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ROMÂNII DIN SERBIA
BANATUL SÂRBESC, VALEA TIMOCULUI ŞI VALEA MORAVEI

S

ub egida Forumului Cultural al Râmnicului,
zilele trecute, 17-19 august 2012, o echipă
formată din membrii acestei asociaţii culturale vâlcene, dar şi din invitaţi ai lor, au efectuat o călătorie
de informare, pe bani proprii, în Republica Serbia,
pentru a cunoaşte realităţile româneşti din cele trei
regiuni locuite de conaţionali de-ai noştri botezaţi de
istorie români şi vlahi...Românii din Banatul sârbesc, respectiv Uzdin, românii vlahi din Valea
Timocului, respectiv Zaecear şi Bor, şi din Valea
Moravei, respectiv Ciupria. În această incursiune în
teritoriul sârbesc am întâlnit şi români din Negotin şi
Kladovo, lideri ai MDRS (Mişcarea Democrată a
Românilor din Serbia) sau CRS (Comunitatea
Românilor din Serbia).
Un lucru este cert, şi pentru a înţelege mai bine
materialele care urmează, statul sârb acordă statutul
de „român” (minoritate care se bucură de toate avantajele oferite de statutul internaţional al minorităţilor) numai celor din Banatul sârbesc, 30 000, şi statutul de „vlah” românilor din Timoc şi Morava, în
număr de 300 000 (conf. lui Dimitrie Crăciunovici,
preşedintele MDRS - vezi mai jos)...Nefiind minoritate recunoscută, aceştia din urmă, vedem - foarte
mulţi, nu au nici un drept comparativ cu românii din
Banatul sârbesc.
Membrii FCR, ceilalţi participanţi, au suportat
costul deplasării, cazarea şi masa fiind suportate de
gazde sub forma turismului rural...
Această călătorie de lucru: participarea la
Sărbătoarea Gustarului-Uzdin, întîlnirea cu MDRS
la Zaecear, cu liderul Consiliului Naţional al
Minorităţilor Naţionale Române din Serbia de la
Brestovaţ, şi sfinţirea bisericii româneşti din
Isacovo-Valea Moravei, a fost plănuită cu mult timp
în urmă de Puiu Răducan, inginer în cadrul
Sistemului Energetic Naţional, dar şi membru al
Uniunii Scriitorilor Danubieni, şi de Florian Copcea,
scriitor şi director al Editurii „Lumina” din Turnu
Severin şi activ implicat în viaţa culturală a minorităţii româneşti din Serbia (director adjunct la ziarul
„Vorba noastră” din Timoc şi publicist al mai multor
publicaţii din Banatul sârbesc). Din păcate, vizita de
lucru nu a fost pregătită de loc până la data trecerii
graniţei prin vama de la Stamora Moraviţa, pe 17
august, drumul cu un microbuz încărcat la maxim,
părând a duce spre necunoscut. Un fax total aiurea,
cu un conţinut grotesc, dat din Râmnicu Vâlcea cu
cinsprezece zile înainte, şi nu de la Forum, şi citit de
Florian Copcea înainte de trecerea în Serbia a mărit
şi mai mult starea de inchietudine a celor 20 participanţi... În proiectul iniţial trebuia să ne cazăm la
Porţile de Fier 2, de unde, odată treceam (dus întors) în Serbia, paralel cu Dunărea, în Banatul sârbesc, şi apoi de la Porţile de Fier 2 spre Valea
Moravei.
În sfârşit, noul traseu a însemnat Turnu Severin -

