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FESTIVALUL DE TEATRU "ARIEL INTER FEST"
RÂMNICU VÂLCEA 22-29 IULIE 2012
Petre CICHIRDAN

R

ecent s-a încheiat acest festival de teatru, aflat
la a doua ediţie, anul acesta, având o
participare naţională şi internaţională mai
substanţială… Noi subliniem însă seriozitatea şi sinceritatea actului artistic, la această ediţie, participând
trupe foarte tinere, nu toate profesioniste, în sensul
diviziunii muncii, dar sub conduceri regizorale de mare
valoare, reuşind spectacole de neuitat (doar exemplul
lui Romano Foddai, şi este suficient). Personal, revista
noastră, am fost prezenţi la acele spectacole din afara
scenei clasice, urmărind mai mult manifestările
workshop şi cele ale colegilor italieni, fiindcă nu odată
am avut ocazia să cunoaştem stilurile de interpretare şi
creaţie româneşti…Avem două teatre, totuşi! O să
începem periplul nostru, printre evenimentele care au
avut loc în acest festival, redând din Jurnalul.ro articolul semnat de Maria Sârbu în 02 08 12 având titlul
(generic, pentru festival şi implicaţia sa în viaţa
culturală a Râmnicului) «"Ariel Inter Fest" a prins
rădăcini în Zăvoi. Opt zile de teatru pentru un public
statornic »
«Un festival prinde rădăcini mai uşor într-un oraş
de provincie decât în Capitală. Pot fi date mai multe
exemple, dar cel mai recent este "Ariel Inter Fest" de la
Râmnicu Vâlcea, încheiat duminică.
E un festival tânăr, însă cu o primire nesperată din

partea publicului. Evenimentul, "plantat" anul trecut de
Teatrul Municipal Ariel, care îşi are sediul în Parcul
Zăvoi, a devenit apropiat spectatorilor de orice vârstă.
Există în oraş două instituţii de profil - Teatrul "Anton
Pann", cu două săli excelent dotate în noua clădire,
finanţat de Consiliul Judeţean Vâlcea, şi Teatrul Ariel,
cu o sală în Zăvoi şi alta în cinematograful Ostroveni,
aflat sub umbrela Primăriei Râmnicu Vâlcea, şi
amândouă scot suficiente producţii de teatru, ducândule şi la export. Asta înseamnă că oamenii beneficiază
permanent de spectacole, dar totuşi ei vor mai mult.
Vor şi teatru din altă parte: vor teatru din Bucureşti, cu
vedete, vor teatru din străinătate…
Şi echipa de la Ariel, condusă de Doina Migleczi,
echipă cu mulţi tineri, căreia i s-au alăturat şi voluntari,
şi-a asumat responsabilitatea, punând la cale acest
festival. A fost lume multă. Au venit să vadă teatru nu
numai vâlceni, ci şi mulţi dintre cei care călătoresc în
această zonă, unde se găsesc "izvoarele de sănătate" de
la Olăneşti, Călimăneşti, Govora…
La spectacolul "Măscăriciul" regizat de Horaţiu
Mălăele, în care joacă Mălăele împreună cu Niculae
Urs, s-a rupt uşa la sala Ostroveni, de multă lume ce
era. Oamenii au rămas şi după reprezentaţie, căci
Mălăele a acceptat să dea autografe pe cea mai nouă
carte a sa - "Rătăciri". Iată dovada că publicul vrea să
vadă actori mari, spectacole de calitate. Sălile au fost
pline şi arhipline la majoritatea reprezentaţiilor, fie că

erau producţiile Teatrului Ariel ¬ "Livada de vişini",
"Giocondele", "Alexandru Lăpuşneanul", ale Teatrului
"Anton Pann" – "Apa de Havel", "Hansel şi Gretel", fie
că erau cele realizate de teatre din Bucureşti: Nottara –
"Vizitatorul", Comedia - "Moştenitoarea" sau de
Teatrul din Buzău - "Doamna şi Specialistu’", de
Teatrul de Artă - "Emigreişăn Drim". La fel de mare a
fost interesul pentru spectacolele-recital "Sufleurul
fricii" (Ioana Crăciunescu), "Ce-ar fi dacă ar fi?"
(Ştefan Ruxanda). Publicul mic s-a bucurat enorm de
"Pinocchio" şi "Cenuşăreasa" (Teatrul din Bacău).
Adevărate surprize au fost spectacolele celor trei
trupe din Italia, invitate în festival: Cantieri Teatrali
Koreja – "Grădini din plastic", Acti Teatri Independenti
- „Oraşul nesigur îngropat de viu", Teatro Stabile „Băuturi făcute în casă". Publicul s-a bucurat şi de o
serată cu blues, organizatorii invitând în festival pe
Mike Godoroja & Blue Spirits. Programul festivalului
nu ar fi fost complet dacă nu ar fi avut loc şi diverse
întâlniri şi conferinţe cu şi despre mari personalităţi ale
teatrului, precum Silviu Purcărete sau Liviu Ciulei.
„Ariel Inter Fest" este un festival pentru public, un
festival de care are nevoie comunitatea şi care fără
îndoială va creşte, pentru că e sădit în sol fertil. Iar cei
care l-au conceput şi cei care îl susţin financiar îşi fac
datoria faţă de spectatori: le aduc teatrul foarte
aproape».

SPECTACOL - WORKSHOP DEMO
REGIA ŞTEFAN RUXANDRA

M

iercuri 25 07 12, ora 11, la sala
Ostroveni a Teatrului Ariel a
continuat Festivalul de Teatru „Ariel
Inter Fest”, Ediţia a II-a, 22-29 iulie
2012, Râmnicu Vâlcea, cu un spectacolworkshop- regia Ştefan Ruxandra din
cadrul Companiei de Teatru PassePartout-Dan Puric şi susţinut de tineri
amatori din Râmnicu Vâlcea, dar şi cu
aportul a doi profesionişti: Mădălina Floroaica şi
Gabriel Popescu.

Un spectacol dinamic, de
pantomimă, în care cei doi talentaţi actori, împreună cu
copiii, au dat o reprezentaţie de neuitat, foarte reuşită.

Punerea în scenă a avut atuul unei mişcări continue,
destul de organizată, pe un fond mu-zical de mare
rafinament - societatea franceză a mijlocului de secol
XX, atât copiii cât şi cei doi actori, reuşind să
sugestioneze în public diversele stări şi întâmplări din
faptul cotidian; ...felicităm pe toată lumea!

UN ARTIST PENTRU ETERNITATE: LIVIU CIULEI
L

iviu Ciulei (n. 7 iulie 1923, București, România,
d. 25 octombrie 2011, Munchen, Germania) a
fost regizor, actor, scenograf, arhitect şi profesor
român.
A studiat teatrul la Conservatorul Regal de Muzică
şi Teatru din București (1946), apoi arhitectura (1949).
A debutat ca actor în 1945, la Teatrul Mic în piesa
"Încătuşarea" după piesa "Animal Kingdom" scrisă de
Philip Barry; ulterior s-a alăturat echipei Teatrului
Municipal din Bucureşti (mai târziu numit Teatrul

Bulandra), unde a debutat ca regizor în 1957, punând în
scenă "Omul care aduce ploaia" de Richard Nash. În
1961 a devenit celebru pentru punerea în scenă, total
originală, a piesei "Cum vă place" a lui Shakespeare.
Peste 10 ani de directorat artistic al Teatrului
Bulandra a parcurs între anii 1963 și 1974, de unde a
fost îndepărtat de cenzură în urma scandalului cu
premiera "Revizorul", montată de Lucian Pintilie.
Sub conducerea sa, Teatrul Bulandra devenise cea
mai importantă instituţie teatrală a vremii, nu doar în

România, aici, lucrând practic, în acelaşi timp, marii
regizori de tearu David Esrig, Lucian Pintilie şi Radu
Penciulescu.
A părăsit România în anul 1980 şi a lucrat în multe
ţări din Europa, precum şi în Statele Unite ale Americii,
Canada şi Australia. A fost director artistic al teatrului
Tyrone Guthrie din Minneapolis, Minnesota (Statele
Unite), iar din 1986, profesor de teatru la Columbia
University şi New York University în New York City.

(urmare în pag.7)
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MIHAI SPORIŞ PE URMELE
LUI BRÂNCUŞI
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GRĂDINIŢA NR. 1 „TOŢI
SFINŢII” DIN NOU ÎN
FUNCŢIUNE
Preotul Meletie Răuţu construieşte în 1908,
în curtea Bisericii „Toţi Sfinţii” din Râmnicu
Vâlcea, prima grădiniţă de copii din România
construită de Biserica Ortodoxă Română.
Această grădiniţă a funcţionat neîntrerupt până
astăzi, şi a fost considerată cea mai bună din

Râmnicu Vâlcea, prin nivelul atins de copiii
crescuţi aici, al educatorilor. Trebuia să lupţi ca
să ai copilul, nepotul, strănepotul, aici!
Reconstrucţia grădiniţei s-a realizat la

iniţiativa preotului paroh Constantin Cîrstea
împreună cu Consiliul Parohial, având
binecuvântarea ÎPS Părinte Gherasim,
Arhiepiscopul Râmnicului şi sprijinul PS
Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al
Eparhiei Râmnicului, cu contribuţia Consiliului
Local al Primăriei Râmnicu Vâlcea şi al
Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, şi a
fost sfinţită de Ziua Copilului, 2012, în prezenţa
tuturor responsabililor...
Biserica „Toţi Sfinţii” i-a asigurat acestei
Grădiniţe, dar nu numai, ci şi multor cetăţeni ai
municipiului, în parcursul trecerii prin cele
două secole, două orânduiri, curăţenia
spirituală, în ciuda prezenţei peste drum a
sediului Consiliului Judeţean PCR, arătând
acest lucru, că,
despre perioada
comunismului, în
România, nu se
poate
vorbi
oricum,
că
Instituţia Bisericii
a fost una protejată, ea, primind
la sânul ei şi pe
activistul
de
partid, care dorea,
şi pe omul de
rând,
laic-fără
partid. Pentru cel
care scrie aceste
rânduri este o mare bucurie refacerea acestei
Grădiniţe, aici, fiindcă toţi copiii şi nepoţii
noştri au urmat-o de-a lungul timpului, precum
cei tineri, dar absolut toţi, şi-au oficiat
căsătoriile în această parohie!

latura creatoare şi talentul poporului român, merită
întreaga recunoştinţă şi toată preţuirea noastră, iar
efortul intelectual şi financiar al unor astfel de creatori
ârgu Jiu, vara anului 1982. Respiram pentru trebuie răsplătit pe măsură.
prima oară aerul de Gorj în calitatea mea de
Cartea relevă un fapt cutremurător, poate mai puţin
comandant, abia numit, al unei unităţi militare din oraş. cunoscut de opinia publică, şi anume acela al solicitării
Luam contact cu oraşul, cu frumuseţile lui
făcute de Brâncuşi de a dona
şi ale zonei adiacente, alături de prof.
întreaga sa operă statului român şi de
Ştefan Stăiculescu, pe atunci şeful A.C.R.
a-şi odihni pe vecie trupul în
Gorj. Admiram operele lui Brâncuşi,
pământul care l-a zămislit, adică în
despre care ştiam foarte puţine lucruri, şi
ţara sa natală. Cei aduşi atunci la puascultam înfiorat explicaţiile amănunţite
tere de tancurile sovietice, cu un
ale companionului meu, un adevărat
nivel de cultură artistică nici măcar
cunoscător al lui Brâncuşi.
îndoielnic, au luat decizii care, pur şi
Iată că, după 30 de ani, mi s-a oferit
simplu, te oripilează. Comisia care
prilejul să mă cuprindă nostalgia acelor
s-a deplasat la Paris pentru a estima
ani, citind cartea d-lui Mihai Sporiş,
valoarea operelor lui Brâncuşi
„Semne şi sensuri ale sacrului în arta lui
afirmă în raportul prezentat şefului
Constantin Brâncuşi”, apărută în anul
statului că Operele lui Brâncuşi sunt
2012 la Editura Intol Press din Râmnicu
nişte opere (operele sunt opere - aşa
Vâlcea. Mergând pe urmele genialului
se exprimă analfabeţii) pe care le-ar
nostru artist, atât în ţara sa de baştină, cât
putea face orice ţăran neinstruit. Şi
şi în ţara care l-a primit cu braţele
bomboana pe colivă o pune şeful statului printr-o
deschise, inclusiv în pământul ei pentru odihna rezoluţie de tot hazul (dacă n-ar fi de plâns): Operele
veşnică, Franţa, autorul scrie cu sufletul o carte de lui Brâncuşi nu ajută cu nimic la edificarea
suflet „cu temeritate şi recunoştinţă, din admiraţie şi socialismului în România. Refuzăm!
iubire” pentru ca „Brâncuşi să fie cunoscut, înţeles şi
Şi mai grav este faptul că titanul literaturii române,
trăit ca un experiment de viaţă personală”.
Mihail Sadoveanu, se exprimă aproape în acelaşi mod,
Reportaj şi eseu deopotrivă, cartea te face părtaş la iar poetul proletcultist, Al. Toma, îl cataloghează pe
sentimentele, autorului, de admiraţie şi preţuire faţă de
Brâncuşi
drept
un
spaţiul natal de-a dreptul mirific al
„reacţionar
şi
duşman
al
artistului (pe care l-am admirat la Familia Sporiş la Muzeul „Brâncuşi” din Paris poporului”.
rându-mi în nenumărate rânduri) şi
Bine că măcar acum, în
faţă de opera de o inestimabilă vacondiţiile asigurării dreptuloare a acestuia, pe care autorul
lui la libera exprimare,
„fiind aproape de Dumnezeu a
putem, prin intermediul
văzut-o”, pentru că aşa ne îndemna
unor astfel de cărţi meritorii,
Brâncuşi: „Nu căutaţi forme obscure
precum aceasta a d-lui
sau mistere. Contemplaţi lucrările
Mihai Sporiş, să recumele până le vedeţi! Cei aproape de
noaştem şi să apreciem la
Dumnezeu le-au văzut!”
justa lor valoare pe marii
Admirând, respectând, preţuind
creatori ai neamului româtot ceea ce descoperă în lumea spirituală a lui Brâncuşi, nesc, în rândul cărora se situează la loc de cinste şi
Mihai Sporiş te emoţionează, te sensibilizează şi te Constantin Brâncuşi.
determină să iei primul mijloc de transport şi, cu ochii
Cartea d-lui Mihai Sporiş la care mă refer, redând
minţii lui, să parcurgi acelaşi traseu geografic şi cuvintele de final ale doamnei Lidia Viorica Hanaru,
spiritual ca şi el şi să descoperi, la rândul tău, acele prefaţatoarea lucrării, te face „să ieşi din lectură
valori nepreţuite inserate în carte, convingându-te, îmbogăţit spiritual, constatând triumful minţii cretotodată, de valoarea cărţii, pe care tocmai ai atorului, materializat în profunzimea observaţiei
terminat-o de citit.
analitice şi-n rafinamentul scriitorului, cu ineditul
În condiţiile „vidului” cultural pe care-l traversăm, interpretării simbolurilor artei brâncuşiene”.
astfel de lucrări care pun în valoare şi scot la lumină

Ilie GORJAN

T

A V-A EDIŢIE A ÎNTÂLNIRII DE
SFÂNTUL ILIE A RADIOCLUBULUI
YO7KRS - COZIA

Î

n data de 21 07 12 la Cozia s-a desfăşurat a V-a
ediţie a Întâlnirii, de Sf. Ilie, a Radioclubului
Cozia Râmnicu Vâlcea, YO7KRS, o manifestare
interesantă, dat fiind caracterul acestei ramuri tehnico
ştiinţifice şi care are în acelaşi timp caracter de ramură
sportivă, armă strategică, caracter turistic... Trebuie
spus că, odată, nu chiar aşa de demult, radioamatorismul a constituit una dintre cele mai aplicative ramuri
ale tehnologiei electronice, una dintre cele mai
cutezătoare, şi de importanţă, pentru economia şi
armata românească...
În dimineaţa de 21 iulie, împreună cu Ovidiu Stângă
de la Radio România Internaţional, am fost prezenţi la
Arutela şi am obţinut câteva cuvinte de la unul dintre
conducătorii cercetaşilor vâlceni, domnul Nicu Almaşi,
radioamator cu indicativul YO7KRS....
„... Ne aflăm în locaţia Arutela a Sfintei Mânăstiri
Turnu, la a V-a ediţie a întâlnirii de Sfântul Ilie, o

activitate devenită tradiţională şi organizată de
Radioclubul cercetaşilor din Râmnicu Vâlcea, Y07KRS
cunoscută ca Asociaţia Radioclub Cozia Râmnicu
Vâlcea. Acesta este indicativul pe care l-a avut în 2008
când s-a constituit, iar în 2009 cercetaşii, reuşind ca
organizaţia lor să devină personalitate juridică, în
februarie, împreună cu radioamatorii din Râmnicu
Vâlcea. După 70 de ani, cercetaşii radioamatori sunt din
nou în eter...
Este singurul Radioclub al cercetaşilor din
România, şi îmi pare rău să spun că este singurul, dată
fiind aplictibilitatea, radioamatorismul, pliindu-se
foarte bine pe activitatea de cercetăşie. Pe vremuri
fiecare Casă a Pionierilor avea clubul său de radioamatori (cel din Râmnicu Vâlcea, din păcate, s-a desfiinţat
- la fel ca şi Centrul de orientare sportivă, aveam şi aşa
ceva!). Sunt prezenţi astăzi, aici, radioamatori din sudul
ţării: YO3 Bucureşti, YO9 Buzău, Prahova; YO7,
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judeţele din Oltenia şi din Argeş...Dar avem şi ardeleni
din judeţul Sibiu!... suntem peste 40 de radioamatori!
însoţiţi de soţii, de prieteni; am programat şi momente
mai oficiale, cum ar fi acelea, în care peste câteva
minute vom oferi diplome de onoare celor care ne-au
ajutat; numai anul acesta vom avea patru acţiuni: am
lucrat Diploma Cercetaşii
României pentru luna Mai,
acum o să lucrăm Diploma
Imnului Naţional pentru data
de 29 iulie, apoi Diploma
pentru Ziua Patrimoniului
Naţional - în luna septembrie,
şi apoi Diploma pentru
Bătălia de la Posada - în luna
Noiembrie...În noiembrie o să
ne deplasăm acolo cu
echipamente, şi, timp de patru
zile, chiar atunci, când au loc
acele manifestări organizate
de oficialităţile judeţene, o să
facem transmisiuni din Perişani...O să ne alăturăm
celorlalte foruri vâlcene, îmi face plăcere să numesc
aici Forumul Cultural al Râmnicului, istoricii
vâlceni(mai ales Eugen Petrescu şi Universitatea din
Craiova n.n)...cei care au lucrat cu atâta pasiune să
demonstreze că Bătălia de la Posdada a avut loc acolo,
la Perişani... Dacă deschizi Internetul rămâi uimit cît de
mult, informaţiile acestori specialişti şi oameni de
cultură au fost dezvoltate, încât singura localitate care a
găzduit bătălia de la Posada să fie Perişaniul! Au învins
istoricii, oamenii de cultură şi ştiinţă vâlceni, care s-au
dăruit cu atâta pasiune acestei acţiuni, să demonstreze
că la Perişani a avut loc acest eveniment de mare
însemnătate pentru istoria noastră naţională, pentru
devenirea noastră în general...
Mult timp vom lucra şi noi la această diplomă, vom
avea indicativul YO7 Bravo Papa... Ca să înţeleagă cei
care citesc aceste rânduri sau ne văd: cei care intră în

legătură cu noi pe acest indicativ primesc puncte; de
exemplu, pe Diploma Imnului Naţional, indicativ
YR48REV, primesc 8 puncte; atât acordă cei de la club
şi simpatizanţii lor (clubul nostru cuprinde 8 persoane).
Câte 5 puncte primeşte orice vâlcean, şi avem
radioamatori şi la Băbeni, şi la Bălceşti, şi la Drăgăşani,
şi de asemenea vor acorda căte
5 puncte radioamatorii de la
Braşov,
fiindcă
noi
recunoaştem că la Braşov s-a
cântat prima dată acest imn!
...dar în cadru oficial, se ştie,
prima dată s-a cântat la
Râmnicu Vâlcea! la 29 iulie
1848. Nu am aici la mine
diploma, dar anul trecut am
scos una cu aceeaşi ocazie, o
dilpomă în care apare grupul
Nicu Almaşi la Frăţia (cu drapelul Dreptate şi
Arutela
Frăţie), acea litografie semnată
de Costache Petrescu, din
Craiova, iar anul acesta va fi cu pictura „România
rupându-şi lanţurile” semnată de Rosenthal....
Există şi un mic talcioc de piese electronice,
aparate, fiecare, chiar şi o firmă, a venit cu piese
specifice activităţii de radioamatorism, piese rare,
unele, nemaiexistând în comerţ...
Sunt momente foarte destinse, peste o oră, până
diseară, dăm drumul la oameni să viziteze obiectivele
istorice din zonă, poate şi o baie la ştrand, o excursie pe
masivul Cozia, iar pe seară vom reveni la discuţii mai
mult sau mai puţin profesionale... Cam asta este,
acţiunea noastră a început în 2008, când nu era încă
clubul de radioamatori; anul întâi, doi şi trei am fost la
Arutela, anul trecut la complexul Stejarul din Horezu,
iar anul acesta am considerat că este mai bine aici la
Arutela...”
Simion PETRE
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REVISTA ANUALĂ A
FORUMULUI CULTURAL,
„FORUM 10”, ESTE SUB
TIPAR
Pe 26 iulie ea a ajuns la sediul Forumului
Cultural al Râmnicului.

