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CAPITOLUL I. PREVEDERI
GENERALE
Art. 1. - "Forumul cultural al Râmnicului", denumit
în continuare Forum, este o asociaţie cu caracter
neguvernamental, apolitică şi nonprofit, cu personalitate juridică, constituită, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (1) din Constituţie, ale Decretului
31/1954 şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000,
funcţionând ca un cadru organizat de promovare a
valorilor culturale reprezentative şi de dezvoltare a
vieţii spirituale în municipiul Râmnicu Vâlcea.
Art. 2. - Forumul conlucrează funcţional cu
autorităţile publice, instituţii de învăţământ, cultură şi
artă, culte, cu alte asociaţii, fundaţii şi societăţi cu
profil social-umanitar, cultural şi ştiinţific, cu massmedia din ţară şi străinătate.
Art. 3. - Forumul cultural al Râmnicului s-a constituit şi îşi completează rândurile în baza adeziunii
libere a membrilor săi.
Art. 4. - Sediul permanent al Forumului este în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.
129.
CAPITOLUL II. OBIECTIVE, FUNCŢII,
DIRECŢII ŞI FORME DE ACTIVITATE
Art. 5. - Forumul cultural al Râmnicului are drept
scop fundamental dezvoltarea vieţii spirituale vâlcene
şi promovarea valorilor culturale reprezentative, prin
promovarea unui dialog sistematic şi permanent între
oamenii de cultură, ştiinţă şi artă, între societatea
civilă şi Primărie.
Forumul cultural al Râmnicului desfăşoară activităţi
sociale, de informare şi consiliere în sprijinul
cetăţenilor şi a persoanelor defavorizate.
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Art. 6. - Forumul va avea trei dimensiuni funcţionale:
a) DEZBATERE: abordarea unor probleme majore
privind viaţa culturală a municipiului şi a judeţului
(reţeaua instituţională, oferta culturală a acesteia şi
aşteptările publicului, imaginea culturală a Râmnicului,
baza materială, finanţarea, etc.); acumularea, pe baza
acestor dezbateri, a unui portofoliu de idei, opţiuni şi
variante pentru hotărârile Consiliului Local şi
dispoziţiile Primarului în vederea conturării unei strategii proprii în domeniul activităţii culturale, pentru realizarea unor programe de către Organizaţiile
neguvernamentale.
b) PROIECTARE: Elaborarea unor proiecte proprii
sau discutarea unor proiecte oferite de parteneri
(instituţii culturale, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice etc.); promovarea celor mai valoroase dintre acestea, în vederea patronării şi sprijinirii finanţării
lor.
c) EVALUARE: Funcţionarea Forumului ca o instanţă
critică (în înţelesul de apreciere axiologică) a activităţii
culturale desfăşurate în municipiu şi judeţ, în vederea
optimizării acesteia.

Art. 7. - În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse
activitatea Forumului se va organiza pe următoarele
direcţii de acţiune:
activitatea privind ştiinţele umaniste;
activitatea privind literatura şi arta;
activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnică;
activitatea de patrimoniu şi cultură tradiţională;
activitatea privind arhitectura şi urbanismul;
activitatea cultural-artistică şi de divertisment;
activitatea editorială;
activitatea de parteneriat cu organisme publice, private,
cu organizaţii neguvernamentale.
Art. 8. - Forumul se exprimă prin următoarele forme:
-reuniuni ştiinţifice (simpozioane, sesiuni ştiinţifice,
mese rotunde, prelegeri etc.);
-manifestări cultural-artistice;
-programe editoriale (volumul "STUDII VÂLCENE",
documente bibliografice, cărţi, albume, monografii, sinteze, un buletin intern etc.);
-recompense (premii, diplome, ş.a.) pentru membrii
care se disting în activitatea Forumului(...).

COMPONENŢA CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL FORUMULUI
(la înfiinţarea sa în 3 mai 2001)
PREŞEDINTE DE ONOARE:
- P. S. Gherasim - Episcopul Râmnicului
BIROUL EXECUTIV
- Preşedinte: Traian SABĂU - primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea
- Preşedinte executiv: P.S. IRINEU SLĂTINEANUL
arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului
- Vicepreşedinte pentru ştiinţele umaniste: Alexandru
POPESCU - MIHĂEŞTI - prorectorul Universităţii "Spiru
Haret"
-Vicepreşedinte pentru ştiinţe tehnice: Mihai SPORIŞ.
-Vicepreşedinte pentru literatură şi arte: Ioan ST. LAZĂR.
-Vicepreşedinte pentru patrimoniu şi cultură tradiţională:
Eugen DECA, directorul Muzeului Judeţean Vâlcea.
-Vicepreşedinte pentru arhitectură şi urbanism: Arh. Adrian
CIOCĂNĂU.
- Secretar general: Gheorghe DUMITRAŞCU
MEMBRI
- Dumitru ANDRONIE, directorul Direcţiei Judeţene a
Arhivelor Naţionale.
- Gheorghe BONCIU, preşedintele Tribunalului Judeţean
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Vâlcea.
- Gheorghe DEACONU, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Vâlcea.
- Titu GEORGESCU
-Emilian FRÂNCU, directorul TV Vâlcea , coordonatorul
imaginii Forumului.
- Dumitru LAZĂR, directorul Bibliotecii Judeţene "Antim
Ivireanul"
- Iulian MARGU, patronul TV " Etalon" Râmnicu
Vâlcea.
- Toma MIHĂESCU, secretarul municipiului Râmnicu
Vâlcea.
- Doru MOŢOC
- Gheorghe VIERU, inspector şcolar general, coordonatorul activităţii educative.
SECRETARIAT
- SORIN OANE, activitate oganizatorică internă
Forumului.
- Petre PETRIA, activitate organizatorică.
- Ion SOARE, documentarea şi funcţionarea Forumului.
- Gheorghe STAMATE relaţia cu mass-media.

Forum

FORUMUL CULTURAL AL
RÂMNICULUI-10 ANI
Alexandru POPESCU-MIHĂEŞTI

C

u un deceniu în urmă
(3 mai 2001), la
iniţiativa profesorului dr.
Gheorghe Dumitraşcu, la care
a aderat un număr însemnat de
valoroşi cărturari vâlceni, lua
fiinţă Forumul Cultural al
Râmnicului, una dintre cele
mai utile şi mai generoase
asociaţii care au activat în
judeţul nostru. La zece ani de
la înfiinţare, putem aprecia – fără falsă modestie – că
rezultatele practice şi spirituale ale Forumului, sunt cel
puţin mulţumitoare. Cu forţe unite şi neurmărind beneficii materiale, membrii Forumului au contribuit
substanţial la dezvoltarea vieţii ştiinţifice şi culturale,
vâlcene şi naţionale, la promovarea valorilor reprezentative, purtătoare de progres şi generatoare de modele.
De la bun început, chiar prin statutul său, Forumul
şi-a propus să întreţină un dialog permanent şi sistematic între oamenii de cultură, ştiinţă şi tehnică, artă
şi sport, pe de o parte, şi autorităţile locale, pe de altă
parte, pentru a uni, în spirit neoharetian, eforturile tuturor creatorilor din cele mai variate domenii şi pentru
a îmbunătăţi şi diversifica viaţa culturală vâlceană. Pe
lângă activităţile de cercetare şi de creaţie propriu-zise,
Forumul Cultural al Râmnicului a organizat o serie de
reuniuni ştiinţifice, întâlniri şi dezbateri de certă ţinută,
aniversări ale unor mari personalităţi, precum şi acţiuni
de premiere a celor mai productivi şi inspiraţi creatori,
dând un suflu înnoitor vieţii spirituale locale şi oferind
tinerelor generaţii îndrumări şi exemple demne de
urmat.
Însumând numai câteva zeci de membri activi, dar
manifestând dăruire totală a energiilor, membrii Forumului creează o forţă spirituală deosebit de valoroasă,
cu rezultate remarcabile. În acelaşi spirit valoric,
realizează lucrări colective de rezonanţă: revista
trimestrială „Forum-V”, consistenta publicaţie anuală
„Studii vâlcene”, precum şi revista anuală Forum 10
(5, 6, 7, 8, 9) ... o „expresie” a activităţii F.C.R pe parcursul unui an trecut (acest număr, însemnând vârsta
Forumului). În afară de acestea, mai trebuie menţinată
lucrarea „Enciclopedia judeţului Vâlcea (vol. I –
Prezentare generală”, 1056 de pagini), care cuprinde
informaţii de cel mai larg interes, referitoare la judeţul
nostru. Conţinutul primului volum pune în evidenţă
faptul că Vâlcea este renumită nu numai prin
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frumuseţile solului şi bogăţiile subsolului, ci şi prin
faptul că locuitorii acestui areal au avut şi au contribuţii
importante la tezaurul material şi spiritual al ţării. Asig-

Primăria Govora,
Gheorghe Petre Govora, 100!

urându-şi o colaborare lărgită, autorii volumului I se
pregătesc să finalizeze volumul al doilea al proiectului,
care are drept conţinut şi subtitlu „Localităţile urbane”.
De asemenea, a fost demarat volumul al III-lea (şi ultimul) – „Aşezările rurale”, prin alcătuirea planului
amănunţit al acestuia şi distribuirea lui la o parte dintre
cercetătorii (în primul rând, la autorii unor monografii
de comune).
Conjugarea eforturilor membrilor F.C.R. este
favorizată de o filosofie de viaţă asemănătoare a acesPrimăria Govora,
Gheorhe Petre Govora, 100!

tora. În primul rând, toţi membrii Forumului şi-au
dovedit competenţa prin cercetări şi lucrări valoroase,
puse în circulaţie înainte de înfiinţarea asociaţiei. Sudarea membrilor organizaţiei a fost asigurată şi
consolidată de idealurile comune care îi animă, aceştia,
plecând de la constatarea că ţara noastră şi-a rezolvat
marile probleme spirituale numai atunci când marii
cărturari de vîrf şi-au unit forţele într-un ideal comun;
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pe de altă parte, în zilele noastre, progresul omenirii
nu mai este dependent în mod direct de resursele naturale de materii prime, ci de resursele umane, de
educaţie, de competenţa şi hărnicia generaţiilor active,

FORUMUL
CULTURAL AL
RÂMNICULUI LA
CEAS ANIVERSAR
Bilanţ-Sinteză
3 mai 2001 - 3 mai 2011

Primăria Govora,
Gheorhe Petre Govora, 100!

C

de stocul acumulării informaţiilor şi de investiţiile în
creaţie, în invenţii şi inovaţii. Concepţia şi totodată
convingerea aceasta a fost urmărită şi aplicată permanent în demersurile şi iniţiativele culturale ale
Forumului.
Din punct de vedere moral, truditorii Forumului
s-au străduit să reprezinte modele umane pentru
Marian Pătraşcu, Mihai Mateescu,
Eugen Petrescu, Ioan St. Lazăr, Al. Popescu
Mihăeşti, Gh. Petre Govora-100!-, N. State Burluşi

ceilalţi, în special pentru tineri, fiind călăuziţi de
convingerea şi sentimentul că nimic nu are valoare,
din ceea ce produce mintea şi mâna oamenilor, dacă
nu foloseşte semenilor, iar valoarea supremă este dată
de ceea ce se realizează prin colaborare şi forţe unite
şi este purtător de progres. Acum, la un deceniu de la
înfiinţarea Forumului, rezultatele obţinute ne creează
încredere în forţele proprii şi optimism în legătură cu
înfăptuirile de viitor. Urăm Forumului Cultural al
Râmnicului tinereţe şi viaţă îndelungată, cu noi împliniri, iar membrilor săi sănătate, prietenie şi solidaritate – garanţii sigure pentru realizările viitoare.

La mulţi ani!
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a răspuns la cerinţele
societăţii româneşti de la începutul mileniului III, iubitorii de
ştiinţă şi cultură din Vâlcea au simţit
nevoia să-şi unească eforturile creatoare într-un nucleu pentru a susţine
şi promova tradiţiile culturii
naţionale şi locale, adaptate la noile
condiţii ale evoluţiei contemporane,
într-un context european generator
de progres şi prosperitate.
După unele încercări timide, la 6 aprilie 2001, un
grup de iniţiativă format din 18 personalităţi vâlcene punea
bazele juridice ale Forumului Cultural al Râmnicului, în
sala de protocol a Consiliului Municipal Râmnicu Vâlcea,
iar pe 3 mai 2001, la ora 16.00 se deschidea şedinţa
solemnă de constituire a Forumului Cultural al Râmnicului, validat prin votul unanim al Adunării Generale care
reprezenta organul suprem al noii asociaţii. Era o mare împlinire a celor care trudiseră ani de zile să înalţe durabil,
edificiul spiritual al Vâlcii, îmbrăţişând cu căldură şi
dăruire cultul voluntariatului.
Din acel moment Forumul devenea o fereastră
deschisă spre viitor şi un model de trăire şi continuitate
spirituală, pentru o nouă generaţie în formare ce îşi asuma
resposabilitatea pentru perpetuarea ştiinţei şi culturii
vâlcene la alte dimensiuni istorice. Aşa cum s-a constatat
ulterior, constituirea asociaţiei era o premieră într-o ţară
afectată de permanente seisme politice demolatoare de progres şi creatoare de confuzii culturale. Dacă pentru cei mai
mulţi concetăţeni şi iubitori de cultură „evenimentul” a fost
receptat ca un pas înainte spre a crea un centru menit să
gândească şi să organizeze manifestări cultural-ştiinţifice,
să realizeze cercetări şi studii ale căror mesaje şi idei să
îmbogăţească spaţiul spiritual vâlcean şi nu numai, au fost
şi persoane care au privit cu rezervă şi scepticism, inducând influenţe negative, obstrucţioniste, pentru a face
inoperante eforturile noii asociaţii îndreptate spre binele
comunităţii.
Dincolo de aceste aspecte şi practici frecvente, dar
efemere, Forumul, prin unirea eforturilor tuturor mem-
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brilor săi activi şi sub oblăduirea Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea, a rezistat în timp prin eforturi voluntare
imense, uneori susţinut public. .
La împlinirea a zece ani de activitate Forumul
Cultural al Râmnicului se prezintă cu un bilanţ încurajator, înfăptuit cu perseverenţă şi responsabilitate.
Activităţile au fost multiple şi se regăsesc în numerele
anuale ale revistei „Forum 5-11”. Ele se referă în principal la sărbătorirea unor evenimente de seamă din istoria
noastră cum sunt: Ziua Naţională a României, Unirea
Principatelor Române, Ziua Imnului Naţional, evocarea
vieţii şi activităţii unor personalităţi ale vieţii ştiinţifice,
culturale şi religioase din judeţ şi din ţară, medalioane
literare, lansări şi expoziţii de carte, simpozioane, dezbateri, spectacole muzicale şi de teatru etc.

Iniţiative şi proiecte
- „Ziua râmnicului” este iniţiativa Forumului care
s-a impus, după şase ediţii, ca sărbătoare testamentară a
oraşului (3 mai 1389). A fost asimilată de organele administrative locale ca sărbătoarea cea mai importantă şi
semnificativă din punct de vedere istoric.

Gh. Dumitraşcu, Traian Sabău,
Gh. Deaconu, la înfiinţarea Forumului
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- Modelul Forumului Râmnicului a fost
preluat, în 2002, la nivel naţional şi s-a constituit Forumul Cultural Naţional cu filiale
regionale. Preluarea modelului la nivel
naţional s-a făcut eronat, prin înregimentarea la politica Puterii. Forumul Cultural al
Râmnicului rămânând echidistant politic şi
urmărindu-şi cu tenacitate obiectivele culturale şi-a continuat existenţa sporindu-şi
credibilitatea, în timp ce filialele regionale
din ţară au sucombat.
Forumul a conceput două proiecte
finanţate de Uniunea Europeană din fonduri
Phare:
- Biroul de Consiliere pentru cetăţeni, 2
iunie 2003;
- Centrul de Informare Europeană prin proiectul „Şi
noi suntem Europa”, împreună cu Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea, 23 martie 2004.
Cu acest prilej Forumul a fost onorat de prezenţa
tuturor factorilor de conducere din administraţia locală
şi judeţeană, şi de şeful Delegaţiei Comisiei Europene în
România, domnul Ionathan Scheele.

Activitatea editorială
Reviste proprii - Filiale
Forumul Cultural al Râmnicului a reuşit, cu sprijinul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, să editeze trei reviste
cultural-ştiinţifice pe an:
- „Studii vâlcene” - au fost editate 7 numere în perioada 2003-2011. Este un volum ce s-a remarcat prin
tematica sa enciclopedică cu materiale referitoare la zona
vâlceană, din aproape toate domeniile de activitate. În
revistă au apărut, în aceşti zece ani, peste 372 de materiale şi studii ştiinţifice semnate de 388 de cercetători şi
oameni pasionaţi de cultură. Cele şapte numere apărute
au însumat 4.166 pagini.
- Sub egida Forumului au fost editate 10 volume, şi Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. I, iar
39 de cărţi au apărut sub semnătura membrilor
activi ai
Forumului.
- Revista de cultură „Forum V”, încă de la
apariţia primului număr, din martie 2006, aduce
în atenţia cititorilor problemele actuale şi complexe din cultura românească, precum şi materiale ce personalizează prin autorii lor, ineditul
şi specificul culturii locale integrată în circuitul
culturii naţionale.
- Revista Forum 5-10, publicaţie anuală de
informare, analiză şi bilanţ, începând cu nr.
5/2006 - „Forum 5” (cu prilejul împlinirii a cinci
ani de existenţă a Forumului: 2001-2006), a
apărut, cuprinzând materiale cu privire la viaţa
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internă a Forumului (şedinţe, dezbateri, informări etc.).
- „Clubul oamenilor din ştiinţă, cultură şi artă”; încă
de la constituirea sa, în acest cadru s-au desfăşurat numeroase medalioane aniversare şi come-morative ale
unor personalităţi cultural-ştiinţifice şi politice; pe plan
local şi judeţean, s-au organizat reuniuni de lucru, dezbateri, expoziţii, s-au editat documentare, programe şi
pliante dedicate celor care au contribuit prin opera şi activitatea lor la dezvoltarea culturii naţionale şi locale.
Totodată, au fost organizate excursii documentare şi de
divertisment la unele locaşuri de cult şi obiective turistice
din ţară şi din judeţul nostru.
- O premieră în peisajul cultural vâlcean l-a constituit,
ca iniţiativă proprie, decernarea „Medaliei de aur şi de
excelenţă în artă” inginerului Constatin Zorlescu – 2005,
şi a „Medaliei de aur şi excelenţă în cercetarea istoriei”
preotului Gheorghe Petre Govora-2006.
- Pentru extinderea activităţilor cultural-ştiinţifice ale
asociaţiei noastre s-au înfiinţat, în judeţ, trei filiale ale
Forumului Cultural:] la Călimăneşti (2008), la Brezoi
(2009) şi la Drăgăşani (2011).

Statistica acţiunilor cultural
ştiinţifice
Acţiuni cultural-ştiinţifice realizate în decursul a
zece ani: 241, din care:
sesiuni ştiinţifice: 5; simpozioane: 120; dezbateri: 42;
medalioane aniversare şi comemorative: 38; lansări de
carte: 36.
În medie s-au iniţiat câte două activităţi proprii,
lunar, timp de zece ani, iar în parteneriat, asociaţia, prin
membrii săi, a participat la 196 activităţi, cuprinse în program. Forumul a avut, în această perioadă, 452 de
prezenţe la activităţi cultura-ştiinţifice în judeţ, şi 16 în
afara lui.

Potenţialul uman creator
Cât priveşte numărul de membri ai Forumului, în
decursul celor zece ani, acesta a fluctuat an de an,
pornind cu 112 membri, iar în prezent fiind în evidenţă
40 de persoane, membri activi şi cotizanţi, cu plata la zi
a cotizaţiei în fiecare an.
Menţionăm că au statut de colaboratori ai
asociaţiei noastre peste 45 de personalităţi, oameni de
ştiinţă şi cultură, aflaţi în judeţ şi în alte zone ale ţării,
iar 13 colaboratori sunt din: SUA - 2; Canada - 6; Egipt
- 1; Germania - 2; Franţa - 2. Fluctuaţia membrilor, în
această perioadă, îşi are explicaţia în diferite motive personale, iar cei care au rămas permanent activi au dovedit
seriozitate şi o implicare continuă pe baza unui voluntariat responsabil.

6

Particularizarea Forumului în
ansamblul activităţilor
cultural-ştiinţifice
Forumul a reuşit să unească o mare parte din forţele
intelectuale vâlcene şi să creeze osatura necesară unei
solidarităţi de breaslă deschisă tuturor intelectualilor, atât
din domeniile umaniste cât şi ştiinţifice-tehnice. În mod
permanent a pus în evidenţă valorile cultural-ştiinţifice
reprezentative pe plan local şi naţional, a manifestat o
vizibilă adaptare în abordarea problemelor de actualitate,
de esenţă cultural-ştiinţifică, necesare comunităţii
vâlcene. S-a manifestat printr-o permanentă colaborare
cu principalele centre academice şi universitare din ţară
şi din judeţ; a iniţiat acţiuni cultural-ştiinţifice de
anvergură cu privire la procesul integrării României în
Uniunea Europeană, a luat atitudine faţă de unele curente
şi tendinţe care urmăresc slăbirea şi deteriorarea
conştiinţei naţionale şi istorice, faţă de agresivitatea
mediocrităţii şi imposturii din cultura locală şi naţională.
Prin revistele proprii, o parte din cercetarea ştiinţifică şi
cultura locală a intrat în circuitul informaţional naţional
şi în diaspora românească din Italia, Spania, Canada,
SUA, Brazilia, Australia, Germania, Republica Moldova
etc. A fost modernizat sediul Forumului din fonduri
provenite din unele sponsorizări şi de la Primăria
Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Forumul Cultural al Râmnicului a fost sprijinit
cu fonduri financiare pentru tipărirea revistelor
menţionate, de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
şi de Consiliul Judeţean Vâlcea.
Putem afirma că în cei zece ani de existenţă, Forumul
Cultural al Râmnicului s-a afirmat ca o prezenţă
viguroasă în peisajul spiritual local şi naţional, ca un
partener activ al instituţiilor culturale şi de învăţământ,
îndeplinindu-şi menirea pentru care a fost creat.
În continuare vom face scurte referiri la rezultatele
obţinute de Forumul Cultural al Râmnicului în 2011.
Preocupările pentru cercetarea ştiinţifică şi tehnică
au sporit iar rezultatele au fost valorificate în numeroase
simpozioane, dezbateri, mese rotunde, expoziţii, lansări
de carte. O bună parte dintre cercetări au fost prezentate
cu prilejul sărbătoririi marilor evenimente din istoria
naţională şi locală, fie la 24 ianuarie – Ziua Unirii, 9 mai
– Ziua Independenţei şi a Europei, Ziua Râmnicului (20
mai 1388), 29 iulie – Ziua Imnului Naţional, 1 decembrie
– Ziua Naţională ş. a. La aceste manifestări peste 90%
din intervenţii au fost susţinute de membrii Forumului.
Pentru a spori prestigiul manifestărilor întreprinse, acestea au fost organizate în parteneriat cu Serviciul Judeţean
Vâlcea al Arhivelor Naţionale, Arhiepiscopia Râmnicului, Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură,
Societatea Culturală „Anton Pann”, Garnizoana Râm-
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nicu Vâlcea, Primăria Râmnicu Vâlcea, Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul”, Muzeul Judeţean de Istorie, Fundaţia „Sfântul
Antim Ivireanul”, cu primăriile din Măciuca, Vlădeşti,
Glăvile, Prundeni, Călimăneşti, Brezoi, Drăgăşani,
Horezu, Ocnele Mari, Băile Govora, cu Staţiunea
Pomicolă etc. O parte din aceste studii şi analize,
manifestări, se regăsesc oglindite în publicaţiile
Forumului.
În scopul cunoaşterii şi preţuirii patrimoniului
cultural naţional şi local, Clubul Oamenilor de Ştiinţă,
Cultură şi Artă, din cadrul Forumului, împreună cu
Asociaţia Seniorilor din Vâlcea au organizat excursii
documentare, recreative şi de divertisment la unele
locaşuri de cult cum sunt: Biserica Sf. Nicolae din
Făgăraş, Biserica Neagră şi Biserica Sf. Nicolae din
Scheii Braşovului, Biserica Mânăstirii Negru Vodă din
Câmpulung etc. şi obiective turistice din judeţele
Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, din Municipiul Bucureşti
etc.
Semnificative au fost omagierea şi evocarea
activităţii creative a unor personalităţi locale şi membri
ai asociaţiei noastre: prof. Ion Soare (70 ani), ing. Petre
Cichirdan (60 ani), ing. Mihai Sporiş (60 ani), preot Ion
Gavrilă etc.
De asemenea, a fost apreciată iniţiativa de a
evoca personalităţi distincte care au adus contribuţii remarcabile la evoluţia României în diferite perioade istorice, fără prejudecăţi politice, ca marele economist şi
finanţist de talie naţională, Ioan Totu, fost ministru şi
profesor universitar, fostul prim-ministru Nicolae
Rădescu, pilonul esenţial al guvernării de rezistenţă
antitotalitară de sorginte sovietică, Dumitru
Drăghicescu, preot Gheorghe Petre Govora, I.P.S.
Bartolomeu Valeriu Anania, Eugen Negrici, Traian
Cantemir etc.
Rezultatul unor eforturi susţinute într-o cercetare variată şi diversificată pe mai multe domenii de
activitate s-a materializat în revista „Studii vâlcene” nr.
VII (XIV)/2011 semnată de 65 de cercetători. Cât
priveşte structura profesiilor autorilor semnatari ai revistei în numărul amintit sunt 30 cadre didactice, 23 ingineri, 4 preoţi, 7 publicişti, 1 medic.
Cât priveşte revista „Forum V” numerele 1 –
4/2011, remarcăm tematica extrem
de diversificată ca şi problematica
abordată. Proiectul editorial al revistei a fost diminuat anul trecut la o
apariţie redusă, numai, la două numere din patru datorită lipsei de fonduri financiare, însă, prin eforturile
depuse de colegiul de redacţie s-a
reuşit, prin sponsorizări, să apară şi
numerele restante 3 şi 4, în ianuarie
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2012.
În proiectul editorial pe anul 2011 a fost prevăzută
şi tipărirea volumului II al Enciclopediei Judeţului
Vâlcea - localităţile urbane, care este în curs de apariţie
şi se lucrează în ritm susţinut la volumul III, consacrat
localităţilor rurale.
În ce priveşte potenţialul creativ menţionăm în
plus faţă de ceea ce s-a spus mai sus, că potrivit prevederilor statutare sunt declaraţi membri ai Forumului
persoanele care aderă la statutul organizaţiei şi plătesc
cotizaţia la zi, luând parte activă la acţiunile care se
organizează. Precizăm că membrii cotizanţi (50 lei
anual) beneficiază de apariţia lucrărilor personale în
publicaţiile Forumului şi primesc gratuit câte un exemplar din fiecare publicaţie tipărită sub egida asociaţiei
noastre.
Consiliul de Conducere al Forumului aduce
mulţumiri pentru receptivitatea şi sprijinul financiar
de care am beneficiat, Consiliului Municipal şi
Primăriei Râmnicului, domnilor primari care au avut
titlul de preşedinte de onoare al Forumului Cultural al
Râmnicului, preşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea,
pentru interesul cu care au sprijinit iniţiativele noastre
cultural-ştiinţifice.
Totodată adresăm mulţumiri domnului ing.
Gheorghe Nicolae, manager la Sucursala Hidro
Râmnicu Vâlcea, domnului Ion Matei de la Societatea
Comercială „Odion” S.A., domnului ing. Daniel
Boromiz de la SC Boromir SRL, doamnei Victoria
Preda de la SC Minet S. A., domnului Ion Tudor, membru fondator al Asociaţiei Seniorilor, domnului Dan
Niţu de la SC Damila S.A., domnilor Gheorghe
Udubae, Ştefan Prală ş.a.
Considerăm că, prin ceea ce a realizat Forumul
Cultural al Râmnicului practicând un voluntariat constant de tip haretian, inegalabil în judeţ sau, poate, chiar
în ţară, şi-a adus o contribuţie semnificativă la viaţa
culturală şi spirituală a Vâlcii, la stimularea activităţii
creatorilor vâlceni, la îmbunătăţirea colaborării dintre
oamenii de cultură, autorităţile administrative şi alţi
factori de decizie, în folosul comunităţii vâlcene.
Biroul Executiv al
Forumului Cultural al Râmnicului
Secretar General