Stamora Moraviţa-Uzdin (cazare) - Brestovaţ Bor Zaecear (cazare) - Isacovo Ciupria - Porţile de Fier
1 - Turnu Severin - Râmnicu Vâlcea.
Deşi ne-am rătăcit uneori, chiar sute de chilometri, în interiorul Serbiei, ghizii - necunoscând
întreg parcursul, la destinaţii am reuşit să ajungem
aproape la timp; ...la ultimul obiectiv, Isacovo, după
emoţiile drumului parcurs în „zig zag” am ajuns
înaintea ambasadorului Daniel Banu; părintele
Nicolae State Burluşi, reuşind să slujească exemplar
în soborul de preoţi organizat cu ocazia sfinţirii bisericii româneşti, a doua din Timoc şi Morava, unde la
final a ţinut şi sfânta predică! Peste o sută de enoriaşi şi invitaţi l-au ascultat pe părintele nostru ca pe
unul de-al lor...
Cu toate că drumul ne-a părut şi l-am simţit
chinuitor am constatat, la sfârşit, că cele trei zile
petrecute în Serbia ne-au folosit enorm, că ne-am
atins ţelurile: am cunoscut direct realitatea, am
împărţit cărţi şi publicaţii de-ale noastre, de-ale vâlcenilor, pe o rază foarte mare în ţara vecină şi
dintotdeauna prietenă; am trecut prin altar, apoi am
fost miruiţi într-o biserică nouă construită în Valea
Moravei şi sfinţită în prezenţa noastră.
Am văzut o Serbie bogată, cu români harnici,
bogaţi prin muncă. Fiecare bucată de pământ era
lucrată; nu am văzut oameni pe stradă, în cârciumi,
parcă nu au cârciumi, deşi gazdele noastre, ţărani
muncitori - înstăriţi cu masa plină de bucate beau
dimineaţa o cafea şi o bere în loc de ceai sau lapte...

sediul în strada Mihai
Eminescu, nr. 4. Această
Uniune a luat fiinţă în
anul 2000, odată cu venirea laolaltă a tuturor
scriitorilor din Banatul
istoric, sârbesc şi românesc; cu această ocazie,
urmând drumurile marilor poeţi: Victor Vlad Delamarina, George Gârda,
Tata Vancea, s.a.m.d. am dorit să conservăm graiul
Ionel Stoiţ

Petre CICHIRDAN

Câţiva membri ai expediţiei culturale
nostru bănăţean păstrat cu sfinţenie din moşi şi strămoşi, şi să-l transmitem fiilor noştri. Oriunde au par-

Uzdin
Banatul sârbesc
În ziua de 17 08 12, la Uzdin, a avut loc
„Sărbătoarea
Gustarului”
organizată
de
Comunitatea Românilor din Serbia-Filiala Uzdin,
Clubul de Handbal „Unirea”-Uzdin şi Societatea
Literar artistică „Tibiscus”. În program: ora 15,
Turneul de handbal pe nisip
„Cupa CRS”-cadeţi, locul de
desfăşurare: terenul de fotbal.
Ora 16: „Ceaunul uzdinean”
întrecere la prepararea ciorbei
de peşte; locul de desfăşurare:
Casa Românească. Ora 17:
„Zilele handbalui”, la terenul Ceaun, aşteptându-şi
de fotbal. Ora 19: „Unire în
musafirii
cuget şi simţiri” Ediţia a IXa, la Casa Românească. Participă scriitori din Sibiu,
Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin,
Băile Olăneşti...
Redăm mai jos câteva din aprecierile participanţilor:
Ionel Stoiţ: „Sunt din Novi Sad, preşedintele
Uniunii Scriitorilor de grai bănăţean, din Uzdin, cu