Cezarina Tomulescu,
grafician calculator la
Conphys S.A.

BACALAUREATUL 2012
UN DEZASTRU REPETAT
Gh. PANTELIMON

L

a sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat
2012 au participat aproximativ 180.000 de
absolvenţi ai cursurilor liceale, din cei 200.000 înscrişi;
peste 130.000, unii din promoţiile anterioare, nu s-au
prezentat. Promovabilitatea la nivel naţional, înaintea
rezolvării contestaţiilor, a fost de 43,04% (44, 50% în
2011), cea mai slabă din ultimii 20 de ani. În numai 6
judeţe (Brăila, Iaşi, Cluj, Bihor, Sibiu şi Buzău), rata de
promovabilitate depăşeşte 50%. Cele mai proaste
rezultate s-au înregistrat în judeţul Ilfov, unde doar
14,65% din elevi au reuşit, în Olt şi Teleorman. În
municipiul Bucureşti au promovat numai 39% dintre
absolvenţi.
După soluţionarea contestaţiilor rezultatele nu s-au
modificat semnificativ. Din cei 53.700 de absolvenţi
care au depus contestaţii numai 2274 au reuşit, procentul de promovabilitate la nivelul ţării ajungând la
44,26%. În judeţul Vâlcea promovabilitatea (38,3%) a
fost mai scăzută decât în 2011, iar după contestaţii a
ajuns la 40,12%. În frunte s-au situat Colegiul Naţional
„Alexandru Lahovari”, Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân” şi Colegiul Naţional de Informatică „Matei
Basarab” din Râmnicu Vâlcea. Pornind de la situaţia de
ansamblu, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean
a elaborat măsuri ca aceasta să se îmbunătăţească în
mod substanţial, începând cu sesiunea din luna august
a.c.
O analiză aprofundată pune în evidenţă o situaţie
îngrijorătoare. Un număr foarte mare de elevi nu au
obţinut nici media 5, ponderea notelor mari este mică,
au fost şi medii de 1, ceea ce atestă o pregătire
mediocră. La nivelul ţării numai 67 de absolvenţi au
obţinut media generală 10. În 54 de unităţi şcolare niciun elev nu a trecut examenul maturităţii şi 100 de
candidaţi au fost eliminaţi din examen pentru copiat.

Ca şi anul trecut această situaţie dramatică a declanşat
multe controverse.
S-au vehiculat numeroase cauze printre care
menţionăm: gradul ridicat de dificultate al subiectelor,
mai ales la matematică pentru filiera tehnologică,
dezinteresul manifestat de mulţi elevi faţă de
învăţătură, lipsa de atracţie a şcolii, demotivarea
cadrelor didactice care nu sunt retribuite în mod
corespunzător, programele şi manualele şcolare
supraîncărcate, subfinanţarea cronică a învăţământului,
absenţa modelelor în societate, slaba contribuţie a
părinţilor la reuşita şcolară, prezenţa camerelor de luat
vederi în sălile de examen, politizarea excesivă a sistemului, lipsa lui de stabilitate etc.
În opinia noastră cauzele sunt complexe, iar vina
aparţine întregului sistem, de aceea analiza trebuie să
pornească de la realităţile societăţii româneşti care sunt
reflectate în mod sintetic de rezultatele din educaţie.
Deşi declarativ se recunoaşte că învăţământul este o
prioritate naţională, acesta nu s-a situat permanent la
loc de frunte în preocupările guvernelor României.
Criza economică, financiară şi cea morală au afectat
din păcate şi sistemul de educaţie. Mai ales în ultimii
ani acesta a fost bulversat de multe schimbări, unele
neinspirate, care au generat instabilitate şi au
împiedicat o reformă reală, de conţinut. La Ministerul
Educaţiei s-au perindat cei mai mulţi miniştri, care nu
au avut în vedere elementele de continuitate, cerinţele
actuale şi de perspectivă privind ridicarea acestui
domeniu de importanţă capitală la nivelul standardelor
europene. Totodată considerăm că o influenţă negativă
a avut şi politizarea la diferite niveluri, care nu a avut
întotdeauna la bază criteriul valoric, performanţa. În
aceste condiţii, rezultatele înregistrate nu sunt
surprinzătoare. De neînţeles este însă faptul că nu s-a
acţionat, începând cu luna iulie 2011, când situaţia la
Bacalaureat a fost similară şi nu s-au luat măsuri

Dragi prieteni,
Vă invităm cu drag să participaţi cu
produsele dumneavoastră în cadrul Pieţei
Ţărăneşti & Hand Made, a celei de-a VII-a
ediţie a Festivalulului FânFest din Roşia
Montană, în perioada 15-19 August 2012.
FânFest este un festival cultural, care face
parte din Campania Salvaţi Roşia Montană.
Reuneşte artişti, persoane din mediul
societăţii civile, academice, gospodari
tradiţionali şi artizani. Mesajul festivalului se
adresează unui public larg interesat de mediu,
patrimoniul cultural şi drepturile omului.
Pentru mai multe informaţii despre ediţiile
precedente, vă rugăm să consultaţi www.fanfest.ro .
Pentru mai multe informaţii despre
Campania Salvaţi Roşia Montană, vă rugăm
consultaţi
www.rosiamontana.org
şi
www.rosiamontana.net.
Din punct de vedere logistic, organizatorii
vă pot oferi un stand cu masă pentru
prezentarea şi vânzarea produselor. Nu se
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percepe taxă pentru participare expozanţilor sau
publicului participant la festival. Estimăm că la
ediţia de anul acesta vor participa aproximativ
2500 de oameni.
Pentru orice informaţii suplimentare, vă
rugăm să ne contactaţi:
Tel/Fax: 0264 599 204

ASOCIAŢIA PLOPART
EXPOZIŢIE LA BIBLIOTECA
JUDEŢEANĂ
Sub egida Consiliului Judeţean Vâlcea, în
holul Bibliotecii Judeţene s-a deschis expoziţia
de pictură şi sculptură, cu vânzare, semnată de
Vasile Sitari, Gheorghe Zvarici, Sergiu Plop,
Vasile Butescu, o expoziţie de mare valoare dat
fiind mesajul de artă curată, specifică noului val
în pictură, aşazisa Ecoartă...Culoare, rafinament,
sclipire, seninătate, iubire de trupul uman, de
figurativ...Aplaudăm noua cale a lui Sergiu Plop,
care nu era totuşi un abstract înrăit, dar astăzi în
holul Bibliotecii Judeţene el şi ceilalţi trei aduc
un omagiu desăvârşit acestei pulverizată şi
bulversată artă, socotită moartă la începutul
secolului XX, iată, astăzi, prin cei patru artişti
plastici reuniţi în gruparea PlopArt, din nou
senină şi mândră între celelalte arte...Pictura
acestor artişti din expoziţia de la Bibliotecă
conţine atâta potenţial cât are nevoie - şi prin
desen şi prin măestria penelului, încât putem şi
noi să exclamăm aşa cum, cândva, a exclamat
Cella Delavrancea, spunând: „pictura este cea
mai intelectuală dintre arte”...

Vasile Sitari

Gh. Zvarici

preventive, de natură să se îmbunătăţească anul acesta.
Cu certitudine, Bacalaureatul reprezintă un
indicator al eficienţei sistemului de învăţământ, mai
ales al celui liceal, iar rezultatele demonstrează nivelul
destul de scăzut al acestuia.
În context trebuie să menţionăm că nici la
Evaluarea naţională susţinută în acest an, absolvenţii
clasei a VIII-a nu s-au ridicat la nivelul cerinţelor.
Extinzând analiza putem adăuga că nici universităţile
din România nu au devenit încă instituţii academice de
top, ceea ce reclamă ca învăţământul superior să
vizeze, în mai mare măsură, calitatea pregătirii
studenţilor. Toate acestea sunt semnale de alarmă
puternice care vizează eficienţa scăzută a
învăţământului românesc, în ansamblul său.
Problema fundamentală este ce trebuie întreprins în
viitor. Unele măsuri au fost schiţate de ministrul
educaţiei – doamna Ecaterina Andronescu, care a
subliniat că se impune o analiză profundă, serioasă, la
nivelul Ministerului, Inspectoratelor Şcolare Judeţene,
al fiecărei unităţi de învăţământ, urmată de măsuri
concrete, de fond, cu termene şi responsabilităţi
precise, care să asigure materializarea lor. Dacă
experţii vor considera necesar ar trebui să se propună
convocarea unei sesiuni speciale a Parlamentului
României şi să se opereze modificări în Legea
Educaţiei, care să se adopte prin consens şi să-şi
păstreze valabilitatea o perioadă de cel puţin 15-20 de
ani. De asemenea Senatul României să adopte
modificări privind organizarea şi desfăşurarea
Bacalaureatului, care să vizeze anul 2013 şi apreciem
că s-a acceptat ideea organizării unui examen
diferenţiat, cu subiecte pe tipuri de unităţi.

Totodată Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei are
responsabilitatea să elaboreze programe de învăţământ
pentru clasele a V-a şi a IX-a, cât şi manuale şcolare
noi. Alături de regândirea programelor şcolare şi
reaşezarea planurilor de învăţământ o importanţă
deosebită au consilierea şi orientarea elevilor, începând
de la grupa pregătitoare până la clasa a XII-a. În cadrul
diverselor dezbateri s-a propus şi reintroducerea
examenelor de admitere în liceu şi la facultate, care ar
contribui la mai buna motivare a elevilor în procesul
învăţării.
Se cunoaşte că un rol hotărâtor în ridicarea nivelului procesului instructiv-educativ îl au cadrele
didactice de pregătirea şi competenţa lor profesională
depinzând redresarea sistemului, de aceea elaborarea
unor programe judicioase de formare continuă a
personalului didactic reprezintă un obiectiv major.
Totodată, în acest proces complex este necesar să se
asigure o mai bună funcţionare a triadei cadru didactic,
elev, părinte.
Considerăm că a sosit timpul să înceteze experimentele pe seama elevilor, iar dascălii să fie motivaţi
corespunzător pentru a-şi recăpăta statutul care le
conferă o importanţă fundamentală în societate.
Suntem convinşi că specialiştii din domeniu au
capacitatea de a găsi soluţii viabile care să asigure o
reformă reală a învăţământului românesc, care trebuie
să redevină ceea ce a fost: o forţă pe plan internaţional.
În acelaşi timp şi factorul politic trebuie să înţeleagă
mai bine că educaţia este un pilon al societăţii noastre,
iar fără un învăţământ de calitate România nu va avea
viitor.

SUB ZODIA MARII TRĂDĂRI
Teodor FIRESCU

S

criitorul Gheorghe Nicolăescu gândeşte,
concepe şi scrie încruntat. De aceea, proza sa se
compune din frământări şi contorsionări, iar uneori din
sporadice şi amăgitoare eliberări şi iluminări.
Ca temei argumentativ, vom aduce în prim-plan
volumul „Marea trădare”, alcătuit dintr-o suită de nouă
povestiri legate coerent printr-o notă dominantă, aceea a
dependenţei revolute a ţăranului de pământ. Este o carte
a traumatismelor materiale şi, implicit, morale. Titlul
denumeşte prima povestire din volum dar el poate fi
extins simbolic, generic, ca o pertinentă linie de fracţie
pentru întregul conţinut. Spunem acest lucru, observând
că aproape în fiecare povestire există câte un personaj
care, într-o situaţie limită, săvârşeşte o trădare faţă de
sine însuşi, cu efecte singulare şi trecătoare. Alteori, din
păcate, această trădare se amplifică grav, vindicativ,
corectiv, asupra celor din jur, pe care îi vătămează, cu
voie sau fără voie, eliminându-i în viaţă sau în fără de
viaţă.
Nicu Pepene este un personaj introvertit, „un suflet
răscolit de păreri de rău, de dorul de iarbă, după foşnetul
ei… un suflet fremătând de vaiet”, care este nevoit, de
împrejurări, să traverseze medii sociale şi profesionale
eterogene, pentru că este un „recalcitrant care a vrut să
desfiinţeze cooperativa de producţie” şi care, mai apoi,
este marginalizat pentru că a îndrăznit să dea în vileag
„şovonismul” de la o cazangerie hunedoreană.
Primul pas al trădării se întâmplă atunci când are loc
o dispută între el şi incompatibilul tovarăş Petre Pancu Mălaimare, „primul gospodar” din Moşteni, care-l
acuză de „idei contrarevoluţionare” şi îl determină să
părăsească coarnele plugului pentru a se califica în
industrie. Nicu Petre este un oltean aprig, „arţăgos, cu
nestare”, care „a muncit învăţând neînceatat şi a învăţat
muncind”, având ca deviză categorică de viaţă neacceptarea compromisurilor. În „transhumanţa” sat – oraş,
personajul este străbătut în permanenţă de doruri fundamentale, nealterate, pentru „câmpul care a rămas ca o
icoană” în sufletul său, de implacabila autoînvinuire a
dezrădăcinării (ce revine ca un leitmotiv) însoţitoare în
risipirea timpului.
Acest Nicu Pepene a existat aievea, subsemnatul
cunoscându-l într-un spaţiu îngust, de beton, luminat
doar de un neon bolnăvicios, unde elibera imprimate
pentru depuneri şi restituiri băneşti. În naveta sa, de la

ţară la oraş, în schimbarea la faţă din ţăran în mic
funcţionar, rămăsese chinuit de aceeaşi „mare trădare”
pe care o aduna cu răbdare pe admirabile file de carte,
rămânând fidel miraculoasei lumi rurale unde îşi
păstrase căpătâiul verde al viselor tulburate de aduceri
aminte. De Nicu Petre, omul şi scriitorul, mă voi ocupa
într-o consemnare ulterioară.
Revenind la volumul „Marea trădare”, ne oprim
privirea asupra povestirii „Aşteptarea” care, de asemenea, ne-a trezit interesul.
Mitrică Butoieru, aflat la vârsta bătrâneţii, primeşte
o telegramă, adusă de Marin al lu’ Jiglă, prin care copiii
(fiica sa, Lina şi ginerele Radu) îşi anunţau sosirea,
după mult amar de timp. Cu ani în urmă, Mitică
surprinsese, seara la poartă, o discuţie dintre cei doi
îndrăgostiţi care-şi făgăduiau, reciproc, „cerul şi
pământul”. Socotind, în sinea lui, că se refereau la
puţinul lui pământ, la care ţinea cu dinţii, fără a-l vrea
înstrăinat nici în ruptul capului, Mitică intervine prin
forţă. Acelaşi tratament îl aplică şi în bătătură,
smintindu-şi soţia şi fiica în bătaie, după care, lăsândule pe acestea în stare de inconştienţă, pleacă, în toiul
nopţii, să-şi are (primul din sat) limba de pământ de la
Groşet. Nemâncat şi potopit de intemperii, rămâne pe
câmp câteva zile, speriat de ce lăsase acasă. El oscilează
între regrete amarnice: ”Doamne, ia-mă, ce făcui?” şi
îndârjiri nepotolite faţă de presupuşii vinovaţi.
Ioana, aşa „pedepsită” cum era, se duce la câmp
să-i ducă mâncare şi să-l cheme acasă, anunţându-l,
totodată, că tinerii, care nu-i râvneau pământul ci doar
doreau să-şi lege vieţile, au plecat în lume luîndu-şi
soarta în mâini.
Acum, la bătrâneţe, Mitrică îşi potolise ţâfna şi-i
aştepta cu nerăbdare, cu emoţie, fără să ştie că Ioana,
femeia lui, îi anunţase moartea, pentru a alunga teama
copiilor de a se întoarce acasă.
După ce a pus ordine în gospodărie, cercetând cu
minuţiozitate exagerată aşezarea fiecărui obiect din
obor, s-a bărbierit, s-a primenit în haine de sărbătoare şi
a plecat să-i întâmpine la rată. Bătrânul era cuprins de
nelinişti, în mândria lui dezvinovăţindu-se şi
ameninţând, totodată, fără convingere: „Cum frică? De
ce frică?... Lasă că le arăt io lor”.
Din rată n-a coborât nimeni. Durerea era atât de
mare şi copleşitoere, încât Mitrică a simţit că „nu mai
avea puteri să se urnească din loc. S-ar fi aşezat să se
odihnească pe marginea şanţului dar îi era teamă de gura
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lumii”. Învinuirile făcute sieşi i se învârteau în cap ca o
placă uzată de patefon: „Asta ţi-e soarta, Mitrică, ţi-ai
făcut-o cu mâna ta!... Numai din cauza ta, Mitrică, a
rămas oboru pustiu!”.
S-a aşezat pe banca de la poartă, cufundat, parcă,
într-un somn al eternităţii. Auzea zgomote în jurul lui
dar nu mai avea curaj faţă cu realitatea. Când a deschis
ochii a descoperit, în preajma lui, prezenţa copiilor şi a
nepoţilor. Reacţia a fost aceea a împăcării totale şi
definitive: „Copiii mei, viaţa mea! zicea printre lacrimi, asaltat de cei care l-au dorit” şi pe care i-a dorit,
adăugăm noi.
Această povestire este una dintre puţinele existente
în volum care, după o încărcătură apăsătoare de fapte şi
stări, are o finalitate fericită şi liniştitoare.
Povestirea „Vocea de dincolo de lume” este
precumpănitor valorică în economia volumului. Ea are
o articulaţie complexă, polifonică, marcată de accente
de-a dreptul cutremurătoare care susţin tema
înstrăinării individului faţă de sine şi mai ales faţă de
cei din jur. Ilie Turturea, cel despre care se relatează
prin diverse canale narative, prin caracterizare
indirectă, devine un personaj din umbră care
înaintează, pas cu pas, pe drumul direcţionat spre
maximă dezumanizare.
Pretextul derulării şi audiţionalizării existenţei
acestui personaj îl produce fiica sa, Ioana, căreia, în
urma suportării unei vieţi familiale de coşmar, i se
rătăcesc minţile. Ea putea fi întâlnită, aproape zilnic, la
„Fântâna cu tei”, unde-şi „făcea veacul”, departe, la
figurat, de lumea care venea să ia apă şi care, de la o
vreme, n-o mai întreba de vorbă, ştiind că nu va primi
niciun răspuns. Ioana privea aiurea, într-un punct fix
„situat deasupra îngerilor care străjuiau chipul copilului lui Nicu Corneciu, în amintirea căruia se clădise din
nou fântâna”. Ea da aprobativ din cap pe fondul sonor
al unei benzi de magnetofon care reproducea, a
posteriori, vocea tatălui său, relatantă a spovedaniei

acestuia înaintea morţii.
Magnetofonul, care funcţiona intermitent, când
înainte, când înapoi, după ciudăţeniile maladive ale
Ioanei, îi prilejuieşte personajului – narativ, aflat în
preajma acesteia, rememorarea unor situaţii personale
când asistase, copil fiind, la monologul fals – acuzator
al lui Ilie susţinut în faţa mamei sale, căreia nu-i lăsa
dreptul la replică cum se întâmpla cu toţi consătenii
întâlniţi în cale.
Faptelor abominabile săvârşite cu sânge rece, fără
discernământ, pe front, în special faţă de populaţia
civilă, (de altfel, se pare că este vorba de poveşti
inventate ori însuşite, fiindcă el nu făcuse războiul) Ilie
adaugă ticăloşiile inimaginabile, dar reale, manifestate
în familie: îşi bate sistematic şi sângeros nevasta şi o
alungă din casă, îşi duce fiii la Bucureşti
abandonându-i pe stradă şi lăsându-i în voia sorţii, pe
Ioana o aduce în stare de nebunie etc, etc.
Pentru toate aceste fărădelegi „predestinate”, în
închipuirea sa, Ilie Turturea avea o scuză infailibilă:
„Aşa este când trebuie să se aleagă praful!”.
Mărturisirile, văicărelile şi „iertăciunile” sporovăite
pentru nădăjduita pace eternă în faţa familiei (cât mai
rămăsese din ea) şi imortalizate pe bandă de
magnetofon, nu fac altceva decât să amplifice datele
caracterologice ale unei biografii şi autobiografii
mârşave cu efect malefic, iradiant, pentru o întreagă
comunitate.
Concluzionând, putem afirma că, în totalitatea sa,
volumul „Marea trădare” se legitimează ca o carte
deschisă a traumatismelor morale şi materiale,
reiterând narativ nedumeririle şi convulsiile unor
generaţii rătăcite în vălmăşagul memoriei.

* Gheorghe Nicolăescu, Marea trădare, Slatina,
Editura Scribul, 1998, 192 p.

