogată cultură generală şi de speciali-
tate, provenit dintr-o familie de oameni onorabili, cu
prestanţă în cadrul comunităţii unde au trăit.

Cartea este structurată pe două mari părţi. În prima

parte, intitulată „Amintiri din război”,
Petre Georgescu îşi deapănă cu o artă
indiscutabilă amintirile din războiul la
care a participat în componenţa
formaţiunilor de logistică. Cititorii sunt
informaţi (mai ales tinerii, care acum
nici măcar nu mai fac armata) cu privire
la aspecte concrete din ducerea luptelor,
cu menţionarea principalelor forme şi
procedee de luptă prevăzute în regula-
mentele militare (ceea ce dovedeşte că
în vremea aceea se făcea pregătire, nu
glumă), dar şi cu privire la stilul de
conducere al unor comandanţi (vezi
colonelul Cosma Angelo), care reuşeau
să se facă iubiţi şi ascultaţi de
subordonaţi prin felul lor de a se purta
cu aceştia.

Din setul cu amintiri specifice
primei părţi, Petre Georgescu ne oferă
şi pe cele referitoare la ordonanţa
Dumitru (cititorii vor afla criteriile
după care erau selecţionate
ordonanţele, condiţiile pe care trebuiau
să le îndeplinească şi ce activităţi
desfăşurau în slujba ofiţerilor), o
tulburătoare poveste de dragoste
petrecută în oraşul de sub munte între
frumoasa doamnă Villara şi colonelul
Silvian ( această amintire ne dă prilejul
de a afla date inedite despre trecutul
patriarhal al oraşului nostru), despre
corupţia la nivel înalt de pe şantierele
C.F.R. din acele timpuri (vedem o
asemănare izbitoare cu ceea ce se
întâmplă în zilele noastre), dar şi despre
oribilul comportament al militarilor
sovietici faţă de cei români, aşa cum

rezultă din capitolul „Moartea din noaptea învierii”
Viaţa purtătorului de amintiri, cu un parcurs mai

mult zbuciumat decât rectiliniu, ne este prezentată în
partea a doua a cărţii, care este la fel de interesantă şi
atractivă ca şi prima, mie plăcându-mi foarte mult
prezentarea evoluţiei şi destinului familiei Simian,
despre care nu ştiam mare lucru, dar şi faptul că
povestitorul aduce în prim plan persoanele ilustre în
compania cărora s-a aflat, aşa cum este cazul lui Radu
Gyr, Mihail Sadoveanu, Decebal Vasiu (pilotul
mareşalului Ion Antonescu), Virgil Ierunca ş.a.
Frumoasele şi uluitoarele poveşti de iubire nu puteau
lipsi din memoria unui tânăr frumos aşa cum era Petre
Georgescu la tinereţe, impresionându-mă cea din
capitolul „Antoaneta”.

Comentariul meu se opreşte aici din dorinţa de a
lăsa cititorului plăcerea de a descoperi o viaţă ca un
film de aventuri, frumos şi cu talent reliefată de
autorul cărţii, domnul Gheorghe Stancu.

ARTA  DE  A-ŢI  AMINTI
Ilie GORJAN

INVENTICA

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pen-
tru Inginerie Electrica ICPE-CA, institut coordonat
de Autoritatea Nationala pentru Cercetare
Stiintifica, sustine participarea institutiilor din
Romania la colaborare stiintifica si tehnologica
europeana prin reteaua Enterprise Europe Network.

Reteaua a fost lansata in 2008 de catre Comisia
Europeana, Directia pentru Intreprinderi  si
Industrie, INCDIE ICPE-CA fiind partener al aces-
tei retele. 

Enterprise Europe Network este alcatuita din
aproape 600 organizatii partenere din 50 de tari,
avand rolul de a ajuta companiile sa patrunda pe
piata Europeana si, de asemenea, sa profite de opor-

tunitatile de afaceri.
In acest sens, pentru a tine la curent institutiile

cu cele mai noi posibilitati de colaborare tehnolog-
ica de pe piata europeana, saptamanal cererile de
tehnologii aparute in baza de date Enterprise
Europe Network sunt centralizate de catre person-
alul ICPE-CA. 

Cei interesati de o anumita cerere de tehnologie
sau de o posibila colaborare pot solicita aceste date
la adresele: office@icpe-ca.ro, ecomat@icpe-ca.ro.

Biroul de Presa ICPE-CA

COMUNICAT DE PRESA
13 iulie 2012
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Într-unul din cele mai frumoase locuri urbane

din Râmnicu Vâlcea, la o masă de cofetărie, în
trei: subsemnatul, Constantin Poenaru şi
Gheorghe Pantelimon, ne-am adus aminte de
vremurile de altădată, anii 69, 70, când în
Râmnicu Vâlcea fiinţa o Societate Culturală a
elevilor! Pe masă, alături, ziarul „Cultura” pe
luna mai era scos, proaspăt, de sub tipar.

A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ
DUMITRU ŞCHIOPU

În ziua de 18 iunie 2012 a încetat să bată inima
unuia dintre marii meşteri pe care i-a dat Vlădeştii
culturii şi civilizaţiei populare.

Viaţa şi creaţia lui ilustrează drumul biruitor al

artistului popular de la anonimat la personalitate,
de la modesta condiţie de olar la statutul de creator
de artă.

Dumitru Şchiopu şi-a luat rămas bun de la
roata olarului şi de la cornul lui drag.

Pururea amintirea ta în veşnicia lutului,
Dumitre Şchiopu (din site primăriavladesti.ro).

EMILIAN FRÂNCU ESTE
NOUL PRIMAR AL

RÂMNICULUI. FELICITĂRI!

Prin numirea sa în funcţia de primar al
Râmnicului, Emilian Frâncu devine şi preşedintele
de onoare al Forumului Cultural al Râmnicului.

Felicitări din partea ziarului Cultura vâlceană care
apare cu sprijinul Consiliului Local...Noi care îl
cunoaştem, spunem că actualul primar a fost,

TEZAUR LITURGIC AL
MĂNĂSTIRII BISTRIŢA (III)

În prestigioasa revistă „Cultura Vâlceană” – pro-
motoare, printre altele, a valorilor de patrimoniu

şi a creaţiilor artistice contemporane –  am prezentat
în două numere anterioare (Anul IV, nr. 64–65, noiem-
brie 2011, apărut în 10 decembrie, p. 4, col 2-3; p. 5,
col. 1-2 şi Anul V, nr. 72, martie 2012, apărut în 10
aprilie, p. 12, col. 2-3; p. 13, col. 1-2) o parte din
bogatul tezaur liturgic al renumitei Mănăstiri Bistriţa
olteană, evidenţiind obiectele bisericeşti întrebuinţate
de clerici la oficierea cultului divin, cu precădere a
Sfintei Liturghii. 

O categorie aparte de obiecte, încadrate în
tezaurul cultic, îl constituie cele folosite la  iluminatul
sfântului locaş, precum şi al unor momente din cadrul
slujbelor bisericeşti. Aici se înscriu: candelele, sfeşni-
cele şi policandrele, care vor fi prezentate în conti-
nuare.

CANDELE. Candelele sunt obiecte liturgice,
folosite ca suporturi ale unor surse de iluminat, cum
este uleiul sau untdelemnul. De origine antică, men-
ţionate în cultul Vechiului Testament, au pătruns şi în
cel creştin. Executate din metale preţioase, lucrate
artistic, ele constituie adevărate valori de patrimoniu
naţional. Candelele păstrate în tezaurul cultic al
Mănăstirii Bistriţa sunt dintre cele mai vechi din ţara
noastră, unele datând chiar din secolul al XVII-lea.