Gheorghe DUMITRAŞCU

Şedinţa solemnă de înfiinţare a
Forumului, 2001

Forum

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ORGANIZATE
DE FORUMUL CULTURAL AL
RÂMNICULUI ÎN ANUL 2011
- Dezbatere cu tema: „Preţuirea valorilor culturii
naţionale, în context european”. 13 ianuarie 2011, la
sediul Forumului Cultural.
- Dezbatere cu tema: „Unitate şi identitate naţională
în conştiinţa românilor”, 24 ianuarie 2011, la Muzeul
Judeţean Vâlcea.
- Simpozion cu tema: „Spiru Haret, apostol al
conştinţei naţionale”, 15 februarie 2011, la Colegiul
Naţional „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea.
- Memorial „Bartolomeu Valeriu Anania” - 21 martie
2011, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Vâlcea. Forumul Cultural a fost partener în organizarea acţiunii.
- Adunare festivă consacrată împlinirii a 10 ani de la
înfiinţare a FCR: „Formul Cultural al Râmnicului la
ceas aniversar”, 3 mai 2011, la Primăria Municipiului
Râmnicu Vâlcea.
- Manifestarea complexă „Zilele Dumitru
Drăghicescu” - ediţia I. Simpozion cu tema:
„Dumitru Drăghicescu, personalitate prodigioasă a
ştiinţei româneşti şi universale”, 5-7 mai 2011, la
Râmnicu Vâlcea şi Măciuca.
- Medalion aniversar: „Ioan V. Totu - personalitate de
prestigiu a României secolului XX”, 13 mai 2011, la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.
- Simpozion cu tema: „Râmnicul - personalitate şi
identitate culturală”, în cadrul complexului de
manifestări desfăşurate sub genericul „Zilele Râmnicului”, cu prilejul aniversării a 623 de ani de la atestarea documentară a localităţii, 19 mai 2011, la
Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale.
- Dezbatere cu tema: „Să dăm o şansă Pământului”,
organizată cu prilejul zilei Mondiale a Mediului, 3
iunie 2011, la sediul Forumului Cultural.
- „Medialion de cărturar. Personalităţi culturale
vâlcene pr. dr. Ion Gavrilă, un pom roditor”, 14 iulie
2011, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”,
Vâlcea.
- „Memorial preot Dumitru Bălaşa - patriarhul de
Drăgăşani”, ediţia a VIII-a. 26 iulie 2011, la
Arhiepiscopia Râmnicului.
- Dezbatere ştiinţifică cu tema: „Un reper în devenirea
istorică românească. Revoluţia de la 1848 şi apariţia
Imnului Naţional”. Acţiunea s-a integrat în complexul
de manifestări organizate de Primăria Municipiului
Râmnicu Vâlcea, de Ziua Imnului Naţional, 28 iulie
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2011, Primăria Râmnicului,
Forumul, 10 ani!

2011, la Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor
Naţionale.
- Participare la acţiunea „Centenar, preot Dumitru
Bălaşa”, 1 august 2011, la Primăria Municipiului
Drăgăşani.
Forumul 10 ani, expoziţie tipărituri

- Lansare de carte: „Un portret în filigran de suflet.
Traian Cantemir”, de prof. Nicolae Ciurea Genuneni,
20 septembrie 2011, la Biblioteca Judeţeană „Antim
Prundeni, Rotonda plopilor aprinşi, 2011

Ivireanul” Vâlcea.
- Dezbatere cu tema: „Arta de a trăi sănătos”, ediţia a
II-a. 20 octombrie 2011, la Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul”, Vâlcea.

Forum

UNIREA MICĂ, LA
MUZEUL DE ISTORIE

- Medalion aniversar: „Ioan Soare, sau ideal şi
travaliu”. 26 octombrie 2011, la Serviciul
Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale.
- Masă rotundă cu tema: „Cercetare ştiinţifică în
Vâlcea - prezent şi perspective”, 23 noiembrie
2011, la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură Râmnicu Vâlcea.
- Dezbatere cu tema: „Marea Unire - idee şi eveni-

L

a Muzeul Judeţean de Istorie, director Claudiu
Tulugea, s-a desfăşurat un eveniment cultural
prin aniversarea 152 de ani de la semnarea actului Unirii
„Mici”, de fapt - o Unire „Mare”, dacă ne gândim că
atunci a apărut înscrisul cu România pe harta lumii, un
eveniment de cea mai mare însemnătate pentru naţiunea
română...
Alexandru Ioan Cuza, şi epoca sa - una dintre cele mai
grandioase ale României moderne, fixează în istorie începuturile statului modern şi este ales domnitor peste ambele Principate Române. Cum amintea unul dintre
vorbitori, profesorul Nelu Barbu, odată cu Alexandru Ioan
Cuza începe istoria modernă a României. Să nu uităm,
adăugăm şi noi, că acest prim cetăţean al ţării a fost pentru
o perioadă, principalul acţionar al exploatărilor de sare de
la Ocnele Mari, iniţiind, şi în judeţul nostru, epoca
capitalistă!
Toţi vorbitorii au subliniat apropierea sa de judeţul
Vâlcea, personalitate, care din acel moment a jucat un rol
important în destinul nostru ca naţie şi ca popor... Acelaşi
Nelu Barbu, scriitor din Băbeni, arăta la şedinţa care
sărbătorea ziua de 24 ianuarie - Unirea Mică - din acest
an, că oraşul Băbeni este o ctitorie a domnitorului Cuza,
prieten cu colonelul Băbeanu, care a fondat această
aşezare, dându-i numele, şi devenită mai apoi „colonie
ungureană” a românilor din Mărginimea Sibiului, aşezaţi
aici. Apoi, şi mai apoi, în preajma celui de-al Doilea
Război Mondial, tot această „aşezată”, dar şi agitată Vale
a Oltului - Vâlcea - avea să devină o nouă patrie a
moldovenilor, ardelenilor, bucovinenilor şi basarabenilor
evacuaţi din teritoriile ocupate de unguri şi de ruşi! Şi tot
aici, atunci când eu am făcut ochi pentru şcoală şi am intrat prima dată în casa unui coleg de clasă am descoperit
pe peretele din sufragerie un tablou (aproape mărime
naturală), reprezentându-l pe Alexandru Ioan Cuza (celebra litografie a domnitorului semnată de Carol Popp de
Szatmary) şi care nu poate să-mi iasă din minte, tabloul,
consacrându-i iconografia. De fapt, în judeţul nostru, în
anii 50, cred, peste tot din casă în casă trona chipul luminos al acestui bărbat frumos (nici vorbă de Gh. Gheorghiu
Dej - decât la şcoală)!
Unirea Mică realizată de artişti, de poeţi, de politicieni,
de cei hărţuiţi la Revoluţia de la 1848, a confirmat, şi ceea
ce gândea adolescentul Bogdan Petriceicu Haşdeu, care,
în 1856, tipărea la Chişnău primul număr al revistei
„România”... Nu trebuie să uităm că după Pacea
războiului din Crimeea, Basarabia străbună, prima
Basarabie a lui Basarab I-cele trei judeţe din sudul

Dezbatere la Arhivele Naţionale

ment esenţiale pentru viitorul României”, 29
noimebrie 2011, la Serviciul Judeţean Vâlcea al
Arhivelor Naţionale.
- Participare la manifestările din cadrul Târgului
de carte pentru copii şi tineret, 5-7 decembrie
2011, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Vâlcea.
- Participare la medalionul literar „Eugen NegriciMembrii Forumului la Arhive

70”, 9 decembrie 2011, la Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea.
- Reuniune de lansare a „Programului 2012 - Anul
haretian cultural şi educaţional în Vâlcea”, 15 decembrie 2011, la Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea.
- Dezbatere cu tema: „Semnificaţii istorice şi contemporane ale personalităţii domnitorului Vlad
Ţepeş”, 15 decembrie 2011, la sediul Forumului
Cultural.
Sinteză realizată de Gh. Pantelimon, membru al
Biroului Executiv al Forumului Cultural al Râmnicului.
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Basarabiei de astăzi - a fost retrocedată Moldovei, iar
după 1859, Principatelor Române Unite (pentru ca
după 1877 să redevină Rusiei)... Iată câte lucruri interesante şi câte şi mai câte nu se pot spune despre
Unirea de la 1859 (nu mai amintim că în această
perioadă, învăţământul românesc se „luminează”prin înfiinţarea primelor universităţi, că idealuri ale
Revoluţiei de la 1848 se materializează!).
Forumul Cultural al Râmnicului, împreună cu
Muzeul Judeţean de Istorie, a organizat acest simpozion al Unirii Principatelor Române, act istoric primordial care a avut loc la 24 ianuarie 1859...

Dragoş Teodorescu, Nelu Barbu, Al. Popescu Mihăeşti, Gh. Bonciu

Dumitru Garoafă, Andreea
Grigore... în prezidiu

Alexandru Popescu Mihăeşti, preşedintele
Forumului, a moderat o întrunire proiectată pentru
30 de persoane, dar la care au participat 60... Profesorii Gheorghe Dumitraşcu şi Gheorghe Pantelimon
(din cadrul Forumului Cultural) au organizat simpozionul, absolut complet nepolitizat şi ...reuşit! Au
cuvântat, în faţa unei audienţe „numai ochi şi urechi”colonelul în rezervă Mihai Popa (Armata română
în sprijinul Unirii Principatelor Române); Carmen
Lelia Farcaş, profesor de limba şi literatura românămembru al Asociaţiei Seniorilor din Educaţie şi
Cultură (Unirea Principatelor oglindită în literatura
română ); Nelu Barbu, profesor, autorul
„Alifantului”- o piesă de teatru adevărată - (Vocaţia
de unificator a lui Alexandru Ioan Cuza); Gheorghe
Bonciu, judecător (Importanţa reformelor lui Alexandru Ioan Cuza, pentru istoria modernă a României);
consilier principal Dumitru Garoafă (Informaţii documentar vâlcene privind evenimentele politico-militare din Oltenia în primăvara anului 1854); consilier
asistent Andreea Grigore (Cuza şi Unirea în izvoarele
vremii), precum şi poetul, şi istoricul, Dragoş
Teodorescu (ultimii trei, activând în cadrul Arhivelor
Naţionale ale Statului, Judeţul Valcea)...
Un foarte frumos şi inspirat text despre istoria
„unirii” la români a conceput Ion Soare pe coperta
IV a pliantului, care a însoţit manifestarea închinată
Unirii... La final au avut intervenţii, moralizatoare,
despre Unire sau despre întrunirea în sine: Vasile
Grevuţu (a recitat o poezie despre Unire scrisă de
Andrei M. Cristea, de la Stăneşti, fost jurist la
Drăgăşani) şi Gheorghe Gheorghe, fost activist economic judeţean-până în 1989, care recomanda, ca, pe
viitor, acest eveniment să fie mai bine ancorat (şi
legat) de prezent...

...Carmen Farcaş şi
Mihai Popa

Nicolae
Ciurea

Ion Soare

N. State
Burluşi

Emil
Diaconescu

Adina
Dumitrescu

Paula
Comisarschi

P. CICHIRDAN
Nicolae Dobrică
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Costea
Marinoiu
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„UNIREA, NAŢIUNEA
A FĂCUT-O!”
Conf. univ. dr. Ilie GORJAN

D

upă înfrângerea revoluţiei de la 1848,
ideea unirii a căpătat o forţă
sporită în conştiinţa poporului
român, ea fiind sprijinită de
fruntaşii revoluţiei, care luaseră drumul exilului, unde exprimau în faţa Europei, prin
diverse forme şi mijloace, dorinţa de unire a românilor.
Convenţia de la Balta-Liman încheiată la 19 aprilie
1849 de către imperiul ţarist în calitate de „protector”
şi imperiul otoman ca putere suzerană legifera „până
la consolidarea liniştii interne” dreptul de a ocupa cu
trupe Moldova şi Ţara Românească.
Domnii celor două ţări române, consideraţi înalţi
funcţionari ai imperiului otoman, nu mai erau aleşi pe
viaţă, ci numiţi direct de către sultan pe 7 ani. Se suspendau Adunările Obşteşti ordinare, fiind înlocuite cu
Divanuri Ad-hoc, şi se înfiinţau Comisii speciale însărcinate cu revizuirea Regulamentelor organice. În
acest sens, au fost numiţi domni pe 7 ani Barbu
Ştirbey în Ţara Românească şi Grigore Alexandru
Ghica în Moldova.
Interesul ţarului Nicolae I al Rusiei era să transforme cele două provincii româneşti în gubernii ruse,
de aceea şi-a trimis repede trupele la Bucureşti şi Iaşi
pentru a obişnui Europa şi a o face să uite cui aparţin
cele două provincii. Planul rus a fost dat peste cap de
războiul Crimeii izbucnit în 1853 între Rusia şi
Turcia, de partea căreia au trecut Anglia, Franţa şi
Sardinia. Motivul războiului l-a constituit refuzul Turciei de a accepta cererea Rusiei de a proteja creştinii
ortodocşi din Turcia, dar adevăratul motiv a fost tendinţa celor două mari imperii de a obţine avantaje economice şi politice şi de a anexa noi teritorii.
La 21 iunie 1853, Rusia, fără nicio declaraţie de
război, a ocupat Moldova şi Ţara Românească. La 30
august, sultanul ordonă domnitorilor Barbu Ştirbey şi
Gr. Alex. Ghica „să părăsească scaunele întrucât nu
s-ar face ca funcţionarii Porţii să stea în nişte ţări ocupate de duşmani”. Cei doi domnitori, însă, nu merg la
Istanbul, ci aleg Viena, considerând că Austria, neutră
11

în război, le-ar putea da garanţii.
Profitând de împrejurările favorabile create, Austria, apreciind că a sosit momentul să ocupe ea
Moldova şi Ţara Românească, aşa cum procedase anterior cu Transilvania, Banatul şi Bucovina, cere Rusiei să-şi retragă imediat trupele din cele două ţări
româneşti. În iunie 1854, Austria încheie o convenţie
cu Poarta otomană prin care se obligă să întreprindă
toate diligenţele pentru a obţine evacuarea Principatelor de armata ţaristă, convenţie care nu însemna altceva decât trecerea Principatelor în mod
neconvenţional în mâinile Austriei şi încetarea suzeranităţii turceşti asupra lor.
Prin acest tratat, se încălcau capitulaţiile acordate
Principatelor, adică acele înţelegeri între Poartă şi
Principate, conform cărora Principatele sunt două
state suverane sub suzeranitatea Porţii, căreia îi plătesc tribut, cu condiţia ca Poarta să le apere de toţi
duşmanii din afară, oricine ar fi ei, şi totodată să nu
se amestece, sub nicio formă, în treburile lor interne.
Presiunile Austriei şi operaţiile militare care
ajunseseră în Crimeea au determinat Rusia să-şi retragă trupele din Principate în iulie 1854, locul ei fiind
luat de Austria, care îi instalează pe tron pe cei doi
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domni ce se refugiaseră la Viena. La
28 decembrie 1854, puterile aliate
Turciei au propus Rusiei un memoriu de negocieri în vederea încheierii
păcii prin îndeplinirea unor condiţii.
Aceste condiţii au fost discutate la
15 martie 1855 la Viena în cadrul
unei conferinţe la care au participat
Anglia, Franţa, Austria, Rusia şi
Turcia. În cadrul acestei conferinţe,
după ce s-a convenit că o condiţie a
echilibrului european este garantarea integrităţii imperiului otoman, sa luat în discuţie şi soarta Moldovei
şi Ţării Româneşti, punându-se pentru prima oară problema unirii lor şi
trecerea sub protectoratul colectiv al
puterilor europene.
Numai că opinia marilor puteri era diferită.
Turcia era împotriva unirii celor două ţări, fiind conştientă că acest nou stat va acţiona ulterior pentru obţinerea independenţei. La fel, Austria se opunea unirii,
întrucât statul nou creat putea constitui un exemplu
pentru celelalte popoare pe care le asuprea de veacuri.
Anglia, la rândul ei, fiind interesată în menţinerea imperiului otoman, motiva că momentul unirii celor
două ţări este inoportun.
Unirea era sprijinită de Rusia, care urmărea desmembrarea imperiului otoman şi înlăturarea influenţei
habsburgice din ţările române, şi de Franţa, ce socotea
că un stat român unit va putea fi condus de un domn
numit de Napoleon al III-lea şi va fi în zonă un punct
de sprijin al intereselor sale politice şi economice.
Această conferinţă de la Viena s-a întrerupt fără
niciun rezultat din cauza neacceptării de către Rusia
a condiţiilor de pace impuse de către aliaţi. Ea a avut,
totuşi, un rol însemnat pentru ţările române, deoarece
a luat pentru prima oară în discuţie problema unirii
Moldovei cu Ţara Românească, conturând, în acelaşi
timp, poziţia marilor puteri faţă de acest act istoric.
Lucrările conferinţei au fost reluate la Constantinopole în ianuarie 1856, unde s-a hotărât că „Valahia
şi Moldova, ale căror teritorii fac parte întregitoare
din împărăţia otomană, vor păstra ca şi în trecut o cârmuire separată şi neatârnată, domnii vor fi numiţi de
Poartă, Principatele vor fi reprezentate în relaţiile cu
ţările străine de către agenţii sultanului, iar tratatele
încheiate cu Turcia sunt valabile pentru cele două
ţări”.
În cadrul Congresului de la Paris deschis la 22
februarie 1856 în scopul încheierii păcii, s-a conturat
necesitatea încheierii unui tratat de pace între Austria,
Franţa, Anglia, Prusia, Rusia, Sardinia şi Poarta oto12

Drapelul lui Cuza

mană, fapt consumat la 30 martie acelaşi an. Pentru
ţările române acel tratat prevedea: desfiinţarea protectoratului Rusiei instituit în urma păcii de la
Adrianopol; Principatele sunt scoase de sub tutela
Turciei şi puse sub garanţia celor 7 puteri; sultanul, în
colaborare cu ambasadorii puterilor semnatare de la
Constantinopol, va întocmi un firman electoral, în
baza căruia să se convoace în ambele ţări Divanuri
Ad-hoc care să reprezinte interesele tuturor claselor;
o comisie specială de informare, compusă din reprezentanţii celor 7 puteri, se va întruni la Bucureşti şi
va culege rezultatele plebiscitului asupra unirii, rezultate ce vor fi trimise la Paris unde, printr-o convenţie,
se va stabili organizarea lor şi vor fi comunicate românilor printr-un hatişerif.
Congresul de la Paris a luat în discuţie şi retragerea trupelor austriece întrucât plebiscitul nu se putea
desfăşura în prezenţa unor trupe de ocupaţie.
Acest congres, prin rezultatele sale, a influenţat
mult spiritele înaintate ale societăţii româneşti, care
au înţeles că trebuie să lupte pentru înfăptuirea unirii,
primul pas constituindu-l organizarea plebiscitului
pentru a se exprima voinţa poporului. Dorinţa maselor
populare pentru unire a stârnit însă reacţia violentă a
boierimii conservatoare sprijinită de Austria şi Turcia.
Separatiştii şi-au îndreptat atenţia către Moldova, care
era mai departe de sediul Comisiei speciale de informare a celor 7 puteri instalată la Bucureşti, şi unde se
găseau mai mulţi adepţi ai luptei împotriva unirii.
Întrucât Congresul de la Paris lăsa la „bunul simţ
al Porţii schimbarea domnilor actuali”, la 26 iunie
1856 Turcia a înlocuit pe domnitorii Ghica şi Ştirbey
cu câte un caimacam ( Teodor Balş în Moldova şi
Alexandru Ghica în Ţara Românească). Teodor Balş
a întreprins măsuri ferme pentru a împiedica realizarea unirii. Printre altele, a emis un decret de desfiin-
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ţare a libertăţii presei şi introducerea cenzurii, a început acţiunea de schimbare a tuturor funcţionarilor care
sprijineau unirea, arestarea şi schingiuirea unioniştilor, interzicerea îmbrăcării costumelor naţionale şi înlocuirea vechiului divan cu un guvern alcătuit sub
supravegherea Austriei.
Totuşi, în aceste condiţii vitrege, a fost emis firmanul de convocare a Divanurilor Ad-hoc la 13 martie 1857, urmând ca trupele austriece să se retragă
până la 30 martie acelaşi an. Urma, de asemenea, să
sosească la Bucureşti Comisia specială de informare.
În acest cadru, unioniştii din Moldova s-au constituit
în februarie 1857 în Comitetul Electoral al Unirii.
Balş a adresat o plângere Porţii să intervină pentru că
nu mai poate face faţă singur tulburărilor interne provocate de unionişti, în speranţa că va reuşi desfiinţarea
acestui comitet.
N-a apucat să-şi vadă „visul” cu ochii pentru că
la 1 martie 1857 a decedat.
La 7 martie 1857, Imperiul Otoman numeşte în
locul lui Balş pe Nicolae Vogoride, o marionetă, pe
care Turcia şi Austria o puteau manevra foarte uşor
conform propriilor interese. Separatiştii, în frunte cu
Vogoride, urmăreau desfiinţarea tuturor comitetelor
unioniste din judeţe şi întreruperea legăturii dintre
Comitetul unirii din Iaşi şi Bucureşti. Pentru a împiedica întocmirea listelor electorale în vederea desfăşurării alegerilor şi convocării Divanurilor Ad-hoc,
caimacamul din Ţara Românească, Alexandru Ghica,
a pus nişte întrebări lămuritoare Comisiei Speciale de
Informare sosită la Bucureşti, care, întrucât nu avea
competenţe de a da răspunsuri, şi-a întrerupt activitatea până la primirea răspunsurilor de la Comisia ambasadorilor de la Constantinopole.
În ciuda eforturilor depuse de Vogoride de a se
opune unirii, inclusiv prin falsificarea listelor electorale în Moldova, mişcarea unionistă s-a dezvoltat tot
mai mult, întregul popor fiind în pragul revoltei faţă
de abuzurile guvernului condus de Vogoride. Acesta
a fixat data alegerilor la 12 iunie 1857, dar la protestele Franţei, Rusiei, Prusiei şi Sardiniei a fost nevoit
să le stabilească şi desfăşoare la 19 iulie 1857, când
au câştigat separatiştii.
Cele 4 puteri de mai sus au cerut Porţii printr-un
ultimatum la 29 iulie 1857 să anuleze alegerile în
Moldova. Poarta a răspuns că nu poate anula alegerile,
în schimb poate amâna convocarea Divanurilor Adhoc până ce Puterile se vor întruni din nou şi vor decide. Nemulţumite de răspuns şi văzând că Turcia
tergiversează lucrurile, cele 4 puteri declară la 5 august 1857 rupte relaţiile cu Imperiul Otoman, creînd
premisele izbucnirii unui nou război.
Franţa, condusă de împăratul Napoleon al III-lea,
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realizând că Turcia se bazează pe sprijinul Angliei, a
realizat un compromis cu regina Victoria a Angliei la
Osborne între 6-10 august 1857 unde s-a decis că
Franţa renunţă la sprijinirea unirii ţărilor române, acceptând doar o unire vamală, militară şi judecătorească, iar Anglia promite convingerea Turciei să
anuleze alegerile.
La 21 august 1857, Vogoride a primit de la Înalta
Poartă telegrama cu următorul conţinut: „Înalta
Poartă, în baza înţelegerii stabilite cu cele 6 puteri
semnatare ale Tratatului de la Paris, vă ordonă să anulaţi alegerile ce s-au făcut în această provincie, să revizuiţi listele electorale şi să procedaţi la noi alegeri
după 15 zile de la primirea acestui ordin”. Noile alegeri au început la 20 septembrie 1857 şi au fost câştigate de unionişti. Imediat au început lucrările
adunărilor ad-hoc, care, la 7 şi 9 octombrie 1857, au
votat unirea Principatelor într-un singur stat, fără să
ştie, însă, că Anglia, Austria, Turcia şi Franţa, indiferent ce hotărau aceste adunări ad-hoc, în viitoarea
Conferinţă de la Paris vor decide menţinerea suzeranităţii Porţii, deci unirea nu se va mai face.
Adunările Ad-hoc au mai decis alegerea unui
domn ereditar dintr-o dinastie domnitoare a Europei,
autonomia şi garantarea drepturilor internaţionale ale
statului stipulate în vechile capitulaţii încheiate cu
Poarta, neutralitatea şi inviolabilitatea statului român,
adunare reprezentativă şi constituţională, garantarea
colectivă a puterilor etc. Adunările Ad-hoc de la Iaşi
şi Bucureşti au fost cele mai democratice adunări reprezentative din Europa acelei epoci, ele fiind constituite cu participarea tuturor claselor sociale.
Convenţia de la Paris din 7 august 1858 a hotărât
ca Moldova şi Ţara Românească să poarte numele de
Principatele Unite. Totodată, a mai decis constituirea
unei Comisii centrale pentru pregătirea legilor şi înfiinţarea unei Curţi de Casaţie (ambele cu sediul la
Focşani), măsuri de organizare identică a armatei, precum şi faptul ca fiecare ţară să aibă domnul ei, guvernul ei, adunarea sa legislativă şi administraţia sa
separată. Toate aceste decizii, însă, erau împotriva aspiraţiilor locuitorilor celor două ţări, ele confirmând
justeţea spuselor lui Bălcescu: „în zadar veţi îngenunchea şi vă veţi ruga pe la porţile împăraţilor, pe la uşile
miniştrilor lor. Ei nu vă vor da nimic, căci nici vor,
nici pot. Fiţi gata, dar, a o lua voi, fiindcă împăraţii,
domnii şi boierii pământului nu dau fără numai aceea
ce le smulg popoarele. Fiţi gata, dar, a vă lupta bărbăteşte, căci, prin lucrare şi jertfire, prin sângele vărsat, poporul dobândeşte conştiinţa drepturilor şi
datoririlor sale”.
În acest context, la 5 ianuarie 1859 Adunarea
Electivă de la Iaşi proclamă în unanimitate drept
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domn al Moldovei pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, l-a întâmpinat cu următoarele cuvinte: „Măria Ta,
iar la 24 Ianuarie 1859, sub presiunea populaţiei adu- cinci milioane de români te-au ridicat, prin puterea
nate pe dealul Mitropoliei, Adunarea Electivă de la sufletelor lor, prin puterea credinţei lor naţionale, pe
Bucureşti proclamă drept domn al
Ţării Româneşti pe acelaşi Cuza. La Ţara Românească la 1400
5 ianuarie 1859, cu prilejul alegerii lui
Cuza ca domn al Moldovei, M.
Kogălniceanu spunea: „Alegându-te
pe Tine Domn în ţara Noastră, noi am
voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara
doreşte: la legi noi, om nou. O,
Doamne! Mare şi frumoasă îţi este
misiunea...Fii dar omul epocei; fă ca
legea să înlocuiască arbitrariul, fă ca
legea să fie tare; iar Tu, Măria Ta, ca
Domn, fii bun şi blând, fii bun mai
ales pentru aceia pentru care mai toţi
Domnii au fost nepăsători sau răi...Fii
simplu, Măria Ta, fii bun, fii Domn
Basarabia istorica redevine a
cetăţean; urechea ta să fie pururea
Ţării Româneşti (1859)
deschisă la adevăr şi închisă la minciună şi linguşire. Porţi un frumos şi scump nume. scaunele întrunite ale lui Ştefan cel Mare şi ale lui
Numele lui Alexandru cel Bun, să trăieşti dar mulţi Mihai Viteazul; cinci milioane de români au simboliani! Ca şi dânsul, fă, o ,Doamne, ca prin dreptatea zat în Măria Ta independenţa naţională. Astăzi,
Europei, prin dez- România întreagă şi-a oprit răsuflarea şi aşteaptă de
voltarea instituţiuni- la Guvernul Măriei Tale acte de acelea care să-i înlor noastre, prin semne, în trăsuri mari, drumul cel nou pe care este
simţimintele Tale gata să se arunce cu entuziasmul, cu devotamentul
patriotice, să mai unui popor a cărui credinţă naţională, moştenire străputem ajunge la moşească, a crescut şi s-a întărit prin atâţia secoli de
aceste timpuri glo- suferinţe. Prin iubirea tuturor românilor, Măria Ta, eşti
rioase ale naţiei unul dintre suveranii cei mai tari; fă ca actele
noastre,
când Guvernului Măriei Tale să corespundă cu această puAlexandru cel Bun tere, ca astfel generaţiunile viitoare să se înşiruiască
zicea ambasadorilor binecuvântând numele Măriei Tale”.
împăratului
din
Şi, într-adevăr, în cei 7 ani de domnie, Cuza a înBizanţ că România făptuit reforme radicale în toate domeniile, rămânând
nu are alt ocrotitor în istoria neamului românesc o figură legendară, un
Mihail
decât pe Dumnezeu om providenţial, un fondator al statului român moKogălniceanu
şi Sabia Sa”.
dern.
Într-un discurs rostit de acelaşi Kogălniceanu în
1863 în faţa parlamentului a spus: „Unirea, domnilor,
eu nu cunosc nimănui dreptul să zică că Unirea este
opera sa, Unirea este actul energic al întregii naţiuni
române, e marea noastră conquistă şi, de aceea, domnilor, nici chiar domnitorului, dar încă unui singur
particular, nu-i recunosc şi nici nu-i voi da vreodată
dreptul acesta de a zice că el a făcut singur Unirea.
Nu, domnilor, Unirea, naţiunea a făcut-o, naţiunea
care a ales un domn pentru ambele ţări, cu misiunea
de a realiza Unirea”.
La sosirea lui Cuza la Bucureşti. I.C. Brătianu
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TRADIŢIE ŞI
ACTUALITATE ÎN
EDUCAŢIE ŞI
ÎNVĂŢĂMÂNT