Procurorul Micuţ la Casa
Românească din Uzdin

Pr. Nicolae State
Burluşi, rostind
Tatăl Nostru

ticipat, ei, în România, la festivaluri, la Timişoara,
Reşiţa şi Caransebeş etc au luat primele locuri (uluitoare acurateţea limbii-incomparabilă cu cele regionale din interiorul ţării n.n). La noi, şi acum se vorbeşte neaoş, aşa cum s-a vorbit de sute de ani; nu sa schimbat nimic, deşi vorbim (ca la italieni n.n)
limba literară pe care o învăţăm în băncile şcolare.
Dar, până nu începem şcoala, acasă, vorbim graiul
bănăţean. Ce să vă mai spun, avem manifestări grămadă, o întreagă pleiadă, începând cu întâlnirile
scriitorilor de grai bănăţean - aici la Uzdin - prin Ioţa
Vinca şi regretatul Vintilă Agraru; apoi cu festivalurile de care aminteam mai sus... Banatul nu cunoaşte frontiere şi are o limbă de graţie!”
Petre Iordache (primarul Ocnelor Mari): „Cred
că nu va surprinde pe nimeni prezenţa mea pe alte
meleaguri, în altă ţară; ne aflăm în Serbia la o comunitate de români, unde vedeţi şi dumneavoastră cu
câtă simpatie şi dragoste am fost primiţi...
(urmare în pag.7)
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PERSONALITĂŢI DIN IAŞI
LA TÂRGUL DIN ZĂVOI
De Ziua Imnului Naţional ne-am întâlnit în Zăvoi
cu familia Maxim, din Iaşi. Marina - doctor în
ştiinţe medicale, şi Valentin, consiler al ministrului
culturii din Republica Moldova, însoţiţi de Angela
Rusu, sora Marinei, profesor de limba engleză în
Republica Moldova.
(ştire transmisă de Dali Porubin)
Valentin Maxim, consilier al ministrului culturii
din republica Moldova

Angela Rusu şi Marina Maxim

DUMITRU BĂLAŞA
SLUJBĂ DE POMENIRE LA
DRĂGĂŞANI
Pe 01 08 12, la
Drăgăşani, cimitirul
municipal, la cavoul
părintelui Dumitru
Bălaşa (1911-2011),
pr. Nicolae State
Burluşi împreună cu
un grup de admiratori ai preotului
istoric, unchi al
celebrului
pictor
Cavoul familiei.
Sabin
Bălaşa,
D. Bălaşa şi soţia
împreună cu fiica
sa, a oficiat o slujbă
de pomenire a celui considerat un mare
cercetător istoric, un luptător pentru credinţa
E. Petrescu, fiica lui Dumitru
Bălaşa şi N. State Burluşi

ortodoxă a acestui neam, şi unul dintre
susţinătorii cei mai înverşunaţi a existenţei din

Sabin Bălaşa, Flori,
tablou din tinereţe

Sabin Bălaşa, ulei,
Soţia părintelui
Bălaşa

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC
PRODUCE ŞI ELITE MONDIALE
Gheorghe PANTELIMON