5

Itinerar cultural
SENIORII ÎN EXCURSIE LA
PRISLOP ŞI HUNEDOARA

Flori pentru Mânăstirea Prislop

Anca Ionescu, câştigătoarea premiului pentru
Literatură 2011, al FCR,La Mânăstirea Prislop

IOANA CANTACUZINO - 61 DE ANI
DE LA MOARTEA SA
Gheorghe MĂMULARU

A

nul acesta, 2012, se împlinesc 61 de ani de la
moartea Ioanei Cantacuzino, o personalitate de
seamă a Călimăneştiului. Ioana Cantacuzino a fost prima
femeie posesoare a Brevetului de Pilot de Turism şi
fondatoare a celei dintâi şcoli de pilotaj.
Ea a fost fiica inginerului Ion G. Cantacuzino, cel
care a construit Vila Cantacuzino din Călimăneşti, a
construit calea ferată Râmnicu Vâlcea - Râul Vadului în
perioada 1898-1902 şi prima captare modernă a
izvorului Căciulata.
Ion G. Cantacuzino a fost căsătorit cu Maria
Fălcoianu şi a avut 4 copii: Ioana (1895-1951), Mircea
(1900-1930) inginer aviator, Despina (1910- ?) şi Maria
(1904-1974).
Ioana Cantacuzino s-a născut la 2 septembrie 1895 în
comuna Islaz plasa Cotul Lung, judeţul Brăila. Copilăria
şi primele clase ale şcolii primare (1906) le-a făcut la
Călimăneşti, iar studiile liceale la Paris. La anii
adolescenţei, ea, împreună cu fratele ei, Mircea, au fost
cuprinşi de dragoste pentru pilotaj. S-au înscris amândoi
la Şcoala de Pilotaj şi au fost instruiţi de lt. aviator Octav
Oculueanu. În luna mai 1928 acesta a obţinut aprobarea
să-l însoţească în Germania pe Mircea Cantacuzino
pentru a aduce în ţară primul avion de turism. În anul
1928 cei doi fraţi au pus bazele primei şcoli de pilotaj cu
motor din România. Ioana Cantacuzino a fost prima

VRABIUŢA
Î

n ianuarie 1941 a fost o iarnă geroasă şi cu multă
zăpadă. Într-una din zilele acestei luni, o vrabie s-a
aşezat pe firul de telegraf să se odihnească. Fiind ger, a
amorţit şi a căzut în stradă. Din întâmplare pe lângă ea
trece o vacă care se baligă peste vrăbiuţă şi plecă mai
departe. Pasărea, dând de căldură se trezeşte din
amorţeală şi începe să se agite în baligă.
Peste puţin timp, trece pe lângă ea o pisică, care
zăreşte vrabia agitându-se. Pisica, se aproprie de ea, o
scoate din baligă şi o mănâncă.

cursantă titulară a brevetului de pilotaj cu nr.1 (1930)
devenind astfel prima femeie care a obţinut brevetul de
aviator din România. Familia le cumpără celor doi fraţi
câte un avion “Klemm 20” cu care vor face diverse
raiduri.
În 1929 Ioana Cantacuzino a făcut primul raid
internaţional. În anul 1930, Mircea, fratele său a avut un
accident de aviaţie şi a murit. În urma acestui accident ea
se retrage din activitatea de pilotaj. A fost distinsă cu
“Virtutea aeronautică” şi “Medalia aeronautică”.
Ioana Cantacuzino a fost căsătorită de două ori: mai
întâi cu Grigore Carp, apoi cu inginerul Aurel Persu. Dar
după puţin timp se desparte şi de acesta.
După anul 1940 viaţa ei a fost destul de zbuciumată,
plină de necazuri. În 1941 a avut un conflict cu generalul
Ion Antonescu. Din ordinul acestuia în 1941 a fost
internată în lagărul de la Tg. Jiu. Dar după puţin timp de
detenţie a fost transferată la un sanatoriu din motive de
boală. În cele din urmă, în martie 1942 ajunge la
Călimăneşti şi va locui o perioadă scurtă de timp la Vila
Cantacuzino. Dar în 4 februarie 1949 este evacuată
definitiv din vilă şi repartizată într-o cameră din imobilul
de pe strada Lenin nr.110 (azi Calea lui Traian) la familia Iepureanu.
S-a stins din viaţă la 15 decembrie 1951 la vârsta de
56 de ani. A suferit de angină pectorală şi anevrism
aortic. A fost înmormântată în cimitirul din Călimăneşti.

CONFERINŢA DE PRESĂ FESTIVALUL DE TEATRU
ARIEL INTER FEST 2012
În 20 iulie, la Primăria Râmnicului, în prezenţa
primarului Emilian Frâncu, a avut loc conferinţa
de presă a Teatrului Ariel privind deschiderea
Festivalului Internaţional de Teatru - Ariel Inter
Fest 2012, 22-29 iulie. În faţa presei, au luat loc,
pe lângă primar şi Doina Migleczi, directoarea
festivalului: dramaturgul Doru Moţoc, consilierul
artistic Marinela Capşa; au mai fost prezenţi
actorul Victor Rebenciuc şi criticul de teatru
Sebastian Vlad Popa, precum şi actorii teatrului
Ariel. Victor Rebenciuc şi Mihaela Micuţ
pregătesc aici, la Râmnicu Vâlcea, pentru
Festivalul de anul viitor, piesa lui ILCaragiale,
„Conul Leonida faţă cu reacţiunea”.

Aşa se sfârşeşte povestea vrăbiuţei moarte, povestea
care are câteva înţelesuri:
-Nu totdeauna când cineva te bagă în baligă îţi vrea
răul, să te pedepsească!
-Când ai intrat în „baligă” nu te agita pentru că
miroase!
-Şi nu totdeauna când cineva te scoate din baligă îţi
vrea binele, să te salveze!

Notă:
Povestea mi-a spus-o în urmă cu câţiva ani distinsul
meu consătean, răposatul Ilie Zgripcea, căruia i-am
purtat aleasă stimă şi preţuire.

Gh. MĂMULARU

Doru Moţoc, Emilian Frâncu,
Doina Migleczi, Victor Rebenciuc
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Itinerar cultural

AEROTERAPIE

ISTORIA UNUI IMN
NAŢIONAL: „DEŞTEAPTĂ -TE
ROMÂNE”
Vineri, 27 iulie 2012, la sediul Arhivelor
Naţionale ale judeţului Vâlcea a avut loc
dezbaterea ştiinţifică „Istoria unui imn național:
«Deşteaptă-te, române!» ” .
Organizatori: Primăria Râmnicu Vâlcea,
Direcţia Județeană pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului,
Arhivele Vâlcea.
Au participat G.D. Iscru, profesor universitar
la Universitatea „Dimitrie Cantemir”, FlorinVasile Şomlea, directorul Centrului Judeţean

Ion Soare, Emilian Frâncu, Mihai Sporiş,
Al. Popescu Mihăeşti

pentru Cultură judeţul Bistriţa Năsăud, Marinela
Barna, muzeograf la muzeul „Casa Mureşenilor”
din Braşov, Alexandru Popescu Mihăeşti, Ion
Soare, Mihai Sporiş, de la Forumul Cultural. A
fost prezent, primarul Râmnicului, Emilian
Frâncu. A moderat, Florin Epure directorul
Direcţiei de Cultură şi Culte.
Asupra datelor cunoscute, în reuniunea
desfăşurată, nu s-au adus date noi pe care publicul
vâlcean, bistriţean şi braşovean, să nu le
cunoască… Aici la Râmnic apare prima dată întrun document oficial, că s-a intonat Imnul naţional,
şi că el s-a chemat „Deşteaptă-te române”…
Ni se pare o curiozitate, că, un cântec atât de
sugestiv pe versurile lui A. Mureşanu, cântat la
Florin Epure, G.D. Iscru, Marinela Barna, Vasile Şomlea

1848, la Braşov, să nu facă parte din „Colecţia de
cântece sociale pentru studenţii români” tipărită în
1880 la Viena, de Ciprian Porumbescu, şi care este
o culegere de cântece (unele revoluţionare-în
melos german) care au răsunat în acest colţ de
lume, de la 1848 şi până astăzi! Ori, tonalitatea,
ritmul şi spiritul acestui imn, „Deşteaptă-te
române”, este aproape identică cu aceste cântece
revoluţionare culese-compuse de Ciprian
Porumbescu… Credem că acest imn, muzica sa,
apare după 1880…şi nu este imposibil ca el să
aparţină aceluiaşi compozitor, C. Porumbescu,
profesor de muzică la Braşov între 1881-1883...
Redăm în continuare un citat despre Ciprian
Porumbescu din „Romanian portal, Forum,
Despre România - despre români, 01 29 09”...
„Apoi, cu ocazia unei burse, îşi continuă studiile la «Konservatorium fur Musik» din Viena,
unde dirijează corul Societăţii Studenţeşti
«România Jună». Aici va scoate, în anul 1880,
colecţia de douăzeci de piese corale şi cântece la
p.11

Ştefan STĂICULESCU

T

rebuie să recunoaştem cu sinceritate că în
majoritatea timpului, în afară de cel de la serviciu
şi cel de odihnă, suntem obsedaţi ca să ne procurăm hrană
şi iar hrană, precum şi produse vestimentare. Parcă numai
hrana ar fi necesară vieţii. Micile şi marile magazine sunt
mai toată ziua pline, chiar şi la ore destul de târzii, de
oameni care aleargă de la un raft la altul ca să-şi procure
cel mai bun, dar şi ieftin, produs. Cel mai bun salam, cea
mai bună fleică, cea mai nehrănitoare pâine, dar săţioasă,
iar mai nou cei mai negrăbiţi stau şi citesc etichetele de la
diferite produse alimentare ca să vadă dacă au
conservanţi şi euri şi de care, precum şi câtă grăsime au
în compoziţia lor produsele lactate. Iar în prejma
sărbătorilor este o adevărată alergătură prin magazine,
prin pieţe şi prin tot felul de buticuri pentru cumpărarea
de hrană şi de cadouri pentru a ne înnoi noi şi familia cu
ocazia venirii sărbătorilor. Din ce în ce se văd mai puţini
oameni prin librării. Şi, ce-i rău, mai deloc prin parcuri,
prin păduri şi pe potecile de munte.
S-a calculat că un om poate să trăiască fără hrană,
nemâncând absolut deloc, între 25 şi 30 de zile, iar fără
apă cam 3- 5 zile, dar fără AER nu poate trăi nici 5
minute. Deci Aerul înseamnă, în primul rând, viaţă,
deoarece fără el nu putem trăi nici măcar câteva minute.
Ori noi neglijăm tocmai această parte importantă a vieţii
care este, poate impropiu spus, hrana cu aer, cu aer cât
mai nepoluat.
Aerul pe care-l respirăm diferă mult de la o regiune la
alta, dar în principal este compus din două gaze: azot 76%
şi oxigen 23%. Restul de 1% este reprezentat de bioxidul
de carbon şi, într-o oarecare proporţie de hidrogen, ozon
şi alte gaze. În funcţie de locul unde respirăm, aerul mai
are în compoziţia sa cantităţi variabile de vapori de apă şi
o serie întreagă de particule solide cum ar fi
microorganismele şi praful care a devenit din ce în ce mai
prezent în viaţa noastră, mai ales în oraşe.
Preocupându-ne permanent să respirăm aer proaspăt,
vom respira totodată şi oxigenul care are în el ioni negativi. Aceştia stimulează mişcările cililor din căile respiratorii, avînd un rol de relaxare şi de reducere a grijilor, stimulând din plin activitatea creierului şi a altor organe.
Mulţi ioni negativi se găsesc în aerul atmosferic din
preajma pădurilor, mai ales a pădurilor de conifere şi în
jnepenişuri, în apropierea lacurilor alpine, în apropierea
mărilor şi oceanelor şi după descărcările electrice însoţite
de ploi. Tocmai de aceea este indicat să mergem prin
ploaie şi chiar să lăsăm ca picăturile de ploaie să ne spele
faţa. Este cea mai sănătoasă hidratare şi curăţire a tenului.
Acumularea ionilor negativi atmosferici se diminuează
odată cu venirea fronturilor atmosferice calde, uscate sau
în zonele poluate. Ioni negativi puţini se găsesc în
încăperile neaerisite, pline de praf şi în încăperile unde se
fumează. De aceea tot mai multe ţări au interzis fumatul
în localuri publice, iar unele ţări au interzis fumatul chiar
şi pe stradă.
Un rol foarte important în respiraţie îl are nasul,
putând fi comparat cu un aparat de mare fineţe şi
deosebită performanţă. El condiţionează aerul dirijându-l
în căile respiratorii. Când afară este vreme cu temperaturi
scăzute, vasele de sânge din nas se dilată şi încălzesc
aerul, iar când vremea este călduroasă, aceste vase se contractă, ajutând, astfel, funcţionarea respiraţiei în parametri normali.
Un om în stare de repaus respiră în medie pe minut
cam de 12 ori, preluând din atmosfera locului respectiv
oxigenul necesar arderilor din celule, pe care-l transportă
până la acestea şi elimină bioxidul de carbon rezultat.
Prin inspiraţie - expiraţie plămânii se destind şi se
contractă, în timpul unei vieţi, de câteva milioane de ori.
Alveolele pulmonare au nevoie de aer umed, cald, fără
microbi şi fără praf. Corpul are nevoie de foarte mult
oxigen de bună calitate, respirând pe minut cam 7 litri de
aer.

Beneficiile unei respiraţii sănătoase
şi profunde
Respiraţia sănătoasă şi corerctă este cea abdominală,
iar cea dăunătoare este respiraţia costală, zisă şi cea
superficială. Sângele nostru trebuie să fie cât mai bun,
tocmai de aceea trebuie să respirăm bine, să practicăm o

inspiraţie cât mai adâncă şi deplină a aerului curat care să
umple plămânii de oxigenul ce purifică sângele. Având o
repiraţie completă ne liniştim starea de nervozitate,
stimulăm pofta de mâncare, ajutăm digestia, iar noaptea
avem un somn sănătos. Aşa cum ne îngrijim ca să purtăm
o încălţăminte comodă, ca să avem picioare bune la mers,
tot aşa trebuie să ne preocupăm ca plămânilor să le oferim cea mai mare libertate de mişcare în cutia toracică.
Nu trebuie să folosim haine strâmte, stânjenitoare la
respiraţie. Femeile să nu folosească sutiene strâmte, iar
obiceiul de a purta corset este total greşit. Cei care
practică muncă sedentară nu este bine să stea cu corpul
aplecat asupra lucrului ce-l execută, adică poziţia
cocoşatului, deoarece în astfel de poziţii este imposibilă o
respiraţie profundă. Când dormim este total greşit să
avem poziţia pe burtă, deoarece plămânii nu se pot umple
cu aer la cât le este necesar, iar în această poziţie vom
avea numai o rspiraţie costală şi superficială. Cu timpul
respiraţia superficială devine un obicei dăunător, iar
plămânii îşi pierd puterea şi obişnuinţa de a-şi mări
volumul. Stând ghemuiţi şi încorsetaţi, plămânii nu
primesc o cantitate suficientă de oxigen, iar sângele nu se
mişcă suficient de repede prin corp. Substanţele toxice
care ar trebuie eliminate odată cu expiraţia sunt din ce în
ce mai reţinute în corp, iar cărăuşul vieţii, sângele, devine
impur. Practicând o respiraţie superficială nu sunt afectaţi
numai plămânii, ci şi alte organe cum ar fi creierul,
stomacul, ficatul, rinichii şi pielea. Ne întrebăm adesea de
ce avem pilelea palidă, digestia întârziată, mintea
confuză, cu stări frecvente de ameţeală, iar inima o ia de
multe ori razna, acestea tocmai pentru că nu practicăm o
respiraţie corectă.
Aerul proaspă şi cât mai curat dă corpului şi creierului
o circulaţie sănătoasă a sângelui, revigorează corpul,
ajutându-l să fie cât mai sănătos şi puternic, înlătură
stările de nelinişte şi nervozitate, aducând calm şi
seninătate minţii, ajută digestia, iar noaptea vom avea un
somn profund şi cu vise frumoase şi dimineaţa ne vom
scula odihniţi perfect.
Trebuie să reînvăţăm ca prin folosirea diafragmei în
respiraţia abdominală, spre deosebrea de cea costală,
adică cea superficială, să permitem plămânilor să se
umple cât mai mult posibil cu aer proaspăt. Numărul de
cazuri de îmbolnăviri respiratorii şi nu numai s-ar reduce
simţitor, dacă s-ar respira numai pe nas şi nu pe gură, cum
respiră mulţi oameni, mai ales noaptea când dorm.
Folosind întreaga capacitate pulmonară şi într-un ritm cât
mai firesc, natural, bolile respiratorii ar fi o raritate, iar
performanţele fizice şi intelectuale nu ar întârzia să se
arate.

Sfaturi şi exerciţii pentru
practicarea unei repiraţii corecte
Aşezaţi-vă pe o suprafaţă cât mai plată şi puneţi-vă o
mână sau o carte pe abdomen şi inspiraţi aer pe nas în
timp ce număraţi până la 4, concetrându-vă asupra
respiraţiei, încercând să o faceţi din abdomen, nu din
torace. După o pauză de o secundă expiraţi încet
numărând până la 12. Observând mişcarea de ridicare şi
coborâre a cărţii sau a mâinii, încercaţi să vedeţi cât de
sus puteţi să o faceţi să urce. E bine să urce cât mai sus.
Astfel veţi câştiga un control al muşchilor abdominali
pentru a-i folosi corect în respiraţie. Aerul trebuie să
pătrundă mai întâi în zona inferioară a plămânilor,
bombând ca o minge abdomenul, apoi dilatăm toracele şi,
în final, umplem zona superioară a plămânilor şi facem
claviculele să se ridice. Să prelungim timpul de inspiraţie
cât numărăm până la 5 şi de expiraţie până la 15, mărind
treptat timpul de expiraţie până ajungem să expirăm cât
numărăm până la 30 sau chiar mai mult. Putem practica
respiraţia abdominală stând şi în picioare, dar să stăm cu
faţa la un geam sau la o oglindă, cu picioarele uşor
depărtate, cu braţele îndoite şi cu mâinile sprijinite pe
ultimele coaste. Începem să inspirăm uşor şi lung numai
pe nas cam 4-6 secunde, fără a ridica umerii, dar umflând
baza toracelui. Apoi expirăm pe gură, cu gura în formă de
O, în aşa fel încât aerul să ajungă până la geam sau
oglindă. Dacă oglinda sau geamul s-au aburit, înseamnă
că am făcut o expiraţie corectă. Se pot face lejer trei serii
a 3-4 respiraţii, totalizând cam 11-12 respiraţii.

(urmare în pag.8)
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FESTIVALUL DE TEATRU...

S-a întors în ţară după 1989, regizând o serie de piese
celebre. A fost numit Director de Onoare al Teatrului
Bulandra.
A realizat scenografia a 125 de spectacole.
Ca arhitect, în afara scenografiilor majorităţii
pieselor regizate de el, Liviu Ciulei a contribuit la
reconstrucţia auditoriului Teatrului Bulandra, precum
şi a altor teatre.
A fost căsătorit cu marea actriţă Clody Berthola şi
cu jurnalista Helga Reiter. Este tatăl regizorului
Thomas Ciulei.
(Enciclopedia liberă wikipedia-25 07 12)

O

interesantă conferinţă a ţinut criticul de teatru
Ion Parhon, despre Liviu Ciulei, după ce s-a
încheiat spectacolul work show regizat de Ştefan
Ruxandra, prezentând mai multe idei din cartea „Liviu
Ciulei, regizor pe patru continente”, de Ileana
Berlogea...Ne-a făcut plăcere să notăm, că, în 1975
Liviu Ciulei a pus în scenă, la Teatrul Bulandra,
„Azilul de noapte”, de Maxim Gorki, spectacol pe
care l-am urmărit şi noi la Sala Studio în acel an.
Atunci am făcut cunoştinţă cu activitatea regizorală şi
scenografică a marelui artist-om de teatru şi film.
Atunci, era foarte greu să prinzi un loc în celebra sală
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ARS MUNDI
Ion Parhon

Sebastian Vlad Popa
de la Bulandra.Victor Rebenciuc, Florian Pitiş,
două extreme (ca stil şi vârstă) ale teatrului
românesc modern, de atunci, au fost
protagoniştii pe care nimeni nu i-a uitat din
celebra montare de la Bulandra şi în care Liviu
Ciulei i-a mai distribuit pe Gina Patrichi, Ion
Caranitru, Rodica Tapalagă- una dintre cele mai
frumoase actriţe, neuitată, rămânând scena de
sexualitate, invizibilă, dintre Vasilisa şi Alioşka...Una
dintre ideile transmise de Ion Parhon, aparţinând celebrului regizor, a fost semnificativă pentru creaţia sa,
aceea, că, exigenţele înspre calitate trebuie să fie un
demers valabil din ambele sensuri: atât dinspre
realitate, cât şi dinspre spectacolul de teatru...O altă
idee remarcabilă a fost, că cei patru reprezentanţi ai

teatrului românesc în lume: Liviu Ciulei, Radu
Penciulescu, Andrei Şerban şi Lucian Pintilie (ordine
la întâmplare) au avut o contribuţie hotărâtoare asupra
dezvoltării
teatrului
pe
continentul
nord
american!...Şi, întrebat în anul 2000, când făcea un
film despre punerea în scenă a lui Hamlet, dacă în
perioada americană s-a întâmplat ca actorii să întârzie
la repetiţii, a răspuns: de două ori!... odată, unul a avut
accident de maşină şi, a doua oară, unul a fost internat
de urgenţă în spital...