Material prezentat de P. Cichirdan la
şedinţa din 15 februarie 2011

E

ste o onoare pentru mine să vorbesc în
această sală, aici, în liceul în care am învăţat
din clasa a 5-a până în clasa a 12-a (iată, urmare a
aplicării încă - 1963, 1968 - a spiritului haretian,
şcoală în care am făcut sport, matematică, fizică,
chimie, astronomie, desen artistic şi tehnic, muzicăam cântat în cor, am studiat limba şi literatura română,
limbi străine, practicat ore de lăcătuşerie - unde am
învăţat să fac tot ce ştiu acum după 45 de ani de la
clasa a 8-a); este o onoare să vorbesc despre Spiru
Haret care este simbolul învăţământului, al civilizaţiei
româneşti, el, nefiind profesor de meserie, dar unul
dintre practicanţii ştiinţei - savanţii renumiţi ai acestei
ţări, de trei ori ministru al Instrucţiei Publice şi
Cultelor!
Spiru Haret este însăşi simbolul vieţii în cultura
românească, el, matematicianul şi astronomul,
însărcinat de politica vremii să construiască şi să
conducă o şcoală nouă- românească...
Aveau să-i mulţumească mai târziu toate
personalităţile interbelice de magistrală contribuţie
culturală, precum Nicolae Iorga, Henry Coandă,
Constantin Brâncuşi... Ce putea fi mai mărinimos şi
util pentru un popor, pentru naţia acestui stat, decât să
vină un om de ştiinţă, ca un arhanghel, şi să dea o lege
dreaptă posibil şi necesar de aplicat; să construiască
şcoli egale la sat şi la oraş şi să dea copiilor haine şi
mâncare, ca să lase coarnele plugului (la vârsta când
ei nu erau apţi pentru arat) şi să vină la şcoală!...
într-o vreme când lumina şi bogăţia spirituală era
apanajul doar al celor cu mulţi bani... Ce putea fi mai
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mărinimos decât să pună în dreptul fiecărui copil şansa
de a primi lumina învăţăturii cea care te ridică la rangul de om şi îţi interzice să devi „animal”... Să
înfiinţeze şcoala normală de învăţători, care îţi dădea
privilegiul de a-ţi asigura traiul după ce o absolveai...
Ce învăţământ a creat şi condus Spiru Haret! care înarma copilul-elevul ca după ce urma acest învăţământ
să devină om egal cu preotul, cu primarul, cu medicul,
iar dacă îi plăcea foarte mult cartea, munca, să
reuşească să viseze şi la alte idealuri pe lângă cele ale
hranei şi familiei!... la învăţătura superioară! ...Ce
învăţământ a inventat acest Spiru Haret, dacă a reuşit
să facă din lecţia de „lucru manual”, de meserie
practică, lecţii tot aşa de importante precum religia,
matematica ori ştiinţa limbii pe care o vorbim?!... o
şcoală după modelul căreia, şi astăzi funcţionează
şcoala germană, spre exemplu, invers ca a noastră! şi
care îţi dă drept de trăit la orice nivel practic de viaţă,
doar cu examenul de bacalaureat (în timp ce noi construim facultăţi cu durată de 3-4 ani de ...comunicarerelaţii cu publicul!... ori critică plastică - cu masterat
şi doctorat, ca importanţă la fel cu celebra universitate
ori politehnică de altădată)...
Da, despre astfel de lucruri am citit (în speţă despre învăţământul vâlcean, haretian) atât în cartea lui
Gh Dumitraşcu despre Spiru Haret, dar şi în vol 1 şi 2
„C.C. Popian-memorii”, cărţi, care, după mine, nu ar
trebui să lipsească numănui care se ocupă de
„educaţie” şi nu numai...
După cum observăm, noi, însă nu mai avem timp
de citit, cercetare şi dezbatere decât pe tema cum să
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ne salvăm moral şi social, să ieşim din crize, de şapte
ani, căutând „brenduri”!... adică baliverne; sau, în loc
să ne gândim cum să muncim, să trăim mai bine,
fugim la bancă, distrugând, astfel, însăşi viaţa, chiar
omenirea! prin noua inginerie financiară.
Timpul lui Spiru Haret era cel în care omul avea
timp de gândire pentru proiect mai scurt decât timpul
de viaţă al produsului proiectat; acum trăim inversul:
timpul de viaţă al produsului este mai mic decât cel al
proiectului!
La fel cum ai face de mâncare, gândindu-te că
jumătate ai să arunci la porci, adică să nu fabrici cât
îţi trebuie, şi să urmăreşti numai profitul supraunitar,
la bănci.
Ministerul lui Spiru Haret se chema cel al Instrucţiei
Publice şi Cultelor... Acest nume era însăşi definiţia
reală a învăţătământului, valabil, cu mici modificări
de atunci şi până când el s-a numit ”al educaţiei”! În
timpul trecut, cel de până la schimbarea denumirii,
educaţia copilului stătea în sarcina familiei creştine
(cu tot ce însemna ea-eu am trăit ca şi dumneavoastră,
toţi, în asemenea familie, comunismul, nereuşind să
pătrundă la nivelul intimităţii familiei-nici constituţia,
neobligându-ne); astăzi prin această denumire, ministerul şi-a arogat dreptul de a educa omul, de la trei ani
şi până la 25... un lucru pe care nu şi l-a permis nici
măcar dictatura comunismului (la români, se ştie: familia şi şcoala-secundo, şi strada-terţo, au avut rolul
principal în educarea individului), din care motiv, co16

munismul, de oriunde, a avut cel mai bun sistem de
învăţământ!; ...normal, cu propriile erori! Nu există un
minister al educaţiei fiindcă acest cuvânt se autoconstitue într-o pălărie mult prea mare pentru oricine, greu
de dus! Într-o societate ca a românilor, care se închină
lui Dumnezeu, acceptat practic şi de către atei (iată, şi
de comunişti) omul tăieşte în (şi prin) familia care îl
naşte sau îl adoptă până la moarte! Vreţi acum să prelungim actul educaţional până la bătrâneţe? ...când,
iată, oamenii urmează universităţi, la pensie?... din
acest punct de vedere, din păcate, această nouă denumire exprimă o realitate...
Certificatul de competenţă în dauna examenului
teoretic şi practic, lipsa de autoritate a maestrului în
faţa ucenicului, „democraţia copilului” (care-şi
dezvoltă creerul numai prin experienţă), lipsa de respect faţă de adult-părinte, faţă de bătrâni, lipsa de
supunere legitimă sunt cele mai grave lucruri care pot
fi încurajate şi care diminuează potenţialul de viaţă al
comunităţii... Prin catastrofa de la Sodoma şi Gomora,
Noe, primul nostru părinte-om, şi-a pedepsit unul din
fii pentru că acesta nu a respectat legea supunerii faţă
de părinte...
Legea „educaţiei” trebuie să redevină o lege sfântă a
poporului român aşa cum a fost Legea Instrucţiunii
Publice şi Cultelor din timpul lui Spiru Haret...desigur
adaptată timpului! Să devină din nou Legea
Învăţământului.
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STELE CU NUME ROMÂNEŞTI
1. Spiru Haret - un crater pe Lună
2. Elena Văcărescu - un crater pe Venus
3. Eminescu, 4. Brâncuşi, 5. Enescu - trei asteroizi
descoperiţi în aceeaşi zi la NASA
6. Daimaca - o cometă descoperită de Victor Daimaca
de la Tg. Jiu
7. Daimaca şi Peltier - o cometă
8. Sanduleak - steaua albastră care a dat naştere Supernovei 1987A - Nicolas Sanduleak (1933-1990)
9. Sanduleak1994 - stea
10. Pârvulesco - asteroid desc 1936 Jean ...dir. observ
Cluj 1941-45

11. Oberth - crater pe Lună
12. Oberth - asteroid desc. 1975
13. Grebnicov - asteroid (astronom născut la Slobozia
în 1932)
14. Donici - asteroid (nascut în Basarabia 1875 şi mort
1957 considerat primul astrofizician român)
15. Drăgesco - asteroid (n. 1920, 1941 plecat în
Franţa)
16. Bîrlan - asteroid (născut 1964Giurgiu)
(Prelucrat din Enciclopedia Liberă-Wiki-2012)

ANIBAL TEOHARI
ÎNTEMEIETORUL BALNEOLOGIEI
ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI
Gheorghe MĂMULARU

P

rofesorul dr. Anibal
Teohari a fost una din
prestigiaosele personalităţi
medicale şi întemeietorul
balneologiei ştiinţifice din
ţara noastră.
S-a născut în 20 august 1873 la
Bucureşti. Ca urmaş al vechii
familii oltene Brăiloiu şi al famililor Teohari şi
Iatropol stabilite cândva în ţinutul Romanaţilor. În
Bucureşti a urmat şcoala primară şi liceul „Matei
Basarab” după care în anul 1890 a plecat la Paris şi
s-a înscris la Facultatea de Medicină. În 1895 a dat
concursul de intern la care a reuşit printre primii. Aici
s-a instruit la clinicile din spitalele Hotel – Dieu,
Salpetriere, Saint-Antoine. Sub îndrumarea
renumiţilor Bonquoy, Peter, Landrusy, Ferrand
Jaccond, Hayem şi Dejerine. Pe vremea studiilor la
Paris el a dobândit o pregătire medicală pe probleme
de clinică şi patologie internă, terapeutică şi neuropsihiatrie, până la cele de fiziologie, histologie şi
biochimie. În anul 1900 a susţinut teza de doctorat
cu tema „Asupra structurii fine a celulelor grandulare
în stare patologică” care a fost apreciată şi pentru
care i s-a acordat medalia de argint de facultatea
pariziană.
După aceea s-a reîntors în ţară şi în anul 1901 a
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devenit profesor agregat iar peste patru ani, în 1905,
a fost numit profesor definitiv la Catedra de patologie
internă a Facultăţii de Medicină din Iaşi. În anul 1906
a fost transferat la Bucureşti la Catedra de terapeutici
experimentale a Facultăţii de Medicină.
Calităţile sale profesionale şi didactice îl
îndreptăţeau să lucreze într-un serviciu de medicină
internă, ocazie care se ivise prin vacantarea unui astfel de post în Bucureşti. Dar solicitarea sa în acest
scop a fost respinsă. Teohari nemulţumit de această
nedreptate l-a determinat să plece la Universitatea
din Heidelberg şi să studieze biochimia sub îndrumarea vestitului profesor Kessel.
În 1913 a revenit în ţară şi a devenit profesor de
clinică terapeutică prin transformarea catedrei pe
care o deţinuse anterior. Noua clinică a funcţionat
mai întâi la Spitalul Filantropia (1913-1920),apoi la
Spitalul Brâncovenesc. Perioada cea mai rodnică a
activităţii sale s-a desfăşurat în cadrul clinicii terapeutice de la Spitalul Brâncovenesc (6 ani la
sfârşitul vieţii sale din 1933).
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În războiul balcanic din 1913 a participat la combaterea epidemiei de holeră. Pentru devotamentul său
a fost decorat cu „Virtutea Militară” de Regele Carol
I. În primul război mondial, în prima parte a companiei a condus pe front o importantă formaţiune
sanitară. În Moldova a fost numit medic inspector şi
a fost chemat la Marele Cartier General unde a lucrat
în preajma generalului Prezan. A contribuit la combaterea tifosului exantematic prin difuzarea în armată
a cuptoarelor de deratizare şi apoi ca medic la Spitalul „Vasile Lupu” din Iaşi.
Anibal Teohari este primul medic român care se
preocupă de .....specializare; domeniul său preferat a
fost patologia şi clinica bolilor gastro-intestinale. El
a introdus cercetarea experimentală. Pentru el aceasta
n-avea numai rolul de a verifica şi de a interpreta
rezultatele examenului clinic, ci şi de a îmbogăţi
metodele de investigaţii şi tratament. A făcut studii
privind structura şi fiziologia normală şi patologică
a tubului digestiv şi glandelor anexe. Un mare interes
au prezentat experimentele sale cu seruri gastrotoxice
(devenind astfel şi un precursor al stadiului mecanismelor de producere a bolilor prin autoagresiune)
pentru obţinerea unor modificări neurologice şi
secreţii ale mucoasei gastrice. Dintre contribuţiile
sale amintim studiul tetaniei latentă, examenul
funcţional al rinichilor cu lactoză şi fenolsulforiftaleină şi descrierea spasmului medio -gastric.
În domeniul balneologiei el a introdus în ţară
noastră metoda experimentală pentru studiul farmacodinamiei apelor minerale, folosind metode complexe clinico-experimentale. Prima lucrare
experimentală „Acţiunea apei de Slănic (Moldova)
asupra secreţiei stomacale” a fost făcută în anul 1910
şi premiată de Academia Română. Prin metoda clinico-experimentală a studiat farmacodinamia apelor
minerale de la Căciulata şi Stoiceni şi a precizat că
efectul lor are la bază un mecanism de vasodilataţie
renală. De asemenea s-a preocupat de studiul
efectelor terapeutice ale apelor minerale în bolile
stomacului, intestinului, ficatului şi rinichilor.
Împreună cu colaboratorii săi Gheorghe Bălticeanu,
Eugen Cociaşu etc a studiat efectul terapeutic al
apelor minerale, printre care şi pe cele din judeţul
Vâlcea, Călimăneşti, Căciulata, Olăneşti şi Govora.
Rezultatele cercetărilor au fost publicate în Buletinul
Institutului de Balneologie a cărei apariţie a iniţiat-o
în 1924, dar au fost comunicate şi la „diverse reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale., bucurânduse de o largă recunoaştere şi apreciere. Semnificativ
în acest sens este faptul ca peste jumătate din
lucrările care au stat la baza raportului prezentat de
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profesorul Piery Congresului de la Vichy asupra
tratamentului hidromineral al litiazei biliare, sunt
cadrul Şcolii de Balneologie întemeiată de A.
Teohari.
Anibal Teohari a sprijinit înfinţarea Societăţii de
Hidrologie Medicală şi Climatologie în anul 1922, a
făcut parte din colectivul de redacţie al Revistei de
Hidrologie Medicală, Fizioterapie şi Dietetică. A
înfiinţat Institutul de Balneologie din Bucureşti în
1923, anexat clinicii de terapeutică de la Spitalul
Brâncoveanu, al cărui titular era. Acest institut a avut
trei laboratoare: analiza apelor minerale, biochimie
şi farmacodinamie.Tot el a înfiinţat Buletinul
Institutului de Balneologie care a apărut în 15 aprilie
1924 şi a continuat şi apoi 21 de ani în care s-a publicat lucrările efectuate în cadrul institutului.
Anibal Teohari a fost preşedintele celui de-al
V-lea Congres Internaţional de Talasoterapie - primul
congres internaţional din România – care s-a
desfăşurat între 23-30 mai 1928 la Bucureşti şi
Constanţa, organizat sub egida Societăţii de
Hidrologie Medicală şi Climatologie condusă de dr.
N. Vicol.
A participat la numeroase congrese naţionale şi
internaţionale făcând cunoscută valoarea apelor minerale româneşti.
Dintre numeroasele sale lucrări amintim aici doar
câteva: „Tratamentul hidromineral al bolilor stomacului, intestinelor, ficatului şi rinichilor” Bucureşti
1924, „Modifications biochimiques du terrain sous
influencede la cure heliomarine protiquee a Carmen
Sylva”, lucrare prezentată împreună cu colaboratorii
săi la Congresul de Talasoterapie 1928. În perioada
1922-1931 a publicat Tratatul elementar de terapeutici în sare fascicolă, iar în anul 1934 se publică sub
tabelul „Traite de therapeutique” la Bucureşti şi
Paris.
A. Teohari a militat.pentru recunoaşterea
specialităţii de medic balneolog, care s-a aprobat prin
Decretul 985 din 14 martie 1925.Tot el, în calitate de
profesor, a predat studenţilor la cursurile de
terapeutică, acţiuni despre terapia cu apele minerale.
A ţinut şi cursuri de iniţiere şi specialezare pentru
medicii care practicau balneologie.
Fire sensibilă, Anibal Teohari, de o moralitate
desăvârşită, excludea compromisurile şi minciuna,
n-a suportat contactul brutal cu realităţile vieţii şi a
hotărât să-şi curme firul vieţii. Şi-a pus capăt vieţii
în ziua de 5 februarie 1933 la vârsta de 60 de ani. A
lăsat în urma sa amintirea unei personalităţi deosebite
şi o operă de mare valoare.
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ÎNTRE PASEISM ŞI SPIRITUL EUROPEAN
Gheorghe PANTELIMON

Î

n Actul de constituire
a Forumului Cultural
al Râmnicului se menţionează
că
această
asociaţie cu caracter neguvernamental, apolitic şi
nonprofit îşi propune să
contribuie la promovarea şi
cultivarea valorilor reprezentative ale culturii naţionale şi locale. Scopul
fundamental al Forumului,
înscris în Statut este să realizeze un dialog sistematic
al Primăriei cu societatea civilă, pentru a stimula dezvoltarea vieţii spirituale vâlcene.
Este un adevăr axiomatic că în cei 10 ani de activitate, asociaţia a contribuit, prin
multiple manifestări specifice, la
dezvoltarea vieţii spirituale, la promovarea unor idealuri sociale
şi valori morale pozitive,
afirmându-se ca o prezenţă activă
în peisajul cultural judeţean şi
naţional. Multe dintre acţiuni s-au
bucurat de o largă audienţă, fiind
apreciate deopotrivă atât conţinutul
de idei cât şi mesajul pe care l-au
transmis.
Remarcăm faptul că, mai ales
în 2010, dezbaterile din cadrul consiliului de conducere au fost mai
animate, iar confruntările de opinii
mai ascuţite, ceea ce ilustrează
dorinţa de a se depăşi formulele
stereotipe, lipsite de originalitate şi
de eficienţă. Puncte de vedere diverse, unele contradictorii, s-au exprimat şi în adunarea generală anuală
a Forumului din 3 martie 2011. Unele dintre ele se
referă la o schimbare de mentalitate, în favoarea
abordării, cu mai multă consecvenţă, a aspectelor care
vizează prezentul şi viitorul nostru european, în
domenii de importanţă majoră cum sunt cultura,
învăţământul, educaţia, arta etc.
Domnul inginer dr. Mihai Sporiş, membru fondator
al Forumului Cultural, sublinia în alocuţiunea sa,
printre altele, că trebuie să creăm noi mentalităţi, noi
viziuni, să nu mai fim paseişti. Asemenea semnale
s-au mai dat în cadrul unor reuniuni de lucru ale con19

ducerii asociaţiei, însă mai timid.
Facem precizarea că nimeni nu a pus niciodată la
îndoială utilitatea manifestărilor pe teme istorice, care
îşi propun să marcheze evenimente de seamă din istoria poporului român, a vâlcenilor, să aducă la lumină
contribuţia unor personalităţi reprezentative din judeţ
şi din ţară, care şi-au consacrat viaţa şi activitatea progresului social, binelui general. O vorbă de duh spune
că „trecutul ne salvează de prezent, constituind un viitor robust”. Este evident că pentru a clădi durabil, în
prezent şi în viitor, trebuie cunoscut temeinic trecutul,
putând prelua, în mod creator, ceea ce este valoros,
fără a repeta greşelile comise. Indiferenţa faţă de trecut ne compromite viitorul. În acest context, aşa cum
s-a spus şi în adunarea generală anuală, tineretul, elevii şi studenţii, mai ales, au nevoie de un ajutor competent pentru a-şi forma o imagine veridică,
nedeformată, despre trecutul nostru istoric. Totodată
trebuie să avem permanent în vedere
faptul că România are un nou statut,
cel de membru al Uniunii Europene,
care presupune mutaţii calitative, de
substanţă, pentru a atinge standarde
noi în dezvoltare. De aceea apreciem
că direcţia de acţiune menţionată de
domnul Mihai Sporiş este pertinentă.
Într-adevăr se impune o nouă viziune din partea Forumului Cultural,
conform căreia, tineretul trebuie să
fie atras, în mai mare măsură la
activităţile pe care le iniţiem, de ce
nu chiar să devină beneficiarul principal al acestor demersuri. Un model
de abordare am găsit în lucrarea
„Neoharetismul la începutul secolului XXI”, care a apărut în 2007, la
Editura Fundaţiei „România de
Mâine” din Bucureşti. Iată opiniile autorului, domnul
prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea: „Cultivând valorile ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, având
o misiune didactică şi de cercetare, Universitatea
«Spiru Haret» continuă, în noile condiţii de dezvoltare
a României, tradiţiile înaintate ale învăţământului,
ştiinţei şi culturii naţionale, încorporând totodată
cuceririle contemporane în aceste domenii, urmărind
să contribuie la formarea generaţiilor tinere, potrivit
cerinţelor actuale şi de perspectivă ale progresului
societăţii româneşti”.Nu ne rămâne decât să acţionăm
în acest spirit.
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CE ŞTIM ŞI CE
NU ŞTIM
DESPRE ARHIVE