S

e cunoaşte că educaţia are un rol hotărâtor în
progresul social. De aceea am manifestat o
preocupare constantă faţă de problemele complexe ale
învăţământului. Am scris despre rezultatele
dezastruoase obţinute de absolvenţii liceului la examenul de Bacalaureat – 2012 din dorinţa ca şcoala
românească să-şi îndeplinească, la un nivel superior
rolul său fundamental în societate.
În spiritul obiectivităţii trebuie să subliniem că
de-a lungul timpului învăţământul românesc a
înregistrat şi performanţe de necontestat. Un argument
edificator este acela că elevi din ţara noastră au obţinut
numeroase premii la diferite olimpiade şi concursuri
naţionale şi internaţionale, în diferite domenii:
ştiinţific, cultural-artistic, sportiv etc.
Astfel din 1959, anul în care s-a organizat prima
Olimpiadă Internaţională de Matematică în România,
elevii noştri au cucerit la această importantă disciplină
de studiu un număr impresionant de medalii: 71 de aur,
118 de argint şi 92 de bronz. Se detaşează ediţia din
Mexic-2005, unde au câştigat patru medalii de aur. Din
anul 2001, olimpicii români sunt pregătiţi la
matematică de o echipă redutabilă al cărei coordonator
este domnul Radu Gologan, profesor la Facultatea de
Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnice
Bucureşti, preşedintele Societăţii de Ştiinţe
Matematice din România şi al Comisiei Naţionale a
Olimpiadei de Matematică. În mandatul său tinerii
români au dobândit 18 medalii de aur.
La Olimpiada Internaţională de Matematică din
iulie 2012 care a avut loc în Argentina s-au înregistrat
rezultate excepţionale: două medalii de aur, trei de
argint şi una de bronz. Au fost medaliaţi cu aur, Radu
Bumbăcea, absolvent al Colegiului Naţional „Tudor
Vianu” din Bucureşti şi Omer Cerrahoglu, elev în
clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din
Baia Mare. Medaliile de argint şi de bronz le-au
revenit unor elevi merituoşi de la Liceul Naţional de
Informatică din Capitală. Facem precizarea că Ioana
Tamaş, unul dintre câştigătorii medaliei de argint a
primit anul acesta şi premiul „Laurenţiu Panaitopol”,
care se acordă elevilor care au repurtat rezultate de
excepţie în întreaga activitate olimpică, pe parcursul
şcolii.
Rezultate foarte bune au realizat elevii români şi la
Olimpiada Balcanică de Matematică pentru liceu,
organizată în luna aprilie 2012 în Turcia, concurs la
care au participat 17 ţări. În general Balcaniada de
Matematică este dominată de România alături de care
s-au afirmat Bulgaria şi în ultimul timp tot mai mult
Turcia. Cei mai mulţi olimpici la matematică provin
din municipiul Bucureşti, din Iaşi, Baia Mare, Galaţi,
Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Bacău, Constanţa şi
Alexandria. Toţi au capacităţi intelectuale
excepţionale, sunt copii eminenţi, cu o inteligenţă
superioară, capabili de performanţă, cu dorinţă de
afirmare, de autodepăşire. Succesele la olimpiadă ale
românilor, de-a lungul timpului le-au definit întreaga
carieră; mulţi au fost sau sunt studenţi la universităţi
prestigioase din Statele Unite ale Americii şi din
Europa de Vest, au luat doctorate, lucrează în cercetare
sau în mediul universitar, în ţară şi în străinătate,
bucurându-se de notorietate.
La ediţia din acest an, a 44-a a Olimpiadei
Internaţionale de Chimie, care s-a desfăşurat la
Washington în SUA, au participat 282 de concurenţi
din 78 de ţări. Elevii din lotul olimpic al României au
beneficiat de patru medalii, una de aur, două de argint
şi una de bronz, palmares superior celui de anul trecut.
Ei învaţă la Liceul Internaţional de Informatică din
Capitală, Colegiul Naţional „Sf. Sava” din Bucureşti şi
la Liceul „Neagoe Basarab” din Călăraşi. Totodată, la
Olimpiada Internaţională de Fizică, ediţia a 43-a, care
s-a organizat tot în luna iulie a.c. în Estonia, lotul