SPECTACOL WORKSHOP
CORABIA NEBUNILOR, REGIA ROMANO FODDAI
C

u participarea clasei de actorie „Ariel Junior”
regizorul Romano Foddai a pus în scenă (aer
liber) acest spectacol de muzică şi pantomină pe
explanada Teatrului Ariel din Zăvoi, 25 07 12-ora 17,
şi care spre surprinderea noastră a avut foarte mulţi
spectatori...În faţa Arielului, o scenă improvizată,
neagră, care se legăna precum o corabie, cu o punte de
coborâre pe treptele teatrului, a găzduit pantomima
unui grup de tineri, de la vârsta şcolară la maturitate,
dorind şi reuşind să sugestioneze evoluţia unei
comunităţi umane pe diferitele trepte de dezvoltare a
societăţii umane, predominând ca notă comună, în
aproape toate, crima şi violenţa...Ca un leitmotiv bine
subliniat se înfăţişează scena în care un subiect
principal, al unei anumite stări, situaţii din comunitate
nu poate evada, din aceasta, fără voinţa comună, fără
permisiunea celorlalţi, simulând spectatorilor imposibila întoarcere (timpul nu permite acest lucru),
imposibila evadare, imposibila lepădare de propria
experienţă...Scenele de început, trezirea indivizilor la
viaţa de oameni, ni s-au părut cele mai reuşite, au fost
şi alte scene deosebit de reuşite, le vedem şi acum (cu
ochii minţii) pe acelea în care acest grup de artişti au
creat senzaţia unor „ghemuri” în mişcare cu puteri

fenomenale de a trece dintr-o formă-stare în alta.
Ne-a plăcut conceptul, ca pe melodii diferite - de
calitate acustică - fără să deranjeze auditoriul, plăcute
- mari hituri ale timpului (fiecare scenă fiind tratată
individual ca o scenă chiar de teatru: început-dezvoltare-final), însemnând acel cerc, înlănţuire, care nu
permitea părăsirea scenei chiar dacă subiectul era
rezultatul unei conspiraţii, unei crime. OK, workshop,
Corabia Nebunilor, teatrul „Ariel Junior”, Romano
Foddai!
Revăzând cu ochii minţii spectacolul de
pantomimă din Zăvoi m-am gândit dacă există vreo
legătură cu celebrul film al lui Stanley Kramer, care a
zdruncinat lumea filmului în 1965...Şi iată, nu este de
desconsiderat o anume sugestie a mesajelor transmise,
asemănător, prin intermediul a două arte diametral
opuse ca formulă artistică, dar şi în etape îndepărtate
ale timpului... Nimeni nu putea părăsi corabia pe care
au loc schimburi de replici, prevestind „holocaustul ce
va veni. Poveştile lor separate, dar care se
întrepătrund, minunat studiate de regizorul Stanley
Kramer, alcatuiesc un genial microcosmos al unei
lumi aflate la un pas de razboi”.

LA CITTA FRAGILE SEPPELLITEMI IN PIEDI
ORAŞUL NESIGUR ÎNGROPAT DE VIU
U

n spectacol „one man show” pe scena din
Ostroveni, joi 26 iulie, a avut loc în regia şi
interpretarea lui Beppe Rosso pe un text semnat de
Beppe Rosso, Filippo Taricco şi Remo Rostagno:
„Oraşul nesigur îngropat de viu” (având la bază cartea
„La Citta Fragile” scrisă în colaborare cu Filippo
Taricco şi apărută în 2008). Fondator în 1997 al
Companiei ACTI Teatri Independenti, după ce a fondat
în 1979 Granbadò Produzioni Teatrali, unde a fost
actor şi regizor, Beppe Rosso se impune în lumea
teatrului italian ca dramaturg, regizor şi actor, având o
carieră strălucitoare...Am văzut şi în cadrul
Festivalului vâlcean, din iulie 2012, am remarcat, personalitatea sa, impunându-se de cum s-a dat gongul în
această zi de joi, şi în care a interpretat magistral, în
calitate de narator şi mim, povestea unei familii de
romi, dar nu numai, aciuate undeva la marginea

Romei...Textul a fost tradus pe ecran. Cu greu cineva
în acea seară, putea să plece de la acest spectacol şi să
nu rămână marcat pentru multă vreme, păstrând în
memorie expresia feţei, dicţia, fluenţa textului, textul,
care prin alese repetiţii a fost transformat în
poem...Pentru noi, în aceste zile, a fost cel mai frumosartistic moment pe care l-am trăit...Începutul acestui
recital, un fel de prefaţă, l-am reţinut, şi vi-l oferim
integral şi dumneavoastră. L-am ascultat în interpretarea lui Beppe Rosso, în limba italiană, şi
l-am
cules de pe ecran prin înregistrarea video...
*
«Pentru a-l crucifica pe Jeshua ben Miriam au trebuit forjate patru cuie robuste şi grele, două pentru
mâini şi două pentru picioare.
Doi soldaţi romani au primit opt dinari ca să

găsească fierarii dispuşi să forjeze patru cuie robuste şi
grele.
Dar aceşti soldaţi s-au dus la birt, au băut de şase
dinari, şi nu au găsit nici un fierar dispus să forjeze
patru cuie robuste şi grele pentru doi dinari.
Soldaţii nu puteau să se întoarcă cu mâinile goale,
aşa că recurg la un masacru: unui fierar i-au ars barba;
altuia i-au tăiat mâinile, altuia i-au smuls urechile, iar
celui din urmă i-au luat viaţa.
Apoi ies pe porţile din Ierusalim, şi, sub ziduri
zăresc un indian nomad care îşi pusese cortul acolo. El
deţinea o nicovală. Soldaţii îi ordonă să forjeze patru
cuie robuste şi grele pentru doi dinari.
Nomadul bagă banii în buzunar şi începe să
lucreze: forjă, nicovală, ciocan, capul, apoi vârful, apoi
apa, şi gata! acesta fu primul cui. La fel a făcut şi cu cel
de-al doilea cui.
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Beppe Rosso în one man show

Pentru al treilea, auzii o voce: „Nu fă aceste cuie,
căci vei fi condamnat tu şi cei ca tine toată
viaţa,
pentru veşnicie!” Nomadul priveşte soldaţii romani,
beţi, cu sabia încă pătată de sânge, şi face al treilea cui.
Când al patrulea
cui fu gata, l-a
scufundat în apă, şi
un fum gros a ieşit,
iar în fum s-a arătat
Jeshua ben Miriam
cu ochii roşii, ca
jarul. Cei doi soldaţi
romani au luat-o la
fugă, având la ei doar
trei cuie, iar fierarul
a rămas cu acel cui
uriaş, scufundat în
apă, care nu se răcea,
continua să sfârâie,
roşu şi încins.
Îşi pune toate lucrurile pe cal şi se duce, se duce,
galopează, galopează, se duce, se duce, departe, departe.
În toiul nopţii se opreşte în deşert. Se aşează să doarmă,
dar o lumină stacojie iluminează duna: acolo, pe pământ
stătea acel cui, care l-a urmărit mereu, sfârâind, mereu

încins.
Apucă din nou tot ce avea şi aruncă pe cal, şi se duce,
se duce, galopează, galopează, se duce departe, departe.
În zori ajunge la poarta unui sat, îşi pune cortul,
montează nicovala...dar mai încolo, acolo pe
pământ , încă mai ardea acel cui.
Foloseşte toată apa dintr-un puţ, tot nisipul unei dune pentru a stinge cuiul. Dar nimic,
cuiul rămâne, sfârâind, roşu, la fel ca sângele
lui Jeshua ben Miriam.
Atunci nomadul şi-a înţeles damnarea. A
înţeles că acel cui îl va urmări toată viaţa,
condamnându-l să meargă, să fugă, să
călătorească, să scape de el...
Fiii acestui fierar s-au împrăştiat în lume
şi au fost numiţi Romi; Rom, însemnând om.
Jeshua ben Miriam a fost crucificat doar cu trei cuie,
două pentru mâini, şi unul pentru picioare ».
*
Recitalul continuă cu episoade din viaţa unor ţigani
care reuşesc, până la trimiterea din nou în ţară
(România), să trăiască într-o zonă specială, la marginea
marelui oraş; să intre în atmosfera intimă a acelui oraş,
să atragă în intimitate localnici, la rândul lor, mai mult

ARS
sau mai puţin, aparţinând
marilor clanuri care conduc
comunitatea localnicilor.
Spectacolul, în cuvinte,
imagine şi muzică încearcă
să recupereze câte ceva din
cultura etniei ţigăneşti,
după cum spuneam şi mai
sus, Beppe Rosso, reuşind o
interpretare de maestru!

PINOCCHIO-TEATRUL GEORGE BACOVIA
U

n altfel de Pinocchio a prezentat Teatrul
George Bacovia din Bacău în cadrul
Festivalului Ariel Inter Fest, faţă de cel din spectacolul Teatrului Ariel, din stagiunea trecută, şi în
urma căruia Mădălina Floroaica primea Premiul
Forumului Cultural al Râmnicului la categoria
interpretare...În faţa Sălii din Zăvoi, sâmbătă 28
iulie, ora 12:30, în faţa unui numeros public, trupa
de la Bacău şi-a prezentat spectacolul, unul mixt,
păpuşi şi actori mascaţi; noi credem că a fost unul
reuşit, oaspeţii moldoveni, ridicându-se la
exigenţa teatrului modern contemporan...Atât

(continuare din pag.6)

marioneta Pinocchio, manevrată de două
călugăriţe catolice-semn că, în sfârşit, celebrul
personaj-copil a intrat într-un sistem de educare,
cât şi celelalte personaje, dar mai ales Vulpea şi
Motanul, au fost bine reliefate de actori, de
păpuşă, şi costumaţie, de foarte multe ori replicile
lor, trezind entuziasmul micuţilor spectatori, care
numai că nu au pus mâna pe interpreţi...
Spectacolul cu piesa Pinocchio, de Carlo
Collodi, s-a desfăşurat în regia lui Laurenţiu
Budău şi scenografie semnată de Edi şi Liliana
Laşoc...

AEROTERAPIA

E indicat să mai practicaţi şi următorul exerciţiu:
picioarele depărtate la nivelul umerilor, braţele pe lângă
corp, apoi ridicaţi braţele până deasupra capului şi
inspiraţi cât mai profund. Reveniţi cu braţele în poziţia
iniţială, expirând tot aerul din plămâni. Repetaţi de 5 ori
această poziţie cu revenirea braţelor pe lângă corp.
Făcând acest exerciţiu zilnic veţi constata că nu mai
ameţiţi şi nu mai sunteţi obosiţi. Exerciţiul nu durează
decât maximum 5 minute, minute care înseamnă zile
sănătoase în plus pentru viaţă.
Stând şi în poziţia şezând, adică atunci când mergeţi la
volanul maşinii, ca pasager sau în mijloacele de transport
în comun, când sunteţi nevoiţi să staţi în această poziţie
multe ore, căutaţi să practicaţii respiraţia abdominală,
măcar de câteva ori pe oră. Căutaţi să folosiţi cât mai rar
aerul condiţinat, mai bine este să lăsaţi un geam al maşinii
deschis un milimetru, pe unde intră aerul curat de afară.
Practicând cu conştiinciozitate şi cu regularitate
respiraţia profundă, cam 12 respiraţii profunde, de 3 – 4
ori pe zi, vom înlătura oboseala, boala, stările de
nervozitate şi stresante, iar durerile de cap nu vor face
casă bună cu noi.

Obiceiuri sănătoase pentru o
respiraţie corectă
Staţi cu bustul cât mai drept, şi atunci cînd mergeţi,
dar mai ales când staţi la masa sau în faţa calculatorului.
Umerii să-i trageţi cât mai în spate, căutând să trageţi
omoplaţii unul spre celălalt, ajutând astfel diafragma să se
mişte lejer ca să intre cât mai mult aer în plămâni.
Nestând în poziţie cât mai verticală, coloana vertebrală se
deformează, dând naştere la bolile scolioză, cifoză şi
lordoză, care nu se mai pot vindeca niciodată, sau se vor
vindeca numai dacă se practică anumite exerciţii specifice
şi de lungă durată.
Când aveţi posibilitatea, nu vă sfiiţi şi citiţi şi cu voce
tare, deoarece cititul cu voce moderat de tare ajută la
expirarea aerului în mod corespunzător.
Când mergeţi în excursie pe munte, sau chiar pe

dealuri, inspiraţi când faceţi 3 paşi şi expiraţi la următorii
3 paşi. Nici la urcatul scărilor nu e bine să neglijăm
respiraţia. La urcatul a 3 trepte inspiraţi şi expiraţi la
urcatul următoarelor 3. Atenţia să ne fie mai mult
concentrată la expiraţie, deoarece cu cât scoatem mai
mult aer din plămâni, cu atât avem posibilitatea să
inspirăm mai mult.

Folosirea cât mai corectă
a hranei aer
Aerisiţi cât mai des posibil camerele, holurile,
bucătăria, baia şi cămara. Aerul să circule precum
gândurile bune şi iubirea faţă de semeni. Acolo unde este
aer curat este şi sănătate. Nu lăsaţi perdelele trase la
ferestre, lăsaţi să intre lumina şi soarele, deoarece acolo
unde nu intră soarele, intră doctorul. Principalele
componente ale sănătăţii şi vieţii nu sunt înţelese de
majoritatea oamenilor, nu doar de oamenii mai puţin
avizaţi, dar din păcate, chiar de către cei care se ocupă de
medicină. Intri într-un salon cu bolnavi şi constaţi ce aer
viciat este înăuntru, deoarece nu se deschid ferestrele că,
vezi Doamne, răcesc bolnavii.
Când afară este răcoare şi ger este bine să îmbrăcăm
haine călduroase de lână sau de bumbac, deoarece lâna de
oaie este cea care ne protejează cel mai bine de frig.
Femeile şi mai ales fetele să ţină cont că moda nenorocită
de a purta bluze care le lasă mijlocul dezbrăcat şi cu
membrele inferioare prost îmbrăcate, mai ales pe timp
friguros, înseamnă distrugerea sănătăţii. Organele interne
se vor congestiona, rinichii şi căile urinare se vor
îmbolnăvi, nici organelor genitale nu le este bine, iar
lombago şi multiple manifestări reumatice, migrenele,
hipertensiunea şi chiar palpitaţiile, însoţite de indispoziţii
nu vor întârzia să apară.
Nu este bine să folosim mult timp căldura focului
deschis, cum ar fi flăcările aragazului, deoarece consumă
oxigenul şi contaminează aerul. Cât timp se găteşte este
bine să avem ferestrele deschise, pentru ca încăperea să
fie alimentată în permanenţă cu oxigen proaspăt.

Începând cu încălzirea vremii încercaţi să dormiţi cu
ferestra deschisă, dacă nu cea mare, cel puţin cu una mai
mică prin care să intre continuu aer. Când vă nimeriţi în
spatele unei maşini al cărei motor funcţionează, evitaţi să
respiraţi gazele de eşapapament care sunt o adevărată
otravă pentru plămâni şi căile respiratorii. Nu acceptaţi să
fiţi fumător pasiv, adică să inspiraţi fumul de ţigară al
inconştienţilor. S-a constatat, de asemenea, că naftalina,
da, da, naftalina otrăveşte plămânii şi dăunează sistemului
nervos. Nu respiraţi şpreiuri de niciun fel.
Când mergeţi la munte – şi căutaţi să mergeţi cât mai
des – nu veţi găsi mai multă sănătate ca în aroma degajată
de un brad, de un pin sau de un jneapăn. Nu ezitaţi să staţi
întins, cât vă permite timpul şi umezeala solului, la
rădăcima unei tufe de jneapăn şi să-i inspiraţi aromele.
Plimbaţi-vă des prin parcurile cu arbori, deoarece
nimic nu este mai benefic pentru sănătate ca atunci când
respirăm din esenţele arborilor. Chiar şi aninii şi arinii şi
sălciile au şi ele esenţe benefice sănătăţii.
Când mergeţi la mare sau chiar pe malul unui lac, nu
uitaţi să faceţi o cură cu aerosoli, cu acei mici vapori de
apă care se ridică deasupra apei mării sau lacului, cură
care se face mai ales dimineaţa şi la lăsatul serii. Inspiraţi
cât mai adânc posibil aceşti minusculi vapori de apă.
Amintiţi-vă că aerul este hrana esenţială pentru
oameni, pentru animale şi pentru plante, îndeplinind peste
10 funcţii vitate. Este o mare enigmă cum Dumnezeu a
creat acest aliment, Aerul, care îndeplineşte atâtea funcţii
vitale, printre care mai putem enumera şi pe aceea a
propagării sunetului, a vederii şi chiar a mirosului,
neuitând şi de acea calitate de protejarea pământului de
radiaţiile ultraviolete dăunătoare ce vin de la soare.
Numai stratul de ozon din atmosferă absoarbe radiaţiile
dăunătoare mai înainte ca acestea să atingă pământul.
Să ne intre în obicei de a mulţumi lui Dumnezeu că
mai putem să respirăm, dar şi pentru aerul curat pe care
avem ocazia să-l mai respirăm pe lunci, prin păduri, pe
munte şi pe malul apelor.
Ar fi încântător şi bine pentru sufletele noastre ca să
facem din fiecare respiraţie o mică rugăciune de
mulţumire către Dumnezeu, pentru faptul că mai suntem
sănătoşi şi că mai trăim.

Ştefan STĂICULESCU
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FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE
„VASILE MILITARU”

VIZITĂ LA MONUMENTUL ÎNCHINAT FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI
OCNIŢA - OCNELE MARI

Î

ntreaga asistenţă prezentă la manifestările
consacrate celui de-al doilea Festival Naţional
Vasile Militaru, Ocnele Mari, s-a deplasat la ora 10,
la Ocniţa, pentru a aduce un omagiu foştilor deţinuţi
politici din judeţul Vâlcea. Filiala acestei
organizaţii nonguvernamentale, pe banii ei, Filiala
Vâlcea, a ridicat în 2009, la Ocniţa, un monument
în memoria martirilor în lupta pentru apărarea
democraţiei (acţiune declanşată în România, în
1998, în toate judeţele ţării, trebuind să se ridice un
astfel de monument; la Vâlcea, ridicându-se singurul monument artistic- gata de instalare în 2004, cu
locaţie în spaţiul dintre Muzeul de Istorie şi Biserica

SLUJBĂ PARASTAS LA CIMITIRUL BOZASCA DIN
OCNELE MARI

„Toţi Sfinţii”, sub salcie; autor, Petre
Cichirdan. Petre Iordache, primar al
Ocnelor Mari, în urma tergiversărilor
de instalare-cinci ani, a luat acest
monument din curtea Primăriei
Râmnicului şi l-a instalat prin forţe
proprii în locaţia de la Ocniţa, pe locul
fostei „celebre” puşcării - temniţă
numită de Petre Pandrea, „Academie
de sub pământ”!)
În faţa monumentului, Ion Cîlea,
preşedintele Consiliului Judeţean a
urat succes desfăşurării celui de-al
doilea Festival de Poezie „Vasile
Militaru”.

Ion Cîlea

D

DESCHIDEREA FESTIVALULU
-I-

P

Dumitru Lazăr

Leons Briedis-Letonia

rezidiu format din: Petre Iordache-Primăria
Ocnele Mari, Samoil Vâlcu-Parlamentul
României, Violeta Perian-Biblioteca Ocnele Mari,
Leons Briedis-Letonia, Nicolae Dinescu-Societatea
Culturală „Anton Pann”-moderator, Maria ŞalaruRepublica Moldova.
S-a dat curs prezentării
participanţilor şi cuvântul
fiecăruia de întâmpinare a
festivalului,
aceştia,
primind şi câte o diplomă
de
onoare:
Ştefan
Nemecesk - scriitor şi publicist-Valea Jiului, Ioan
Velica-Liga scriitorilor-filiala Hunedoara; Leons
Briedis-Letonia, care a
impresionat prin cuvântul
său în limba română;
Dumitru Lazăr, cântând pe versurile lui Vasile
Militaru, Dumitru Miuţă (susţinând aproape un
microrecital), Ion Cotulbea, care a prezentat regulamentul Concursului de
poezie „Vasile Militaru”
(17 participanţi, din care
patru anulaţi); Valentin
Smedescu din partea
Bibliotecii Judeţene (a
solicitat mai multă grijă
pentru materialele şi imaginile din Festival pentru
publicarea
lor
pe
Biblionet); Lucian Mihai
Marin-Bucureşti-Colegiul
Dinu
Lipatti;
Adina
Enăchescu şi Laura Vega,

Petre Iordache, Marinela Capşa, Carmen
Farcaş, Ştefan Nemecesk, Zenovia Zamfir

care au recitat din creaţia
proprie;...Puiu Răducan, cel
care a făcut posibilă prezenţa
delegaţiei din Letonia, primind
şi aprecieri elogioase din partea
moderatorului...