Elena GEORGESCU

A

m primit şi am
citit cu interes
cartea: “Arhiviştii, oameni
ai timpului lor” scrisǎ de dr.
Vasile Arimia. În dedicaţia
pe care mi-a fǎcut-o a scris
printre altele: “Poate cǎ aici
vǎ veţi regǎsi profesori şi colegi. Vǎ vor nǎpǎdi amintirile”. Aşa este.
Ca Director al Arhivelor Centrale naţionale în anii
1962-1985, cunoscând din interior munca ce se
desfǎşoarǎ în acest important sector de activitate, ce
conservǎ o parte a tezaurului nostru naţional, a considerat cǎ e bine, la un bilanţ de viaţǎ şi dǎruire, sǎ scrie
aceastǎ carte.
Este o atenţionare pentru neştiutori, despre rolul şi
locul acestei importante instituţii care se numeşte
Arhiva, fie pe plan naţional, fie pe plan local.
Cartea oferǎ un prilej de rememorare pentru lucrǎtorii
de ieri şi de azi din acest domeniu – care adunǎ,
conservǎ, prelucreazǎ ştiinţific “hârtii” şi nu numai,
care în timp devin acte justificative în diferite domenii
(acte publice, administrative, judecǎtoreşti, culturale,
politice) ş.a.
Pentru o punere în temǎ, foarte succinat autorul trece
în revistǎ evoluţia instituţionalǎ de la începuturi, cu
foarte multe greutǎţi şi eforturi datorate în parte întârzierii în luarea de bune decizii în organizǎri şi
reorganizǎri, în legi şi alte diferite mǎsuri.
Fǎrǎ documentul de arhiva – ca sursǎ principalǎ,
primarǎ, fǎrǎ colecţiile de ziare, reviste, corespondenţǎ,
memorii, fără o informare multilateralǎ şi verificarea
surselor, coroborarea lor, nu se poate scrie cât mai
adevǎrat istoria de ieri şi de azi, în care să gǎsim argumente pentru identitatea noastrǎ, fapte şi oameni care
au creat istoria atât de necesarǎ, obligatorie în actualul
context al globalizǎrii.
Unde suntem? De unde venim? Cu ce ne definim?
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Prin specificul activităţii mele profesionale am cercetat în arhivele din Capitală, dar şi din ţară cunoscând
mai din aproape specificul acestei muncii în aceste
instituţii, având de aceea un gând deosebit pentru
arhivişti, iar dedicaţia domnului Arimia şi amintirile
care m-au “năpădit” m-au motivat, determinâdu-mă să
scriu aceste rânduri.
Articole s-au mai scris, şi au fost citite mai ales de
cei din domeniul respectiv, dar acum este vorba de o
carte pe care domnul Arimia ne-o oferă cu un consistent
plus de informaţii, şi sistematizate pentru o cunoaştere
cât mai completă.
Este un argument în plus pentru înţelegerea contextului în care au lucrat arhiviştii atât pe plan local, cât şi
naţional, în perioada de după al doilea război mondial
respectiv între anii 1950-1990 la care în mod special se
referă autorul, cu cele mai importante date, ca repere.
Credem că este bine de rememorat, de ştiut pentru a
nu cădea în greşala minimalizării, a afirmaţiilor incorecte, unilaterale, aşa cum, din păcate, se face despre
perioade nu foarte îndepărtate din viaţa poporului nostru, care de fapt înseamnă pagini de istorie, şi nu e normal să le scoatem din continuitate.
Prin informaţiile date în carte este evidenţiat volumul mare de muncă ce trebuie desfăşurat şi pe care îl
implică statutul de arhivist, şi mai ales necesitatea
existenţei unor profesionişti adevăraţi, bine pregătiţi,
extrem de responsabili de importanţa muncii lor; nu
greşesc dacă spun şi patrioţi cu grijă deosebită pentru
mărturiile vechi dar cu valoare crescândă în timpul care
cerne.
Ce ştim despre Arhivele Naţionale? Procentul
cunoscătorilor nu este prea mare. Ca instituţie, Arhiva
a fost creată în 1831-1832 în Ţara Românească şi
Moldova. De atunci instituţia arhivelor a cunoscut multe
schimbări în structura organizatorică, legislativă, în
reţeaua instituţională, în atribuţii ş.a. Şi acestea s-au întâmplat ani la rand, decenii, secole chiar...S-au pierdut
multe mărturii, altele au fost intenţionat înstrăinate, al-
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tele din insuficientă grijă, ca să nu spunem altfel, au fost informaţiei, nominalizează directorii şi arhiviştii acelor
distruse, altele peregrinând pe la Istambul, Viena, anii la nivel central şi teritorial, scriind: „Am venit în
Budapesta, Moscova...
arhive în 1962. I-am cunoscut bine pe slujiitorii
După Unirea din 1859, în timpul domniei lui arhivelor din acei ani, am fost să văd ce aduceau în deAlexandru Ioan Cuza, când s-au pus temeliile statului pozite şi în ce condiţii se păstrau. Am văzut oameni care
român modern, legislativ şi instituţional, arhivele din veneau de prin sate cu carul, ori cu căruţa, cu arhive şi
cele două Principate au fost unificate (1862) formându- le descărcau în curtea filialelor, dar am văzut şi arhivişti,
se o Direcţie generală cu competenţă pe întreg teritoriul cărând documente cu sacul, cu braţul”. Au fost luni şi
ţării, funcţionând în această formulă până la primul zile întregi de teren prin localităţi, prin sate, descoperind
război mondial. Abia în anul 1872 s-a elaborat, destul şi adunând materiale pe care mulţi nici nu le ştiau vade târziu, un regulament mai complet care reglementa loarea, aceastea, devenind viitoare piese de patrimoniu
modul de creare, organizare şi folosire a documentelor. naţional. Şi câte s-au mai pierdut...
După Marea Unire - 1918 şi revenirea la Patria Se apreciază şi consemnează în lucrările de profil, că
Mamă a teritoriilor ce ne fuseseră răpite s-au creat acei ani, imediat dupa 1950, au fost cei mai prolifici în
Direcţii de arhive pentru Transilvania, Bucovina şi adunarea, recuperarea de materiale cu valoare
Basarabia, iar în anul 1925 aceste instituţii au fost ofi- arhivistică, urmând o etapă nu tocmai uşoară, încializate prin Legea pentru organizarea Arhivelor tocmirea evidenţelor, a inventarelor. În 1951 numărul
Statului, stabilind funcţionarea unei Direcţii Generale instituţiilor arhivistice a ajuns la 70, comparativ cu 7,
la Bucureşti şi patru direcţii regionale la Iaşi, Cluj, câte erau în 1938. Şi mai subliniază autorul: „Tot ce
Chişinău, Cernăuţi.
s-a păstrat până astăzi în depozitele Arhivelor Statului,
Citind pagină după pagină se înţelege mai bine me- reprezintă munca şi ingeniozitatea multor generaţii de
ritul recunoscut ce se
arhivişti şi de percuvine acestor oameni,
sonal tehnico-admicare au trebuit să sunistrativ.” Eforturile
porte, să facă faţă,
au fost enorme.
măsurilor organizărilor
Trăind şi cunoscând
administrativ teritoriale
direct acele vremuri
luate pe plan naţional, nu
autorul mai scrie:
totdeauna bine gândite,
„De reţinut: mult de
nefiind analizate sufilucru, oameni puţini,
cient consecinţele (e
în cele mai multe
vorba îndeosebi de re- Titus Georgescu, Gh. Dumitraşcu,
raioane clădirile erau
formele din anii 1951 - Elena Stoica, Elena Georgescu,
improprii, lipseau
1968, când s-au creat noi
lemnele de foc. Nici
Costea Marinoiu, 2002
structuri, s-au înfiinţat şi
măcar hârtie pentru
desfiinţat regiuni, s-a
lucru nu era. Se recufăcut rearondarea unor raioane, arhivele trecute uneori pera din dosarele selecţionate filele albe pentru lucru;
de la un raion la altul, de la un raion la regiune sau in- în teritoriu, deplasarea se făcea cu ocazii...car, căruţă
vers; apoi s-au înfiinţat judeţele). Urmările au fost di- sau Rata, dar şi mers pe jos. În acele timpuri nu se
recte pentru reorganizarea arhivelor, constituirea plăteau orele suplimentare pentru munca prestată peste
depozitelor, a filialelor, realizarea transferurilor de fon- program, şi nici nu se dădeau ore libere”.
duri ceea ce presupunea noi localuri, de cele mai multe
Perioada aceea a fost una dintre cele mai grele pentru
ori improvizate, improprii nu numai pentru sedii cen- întreg personalul din arhive. După unele date publicate
trale, dar şi pentru depozite adesea risipite prin mai în „Revista arhivelor” (nr. 2, din 1962) au intrat atunci
multe locaţii. Autorul exemplifică: în anul 1968 au în depozitele Arhivelor Statului 12 milioane unităţi de
dispărut serviciile regionale, iar din 70 de filiale au păstrare (dosare, registre, documente, foi volante, etc)
ramas 39. Citind cartea, te întrebi cum s-au descurcat faţă de 1.500.000, cât existau anterior. Să-i admirăm
aceşti oameni, când erau când Direcţii, când Filiale, pentru ce au făcut, se cade să nu-i uităm, şi ca istorici,
când Secţii, Servicii; când, depizând de Ministerul de mai ales, să le mulţumim, pentru că, din păcate, mulţi
Interne, când de Ministerul Învăţământului ş.a.m.d.
nu mai sunt spre a se bucura măcar pentru că sunt
Domnul Vasile Arimia trece în revistă toată reţeaua amintiţi şi li se acordă, peste timp, recunoştiinţă.
organizatorică pe ţară, începând cu anul 1950, mai ales
Toate acestea au presupus - aşa cum reiese şi din
după Decretul din ianuarie 1951 am înţeles, primul mai cartea domnului Arimia - multă dăruire, responsabiliconsistent după război, care a stabilit noi atribuţii şi tate, pasiune dar şi o pregătire din ce în ce mai bună înnorme de organizare, şi, pentru caracterul concret al trucât sfera activităţilor se amplifica continuu. O vreme,
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mai la începutul anilor ‘50, s-a apelat la specialişti
absolvenţi ai anterioarei Şcoli de arhivistică, încercându-se chiar reînfiinţarea ei.
La Facultatea de istorie – pentru că, în primul rând,
trebuiau istorici – s-a înfiinţat o grupă pentru specializare în arhivistică, apoi s-a înfiinţat chiar o facultate, existând nevoia stringentă de cadre noi, tinere, cu
pregătire mai completă în domeniu şi, în plus,
cunoscătorii de limbi străine şi de paleografie; erau materii, care se predau şi la Facultăţile de istorie, dar nu ca
specialitate.
Autorul, dată fiind vechimea în activitatea arhivistică,
având imaginea amplă a necesităţiilor, a desprins concluzii şi trage chiar un semnal de alarmă serios: „După
câte cunosc eu, numărul specialiştilor în limbi străine şi
paleografie a scăzut ( o spune în 2011). În curând
specialiştii în limbi străine şi paleografie vor fi o raritate, dacă conducerea Direcţiei Generale a Arhivelor
Statului nu-şi va reconsidera poziţia”. …Şi are mare
dreptate, numeroşi istorici, dându-şi, mai de mult,
seama. Îndeosebi pentru istoria veche şi mai ales a Evului Mediu, din câte ştiu, am fost tributari din totdeauna,
având o insuficientă preocupare în descifrarea documentelor, care, datorită contextului istoric românesc, au
nevoie de cunoscători de limba latină, paleografie slavă,
greacă, turco-otomană, chirilică…dar, şi cunoscători de
maghiară, germană, rusă şi nu numai, având în vedere
în ce limbi au fost emise documentele în cancelariile
domneşti, corespondenţa ş.a.
Întâmplător, cunosc faptul că în perioadele mai
bune, de deschidere a anilor ’60 îndeosebi către vest,
tineri cunoscători de limbi străine, din institute de cercetare şi arhivare, au fost trimişi în străinătate pentru a
cerceta. Au descoperit şi adus în ţară inventare întregi
şi microfilme după documente din arhivele străine, care
sunt mărturii despre istoria noastră veche, medie,
modernă; mărturii asupra tradiţiilor şi legăturilor cu
unele ţări, corespondenţe, rapoarte ale diplomaţilor
despre evenimente desfăşurate în ţara noastră ş.a.
îmbogăţind astfel informaţiile noastre şi oferind
cercetătorilor noi piste şi argumente în studiile lor.
Sub titlul „Arhiviştii în imagini”, suita de fotografii
prezentată la finalul cărţii cu directori, directori
adjuncţi, şefi de servicii ş.a. din reţeaua organizatorică
a anilor 1950-1990 este iarăşi bine venită, ca şi marcarea prin fotografii a unor momente importante din
paleta largă a activităţii ştiinţifice desfăşurate de arhive
– unde arhiviştii sunt nu numai depozitari de valori, dar
şi cercetători: sesiuni, simpozioane, schimburi de
experienţă, pregătiri de expoziţii, forme de pregătire
profesională continuă, predarea ştafetei între generaţii
- întâlnire între tinerii arhivişti şi cei ieşiţi la pensie ş.a.
Am privit cu emoţie şi plăcere chipul celui care a
fost directorul general al Arhivelor Statului, 1938-1953,
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Aurelian Sacerdoţeanu, vâlcean de-al nostru, chipurile
unor foşti colegi de facultate, serii înainte şi după noi,
care ne-am mândrit că dânsul ne-a fost profesor, colegi
pe care peste ani i-am regăsit şi între reputaţi arhivişti.
De asemenea am găsit fotografia istoricului cercetător
Corneliu Tamaş, inimos şi foarte dăruit profesiei, care
datorită calităţilor sale a ajuns şeful Arhivelor Statului
Vâlcea între anii 1958-1987. Este cel căruia i se
datorează construirea clădirii actuale a Arhivelor
judeţene (1982) şi care a pus bazele organizării
ştiinţifice moderne şi după normele în viguare.
Mulţi au rămas cu gânduri, dorinţe profesionale
neînplinite. Astfel reputatul director al Arhivelor
Statului Iaşi, Gheorghe Ungureanu, pe care am avut
onoarea să-l cunosc, mergând acolo pentru cercetare,
lucra în arhive din 1926, şi despre care, între altele,
domnul Arimia scrie: „A murit cu gândul neîmpăcat
pentru că la plecarea lui din viaţă construcţia localului
(nou al arhivei n.n.) ajunsese la etajul II”.
Citind cartea „Arhiviştii, oameni ai timpului lor” a
domnului Arimia Vasile am aflat lucruri noi, mai puţin
cunoscute despre cât şi cum au muncit arhiviştii într-o
perioadă dificilă supuşi des reorganizărilor şi care din
mers au reuşit să facă faţă nu uşor unor condiţii uneori
improprii ce au necesitat un plus de efort, mai ales că
mulţi ani la rând îndeosebi din perioada de început la
care se referă autorul numărul celor angajaţi era foarte
mic. „Lumea arhiviştilor scrie autorul - ” nu a fost prea
numeroasă înainte de 1950 cam 50 – 60, iar după 1950
– 1951 a crscut la 600 – 600 dar prin contribuţia la
strângerea, păstrarea, apărarea şi folosirea izvoarelor
istorice, la păstrarea şi apărarea bazei existenţei noastre
a contribuit si contribuie întregul personal: arhivişti,
arhivari, tehnicieni – restauratori, legători, fotografi,
femei de servici etc.
Autorul Vasile Arimia, la finalul cărţii precizează că
s-a referit la „predecesori” la cei care „au pus bazele actualei reţele de instituţii ale Arhivelor Statului în care
se află Fondul Arhivistic Naţional” şi speră „că se vor
găsi arhivişti mai harnici, cu posibilităţi mai mari să
scrie despre „sarea pământului”, adică despre lumea
arhiviştilor care au dus greul muncii în arhive”.
Ce poţi să spui despre unii arhivişti care deşi ieşiţi la
pensie continuă să vină la arhive să lucreze.! Nu se pot
desprinde de munca de-o viaţă.
O carte este un prilej de bucurie pentru minte şi suflet.
Mulţumesc domnului Arimia Vasile pentru că mi-a
dăruit-o, oferindu-mi posibilitatea să-mi mai mobilez
mintea cu ceea ce nu ştiam.
Poate această prezentare de carte să ne determine săi privim cu ochi mai plini de afecţiune şi admiraţie pe
”arhivişti” să ne oprim o clipă în faţa instituţiei
păstrătoare de tezaur trimiţându-le un gând bun.
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ZIUA
LABORATORULUI
SANITAR VETERINAR
VÂLCEA

SĂ DĂM O ŞANSĂ
PĂMÂNTULUI!
(DEZBATERE ÎN FORUMUL CULTURAL)

Î

Vasile GEVUŢU

E

Florinel
Constantinescu

diţia a III-a, 26 aprilie anul în
curs; o reuniune foarte reuşită,
de comunicări ştiinţifice, la care
coorganizator şi participant a fost şi
Forumului Cultural al Râmnicului,
prin membri săi, la invitaţia personalului sanitar veterinar de la
Laboratorul DSVSA, dar şi din
cirscumscripţiile din judeţ.
Au fost prezentate lucrările:
„Patru decenii de activitate sanitară veterinară de laborator”, dr.
Anton Ceauşescu;
„Personalităţi Sanitare veterinare care
şi-au desfăşurat activitatea în judeţul Vâlcea”, dr. Vasile
Grevuţu; „Vulpea,
Emil Cristian
câinele şi pisica, prin- Anton Ceauşescu
Cumpănăşoiu
cipalii factori ai
turbării la animale şi
om.
Conduita
terapeutică într-un
caz grav la pisică în
comuna Galicea, jud.
Vâlcea”, dr. Florian
Monea; „Caracteri- Georges Tiberius
Florian Monea
zarea bacteriologică
Hulubă
şi
serologică
a
tulpinilor de Yersinia enterocolita, izolată
din carne, organe şi semipreparate din
carne de porc”, doctor în ştiinţe veterinare
Emil Cristian Cumpănăşoiu; „Studiul etiologic, epizootologic, clinic şi terapeutic al
Eimeriozei bovinelor din zona subcarpatică
a Olteniei, doctor în ştiinţe veterinare
Georges Tiberius Hulubă.
Această ediţie, simpozion, a fost moderată de dr. Florinel
Constantinescu-directorul executiv al DSVSA...
Dr. VICTOR STOICEA
(1921 –2010)
S-a născut la data de 16 octombrie 1921, în comuna Stoeneşti,
judeţul Dolj.

(urmare în pag.46)
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n fiecare an, pe 5 iunie, este sărbătorită
Ziua Mondială a Mediului (Ecologiei).
A fost instituită în 1972, la prima Conferinţă
Mondială a Naţiunilor Unite consacrată problemelor mediului, care a avut loc în capitala
Suediei. Conferinţa „Ecologia Umană”, de la
Stockholm, este considerată un jalon în dezvoltarea mişcării globale de protecţie a mediului înconjurător, un eveniment care a deschis
calea cooperării internaţionale în acest domeniu de mare importanţă pentru omenire. Ea sa desfăşurat sub deviza „O singură planetă” şi
a reunit un număr impresionant de participanţi
– 113 naţiuni reprezentate prin foruri politice,
ştiinţifice, tehnice, culturale, guvernamentale
şi neguvernamentale. Cu acest prilej s-a
înfiinţat un mecanism internaţional de coordonare şi supraveghere pentru mediu al ONU
– Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
(UNEP), cu sediul la Nairobi, în Kenya, a fost
adoptat şi primul plan de acţiune pentru
protecţia mediului şi a fost semnată Declaraţia
comună, care cuprinde un set de 26 de principii.
În 2011, marcarea Zilei Mondiale a
Mediului a avut loc sub deviza „Pădurile;
Natura în serviciul tău”, având în vedere faptul că 2011 a fost declarat Anul Internaţional
al Pădurilor.
Şi în judeţul nostru, Agenţia pentru
Protecţia Mediului Vâlcea, unităţile de
învăţământ şi alte instituţii au iniţiat o serie de
activităţi cu caracter informativ-educativ:
prezentarea unor referate şi comunicări
ştiinţifice, spectacole de muzică şi poezie,
expoziţii cu desene etc. Un concurs atractiv,
care a ajuns la ediţia a X-a, s-a organizat la
Eco-Şcoala nr. 10 Râmnicu Vâlcea, singura
unitate de învăţământ din judeţ distinsă în
2003 cu simbolul mondial „Steagul verde”.
O dezbatere interesantă pe tema „Să dăm
o şansă Pământului!” a iniţiat Forumul
Cultural al Râmnicului, care se implică tot
mai activ în responsabilizarea opiniei publice
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cât şi a oamenilor politici faţă de aceste chestiuni de
importanţă vitală. Prin intervenţii consistente s-a subliniat că scopul principal al activităţilor care se
organizează cu acest prilej este să se tragă un semnal
de alarmă asupra problemelor de mediu existente pe
plan local, naţional şi regional, care pot deveni foarte
periculoase dacă nu se manifestă suficientă grijă faţă
de patrimoniul natural. S-a reamintit că planeta
noastră se confruntă cu ameninţări grave: poluarea,

unde funcţionează Institutul Mondial de Dezvoltare
Durabilă.

Vicepreşedintele Forumului Cultural, ing. Petre
Cichirdan a apreciat preocupările tot mai evidente
care s-au cristalizat în cadrul organizaţiei pentru publicarea unor materiale cu conţinut ecologic, cât şi pentru organizarea unor manifestări, în parteneriat cu
factorii care au atribuţii în această direcţie.
În opinia prof. dr. Ion Soare, vicepreşedinte
al Forumului, activităţile teoretice cum sunt
campaniile de informare şi de conştientizare a
cetăţenilor referitoare la importanţa protecţiei
mediului trebuie însoţite de cele practice, concrete, cum sunt plantarea arborilor, întreţinerea
parcurilor şi a spaţiilor verzi, colectarea selectivă
a deşeurilor, economisirea energiei electrice, a
apei etc.
Preotul paroh Nicolae State Burluşi a comentat o idee constructivă cu profunde valenţe
umaniste, care se referă la implicarea bisericii în
formarea conştiinţei ecologice a românilor, pentru ca viaţa să dăinuiască.
Domnul prof. univ. dr. Alexandru Popescu
Mihăeşti, preşedintele Forumului Cultural a
apreciat iniţiativele asociaţiei în acest domeniu
sensibil şi a insistat pe discuţiile convingătoare,
care trebuie purtate în orice împrejurare cu
România, locul 3 în lume pentru 2012 conform
Indicelui de Protectie a Mediului (EPI – Environmen- cetăţenii, despre necesitatea ocrotirii şi
conservării sistematice a mediului, care este
tal Performance Index)
leagănul vieţii.
încălzirea globală, schimbările climatice, criza apei,
criza hranei, dezastrele naturale ş. a. şi acestea se proDin paleta diversă a problemelor abordate s-a deduc pe fondul unei crize economice şi financiare glo- sprins concluzia că grija faţă de mediu trebuie să
bale. S-a apelat la unele argumente edificatoare. Spre devină o componentă esenţială a dezvoltării morale,
exemplu, concentraţia de dioxid de carbon din spirituale, sociale şi culturale a generaţiilor actuale.
atmosferă este cea mai ridicată din ultimii 600.000 de Este foarte important să se formeze în mintea şi în suani şi aceasta creşte în ritm accelerat, cu consecinţe fletul fiecărui locuitor al planetei şi al ţării noastre
directe asupra schimbărilor climatice. Doar 2,5% din conceptul că omul, ca specie biologică, este dependapa de pe planeta noastră este apă dulce, iar două ent de natură şi nu poate trăi în afara ei. De aceea
treimi din aceasta este stocată în gheţari şi la poli. putem afirma că Terra va avea viitor numai în măsura
Topirea gheţarilor, a calotelor glaciare, ridică pro- în care locuitorii ei îl vor asigura. Toţi avem obligaţia
bleme legate de rezervele de apă dulce în viitor. civică să lăsăm generaţiilor viitoare un mediu favorPentru o treime din populaţia globului, care trăieşte abil vieţii.
în zone afectate de secetă, încălzirea globală înseamnă
Forumul Cultural al Râmnicului a făcut şi cu acest
accentuarea deşertificării.
prilej, un apel către autorităţile administraţiei centrale
În context, domnul inginer dr. Mihai Sporiş a sub- şi locale, către politicieni şi opinia publică să
liniat că Ziua Mediului îşi are izvoarele într-o acţioneze cu toată responsabilitatea pentru proconştiinţă planetară, că trebuie să gândim altfel lumea movarea principiilor ecologice şi dezvoltării durabile,
în care trăim, să-i învăţăm pe oameni să distingă între a unei economii, şi a unui stil de viaţă „eco-verde”,
bine şi rău, iar conştiinţele nu se pot genera decât prin care să asigure un mediu de calitate, curat şi sănătos.
cultură. Există o experienţă valoroasă în acest domeniu, în multe state dezvoltate, printre care Canada,
Gh. PANTELIMON
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UN PORTRET ÎN FILIGRAN
DE SUFLET