1. Candelă de argint aurit. Aparţinând primei
jumătăţi a secolului al XVII-lea, candela are gravată,
în partea inferioară, o inscripţie cu numele donatori-
lor: „Banul Radu Buzescu şi băneasa Elina”.
Raportată la perioada băniei lui Radu, candela poate fi
datată în jurul anului 1633; ea a fost ridicată şi dusă la
Bucureşti, din ordinul Ministerului Cultelor (cf. Arh.
Ep Râm., Mănăstirea Bistriţa, dosar 44/1865, f. 37).

2. Candelă de argint aurit. Donată de voievodul
Matei Basarab în anul 1642–1643, candela are înălţi-
mea de 15 cm şi păstrează gravată, în partea de sus,
inscripţia: „Această candelă a cumpărat voievoda
Ioan Matei. Mulţi să-i fie anii. 7151” (Muzeul de Artă,
inv. nr. M 1372).

3. Candelă de argint. Donată tot de Matei Basarab
în anul 1649–1650, candela are înălţimea de 20 cm şi
păstrează în partea superioară, interior şi exterior,
următoarea inscripţie gravată: „Al Tău, al Tău dintr-
ale Tale, Doamne I(isu)se H(ristoas)e, aducem noi, Io
Matei voievod, acest mic dar a luminare ugodnicului
Tău, Grigorie Decapolitul din Bistriţa, v(ă) leat
7158” (Muzeul de Artă, inv nr. M 1374). Candelele
donate de voievodul Matei Basarab au forma unui con
trunchiat, lucrate cu multă măiestrie, sculptate ajur, cu
medalioane aurite, executate de renumiţi meşteri
autohtoni (Alexandru Odobescu, Opere II, Bucureşti,
1967, p. 111).

4. Candele mari de argint. Două exemplare, dona-
te în anul 1690 de voievodul Constantin Brâncoveanu,
o candelă poartă inscripţia votivă: „Io Constantin
Basarab voievod Brâncoveanu, pe lângă alaltă, şi
aceasta am adaos la sfânta Mănăstire Bistriţa, întru a
lui Dumnezeu slavă, ve leat 7198”. Meşterul argintar
şi-a imprimat iniţialele: „T. K.”, adică Thomas Klosch
(Alexandru Odobescu, op cit., p. 545, nota 14), atestat
documentar la Braşov între anii 1687–1690; ele au
fost ridicate şi duse la Bucureşti (cf. Arh. Mirea
Bistriţa, Proces-verbal din 21 octombrie 1916).

5. Candelă de argint. Menţionată în Pomelnicul
Mănăstirii Bistriţa, candela a fost donată de monahul
Macarie, în jurul anului 1740 (Aurelian Sacerdoteanu,
Pomelnicul Mănăstirii Bistriţa olteană, în
„Mitropolia Olteniei” XVIII (1966), nr. 5-6, p. 504).

6. Candelă de argint. Donată în anul 1790 de
„Nectarie, năstavnicul Mănăstirii Bistriţa”, candela
este menţionată în Pomelnicul Mănăstirii (Idem, p.
492).

7. Candelă de argint. Atestată de acelaşi Pomelnic

bistriţean, care adevereşte că „Răducanu cu familia” a
donat această candelă (Ibidem).

8. Candelă de argint. Aparţinând secolului al
XVIII-lea, candela a fost donată de „Ioan cu familia”
(Ibidem).

9. Candelă de argint. Donată de boierii şi negusto-
rii craioveni în anul 1795, candela are înălţimea de
48,7 cm şi păstrează pe marginea de sus şi de jos, gra-
vată cu litere majuscule o inscripţie grecească, având
următorul conţinut: „Această candelă s-a făcut din
contribuţia boierilor şi negustorilor Craiovei, şi s-a
închinat către dânşii, cu evlavie, celui între sfinţi
Părintelui nostru Grigorie Decapolitul, când moaşte-
le sale, izvorâtoare de mir şi dumnezeieşti, s-au adus
la Craiova, fiind ciumă, în anul 1795, ca Domnul să-
i izbăvească de ea”; urmează numele celor 49 dona-
tori.

10. Candelă de argint. După cum adevereşte
Pomelnicul bistriţean, candela a fost donată la 25 mar-
tie 1805 de arhimandritul Ştefan, fost egumen bistri-
ţean, ca să „fie la sfintele moaşte ale Sfântului
Grigorie, în care este scris numele Sfinţiei Sale”
(Aurelian Sacerdoţeanu, art. cit., p. 495).

11. Candelă de argint. Datând din anul 1806, can-
dela a fost donată de „jupânul Iovan” şi menţionată în
Pomelnicul Mănăstirii, unde scrie: „Acest blagocestiv
neguţător a dat o candelă de argint” (Idem, p. 500).

12. Candelă de argint. Donată în anul 1807 de
negustorul Nanu, candela este atestată de Pomelnic,
care specifică: „Acest blagocestiv negustor Nanu a dat
o candelă de argint” (Ibidem).

13. Candelă de argint. În formă conică şi lucrată
ajur, candela are înălţimea de 28 cm şi a fost donată de
„Constantin Ştefan Serdaris 1814”, potrivit inscripţiei
greceşti gravate pe disc. Se păstrează la racla sfintelor
moaşte. Probabil este una dintre cele „trei candele de
argint”, consemnate în Pomelnicul Mănăstirii, ca fiind
„câştigate” de arhimandritul Iosif în timpul egumeniei
sale (Idem, p. 501).

14. Candelă de argint. Format mic, candela a fost
donată în luna martie 1817 de Udria şi Vasile (Idem,
p. 497).

15. Candelă de argint. Donată de „Ioan cu fami-
lia”, candela este menţionată în Pomelnic (Idem, p.
492).

16. Candelă de argint. Atestată, ca donaţie a
negustorului Gheorghe, de Pomelnicul Mănăstirii,
care adevereşte că: „Acest neguţător a dăruit o cande-
lă de argint Sfântului Grigorie” (Idem, p. 503).

O parte dintre candelele aflate în tezaurul cultic al
Mănăstirii au fost duse la Centrul Eparhial Râmnic,
cum rezultă din raportul înaintat la 12 septembrie
1920, unde egumenul arată că, patru candele, „toate
de argint curat şi în bună stare”, au fost preluate de
protosinghelul Inochentie Tănăsoiu, în anul 1918, şi
duse la Episcopie (Arh. Ep. Râm., Mănăstirea
Bistriţa, dosar 87/1920, f. 29).

SFEŞNICE. Obiect de cult, sfeşnicul se foloseşte
ca suport pentru lumânări. Asemenea candelelor, îşi
are originea în Vechiul Testament, fiind executat după
indicaţii precise, transmise de Dumnezeu lui Moise; el
are şi semnificaţii simbolice, în funcţie de numărul
braţelor. Multe sfeşnice din tezaurul cultic bistriţean
sunt realizate din metal preţios, în special argint aurit;
cele mai vechi datează din secolul ai XVII-lea.