CONCURS
RECITARE POEZIE RELIGIOASĂ

Violeta Perian

e la monumentul foştilor deţinuţi politici, asistenţa, foarte
numeroasă, din: Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea,
Călimăneşti, Argeş, Valea Jiului, Bucureşti, Chişnău-Republica
Moldova, Riga-Letonia, s-a deplasat la cimitirul din Bozasca unde
se află mormântul (cruce şi loc-osemintele lui Vasile Militaru
fiind strămutate) marelui poet;... pentru care, iată, în Republica
Moldova şi România, românii, manifestă împreună (anul trecut, la
primul festival, academicianul Mihai Cimpoi-devenit şi cetăţean
de onoare al Ocnelor Mari alături de Costea Marinoiu şi Petre
Tănasie, dar şi Maria Şalaru-prezentă şi ea, atunci, în festival - ca
şi astăzi, a anunţat aceste proiecte culturale, comune!).
Slujba de parastas a fost ţinută de preoţii Iulian Diţă şi
Constantin Mănescu (pr. Petre Veţeleanu, care făcea parte din
organizatori, fiind plecat în Austria)...

aştept; Intră!”, Vasile Voiculescu
Crăciun Gabriela, anul III, Universitatea Piteşti
„Srisoare pentru fratele meu, om”, Vasile Militaru
Bunget Maria, Universitatea Piteşti, „Chiot către
neamul meu”, Vasile Militaru
Goran Ioana, director Biblioteca „Antim
Petrescu” Păuşeşti Măglaşi, „Prizonierul”,
V.Voiculescu

Profesorii: Andrei Simona, Dumitru Lazăr, de la
C.N. M. Basarab; Florescu Ioana, Ocnele MariGoran Dimitrie, Şc. nr. 3 Maria Şalaru (în fundal)
director Florescu Elena, au avut grijă ca concursul să
Bucureşti cls. a II-a, „Îngerul
se desfăşoare în condiţii demne de un festival.
Păzitor” de M. Corneliu
Cocheci Cristiana, Şc. nr. 3
Juriul: Petre Iordache-preşedinte, Lidia Dobre
Bucureşti, cls. a III-a, „Icoană
(Fundaţia „Inimă pentru inimă”), Iulian Diţă
scumpă”, Vasile Militaru
(Parohia Ocnele Mari), Constantin Mănescu
Buşe Elena Cristina, Goleşti,
(Horezu),
Valentin
Smedescu
(Biblioteca
sat Popeşti, cl. a IV-a, „Sfintei
Judeţeană), Mihai Lucian Marin (Coleguiul Dinu
cruci ne închinăm”, Vasile
Lipatti-Bucureşti), Claudia Militaru (Fundaţia
Poenaru
Dumitru Drăghicescu, Măciuca-Vâlcea)
Căpraru Leonard, Goleşti, sat
Sponsor: Damila
Popeşti, cl. a IV-a, „Mama mea”, Ion Dorinel Duţă
Hodorog Elena, Goleşti, sat Popeşti, cls. a VI-a,
Notă: Elevii profesorului Dumitru Lazăr, de la
„Iisus, Tu Lumina Lumii”, Vasile Poenaru
Colegiul Naţional Matei Basarab, au impresionat prin
Ene Georgiana, Goleşti, sat Popeşti, cls. a VIII-a,
interpretarea artistică; probabil că „artistul” din
„Sfintei Cruci ne închinăm”, Vasile Poenaru
Dumitru Lazăr (pe care îl cunoaştem din manifestările
Tabacu Elena, Ocnele Mari, cls. a VII-a, „Rugă de
din cadrul Forumului Cultural, din anii trecuţi) a fost
copil cuminte”, George Achim
deasupra profesorului, observând, ca şi în cazul
Berbecel Narcis, Ocnele Mari, cls. a VII-a, „Iisus
doamnei Andrei Simona, o adevărată comuniune între
la împăratul”, George Coşbuc
profesori şi elevi.
Popescu Elena, C.N. Matei Basarab, cls. a IX-a,
„Vorbe cu tâlc”, Vasile Militaru
-IIEnescu Ioana, C.N. Matei Basarab, cls.a IX-a,
„Rugăciunea”, Vasile Militaru
În partea a doua au fost oferite diplome diverselor
Stoica Florin Daniel, C.N. Matei Basarab, cls. a
personalităţi prezente în sală, s-au premiat
XI-a, „Rugăciunea”, Şt. O. Iosif
participanţii la concursul de recitare: Premiul I,
Voicu Isabelle Nicole, C.N. Matei Basarab, cls. a
Berbecel Narcis şi Căpraru Leonard; Premiul II, Pavel
XI-a, „Psalm”, Tudor Arghezi
Ştefania şi Buşe Elena Cristina; Premiul III, Tabacu
Pavel Ştefania, C.N. Matei Basarab, cls.a X-a, „Te
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Menţiuni au luat: Crăciun Gabriela, studentă a
Facultăţii de Litere din Piteşti, filiala Rm. Vâlcea, din
Slătioara, Bădoi Margareta şi Geantă Constantin, iar
premiul special i-a fost înmânat lui Paulian
Bulicescu”…O nu…Buicescu,
Elena şi Enescu Ioana;
nu altfel! dar nu are nici o vină
Paulian
Buicescu
Menţiuni: Ene Georgiana,
Andra Jianu, când noi, care am
Stoica Florin, Crăciun Gabriela,
fost în sală şi n-am înţeles nimic
Ioana Goran.
din acordarea acestor premii,
În continuare s-au dat premiile
care nici acum (14 iulie) nu sunt
câştigătorilor concursului de poezie
pe biblionet, şi care s-au dat
„Vasile Militaru”. Întrucât aceste
odată cu grămada de diplome
premii, ale concursului de poezie,
pentru invitaţi, organizatori şi
au fost pronunţate în două faze, cei
participanţi, inclusiv a celor
prezenţi în sală nu au putut savura
prezenţi la concursul de
acest moment, pentru care s-a orgarecitare…
nizat de fapt tot acest festival.
Elevii de la Şcoala „Costea
Redăm în continuare numele
Marinoiu” din Ocnele Mari,
câştigătorilor aşa cum apar ei în
probabil şi ca un omagiu adus
articolul Andrei Jianu din Curierul
mentorului, fostul preşedinte al Societăţii Culturale
de Râmnic, din 11 iulie 2012: „locul I i-a revenit „Anton Pann”- Costea Marinoiu, conduşi de Florescu
Tatianei Scurtu Munteanu din Galaţi, locul II Ioana şi Florescu Elena, având şi sprijinul primarului şi
ocupându-l Aldea Mirela din Dumbrăveşti, Sibiu, iar al directoarei bibliotecii, au creat un spectacol artistic
locul III l-a ocupat Manda Elena din Călimăneşti. demn de toată lauda, dansuri populare, copiii, excelând

ARS MUNDI

în sceneta de teatru inspirată din opera marelui Tudor
Muşatescu, Titanic Vals!...
Întreaga asistenţă s-a deplasat mai apoi în Salina
turistică pentru sărbătorirea laureaţilor Concursului de
creaţie „Vasile Militaru” şi servirea mesei
(surprinzător, în nici un material scris nu am văzut
titulatura „concurs naţional”- acesta fiind demersul
Societăţii Culturale Anton Pann, în anul 2011, şi al lui
Costea Marinoiu...)

S-P CICHIRDAN

JUDEŢUL VÂLCEA ACUM 100 DE ANI
Bogdan Dumitru ALECA
Situaţia financiară a judeţului

Î

n prezentarea situaţiei judeţului Vâlcea după un an de
mandat, prefectul Gheorghe Sabin putea afirma, în
octombrie 1912, că „am adus bugetul judeţului la curent,
obţinând un frumos excedent, punându-ne în curent cu toate
plăţile şi obligaţiunile ce are judeţul”. Această realitate a
permis autorităţilor să înceapă o serie de investiţii necesare
comunităţii. La 24 august 1912, în cadrul unei ceremonii organizate la vechiul sediu al prefecturii şi în prezenţa ministrului
de interne, C.C. Arion şi a celui al domeniilor, Ioan Lahovari, a
tuturor autorităţilor locale, a fost pusă „piatra fundamentală a
lucrărilor ce urmau a se executa în Râmnic precum şi a
Monumentului Independenţei”, cum se arăta într-o relatare a
vremii. Într-adevăr, oraşul era un adevărat şantier în acel an,
fiind ridicate, prin fonduri judeţene, noile sedii ale Prefecturii
(actuala primărie a Râmnicului), penitenciarului, judecătoriei
de ocol, precum şi cazarma companiei de jandarmi şi grajdurile
escadronului de călăraşi. Autorităţile vâlcene se puteau mândri
„cu cea mai frumoasă situaţie ce s-a putut obţine vreodată, în
întreaga ţară”, gradul de realizare al prestaţiei în muncă
ajungând în acel an la 97,5% şi permiţând continuarea
lucrărilor la şoseaua Malaia-Voineasa sau la terasamentul căii
ferate de la Păscoaia, din aceeaşi zonă.
Dacă situaţia financiară la nivelul autorităţilor judeţene
permitea lansarea unor investiţii strict necesare comunităţii, la
nivelul comunelor se resimţea din plin tendinţa guvernului „de
a pune atâtea sarcini asupra bugetelor rurale prin creări de noi
servicii, luând comunelor strictul necesar şi punându-le în
neputinţa de a-şi putea susţine servicii obligatorii”. Aceasta în
timp ce bugetul central înregistra în acel an, 1912, un excedent
„mai mare decât a cincea parte a veniturilor sale”.
Această nevoie de bani a autorităţilor se răsfrângea tot
asupra micului contribuabil: „Astăzi preceptorul merge din
casă în casă, din contribuabil în contribuabil şi fiecare din
aceşti funcţionari va avea cu atât mai mare remuneraţia, cu cât
va încasa mai mult din venituri”.
Alegerile parlamentare
În toamna anului 1912 au avut loc alegeri generale pentru
colegiile I, II şi III la Cameră şi colegiile I şi II la Senat.
Distribuirea buletinelor necesare alegerii delegaţilor, pentru
votul indirect, s-a realizat de Administraţia Financiară a
judeţului prin debitanţii de tutun, iar la data de 4 noiembrie au
fost distribuite, la sediile judecătoriilor din cuprinsul judeţului,
cărţile de alegător. Pentru a intra în posesia lor, votanţii veneau
la sediile judecătoriilor însoţiţi de primarul comunei, pentru
identificare, iar călătoria pe CFR era gratuită. Colegiul I
Cameră i-a avut candidaţi pe C. G. Disescu, din partea
conservator-democraţilor şi pe I.G. Duca, din partea Partidului
Liberal, în urma votului cei doi fiind declaraţi câştigători.
Colegiul II Cameră i-a avut candidaţi pe liberalul Ştefan
Filipescu şi conservatorul-democrat Ioan Dumitrescu, acesta
din urmă adjudecându-şi lejer locul de deputat (295 voturi, faţă
de 180). La colegiul III Cameră, lupta s-a dat între Gheorghe
Bădescu, conservator – democrat, liberalul Nae V. Pleşoianu şi
independentul Andrei Livezeanu. Câştigător a fost declarat
reprezentantul Partidului Conservator Democrat, Gheorghe
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La Senat, locurile de senatori de Vâlcea au fost adjudecate
de conservatorii Gheorghe Sabin şi Vasile Tretinescu. În
colegiul nr. II, balotajul dintre Grigore Otetelişanu (liberal) şi
Grigore Pleşoianu (147 de voturi fiecare) a fost câştigat de cel
din urmă, reprezentant al conservatorilor-democraţi.
În ciuda cererii Ministrului de Interne ca patimile electorale
să nu afecteze libertatea alegerilor, ea „constituind temelia
vieţii politice a statului nostru”, procesul electoral a fost umbrit
de evenimente neplăcute. La Drăgăşani, poliţia oraşului a
trebuit să intervină contra „agenţilor domnului Ştefan
Filipescu, care încercau să pună stăpânire pe stradă şi să
terorizeze alegătorii”, după cum explicau autorităţile. Însă altfel percepea candidatul liberal evenimentele: „Am crezut că
începem o eră civilizată în politica de partide, dar cei învechiţi
cu moravurile trecute scoate din răbdări pe cei mai paşnici
cetăţeni. Poliţaiul din Drăgăşani ingerează în modul cel mai
barbar în alegerea colegiului II, unde candidez.” Reclamaţiile
omului politic liberal erau minimalizate de prefectul judeţului,
care explica Ministerului de Interne că „domnul Filipescu are
obiceiul de a trimite astfel de telegrame alarmante ori de câte
ori candidează, nefiind la guvern”.
Învăţământul public primar
Acesta lăsa foarte mult de dorit, „cu toate stăruinţele puse
de guverne şi cu toate sacrificiile care se fac pentru a-l aduce la
înălţimea care se cere să aibă un stat civilizat”. Raportul anual
al prefectului arăta că la nivelul judeţului existau 170 de
localuri de şcoli rurale primare, dar, din „aproape 30.000
populaţie şcolară cât a fost anul trecut (n.n.:1911), mai bine de
jumătate a fost înscrisă la şcoală, iar numărul celor absolvenţi
este de 1388, adică aproape nimic”. În cursul anului şcolar
1911-1912 au funcţionat un număr de 7 şcoli primare urbane (la
Rm. Vâlcea, Drăgăşani şi Ocnele Mari), cu 11 institutori şi 14
institutoare.
La începutul anului 1912, Ministerul Cultelor semnala
Prefecturii Judeţului Vâlcea că organele de control ale
Ministerului „au constatat că purtarea elevilor afară de şcoală
lasă mult de dorit: fumează fără nicio sfială, aruncă vorbe
ofensatoare trecătorilor, petrec parte din timp prin localuri
publice, stau până noaptea târziu prin localuri sau parcuri”. În
urma acestor grave abateri, agenţii de ordine publică din Rm.
Vâlcea, Drăgăşani şi Ocnele Mari au primit ordinul ca „să
observe şi să noteze numele elevilor care se găsesc în neregulă,
comunicând apoi cazurile directorilor şcoalelor respective”, iar
patronilor de stabilimente publice li s-a pus în vedere că nu pot
primi în localurile lor pe elevi „să joace table, biliard ori alte
jocuri şi nici să le servească băuturi alcoolice”, fiind pasibili de
pedeapsa închiderii localurilor. Totodată, agenţii de poliţie au
fost obligaţi să redacteze „acte care să formeze întrucâtva
cazierul elevilor dezordonaţi”.
În zilele de 20, 21, 22 şi 23 mai, membrii corpului didactic
primar rural şi urban au efectuat o excursie pe pitoreasca Vale
a Oltului, sub conducerea lui Nicoale Ţopescu, revizorul şcolar
al judeţului. Având intenţia de a alcătui o societate pentru
introducerea portului naţional şi în judeţul Vâlcea, „unde
îmbrăcămintea ţăranilor are un caracter mai mult strein”, după
cum aprecia însuşi prefectul judeţului, excursia era menită a

face cunoscut corpului profesoral „ţara şi neamul”.
Activitatea şcolară era suplinită de numeroase alte activităţi
culturale ale elevilor şi profesorilor, aşa cum rezultă din
documentele de arhivă. În ziua de 7 iunie a anului 1912, în sediul Gimnaziului Al. Lahovari se deschidea o expoziţie de desen,
caligrafie şi lucru manual a elevilor gimnaziului şi seminarului
din Râmnic, iar ministrul Spiru Haret cerea inspectorilor şcolari
impulsionarea şedinţelor publice ale cercurilor culturale pentru
„ridicarea stării morale a sătenilor, pentru îmbogăţirea minţii
lor cu cunoştinţe practice”. Aflăm, astfel, că printre
coordonatorii conferenţiarilor se aflau în acel an George
Coşbuc, Mihail Sadoveanu, Al. Vlahuţă sau Şt. O Iosif. Din
instrucţiunile date corpului profesoral se desprindea o
problemă apăsătoare a ţăranului român: proprietatea asupra
pământului. „Chestia pământului va fi evitată de acei vorbitori
care nu sunt pregătiţi îndeajuns pentru această chestiune. Dar
când ea este ridicată de unul sau mai mulţi săteni, învăţătorul
cel mai bine pregătit şi cu tact trebuie să intervie şi să explice
că Statul nu e dator să dea pământ la oameni, arătând că sunt şi
alte izvoare de câştig: negustoria şi meşteşugul”.
Muncitori străini
În acest an 1912, continua afluxul muncitorilor străini în
judeţul Vâlcea. În luna iulie a acelui an, Prefectura Judeţului
trimitea agentului Ministerului de Interne pe lângă societatea
„Lotru” din Brezoi un număr de 141 de paşapoarte (58 ungare,
austriece şi otomane şi 83 italiene) ale muncitorilor străini
intraţi în ţară pentru slujbe la numita societate. O altă societate
forestieră, „Oltul”, aducea în luna septembrie în ţară nu mai
puţin de 1200 de lucrători (300 italieni, 200 autro-ungari şi 700
otomani). Niculae Lefteroff, grădinar din oraşul Drăgăşani,
introducea în ţară „15 muncitori bulgari speciali pentru cultura
zarzavatului”, iar pentru construcţiile pe care inginerul Nicolae
Brătescu le executa „în campania anului curent în Băile
Govora” aducea în ţară 30 de zidari italieni şi 70 de muncitori
sârbi. Însuşi Vintilă Brătianu cerea autorizaţia de a duce „cinci
lucrători bulgari pentru lucrări de terasamente şi desfundări de
terenuri” la proprietatea sa din comuna Mihăeşti din judeţ.
Din raportul poliţistului oraşului referitor la incendiul ce a
cuprins atelierele de pe moşia Mamoteşti a lui Ion I. C.
Brătianu, aflăm că de faţă la intervenţia autorităţilor s-a aflat
chiar marele om politic român, prezent în acel moment la
Drăgăşani. Documentele de arhivă ne arată că acest incident nu
era singura problemă cu care Ion I. C. Brătianu se confrunta la
Mamoteşti. Intrat în posesia moşiei ca moştenitor al familiei
Simulescu, Ion I. C. Brătianu era prins în anul 1912 în mijlocul
unui scandal determinat de hotărârea sa de a închide cimitirul
acelei mahalale a oraşului Drăgăşani, „după plăcerea sa şi fără
nicio cauză legală, spre a râde de noi, de cultul nostru şi de
religia noastră” după cum se arăta într-o plângere a locuitorilor
rămaşi fără cimitir. Petiţionarii cereau crearea unui cimitir „pe
pogoanele bisericii, în folosul interesului public, dacă boierului
i se pare urât a fi cimitir în apropierea sa”.
Sezonul turistic
La 1 mai 1912 începea un nou sezon turistic în staţiunile
judeţului, iar societatea pentru exploatarea staţiunilor Govora şi
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Situaţia sanitară
Situaţia sanitară a judeţului lăsa de dorit în anul 1912. Un
raport de inspecţie al medicului judeţului arăta că „cele două
comune urbane Drăgăşani şi Ocnele Mari se găsesc în cele mai
rele condiţiuni igienice”, iar epidemiile de postulă malignă,
scarlatină, tuse convulsivă şi febră tifoidă afectau populaţia
rurală a judeţului. În primăvara acelui an, Consiliul Judeţean
de Igienă demara „campania pentru asanarea comunelor”, care
presupunea „curăţirea şi nivelarea curţilor, a caselor, văruirea
lor, astuparea gropilor cu apă stătătoare, dezinfectarea
puţurilor şi a fântânilor, acoperirea lor cu şopron sau capac”.
Au fost luate măsuri ca apele curgătoare, şcolile, locurile
virane, stabilimentele industriale şi dependinţele locuinţelor
să fie „curat întreţinute” pe toată durata sezonului cald. În
cadrul exerciţiului financiar 1912-1913 a fost prevăzut un post
pentru un nou medic de circumscripţie, cu reşedinţa la OcneleMari, numărul acestora ajungând la nouă, dintre care cinci
aveau în coordonare şi spitalele judeţului din Rm. Vâlcea,
Drăgăşani, Sineşti, Lădeşti şi Bălceşti.
În comunele judeţului funcţionau 24 de agenţi sanitari (la
110 comune rurale) şi 13 infirmerii pentru internarea
bolnavilor cu afecţiuni contagioase, care au tratat 302 bolnavi,
costul asistenţei medicale ridicându-se la 3980,52 lei.
Reputaţia acestor stabilimente nu inspira, însă, deloc încredere
publicului larg. Niculae Ion Enăcache din comuna Giuleşti
reclama prefectului judeţului faptul că în ziua de 6 aprilie cei
doi copii ai săi bolnavi de pojar, dar bine îngrijiţi acasă de
mama lor „căci am vacă cu lapte, îi ţinea la căldură şi nu inspira nicio temere de moarte”, au fost luaţi cu forţa de funcţionari
şi duşi la infirmeria comunei „unde nu are cine să-i
îngrijească, căci nu este nicio servitoare acolo, zidurile sunt
reci şi câţi copii s-au luat din satul nostru şi s-au dus la
infirmerie, toţi au murit, iar cei ce au stătut supt grija părinţilor
foarte mulţi s-au însănătoşit”. Cerea prefectului ordin telegrafic pentru eliberarea copiilor „de la zisa infirmerie ca să-i
îngrijesc acasă, ori să-i duc la un spital, să nu moară cu zile
de frică şi de spaimă, neavând milă de la nimenea”.
În ciuda percepţiei negative a locuitorilor asupra unor
măsuri ale autorităţilor, acestea erau circumscrise efortului
general din acea perioadă de reducere a ratei mortalităţii la