TRAIAN CANEMIR
A

părută la Editura Almarom, 2011, cartea „Un
portret în filigran de suflet” - autor colectiv
fiind un grup de intelectuali vâlceni foşti elevi ai profesorului de literatură şi limba română, Traian
Cantemir (1907-1998) - coordonaţi de Nicolae Ciurea
Genuneni (în fapt, autorul de facto al cărţii), încearcă
să reconstituie figura marelui profesor pe baza
mărturiilor cunoscuţilor şi intimilor acestuia, dar mai
ales pe baza unei corespondenţe bogate, scrisori primite de profesor şi scrise de el, autorului acestui
volum...
Cartea are importanţa ei, particulară-referitoare la
subiect, dar este şi mai importantă fiindcă are în vizor
o perioadă a societăţii vâlcene despre care se cunoaşte
puţin sau nu se vorbeşte cât trebuie, aceea a
Râmnicului după 1944, mai precis 1944 - 1968, dar şi
1968 - 1989... Subliniem aceste perioade deoarece
Râmnicul (în special) dacă nu şi judeţul Vâlcea, în
aceste perioade, au devenit altfel de aşezări, aproape
noi comunităţi săteşti şi urbane (noi ne-am permis încă
din 2007 să-l numim Noul Râmnic). Iată, în 1944, istoria le-a modificat destinul, judeţul Vâlcea fiind
gazda celei mai importante transmutări de populaţii din
interiorul ţării, şi anume, evacuarea românilor din
Basarabia şi Bucovina de Nord, începută în martie
acelui an şi terminată la 23 august 1944.
70 000 de români din judeţele Moldovei,
Bucovinei de Nord şi Basarabiei (Hotin şi Soroca) au
fost „mânate” şi „primite” în judeţul Vâlcea...Judeţul
Hotin, în „Plasa” Râmnicului Vâlcii, şi judeţul Soroca
în Plasa Drăgăşanilor...Dar cei mai mulţi (Hotinul
aproape sută la sută români au fost aduşi în nordul
Vâlcii. Atunci, populaţia acestor localităţi aproape s-a
dublat; iar după 1970 populaţia Râmnicului (dintre
aceleaşi repere, Troianu şi Bujoreni) s-a înzecit (de la
10 000 sau 7000-oraşul pensionarilor - a ajuns la 100
000).
*
„Traian Cantemir îşi ia doctoratul în litere şi
filosofie la Universitatea din Cernăuţi (1936), fiind
succesiv profesor secundar la Hotin şi Cernăuţi (19341936), asistent la Catedra de literatură română
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modernă şi folclor a Universităţii din Cernăuţi (19371944), secretar la Institutul de Literatură, Filologie,
Istorie şi Folclor de pe lângă aceeaşi catedră, profesor
secundar la Râmnicu Vâlcea (1944-1964), lector,
conferenţiar universitar (1964-1974) şi secretar
ştiinţific al Institutului Pedagogic din Bacău...” o frază,
care ne arată fizionomia culturală, acum 60 de ani, a
unuia dintre selebrii evacuaţi, dar şi traseul spiritual al
profesorului, identic cu traseul spiritual, economic, al
Noului Râmnic, fiindcă cei mai mulţi românii
basarabeni şi bucoveneni nu au mai părăsit aceste
locuri, contribuind în cea mai mare parte la succesul
dezvoltării sale...Foarte mulţi urmaşi ai acestei pleiade
(formată şi din intelectualii şi negustorii localnici-cu
care Leca coresponda încă din 1921) au dus faima în
lume a aceastor locuri...Să reţinem, că, istoria nu le-a
jucat o festă nici lui Leca, nici lui Cantemir, şi nici altora veniţi aici; Basarabia şi Bucovina de Nord
(populaţiile din graniţele lor) au dispărut datorită jocului politic interbelic al marilor puteri; datorită, însă,
evacuării - făcută “cu cap” - a fost salvată seminţia
basarabeană (singura, păstrând în nume sămânţa
primului mare voievod, Basarab!) adusă şi plantată în
acest ţinut al Văii Oltului, între Câineni şi Drăgăşani,
similar ca spiritualitate şi bogăţie naturală (poate mai
bogat) cu ţinutul de nord al Bucovinei şi
Basarabiei...De aceea Leca, Cantemir şi ceilalţi
răzbună nenorocirile abătute asupra teritoriilor
părăsite, decăderea lor forţată, prin înflorirea şi dezvoltarea fără precedent a Văii Oltului, judeţul Vâlcea.
Istoria a fost darnică cu ei, nu numai că i-a păstrat în
viaţă, dar şi a faptului că se numără printre ctitorii unei
noi comunităţi, civilizaţii...
*
Citind cartea aflăm originea începuturilor culturale
de înaltă ţinută, unele “academice”, care fixează Râmnicul într-o altă sferă a valorilor, dar o şi confirmă pe
cea la care se referea Nicolae Iorga în perioda
interbelică de “oraş capitală a tipografilor”...Din
această mişcare culturală, vezi pe cea imprimată de intelectualii bucoveneni Leca Morariu-Octavia LupuTraian Cantemir-Irina Şaţchi, toţi cu ştate grele academice - sau Podgurschi, Leahu, Filatu etc - eco-
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nomico tehnică - a rezultat (datorită urmaşilor şi
elevilor lor) societatea urbană de ridicat nivel a
Râmnicului anilor 70-80, şi care, la începutul anilor
80, îl transforma în capitală a tehnologiei româneşti
(sintagmă care ne aparţine). Fără şcoala şi educaţia
particulară, dar şi instituţională imprimată de aceşti oameni cu deschidere internaţională, între care Leca
Morariu şi Traian Cantemir au jucat rolul esenţial,
prezentul nostru nu ar fi fost posibil (lăsăm de o parte
perioada de după 1989 şi sperăm că ea nu a durat decât
20 de ani).
*
Valoarea cărţii (care suferă întrucâtva din punct de
vedere grafic-nemeritat) constă în pachetul de
corespondenţă (dintre profesor şi fostul său elev,
Nicolae Ciurea) şi pe care trebuie să-l cunoască orice
intelectual vâlcean fiindcă se referă la mişcarea
culturală a Râmnicului după 1965, când Traian
Cantemir era deja plecat la Bacău, conferenţiar la
Institutul de filologie...
Felicităm autorul pentru această nouă apariţie
editorială, şi Forumul Cultural al Râmnicului,
Asociaţia Seniorilor, pentru demersul material.
**
La întrunirea de la Biblioteca Judeţeană, din 20 09
11, ocazie cu care a fost lansată această carte, au participat intelectuali de marcă din oraşul nostru, în mare
parte membri ai Forumului Cultural şi ai Asociaţiei Seniorilor, dar şi alţii...
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Personal am regretat că Forumul a omis invitarea
primarului, membrilor Consiliului Local la acest eveniment, care putea prilejui un amplu dialog despre trecutul imediat şi prezent, dar mai ales despre viitorul
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acestui oraş, care este altceva decât pare - prin
necunoaşterea potenţialului său real. Oricum, o să ne
străduim, în viitor, ca lucrurile petrecute înainte de
1989 să fie cunoscute nu numai din dosarele
Securităţii, ci şi din relatarea faptelor reale, încă
neşterse din memorie sau prin scoaterea la iveală a
unor documente personale, neoficiale, dar şi a valorilor încă neclasificate de o nereală şi plăsmuită diviziune a muncii, în care nimeni nu mai ştie ce
înseamnă atribuirea de valoare...
A moderat Gheorghe Deaconu, şi au făcut comentarii pertinente la adresa cărţii şi personalităţii lui
Traian Cantemir: Gheorghe Dumitraşcu (“în 1944, în
cultura şi educaţia vâlceană s-a afirmat un nou produs
al cărui conţinut, valoros, se datorează vâlcenilor şi
bucovenenilor, împreună), I. St. Lazăr (“să nu uităm
că Râmnicul a dat ultimul mitropolit al Basarabiei...şi
să-i provocăm pe cei care cunosc, să spună şi ce
piedici au întâmpinat, politic, unii dintre evacuaţi...”),

Ion Soare ( “mi-aş axa intervenţia pe această <dâră
de lumină> despre care se face vorbire în
carte...urmaşii profesorului, toţi, sunt puncte de
lumină şi crează această dâră”); Costea Marinoiu (a
amintit de urmaşii profesorului şi de predestinaţia sa
academică); Laurenţiu Stilea (antrenorul emerit, dar
şi elev exemplar al “dirigintelui” Traian Cantemir, şi
unul dintre primele “produse” ale acestuia, prezente
în sală) a recitat finalul din “Glosă” de M. Eminescu,
şi a spus: “Traian Cantemir ni l-a adus pe Eminescu
la Râmnicu Vâlcea”- bravo domnule Stilea!.
În final a vorbit autorul cărţii, Nicolae Ciurea
Genuneni, care a regretat că nici un vorbitor nu a amintit de marile nume universitare care au reliefat, în
carte, personalitatea lui Traian Cantemir. Spunem
noi, că onoarea lor se află între coperţile acestei cărţi,
şi este suficientă... (S-P CICHIRDAN)
Material prezentat la şedinţa din 20 septembrie 2011

Râmnicul acum 100 de ani
Bogdan Dumitru ALECA

M

aterialul documentar al fondului Primăria Oraşului
Râmnicu Vâlcea reconstituie, din perspectiva documentului oficial, crâmpeie
din viaţa cotidiană a oraşului nostru la început de veac
XX.
Acum un secol, autorităţile comunei urbane
Râmnicu Vâlcea depuneau eforturi pentru modernizarea vieţii locuitorilor săi prin facilitarea accesului
la servicii publice care ţineau de statutul său de
capitală de judeţ: electricitate, apă, salubritate, amenajarea oraşului. În luna ianuarie a anului 1911 se finaliza recepţia unui nou motor, marca Diesel- Corels,
cu o putere de 160 de cai instalat de Societatea
Română de Electricitate Siemens – Schuckert la uzina
electrică a oraşului. Acesta funcţiona pe vegolină (un
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produs petrolier), consumul anual ridicându-se la
100.000 de kilograme, iar aprovizionarea era asigurată
de societatea Alfred Lovvenbach din Bucureşti,
câştigătoarea licitaţiei organizată de municipalitate.
Lămpile de iluminat stradal erau furnizate de Societatea Anonimă de Import – Export Franco-Română,
iar becurile OSRAM fabricate la Berlin ofereau, conform materialelor promoţionale puse la dispoziţia
primăriei, o economie de electricitate de 70%. Iluminatul public devenise o necesitate în anumite zone ale
oraşului, aşa cum aflăm dintr-o petiţie adresată
autorităţilor locale de preotul bisericii Toţi Sfinţii, prin
care le anunţă că a instalat un bec pentru a lumina
curtea din faţa lăcaşului de cult, unde în fiecare noapte
„servitori, servitoare şi alţi nemernici se dedau la petreceri absolut nepotrivite cu sfinţenia locului”.
Primăvara anului 1911 a fost o perioadă de intensă
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activitate depusă pentru amenajarea oraşului şi, în special, a Grădinii Publice. Au fost achiziţionate 1000 de
vase pământ pentru flori, de 4 mărimi diferite, „diferite
plante florale şi arbori” de la firmele Felcamp din
Olanda şi Pape Bergman din Germania. Eforturile
autorităţilor şi-au găsit însă un inamic înverşunat în
persoana minorului Nicolae Cheianu. Dintr-un raport
al ajutorului de primar aflăm că acesta „face mari
stricăciuni în grădină şi fuge”. Smulsul florilor de pe
răzoarele proaspăt plantate părea a fi plăcerea sa de
căpetenie, iar funcţionarii primăriei ameninţă familia
copilului cu proces pentru recuperarea pagubelor, în
caz de recidivă. O altă problemă identificată de inspectorii primăriei o reprezenta distrugerea teilor de pe
bulevardul Tudor Vladimirescu, din dreptul a două localuri de cârciumă, din cauza vizitatorilor acestor stabilimente care legau caii direct de copaci sau loveau
teii cu trăsurile.
În acest an 1911, primăria a continuat
investiţiile în dezvoltarea reţelei de apă a oraşului, a
expropriat 6999,37 de m.p. pentru extinderea cimitirului Sf. Ioan Botezătorul, unde nu mai existau locuri
de veci de clasa I şi clasa a II-a, a deschis o nouă stradă
în zona gării. Din motivaţia ultimei investiţii aflăm că
„oraşul are tendinţa firească de a se dezvolta spre gară,
iar cu deschiderea acestei străzi ar lua naştere un întreg nou cartier, contribuind la propăşirea oraşului”.
Toate aceste investiţii necesitau însă resurse
materiale, iar silinţa funcţionarilor primăriei în
colectarea taxelor şi impozitelor era mare, atât de mare
încât cetăţenii reclamau frecvent abuzuri. În mai 1911
Moritz Segall, croitor din Râmnic, reclamă faptul că
Atanase Ispăşescu, ajutor de casier, fără nicio formă
prevăzută de lege îi „sechestrează şi tot în acel timp îi
ridică o oglindă” în contul datoriilor pe anul 1911 la
bugetul comunal, cu toate că achitase restanţele avute
până la 1 aprilie. Acelaşi casier este protagonistul unui
scandal ce a zguduit urbea în vara acelui an. În urma
numeroaselor reclamaţii şi a unei anchete interne, ajutorul de casier a fost dovedit că încasa taxe şi impozite
datorate bugetului local, dar nu elibera acte justificative pentru sumele încasate, îşi însuşea banii, iar
cetăţenii erau executaţi silit de acelaşi Ispăşescu, pentru datorii. Spiritul uşor al vremurilor îl scapă pe
funcţionar de o pedeapsă aspră, primarul Nicolae
Negoescu cerând casierului să interzică explicit subalternilor astfel de practici. În iulie 1911, Gogu Dumitrescu, funcţionar al Prefecturii a fost depistat că
„conduce în oraş un comerţ intens cu cereale prin intermediul unui individ Carol Salmăr, ce deţinea
prăvălie în Piaţa Halei”, dar se sustrăgea plăţii taxelor
comunale de 50 de bani pe carul cu mărfuri intrat în
oraş.
Urbea beneficia de un serviciu de incendiu ce
28

număra nouă pompieri şi un comandant, iar starea sa
în anul 1911 era satisfăcătoare, mai puţin câteva
perechi de pantaloni rupţi folosiţi de angajaţi, dar care
„se puteau cârpi şi purta până în luna aprilie, când se
vor putea înlocui cu pantaloni noi din magazia serviciului de incendiu”, aşa cum nota inspectorul
municipalităţii în urma unui control la acest serviciu
public al oraşului. În acel an, doi reprezentanţi ai forului orăşenesc se deplasau la Sibiu pentru achiziţionarea
a doi cai de rasă necesari serviciului, iar de la Uzinele
Le Maître – societate anonimă metalurgică din
Bucureşti Primăria cumpăra, contra sumei de 1200 de
lei, o saca cu capacitatea de 700 de litri „pentru transport de lături, montată pe un car cu patru role, prevăzut
cu arcuri, cu toate accesoriile necesare”.
Este de remarcat faptul că în acel an, brigadierul
formaţiei de pompieri vâlceni, Grigore Panduru, a fost
premiat cu suma de 8 lei de către fondul „Carol I”,
pentru bărbăţia şi devotamentul de care a dat dovadă
la intervenţiile serviciului. Una din condiţiile puse de
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fond pentru a acorda recompensa era ca cel nominalizat să nu fi suferit vreun accident în acele intervenţii.
În anul 1911 Râmnicul avea statutul de staţiune
balneo - climaterică. Acesta aducea turiştilor facilitatea călătoriei la preţ redus pe calea ferată până în
oraşul de sub Capela. Primăria avea un rol activ în
stimularea turismului, punând la dispoziţie vizitatorilor informaţii despre camerele ce sunt disponibile
pentru închiriere în locaţii particulare şi popularizând
atracţiile zonei. Dintr-o publicaţie a primăriei aflăm
că turiştii găseau la Râmnic o viaţă „considerabil de
ieftină la birturi şi la piaţă”, posibilităţi de recreere în
staţiunile Băile Govora, Olăneşti, Călimăneşti, în minunatele mânăstiri şi defileuri de pe Valea Oltului.
Băile Comunale erau atracţia principală, de curele de
băi cu apă sărată adusă de la Ocnele Mari bucurânduse turişti din toată ţara. În anul 1911 sezonul s-a deschis la data de 1 iunie şi a avut parte de o
popularizare intensă prin anunţuri ce au apărut în 70
de oraşe ale ţării. Turiştii beneficiau de serviciile a 3
băieşiţe, a unui băiesaş şi a trei maseori profesionişti.
Băile sărate, hydroterapia, instalaţia pentru băi de acid
carbonic, curele balneare în putini de faianţă şi diferite
sisteme de duşuri, băile de vapori, împachetările
umede se bucurau de o cerere atât de mare încât
aglomeraţia din timpul verii crea adevărate conflicte
între salariaţii Băilor şi turişti. La sfârşitul lunii iunie
1911, Ion Stoica, profesor la liceul Lazăr din
Bucureşti, aflat de trei săptămâni cu familia în
vilegiatură la Râmnic, reclamă primarului că oricât de
dimineaţă ar ajunge la Băi, trebuie să aştepte o oră şi
jumătate pentru a intra la cură, chiar şi înainte de deschiderea caselor la ora 7 dimineaţa, existând turişti
privilegiaţi care beneficiază de „băi comandate”, după
cum i-a explicat, pe un ton obraznic, un angajat al
băilor.
În urma reclamaţiei, municipalitatea amendează pe
băieşul Ion Stoica, pentru abatere de la regulamentul
stabilimentului.
În oraş funcţiona un cinematograf, în incinta
berăriei „Azuga”, pentru care administratorul Nicolae
Ştefănescu plătea anual primăriei considerabila sumă
de 2500 lei în contul electricităţii consumate de aparat.
În anul 1911 autorităţile locale au fost asaltate de
reclamaţii ale angajaţilor referitoare la nerespectarea
de către angajatori a repaosului duminical, introdus
prin legea adoptată în anul 1910. În fapt, efervescenţa
socială era alimentată de propaganda socialdemocraţilor contra guvernului, la congresul naţional
din acel an aceştia hotărând să depună eforturi
susţinute pentru a determina căderea lui, aşa cum nota
o notă a Siguranţei Generale către autorităţi.
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ARTA DE A
TRĂI
SĂNĂTOS
Singurul mod de a-ţi păstra sănătatea este
să mănânci ce nu vrei şi să bei ce nu-ţi place.
Mark Twain

F

orumul Cultural al Râmnicului şi Asociaţia
Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
şi-au diversificat continuu activitatea, pentru a
răspunde interesului şi preferinţelor membrilor lor,
ale locuitorilor municipiului şi judeţului nostru. Pe
20 octombrie 2011, în sala Universitarilor de la
Biblioteca Judeţeană s-a desfăşurat ediţia a doua a
dezbaterii pe teme medicale – „Arta de a trăi
sănătos”, la care au participat membri ai celor două
asociaţii, cadre didactice, medici de renume, elevi
de la Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” din
Râmnicu Vâlcea etc.
O contribuţie însemnată la organizarea
manifestării a avut doamna director a şcolii amintite, prof. Niculina Sima, care dă dovadă de receptivitate şi colaborează activ cu Forumul Cultural
şi Asociaţia Seniorilor.
În cuvântul de deschidere, prof. dr. Gheorghe
Dumitraşcu, secretar general al celor două asociaţii
neguvernamentale, a subliniat importanţa problemelor de sănătate pentru starea naţiunii, pentru
prezentul şi viitorul ţării.
Moderatorul acţiunii, prof. Gheorghe Pantelimon
a arătat că problematica este vastă, complexă, iar
obiectivul pe care şi l-au propus organizatorii este
împrospătarea cunoştinţelor şi mai ales însuşirea
recomandărilor medicilor.
Doamna prof. Mariana Lazăr, inspector şcolar la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a proiectat şi
a comentat un film interesant cu tema: „Bătrâneţea
– accepţiuni şi controverse” şi a făcut referiri la procesul biologic natural, inevitabil al îmbătrânirii, care
nu trebuie privit ca o fatalitate.
Medicii prezenţi la reuniune au furnizat
informaţii de ultimă oră, deosebit de utile, despre
cauzele îmbolnăvirilor, simptomele acestora,
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măsurile de prevenţie şi tratamentul specific.
Doamna dr. Carmen Mănescu, specialist în medicina generală a trecut în revistă afecţiunile care se
pot „instala” o dată cu venirea sezonului rece, insistând asupra gripei, care afectează anual peste un
miliard de persoane din lumea întreagă şi netratată
cauzează complicaţii precum pneumonia, rinita, sinuzita, faringita, bronşita, otita sau probleme cardiace.
În scopul prevenirii, un rol important au creşterea
imunităţii organismului, alimentaţia, îmbrăcămintea,
iar metoda cea mai sigură este imunizarea prin vaccinare. De acelaşi interes s-a bucurat şi intervenţia
doamnei dr. Maria Coban, despre bolile cardiovasculare, care reprezintă principala cauză a deceselor
pe plan mondial. Potrivit datelor Societăţii Române
de Nefrologie, 5 milioane de români suferă de
hipertensiune arterială, care în situaţia în care nu este
tratată corespunzător poate duce, într-o primă fază,
la cardiopatie ischemică şi la insuficienţă cardiacă,
iar în timp, această afecţiune devine un factor de risc
pentru producerea unui infarct miocardic sau a unui
accident vascular cerebral.
Specialiştii americani au conceput un plan alimentar (DASH), pentru prevenirea bolilor cardiovasculare şi mai ales a hipertensiunii, care mizează
pe consumarea preponderentă de cereale integrale,
fructe, legume, carne de pasăre, de curcan şi peşte.
S-a amintit că un important factor favorizant al
afecţiunilor aparatului cardiovascular îl reprezintă
consumul de sare, iar bolnavii trebuie să evite
băuturile alcoolice şi să renunţe la fumat.
La rândul său, dr. Iuliu Croitoru, medic primar
neurolog, cu o practică îndelungată, renumit şi pentru conştinciozitatea şi amabilitatea manifestate în
relaţiile cu pacienţii a vorbit despre cauzele accidentelor vasculare cerebrale, printre care a accentuat
hipertensiunea arterială. Din nefericire România se
află pe primele locuri în Europa la atacuri cerebrale.
Pentru prevenirea îmbolnăvirilor sistemului nervos,
pentru sănătatea creierului, sunt foarte importante
reducerea tensiunii nervoase, a stresului, odihna şi
relaxarea corpului şi a minţii, prevenirea insomniilor, depresiilor şi anxietăţii, o gândire pozitivă ş. a.
Nu întâmplător toţi medicii prezenţi la dezbatere au
făcut referiri ample la alimentaţia sănătoasă. Potrivit
nutriţioniştilor de la Universitatea Harward, un
regim hipocaloric încetineşte procesul de
îmbătrânire, în cazul persoanelor de peste 50 de ani.
Aceştia recomandă ca proporţia de proteine la o
masă să fie de 25% şi o dată cu înaintarea în vârstă
cantitatea de carbohidraţi şi grăsimi ar trebui să
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Gh. Pantelimon, deschizând lucrările
scadă, în favoarea surselor sănătoase de proteine.
Totodată, oamenii de ştiinţă norvegieni au descoperit
că alimentaţia influenţează activitatea unor gene şi
implicit starea de sănătate, susţinând că genele implicate în instalarea diabetului de tip II, bolilor cardiovasculare, maladiei Alzheimer şi a unor tipuri de

Maria Coban şi
Carmen Mănescu
cancer se activează sau îşi potenţează activitatea în
cazul unei alimentaţii bogate în carbohidraţi nocivi,
cum sunt dulciurile concentrate, produsele de patiSecretarul general al
Forumului şi Laurenţiu
Stilea

serie şi toate alimentele care conţin zahăr, dar şi
pâinea albă şi pastele făinoase care nu sunt integrale.
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În context s-a subliniat că o boală
metabolică gravă este diabetul zaharat, de care
suferă la nivel global peste 366 de milioane de
persoane şi care ucide 4,6 milioane de oameni
anual. O dată declanşată afectează inima,
vasele de sânge, vederea, rinichii şi celulele
nervoase.