1. Sfeşnic de argint aurit. Donat în anul 1687 de
marele logofăt Constantin Brâncoveanu; având înălţi-
mea de 123 cm, păstrează în partea inferioară, scrisă
cu litere în relief, inscripţia: „Acest sfeşnic este făcut
de robul lui D(u)mn(e)zeu Costandin Brâncoveanul
vel log(ofăt) şi l-a închinat sf(i)ntei Mănăstiri Bistriţa,
pentru pomenirea lui şi a părinţilor lui, martie, dni 1,
v(ă) leat 7195”. Pe suprafaţa sfeşnicului sunt gravate
iniţialele meşterului argintar: „T. K.”, adică Thomas
Klosch. La 21 octombrie 1916 a fost ridicat şi dus la

Veniamin MICLE
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imediat după Revoluţia din 1989, alături de alţi
oameni de acţiune, la baza tuturor iniţiativelor
private şi anteprenoriale din societatea vâlceană:

presă, audio-video, carte, industrie...aşa că trebuie
să sperăm, ţinând cont de spiritul practic al dom-
niei sale, la un sprijin înspre orice demers ce
defineşte noua orientare de aplicare corectă a
diviziunii muncii!...de definire a unui nou concept
despre Cultură, în secolul XXI. 

FLORINEL
CONSTANTINESCU, NOUL

PRIMAR AL
CĂLIMĂNEŞTIULUI

Florinel Constantinescu a fost învestit ca pri-
mar.  La eveniment a luat parte şi fostul edil, Ilie
Amuzan. Vasile Scîrlea îşi păstrează fotoliul de
viceprimar

Vineri, 29 iunie a.c., cu începere de la ora 9.00,
la Primăria Călimăneşti a avut loc şedinţa de con-
stituire a Consiliului Local Călimăneşti, dată la

care noul primar, Florinel Constantinescu, şi-a
intrat în atribuţiuni, depunând jurământul de
credinţă. La acest eveniment au fost prezenţi doi
reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Vâlcea,
politicieni de vază ai acestui judeţ, în persoana
senatorului Dorel Jurcan, a deputatului Samoil
Vâlcu şi alţii. Li s-au adăugat reprezentanţii
Primăriei Călimăneşti şi, bineînţeles, ai mass-
media.

(Fragment din articolul «Predare de ştafetă la
Primăria Călimăneşti» din «Jurnal vâlcean» de
Gabi Tudor, 02 07 12; foto, idem)

Bucureşti (Muzeul de Artă, inv. nr. M 1466).
2. Sfeşnic de argint. Confecţionat cu cheltuiala

marelui logofăt Constantin Brâncoveanu în anul 1687,
sfeşnicul are înălţimea de 190 cm şi poartă în relief
următoarea inscripţie: „Acest sfeşnic este făcut din
alte sfeşnice şi dintr-alte arginturi ce au fost date de
creştini pentru pomană la sf(ă)nta Mănăstire Bistriţa,
şi cu cheltuiala robului lui D(u)mn(e)zeu Costandin
Brâncoveanul vel logofăt; m(ese)ta martie, dni 1, v(ă)
leat 7195”. Meşterul argintar Thomas Klosch din
Braşov şi-a gravat şi aici iniţialele: „T. K.”. Deci,
acele „alte sfeşnice”, menţionate în inscripţie, sunt
anterioare epocii brâncoveneşti, întrucât atinsese un
avansat stadiu de degradare la sfârşitul secolului al
XVII-lea, fiind date la topit şi prelucrate din nou. 

3. Sfeşnic de bronz aurit. Donat în anul 1710 de
voievodul Constantin Brâncoveanu, sfeşnicul are înăl-
ţimea de 190 cm şi este montat pe un postament pira-
midal cu trei picioare terminate în labe de leu; corpul
se constituie dintr-o serie de piese globulare şi pirifor-
me de mărimi diferite. Partea superioară, prevăzută cu
un disc, are trei suporturi pentru lumânări. Realizat
din bronz aurit, are gravat pe partea superioară a pos-
tamentului: „Anno 1710”. Sfeşnicul a fost confecţio-
nat la Viena. 

4. Sfeşnic de bronz aurit. Identic cu cel anterior,
sfeşnicul este donaţia aceluiaşi voievod, Constantin
Brâncoveanu, din anul 1710. Pe postament are grava-
te literele: „M. E. C.”, probabil, iniţialele meşterului.
Ambele se păstrează în biserica mare a Mănăstirii
Bistriţa.

5. „Sfeşnic din bronz”. Dedus dintr-un „ornament
de bronz”, cu dimensiunile de 28/19 cm, care provine
de la un sfeşnic din epoca brâncovenească, potrivit
inscripţiei greceşti, gravată cu litere majuscule pe che-
narul obiectului, având următorul conţinut: „Ioan
Constantin Basarab voievod, din mila lui Dumnezeu,
domn a toată Ungrovlahia, 1710” (Muzeul de Artă,
inv. nr. M 737).

6. Sfeşnice de argint. O pereche de sfeşnice, dona-
te în anul 1765 de un grup de familii; un sfeşnic cu
înălţimea de 37 cm, are gravat pe marginea suportului
următoarea inscripţie în limba greacă: Pomeneşte,
Doamne, pe robii Tăi: Dimitrie, Despa, Dimitrie,
Smaranda, Sultana, Alexandru şi fiii lor, 1765. Şi s-a
lucrat de Gheorghe zlătar, Si(n) Răducanu zlătar”.
Ridicat la 21 octombrie 1916, a fost dus la Bucureşti
(Muzeul de Artă, inv. nr. M 1471).

7. Sfeşnic de argint. Donat de boierii şi negustorii
din Craiova, ca mulţumire adusă Sfântului Grigorie
Decapolitul, ale cărui sfinte moaşte au salvat oraşul de
secetă şi lăcuste, în anul 1779. Sfeşnic de 118 cm înăl-
ţime are gravat pe suport inscripţia: „Acest sfeşnic de
argint s-a făcut din mila dumnealor boierilor şi negu-
ţătorilor craioveni, în zilele prealuminatului, preaî-
nălţatului domn Alexandru Ioan Ipsila(n)t
v(oie)v(o)d, când s-a adus Sf(â)ntul Grigorie
Decapolitul de la Mănăstirea Bistriţa aici la Craiova,
pentru seceta şi lăcustele ce erau, păstorind Eparhia
aceasta iubitorul de D(u)mn(e)zeu, episcop al
Râmnicului chir Chesarie, caimacam fiind Scaunului
Craiovei dum(nealui) Grigorie Razul biv vel
cliuc(er); şi s-au afierosit Sf(â)ntului Grigorie la
l(ea)t 1779 n(oie)m(brie) 12; şi s-au lucrat de Hristea
argintar Iunotu, fiind egum(en) chir Ştefan arhiman-
dritul”. A fost ridicat la 21 octombrie 1916 (Muzeul

de Artă, inv. nr. M 1473).
8. Sfeşnic de argint. Perechea identică a celui ante-

rior, sfeşnicul este donat tot în anul 1779 de aceiaşi
boieri şi negustori din Craiova. Ambele sfeşnice au
fost executate de argintarul Hristea Iunotu, sub direc-
ta supraveghere a lui Hagi Gheorghe din Craiova, care
a fost „ispravnic şi osârduitor până s-a sfârşit lucrul, şi
le-a adus fiul dumisale, chir Zamfir, aici în Mănăstire,
la noiem(brie) 19, 1779” (Aurelian Sacerdoţeanu, art.
cit., p, 497).