copii şi de creştere a sporului natural al populaţiei rurale. Din
statisticile oficiale aflăm că numărul copiilor morţi până la
vârsta de un an a fost în judeţul nostru de 1391, adică de 27,7
%, sub media naţională de 34,6 %, iar una din cauzele morţii
infantile era în acel an 1912 „neasistenţa femeilor la faceri şi
neîngrijirea copiilor după naştere de moaşe funcţionare”.
Recunoscând că „numărul moaşelor funcţionare rurale era
prea restrâns şi îndatoririle lor prea numeroase”, ministerul de
interne, în cadrul căruia funcţiona în acea perioadă Serviciul
Sanitar naţional, cerea prefectului judeţului ca populaţia rurală
să fie informată că moaşele „erau datoare a îngriji pe toate
femeile la faceri şi lehuzie şi a le înlesni mijloacele de transport atunci când sunt chemate la satul de reşedinţă”.
Trei dintre comunele judeţului – Buneşti, Călineşti şi
Ştefăneşti - erau situate pe moşii ale Eforiei Spitalelor Civile
din Bucureşti, motiv pentru care, în acel an 1912, această
instituţie le trimitea „un număr de medicamente pentru boli
mai uşoare, pentru a se împărţi gratuit şi la nevoie suferinzilor
săteni care nu au chezăşuită asistenţa medicală”.
Alte aspecte ale vieţii cotidiene. Anul 1912 a fost un an
rău pentru agricultura judeţului şi nu numai. Primăvara
friguroasă a întârziat considerabil însămânţarea porumbului,
iar florile „prunilor şi nucilor au fost distruse de brumă şi
aceste două ramuri ale producţiunei au fost cu desăvârşire
nimicite, rămânând pe ici pe colea câte puţine mere, pe când
în alţi ani se încărcau din judeţul nostru vagoane de nuci şi
mere, iar producţia ţuicei putea fi îndestulătoare pentru întreaga Oltenie”.
În vara anului 1912, judeţul a fost afectat de inundaţii. În
seara zilei de 22 spre 23 august, Oltul înregistra o creştere cu
3 metri a nivelului apei şi distrugea şoseaua naţională Râmnic
– Câineni în mai multe puncte. Cătunul Ostroveni al
Râmnicului era inundat, iar la podul spre Piteşti „valurile treceau peste pilele de mijloc ale acestuia”. Mari suprafeţe de
pământ din comunele Mihăeşti, Marcea, Ioneşti, Fişcălia şi
Orleşti au fost acoperite de ape, iar într-o telegramă către
Ministerul de Interne, prefectul judeţului concluziona:
„Pagubele sunt enorme!”. Pentru a veni în ajutorul
sinistraţilor, autorităţile au împărţit ajutoare în bani, precum
locuitorilor din Ostroveni suma de 2850 de lei.
Iar anul s-a încheiat în aceeaşi notă dominată de fenomene
meteo negative. „ploile (…) au cauzat mari stricăciuni fânului,
a cărui producţie a fost bunişoară, iar recolta porumbului este
total compromisă. Nu se poate salva mai mult de 20-25%, iar
fasolea a înnegrit şi stricat în cea mai mare parte. Producţia
viei era extraordinar de frumoasă, dar ploile nu numai că au
ţinut strugurii pe loc, dar i-au umflat şi au mucegăit şi putrezit
în mare parte”. În faţa acestor nenorociri care au subminat
agricultura tradiţională a judeţului, prefectul deplângea lipsa
de interes a ţăranului român faţă de horticultură, menţionând
că cu greutate se găseau elevi pentru cursurile şcolii de
grădinărit din judeţ, înfiinţată în anul 1906, „cu toate că
această ramură de producţiune e foarte bănoasă, dar cere
muncă încordată şi ţăranul nostru nu are această aptitudine. De
aceea străinii vin şi cultivă grădinării întinse pe mănoasele
noastre văi, plecând din ţară toamna cu zeci de mii de lei”.
Dintr-o statistică a autorităţilor judeţene, aflăm că în
cuprinsul judeţului Vâlcea existau, la nivelul anului 1912, 33
de autovehicule, din care 21 de automobile, patru camioane şi
opt autobuze - şapte dintre ele aparţineau firmei O. Thuringer
& Comp., care efectua curse comerciale în cuprinsul judeţului,
mai ales în timpul sezonului turistic, spre staţiuni. De fapt,
parcul auto judeţean se mărea considerabil în această perioadă
a anului, autorităţile contabilizând în vara acelui an, la
Căciulata, nu mai puţin de „18 automobile şi o motocicletă”,
dar nici una care „să aparţină locuitorilor comunei”. Cu toate
acestea, judeţul şi Râmnicul nu dispuneau de un regulament
pentru înregistrarea şi circulaţia automobilelor, astfel că poliţia
oraşului Râmnicu Vâlcea arăta prefecturii judeţene „că ne este
greu să luăm măsuri contra şoferilor şi chiar a proprietarilor
automobilelor”. Mai mult, situaţia în care s-a aflat aceeaşi
instituţie, de a nu putea satisface cererea Societăţii de
Automobile O. Thuringer din Râmnicu Vâlcea de înregistrare
a celor şapte autobuze achiziţionate special pentru transportul
turiştilor în pragul debutului sezonului turistic, a convins
autorităţile de necesitatea unor astfel de reglementări, astfel că
în luna iunie a acelui an a fost dată publicităţii o ordonanţă
pentru „siguranţa şi circulaţia automobilelor” în Râmnic şi în
întreg judeţul Vâlcea. În ciuda acestor reglementări,
autorităţile judeţene se arătau nemulţumite de condiţiile de
trafic de pe şoselele judeţului, unde „vitele erau lăsate să
circule liber, copii stăteau pe străzi şi aruncau adesea cu pietre
în trecători şi automobile, iar mersul neregulat al carelor”
împiedica circulaţia în plin sezon turistic.
Serbarea proclamării regatului României a avut loc în tot
cuprinsul judeţului în data de 10 mai, dar ea a fost marcată la
Râmnic printr-un program special. Manifestările au debutat
printr-un Te - Deum oficiat în catedrala episcopală a oraşului,
la care au participat toate autorităţile civile şi militare, clerul,
corpul profesoral, şcolile, societăţile, corporaţiile şi persoanele
notabile din oraş. A urmat defilarea din piaţa oraşului în
următoarea ordine: şcolile primare, seminarul, gimnaziul „Al.
Lahovari”, corporaţiile, societăţile şi Armata. În continuare,
prefectul judeţului, în cadrul unei recepţii oficiale la sediul
prefecturii, a primit felicitările în numele guvernului. După ora
două după-amiază, manifestările au continuat cu o serbare
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Călimăneşti cerea prefecturii judeţene intervenţia pentru ca
serviciile de salubritate şi aprovizionare ale localităţilor să fie
la înălţime, „pentru ca să mulţumim pe vizitatori, să-i
menţinem în ţară şi să ridicăm valoarea economică naţională a
acestor bogăţii vindecătoare de boli”. În aceste staţiuni au fost
detaşaţi ofiţeri de poliţie pentru menţinerea ordinii şi liniştii
publice, s-au inspectat locuinţele din staţiuni care se închiriau
turiştilor, au fost demarate lucrările de alimentare cu apă a
localităţii Olăneşti şi s-au popularizat semnalmentele
„cartoforilor cunoscuţi măsluitori la jocul de cărţi care
frecventează staţiunile balneare din ţară”. Pentru distracţia
turiştilor, prefectul judeţului solicita Ministerului de Interne a
autoriza pe Chamorel Faure să instaleze în Râmnic, Govora,
Ocnele Mari, Olăneşti şi Călimăneşti „nişte cutii automatice
de joc, cari cu un risc mic, procură un joc distractiv persoanelor cari vor frecventa sus zisele localităţi”.1 0% din
veniturile nete urmau a susţine ridicarea monumentului
independenţei din Râmnic.
Dar administraţia staţiunilor se opunea cu vehemenţă
jocurilor de noroc, care „spoliau vizitatorii suferinzi ai
staţiunilor” şi arăta că politica „ţării noastre de a se procura
distracţii cu orice preţ vizitatorilor suferinzi” aducea prejudicii
faimei acestor stabilimente balneare. Administraţia societăţii
era cu atât mai interesată de stârpirea acestor jocuri cu cât
„indivizi care aveau meseria de a exploata patima jocului de
cărţi lipseau pe cei nevoiaşi şi suferinzi de putinţa de a-şi
continua cura, deoarece îşi pierdeau tot capitalul în aceste
jocuri”. Propunea un regulament special asupra modului de
funcţionare a unor astfel de săli de jocuri, puse sub directa
supraveghere a Societăţii.
Documentele menţionează o serie de oaspeţi de seamă ai
staţiunii Călimăneşti, în acest an 1912, printre care Alteţa Sa
Regală, principesa Maria, ministrul Eugen Pangrati, episcopul
Nifon al Galaţiului sau medicul Ion Polizu.
Distracţia turiştilor a fost stricată numai de greva celor 30
de chelneri ce deserveau restaurantul Iordache N. Ionescu &
Comp. din Călimăneşti, declanşată de incidentul din sera zilei
de 4 august între clientul C. Stănescu şi cei care îl serveau, în
urma căruia „demnitatea profesională şi omenească” a
lucrătorilor a fost grav prejudiciată. Greviştii cereau patronului retragerea avizului jicnitor la adresa lor, achitarea salariului
până la 20 august şi restituirea garanţiilor materiale. În
schimb, greviştii garantau „stabilitatea în serviciu a
lucrătorilor necesari”. Patronul a chemat în mare grabă
chelneri de la Bucureşti, iar garanţia şi leafa ce li se cuvenea
greviştilor a fost depusă în „folos de binefacere” în conturile
Societăţii Govora Călimăneşti. Aceste măsuri dure au
nemulţumit pe protestatari, autorităţile arătând că în data de 6
august greva se generalizase „la toate restaurantele din
staţiune”. În cele din urmă, patru dintre cei mai vehemenţi au
fost arestaţi, „fapt ce a determinat intervenţia parchetului”, iar
incidentul se tranşa definitiv în ziua de 7 august prin achitarea
şefilor greviştilor, concedierea lor şi reluarea lucrului din
partea celorlalţi.
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şcolară în localul teatrului Adreani, serbare compusă „dintr-o
disertaţie rostită de părintele diacon Nicolae Creţu şi din coruri,
recitări, jocuri gimnastice. Pe câmpul de antrenamente al
Regimentului, “elevii şcoalelor au executat dansuri naţionale,
jocuri gimnastice, alergări cu premii şi oina”. La ora 9 seara, a
avut loc retragerea cu facle şi muzică în grădina Zăvoi a
Râmnicului, unde autorităţile au oferit publicului un frumos foc
de artificii.
Preţul lemnului cunoştea în anul 1912 noi valori maximale,
iar autorităţile consemnau un număr de 1869 de delicte silvice,
semn că exista o mare problemă în aprovizionarea cu acest
articol pentru încălzit, fiind afectată mai ales populaţia rurală a
judeţului. Este şi motivul pentru care prefectul Gheorghe Sabin
considera „că e absolută nevoie a se recurge la instalare de
calorifere cu ţiţei. Ţiţeiul este produsul ţării noastre, exploatarea
lui tinde să se dezvolte din ce în ce mai mult, iar o asemenea
instalaţie se amortizează în zece ani cel mult dacă se ia diferenţa
dintre preţul lemnelor şi ţiţeiului consumat pentru încălzire”.
Febra aurului cuprinsese, în acest an 1912, judeţul Vâlcea,
iar prefectul arăta consilierilor judeţeni: „Anul acesta a început
o nouă exploatare, care, de va reuşi, va produce o mare revoluţie
în ţara noastră. Este vorba de exploatarea unor filoane de aur pe
Valea Lotrului, iar munţii noştii vor fi o nouă sursă de bogăţie pe
lângă aceea a lemnelor, care au început să dispară”. Pe lângă
mina de aur a lui Ştefan Gaiac de la Societatea Lotru, autorităţile
erau asaltate de cereri ale moşnenilor brezoieni pentru
„eliberarea permiselor de explorări după minereu de aur în punctul numit Valea lui Stan”. Entuziasmul era atât de mare încât
prefectul Gheorghe Sabin se arăta convins că „încetul cu încetul
se vor dezvolta industrii noi şi vom putea scăpa de tributul ce
plătim străinătăţii”.
Memoria documentelor surprinde aspecte dintre cele mai
diverse ale societăţii vâlcene în acest an 1912. Regiunea a 8 – a
Silvică Vâlcea raporta refuzul comercianţilor de a plăti noua
taxă de 25 de lei la cantitatea de 10000 de kg. de gheaţă extrasă
din apele statului, pe motiv că „aşa cum nu au plătit apa ce luau
din Olt, aşa nu vor plăti nici gheaţa”. Prin Înaltul decret Regal
nr. 1956, se acorda societăţii „Ajutorul A. M. Alecsiu” calitatea
de „persoană morală”, iar Societatea pentru protecţiunea
animalelor atrăgea atenţia prefectului judeţului că „cu ocaziunea
viligiaturilor în diferitele localităţi de băi, se improvizau
vehicule publice pentru transportul vizitatorilor de la gară sau la
punctele care formează ţinta plimbărilor obicinuite ale publicului”, dar acele vehicule erau „înhămate defectuos, cu cai slabi,
răniţi, cari abia pot merge, fără ca proprietarii să aibă alţii de
schimbat şi a putea asigura în mod regulat cursele”. Respectiva

societate cerea autorităţilor să reglementeze asemenea „întreprinderi de birje”, punându-le sub controlul administrativ şi sanitar.
La 6 iunie 1887 (20 iunie, stil nou), aşa cum am spus, avea
loc ceremonia de inaugurare a căii ferate Piatra – Rm. Vâlcea,
ocazie cu care a fost dată în folosinţă şi gara din Râmnic.
Ceremonia a avut loc într-o zi de luni, motiv pentru care
primăria a hotărât ca toate stabilimentele comerciale să rămână
închise, iar oraşul a fost pavoazat, ca într-o zi de duminică sau
mare sărbătoare naţională. „Considerând că prin terminarea liniei ferate se aduce acestui oraş mari avantagii pe tărâmul de
progres şi că această zi trebuie sărbătorită de toţi orăşenii”,
autorităţile invitau toţi locuitorii, la orele 11 dimineaţa, să asiste
la eveniment. După oficierea serviciului divin, notabilităţile au
dat citire unui mesaj către Măria Sa regele şi au fost ţinute
discursuri. Printr-o telegramă din partea adjutantului său,
colonelul Candiano, regele răspundea sentimentelor generoase
trimise de râmniceni: ”M. S. Regele este pe deplin mulţumit
când vede pe unul din cele mai bogate judeţe ale ţării înzestrat
cu o linie de drum de fer ce uneşte muntele cu Dunărea şi
felicitările ce i le-aţi îndreptat îi sunt cu atât mai scumpe cu cât
judeţul Vâlcea întotdeauna i-a dat dovezi de nestrămutat
devotament şi de dragoste neclintită”.
În ziua de 14 august 1912, autorităţile judeţene se mobilizau
pentru desfăşurarea în bune condiţii a etapei de ciclism organizat de Societatea „Circuitul Munteniei” pe traseul MilosteaHorez-Buneşti-Ocna-Rm. Vâlcea. Cu acest prilej, prefectul
ordona instituţiilor din subordine a „pune miliţieni de-a lungul
şoselei pe unde trec aceşti biciclişti, orice vehicul ţinând dreapta
şoselei ca, astfel, circuitul să nu fie împiedicat”.
1 Situaţiunea judeţului Vâlcea pe anul 1911-1912, Rm. Vâlcea,
1912, p. 3.
2 Ibidem, p. 4.
3 Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Vâlcea (în continuare,
A.N. – S.J.V.), fond Prefectura Judeţului Vâlcea,, dos. 31/1912.
4 Ibidem, f. 97.
5 Ibidem, dos. 40/1912.
6 Situaţiunea…, p. 18.
7 A.N.-S. J. V., fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 32/1912.
8 Situaţiunea…, p. 21.
9 A.N.-S. J. V., fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 45/1912.
1 Ibidem, dos. 34/1912.

Ziua Imnului Naţional la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”

Î

n organizarea Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Râmnicu Vâlcea, joi, 26 iulie 2012, s-au
desfăşurat o suită de manifestări culturale dedicate
„Zilei Imnului Naţional” – 2012.
Cu acest prilej au fost aniversaţi 164 de ani de la
intonarea pentru prima dată, într-un cadru oficial, a
Imnului Naţional „Deşteaptă-te Române” în Zăvoiul
Râmnicului, în ziua de 29 iulie 1848.
Importantul eveniment, pentru întreaga suflare a
Râmnicului şi a întregii naţiuni române, a debutat cu
un complex program cultural, pus la punct de inimoşii
profesionişti ai prestigioasei instituţii vâlcene, după
cum urmează:
• A fost vernisată expoziţa de carte „Imnul
Naţional de-a lungul timpului, în viziunea poeţilor şi
scriitorilor noştri”;
• A fost prezentat filmul documentar: „Imnul
Naţional, abordare istorică şi actualitate”, realizat de

Serviciul „Indexare - Referinţe electronice”, primind
din partea publicului prezent aplauze pentru valoarea
lui documentară şi profesionalismul realizatorilor;
• A urmat « Simpozionul „Ziua Imnului Naţional:
simboluri, semnificaţii, atitudini” - dialoguri despre
simbolurile naţionale », la care au luat cuvântul
majoritatea personalităţiilor culturale prezente în sală.
Cu acest prilej a avut loc „lansarea lucrării „Râmnicu
Vâlcea - oraşul Imnului Naţional al României”, un
album foto documentar, editor coordonator Eugen
Petrescu, Ed. Petrescu, Râmnicu Vâlcea, 2011;
În încheiere, tineri îmbrăcaţi în frumoase costume
naţionale au susţinut recitaluri poetice, la care s-a
alăturat Denisa Băileşteanu cu un recital muzical
compus dintr-o suită de variante ale Imnului Naţional
de la începuturi şi până-n prezent.
La acest simpozion, care a fost moderat de Mihai
Sporiş, au avut intervenţii mai mulţi dintre cei prezenţi
în frunte cu d-na director Sanda Constantinescu –

Mihai Sporiş, Gheorghe Ioniţă Sanda Constantinescu,
AL. Popescu Mihăeşti, E. Petrescu

gazda acţiunii, Alex. Popescu- Mihăeşti, preşedintele
Forumului Cultural, Eugen Petrescu, Marian Pătraşcu,
pr. Constantin Mănescu, Gheorghe Puiu Răducan, Ioan
Şt. Lazăr ş.a.
Din partea Primăriei Râmnicului a fost prezent
domnul viceprimar Gheorghe Ioniţă.
Prezent la faţa locului,

Gheorghe SPORIŞ

EVENIMENT EDITORIAL LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
Lansarea volumului: „Oraşul Imnului Naţional al
României”, Eugen Petrescu, Rm. Vâlcea, Editura
Petrescu, 2011, volum lansat la Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea, la 26 iulie 2012.
În loc de prefaţă
Zăvoiul Râmnicului - simbolul Imnului Naţional al
României (Autorul)

P

arcul Natural Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, „moşia
din marginea oraşului”, în suprafaţă de 13 ha la
început, a fost amenajat în anul 1851 în fosta pădure
situată între malul stâng al râului Olăneşti (Râmnic) şi
Iazul Morilor, prin „Ofis domnesc” emis de Domnitorul
Barbu Dimitrie Ştirbei (1849-1853) la 9 august 1850, ca
loc pentru „preumblarea obştii”. Prin această decizie –

decret domnesc, şi prin contribuţia financiară a
domnitorului, Zăvoiul din Râmnic devine unul din
primele parcuri publice amenajate în Ţara Românească.
Locul acesta împădurit, care îmbracă cu vegetaţia sa
poalele sudice ale Dealului Capela, redus ca suprafaţă cu
mult sub cea iniţială prin construirea Stadionului
Municipal şi a străzii ce desparte parcul de râu, a rămas
în istorie pentru măreţul eveniment din 29 iulie 1848,
dată la care aici s-a cântat, pentru prima oară, cântecul
revoluţionar „Deşteaptă-te, române”!, devenit din anul
1990 Imnul Naţional al României. Despre acest parc
vorbeşte şi I.L. Caragiale – dramaturg, nuvelist,
pamfletar, scriitor şi ziarist – în comedia de moravuri
sociale şi politice „O scrisoare pierdută”, scrisă la 1884.
Primul însemn oficial ce avea să amintească
locuitorilor Râmnicului, vâlcenilor şi românilor de pre-

tutindeni de acest eveniment istoric petrecut aici în vara
anului 1848, a fost o placă de marmură fixată în anul
1968, la Fântâna din Zăvoi, de profesorul Vasile Roman.
După Revoluţia Română din Decembrie 1989,
tot la Fântâna din Zăvoi a fost montată o placă pe care
erau inscripţionate următoarele: „Deşteaptă-te, române.
1948, 29 Iulie - 1989, 22 Decembrie. Atunci ca şi acum
imnul tuturor românilor.”
Cele două plăci au fost înlocuite la modernizarea
Parcului în anul 1995. În timpul lucrărilor s-a încercat
descoperirea, captarea şi revigorarea izvorului „pierdut”
care alimenta odinioară Fântâna din Zăvoi şi a fost
construit un edificiu din marmură, o fântână modernă, în
formă de cruce, pe pereţii căruia au fost fixate şase plăci
de marmură, fiecare purtând câte o inscripţie – mesaje
care fac referire la evenimentul de la 1848.
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Pe placa din partea de sus a
edificiului este dăltuit următorul text:
„În acest parc, la 29 iulie 1848, a avut
loc o mare adunare populară cu care
prilej s-a depus jurământul pe
Constituţie, s-au sfinţit steagurile
Revoluţiei, iar un grup de cântăreţi
conduşi de Anton Pann a intonat
imnul revoluţionar Deşteaptă-te,
române!”.
Pe aceeaşi direcţie, în zona
centrală a fântânii, este montată o
placă pe care se află următorul text:
„Placa de marmură despre Imnul
Naţional Deşteaptă-te, române!, a
fost expusă în 1968 prin stăruinţa
profesorului
Vasile
Roman,
preşedintele Comitetului Judeţean de
Cultură şi Artă, cu confirmarea
ştiinţifică
şi
cu
aprobarea
Ministerului Culturii”.
Între cele două plăci se află alte două de dimensiuni
mai mici. Pe una este dăltuită data de 29 iulie 1848, iar
pe cealaltă 29 iulie 1995, anul modernizării edificiului.
O altă placă omagială, situată în partea dreaptă a
edificiului ne informează că: „Începând cu anul 1993,
din iniţiativa prefectului Iulian Comănescu, s-a
sărbătorit, în Parcul Zăvoi, cântecul Deşteaptă-te,
române! intonat în acest loc pentru prima dată la 29
iulie 1848, şi devenit, în anul 1990, Imnul Naţional al
României. În 1995, Fântâna a fost restaurată şi Parcul a
fost modernizat.”
Cea de a şasea placă de marmură situată în partea

stângă a edificiului poartă următorul
mesaj: „Grupul Parlamentar Vâlcea,
al PDSR – Acsinte Gaspar, Traian
Sabău şi Gheorghe Vâlceanu – a
iniţiat
Proiectul
Legislativ prin care
Camera Deputaţilor, în
şedinţa din 27 aprilie
1998 şi Senatul în 18
mai 1998, au adoptat
Legea nr. 99 din 26
mai 1998, prin care
ziua de 29 iulie a fost
proclamată
Ziua
Imnului Naţional al
României”.
*
La câţiva ani după Revoluţia
Română din Decembrie 1989, au
apărut voci care contestă vehement
istoria Vâlcii şi valorile ei, inclusiv faptul că la Râmnic
s-a cântat pentru prima dată, în cadru oficial, cântecul
patriotic devenit în zilele noastre Imnul Naţional al
României.
Prin comportamentul lor, aceşti oameni, purtători ai
unei explicabile răutăţi, încearcă după scenarii bine
puse la punct în anumite laboratoare, „îmbrobodirea”
naţiei române pe orice cale şi prin orice mijloace, şi
aiurirea istoriei noastre în aşa fel încât să acceptăm
ideea că pământul acesta, pe care ne-am născut şi
format în urmă cu mii de ani, pe când multe dintre
popoarele lumii nici nu existau, nu ne-ar aparţine şi că
suntem musafiri în ţara noastră.
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Atenţie! Poporul român nu doarme, veghează şi
când este cazul se apără iar atunci când o face, o face
bine. Aşa se explică existenţa sa, milenară, în acest
spaţiu.
*
Volumul acesta, alcătuit din două părţi
distincte, aduce în atenţia contestatarilor o
serie de dovezi ştiinţifice şi puncte de vedere
favorabile Râmnicului, adevăruri puse în
pagină de către specialişti a căror calitate
profesională şi morală este incontestabilă.
Este vorba de patru filologi şi istorici,
cercetători ai culturii şi istoriei românilor,
apreciaţi la nivel naţional pentru activitatea
lor profesională de înaltă ţinută academică:
Alexandru Popescu-Mihăeşti, profesor
universitar în cadrul Universităţii „Spiru Haret”, Ilie
Gorjan, conferenţiar universitar la Academia de Poliţie,
Corneliu Tamaş (1933-2008), Costea Marinoiu (19372011) şi ale căror puncte de vedere sunt publicate în
prima parte a volumului.
În a doua parte a lucrării sunt publicate 335 de
ilustraţii care imortalizează evenimentele culturale,
religioase şi militare organizate cu mare fast la
Râmnicu-Vâlcea, cu prilejul serbărilor desfăşurate în
perioada 26-29 iulie 2008, în cinstea Zilei Imnului
Naţional al României.