olimpic al României a obţinut o medalie de aur, trei de
argint şi una de bronz. Şi la Olimpiada Internaţională
de Geografie, de la Köln (Germania), patru elevi
români s-au clasat pe locul doi pe naţiuni cu două
medalii de aur, una de argint şi una de bronz. De
asemenea este demn de subliniat că 6 elevi ai Liceului
„Tudor Vianu” din Bucureşti au câştigat premiul II la
NASA, cu un proiect care a fost prezentat în cadrul
unei conferinţe la Washington.
Şi elevii vâlceni s-au remarcat, în fiecare an, primind numeroase premii la olimpiadele naţionale şi la
diferite concursuri internaţionale, ceea ce pune în
evidenţă existenţa unui climat de muncă responsabilă,
de calitate. Anul acesta 11 elevi din judeţ au susţinut
examenul de Bacalaureat într-o sesiune specială
organizată la Bacău pentru absolvenţii de liceu
participanţi la loturile naţionale lărgite care se
pregăteau pentru olimpiadele şi concursurile
internaţionale.
La sfârşitul lunii iunie 2012, lotul olimpic de
juniori al României a cucerit şase medalii, două de aur
şi patru de argint, la cea de-a XVI-a ediţie a
Olimpiadei Balcanice de Matematică din Grecia.
Medaliile de aur au revenit elevilor vâlceni Laurenţiu
Ioan Ploscaru de la Şcoala „Take Ionescu” Râmnicu
Vâlcea (prof. îndrumător Ştefan Smărăndoiu) şi
Andrei Teodor Andronache de la Şcoala Sineşti, ambii
absolvenţi ai clasei a VIII-a. Laurenţiu Ploscaru, un
elev de excepţie s-a clasat pe locul II (medalie de
argint) la Olimpiada Internaţională de Geometrie de la
Moscova, care s-a desfăşurat la începutul lunii august
2012. Şi şcolarii din ciclul primar ne-au oferit surprize
plăcute. Astfel la faza naţională a Concursului de
matematică „Euclid”, la care au participat peste 500 de
concurenţi din întreaga ţară, 13 copii vâlceni din clasa
a III-a au obţinut rezultate deosebite şi au şanse să
calce pe urmele lui Laurenţiu Ploscaru. Un adevărat
geniu al informaticii româneşti, Ionuţ Budişteanu, elev
la Grupul Şcolar Oltchim Râmnicu Vâlcea a cucerit ,
în Olanda, marele premiu la un concurs orientat pe
ingineria mediului la care au participat inventatori
celebri din 43 de ţări. Deplasarea la concurs a fost
sponsorizată de Consiliul Judeţean Vâlcea, iniţiativă
care ar trebui preluată şi de alţi factori cu posibilităţi
financiare.
La faza naţională – ediţia 2012 a Olimpiadei la
disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” elevii
vâlceni au fost răsplătiţi cu premiul special la
„Protecţia Mediului”, un premiu II, două premii III şi
mai multe menţiuni. De asemenea, la Concursul
Naţional Transcurricular de Lectură şi Interpretare
„Ionel Teodoreanu”, organizat la Iaşi, pentru clasele
gimnaziale, elevii vâlceni au luat trei menţiuni. O
medalie de bronz i-a revenit Mădălinei Moga, de la
Grupul Şcolar „Constantin Brâncoveanu” din Horezu,
la Olimpiada naţională de ştiinţe socio-umane şi desigur seria exemplelor ar putea continua. Valorificând
experienţa pozitivă acumulată, Inspectoratul Şcolar
Judeţean şi-a propus să ridice nivelul de pregătire al
tuturor elevilor şi totodată să-i stimuleze în mai mare
măsură pe cei apţi de performanţă.
Aceste succese demonstrează că România nu duce
lipsă de elevi talentaţi, bine dotaţi intelectual, care
depun interes pentru propria formare şi sunt capabili
de performanţă, deşi sistemul de învăţământ
traversează, ca de altfel întreaga societate, o perioadă
dificilă. Aceşti copii vor avea cu siguranţă o
contribuţie însemnată la clădirea viitorului României,
la ridicarea prestigiului ei pe plan internaţional, de
aceea ar trebui răsplătiţi cum se cuvine pentru munca
şi rezultatele lor, fiindcă singura şansă de a trăi mai
bine o asigură educaţia. Cinste acestor tineri minunaţi
cu care ne mândrim şi dascălilor lor care le îndrumă în
mod competent paşii în viaţă!
Aflându-ne în perioada de debut a unui nou an
şcolar nutrim speranţa că învăţământul românesc se va
afirma tot mai mult în Europa şi în lume ca un factor
important de înnoire.
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ATELIER - CONCURS DE CRITICĂ MUZICALĂ

cele mai vechi timpuri a Limbii
Dacoromâne...Iată un scurt fragment dintr-o
declaraţie de suflet a scriitorului Al. Florin
Ţene, din Drăgăşani:
“...Îmi spunea, părinteşte, citându-l pe
Panait Istrate, dragă Florine, Artistul trebuie să
facă din arta sa o armă, din succesul său o
înfrângere, şi din bucuria sa o suferinţă.
Aceste cuvinte mă puneau pe gânduri. Mă
îndârjeau, mă îndemnau să studiez, să scriu şi
iar să studiez la fel ca Martin Eden, din
romanul cu acelaş nume de Jeack London, pe
care îl recitisem de 6 ori .
Mi-aduc aminte că într-o dimineaţă a venit
la Studioul Staţiei de Radioficare, aflat pe
str.Oltului, aproape de Gara C.F.R.din
Drăgăşani, pentru a-mi spune că doreşte să
vină la una din şedinţele Cenaclului Literar
”Gib I.Mihăescu”, înfiinţat (1958) şi condus
de mine, pentru a ne vorbi despre Limba
dacoromână. Am fost entuziasmat. Era pentru
prima oară, sincer să fiu, când auzeam despre
această limbă ce a stat la baza limbii române.
Însă îmi era teamă că acest fapt să nu „deranjeze”organele de partid din cadrul Comitetului
Raional PCR , organe ce prin secretarul
Nichita îmi atrăsese de câteva ori atenţia
privind depăşirile din canoanele oficiale ale
partidului a emisiunilor părintelui Bălaşa
privind istoria oraşului Drăgăşani...” (Liga
Scriitorilor din România, Al. Florin Ţene:
Preotul Dumitru Bălaşa-Patriarhul Limbii
Dacoromâne, 06 04 2009)