ROLUL FAMILIEI
CREŞTINE
ÎNTR-O
PERIOADĂ DE
CRIZĂ
A
proape la fiecare
pas, pe stradă sau
în diverse locuri, la serviciu
sau în familie auzim aceste
cuvinte: trăim în vremuri
de criză, traversăm o mare
criză, nu există locuri de
muncă din cauza crizei. La
prima vedere, prin criză
s-ar întelege ,,lipsă acută de
ceva” şi acest cuvânt ne
conduce spre mai multe
domenii de activitate ale
vieţii
umane:
criză
economică, criză de guvern, fază critică în
evoluţia unei boli. Termenul nu este însă deloc nou.
Vechii greci, prin krisis denumeau o manifestare
violentă a contradicţiilor, o tulburare provocată de o dezordine, de un moment periculos, în care s-a luat o
hotărâre greşită. Astfel, substantivul krisis conducea automat la verbul krino = a decide, a separa, a distinge, a
alege. Cu alte cuvinte, a alege binele de rău, a separa lucrurile care se află în opoziţie şi a lua o hotărâre bună,
pentru a nu ajunge la un blocaj pe drumul vieţii.
Dar mai marii lumii acesteia, care de cele mai multe
ori hotărăsc viitorul în locul nostru şi în locul lui Dumnezeu, ne demonstrează că de fapt la baza oricărui gen
de criză din sfera materialului se află o criză spirituală,
spre care lumea a fost îndreptată cu bună ştiinţă de către
ei. Şi nici acest lucru nu este nou sub soare. La originea
crizei spirituale creştine actuale se află de fapt concepţia
despre Dumnezeu şi lume, care s-a conturat în direcţii
diametral opuse în cele două Biserici surori, Ortodoxă
şi Catolică. După cum se poate constata cu tristeţe, se
pare că la ora actuală a biruit concepţia mecanicistă
despre Dumnezeu şi lume, întemeiată, în Biserica

Medicii prezenţi la acţiune au susţinut că
pentru a ţine bolile
sub control şi mai ales
pe cele cardiovasculare stilul de viaţă este
hotărâtor. O stare
bună de sănătate,
bazată pe o dietă
echilibrată, pe alimente ecologice, pe
consumul zilnic a doi
litri de lichide, trebuie
Iuliu Croitoru completată cu multă
mişcare în aer liber,
cu exerciţii fizice şi
practicarea sportului. Prof. Laurenţiu Stilea,
antrenor emerit, a vorbit convingător despre
beneficiile activităţii fizice asupra organismului şi a adus ca argument cugetări ale unor filozofi, oameni de ştiinţă, gânditori, despre
importanţa mişcării. De aceea se recomandă
între 30 şi 60 de minute de mişcare în aer curat,
de şase ori pe săptămână, un rol important
având mersul pe jos. Nu ne rămâne decât să
urmăm sfatul doctorilor şi îndemnul renumitului medic român, specialist în gerontologie,
Ana Aslan: „Să îmbătrânim frumos şi demn!”.
Gh. PANTELIMON
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apuseană, pe separaţia dintre Spirit şi materie, dintre
Duhul Sfânt şi creaţie. Această separaţie a condus la
apariţia a două noţiuni filosofico-teologice, deismul
şi secularismul, care separă radical pe Dumnezeu de
creaţia Sa. În virtutea acestor concepţii, Dumnezeu a
fost izolat într-o transcendenţă inaccesibilă, fiindcă
Spiritul trebuie să rămână mereu exterior materiei, iar
lumea a fost închisă la rândul ei într-o imanenţă fără
viitor, fiindcă materia rămâne exterioară lui
Dumnezeu ca Duh.
Spre deosebire de cultura tradiţiei occidentale,
care păstrează acest caracter mecanicist, cultura
tradiţiei orientale afirmă că Domnul creaţiei se află
dincolo de orice fiinţă creată, dar este prezent în lume
prin energiile necreate ale Sfântului Duh. Datorită genialelor intuiţii ale marilor Părinţi ai Bisericii
răsăritene (Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Grigore
Palama), tradiţia orientală are un caracter energetic.
Duhul Sfânt poate deveni interior creaţiei, deoarece
creaţia dispune de o structură logică şi energetică
imprimată ei de către Creator. Secolul în care trăim
confirmă acest adevăr. Electronica, ordinatoarele,
computerele, laserul şi energia atomică dovedesc faptul că după cum există o legătură între energii şi particule în lumea atomului, tot aşa lucrurile din această
lume şi relaţiile dintre ele sunt complementare. Aşa
cum a demonstrat fizica fundamentală, atât lucrurile
cât şi relaţiile dintre ele sunt primordiale, create şi reglementate de Dumnezeu în mod egal încă de la începutul Universului.
Era firesc aşadar ca în planul lui Dumnezeu să existe ideea de complementaritate, de completare
reciprocă şi în cadrul noţiunii de om, coroana creaţiei,
concept ca binom: bărbat - femeie. Şi a zis
Dumnezeu: ,,Nu este bine să fie omul singur; să-i
facem ajutor potrivit pentru el” (Facere 2,18). Aşa a
apărut prima familie, rânduită de Dumnezeu pe
pământ cu un întreit scop: înmulţirea oamenilor, ajutorul reci-proc şi ferirea de desfrânare sau remediu
împotriva pasiunilor. Privită ca o instituţie socială în
Vechiul Testament, bazată doar pe binecuvântarea lui
Dumnezeu Tatăl la crearea celor dintâi oameni, familia avea să fie sfinţită de Mântuitorul prin participarea Sa la nunta din Cana Galileii şi prin săvârşirea
celei dintâi minuni la acea nuntă. Acolo, şi de atunci
pretutindeni şi totdeauna până la sfârşitul veacurilor,
legătura dintre bărbat şi femeie uniţi prin Taina Cununiei – avea să primească harul divin care sfinţeşte
această legătură şi îi ajută la împlinirea scopului ei.
Dar practica istorică, convieţuirea umană a dovedit
mereu că omul s-a abătut de la porunca divină, s-a
îndepărtat de Dumnezeu, a uitat de misiunea înaltă pe
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care o are pe acest pământ. Astfel, în vremurile pe
care le trăim, criza spirituală s-a extins şi asupra familiei creştine, afectând-o puternic atât la nivelul ei
de celulă de bază a societăţii, cât şi la nivelul extins
al marii familii creştine sau al familiei popoarelor de
pe glob. În faţa acestei situaţii grave, începutul de
secol XXI a înregistrat eforturile demne de toată lauda
ale celor două Biserici surori, Ortodoxă şi RomanoCatolică, de a se apropia mai întâi între ele, pentru a
dobândi o forţă spirituală mai mare cu care să poată

Sfânta Familie, Giorgio Vasari, tempera pe
lemn , aprox. 1535
îndrepta toate nenorocirile acestei lumi. De reţinut
faptul că iniţiativa aparţine unui laic, născut în 1950
la Roma, cu numele de Andrea Riccardi. Acesta, încă
student fiind, a întemeiat, la 7 februarie 1968, Comunitatea Sant’Egidio, cu sediul la biserica romanocatolică Santa Maria în Trastevere din Roma. El a
început să strângă în jurul lui elevi de liceu, după cum
el însuşi era, cu scopul de a propovădui şi de a pune
în practică Evanghelia lui Hristos. În câţiva ani,
experienţa acestor tineri s-a răspândit în medii diferite
şi a luat forma unor activităţi de implicare în viaţa
socială, extinzându-se în zona de la periferia Romei
şi conducând la crearea unei comunităţi de adulţi. La
ora actuală, ea îşi desfăşoară activitatea în peste 72
de ţări din aproape toate continentele, dintre care 27
sunt ţări africane.
Comunitatea Sant’Egidio, sub conducerea prof. dr.
Andrea Riccardi, are ca obiective primordiale:
propovăduirea Evangheliei, rugăciunea pentru pace,
cultivarea prieteniei necesară cunoaşterii şi apropierii
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dintre oameni, ajutorarea celor săraci, lupta antiSIDA, dialogul interreligios şi eliminarea prozelitismului cu speranţa refacerii unităţii creştine. Ele au
fost scoase în evidenţă şi în februarie 2008, la întâlnirea de la Roma, cu ocazia celei de-a 10-a aniversări
a existenţei acestei comunităţi. Cu acest prilej, Andrea Riccardi a declarat: ,,Comunitatea doreşte în
continuare să parcurgă acest drum comun al prieteniei, atât de preţios pentru timpul pe care îl trăim,
mereu plin de conflicte şi de noi forme de violenţă
către cel considerat diferit. A trăi împreună este posibil şi necesar pentru viitorul însuşi al societăţii noastre: aceasta este şi responsabilitatea noastră de preoţi
români, ortodocşi şi catolici, în spiritul Comunităţii
Sant’Egidio”.
De-a lungul timpului, Comunitatea a avut mai
multe întâlniri cu membrii ei, urmate de importante
realizări pentru lumea în care trăim. Astfel, în 1968,
în acelaşi an cu înfiinţarea comunităţii şi cu războiul
din Vietnam, ea a iniţia marşul pentru pace, pornind
de la cuvintele rostite de îngeri la Naşterea Mântuitorului: ,,Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace, între oameni bunăvoire!” Prima
rugăciune ecumenică pentru pace a fost săvârşită la
27 octombrie 1986 la Assisi, avându-l ca model pe
Sfântul Francisc de Assisi, sărbătorit în calendarul
Bisericii Romano-Catolice la 4 octombrie. Ea a fost
urmată de alte astfel de întâlniri: 1987 la Roma, 1989
la Varşovia, 1997 la Padova şi Veneţia, 1998 la
Bucureşti. Aceasta din urmă a avut tema ,,Pacea este
numele lui Dumnezeu” şi la ea au participat aproximativ 3000 de reprezentanţi ai diferitelor religii.
Această adunare a avut un ecou internaţional pozitiv
şi a fost ca un preambul al vizitei papei Ioan Paul al
II-lea în ţara noastră, în anul următor. Astfel, la 9 mai
1999 a avut loc la Bucureşti întâlnirea istorică dintre
Patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea, la Podul
Izvor, unde cei doi vârstnici conducători spirituali
care au crezut în forţa speranţei creştine şi în refacerea
marii familii creştine s-au înţeles în profunzimea inimii lor. Când conducătorii Bisericii se înţeleg între
ei, poporul se înţelege în adâncul inimii lui cu ceilalţi
fraţi. Roadele acestei întâlniri, care a avut la temelie
iubirea creştină, s-au văzut atunci când poporul a strigat: ,,Unitate! Unitate!” Istoria se schimbă prin miracole. Miracolele lui Dumnezeu acţionează în istorie
prin iubire, credinţă şi rugăciune. Acesta a fost şi este
crezul membrilor Comunităţii Sant’Egidio.
Alte miracole pot fi considerate: realizarea păcii
din Mozambic după 16 ani de război, serbarea
Paştilor de către ortodocşi şi catolici la aceeaşi dată,
24 aprilie 2011, primirea lui Andrea Riccardi făcută
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de membrii Sfântului Sinod al B.O.R., între 30 august
– 1 septembrie 1998, pe când Prefericitul Părinte Patriarh Daniel era Mitropolit al Moldovei şi când
catolicii au apreciat valorile spirituale ale oraşului
Bucureşti şi ale ortodoxiei româneşti.
Întâlniri mai recente ale prietenilor Comunităţii
Sant’Egidio din Roma:
10 – 11 noiembrie 2009 la Mânăstirea
Carmeliţilor de la Ciofliceni – Snagov (,,Căile

Giotto, frescă, aprox.1320
Prieteniei şi Unitatea Creştinilor”);
3 – 5 octombrie 2010 la Barcelona (,,Întâlnirea pentru pace”);
9 – 11 noiembrie 2010 la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus (,,Adunaţi-vă comori în
cer... Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi şi
inima ta” (Matei 6, 20-21);
30 noiembrie 2010 – implicare în abolirea
pedepsei cu moartea (,,Oraşe pentru viaţă, oraşe împotriva pedepsei cu moartea”), în amintirea faptului
că la 30 noiembrie 1786, în Grand Ducat de Toscana,
a fost abolită pentru prima dată pedeapsa cu moartea;
3 – 7 februarie 2011 la Roma a avut loc congresul cu tema: ,,Creştini şi păstori pentru Biserica de
mâine”; ,,A trăi şi a comunica Evanghelia în secolul
XXI”. La lucrări au participat episcopi catolici din
Europa, Africa, Asia, America de Sud, precum şi
înalţi ierarhi din partea Bisericii Ortodoxe Române.
După cum se ştie, anul 2011 a fost declarat ,,Anul
omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”. Comunitatea Sant’Egidio din
Roma a anticipat pericolul în care se află familia
creştină, precum şi marea familie a creştinilor sau
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poporul lui Dumnezeu, după cum afirma Conciliul II Lemmens, Episcop auxiliar de Mechelen – Bruxelles,
Vatican. Astfel, Comunitatea a organizat la Barcelona, Belgia, părintele George Militaru, Consilier la Secla 5 octombrie 2010, cu prilejul întâlnirii pentru pace, torul Social – Filantropic al Episcopiei Ortodoxe
şi simpozionul cu tema: ,,Să convieţuim într-o Române a Italiei, Adrian Lemeni, Secretar de Stat
perioadă de criză. Familia lui Dumnezeu, familia pentru Culte, Monseniorul Marco Gnavi, Însărcinatul
omului, familia popoarelor”. Atunci se trăgea un sem- pentru ecumenism, dialog interreligios şi noile culte
nal de alarmă pentru salvarea acestei instituţii sacre, al Diecezei din Roma şi Ilie Bădulescu, profesor la
familia, care este în pericol de dispariţie, fapt care Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti.
atrage după sine neîmplinirea destinului etern al marii
În deschiderea lucrărilor conferinţei, a vorbit
familii a lui Dumnezeu.
Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop – vicar
Se observă canalizarea unor eforturi
patriarhal, care a avut şi misiunea de modcomune măcar acum, într-al doierator, arătând multiplele faţete ale
sprezecelea ceas, pentru a salva
crizei, dintre care cea mai
ceea ce se mai poate salva în
periculoasă e cea morală. ,,Tema
lumea contemporană, pe
conferinţei este un îndemn
calea
dialogului,
a
adresat de Biserică omului
toleranţei, a concilierii, a
contemporan, de a-şi înţelege
apropierii între oameni şi
vocaţia sa de persoană creată
între credinţele lor relidupă chipul lui Dumnezeu,
gioase, care conduc spre
capabilă de comunicare şi
acelaşi Dumnezeu creator
comuniune, atât cu perşi proniator. În acelaşi
soanele Sfintei Treimi prin
context mai sus amintit,
rugăciune, cât şi cu semenii săi
Patriarhia Română şi Comuprin fapte de cooperare şi soliMichelangelo, Tondo Doni,
nitatea Sant’Egidio au reluat
daritate”, a arătat Preasfinţia Sa.
Sf. Familie, Uffizi,
tema familiei şi titlul conferinţei
Andrea Riccardi, în referatul cu
de la Barcelona, organizând la
titlul: ,,Singurătatea omului contempotempera pe lemn, 1506
Palatul Patriarhiei din Bucureşti, în Aula
ran: individualism sau comuniune?”, a arătat
Magna ,,Teoctist Patriarhul”, o întâlnire care a reunit că Dumnezeu nu doreşte singurătatea omului, după
înalţi ierarhi şi personalităţi ale celor două Biserici cum se arată la Facere 2, 18: ,,Nu este bine ca omul
surori, Ortodoxă şi Romano-Catolică. Aceasta a avut să fie singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el”.
loc marţi, 24 mai 2011, fiind prezidată de Preafericitul Domnia sa a adus chiar dovezi ştiinţifice, care ţin de
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe genetică şi de creaţia lui Dumnezeu, ca argumente
Române.
pentru viaţa socială a omului, pentru familie: ,,Este
Conferinţa a fost împărţită în trei mari secţiuni: înscris în cromozomii speciei umane faptul că
Familia lui Dumnezeu, Familia omului şi Familia singurătatea nu este un lucru bun. În acea profunzime
popoarelor. Poziţiile teologice ale celor două Biserici a fiinţei sale, uneori banalizată în interpretările nacu privire la rolul şi valoarea familiei, precum şi abor- turii, omul posedă ceva profund care rămâne, în ciuda
darea problemelor şi ameninţărilor la care aceasta este drumului istoric şi cultural milenar pe care-l parcurge.
supusă din cauza secularismului şi culturii individu- ,,Nu este bine să fie omul singur”, este înscris în ochii
aliste care domină societatea modernă, au fost prezen- copilului care îşi caută mama, în privirea adolescentate de următorii conferenţiari: Prof. Dr. Andea tului însetat de prietenie, în iubirea unui tânăr pentru
Riccardi, Fondatorul Comunităţii ,,Sant’Egidio”, o fată, în compania prieteniei, se vede în ochii
părintele Nicolae Achimescu, profesor la Facultatea bătrânului sau bolnavului abandonat. În cromozomii
de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” din Iaşi, omului există refuzul singurătăţii, exprimat în teama
părintele Vasile Răducă, profesor la Facultatea de de întuneric, de deşert sau în bucuria de a fi
Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” din împreună”. Andrea Riccardi a vorbit şi despre
Bucureşti, Eminenţa Sa Paul Poupard, Cardinal al ,,Singurătatea cetăţeanului global”, după expresia lui
Sfântului Scaun, Preşedinte Emerit al Consiliului Sigmund Baumann, care presupune o societate
Pontifical pentru Cultură, care a prezentat învăţătura formată din indivizi singuri. El a citat cuvintele
Bisericii Catolice despre familie, sintetizată la Con- Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care spunea:
ciliul II Vatican, Excelenţa Sa Monseniorul Leon ,,Noua cultură a convieţuirii trebuie să fie mai ales o
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cultură a unor relaţii umane sănătoase. Succesul ei va
depinde în principal de spiritualitatea ei”.
Părintele profesor Nicolae Achimescu, în referatul
cu titlul: ,,Familia, model de comuniune într-o lume
tot mai individualistă”, a subliniat faptul că fericirea
omului se realizează în familie şi implică o comuniune a membrilor ei. În vechime, comuniunea se realiza în jurul focului din vatră, locul acestuia fiind luat
astăzi, în familiile moderne, de masa în comun.
Totodată, el a condamnat ,,convieţuirile libere”, o expresie a degenerării familiei, precum şi ,,căsătoria de
probă”, care este un concubinaj mascat.
Eminenţa Sa, Paul Poupard, a susţinut referatul cu
titlul: ,,Familia lui Dumnezeu. Iubirea Preasfintei
Treimi pentru omenire. Mărturia Bisericii. Familia în
Sfintele Scripturi, în tradiţia şi viaţa Bisericii. Un
mesaj creştin pentru societatea contemporană”, în
care a arătat: ,,Conciliul II Vatican a definit familia
drept ,,comuniune a Tatălui, a Fiului şi a Duhului
Sfânt”. Comuniunea este fructul şi manifestarea
acelei iubiri care, izvorând din inima Tatălui, se
revarsă în noi prin Duhul Sfânt pe care Iisus ni l-a dat,
pentru a face din noi o singură inimă şi un singur suflet”.
Părintele profesor Vasile Răducă a arătat că omul
este o realitate completă creată de Dumnezeu în dualitatea personală neuniformă, dar complementară,
bărbat-femeie. Dumnezeu a creat coexistenţă. Dualitatea sexelor, în care unul îl completează pe celălalt,
este voită de Dumnezeu. Căsătoria este expresia
voinţei lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, desfrânarea, violul, adulterul, perversiunile sexuale erau
sancţionate categoric. În Noul Testament, unitatea
dintre soţi este asemănată cu unitatea dintre Hristos
şi Biserică. Şi totuşi, astăzi s-a ajuns la o criză a familiei, din cauza necredinţei, a credinţei insuficiente sau
a lipsei harului lui Dumnezeu. Părintele profesor
arăta: ,,Îmi îngădui să spun că familia modernă este
în criză pentru că omul modern a pierdut familiaritatea cu Dumenzeu, este dezorientată pentru că a pierdut orientarea spre punctul fix indicat de busola
creştină, punct fix care nu este nici nordul, nici
apusul, ci ,,Răsăritul Cel de Sus”. Familia creştină are
nevoie de reorientare, dar aceasta nu va fi posibilă şi
fiabilă decât dacă se face întru Hristos, aşa cum a fost
El prezentat de Orientul primelor secole creştine”.
Monseniorul Leon Lemmenes a susţinut referatul
cu titlul: ,,Familia omului. Familia conjugală în contextul crizei actuale. Familia în Europa, într-un timp
de criză economică şi spirituală, în societăţile occidentale şi orientale. Probleme, tendinţe, perspective”,
în care a făcut o abordare pastorală a temei referitoare
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la familia creştină. Situaţia din Belgia este
cutremurătoare. Aici sunt împărtăşite ideile sociologului german Ulrich Wehler, care îndeamnă pe oameni să-şi creeze o viaţă proprie, să facă abstracţie de
modelele transmise de tradiţie, să-şi construiască, în

Rubens, Sfânta Familie cu
Sfânta Elisabeta, 1615
mod liber, o biografie proprie, să excludă total pe
Dumnezeu din viaţa lor. Toate aceste manifestări sunt
numite de Wehler ,,democraţia în miniatură”, libertatea individului de a-şi crea o viaţă proprie, de a se
elibera de legăturile cu familia sau cu comunitatea
religioasă din care face parte. Care este rezultatul
acestor idei, în Belgia? Numărul divorţurilor a crescut
rapid, 40% din copii nu locuiesc împreună cu ambii
părinţi. Parlamentul belgian a aprobat în 2003
,,căsătoria gay”, între doi homosexuali sau între două
femei. Mai mult, legea belgiană recunoaşte acestor
cupluri gay căsătorite, şi dreptul de adopţie. Astfel de
căsătorii se înregistrează aproximativ 1000 pe an în
Belgia. În cazul familiilor destrămate, un băiat de 12
ani s-a sinucis pentru că nu mai suporta certurile dintre părinţii lui divorţaţi, pentru că nu mai suporta să
fie disputat între tată şi mamă. Iată unde duce cultivarea individualismului, libertatea greşit înţeleasă,
într-o societate în care fiecare decide cum doreşte să
trăiască, într-o societate secularizată în care glasul lui
Dumnezeu se chinuie să se facă auzit.
În încheierea simpozionului, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a rostit aceste cuvinte: ,,Toate referatele au fost extrem de importante şi de interesante.
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Toţi vorbitorii au arătat că singurătatea e un blestem,
iar comuniunea este o binecuvântare. Comuniunea
poate fi biologică şi spirituală. Prin comuniunea
biologică înţelegem familia naturală sau conjugală,
familia civilă (urbană sau rurală), familia continentală
şi cea planetară sau globală. Familia spirituală o constituie parohia (comunitatea urbană sau rurală), precum şi familia monahală, în care se nasc duhovniceşte
fii şi fiice. Atât în familia biologică, cât şi în familia
spirituală, întâlnim părinţi, copii, fraţi şi surori.
Singurătatea, care este o luptă a individului împotriva
naturii sale, se manifestă prin divorţ sau suicid.
Omul este născut din comuniunea de iubire a
mamei şi a tatălui, pentru comuniune. Criza familiei
se manifestă astăzi prin concubinaj, adică o
convieţuire temporară, de probă, şi prin divorţ. Sfântul Grigore Dialogul, în lucrarea sa ,,Regula pastoralis”, pune accentul pe iertare şi ajutor reciproc, ca
metode pentru menţinerea unităţii familiei.
Familia creştină este o biserică în miniatură. Mântuitorul Iisus Hristos transformă căsătoria în sacrament. Familia creştină este martoră a iubirii lui
Dumnezeu pentru marea familie umană. Modul de a
vieţui în familie trebuie să devină o mărturie
misionară. O familie binecuvântată cu armonie este o
lucrare de mărturisire vizuală a iubirii lui Dumnezeu
pentru umanitate. Biserica este un loc de întrajutorare
reciprocă, pentru ca popoarele să devină o familie
întreagă.
Revelaţia biblică este baza pentru adevărata redresare a familiei. Omul este fiinţă complementară,
bărbat şi femeie, iar familia este o coexistenţă, nu o
existenţă paralelă, pentru că nu e formată din monade
paralele, ci este vorba de o coexistenţă. Omul este
fiinţă personală, nu individ, are un nume şi are un
chip, iar persoana se împlineşte numai când iese în
întâmpinarea celuilalt. În Sfânta Treime, această
relaţie se numeşte perihoreză, adică fiecare persoană
are în centrul vieţii sale o altă persoană, nu pe sine
însăşi. Celălalt este centrul atenţiei şi iubirii persoanei. Familia nu implică egoism. Egoismul este
depăşit de iubire, de autodăruire şi de sacrificiu, iar
cuvintele iubire jertfelnică sau iubirea ca dăruire de
sine sunt foarte greu de înţeles astăzi. În Noul Testament, căsătoria se înalţă în har prin prezenţa Mântuitorului în familie. Păcatul a venit în lume printr-o
familie, printr-un cuplu, Adam şi Eva, şi prima minune a Mântuitorului Iisus Hristos este săvârşită în momentul întemeierii unei familii la nunta din Cana
Galileii. Sfântul Efrem Sirul spune că precum apa a
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fost transformată în vin şi a adus bucurie, tot aşa
căsătoria naturală este transformată în binecuvântarea
de a fi icoana eshatologică a iubirii dintre Hristos şi
Biserică.
Pentru întemeierea unei familii, se cere din partea
mirilor o pregătire etică, morală. Din păcate, astăzi se
pune accentul la o căsătorie, pe ritual. Semnificaţia
spirituală a Tainei Cununiei se uită. Când încep să
apară probleme, lipsa de educaţie religioasă îşi spune
cuvântul. Se impune cateheza pentru tineri, intensificarea vieţii lor religioase ca bază a vieţii familiale.
Omul este un suflet întrupat, este o fiinţă iubitoare şi
liberă. Se cuvine să nu fie doar o întâlnire de trupuri,
ci o întâlnire de suflete în cadrul căsătoriei.
Efectele globalizării se resimt şi asupra familiei.
Copiii se nasc în afara căsătoriilor, există familii
monoparentale, s-a aprobat căsătoria oamenilor de
acelaşi gen, bătrânii sunt abandonaţi. Este necesară o
întoarcere la miezul teologic şi spiritual al familiei.
Familia suferă şi din cauza izolării individului în
cadrul familiei. Copiii cresc izolaţi, părinţii nu mai
stau de vorbă cu ei, din lipsă de timp sau pentru că le
respectă ,,dreptul” de a sta în faţa televizorului sau
calculatorului. Sunt neglijate rugăciunea, postul, comuniunea euharistică, acestea fiind înlocuite prin
reţete de socializare prin Internet. Familia este
înlocuită printr-un contract de cohabitare. Societatea
devine o sumă de monade individuale. Banul, valuta
este singura valoare din univers. Totul se vinde pe
bani. Se vinde trupul prin prostituţie, se vinde sufletul
prin ideologia consumistă, care conduce la individualizare şi sinucidere.
Pentru a depăşi aceste probleme, este nevoie de dialog interreligios şi cultural. Bisericile din Orient şi
Occident au serbat anul acesta Paştile împreună. Ele
au nevoie de mai multă apropiere, de colaborare.
Europa se află în criză de sens: xenofobie, ură rasială.
Creştinii trebuie să fie oameni ai păcii, pentru că
Biserica este un loc al păcii. Când nu mai este
cultivată pacea, oamenii se înstrăinează unii de alţii.
Numai o sociologie prin ochii credinţei poate rezolva
criza actuală.
În concluzie, ruperea legăturii omului cu
Dumnezeu produce o serie de rupturi la nivelul
civilizaţiei umane, pentru că însuşi păcatul este o
ruptură în relaţia omului cu Dumnezeu”.
Pr. Constantin MĂNESCU – HUREZI
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Constantin C. Popian
- dramaturg, regizor şi actor în Bistriţa Vâlcii –

C. Popian în orchestra
Barbu Lăutaru
Dumitru BONDOC
Motto
„Teatrul este tot ceea ce spiritul uman a putut
să inventeze mai nobil şi mai util pentru formarea
şi poleirea moravurilor.
Fiindcă azi, mai mult ca oricând, el contribuie
la opera de refacere morală a satelor, este de datoria
preoţilor şi învăţătorilor săteşti ca, alături de biserică
şi şcoală, să dea toată cinstea cuvenită scenei.”
Constantin C. Popian1