Eugen PETRESCU
(„Râmnicu Vâlcea, oraşul Imnului Naţional al
României”, Rm. Vâlcea, Editura Petrescu,
2011, p. 9-11).

ŞTEFAN CEL MARE
UN VOIEVOD SFÂNT AL ROMÂNILOR
Arhim. Veniamin MICLE
Anul acesta să împlinesc 508 ani de la trecerea la
cele veşnice a domnitorului Ştefan cel Mare
(1457–1504), canonizat pe 20 iunie 1992 de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi cinstit la 2
iulie ca sfânt, de creştinii ortodocşi români. Prin faptele sale de credinţă, precum şi datorită vitejiei sale, el
este aşezat alături de marii sfinţi împăraţi creştini
Constantin şi Iustinian, recunoscuţi în istorie pentru
apărarea dreptei credinţe şi ridicarea prestigiului
Bisericii Ortodoxe pe cele mai înalte culmi ale strălucirii sale.
Descendent al unor renumite familii – vestite prin
credinţa, virtuţile şi vitejiile lor – Ştefan era strănepotul voievozilor maramureşeni Dragoş şi Bogdan I;
avea tată pe Bogdan II Vodă, iar bunic pe Alexandru
cel Bun, din neamul Muşatinilor; mama sa, Doamna
Oltea, provenea din familia domnitoare a voievozilor
Basarabi din Ţara Românească.
Din nefericire, Ştefan a avut o copilărie tristă; a
rămas orfan de tată, care a fost ucis prin tăierea capului, în ziua de 15 octombrie 1451, la Răuseni, de fratele său Petru Aron, pentru a-i ocupa tronul. După
moartea tatălui său, Ştefan – scăpat ca prin minune –
s-a retras la Borzeşti, pe valea Trotuşului, unde a crescut şi s-a format sub înţeleapta purtare de grijă a
mamei sale, primind o educaţie aleasă, în duhul învăţăturii creştine, al respectului faţă de tradiţiile neamului şi ale datinilor străbune. Se ştie că, atunci când
mamele îşi fac datoria, copiii cresc oameni vrednici şi
creştini adevăraţi. Şi în cazul lui Ştefan, rolul mamei
sale a fost hotărâtor; ea a cultivat cu dragoste maternă
şi cu suflet creştinesc virtuţile supreme pentru formarea tânărului vlăstar domnesc – viitorul sfânt – îndreptându-i paşii spre biserici şi mănăstiri. Un alt mare
îndrumător al tânărului Ştefan a fost Daniil Sihastrul,
sfânt al neamului nostru, trecut în Calendarul bisericesc. La acest Cuvios pustnic îşi mărturisea toate frământările sufleteşti, primind cele mai alese învăţături
creştine, precum şi înţelepte sfaturi duhovniceşti, pe
care şi le-a sădit adânc în inimă şi le-a trăit cu credinţă, devenind temelia întregii sale vieţi. Dar şi tinereţea

i-a fost zbuciumată; pentru a-şi salva viaţa, pribegeşte departe de casa părintească, apoi revine în fruntea
unor oşteni viteji primiţi de la rudenia sa, voievodul
Vlad Ţepeş, domnul Ţării Româneşti şi, după două
confruntări armate, milostivul Dumnezeu îl ajută să
alunge pe ucigaşul tatălui său, reuşind astfel să ocupe
tronul părintesc. După victorie, la 12 aprilie 1457,
marele mitropolit Teoctist I îl miruieşte, pe Câmpia
Direptăţii, domn al Ţării Moldovei.
După ungerea ca domn, însoţit de mulţimile care îl
aclamau, în sunete de clopote şi de mulţumiri aduse
lui Dumnezeu, Ştefan Vodă se îndreaptă spre Biserica
Mirăuţilor, unde îngenunchează la Racla cu moaştele
Sfântului Ioan cel Nou, aduse în anul 1402 de la
Cetatea Albă la Suceava de bunicul său, voievodul
Alexandru cel Bun. În vremea aceea, Moldova se
găsea într-o stare jalnică, fiind distrusă prin luptele
purtate 25 de ani între înaintaşii săi pentru acapararea
domniei. De la început, el a dorit să stabilească o bună
rânduială în ţară, „după legea pământului”, care nu
era alta decât învăţătura creştină ortodoxă, reuşind să
ridice Moldova la cea mai înaltă desăvârşire, cunoscută vreodată, aşa cum istorisesc vechile cronici.
Pentru realizarea acestor idealuri creştineşti şi patriotice, Ştefan şi-a ales colaboratori vrednici şi devotaţi,
cu frică de Dumnezeu şi iubire de ţară; apoi s-a angajat în războaie de apărare împotriva celor care atacau
glia strămoşească, răsplătind cu dărnicie pe toţi vitejii
săi oşteni, care luptau sub comanda sa. Se ştie că
înainte de urcarea sa pe tron, cu patru ani mai înainte,
otomanii musulmani ocupaseră Constantinopolul,
centrul Ortodoxiei. Pentru oprirea expansiunii lor
peste ţările creştine, era nevoie de un om viteaz, credincios şi evlavios faţă de Biserica şi Evanghelia
Mântuitorului Iisus Hristos.
Voind în anul 1462 să redobândească cetatea
Chilia de la gurile Dunării, zidită de bunicul său
Alexandru cel Bun, Ştefan o atacă, dar fără succes,
fiind chiar rănit la glezna piciorului stâng. După
această înfrângere, tradiţia spune că a mers din nou la
Daniil Sihastrul, la Putna, care i-a prezis că va cucerii
cetatea cu condiţia păstrării credinţei strămoşeşti şi a
ridicării unei mănăstiri pe locul unde se aflau.

Devenind stăpân al cetăţii, aşa cum i-a prevestit
Cuviosul, la 25 ianuarie 1465, Ştefan s-a reîntors la
Suceava şi a dat dispoziţii mitropolitului Teoctist să
oficieze sfinte slujbe de mulţumire lui Dumnezeu
pentru ajutorul primit, precum şi pentru iertarea sufletelor celor căzuţi în luptă, hotărând totodată să zidească mănăstirea promisă. Astfel, la începutul anului
1466, Ştefan cere sfat Cuviosului Daniil unde să ctitorească mănăstirea. Sihastrul l-a dus în acea seară cu
cer senin până la confluenţa unor pâraie cu râul Putna,
apoi i-a indicat cu degetul arătător nişte lumini care se
vedeau în noapte. Ştefan văzu patru puncte luminoase. Unul strălucea pe Dealul Crucii; acolo urma să se
oficieze ceremonia tragerii cu arcul de către domnitor.
Săgeata s-a oprit într-un paltin; aici s-a ridicat altarul.
Acest arc s-a păstrat în altarul ctitoriei sale până în
vremea domnului Constantin Cantemir (1685–1693),
când a fost furat de cazaci şi polonezi în timpul unei
bătălii.
La urcarea lui Ştefan pe tron, nu numai ţara era în
primejdie, ci însăşi credinţa noastră ortodoxă. Cu
sabia în mână, în fruntea oştirilor sale, mergea curajos, înfruntând chiar moartea. În urma unor mari lupte
avute cu turcii, fiind biruit la Războieni, Ştefan se
refugiază, căutând adăpost în Cetatea Neamţ, unde se
găsea mama sa. Ea nu l-a primit, ci i-a poruncit,
zicând: „Du-te la oştire, pentru ţară mori, şi-ţi va fi
mormântul încoronat de flori!”. Porunca mamei sale
şi-a sădit-o în inimă, făcând din ea datoria patriotică
supremă – care ar trebui să devină obligatorie pentru
toţi cei care îndrăznesc să-şi asume conducerea unei
ţării şi destinele popoarelor. Îmbărbătarea mamei sale
l-a decis să se reîntoarcă pe câmpul de bătălie, continuând lupta; merge din nou la Cuviosul Daniil
Sihastrul, care l-a sfătuit să nu închine ţara turcilor.
Ascultând sfatul duhovnicului său, Ştefan adună oştirile din părţile Cărnăuţilor şi ale Hotinului, apoi s-a
năpăstuit asupra puhoiului turcesc, biruindu-l cu puterea Crucii lui Iisus Hristos, iar Mahomed, acoperit de
ruşine şi umilinţă, părăseşte pământul sfânt al
Moldovei.
În urma biruinţei asupra păgânilor, Ştefan cel
Mare adresează la 25 ianuarie 1475 o Scrisoare con-
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ducătorilor creştini ai Europei, aducându-le la cunoştinţă că „pierzătorul întregii creştinătăţi… a trimis în
ţara noastră şi împotriva noastră o oştire mare…
Auzind şi văzând noi acestea, am luat sabia în mână,
şi cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru
Atotputernic, am mers împotriva duşmanilor creştinătăţii, i-am biruit şi i-am călcat în picioare. Pentru care
lucru, lăudat fie Domnul Dumnezeul nostru”. Mai
departe, precizează că: „Ţara noastră este poarta creştinătăţii pe care Dumnezeu a ferit-o până acum. Dar
dacă această poartă, care este ţara noastră, va fi pierdută – Dumnezeu să ne ferească de aşa ceva – atunci
toată creştinătatea va fi în mare primejdie… Noi, din
partea noastră, făgăduim pe credinţa noastră creştinească şi cu jurământul domniei noastre, că vom sta în
picioare şi ne vom lupta până la moarte pentru legea
creştinească, noi cu capul nostru”.
Datorită credinţei sale, Dumnezeu îi descoperea adesea victoriile pe care avea să le obţină în luptele cu invadatorii ţării. Astfel, în Codrii Cosminului,
la 26 octombrie 1497, după ce preoţii oficiaseră
Sfânta Liturghie, i s-a arătat în vedenie deasupra oştirilor Sfântul Mare Mucenic Dimitrie venind în ajutor.
Tot aşa, la Râmnic, voievodul a primit ajutorul
Marelui Mucenic Procopie, iar ca recunoştinţă, a zidit
o biserică în cinstea acestui sfânt. Deci, faptele se
petreceau asemenea celor din timpul Sfântului împărat Constantin cel Mare care a văzut Sfânta Cruce pe
cer înconjurată de cuvintele: „Prin acest semn vei
învinge!”.
După fiecare război, Ştefan îşi curăţea sufletul
prin post şi rugăciune, participând la slujbele oficiate
în Paraclisul Curţii domneşti din Cetatea Suceava,
unde slujea zilnic arhimandritul Amfilohie Şendrea, apoi se mărturisea duhovnicului său de taină
şi primea Sfânta Împărtăşanie, pentru iertarea
păcatelor.
Pentru virtuţile şi faptele sale de vitejie,
încă din timpul vieţii, Ştefan cel Mare s-a bucurat
de aprecierea şi laudele celor mai mari personalităţii ale lumii. Însuşi papa de la Roma, Sixt al IVlea, l-a numit „Athleta Christi”, adică „Atletul lui
Hristos”. Documentele vremii îl menţionează sub
numele de „Stefanus Magnus”, adică: Ştefan cel
Mare, cum i se zice şi astăzi. Costache Negri îl
considera: „Zidul creştinătăţii”, iar alţii îl numesc:
„Purtător de biruinţe” şi „viteaz”, pentru că a fost
neîntrecut în războaie; din cele 36 câte a purtat, nu
a pierdut decât două. Atât de mult a impresionat
Ştefan cel Mare pe contemporanii săi – nu numai
români, ci şi străini – încât, puţini conducători de
popoare s-au bucurat de aprecieri asemănătoare. E
suficient să amintim pe cea a polonezului Jan
Duglasz care afirma că, „după părerea mea, este cel
mai vrednic să fie încredinţat cu conducerea şi stăpânire lumii”, sau a cronicarului rus, din cetatea Hust a
Maramureşului, care scria despre Ştefan că este un
„oştean viteaz, ca un al doilea Alexandru cel Mare”.
Evlavios din fire, Ştefan cel Mare s-a afirmat
şi ca un neîntrecut ctitor de biserici şi mănăstiri pe
întreg cuprinsul Moldovei, precum şi peste hotare,
mai ales la Muntele Athos; tradiţia îi atribuie 44 de
sfinte aşezăminte, care sunt şi astăzi o podoabă a Ţării
noastre şi locaşuri de rugăciuni zilnice. Cronicarul Ion
Neculce menţionează, în scrierile sale: „Câte războaie au bătut, atâtea mănăstiri şi biserici au făcut”. Iar
ajutoarele masive acordate mănăstirilor de la Athos,
precum şi ctitoriile sale din acest Munte Sfânt al
Ortodoxiei, stau şi astăzi mărturii ale dărniciei şi
milosteniei sale. De sprijin asemănător s-au bucurat şi
alte aşezăminte bisericeşti şi monahale din Orientul
creştin. Este greu însă de enumerat toate ctitoriile lui
Ştefan cel Mare. Din ţară, cea mai importantă este
Mănăstirea Putna din nordul Bucovinei, locul său de
odihnă veşnică. În Muntele Athos, este recunoscut ca
mare ctitor la mănăstirile Zografu, Grigoriu, Vatoped
şi Sfântul Pavel; călugărilor de la Mănăstirea bulgară
Zografu, le cere „să-l scrie la Proscomidie pe el, pe
soţia sa şi pe copii, şi să-i cânte sâmbătă seara un
paraclis, şi marţea o Liturghie, şi să-l pomenească
până va fi în viaţă, iar după aceea, să-i facă în anul
întâi pomenirile obişnuite, şi apoi să-i cânte într-o zi
din an, seara parastas şi dimineaţa Sfânta Liturghie”.
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Însuşirile sufleteşti se cunosc din modul cum gândeşte şi acţionează o persoană. În acest sens, despre
Ştefan cel Mare există nenumărate mărturii scrise.
Pisaniile ctitoriilor sale, documentele interne sau cele
expediate peste graniţă, hrisoavele de danie către
mănăstiri din ţară şi din străinătate, inscripţiile funebre de pe mormintele înaintaşilor săi, toate mărturisesc despre convingerile sale religioase şi ortodoxe,
precum şi despre înălţimea ţinutei sale morale. În
documentele contemporane, citim: „Io Ştefan
Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării
Moldovei, care arzând de dumnezeiasca credinţă şi
iubitor al cuvântului lui Dumnezeu fiind”, iar într-o
însemnare pe Tetraevanghelul din 1502, scrie:
„Iubitor al cuvintelor lui Hristos, pentru a Căruia dragoste a tânjit şi cu râvnă a dat de s-a scris acest
Tetraevanghel şi l-a ferecat şi l-a dăruit întru ruga sa
sieşi, la Sfântul Munte”. Calităţile sale sufleteşti au
fost evidenţiate şi de contemporanii săi; Mathaeus
Murianus, medicul veneţian, care a vegheat asupra
sănătăţii voievodului în anii 1502–1503, scria că acesta este „un om foarte înţelept, iubit de supuşi, căci este
blând şi drept, foarte vigilent şi darnic”, iar arhidiaconul catolic Maciej Staryikowski din Polonia, în drum
spre Constantinopol, trecând prin Moldova, consemna
despre Ştefan cel Mare, că moldovenii, „din cauza
nespusei sale vitejii, îl socotesc ca sfânt”. În această
lumină strălucitoare este prezentat şi de personalităţi
culturale româneşti, cum sunt: Gheorghe Şincai,
Dimitrie Onciul, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Iorga,
iar istoricul Constantin C. Giurescu remarcă, pe bună
dreptate, că: „Această unanimitate de elogii ne arată
cât de puternică a fost personalitatea lui Ştefan cel