9 Sfeşnic de alamă. Provenienţă necunoscută, tur-
nat probabil în atelierul Mănăstirii, sfeşnicul de 17 cm
înălţime are baza octogonală, pe care a fost gravat, cu
litere chirilice majuscule, textul: „Mai 14, 1790, a
răposat chir Costandie ieromonah”. Se păstrează la
Proscomidiarul bisericii mari a Mănăstirii.

10. Sfeşnic de argint. Datând din anul 1793, sfeş-
nicul a fost donat de marele vornic Dumitraşcu
Racoviţă (Aurelian Sacerdoteanu, art. cit., p 491).

11. Sfeşnic de argint. Perechea celui anterior, sfeş-
nicul este donaţia aceluiaşi mare vornic, Dumitraşcu
Racoviţă. Ambele sfeşnice cântăresc „două ocale”
(Ibidem).

12. Sfeşnic de argint. Format mic, aparţinând seco-
lului al XVIII-lea, sfeşnicul a fost donat de Grigorie
Vlasto (Idem, p. 503).

13. Sfeşnic de argint poleit. Provenind din secolul
al XVIII-lea, sfeşnicul l-a donat ieromonahul Ştefan
pentru Sfânta Masă din Altarul bisericii Mănăstirii
(Ibidem).

14. Sfeşnice mari de alamă. Două la număr, dona-
te de egumenul Gavriil arhimandritul, sfeşnicele au
gravate următoarea inscripţie: „Aceste sfeşnice sunt
făcute cu cheltuiala părintelui arhimandrit Gavriil,
egumenul sfintei Mănăstiri Bistriţa, născut în oraşul
Vraţa din Bulgaria, şi spre pomenire, s-a însemnat
aici, leat 1836” (Meletie Răuţu, Monografia eclesias-
tică a judeţului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 1908, p. 37).

15. Sfeşnic mare de alamă. Confecţionat în anul
1891, prin purtarea de grijă a superiorului Ambrozie
arhimandritul, sfeşnicul are înălţimea de 120 cm, fiind
montat pe un postament piramidal cu trei picioare aşe-
zate pe câte un disc amplasat cu partea concavă în jos;
pe o latură se află sculptată în relief Stema Regatului
României, iar pe alta un Serafim. Corpul este alcătuit
din piese globulare şi piriforme, având deasupra un
disc. Pe bordura discului, o inscripţie gravată cu litere
majuscule, executate artistic, arată că: „În al 32-lea an
al Unirii ţărilor surori şi în al 25-lea al domniei
Majestăţii Sale Regelui Carol I, fiind episcop al
Râmnicului D. D. Ghenadie Enăceanu, iar mitropolit
primat D. D. Iosif Gheorghian, făcut de superiorul
Mănăstirii Bistriţa Ambrozie Bosănceanu, făcut la
Iaşi 1891, mai la 10”. Se păstrează în biserica mare,
lângă racla cu moaştele Sfântului Grigorie. 

POLICANDRE. Policandrul este candelabrul cu
mai multe braţe, servind ca suport pentru lumânări sau
becuri electrice. Obiect liturgic, el este suspendat sub
cupola sau bolta bisericilor.

1. Policandru. Donat în anul 1687 de Constantin
Brâncoveanu, policandrul a fost executat de meşterul
argintar Thomas Klosch din Braşov (Vasile Drăguţ,
Dicţionar enciclopedic de artă medievală româneas-
că, Bucureşti, 1976, p. 79). 

2. Policandru din bronz aurit. Confecţionat la
Viena, policandrul a fost donat în anul 1711 de voie-
vodul Constantin Brâncoveanu; are 24 braţe pentru
lumânări, iniţial avea 8 ouă de struţ, astăzi dispărute.
Se păstrează în biserica mare a Mănăstirii.

3. Policandru. Realizat în anul 1765 pentru
Mănăstire, policandrul a fost executat de Gheorghe
Zlătarul (Vasile Drăguţ, op. cit., p. 79).

4. Policandru de argint. Datând din anul 1795,
policandrul avea 12 candele mici. Menţionat în
Inventarul Mănăstirii, întocmit la 22 octombrie 1915,
sub nr. 174, a fost ridicat la 21 octombrie 1916, pier-
zându-i-se urma.

5. Policandru de bronz. Policandrul are 8 braţe şi
un vultur cu două capete; el se păstrează în biserica
„Schimbarea la Faţă”, cunoscută sub numele de
„Bolniţa” Mănăstirii Bistriţa.

Monah român în sec. XXI: Veniamin Micle
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În nici o altă formă de manifestare a vieţii nu există
atâta energie şi forţă aşa cum este în anumite

seminţe şi în anumiţi sâmburi. Trebuie să facem o
distincţie între ceea ce sunt semineţele şi ceea ce sunt
sâmburii. Sunt seminţe de măr, de castravete, de pepene
etc., dar sunt sâmburi de nucă, de caise, de prună, de
migdale etc.

Dacă luăm un micuţ şi gingaş sâmbure de măr, ce nu
are ca greutate mai mult de 2 grame, şi-l plantăm în
pământ, vom constata că după ceva timp răsare un
lăstăraş, iar în maximum 3 ani devine un pom de-
adevăratelea. Deci Creatorul a implantat în această mică
fiinţă vegetală rădăcina, tulpina, coroana, frunzele şi
chiar fructele, deşi în prima fază ele sunt, cum s-ar zice,
pădureţe. Ce să mai vorbim de ghinda de stejar, din care
creşte un ditamai pomul, sau din sămânţa de jir, din care
creşte fagul. Nuca, cu cele 4 compartimente, îşi are şi ea
miracolul ei, că stai şi te întrebi, în care din cei patru
sâmburei se află rădăcina, în care tulpina şi în care
viitoarele fructe?

ALUNA este fructul pomului alun. Nu trebuie
confundată cu arahida care se mai numeşte, ce-i drept,
aluna americană sau aluna de pământ, deoarece creşte în
pământ. Aluna de pământ are o formă lunguiaţă, faţă de
aluna de pom care seamănă cu o inimă. Dintre toţi
sâmburii oleaginoşi, fructul alunei este cel mai digerabil;
are cea mai mare cantitate de materii grase şi azotat, fiind
destul de nutritivă şi dătătoare de energie, fiind
recomandată vegetarienilor şi diabeticilor. De asemenea,
are vitaminele A şi B, precum şi fosfor, megneziu,
potasiu, sulf, clor, cupru şi calciu. Este recomandată
adolescenţilor, femeilor însărcinate, persoanelor care fac
sport, precum şi celor care suferă de litiază urinară. Este
foarte bine să fie consumate, nu mai mult de 50 gr. la zi,
în stare crudă. Prăjite sunt mai indigeste. Uleiul de alune
este unul dintre cele mai bune tratamente contra teniei. 

ANASONUL are şi el vitaminele A, B 1 şi B 9,
calciu, fosfor, fier, precum şi esenţă aromatică, anetol şi
derivaţi terpenici. Din seminţele de anason se face
infuzie, punându-se o linguriţă rasă la 100 ml apă
clocotită, lasate să dea un clocot numai un minut, apoi
infuzat zece minute. Se consumă o ceaşcă după mesele
principale. Infuzia de anason combate astmul, digestii
lente, spasme intestinale, dureri gastrice şi tusea
convulsivă.