iercuri, 29 august 2012, la Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea,
Asociaţia culturală „Irina Şaţchi” condusă de Dorina
Arsenescu, preşedinte, şi Izabela Cernătescu, manager
cultural, a dat undă verde desfăşurării unui proiect cultural deosebit de interesant, valorificând numele de
excepţională valoare culturală a Cellei Delavrancea:
pianistă, scriitoare, critic de artă, „paradigmatică
prezenţă” (cum o definea într-un studiu Dorina
Arsenescu)...În fapt s-a desfăşurat un atelier şi concurs de
critică muzicală (ediţia a II-a); un lucru mai necesar, nici
că se putea, dată fiind lipsa aproape totală de cronici
muzicale, de crtitică muzicală, din peisajul literar
publicistic, mai ales în oraşele de provincie, unde, după
1990, au luat fiinţă un număr mare de orchestre simfonice
şi camerale, publicul meloman, suferind de lipsa unui verdict calitativ, cât de cât avizat.
Însemnul sub care a debutat micro cursul de iniţiere în
arta publicisticii critice a fenomenului muzical cult este
acest nou concept („clasic” deja în 1800, când Jean Paul
Richter vorbea de o artă care să fie în acelaşi timp

Sanda Constantinescu, Lavinia
Coman, Emilian Frâmcu

ale unui concert pentru pian
şi orchestră”. Acelaşi Nicolae
Coman, în cadrul manifestării
cu pricina a prezentat cursul
„Temele poeziei de-a lungul
timpului”.
Au participat la acest
atelier, şi concurs, câţiva
tineri, în profesie deja sau în
studiu la diverse universităţi,
şi care doresc să îmbrăţişeze
meseria de cronicar-critic muzical: Janina Bădici,
absolventă a Universităţii de Muzică Bucureşti (UMB),
colaborator al Societăţii Române de Radiodifuziune,
publicist la Actualitatea Muzicală, referent ştiinţific al
revistei on line No 14 Plus Minus; Alexandra Cebuc,
absolventă a UMB, redactor la Radio Difuziunea
Română-Radio România Muzical; Alexandra Marinescu,
absolventă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” şi
masterand în Muzicologie în cadrul aceleiaşi facultăţi;
Theodora Radu, master în 2012 în educaţie muzicală
contemporană în cadrul UMB, colaborator la
Radiodifuziunea română.
Cursurile s-au bucurat de prezenţa pianistei Luiza
Borac, care a şi răspuns multor întrebări puse de Lavinia
Coman, pentru a releva cursanţilor importanţa interpretului instrumentist, în concert, dar şi relaţia care se formează
între acesta şi public...Luiza Borac este celebra noastră
pianistă, vâlceană, cel mai impotrtant produs muzical
instrumentist, care în prezent activează în străinătate.
Să enumerăm câteva din ideile principale care au
jalonat aceste cursuri susţinute de cei doi maeştri în
domeniu, artişti şi profesori: „Interdisciplinaritate şi hiper-

Izabela Cerbătescu

M

Luiza Borac şi Lavinia Coman

CU GÂNDUL PRIN
„TIPARNIŢA” LUI
MACARIE DE LA
MÂNĂSTIREA BISTRIŢA

muzicală, picturală şi poetică, iar Cella Delavrancea
numea prin 1930, pictura, ca arta cea mai intelectuală!),
prin care tratarea critică a operei muzicale, interpretarea
ei, trebuie să se facă având la îndemână cât mai multe
cunoştinţe artistice privind: artele literare, plastice, arhitecturale...sau, altfel spus, cum bine sublinia şi organizatorul evenimentului aflat în desfăşurare, la Bilblioteca
Judeţeană, „...atelierul se concentrează pe critica muzicală
privită ca profesie interdisciplinară (sincretismul dintre