L

a data de 28 ianuarie 2012, s-au înplinit 130
de ani de la naşterea celui ce a fost, timp de
peste şase decenii, unul din marii animatori şi promotori ai teatrului amator vâlcean, om de vastă cultură, artist, patriot şi memorialist de excepţie.
Personalitatea şi activitatea maestrului
Constantin C. Popian a marcat profound viaţa
artistică în judeţul nostru şi, mai ales, emulaţia
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culturală din Râmnicu Vâlcea,
în ceea ce priveşte teatrul amator din prima jumătate a
secolului XX. Pensionându-se şi retrăgânduse la Bistriţa la
frumoasa reşedinţă a
socrului său, preotul
Ion Mihăilescu, a fost
persecutat ani de-a rândul de regimul communist. I-a fost dat ca spre
sfârşitul vieţii sale tumultoase să revină pentru scurt
timp în prim-planul vieţii artistice vâlcene, calităţile
sale de mare animator şi realizator de teatru popular
fiindu-i, în sfârşit, recunoscute chiar de către regimul ce-l marginalizase. În rândurile ce urmează, voi
evoca pe scurt principalele aspecte legate de neobosita sa activitate teatrală desfăşurată în satul
Bistriţa şi Costeştii Vâlcii ce l-a adoptat încă din
tinereţe cu atâta dragoste şi înţelegere, aşa cum el
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însuşi le-a notat cu migală şi perseverenţă în memoriile sale, spre a le lăsa apoi posterităţii2.
La data de 28 ianuarie 1882 se năştea în localitatea
Cârtojani din plasa Neajlovului, judeţul Vlaşca (azi
judeţul Giurgiu) Constantin C. Popian, primul născut
al învăţătorului Constantin Popian şi al soţiei sale
Alexandrina, născută Stamatopol. Familia tatălui descindea dintr-un vechi neam de preoţi, atestaţi ca atare
începând anul 18003. Conform tradiţiei, satul
Cârtojani fusese întemeiat după anul 1821 de către
“cârdul Jienilor” veniţi ca martori în Divanul Ţării la
judecata haiducului Iancu Jianu.4 Am inserat
intenţionat această remarcă colaterală deoarece, aşa
cum se va vedea, umbra Jianului îl va însoţi pe marele
artist de-a lungul întregii sale vieţi.
După ce a absolvit primii ani de şcoală în satul
natal sub îndrumarea atentă a mamei sale şi sub vraja
poveştilor sau legendelor despre haiduci, animale fabuloase şi copilărind într-un cadru natural mirific,
tânărul Costantin Popian a urmat ca bursier cursurile
Şcolii Normale din Bucureşti aflată sub directoratul
profesorului Petre Gârboviceanu (cursuri pe care lea absolvit merituos în anul 1901). Avea doar 17 ani
când la 14-15 ianuarie 1899 a luat legătura pentru
prima dată cu fascinanta lume a Teatrului Naţional
bucureşten dominat de monştrii sacri C-tin Nottara şi
Aristiţa Romanescu,5 sădindu-se în sufletul sensibilului adolescent o pasiune statornică şi tumultoasă ce
l-a însoţit întreaga sa viaţă. De altfel, în acelaşi an va
pune el însuşi bazele unui “teatru de varietăţi”
împreună cu colegii săi de şcoală normală, colindând
cu juvenila sa trupă satele din împrejuirimile rurale
ale Bucureştiului. Era începutul teatrului itinerant şi
militant pe care viitorul maestru îl va practica mai târziu, cu atât de mult succes, în mai toate localităţile
judeţului Vâlcea dar şi în alte localităţi din ţară…
Privind retrospectiv, nu ştii ce să pui mai întâi în
evidenţă în activitatea acestui nobosit şi complex personaj: nesfârşita sa activitate ca om de teatru, prodigioasa sa activitate didactică desfăşurată pe parcursul
a 4 decenii, calităţile sale de dramaturg, regizor sau
rapsod popular, anii în care şi-a servit ireproşabil patria ca şi cadru militar în două războaie consecutive
sau, calităţile sale umane de excepţie.
Constantin Popian a debutat în activitatea teatrală
în anul 1898 la vârsta de numai 16 ani când, elev fiind
în clasa II-a normală, a dovedit calităţi reale de dramaturg în devenire, realizând o dramă în trei tablouri
(prelucrare proprie) după schiţa spaniolă “Adevărata
amiciţie”. La finele aceluiaşi an vine cu altă o prelucrare proprie numită “Naşterea lui Hristos,” după
sceneta religioasă “Vicleemul” (adică Betleemul) a
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lui Anton Pann. De această dată o va pune în scenă şi
o va juca împreună cu colegii săi de clasă, înaintea
vacanţei de Crăciun6 a anului 1898. Elevul Popian interpreta rolul lui Irod. Obţinând un succes neaşteptat,

C.C. Popian cu Theodor Geantă, 1930
(colecţia Petre Petria)
la solicitarea directorului şcolii normale, piesa se va
juca din nou pe data de 24 ianuarie 1899, succesul
fiind deplin. După absolvirea Şcolii Normale, satisfacerea stagiului militar i-a prilejuit apoi noi oportunităţi în a-şi pune în valoare talentul său regizoral şi
interpretativ astfel că, odată cu direcţionarea carierei

sale pedagogice spre Bistriţa Vâlcii, era pregătit să-şi
arate din plin măsura capacităţii şi talentului său ca
om de teatru...
Iată-l deci sosit la 1 septembrie 1904 ca proaspăt
pedagog ce avea să predea lucrul manual şi muzica la
Orfelinatul Corpului Didactic ce funcţiona de numai
un an, în incinta Mănăstirii Bistriţa. Aici a fost primit
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cu multă bunăvoinţă şi încredere de către directorul
Ion Gh. Dumitraşcu, împreună cu corpul său profesoral. Nu au trecut decât două săptămâni de la instalarea sa pe post când două afişe dibaci ticluite
anunţau că în data de 14 octombrie, în sala mare a
Orfelinatului, se va juca piesa cu subiect istoric “Cetatea Neamţului” de Vasile Alecsandri, sub conducerea artistică a tânărului Constantin Popian!7 Succesul
a fost uriaş: ovaţii, urale şi mare zaiafet cu negustorii
horezani, ce a ţinut până la miezul nopţii! Aşa debuta
maestrul la numai 22 de ani în localitatea sa de suflet,
Bistriţa şi în care după 55 de ani (în ultimul an al vieţii sale), soarta avea să-i hărăzească ultima sa punere
în scenă: spectacolul grandios intitulat Iancu Jianu.
Dar să nu anticipăm... În lunile şi anul următor spectacolele teatrale montate de tânărul pedagog se vor
ţine lanţ: s-au jucat la Bistriţa piesele Naşterea lui
Cristos, Cinel-Cinel şi Florin şi Florica, la Horezu
drama Traian şi Decebal, la Costeşti a montat spectacolul intitulat O şezătoare iar în sala Adreani din
Rm. Vâlcea a reluat cu succes piesa de debut bistriţean, Cetatea Neamţului. Era debutul său în capitala
judeţului, unde va activa mai apoi vreme de 33 de ani.
După numai un an, în 1905, Constantin Popian se
căsătorea cu Maria, frumoasa fată a preotului Ion
Mihăilescu din localitate iar la mondenul eveniment
avea să participe numai lume bună din Bistriţa,
Costeşti, Râmeşti şi Târgul Horezului. Dar maestrul
se „căsătorise” anterior şi cu teatrul, astfel că nu e de
mirare că nunta ce avea loc în marele salon voievodal
al mănăstirii, urma să încheie grandios cu punerea în
scenă, în faţa distinşilor invitaţi, a vodevilului O
nuntă ţărănească de Vasile Alecsandri. Dar tânărul
ginerică, căruia toată viaţa a promovat în creaţia sa
autenticul, a permis ca în contextul scenei I-a să se
tragă cu o puşcă adevărată, al cărei glonţ a luat viaţa
unui copil apărut de niciunde, în spatele cortinei...8
Din fericire, atât de iubit se făcuse artistul în cercurile
intelectuale în scurtul său periplu bistriţean de până
atunci, încât după circa un an de anchetă va reuşi să
iasă basma curată, din acest tragic eveniment al vieţii
sale!
Deşi a predat apoi la şcolile din satele Râmeşti
(1905-1907) şi Costeşti (1907-1908), artistul şi-a continuat cu obstinaţie crezul său artistic iar piesele montate de către acesta cu ocazia desfăşurării Cercurilor
şcolare sau cu ocazia încheierilor de an şcolar au fost
jucate într-un ritm demn de invidiat: în 1906 drama
ţărănească Lipitorile satelor, de Alecsandri, în anul
1907 piesele Traian şi Decebal, Boccacio, Năpasta,
O noapte furtunoasă, Sânziana şi Pepelea, Dreptatea
de azi (aceasta din urmă, pe scena teatrului Adreani
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din Rm. Vâlcea), etc. Demn de remarcat că în demersul său a obţinut fertilul concursul unor talentaţi localnici din Costeşti, de care artistul îşi va aminti la
vârsta senectuţii, cu deosebită plăcere. Tot din acea
perioadă, adică din anul 1905 şi pe când se afla la
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Mânăstirea Horezu, a schiţat şi a început să lucreze
neobosit la apoteoza creaţiei sale artistice, poemul
Iancu Jianu, finalizat abia în anul 1935.9
Începând cu data de 1 sptembrie 1909 Constantin
Popian va fi numit efectiv ca profesor suplinitor la
Seminarul teologic ce funcţiona din anul anterior la
Mănăstirea Bistriţa, la catedra de lucru manual. Urmează aşa cum îi stătea în fire, montarea în cascadă a
unor spectacole tearale precum Morţii de la Plevna,
Curcanii, Rotarul, Harţă Răzeşul, şi altele. În luna
august 1910 artistul C-tin Popian, avea să cunoască
efectiv pe marele poet George Coşbuc şi pe scriitorul
Alexandru Vlahuţă, sosiţi la Seminarul de la Bistriţa
în calitate de inspectori şcolari. Erudiţia şi talentul
maestrului asupra acestora a fost deosebită.1 Seminarul teologic mutându-se în toamna anului 1911 la Rm.
Vâlcea, începând cu data de 3 septembrie a aceluiaşi
an profesorul Constantin Popian va fi încadrat în noua
locaţie, tot ca profesor la catedra de lucru manual.
Se încheiau astfel primii 7 ani de profesorat de şi
de activitate artistică tumultoasă la Bistriţa Vâlcii, localitate ce l-a marcat profund întreaga sa viaţă. Avea
să revină şi să se stabilească pe aceste meleaguri abia
în anul 1942, după ce viaţa sa cunoscuse bucurii dar
şi drame demne de a se constitui în subiectul unui
captivant roman.
Nu ne vom opri asupra dramelor petrecute în familia artistului, amintind totuşi că la data de 10 iulie
1940 îi moare într-un accident Titi, gimnast de performanţă, aviator şi fiul său favorit. Peste numai trei
luni, în septembrie acelaşi an, profesorul C-tin Popian
se va pensiona, retrăgându-se îndurerat şi definitiv la
casa socrului său din satul Bistriţa. Spre a-şi rotunji
modestele venituri, se va fi încadra ca şi casier la Fabrica de cherestea Arnota din localitate, bineînţeles
cu condiţia să se ocupe de activitatea artistică a acesteia. Urmează un ciclu de 27 de ani marcat de privaţiuni de neimaginat în ultimii ani de război dar mai
ales în anii regimului comunist, dar în care artistul va
da dovadă de noi valenţe pe tărâm cultural, în toate
acele condiţii vitrege. Deşi în luna mai 1944 va pierde
încă un fiu, pe Dragoş, îşi va găsi alinarea tot în teatrul amator, montând la 2 iulie 1944 la Costeşti drama
istorică Tudor, în care va interpreta el însuşi rolul principal.1 Dar vor apărea în curând şi bucurii legate de
familia sa: la data de 25 ianuarie 1947 î-şi căsătorea
la Mănăstirea Bistriţa pe fiica sa Alexandrina (Dida)
cu juristul Petre Dragu (părinţii lui Cătălin Dragu-Popian) iar la 31 august 1947 se căsătorea şi Dinu, alt
fiu al său, cu Elena (Nuşa) Brânzan, părinţii lui Doru,
Crişan şi Bogdan Popian.
Urmează în viaţa maestrului, la Bistriţa, o perioadă
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de fecundă activitate teatrală şi artistică, din care spicuim doar câteva exemple în acest sens. Astfel, cu
clasa a VIII-a a Seminarului din Rm. Vâlcea va regiza
opereta Ţiganii, conducând el însuşi orchestraţia; la
23 martie 1948 va prezena aceeaşi operetă la Craiova;
la 26 martie 1948 va regiza în interpretarea colectivului de la fabrica Arnota drama Lupii, pe scena teatrului Adreani din Rm. Vâlcea; la 11 iunie 1848 va
prezenta piesa Din vremuri grele, interpretând rolul
lui Tudor Vladimirescu; la 20 noiembrie 1948 va interpreta la căminul cultural din Costeşti rolul lui
Tănase Carâmb în piesa La necaz. În acelaşi an va fi
încadrat ca şi coordonator al ansamblului artististic al
Societăţii Foretiere Arnota (redenumită din anul
1951 IFET Hortezu, dar cu sediul tot în Bistriţa)1
unde, timp de 10 ani va cunoaşte nenumărate succese
pe tărâm cultural-artistic. Putem aminti în noua conjuctură pezentarea la data de 2 marie 1951 la Horezu,
cu colectivul din Bistriţa, a piesei Fiul meu şi în care
va interpreta rolul profesorului (piesă reluată mai apoi
pe 25 martie în sala mare a Mănăstirii Bistriţa) sau a
pieselor Mort fără lumânare, Doctor fără voie,
Avarul, Sânziana şi Pepelea, etc. În anul 1954 numindu-se un nou director al instituţiei, activitatea teatrală se va destrăma pentru o perioadă de timp,
reluându-se apoi în anul 1955. Incredibil, pensionarul
C-tin
Popian era mai fecund şi activ decât în tinereţe! Piese de mare prestigiu vor fi regizate şi prezentate de maestru în anii următori: Nunta lui Figaro,
Bărbierul din Sevilia (la Horezu, 1954), Rusaliile şi
Harţă Răzeşul (la Horezu şi Băbeni, 1955), Năpasta
(1956), comedia A furat-o pădurea (1957) şi multe
altele. De fiecare dată C-tin Popian promova oameni
cu talent artistic din Bistriţa şi Costeşti, inerpretând
el însuşi rolurile principale (când era cazul) sau interpretând la vioară în orchestră, alături de vestiţii lăutari
bistriţeni Fănică şi Puşa Barabancea sau Victor
Stoica. Dar să nu uităm, în toată această perioadă bătrânul artist era încadrat la IFET când ca şi întreţinător
de drumuri, când ca primitor-distribuitor de materiale,
când în alte modeste funcţii pe plan local. Dar ce
conta: în aceste ipostaze acesta putea să-şi materializeze pasiunea sa de-o viaţă: slujirea cu devotament a
Thaliei, chiar şi în varianta sa rurală.
În fine, apogeul creaţiei artistice şi regizorale a
maestrului din perioada anilor ’50 a fost atins la
marea sărbare din data de 1 mai 1957 ce a avut loc
dincolo de defileul Bistriţei, Întrerâuri, în plin peisaj
montan. Cu acest prilej a regizat cu un dosebit succes,
în faţa a peste 1500 de sindicalişti forestieri şi a familiilor acestora de pe Valea Bistriţei şi Luncavăţului,
revista de mare amplitudine, O sărbătoare în munte.1
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Constantin Popian era şi crainic, şi interpret, cănta şi
cu orchrstra... În consonanţă cu noul realism socialist
în vogă, în revistă apăreau roluri de ţapinari, cosaşi,
tractorişti, cabaniste, frânari şi ingineri, în şuieratul
atent regizat al mocăniţei forestiere, dibaci camuflată
în zăvoiul din apropiere! Mulţimea în extaz scanda
incontinuu: nea Costică! nea Costică!... şi berea sau
vinul curgea în valuri, asezonat cu mititeii socialismului victorios. A fost cântecul de lebădă al creaţiei
artistului, deoarece vreme de 10 ani va intra înter-un
con de umbră cu totul nemeritat din partea regimului,
îndurând la Bistriţa alături de soţia sa bătrâneţea şi sărăcia. În anul 1959 a trebuit să asiste neputicios la destrămarea obştii de maici din Mănăstirea Bistriţa şi la
alungarea prietenelor sale de-o viaţă, eruditele şi bunele maici Olga şi Teodosia Gologan. Doar corespondenţa cu prietenii şi admiratorii săi de-o viaţă şi vizita
dragilor lui nepoţi, oaspeţii permanenţi ai vacanţelor
de vară, îi mai atenuau din monotonia vieţii la ţară.
În tot acest răstimp, Constantin Popian a avut însă răgazul de a-şi cizela, corecta şi a aduce la forma finală
lucrările de dramaturgie proprii, precum dramele istorice Sfânta noapte, Sânge nevinovat, Din vremuri
grele, Ţiganii, Povestea neamului, dar şi montajul istorc Haiducii, avându-l ca erou pe Iancu Jianu, obsesia sa de-o viaţă...
A fost “redescoperit” şi repus în valoare spre sfârşitul vieţii sale de către profesorii costeşteni Voineag
Nicolae, Aurelian Stoican şi Dorel Martinescu, cu
sprijinul nemijlocit al altor tineri pe atunci profesori
râmniceni de prestigiu, ce aveau un cuvânt de spus în
cultura vâlceană: Gheorghe Deaconu şi Ioan Şt.
Lazăr. Aşa a avut ocazia să vadă din nou rampa scenei
şi să se producă, octogenarul artist!
În ajunul zilei de Sfânta Marie Mare a anului 1967
Constantin Popian, alături de profesorii costeşteni
sus-citaţi şi de un colectiv artistic costeştean punea în
scenă în foişorul Dionisie de la Mănăstirea Hurezi
drama istorică “Moartea lui Brâncoveanu”, în faţa a
peste 10.000 de spectatori.1 Piesa a fost apoi reluată
la Costeşti şi la Mănăstirea Mamu. A atras atenţia şi
radio-difuziunii, înregistrându-i-se câteva recitări de
excepţie precum Peneş Curcanul, fiind prezentat drept
rapsod popular. Mai mult, în luna octombrie 1967 este
cooptat în colectivul de redactare a Istoricului Culturii
pentru judeţul Vâlcea.1 În fine, în data de 18 mai 1969
ansamblul folcloric Iancu Jianu din Costeşti, sub
bageta magică a maestrului, se va clasa pe locul I la
festivalul Cîntarea României, faza interjudeţeană, urmând a se deplasa la Craiova, spre a concura în
următoarea fază cu alte 4 judeţe. Dar, la cei 87 de ani
ai săi, extenuat de desele repetiţii, deplasări şi con41

cursuri, bătrânul artist era la limitele puterii. Într-un
final, inima sa îmbătrânită şi mult încercată îi va ceda
în ziua de 10 august a aceluiaşi an, în sufrageria casei
sale din Bistriţa. Cortegiul funerar va pleca spre Rm.
Vâlcea în data de 11 august, fiind întâmpinat pe tot
parcursul comunei Costeşti de sute şi sute de săteni
îndureraţi, care-şi plângeau la propriu maestrul. Aşa
a părăsit pentru todeauna meleagul bistriţean un mare
om de cultură cum puţini a avut judeţul Vâlcea şi localitatea Costeşti, un simbol pentru viitorime şi un îndemn pentru noi cei de astăzi, de a-i populariza şi a-i
duce mai departe crezul său nobil. Un prim dar important început l-a făcut nepotul său, preotul Cătălin
Dragu Popian, ce i-a intreţinut şi recondiţionat casamuzeu de la Bistriţa şi i-a publicat Memoriile
maestrului, în 4 volume. Trebuie amintit şi efortul
continuu al nepotului său Bogdan Popian de a-i cinsti
memoria, aşa cum este şi simpozionul de faţă. Şi, nu
în ultimul rând, să reliefăm şi aportul nemijlocit al oamenilor de cultură Stoica Elena, Claudiu Tulugea,
Deaconu Gheorghe şi Ioan Şt. Lazăr şi alţii, în a
păstra vie în atenţia contemporaneităţii efigia marelui
artist.

1
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În anul 2007 nepotul lui C-tin C. Popian, preotul
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CERCETAREA ŞTIINŢIFICOTEHNICĂ DIN JUDEŢUL VÂLCEA
PREZENT ŞI PERSPECTIVE

Î

n ziua de 23 noiembrie 2011, a avut loc la
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură (SCDP) Vâlcea masa rotundă cu tema
Cercetarea ştiinţifico-tehnică din judeţul Vâlcea –
prezent şi perspective, organizată de către Forumul
Cultural al Râmnicului (FCR) în parteneriat cu gazda
ei. Este pentru a doua oară când SCDP Râmnicu Vâlcea oferă un cadru şi o atmosferă propice desfăşurării
unei astfel de dezbateri, prima fiind în urmă cu exact
doi ani. Post factum putem spune că manifestarea a
fost un succes iar pentru aceasta ne facem o datorie
de onoare din a mulţumi în primul rând conducerii
SCDP care, în ciuda situaţiei dificile în care se află
sau mai exact – a fost adusă această unitate de elită a
cercetării pomicole din România, a manifestat o totală
deschidere spre a colabora cu FCR în vederea organizarii ei.
La manifestare au participat în primul rând reprezentanţi din partea tuturor unităţilor de cercetare
ştiinţifico-tehnică din judeţul Vâlcea: Gheorghe Ioniţă
de la Institutul de Criogenie şi Separări Izotopice
(ICSI) Râmnicu Vâlcea, Emilian Georgescu de la
Centrul de Cercetare (CC) Oltchim, Maria şi Nicolae
Ţarălungă de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti – Sucursala Râmnicu Vâlcea, Daniel Dinu de la Staţiunea
de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Drăgăşani şi Ion Botu, Mihai Botu,
Silvia Preda, Andreea Giorgotă, Andreea Lazăr şi
Anca Aleca de la SCDP Vâlcea. Din partea Societăţii
Inventatorilor din România (SIR) – Filiala Vâlcea au
fost prezenţi Petre Vasilescu, Petre Cichirdan şi subsemnatul, ultimii doi – membrii ai FCR. Camera de
Comerţ şi Industrie (CCI) Vâlcea, organizatoarea recentului Salon Hervex 2011, a fost reprezentată de
către Gheorghe Rizoiu iar SC Hidroelectrica SA şi
AGIR Vâlcea au fost reprezentate de către Constantin
Pârâianu şi Mihai Sporiş, ultimul – membru al FCR.
O reprezentare consistentă a avut-o DSV Vâlcea prin
Florinel Constantinescu, Cristian Cumpănăşoiu,
Mihaela Dima, Radu Văsuţ, Florian Monea, Emilian
Floricel, Iulian Giuroiu, Bucur Colţ şi Vasile Ciocan.
Au mai participat Vasile Grevuţu, Dan Gogiu, Ştefan
Stăiculescu şi Gheorghe Cărbunescu – membrii ai
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Ion Botu, Marian Pătraşcu, Vasile Grevuţu

FCR, primul fiind de altfel şi coorganzator al manifestării alături de subsemnatul. În fine, au fost prezenţi
la această manifestare reprezentanţi ai mass media
scrise şi audio-vizuale cărora, în calitate de organizaGheorghe Rizoiu, Constantin Pârâianu, Mihai Sporiş

tori ţinem să le mulţumim pentru sprijinul acordat.
Cum era şi normal, primul cuvânt după deschidere l-au avut gazdele prin dl. prof. univ. dr. Ion
Botu, directorul SCDP Vâlcea care a prezentat asis-

Prim plan - Florinel Constantinescu
tenţei informarea intitulată „Cercetarea pomicolă vâlceană – deschizătoarea de oportunităţi pentru
economia horticolă din România”. Pe lângă realizările
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acestei importante unităţi de cercetare ştiinţifico-tehnică din judeţul Vâlcea, una dintre ultimele 4 care mai
există în România, de unde în 1989 existau 26, autorul
a prezentat şi situaţia grea în care se află astăzi unitatea, concluzia fiind că se urmăreşte în mod intenţionat
desfiinţarea ei. De ce şi de către cine nu este greu de
bănuit iar aceste lucruri se cunosc fiind larg dezbătute
în presa vâlceană.
După intervenţia domnului director al SCDP
Vâlcea, timp de peste o oră masa rotundă s-a transformat practic într-un simpozion întrucât cinci din cei
nouă participanţi din partea DSV Vâlcea au prezentat
rezultatele unor cercetări proprii realizate în cadrul
studiilor doctorale aflate în desfăşurare sau finalizate.
A fost o surpriză plăcută pentru subsemnatul ca moderator, dar şi pentru ceilalţi participanţi, să conststăm
existenţa unor preocupări de cercetare ştiinţifică întro unitate de serviciu public, deci numai din dorinţa de
perfecţionare a unor angajaţi.
În partea a doua a manifestării, revenind la caracterul ei de masă rotundă, fiecare reprezentant al
unităţilor de cercetare ştiinţifico-tehnică din judeţul
nostru au luat pe rând cuvântul şi au prezentat situaţia
actuală din cadrul unităţilor respective, greutăţile cu
care se confruntă generate în special de lipsa finanţării
şi unele soluţii de relansare. SCDP Vâlcea şi SCDVV
Drăgăşani se confruntă în principal cu diminuarea
continuă a suprafeţelor experimentale din cauza unor
retrocedări total aiurea făcute sub influenţa (şi interesul?) factorului politic. CC Oltchim Râmnicu Vâlcea
şi-a diminuat drastic activitatea, de altfel „în pas” cu
unitatea productivă din cadrul căreia face parte. Dacă
în 1989 Centrul de Cercetări Râmnicu Vâlcea avea
350 de angajaţi, finanţându-se din contracte de cercetare, dar şi din comercializarea propriei microproducţii, astăzi CC OLTCHIM mai are doar 16 angajaţi, şi
aceştia aflaţi mai tot timpul în şomaj tehnic! Singurele
unităţi de cercetare din judeţ care mai fac încă faţă situaţiei dezastruoase în care se află economia României sunt ICSI Râmnicu Vâlcea şi ECOIND –
Sucursala Râmnicu Vâlcea, prima – pentru că realizează cercetări avansate într-un domeniu special, aşa
cum este cel nuclear, orientându-se către elaborarea
de tehnologii neconvenţionale de producere a energiei, cum ar fi pilele de combustie pe bază de hidrogen, dar şi pentru că a devenit în timp un partener de
încredere în cadrul unor colaborări internaţionale, iar
cea de-a doua – pentru că activează într-un domeniu
de mare actualitate – ecologia, iar tehnologiile şi serviciile de monitorizare pe care le realizează sunt absolut necesare oricărei societăţi comerciale care vrea
să respecte legislaţia europeană privind protecţia mediului.
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Reprezentanţii SIR – Filiala Vâlcea, Petre
Vasilescu şi subsemnatul, ne-am referit la cercetarea
ştiinţifico-tehnică independentă, primul prezentând pe
scurt o cerere de brevet recent depusă la OSIM care
se referă la un procedeu de activare a apei cu utilizare
în scopuri terapeutice iar subsemnatul menţionând
două cereri de brevet recent depuse la OSIM, în colaborare cu o fostă colegă
de facultate de la
Universitatea Bucureşti
şi care se referă la procedee de obţinere a unor
produse de vernisare
după restaurare a picturilor (icoane) şi, respectiv,
obiectelor de patrimoniu
Radu
din lemn. Aspecte de inVasuţ
ventică şi de strategie în
domeniul hidroenergeticii au fost prezentate de cei doi
specialişti de la Hidroelectrica.
Au urmat dezbateri intense la care au participat toţi cei prezenţi. CCI
Vâlcea şi AGIR Vâlcea
au asigurat asistenţa că
cele două structuri vor
acorda tot sprijinul cercetării ştiinţifico-tehnice
vâlcene prin asigurarea
unui cadru organizatoric
adecvat desfăşurării actiDaniel
vităţilor de cercetare şi
Vasiloiu
promovării rezultatelor
acestora.
În cursul intervenţiilor mele în calitate de moderator, am precizat între altele motivele pentru care
FCR a avut iniţiativa organizării unei astfel de acţiuni.
Ca ONG cultural activ, care urmăreşte să ofere un
cadru propice manifestării creative a membrilor săi,
indiferent de domeniul profesional din care provin,
FCR şi-a propus în urmă cu câţiva ani şi, zicem noi –
a şi reuşit, să evidenţieze faptul
că şi creativitatea din domeniul
tehnic este parte componentă a
culturii, nu doar aceea din domeniul umanist cum în mod
eronat se mai înţelege încă de
mulţi neavizaţi sau care pur şi
simplu susţin cu obstinaţie că
doar creaţiile din domeniile ştiinţelor umaniste au menirea de
Mihaela Dima a forma cultura unui popor sau
a unei perioade istorice. Aşadar,
mulţi membrii ai FCR sunt orientaţi către actvităţi de
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cercetare ştiinţifică umanistă sau tehnică iar acest
ONG, despre care unii îşi dau cu părea într-o totală