DOVLEACUL este de mai multe feluri şi varietăţi,
mai cunoscute la noi în ţară fiind dovleacul românesc cu
coaja roşie - gălbuie şi dovleacul aşa zis turcesc cu coaja
albă. Şi seminţele diferă ca formă în sensul că cele de
dovleac turcesc sunt ceva mai mari, dar, în general, au
aceleaşi propietăţi. Seminţele de dovleac românesc,
împreună cu cele de dovleac turcesc, cu seminţele de
pepene galben şi seminţele de castravete, fac parte din
cele patru seminţe catalogate ca reci, deoarece la
ingurgitare îţi dau senzaţia de răcoare. Doctorii din anti-
chitate le recomandau pentru virtuţile lor afrodisiace, şi
nu le recomandau degeaba. Pentru a obţine efectul
căutat, trebuie consumate numai în stare crudă. Se mai
pot consuma şi în preparate de patiserie. Fiind seminţe
energizante, nu este recomandat să consumaţi mai mult
de 100 g din cele de dovleac, şi câte 10 g din celelalte, în
salate de crudităţi sau în salată de sfeclă roşie.

Seminţele de dovleac, consumate între 50 şi 100 de
grame pe zi, neapărat  crude, scad colesterolul, previn
cataracta, ţin la distanţă osteoporoza şi previn cancerul
de prostată, combat simptomele determinate de lipsa de
fier şi anemie, oboseală, căderea părului şi unghii fragile.
Din semniţele de dovleac se face şi un ulei, poate cel mai
bun din toate uleiurile, pus în salată este recomandat pen-
tru hiperexcitabilitate nervoasă şi purifică organismul. Se
mai pot lua seara 2 linguriţe, diluate cu suc de lămâie,
având aceleaşi proprietăţi curative ca uleiul folosit în
salată.           

Din seminţele de dovleac se fac cele mai gustoase şi
săţioase sarmale de post, conform reţetei ştiute pentru
orice fel de sarmale. Vă recomand să nu le mărunţiţi
dându-le prin maşina de tocat carne - contactul cu
metalul le oxidează - ci să le pisaţi în clasicul pisălog de
lemn şi să nu le mai prăjiţi, ci împachetaţi-le în varză aşa
crude cum sunt.

CASTRAVETELE. Şi castarveţii sunt de mai multe

feluri. Dar cele mai indicate seminţe sunt cele de la
castraveţii mai mari, fiind mai spornice la curăţat. Se
folosesc în combinaţie cu cele de dovleac şi cele de
pepene galben, după reţeta descrisă mai sus. 

Pentru combaterea porilor dilataţi ai feţei se folosesc
cantităţi egale – cam 20 de g din fiecare -  de seminţe de
castravete, de pepene galben şi de dovleac românesc. Se
macină într-o maşină de cafea, apoi se amestecă cu 2
linguri de smântănă şi se obţine o pastă care se aplică 30
de minte pe faţă. Splarea se face cu apă de iasomie sau
de trandafiri.

JIRUL este un fel de fruct al fagului, dar de fapt este
o sâmânţă, pe care o face fagul toamna târziu. Un fag cu
o vechime de peste 20 de ani produce câteva milioane de
astfel de seminţe pe care putem să le adunăm toamna de
sub coroana lui. Au forma unei inimi, dar cu cele 3 feţe
absolut regulate, nu ca la sămânţa de alun, care este cu
feţele ovale. Miezul seminţei de jir este comestibil, fiind
foarte plăcut la gust, având în el proteină brută 15%, cam
24% materii grase şi 22% fibre.

Din seminţele de jir se poate face un ulei foarte fin,
comestibil (conţine palmitină, oleină şi o mică parte
stearină), care poate fi folosit ca şi uleiul de măsline sau
cel de nuci. Dacă dorim să consumăm seminţele ca atare,
ele fiind foarte hrănitoare, este indicat să le consumăm
puţin coapte, precum seminţele de dovleac, de floarea
soarelui sau castanele.

LĂMÂIA are şi ea seminţe, pe care este bine să nu le
aruncăm, ci să le folosim când este nevoie, păstrate într-
o cutiue la loc uscat, deoarece sunt vermifuge (specie de
plante sau de sâmburi care produc expulzarea viermilor
intestinali). Se procedează în felul următoar: mărunţim şi
zdrobim coaja, pulpa şi seminţele de la o lămâie (dacă
are seminţe prea puţine mai luăm seminţe şi de la o altă
lămâie), le punem la macerat timp de 3 ore în 100 ml apă
cu miere. Apoi strecurăm, storcând bine compoziţia, şi o
bem seara la culcare. Contra oxiurilor se folosesc numai
seminţele pe care le pisăm, le amestecă cu miere şi
compoziţia o consumăm dimineaţa.

Seminţele de lămâie sunt şi febrifuge, adică scad
febra. Se iau una-două lămâi, se taie feliuţe subţiri, după
care se aplică feliuţă lângă feliuţă, cu semniţe cu tot, pe
ambele tălpi, se îmbracă talpa picioarelor în mici pungi
de plastic, apoi se trag ciorapii. Vom constata că febra va
dispărea în câteva ore. Dacă-i cazul, repetăm tratamentul.

MĂRUL are şi el seminţe. Numărul seminţelor
diferă de la o varietate la altă varietate. Cele mai multe
seminţe le are mărul creţesc şi mărul dublu roşu, zis şi
bot de iepure. De fiecare dată când mâncaţi un măr,
consumaţi cu plăcere şi seminţele, deoarece numai 10
seminţe de măr ne asigură doza zilnică de iod. Sâmburele
conţine şi acid cianhidric.

MĂSLINA. Sâmburele  măslinei, dacă ne scapă din
greşeală pe gât la ingurgitare, să nu ne fie temă, deoarece
este singurul sâmbure, dur la pipăit, pe care sucurile
gastrice ale stomacului îl digeră cu plăcere. Dacă din
miezul fructului de măslină se pot face cam 10 – 35%
ulei, apoi din sâmbure se pot face uşor 25 – 50 % ulei.

MIGDALA DULCE. Dintre sâmburii de nucă, alună
şi arahidă sâmbrele de migdală conţine cea mai mare
cantitate de vitamina A. De asemenea, conţine oleină,
peptină, săruri minerale: magneziu, potasiu, sulf şi
fosfor. Fiind foarte nutritivă, ea are o mare putere
calorică, peste 600 de calorii la 100 g, dând  energie
sistemului nervos şi înlocuind cu succes, pentru unii,
carnea. Tocmai pentru că are o deosebită putere nutritivă,
trebuie consumată cu moderaţie, între 7 şi 12 sâmburi pe
zi, de la caz la caz. 

Sâmburii de migdale este foarte bine să-i consumăm
atunci când suferim de astenie fizică şi intelectuală,
inflamaţii şi spasme ale căilor respiratorii, afecţiuni
gastrointestinale şi ale căilor genito-urinare, precum şi
împotriva constipaţiei. Pot să-i consume femeile
însarcinate şi cele care alăptează. Nu trebuie să lipsească
din meniul sportivilor.

Din sâmburii de migdale se poate face şi un lapte, aşa
zisul lapte de migdale. Se pun sâmburii în puţină apă, fie
călduţă fie rece. După ceva timp se curăţă de pieliţă. Se
pun cu apă sau ceai de gălbenele într-un blender şi se
fărămiţează. Conţinutul se amestecă cu miere şi se
consumă ca atare. Acest lapte de migdale este bun

împotriva spasmelor şi a inflamaţiilor stomacului, a
intestinului şi a căilor urinare, a palpitaţiilor, tuse cu
accese violente. Este, de asemenea, recomandat copiilor
şi convalescenţilor.