Nicolae Coman

Dorina Arsenescu şi cursanţii

muzică, arte plastice, proză şi
poezie). Şi tot în acest sens al
înrădăcinării în realitate a
noului concept (nou fiincă cel
vechi este - cu excepţia celui al marilor critici, care nu mai
sunt - extrem de arid şi calamburistic) îl cităm şi pe
cunoscutul nostru scriitor de la Cluj, care, în 2003, vedea
într-o expoziţie de la Polul Culturii Clujene („Carmina
Burana” pictură-sculptură) un autor „a cărui viziune tinde
spre civilizaţia de astăzi a audiovizualului, sintetică şi
sinestezică, revelându-ne, într-un efort cu adevărat şocant,
noutăţi ale unei estetici a postmodernismului.”
(Constantin Zărnescu, „Adevărul de Cluj”, 24-25 iulie,
2003).
În cadrul atelierului de critică muzicală, Lavinia
Coman, profesor la Universitatea de Muzică Bucureşti a
început în 29 august cursurile sale intitulate: „Critica
muzicală astăzi - aşteptări, cerinţe, confirmări”, şi,
împreună cu Nicolae Coman, compozitor şi profesor de
armonie la aceeaşi universitate, „Interpretări comparate

specializare în critica muzicală”, „Domenii ale cunoaşterii
participante la actul critic, sintetizat în cronica unui eveniment muzical”, „Bagajul informaţional necesar criticului
care urmează să redacteze o cronică muzicală”,
„Redactarea cronicii ca act profesional de înaltă
răspundere, deopotrivă muzicologic, jurnalistic şi literar”,
„Cronica muzicală în presa scrisă, electronică, TV, Radio,
caracteristici de stil ce decurg din modul de adresabilitate”, „Cultura exemplelor sugestive, de la cronicarii clasici la cei contemporani, cum ne raportăm astăzi la tradiţia
cronicarului muzical”. În continuare, despre Poezie,
Nicolae Coman a susţinut: „Tematica principală a poeziei:
viaţa, moartea, dragostea şi arta”, „Despre poezie ca
expresie a vieţii”, „Poezia în lumea contemporană, o
poezie a frumosului, a urâtului, a dragostei, a
singurătăţii”, „Raportul dintre muzică şi poezie”,
„Imaginea muzicală şi imaginea poetică”, „Cum ajută
poezia în receptarea fenomenului muzical”, „Liedul şi
cântecul ca sinteză poetico-muzicală”, „Un concept original: poem-mu-zica!”...
În cadrul cursului „Interpretări comparate...” sau
cronică la acelaşi concert în mai multe interpretări am
selectat, iarăşi, câteva din ideile prezentate de cei doi
„magisteri”: „Trăsături de stil ale concertului interpretatepoca-încadrarea în stilul istoric-compozitorul-locul concertului respectiv în ansamblul creaţiei acestuia”; „Gradul
de respectare a textului muzical de către fiecare dintre
interpreţi”, „Trăsături de stil în interpretareindividualitatea fiecărui solist”, „Modul de colaborare cu
orchestra”, „Elemente de originalitate creatoare...”

Muzica „adevărată” nu se ascultă
decât în sala de concert!
A treia zi de cursuri-atelier, pe 31 august, dupăamiaza,
în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene cursanţii au