MĂRIAN
CHIRCUŢ
(fragment din romanul Viaţa ca o
provocare, Editura Fortuna, 2010)

Dan Gogiu
Gheorghe Ioniţă
necunoştinţă de cauză (o meteahnă ancestrală aş
spune a poporului român şi, din păcate, nu singura),
are meritul de a-i reuni şi a asigura un cadru propice
manifestării creativităţii membrilor săi în toate domenile. Aşa de pildă, există membri de formaţie tehnică ce au început să exceleze în domenii umaniste
– publicistică, literatură, istorie, arte plastice, dar şi
membrii de formaţie umanistă preocupaţi de tehnica
actuală, de exemlu de tehnologia informaţiei şi utilizarea internetului
pentru realizarea cercetărilor proprii. La
urma urmei, nici un
creator dintr-un domeniu umanist nu-şi
poate releva valoarea
fără abilitatea de a se
racorda la tehnicile şi
tehnologiile moderne.
În acest sens FCR Emilian Georgescu
este un exemplu al
unei realităţi de necontestat: graniţa între cultura tehnică şi cultura umanistă este din ce în ce mai difuză
în condiţiile tehnicii şi tehnologiilor actuale (v. Valenţele culturale şi economice ale creaţiei ştiinţificotehnice, în „Studii vâlcene”, serie nouă, nr.II (IX),
2006, p. 113-125).
Revenind la masa rotundă trebuie să mai
prcizez faptul că pe tot parcursul ei participanţii au
avut posibilitatea de a degusta diverse soiuri de
fructe puse la dispoziţie într-un aranjament realizat
cu bun gust de către gazde iar la sfârşit aceleaşi
gazde au oferit şi un mic protocol pe parcursul căruia
discuţiile au continuat. Manifestarea s-a încheiat cu
înduioşătoarea romanţă „De ce m-aţi dus de lîngă
voi?” inerpretată magistral de către prietenul nostru
ing. Gheorghe Cărbunescu.
Mulţumim încă o dată gazdelor şi presei
scrise şi audio-vizuale vâlcene care au popularizat
pe larg evenimentul.
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…D

e nenumărate ori, văzându-i pe amândoi
stând „zmirnă” cu urechile ciulite lângă
aparatul de radio „Olympia” de la „Telefunken”
pentru a asculta Radio „Europa liberă”, Oara îi
spunea lui Mărian:
– Într-o bună zî ai s-o păţăşti tu! O auzî
careva şî te-o pârî, ştii tu c-ai măi păţât-o atunci cân’
ai cântat „Deşteaptă-te române” în puţ. Şî frati-to,
Laie Şâtoianu n-a făcut el puşcărie du pă urma cântatuli? Chiar, mă şî mir că n-ai făcut şî tu puşcărie
atunci da’, e drept, tu ai cântat în puţ, frati-to – în
gura mare la Cebuc în cârciumă. A…, da’ tu ai avut
noroc cu Toader şî cu Vetuţa Bărî, c-al’fel o-ncurcai,
ce măi!
– Fă muiere, mă măi hănţăni mult la cap, cacuş plec la Trocărel şî beau până mâine dimineaţă,
’tu-ţ care-a făcut neam muieresc pă lumea asta! – se
burzuluia Mărian la nevastă care, de teamă să nu-şi
pună în practică ameninţarea, închidea deîndată
pliscul; toate ca toate, dar nu-l suporta deloc atunci
când se-mbăta. Cât priveşte remarcile făcute, aşa
era, ambele erau adevărate.
În armată era să devină ofiţer. La scurt timp
după concentrare, era prin 1947, cum nu era deloc
prost, a fost trimis la o şcoală de gradaţi din Oradea.
După câteva luni însă, mai marii acelei şcoli au fost
înştiinţaţi – o turnătorie, desigur – că fratele lui cel
mare, Laie Chircuţ, zis şi Şitoianu, fost sergent în
Corpul de Gardă Regală, fusese legionar şi şef de
cuib. Ca urmare, şi-a continuat armata la…
„diribau”.
După liberare, Mărian s-a apucat să sape un
puţ peste drum de casa lor, la colţul casei soră-si,
Găzăroaia, îl ajuta Ion Jerpelea, săpau cu rândul. În
ziua în care trecuse de 20 de metri, pământul începuse să mustească iar el, bucuros că dăduse de apă,
s-a apucat să cânte în gura mare „Deşteaptă-te
române!”; ştia că era interzis aşa ceva, dar şi-a spus
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în sinea lui: „Măi dă-i draculi, doar nu m-or auzî!”.
Dar l-a auzit Toma, frizerul, un comunist înfocat,
tocmai trecea pe acolo, stătea pe la mijlocul uliţei
Capul Satului:
– Cine cântă, fă Vetuţo aşa cu foc în puţ,
Mărian Chrcuţ or’ Ion Jerpelea? – a întrebat-o el pe
Vetuţa lui Majuru care scotea pământul din puţ
ajutată de Toader, ungurul pripăşit nu se ştia cum
la ei în sat după război. Era ceva ciudat la mijloc
cu pripăşirea lui în satul lor, căci nu era ungur din
România, ci ungur din Ungaria, încă vorbea stricat
româneşte. Stătea într-o „hodaie” la Florica Onii,
nu plătea nimic, o mai ajuta prin gosodărie pe
bătrâna Onoaia, iar el trăia din spartul lemnelor pe
la oameni, era mătăhălos ca un urs dar tare blând
şi harnic.
– Ia, nici unu’, nici altu’, nea Gheorghe, e
unu’ din Tarapana, tomnit de Mărian, e adâncime
mare, i-a fost frică şî lui şî lu’ Ion Jerpelea să să
măi bage în puţ – i-a răspuns Vetuţa.
Neîncrezător, Toma s-a apropiat de ghizdul
din lemn al puţului şi, aplecându-se peste el, a strigat:
– Băî, Măriene!
– Ce, bă, care ieşti acolo, ce vrei? – i-a
răspuns Mărian.
– Vez’ fă, Vetuţo, că e Mărian Chircuţ, e
reacţâonar, de ce-l acoperi, hai? – a şi luat-o la „îndurete” Toma pe Vetuţa.
– Tale să faci bine să-ţ’ vez’ de treabă, ai
auzât? – s-a burzuluit Vetuţa la Toma iar Toader a
sărit şi el în apărarea lui Mărian:
– No, mă, Gheorghe, da’ ce dacă asta
Marean chintă, mă, că-i frumos, no, de ce spui tu,
mă, că omu’ asta-i reacţâonare, ce ţ-o făcut ţâe asta
marean, că dore numa’ omu bun chintă, no, aşa să
ştii tu, mă, Gheorghe, no!...

manevră continuând să se ocupe şi de gospodărie
(lucra „12 cu 24”, făcând naveta Câineni-Sibiu, iar
când venea din tura de noapte nu se odihnea ci îşi
lua uneltele – sapa, coasa, furca, toporul – şi
mergea pe jos 1-10 km până la alte „locuri de
muncă”.
S-a căsătorit în 1952 cu Maria Costea, zisă şi
Oara lu’ Hobza, devenită după căsătorie Oara lu’
Mărian al lu’ Chircuţ, azi în vârstă de 80 de ani.
A avut 2 copii:
– Marian, 59 de ani, pensionar, fost cercetător

Familia luiMarian N. Pătraşcu

chimist, absolvent al Liceului „N. Bălcescu” din Râmnicu Vâlcea (1972) şi al
Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică din Iaşi
(1977);
– Ana-Angela, 45 de ani,
asistent-educator la Casa de
Copii din Râmnicu Vâlcea.
Fiul are la rândul lui tot 2 copii:
– George-Sebastian, 30 de ani, informatician,
Bucureşti;
– Alexandra, 27 de ani, medic-rezident gastoenterologie, Cluj şi care i-a dăruit o nepoată – MariaMARIAN N. PĂTRAŞCU zis MĂRIAN AL Sofia, 6 luni (pe 6 iulie).
LU’ CHIRCUŢ sau MĂRIAN CHIRCUŢ
Fiica are un băiat, Nicolae-Paul, 24 de ani,
proaspăt absolvent al Facultăţii de Geologie din
N. 25 august 1927 în satul Grebleşti, pe atunci Bucureşti.
arondat judeţului Argeş, astăzi sat component al comunei Câineni, judeţul Vâlcea.
Tatăl lui a fost veteran al Primului Război
D. 23 iunie 2012, 85 de ani.
Mondial, decorat cu medaliile „Virtutea militară”
În tinereţe a fost cioban, muncitor forestier („la plu- şi „Bărbăţie şi credinţă” de către însuşi generalul
tire” pe râul Boia, Grebleşti) iar din 1956 şi până Ieremia Grigorescu, ajungând cu trupele române
în 1987 a lucrat la Staţia CFR Sibiu pe rând ca acar, până la Budapesta.
revizor de ace, magaziner, conductor şi şef de
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(continuare din pag.23)

ZIUA LABORATORULUI SANITAR VETERINAR...

Despre copilărie, şcoală, război, şi activitate profesională,
cităm din cartea “Pagini de istorie veterinară doljană”, Editura Siteh, Craiova 2008, autori: Nicolae Iliescu şi
Cristian Nicolae Iliescu, paginile 50 - 59: ”Plecat la şcoală
din proprie iniţiativă la vârsta destul de fragetă (când încă
copiii se mai duc la grădiniţă), ...se întorcea de pe front
când cei de vârsta lui mai erau încă studenţi. Gustase,
amarul tranşeelor şi mirosul fetid al cadavrelor, contribuind la identificarea şi îngroparea lor. Primise un cal,
şi o căruţă, şi ingrata misiune militară de a culege de pe
front cadavrele celor căzuţi pe câmpul de luptă,de a- i
identifica, notând locul unde cei doi ostaşi ce-l însoţeau le
săpau eternul mormânt…Tristă amintire, creştinească
îndatorire.”
Absolvent al Facultăţii de medicină veterinară
Bucureşti, promoţia 1944 şi absolvent al învăţământului
post universitar, profilul Patologie aviară, Facultatea de
Medicină Veterinară, Cluj, 1973.
Şi-a început activitatea de medic la Circumscripţia
veterinară Iancu Jianu, doi ani 1945 -1947, apoi la
Izbiceni,1947-1948. Serviciul veterinar al Judeţului
Romanaţi, 1948-1950, în calitate de madic primar. În perioada 1950-1952 îşi desfăşoară activitatea în judeţul Vâlcea, motiv pentru care cu respect şi evlavie îl prezentăm
în lucrarea noastră, mai întâi în calitate de medic veterinar
epizootolog la Serviciul veterinar regional Vâlcea, şi apoi
la Serviciul veterinar raional Horezu. În perioada 19521982, Victor Stoicea şi-a desfăşurat activitatea în regiunea
Oltenia, ocupând funcţii de mare responsabilitate
profesională şi socială, ca aceea de Sef al Laboratorului
Sanitar Veterinar, regional, în perioada 1971-1982…Dar
activitatea şi relaţiile profesionale sanitar veterinare ale
medicilor veterinari mai ales din zona de sud a judeţului,
Vâlcea, consultările şi idicaţiile pertinente date de Victor
Stoicea au continuat, acesta, reprezentând o personalitate
profesională sanitară veterinară în zona Olteniei şi nu
numai, iar zona Vâlcii fiind arondată Laboratorului Sanitar
Veterinar Craiova. Despre acivitate şi nivelul professional
al dr. Victor Stoicea, vorbesc cele peste 22 lucrări
ştiinţifice de un înalt professionalism, publicate în ţară şi
în străinătate, participarea la Congese, sesiuni ştiinţifice,
simpozioane şi mese rotunde în domeniul sanitar veterinar…

Dr. SAVA MARINESCU (DIDI)
(1919-1997)
S-a născut la data de 4 decembrie 1919, în oraşul
Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, tatăl, deţinător al unui
atelier de mezeluri, iar mama, casnică. A urmat şcoala
primară şi liceul la Turnu Măgurele, iar în anul 1944
absolvă Facultatea de medicină Veterinară din Bucureşt,
devenind asistent universitari la catedra de Reproducţie şi
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Patologia Reproducţiei, avându-l profesor pe Mihail
Fălcoianu, şi conferenţiar pe Dagonfschi Hubert, şi şef de
lucrări pe Dârlogea Horea.
Atras de activitatea practică a profesiei, la solicitarea
personală, este încadrat ca medic veterinar la
Circumscripţia Sanitară Veterinară Băile Govora din
judeţul Vâlcea unde desfăşoară o bogată activitate până în
anul 1951, când este transferat în interesul serviciului şi
numit în funcţia de medic veterinar şef al Raionului Olteţu,
cu reşedinţa în localitatea Bălceşti, Regiunea Oltenia, înlocuindu-l pe Dr. Simionescu Dumitru, originar din Băile
Govora.
În anul 1957 s-a căsătorit cu domnişoara Mioara
Udrescu, căsătorie din care au rezultat doi copii, Cristina
şi Silviu.
Dr. Sava Marinescu a deţinut funcţia de medic veterinar şef de raion până în anul 1968, când prin reforma
administrativă de desfiinţare a regiunilor şi de înfiinţare a
judeţelor, a fost încadrat prin transfer în interesul seviciului
la Circumscripţia sanitară veterinară Bălceşti, unde avea
familia, funcţie pe care a deţinut-o până la pensionare, în
anul 1972.
În perioada cât a deţinut funcţia de medic veterinar
şef de raion, iar din anul 1962, Vicepreşedinte al
Consiliului Raional Agricol Bălceştişi, în perioada
cooperativizării, când sau creat primele concentrări de animale în propietatea Asociaţiilor cooperatiste, a
gospodăriilor agricole colective şi a cooperativelor agricole de producţie, Marinescu Sava a desfăşurat o activitate
meritorie.
Pentru creşterea nivelului de cunoştiinţe în domeniul
sanitar veterinar şi zootehnic, reamintim, din arhivele
zonei, preocuparea dr. Marinescu Sava şi a colaboratorilor
acestuia pentru acest domeniu: dr. Floricel Emilian, dr.
Măgureanu Nicolae, dr. Ceciu Ion, la care s-au adăugat
medicii veterinari redistribuiţi în anul 1962 odată cu aşa
zisa încheiere a cooperativizării agriculturii (familia dr.
Săndulescu - la comuna Ştirbeşti, dr. Pacea Petre - la
Irimeşti, dr. Dunăreanu Nicolae la comuna Tina, dr. Şarpe
Maria - la Măciuca, dr. Ramba Nicolae, la Fârtăţeşti, şi
alţii…
A organizat 12 circumscripţii sanitare veterinare,
fiecare având medic veterinar, ,vizitiu, şaretă şi cal pentru
deplasarea mebicului la activităţile profesionale, Astfel că
fiecare circumscripţie era formată din2-3 comune,
deplasările medicilor veterinar fiind o necessitate.
După pensionare a mai lucrat un timp la Circumscripţia
Sanitară Veterinară de Control al
Alimentelor de
origine animală Bălceşti, rezolvând probemele de sănătate
publică în zona Bălceşti, circulaţia şi destinaţia animalelor
la abatorizare, precum şi a produselor de origine animală
intrate în consumul populaţiei, după care, ultimii ani i-a
petrecut la Craiova, unde avea o moştenire. Dr. Sava Marinescu s-a stins din viaţă în anul 1997, la vârsta de 78 ani,
la Craiova, supraveghiat de soţie, copiii şi nepoţii pe care

Forum
i-a iubit nespus de mult.

Conf. dr. MIHAI D. MIHAI
(1929—1993)
Medic veterinar, absolvent al Facultăţii de Medicimă
Veterinară Bucureşti, promoţia 1956. Primele locuri de
muncă, la Circumscripţiile sanitare veterinare, Galicea şi
Băbeni, regiunea Argeş. În primii doi ani de activitate
1956-1957, perioada 1957-1958, a deţinut funcţia de asistent la Catedra de Epizootologie a Facultăţii de Medicină
Veterinară din Bucureşti. A fost promovat de timpuriu în
funcţia de conducere a activităţii sanitare veterinare la
nivel naţional: director al Direcţiei Sanitare Veterinare din
cadrul Direcţiei Generale a Producţie Animale din Ministerul Agriculturii şi Silviculturii, funcţie pe care a deţinuto în anii 1958-1960.
Urmează o perioadă de partu ani, 1961-1964, ca aspirant la Academia Veterinară din Moscova, la disciplina de
Expertiza produselor de origine animală, perioadă în care
a susţinut şi obţinut titlul de doctor în ştiinţe veterinare.
Începând cu anul 1965,a deţinut funcţia de Şef de lucrări
la Catedra de Expertiză sanitară veterinară a Facultăţii de
medicină veterinară Bucureşti, activitate pe care, după

pensionarea prof. Popa Gavrilă, a condus-o în anii 19881990. A publicat un număr mare de lucrări ştiinţifice.
Doctorul Mihai D.Mihai,s-a născut la 17 martie 1929
în oraşul Buzău, într-o familie cu trei copii, tatăl, fiind
mecanic la Depoul CFR din localitate, mama casnică.
După şcoala primară şi şcoala profesională CFR din
Buzău, a urmat cursuri care echivalau cu liceul şi dădeau
dreptul de a urma cursuri superioare. În acea perioadă cu
lipsă de cadre, tinerii dornici de carte, cei care urmau cursurile serale ale liceelor, erau recrutaţi şi antrenaţi, prin
concurs, la pregătiri intensive în cadrul facultăţilor
muncitoreşti. După o pregătire centralizată şi o triere
severă, a urmat cursurile la Brăila. În Jurnal Medical Veterinar, Nr.77 , martie - aprilie 2007, prof. dr.Dumitru
Curcă, evocând activitatea şi personalitatea lui Mihai
D.Mihai, spunea: ”A fost un om de o mare bunătate
sufletească, gata oricând să sară în ajutor celor care-l solicitau sau celor acuzaţi pe nedrept. Şi-a inbit familia,cu
mult respect şi devotement. Cei care au trăit alături de el,
au lucrat cu el, sau l-au cunoscut mai bine, nu-l vor uita
niciodată”!
Cu toate că avea o constituţie robustă, şi de o veselie
proverbială, cu un râs specific lui, un infarct miocardic ia provocat sfârşitul tragic în februarie 1993. Familia,
colegii şi prietenii îi păstrează o vie amintire.

PREMIILE FORUMULUI CULTURAL AL
RÂMNICULUI PENTRU ANUL 2011
I. LITERATURĂ
a) Proză
ION TOPOLOG – pentru volumul Inelul de aur. Povestea
iubirii dintre George Enescu şi Maria Cantacuzino.
b) Poezie
NICHI URSEI – pentru rezultatele obţinute în anul 2011
în domeniul epigramei
c) Critică şi istorie literară
1. PETRU PISTOL – pentru volumul Critice şi ipocritice
2. Ex aequo: EMIL ISTOCESCU – pentru volumul
Publicistică literară şi social-culturală
d) Eseu
MIHAI SPORIŞ – scriitor, pentru volumele Printre oameni şi cărţi şi Moravuri şi năravuri – Românii şi
Europa

c) Biblioteconomie
1. NICOLAE RAVICI TĂTĂRANU, pentru volumele O
posibilă bibliografie pentru istoria Bisericii Ortodoxe din
judeţul Vâlcea, ed. a II-a, şi Anuarul Comisiunii monumentelor istorice. 1914-1915, 1942-1943
2. ALINA NICOLA şi FLOAREA GHIŢĂ pentru
contribuţia adusă la elaborarea volumului Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. File de monografie
III. ARTE PLASTICE
1. GHEORGHE ZVARICI, pentru expoziţiile organizate
la Hotel „Sofianu” şi la Muzeul de Istorie „Aurelian
Sacerdoţeanu”
2. Ex aequo: VIOLETA SCROCIOB, pentru expoziţiile de
pictură organizate la „Grupul Şcolar de Chimie” şi la Societatea Culturală „Anton Pann”

II. ISTORIE
IV. ARTA FOTOGRAFICĂ
a) Cercetarea istorică
1. Pr. NICOLAE MOGA, pentru volumul Loviştea în date
2. Ex aequo: ION CRÂNGUŞ, pentru volumul Cedarea şi
evacuarea Cadrilaterului
b) Monografii locale
DUMITRU BONDOC, pentru monografiile a două biserici din Costeşti
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IOAN CIOBOTARU, pentru rezultatele de excepţie
obţinute la expoziţiile şi concursurile de artă fotografică.
ION MĂLDĂRESCU, pentru rezultatele de excepţie
obţinute în domeniul artei fotografice
V. TEATRU

Forum
tru promovarea portului popular
1. TEATRUL DE STAT „ANTON PANN”, pentru premierele organizate în anul 2011
2. MĂDĂLINA FLOROAICA de la Teatrul Municipal
ARIEL, pentru rolul principal din spectacolul Pinocchio

X. SPORT
ANDREEA BÂLĂ, de la Clubul Sportiv „Chimia” –
pentru rezultatele deosebite obţinute la Artele Marţiale

VI. MUZICĂ
XI. TEOLOGIE
PS EMILIAN LOVIŞTEANUL, pentru editarea cărţii:
Vartolomeu Stănescu¸ Femeia în biserică, familie şi societate, ed. a II-a

1. DORINA ARSENESCU, pentru volumul Pagini de
critică muzicală românească. Cella Delavrancea
Premiul special

XII. ACTIVITATE EDITORIALĂ
1. FANFARA „GABRIEL CHABORSCHI” a Palatului
Copiilor din Râmnicu-Vâlcea, condusă de prof. Constantin Andrei, pentru rezultatele obţinute în plan naţional şi
internaţional
2. CONSTANTIN CEAUŞU – profesor şi interpret, pentru contribuţia la Festivalul Naţional de Folclor
„Lăutarul”
VII. ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI – FILIALA
VÂLCEA, pentru lucrările ştiinţifice elaborate şi publicate în anul 2011

Editura PETRESCU, pentru bogata activitate editorială
desfăşurată în anul 2011
XIII. PREMII SPECIALE PENTRU DEBUT
1. PUIU RĂDUCANU, pentru primul său volum de
proză, Femeia diavolului
2. ANCA IONESCU, pentru volumul Instituţia noastră
cea de toate zilele
3. GHEORGHE CĂRBUNESCU, cântăreţ vocal, pentru
albumul de romanţe Mama
XIV. OPERA OMNIA

VIII. ÎNVĂŢĂMÂNTUL
MARIA ARNĂUTU – prof. la Liceul Internaţional de
Informatică din Bucureşti, pentru rezultatele de la olimpiadele naţionale şi internaţional în domeniul chimiei,
obţinute de elevii pregătiţi de dânsa

1. IOAN BARBU – ziarist, scriitor şi editor, pentru
cărţile şi iniţiativele de excepţie din anul 2011, pentru o
viaţă pusă în slujba gazetăriei, literaturii şi culturii
2. Ex aequo: DUMITRU ŞCHIOPU – ceramist din
Vlădeşti, pentru activitatea artistică şi expoziţională de
excepţie în anul 2011

IX. CULTURA POPULARĂ

Ion SOARE
MARIA ROBESCU din Râmnic – creator popular, pen-

Forumul Cultural al Râmnicului

La mulţi ani, 2012!
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Traian Sabău
Ion Cîlea

Constantin
Mateescu
Ion Gigi
Matei

Mircia
Gutău

Romeo Rădulescu

Ion Tudor

Emilian Frâncu

Dinu Săraru

Gheorghe Nicolau

George
Ţărnea

Aurelian Bondrea

Răzvan Theodorescu

Bartolomeu
Anania

Ion Horia Horăscu

Forumul Cultural al Râmnicului aduce mulţumiri
Primăriei Municipiului şi Consiliului Judeţean Vâlcea
pentru susţinerea financiară a publicaţiei.
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