Există şi un ulei de migdale dulci care este uşor
purgativ şi înlesneşte eliminarea calculilor urinari dacă
nu sunt prea mari.

Migdala dulce, împreună cu smochina, alunele şi
stafidele sunt cele mai igenice deserturi. Se mai numesc
şi „cei patru cerşetori”, în amintirea celor patru ordine:
dominicani, carmeliţi, franciscani şi augustini care nu
primeau, ca ofrandă, decât aceste fructe.

MORCOV. Da, se pot folosi şi seminţele de morcov,
în felul următor: se face infuzie dintr-o linguriţă de
seminţe la o ceaşcă de apă dată în clocot. Sunt stimulent
general, aperitiv, diuretic şi stimulează secreţia de lapte,
iar dacă le folosim, ca atare, neprelucrate termic, numai
1 – 5 g, sunt carminative, adică stimulează eliminarea
gazelor din intestine.                  

NĂUT. Seminţele de năut au ca principali
constituienţi: amidon, zaharuri, lipide, substanţe azotate,
săruri minerale – fosfor, potasiu, calciu, sodiu, sicliciu,
oxid de fier şi vitaminele C şi B. Se folosesc fierte. Au
următoarele calităţi: diuretic, eliminând acidul uric şi
clorurile, energetic, antiseptic urinar, vermifug
(împotriva viermilor intestinali) şi ne asigură o digestie
bună (stomahic). Este foarte indicat să-l consume cei
care practică munci grele şi suferă de astenie.

NUCĂ. S-a scris detaliat în Asul Verde, nr. 60, din
luna aprilie 2009.

PĂTRUNJEL. Seminţele de pătrunjele se folosesc
în felul următor: se fierb cinci minute 50 g de semineţe
într-un litru de apă. Apoi se infuzează 15 minute.
Consumându-se două ceşti pe zi, înainte de mesele prin-
cipale, combatem reumatismul, litiaza urinară şi tulbu-
rarea menstrelor.

PEPENE GALBEN. Seminţele de pepene galben,
alături de cele de dovleac, de bostan alb (dovleac turcesc)
şi de castravete fac parte din cele „patru mari seminţe
reci”, fiind diuretice, energizante, afrodisiatice şi
răcoritoare. Se consumă numai în stare crudă, nu mai
mult de 15-20 buc. de seminţe pe zi. Pot fi consumate şi
odată cu aceeaşi cantitate de seminţe de pepene verde,
adică de lubeniţă.

SUSAN. Susanul este cunoscut de mii de ani,
babilonieii folosind seminţele de susan pentru prepararea
anumitor dulciuri, preparau chiar alcool şi vin. Femeile
combinau o parte miere şi 4 părţi seminţe de susan pentru
a-şi stimula glandele sexuale. Seminţele de susan conţin
vitaminele A, B, C şi E (vitamina E este a fertilităţii), cal-
ciu, fier, zinc, potasiu, fosfor, acizi graşi şi lecitină.
Seminţele de susan conţin cam cu 50% mai multe pro-
teine decât în carne, având valoare energetică mare, sti-
mulând virilitatea. Sunt depurative, remineralizante,
tonice, ajutând circulaţia sângelui şi digestia,
antireumatice şi pentru combaterea tulburărilor de me-
morie. Consumate cu regularitate ne fac încheieturile mai
flexibile şi elastice.

Cel mai bine seminţele de susan se conservă în miere,
după ce le-am măcinat în râşniţă. Consumaţi 1 -2
linguriţe pe zi întinse pe feliuţe de pâine, după mese.         

PREPARAT ENERGIZANT DE EXCEPŢIE DIN
SEMINŢE

Din toată gama de seminţe ale ardeiului gras, capia
sau gogoşar se poate pregăti o făină energizantă,
depurativă şi folositoare la anumite sosuri şi ciorbe.
După ce consumaţi ardeii enumeraţi, păstraţi cotoarele
care sunt pline de seminţe ca nişte ciorchini, în pungi de
hârtie, sau puneţi-le la uscat. După câteva zile seminţele
se desprind uşor de pe cotor. Întindeţi-le pe hârtii albe
(puteţi folosi şi pânze albe de bumbac, in sau cânepă) ca
să se mai usuce, până devin sfărămicioase. Folosind
râşniţa de cafea sau de piper, veţi obţine o făină. Nu
consumaţi mai mult de 1 – 2 linguriţe pe zi, înaintea
meselor principale. Pentru dregerea unui sos sau a unei
ciorbe folosiţi 1 – 2 linguriţe de făină din seminţe de
ardei.

Prof. Ştefan STĂICULESCU

TRATAMENTE CU SEMINŢE ŞI CU SÂMBURI



După ce ai admirat cu plăcere frumuseţile par-
cului din spatele Palatului Regal din Caserta

cu Castellucia înconjurată de un canal cu apă,
Peschiera Grande, Fontana Margherita, pescăria
care se întinde pe o jumătate de kilometru până la
Fontana Delfini, apoi Vasca e Fontana di Eolo şi
bazinele cu crap care se succed în trepte, despărţite
pe rând de Fontana di Cerere, Fontana di Venere
e Adone şi pe ultima treaptă unde se varsă cascada,
Fontana di Diana e Atteone, imediat în dreapta se
află intrarea în frumoasa Grădină Engleză. Il
Giardino Inglese este o adevărată grădină
botanică cu plant, de diferite specii şi vârste, atât
din Europa cât şi din Australia, Insulele Canare,

Noua Zeelandă, Texas, California, etc. 
De la intrarea principală aleile se ramifică în

ambele părţi. În stânga descoperi ruinele unui templu
italian, apoi Teatrul în aer liber înconjurat de ziduri
ca o cetate . Pornind din amonte spre aval numeroase
alei şerpuiesc printre spaţiile verzi şi pădurea formată
de la arbuşti până la arbori seculari de toate speciile,

foioase, răşinoase,
quercinee. 

Deasupra tuturor
se înalţă pinii cu coroa-
nele lor ca nişte ciu-
perci uriaşe dar şi
diversele specii de pal-
mieri, eucalipţi, iar mai
jos descoperi camelii,

orhidee, trandafiri sau nuferi
ce plutesc ca nişte insuliţe
luminoase pe suprafaţa lacu-
lui. 

Undeva, pe nişte stânci
năpădite de ierburi şi arbuşti
se află Fontana del Pastore
(Fântâna Păstorului) 

Dar iată că deodată prin-
tre stâncărie se deschide o

grotă cu câteva ramificaţii. Pătrunzi în ea şi imediat în
dreapta ai surpriza să te trezeşti parcă în paradis. Din
stânga îţi atrage atenţie tumultul unei mici cascade
formată de undeva din subteran şi care se scurge într-
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Romanul lui ION CATRINA
„CASTELE DE NISIP” sau efemeritatea grandorii

Cu recentul roman (al şaptelea), „Castele de
nisip” – apărut la Editura „Sitech”, Craiova,

2012 – scriitorul Ion Catrina ne oferă, aşa cum ne-a
obişnuit, un inedit şi spectaculos impact al lecturii.

Pornind de la întâmplări reale, fapt declarat cu
dezinvoltură, autorul face destine umane, pe care le
contorsionează şi le agravează după precepte morale
personale, dar pertinente, chemându-le în instanţă de
judecată fără drept de apel.