de români, timp de cinci secole, se închină, fac metanii, varsă lacrimi şi sărută piatra de pe mormântul din
Mănăstirea Putna. Ei au văzut în Ştefan eroul şi sfântul: eroul, pentru vitejia cu care şi-a apărat ţara, iar
sfântul, pentru faptele sale creştineşti.
Evlavia poporului faţă de Ştefan cel Mare a fost
consemnată în scris de unii cărturari români. Astfel, în
anul 1542, cronicarul Macarie îl numeşte „Ştefan
Voievod cel Viteaz”; vechiul Pomelnic al Mănăstirii
Putna, „cel bun şi vestit”, iar Grigore Ureche, „cel
bun”, „părintele tuturor”, „sfântul”. Deosebit de frumoase sunt cuvintele lui Mihai Eminescu; el afirmă că
a fost „puternic şi înfricoşat în război, pios şi blând în
pace; căci câte războaie, atâtea aziluri ale rugăciunii şi
ale inimii înfrânte, atâtea mănăstiri a zidit”; poetul
recunoaşte că „Hristos a învins cu litera de aur a adevărului şi a iubirii, iar Ştefan cu spada cea de flacără
a dreptăţii”; la Curtea sa, „dreptatea pe scaun împărăţea, şi nu ea lui, ci ei supus şi slujitor era, şi aşa râvnea să fie în toată ţara”. De asemenea, în Cuvântul de
îngropare, predicatorul arată că, era „drept judecător”,
de aceea „singură dreptatea pe toate celelalte păcate le
şterge şi curat înaintea lui Dumnezeu îl pune”. Ştefan
cel Mare dovedea şi o adâncă modestie sau smerenie
sufletească; toate victoriile din războaie nu le considera ca vrednicii personale, ci binecuvântări oferite de
Dumnezeu. Când suferea vreo înfrângere, o socotea
ca pedeapsă divină pentru nevrednicia sa. Aceste atitudini dovedesc lipsa de mândrie şi profunda smerenie creştinească a sfântului voievod.
Se ştie că Ştefan cel Mare nu a fost lipsit de ispitele inerente vieţii, întrucât diavolul se luptă mereu ca
să distrugă sufletele oamenilor; de multe ori a căzut
pradă tentaţiilor înşelătoare ale vrăjmaşului, dar
marea minune a fost că s-a îndreptat, ridicându-se
Monumentul Ştefan cel
din valurile păcatelor, asemenea împăratului David
Mare, Bălţi, sculptor
proorocul. Astfel că Dumnezeu, care nu voieşte
Gh. Postovanu, 2004
moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, nu
l-a părăsit; a primit profunda sa pocăinţa, încununându-l cu aureola sfinţeniei. Aceasta este marea
„taină a creştinătăţii”, ca omul, supus slăbiciunilor
sufleteşti şi trupeşti, să se ridice – prin puterea harului dumnezeiesc, primit prin Sfintele Taine ale
Bisericii, şi prin faptele bune pe care le săvârşeşte –
şi să ajungă pe înaltele trepte ale desăvârşirii, devenind bineplăcut lui Dumnezeu, prieten al Său şi
împreună locuitor al Împărăţiei veşnice.
În 1504, la vârsta de peste 70 de ani, Ştefan
cel Mare şi Sfânt şi-a dat sufletul în mâinile
Mare, cât de mult a impresionat pe contemporani şi pe Creatorului, având conştiinţa împăcată că şi-a împlinit
urmaşi. Chiar duşmanii au trebuit să recunoască mari- misiunea încredinţată lui de Dumnezeu. Potrivit
le sale însuşiri şi să se încline în faţa faptelor sale, care vechilor scrieri, el şi-a cunoscut dinainte sfârşitul vievorbesc mai limpede decât orice laude”. În activitatea ţii; de aceea, a chemat înaltul cler şi pe marii dregăsa voivodală a fost povăţuit de doi mari sfetnici de tori, dându-le învăţături referitoare la viitorul ţării,
conştiinţă: Cuviosul Daniil Sihastrul (18 decembrie) apoi s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: „Doamne,
şi ierarhul Leontie de la Rădăuţi (1 iulie), amândoi numai Tu singur ştii ce a fost în inima mea. Nici eresfinţi ai Bisericii noastre.
surile cele înşelătoare, nici focul vârstei tinereţii, n-au
Credinţa neclintită a voievodului este adeveri- putut a mă sminti, ci m-am întărit pe Piatra care este
tă şi de faptul că, în nenumăratele sale războaie, avea însuşi Hristos, pe a Căruia Cruce, de-a pururi îmbrăţiasupra sa nelipsitul „triptic”, păstrat astăzi în Muzeul şată la piept ţinând, viaţa mea am închinat-o nesminMănăstirii Putna, iar pe steagul Ţării, poruncise bro- tită, printr-însa la Părintele veacurilor, prin care pe toţi
darea Icoanei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, pur- vrăjmaşii am izgonit şi înfrânt”. Apoi şi-a dat duhul.
tătorul de biruinţe, având totodată încredere deplină în
Marele voievod Ştefan a trecut la cele veşnice
puterea Sfintelor Slujbe oficiate de preoţi. Cunoscător încărcat de glorie, dar şi încununat de virtuţile sfinţeal rânduielilor tipiconale, stabileşte să fi pomenit, în niei. Rămăşiţele pământeşti au fost depuse în cripta
viaţă şi după moarte, potrivit tradiţiei „Sfintei şi dum- din biserica Mănăstirii Putna, pe care şi-o pregătise
nezeieştii Biserici Ortodoxe”. Documentele vremii, cu 12 ani mai înainte, ca un creştin care gândea că este
precum şi tradiţia populară au păstrat amintirea că muritor, dar cu nădejdea în viaţa viitoare. Însăşi
Ştefan cel Mare, însoţit de câţiva slujitori, mergea inscripţia de pe mormânt sugerează convingerea sa în
adesea de la Suceava, capitala ţării, la Mănăstirea existenţa eternă, poruncind să fie scris: „S-a strămutat
Putna sau la alte ctitorii, unde se ruga în taină, sau par- la locaşurile cele veşnice” (Ioan 14, 12). Moartea sa a
ticipa la slujbele de noapte împreună cu obştea călu- produs mare jale în popor. Cronicarul Grigore Ureche
gărilor, mărturisindu-şi păcatele şi primind cu adâncă relatează că, „l-a îngropat ţara cu multă jale şi plângeevlavie Sfânta Împărtăşanie. De multe ori, voievodul re în Mănăstire, la Putna… Atâta jale era, de plângea
îşi manifesta mărinimia sufletească prin fapte de ier- toţi ca după un părinte al său, că cunoşteau toţi că stare, eliberând din robie sau iertând pe boierii fugari, au scăpat de mult bine şi de multă apărare”, pentru că
cum a fost Mihul şi alţii. El practica aceste virtuţi ca voievodul i-a ocrotit pe toţi şi a făcut dreptate tuturor.
un creştin convins, pentru mântuirea sufletului său,
Trecerea oficială în rândul sfinţilor a marelui voieajutorarea aproapelui şi slava lui Dumnezeu. Calităţile vod Ştefan al Moldovei nu este altceva decât recusale sufleteşti au fost cunoscute de supuşi; pentru ei, noaşterea de către Sinodul bisericesc a evlaviei crevoievodul era „bun”, „mare” şi „sfânt”. Datorită aces- dincioşilor care, încă de la trecerea sa la cele veşnice,
tor virtuţi, manifestate de-a lungul vieţii, moldovenii au manifestat-o ca faţă de un sfânt.
l-au numit „cel Mare şi Sfânt”, încât toate generaţiile
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GEORGE MĂMULARU
Întâlnirea vâlcenilor
La mijloc de Florar, uniţi în cuget,
Precum îi ştiu, la bine şi la rău,
Cu dor de-acasă ţintuit în suflet
Se întâlnesc vâlcenii-n Herestrău.
De Vâlcea dragă îşi aduc aminte
Şi despre fiecare aduc veşti
Şi în toţi bate-o inimă fierbinte,
Aici, în inimă de Bucureşti.
Boieri de viţă şi nişte ţărani
Transformă în eternitate clipa
Sfinţită cu un strop de Drăgăşani
Şi timpul îi mângâie cu aripa.
Toţi stau în prispa casei ţărăneşti
Şi voia bună peste tot irumpe
Că-n capul mesei deapănă poveşti
Dragul maestru Neli Vulpe.
Şi soarele din mersul său a stat
Şi este mai frumoasă primăvara
Când vine cu o glumă şi cu-un sfat
Boierul Dinu de la Slătioara.

Şi când pe toţi ne-ncearcă nostalgia
Cu cîntecul ne-astâmpără aleanu
Şi ne strecoară-n suflet bucuria
Distinsa doamnă Maria Ciobanu.
Acum tresaltă-n sârbe, olteneşte,
Horezu, Drăgaşanii şi Tetoiu
Şi primăvara la noi poposeşte
Când cântă Maria Dragomiroiu.
Şi dacă puneţi semnul întrebării
Să nu uitaţi că suntem în război
Şi-acei vâlceni aflaţi în fruntea ţării
Nu au răgaz să vină printre noi.
Şi-acum, la ora cumpenelor grave,
Când ţara simte că-i sunteţi oşteni,
Conştiinţa mea fratern murmură „Ave!”
Spre dumneavoastră toţi stimaţi vâlceni.
Şi tot gândind la maica noastră dulcea
Să fim uniţi, de-i bine sau de-i rău,
Să ne-amintim mereu de Vâlcea
Să ne-ntâlnim, ani mulţi, în Herăstrău.
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Scrisoare către Marin Preda
Spre dumneata, mon cher, trimitem gândul,
De pe la noi, de-aici, din Siliştea.
Să ştii că plânge-n hohote pământul
Şi tulburată ne e liniştea.
De unde eşti, de-acolo, pe fereastră
Să mai priveşti spre noi din când în când,
Să vezi că ţara nu mai e a noastră
Şi Moromeţii nu mai vor pământ.
I-au biciuit şi arşiţa şi gerul
Şi ape revărsate în puhoaie,
Şi-atunci când se schimba la faţă cerul
Îndurerat pleca şi Niculaie.
Plecăm spre patru puncte cardinale
De nu mi se mai ştie nici mormântul.
Întrăinat şi plin de-atâta jale
Nu ne mai cheamă astăzi nici pământul.
Întoarce-te, mon cher, de unde eşti
Şi dă înţelepciunea ta acestei vieţi
Să ne-adunăm la Siliştea-Gumeşti
Să ne-amintim că suntem Moromeţi.

TABERE DE TEATRU ŞI PICTURĂ
LA CĂLIMĂNEŞTI

Adrian Tarţa

Juan Pansiello
Chavaria

e 09 iulie 2012, ora 11, la Primăria
Călimăneşti a avut loc festivitatea de
deschidere a Taberei Naţionale de teatru (9-19
iulie) coordonată de cunoscutul actor Florin
Zamfirescu, actualmente şi profesor la
Universitatea de Arte Teatrale şi Cinematografice
„I.L.Caragiale”, Bucureşti, şi a Taberei
Internaţionale de pictură „Vlaicu Ionescu”, ediţia
a VI-a, 7-17 iulie... Primarul Călimăneştiului, dr. ... Vasile Scîrlea,Florinel Constantinescu,
Florinel Constantinescu, a urat participanţilor şi
Florin Zamfirescu, Fenia Driva
invitaţilor, ziariştilor, „Bun venit” în oraşul de sub
Cozia şi a invitat asistenţa, după
date cu spectacole (surpriza
festivitatea de deschidere, să viziteze
ediţiei de anul acesta este
expoziţia retrospectivă a Taberei „Vlaicu
aceea că tabăra a oferit,
Ionescu” din perioada 2007-2011. A urat
gratuit, opt spectacole faţă de
succes participanţilor din cele două tabere,
unul final, ca anul trecut): Joi
pictură şi teatru...Organizatorii eveni(12 iulie, ora 20), în Parcul
mentului au fost Primăria Oraşului
Central, spectacol stradal
Călimăneşti şi Casa de Cultură „Florin
(magie, mimă, jonglerii,
Zamfirescu” din acelaşi oraş. Parteneri:
jocuri, teatru-sport ). Vineri
Universitatea de Arte Teatrale şi
(13 îulie, ora 20), în Parcul
Cinematografice „I.L.Caragiale”, Bucureşti şi Asociaţia Central, recital de poezie şi muzică.
Europeană pentru Conservarea şi Promovarea Sâmbătă (14 iulie, ora 20), Casa de
Patrimoniului Cultural European - Paris.
Cultura “Florin Zamfirescu”, concert
Directoarea Casei de Cultură din Călimăneşti, - “Stress control”. Duminică (15 iulie,
Mihaela Dobrescu, ne-a făcut invitaţia de participare, şi ora 20), Casa de Cultura din
ne-a furnizat datele exacte...Iată programul Taberei de Călimaneşti, Atelier creaţie 1
Teatru, care a cuprins 4 Ateliere de creaţie, fiecare sol-

Nilufer Inaltong

P

Juan Pansiello Chavaria,
sculptură prezentată la
Călimăneşti

(“Poveste”, “Cerşetorii”, “Actorii”). Luni (16 iulie, ora
20.00), Casa de Cultură, Atelier de creaţie 2 (Momente
coregrafice, “Claunii”, “Ţăranii”, “Transformări”). Marţi
(17 iulie, ora 20), Casa de Cultură, Atelier de creaţie 3
(“O noapte furtunoasă”, “Masca”, “Vătraiul”, Momente
coregrafice). Miercuri (18 iulie, ora 20.00), Casa de
Cultură, Atelier de creaţie 4 (“Moştenirea”, “O noapte
furtunoasă”, “Dreptul la replică”). Joi (19 iulie, ora
20.00), Casa de Cultură, Spectacol final “Prima şansă”.
Florin Zamfirescu a spus printre altele: „…aici s-a
întâmplat invers ca în alte locuri din România; …s-a
schimbat conducerea, dar proiectele au rămas, ele
continuă. Aşa suntem noi, demolăm totul şi o luăm de
la zero. Iată că aici, nu! (…) Două tabere pornim azi, şi
mi se pare cu atât mai interesant, cu cât este vorba de
două arte total diferite. Pictura este o artă perenă; dacă
un pictor ca Van Gogh putea să nu vândă nici un tablou
în viaţă, pentru ca mai apoi, acesta, să se vândă la
preţuri exorbitante! (…) noi, actorii, suntem ca nişte
fluturi pe lampă. Dacă eu am fost genial într-o seară, şi
dumneavoastră nu m-aţi văzut, eu nu exist pentru
dumneavoastră…Dar teatrul este la fel de important ca
toate celelalte arte. De asta ne-am adunat aici în număr
atât de mare, fără ca să ne oblige nimeni. (…) Am
reuşit cu ajutorul Primăriei să creăm anual o tabără în
care să-i ajutăm, pe cei mai tineri, să intre la Facultatea
de Teatru! ”
Doamna Mihaela Dobrescu a prezentat participanţii
la Tabăra de pictură „Vlaicu Ionescu”: Juan Pansiello
Chevaria - sculptor, Spania; Adrian şi Rodica Tarţa,
România; Nilufer Inaltong, Turcia; Loredana Talpoş,
România; Adriana Frăţilă, România; Marin Răducu,
România; Nicolae şi Irina Sava, România; Dan Cioca,
România-SUA; Diana Calibara, România;
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momentului, dar ce este mai important,
iulie 2012, la centrul cultural
multifuncţional din Călimăneşti,
că, din ce în ce mai mult se simte dorinţa
de apropiere de realitate, prin tehnica
participanţii la Tabăra de pictură „Vlaicu
Ionescu”, 2012, şi-au vernisat lucrările
stăpânirii desenului, semn, că tinerii (de
într-o atmosferă cu totul specială, în
această dată) artişti s-au săturat de tehniprezenţa
primarului
Florinel
ca devoratoare (de interior) a abstractului, locul acestuia, fiind preluat de
Constantinescu, şi prezentarea Feniei
echilibrul
cromaticii,
desenului
Driva şi Mihaelei Dobrescu... Pictorii, şi
un sculptor, cu vârste între 10 şi 70 de ani,
figurativ. Am fost încântaţi de prezenţa
din trei ţări ale lumii, România, Spania şi
lucrărilor sculptorului spaniol, Juan
Mihaela
Turcia şi-au transmis mesajele despre
Pansiello Chavaria, un admirator serios
Dobrescu
al materialului în sine; lucrările
această lume, trăită în direct acum, aici, în
minunatul decor de la Călimăneşti, şi-au
impresionează prin tratarea superioară a
expus cu bucurie lucrările, impresionând asistenţa. formei, dar mai ales a suprafeţei care atestă voit mateDupă cum vedem şi din imaginile alăturate, stilurile lor rialitatea lumii; lucrarea centrală, descompunerea
acoperă întreaga gamă de expresii artistice specifice mâinii, simbolistă şi sugestivă, realistă, fiind vedeta

vernisajului... Am cunoscut-o şi pe Adriana Frăţilă,
autoarea celebrului desen, portretul actorului Florin
Zamfirescu, părinte spiritual, deja, al Călimăneştiului,
bine făcut (2010) - emblemă a saloanelor artistice
anuale - din Călimăneşti; ...dar, şi a ei pictură, care
reliefează interesant câteva aspecte din chiliile în
piatră ale asceţilor ce cândva au trăit pe locurile unde
s-a ridicat Mânăstirea Turnu...Austeritatea pietrei,
austeritatea timpului!
Băltei Teodora, parcă vedetă deja, de 10 ani, care a
avut curajul să se expună cu două portrete executate cu
ajutorul penelului. Foarte curajoasă, şi reuşită expresie
artistică, aceste două tablori executate de micuţa
artistă! După părerea noastră, un real talent, mai ales
că e afirmat într-o tabără de creaţie a celor mari!...
Credem că tabloul pictoriţei din Turcia, Nilufer
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ceva din desenul şi coloristica
plasticii mexicane, a Fridei
Kahlo!
Frumoase tablourile lui
Adrian Tarţa, acest arămiu
printre griuri, şi el construieşte
prin culoare, nu le topeşte şi nu
le amestecă, tenta este distinctă
şi clară, sub culoare simţim
rolul prioritar al desenului.
Rodica Tarţa, expune două
tablouri în ulei, vădind, cum era
Inaltong, este punctul esenţial atins în această taberă, şi normal - la Cozia - o
întrucât artista dovedeşte prin peisajul expus, din înclinaţie către poetic (firul de
Loredana Talpoş
Mioara
Călimămneti, o nemaipomenită
floare din pridvorul
dă şi ea o raită
Comănescu
Plop
vibraţie şi stabilitate a imaginii,
bisericii),
către
prin lumea ireală
cadrului, culoarea expusă în planuri
coloritul şi transfigurarea unor forme a abstractului, de această dată poetic, mai mult, o transdimensional
mărginite,
spiritual - ortodoxe.
figurare a unei naturi moarte, dar plină de pulsul vieţii;
arhitecturale-constructiviste, ca să
Marin Răducu: jocuri de culori şi sub culorile sale se simte respiraţia sensibilă artistic,
nu spunem desenul, dar şi sugesforme, expresii senine, mişcăre înspre esenţială.
tivul tridimensional, fiind rezultatul
abstract, unul care nu deranjează şi vizează
Adriana
unei vădite experienţe artistice,
latura optimistă speranţa către azurul ceruFrăţilă
şi
tehnici deosebite... Alături de sculplui înseninat...
tor, Nilufer Inatong a ridicat cota
modelul ei
Dan Cioca se exprimă şi el în abstract,
valorică a acestei tabere.
unul de formulă gestuală, dar nu întratât de
Surprinzătoare Loredana Talpoş
neregulată precum cea a lui Jackson
Irina Sava
în acest portret sub văl...Coloritul,
Pollock.
variaţiune pe aceeaşi tonalitate, albastru marin,
Iată ne mai liniştim, un pic, privind pictura Dianei
concurează desenul şi dimensiunea imaginii. Curaj Colibaba - Pavilionul Central Călimăneşti, care ne
Loredana! astăzi, să fii realist, trebuie să ai curaj!
convinge că realismul nu dispare, figurativul, cu toate
Un alt punct de atracţie al expoziţiei taberei de la aparatele de fotografiat câte există la ora actuală,
Călimăneşti sunt tablourile lui Nicolae Sava, dar pe noi renaşte treptat...De ce treptat? căci în sfârşit privim şi
ne-a surprins portretul Irinei Sava, care ne-a amintit picturile Mioarei Comănescu Plop şi vedem cum mai

Dan Cioca

Peisaj de Nilufer Inaltong, Turcia

LANSARE DE CARTE LA
ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI
P

e 16 07 12 la Aşezamântul Pastoral Cultural directorul Editurii Petrescu şi Nicolae Dinescu,
Sf. Ierarh Calinic, din cadrul Centrului Universitatea Spiru Haret.
Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, Sala Calinic,
Eugen Petrescu a fost moderator. După
o sală pe care noi abia acum am
Binecuvântarea dată de ÎPS
descoperit-o (inaugurată în 2010) Î.P.S. Gherasim
Gherasim, o trupă de actori de la
şi E. Petrescu
şi pe care o considerăm una de
Teatrul Ariel au dat citire la era mai scurt, era şi mai bine, probabil, din condiţii
mare eleganţă şi ţinută, a avut loc
fragmente din cartea lansată, tehnice - reducere poze, timpul fizic dinaintea
lansarea cărţii Editurii Petrescu,
pasaje, în care s-au regăsit şi mulţi proiecţiei, nemaipermiţând acest lucru în timp util...
Oricum, din această lansare trebuie să reţinem
2012: „Volum omagial - 75 de ani
prezenţi în sală şi
participanţii, participarea liberă şi sinceră
de la naşterea cărturarului vâlcean
care au făcut parte
(fără elevi şi copii aduşi obligatoriu),
Costea Marinoiu”, autor, Eugen
din cei 80 de autori
ţinuta întrunirii - deosebit de elegantă şi
Petrescu.
care au referenţiat
rafinată, lipsa de discursuri sforăitoare, şi
Trei etape a cuprins întâlnirea:
despre
Costea
nu în ultimul rând, cartea, care, însă din
slujbă de parastas la Biserica Sf
Marinoiu...Un număr
păcate, nu a fost disponibilă decât în
Nicolae din cadrul Arhiepiscopiei, pentru Florin
de peste 400 de
câteva exemplare...din care cauză nu
Rozica şi Costea Marinoiu, ţinută de un sobor Epure
fotografii, color, au
putem face prea multe referiri, nerăsfode preoţi din cadrul Arhiepiscopiei, şi la care au
completat volumul şi
ind-o.
participat foarte mulţi cetăţeni ai Râmnicului,
au constituit supor- Alexandru
2 pagini de pcickirdan
care au cunoscut familia Marinoiu, dar mai ales
tul filmului prezentat
Popescu
pe cărturarul, numit şi „bătrânul librar” (cel
în final. După film,
mai longeviv în funcţia de director al „Ex
tinerii solişti Andreea Scrociob
Ziar de cultură realizat de SC INTOL SRL
Libris”, Vâlcea, dacă nu şi unicul), oameni de
şi Cristian Gomboşanu au interEditura INTOL - PRESS.
cultură ai Râmnicului, cei mai mulţi,
pretat un binevenit duet cu celePetre CICHIRDAN
aparţinând Forumului Cultural! O altă etapă a
bra „Ave Maria” de Franz Director:
Consilier
editorial:
Constantin POENARU
fost lansarea cărţii amintită mai sus, aparţinând
Schubert.
Senior
editor:
Arhim. Veniamin MICLE
lui Eugen Petrescu, Sala Calinic, şi pomana de
De la sala unde a avut loc
Colaboratori:
Felix
SIMA,
parastas, oferită de familie la cantina
lansarea, invitaţii au plecat la
Mihai SPORIŞ,
Arhiepiscopiei...La sala Calinic s-a format un
cantina Episcopiei, unde s-a
Vasile GREVUŢU,
prezidiu alcătuit din ÎPS Gherasim, Constantin
desfăşurat masa de parastas.
Titi Mihai GHERGHINA
Arhiepiscopul Râmnicului, Florin Epure,
După cum vedeţi, Eugen
Simona Maria KISS
Cârstea
directorul Direcţiei Cultură şi Culte, Alexandru
Petrescu, pentru prima dată la
Denisa IACOB
Gheorghe PANTELIMON
Popescu Mihăeşti, preşedintele Forumului Cultural al întâlniri de acest fel, a suprimat vorbitorii, care, se
Adina DUMITRESCU
Râmnicului, Constantin Cârstea, consilier cultural şi ştie, abia aşteaptă să ţină prelegeri în care să nu
preot paroh la Biserica Toţi Sfinţii, Eugen Petrescu, conteze timpul şi părerea auditorilor. Dacă filmul
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Ziarul apare cu 16 pagini, când poate, ca să respecte Legea 186/2003! Ziarul se
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conţinutului.

Tehnoredactare computerizată: Bogdan CICHIRDAN.
Corector: Leontina RUS
Adresa: Calea lui Traian 169, bl. 5, sc. E, ap. 3
Tel/Fax: 0250.736615, 0350.401254, 0746.029824,
E-mail: cichirdan@yahoo.com
Parteneri media: www.globalartfusion.com, Revista
Interferenţa Artelor, www.publiconline.ro, www.publictv.ro, www.pcichirdan.go.ro
Preţ: 3 lei