Subiectul este simplu dar captivant prin
imprevizibilul situaţiilor. 

Romanul debutează cu stabilirea la oraş a doi
tineri care se căsătoriseră  în taină pentru a
evita oprobiul satului. Lui Mădălin i se
înscenase o tentativă de viol, regizată cu
premeditare şi abilitate de Liliana, care nu se
afla la prima abatere sexuală. Tânărului i se
frânseseră dureros aripile, stingându-i-se
visul de a-şi continua studiile şi de a-şi făuri
statutul social râvnit. La oraş, închiriaseră o
garsonieră confort III, el îşi găsise o slujbă
umilă de muncitor necalificat, iar ea se
mulţumea cu lâncezeala prelungită în pat
(uitându-şi îndatoririle gospodăreşti), fiind
aptă doar pentru satisfacerea instinctelor
primare. 

După trei ani de existenţă larvară, de o
parte, şi de eforturi zadarnice de a-şi depăşi
condiţia socială mediocră, de cealaltă parte,
Mădălin pune piciorul în prag, obligând-o pe Liliana
să-şi găsească un loc de muncă, pentru a se asigura
familiei un nivel de trai decent. Dând curs unui
anunţ publicitar, ea se angajează menajeră la o
familie înstărită din oraş. Aici este bine primită,
datorită tinereţii şi vitalităţii ei, dar este condiţionată
să nu aibă obligaţii matrimoniale. Din acest
considerent, după o perioadă de existenţă singulară,
Liliana îl prezintă pe Mădălin ca fiind fratele ei mai
mare, pe care, în generozitatea sa aristocratică,
domnul Măgureanu îl angajează pe post de grădinar
şi de administrator al bunurilor sale, oferindu-le
amândurora, în somptuoasa sa vilă, camere separate
de locuit. 

Prin râvna şi abnegaţia depuse, pentru a-şi
mulţumi stăpânii, în scurt timp, tinerii sunt
„adoptaţi” de domnul Măgureanu şi de fiica
acestuia, Valentina, o excelentă pianistă care nu mai
profesa, fiind măcinată de o boală incurabilă.  

Deoarece boala se agrava, profesorul îşi trimite
fiica la Bucureşti, în scop terapeutic, solicitându-l pe
Mădălin s-o însoţească pentru a-i asigura

supravegherea şi sprijinul necesar. Liliana consimte
să-i acorde soţului această libertate nutrind diabolica
nădejde că, prin eliminarea treptată a celor doi
stăpâni, va intra în posesia exclusivă a casei. Ba, mai
mult, angajează, în secret, un avocat pentru a obţine
divorţul temporar de Mădălin, urmând, ca după
moartea Valentinei şi anihilarea lui Gelu, să-şi
reîntemeieze familia şi să beneficieze de averea
Măgurenilor.

Din acest moment, acţiunea romanului se
ramifică, proiectându-se pe două planuri: la
Bucureşti se înfiripă o atracţie spirituală şi afectivă
de un sensibil rafinament şi dăruire personală, între
Valentina şi Mădălin, idilă desăvârşită prin stabilirea

lor în sudul Franţei, în timp ce, la vila din oraşul C.,
Liliana încearcă zadarnic să-l seducă pe bătrân în
zăbava la un pahar de vin care, pentru ea, devine o
obişnuinţă. Nerăspunzându-i-se nurilor afişaţi cu
ostentaţie, ea se consolează cu dăruiri erotice în care
se implică un soldat aflat în permisie, pe „mucosul”
care îi răpise fecioria şi pe avocatul care o ajutase la
divorţ. Planul ei mârşav de înavuţire se clatină cu
fiecare etapă a întâmplărilor. Bătrânul îşi vinde
averea mobiliară şi pleacă să-şi ajute fiica, stabilin-
du-se la Nisa. Valentina moare. Şocul dispariţiei
iubite lasă urme adânci în sufletul lui Mădălin care,
la rându-i, cade în patima drogurilor şi este arestat.
Faimoasa vilă din C., simbolul măreţiei de
odinioară, cade pe mâna samsarilor şi devine o ruină
(adăpost pentru familii de ţigani)… În acest context
distructiv Liliana îşi pierde definitiv minţile.

În intransigenţa sa morală, autorul nu cruţă pe
nimeni. Niciunul dintre personaje nu-şi găseşte
izbăvirea din calea diluviului nimicitor al vieţii.
Aşadar, verdictul auctorial este fără tăgadă, autoritar
şi implacabil, în distonanţă cu posibila atitudine

împăciuitoristă şi binevoitoare a unei curţi cu juri
imaginară a cititorilor.  

Cu toate acestea, în subtext sau, altfel zis, în clar-
obscurul culiselor, scriitorul caligrafiază cu litere
mici o anume conciliere empatică faţă de
personajele sale pe care ne-o transferă ca bonus
pentru participarea noastră afectivă la derularea
acţiunii. 

În acest sens, trebuie să mărturisesc faptul că, în
subiectivitatea mea (de simplu lector şi nu de
cronicar), am fost mâhnit de derapajul existenţial al
lui Mădălin, de sfârşitul prematur al Valentinei şi
bulversat de „răsplata” nemeritată a senectuţii lui
Gelu. Paralela dintre destinul său şi al vilei este de-

vastatoare.  Ne raliem celor scrise de prof.
Veturia Adina Colceag în Lunarul de cultură
Vatra veche, Serie nouă, Anul lV, nr.5(41), mai
2012 „ Vanitas vanitatum et omnia vanitas”. În
schimb, am reacţionat aprobativ faţă de
sancţionarea corectă şi inexplicabilă a Lilianei
care nu putea beneficia de nici un recurs la
metodă. 

Iniţial, în roman se intersectează şi se
confruntă două tandemuri: unul conjugal
(Mădălin – Valentina) şi altul paterno-filial
(Gelu – Valentina); primul intempestiv, intri-
gant, complotist, malign iar celălalt inofensiv,
credul, candid. Raportul de forţe este inegal şi
de aceea disiparea lui devine o necesitate. 

Pe măsură ce acţiunea avansează în econo-
mia ei, scriitorul simte nevoia să intervină în

matricea primului cuplu şi să plaseze personajele pe
trasee caracterologice disociativ-accentuate: Lilianei
îi sporeşte şi îi nuanţează mijloacele aparent
ineluctabile de distrugere a eşafodajului Măgureanu,
iar pe Mădălin îl amăgeşte şi-l încurajează în dorinţa
ieşirii la un liman existenţial sperat, curat şi demn,
închizându-i, pe rând, toate supapele de eşapare. 

Spre deosebire de alte scrieri (şi ne referim
îndeosebi la romanul „Urmaşul”),  scriitorul îşi
reprimă bucuria şi revelaţia peisajului, al spaţiului
mioritic, concentrând acţiunea în scene interioare,
citadine, adică într-un univers înăbuşit, cu o
respiraţie greoaie, artificială, fără a beneficia de
largheţea binefăcătoare şi tămăduitoare a firii. 

Sau, am putea spune, ni se oferă o piesă de teatru
cu mai multe acte şi tablouri, luminate doar de
incandescenţa reflectoarelor, animată cu un puls
vital deconcertant. 

În râvna sa scriitoricească, Ion Catrina nu se
dezminte niciodată oferindu-ne, cu prisosinţă, varii
şi originale faţete ale limbajului său românesc.       

Teodor FIRESCU

IL GIARDINO INGLESE

(urmare în pag.16)

Ion NĂLBITORU, Italia
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Cotidianul „Monitorul de Vâlcea”, prin direc-
torul general Bogdan Horia Hodoroagă şi

talentatul editorialist Petrinel Ştefănescu au avut
inspiraţia să-i propună pe profesorul Laurenţiu Stilea
şi pe discipolul său, Laurenţiu Dumănoiu
pentru titlul de cetăţeni de onoare ai
municipiului Râmnicu Vâlcea. Această
iniţiativă a întrunit adeziunea Forumului
Cultural al Râmnicului, Asociaţiei Seniorilor
din Educaţie Ştiinţă şi Cultură, a unor oameni
de valoare din domeniul învăţământului,
culturii şi sportului. Nu ne propunem să
prezentăm în mod exhaustiv activitatea celor
două personalităţi, aceasta fiind cunoscută şi
apreciată nu numai pe meleagurile vâlcene, dar
şi pe plan naţional şi internaţional şi vom punc-
ta doar unele aspecte semnificative din bogata
lor biografie.

Ajuns la respectabila vârstă de 78 de ani,
distinsul profesor şi antrenor emerit Laurenţiu
Stilea  este una din persoanele marcante ale
sportului, fiind supranumit şi părintele voleiului
vâlcean, căruia i-a dedicat peste 40 de ani din viaţa
sa. Şi-a desfăşurat activitatea didactică la Şcoala
Sportivă din Râmnicu Vâlcea, la clasele de profil ale
fostului liceu „Vasile Roaită”, la cele ale Colegiului
Naţional „Mircea cel Bătrân” şi la Clubul Sportiv
Şcolar Râmnicu Vâlcea. A deţinut funcţii de
conducere în cadrul unităţilor de învăţământ în care
a activat, dar şi în unele instituţii de coordonare a
mişcării sportive: membru în Comitetul Federaţiei
Române de Volei, în Colegiul Central al Antrenorilor
F. R. Volei ş.a. A fost un antrenor cu vocaţie, care a
muncit în mod conştiincios, cu dăruire şi pricepere.
De-a lungul rodnicei sale cariere didactice a pregătit
peste 40 de echipe de volei finaliste şi a dus echipele
vâlcene pe primele locuri în diferite turnee naţionale

şi internaţionale. În perioada 1970-1979 a condus
echipa naţională de volei care a repurtat victorii
importante în diferite competiţii mondiale.

Provenit dintr-o familie veche de intelectuali din
Tomşani-satul Foleşti, maestrul Laurenţiu Stilea  a
primit o educaţie aleasă, fiind un om onest, cu

principii, de aleasă ţinută civică, cu o familie model.
Şi soţia sa, doamna Eugenia Stilea, o profesoară
talentată a obţinut rezultate prestigioase şi s-a afir-
mat în domeniul sportului, mai ales la gimnastică
ritmică modernă.

Fără îndoială că produsul cel mai bun marca
Stilea este vâlceanul Laurenţiu Dumănoiu, care se
poate mândri cu o carieră sportivă impresionantă, de
succes. Acesta face parte din categoria selectă a
sportivilor români, cu un palmares bogat. A îmbrăcat
de 427 de ori tricoul echipei naţionale şi a fost
declarat în nenumărate rânduri cel mai bun voleiba-
list al anului. A avut mari satisfacţii cu echipa de
volei Dinamo Bucureşti, dar şi în competiţiile
internaţionale. A participat cu echipa naţională de
volei de şase ori la Campionatul European şi de două

ori la Mondiale. A fost în peste 100 de turnee peste
hotare; în 1972 a fost prezent la Olimpiada de la
München din Germania, iar în 1980 la Olimpiada de
la Moscova, unde a fost medaliat. Am avut ocazia să
discut cu maestrul Laurenţiu Dumănoiu, o glorie a
sportului românesc şi am rămas plăcut impresionat

de calităţile sale, de dezinvoltura şi
profunzimea cu care abordează nu numai
problemele sportive, dar şi pe cele ale vieţii
economice şi sociale din România şi din
Europa. Ulterior am aflat cu satisfacţie că a
absolvit Academia de Studii Economice
Bucureşti şi a intrat în categoria oamenilor de
afaceri.

După cum se ştie, demersul „Monitorului de
Vâlcea” a fost încununat de succes. După ce
consilierii municipali au aprobat în unanimitate
propunerea, pe 31 mai 2012, în şedinţa
Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, Laurenţiu
Stilea  şi Laurenţiu Dumănoiu, două persoane
emblematice ale voleiului românesc, au primit
distincţiile de cetăţeni de onoare ai municipiu-
lui Râmnicu Vâlcea, titlu de nobleţe pe care îl

merită cu prisosinţă. Un antrenor emerit şi un
maestru emerit al sportului au primit însemnele
recunoştinţei publice. Acest gest pe care îl fac
autorităţile demonstrează, în mod elocvent, că
valorile sunt preţuite, ceea ce ne dă speranţe că
însănătoşirea morală a societăţii româneşti poate
deveni o realitate.

Alături de mulţi colegi din Forumul Cultural al
Râmnicului şi din Asociaţia Seniorilor din Educaţie
Ştiinţă şi Cultură, de alte persoane dragi am trăit
intens acest eveniment unic, emoţionant. Asociaţia
Seniorilor, în care activează renumitul profesor
Laurenţiu Stilea, se mândreşte cu această realizare
notabilă, care cu siguranţă va influenţa pozitiv
climatul social din urbea noastră. Mai ales tinerii au
încă două modele veritabile de urmat în viaţă.

Gheorghe PANTELIMON

MARILE VALORI SUNT PREŢUITE
Laurenţiu Stilea şi Laurenţiu Dumănoiu,

cetăţeni de onoare ai Râmnicului

un lac de basm
numit Bagno di
Venere De partea
cealaltă lacul este
mărginit, în stâncă,
de Criptoportico,
care simulează ru-
inele romane şi în
care sunt prezente
multe statui.  

Din micuţul lac
porneşte un canal
prin care apa dever-
sează printr-o casca-
dă în alt canal. La
aceasta se poate
ajunge printr-un
tunel în stâncă Puţin

mai la vale în faţa ochilor se desfăşoară un lac în mij-
locul căruia se află o insuliţă cu nişte ruine năpădite de

vegetaţie. De jur împrejur lacul
este străjuit de arbori iar în câte-
va locuri sunt prezente insuliţe

cu nuferi înfloriţi Spre aval aleile şerpuiesc printre
arborii de diverse specii şi diferite vârste ca într-o
pădure amenajată cu grijă.

Între canalul cu apă, lac şi parcul Palatului
Regal se desfăşoară o terasă cu trandafiri ce răs-
pândesc în jur un parfum îmbietor, serele, casa gră-
dinarului, toate înconjurate de plante exotice. 

Pe tot parcursul acestei călătorii te cuprinde o liniş-
te sufletească şi un sentiment de încântare şi împlinire,
iar păsărelele te însoţesc prin tufişuri cu trilul lor colo-
rat şi melodios...

Data viitoare vă expediez câteva impresii şi instan-
tanee din ruinele oraşului Pompei şi vulcanul Vezuviu
de lângă Napoli.

Cu stimă şi respect,
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Laurenţiu Dumănoiu, al treilea lângă Mircea Gutău, şi
Laurenţiu Stilea la 85 de ani.