În acest început de lună, august,
împreună cu pr. Nicolae State şi Eugen
Petrescu, întorcându-ne de la Drăgăşani,
unde l-am omagiat pe Dumitru Bălaşa, am
făcut o incursiune la Bistriţa, loc în care neam revăzut cu Arhim. Veniamin Micle...
Ca întotdeauna am primit în dar cărţi,
titluri noi, considerând, unanim, că V. Micle
este cel mai prolific istoric-scriitor din
Oltenia de Nord...
Ambele cărţi poartă aceeaşi semnătură,
atât la partea de autor, cât şi pentru copertă,
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Itinerar cultural
tehnoredactare computerizată şi imprimare...
„Ecouri macariene”, primul volum, este o
culegere de materiale publicate în diverse reviste,
de diferiţi autori, care de-a lungul timpului au citit
cărţile scrise de Veniamin Micle, despre Macarietipograf la Bistriţa, şi au recenzat, subscriind la
acest adevăr pe care V. Micle l-a cercetat, susţinut
şi demonstrat de-a lungul timpului. Câţiva dintre
publicişti: Florin Epure, Constantin Cârstea, Ion
Nicolescu, A. Păunoiu, Laura Zamfiroiu, protos.
Firmilian Paloşan, Lucian Marin, Ion Soare, Al.
Florin Ţene...
A doua carte, sub aceeaşi semnătură, „Macarie
Tipograful. Confirmarea ipotezei bistriţene” este o
incursiune a autorului în aceeaşi problematică,
„Ieomonahul Macarie, tipograf român (15061512)”, de această dată, după ce efectuează o nouă
evaluare a tot ce a scris domnia sa şi ceilalţi autori,
despre subiect... În această carte Veniamin Micle
relaţionează fiecare afirmaţie proprie, deja
publicată, cu părerile celor expuşi în prima carte,
„Ecouri macariene” (P. Cichirdan)...

PE DRUM, UN CREDINCIOS
ORTODOX NE-A DĂRUIT O
CARTE!
Venind de la
Bistriţa şi întâlnind un
prieten, editor-publicist, scriitor, nu mică
ne-a fost surpriza
primirii, în dar a unei
cărţi de excepţie:
„Viaţa mea, mărturia
mea”
scrisă
de
părintele
Adrian
Făgeţeanu, un erou al
luptei pentru păstrarea
credinţei ortodoxe,
născut în Bucovina de
nord, trăit şi şcolit în
Cernăuţi până în
1944; ...pentru ca mai
apoi să vină şi să trăiască în patria mamă, după
pierderea în 1944 a Bucovinei de nord şi
Basarabiei, salvând astfel, datorită evacuării, naţia
şi limba străbună... O epopee, ca o rază de lumină,
a luptei unor oameni care au suferit pe nedrept, şi
ruşinos pentru regimul comunist, luptând pentru
apărarea demnităţii umane... O carte excepţională,
pentru toţi, despre ce au păţit preoţii şi
intelectualii, părinţii noştri, care nu au vrut să se
logodească cu Satana, au rezistat şi au avut noroc
datorită credinţei nestrămutate în Dumnezeu!

LA CAPĂTUL DE SUS AL
LUMII, TRANSALPINA NI SE
ARATĂ CA O IMENSĂ
BUCURIE DE VIAŢĂ A
ROMÂNULUI

august 2012
urmărit audio-video interpretarea Concertului în fa minor
pentru pian şi orchestră, op 21, de Frederic Chopin, în
inerpretarea pianistelor Martha Argerich-1978 şi Mihaela
Ursuleasa-2012...Martha Argerich a fost acompaniată de
orchestra simfonică a Berlinului de vest condusă de
Bernhard Klee, iar Mihaela Ursuleasa de Filarmonica
George Enescu din Bucureşti dirijată de Horia Andreescu
(concert susţinut în 07 iunie 2012).
Să recunoaştem, concertul de Chopin (1810-1849),
scris la 20 de ani (1830), ridică pianistului probleme de
măestrie interpretativă, dată fiind maturitatea compozitorului - unul dintre marii pianişti ai timpului - de început
al romantismului, motiv pentru care el se cântă la mai
toate concursurilor pentru pian; ...în ansamblu cu orchestra, nefiind tot atât de atractiv publicului meloman şi nici
celui de specialitate. Personal, am avut în auz, în timp ce
urmăream concertul prezentat audio-video cursanţilor,
sonoritatea specifică unui hibrid Mozart-Beethoven, însă
magisterul de curs, Lavinia Coman, indicându-l ca
referire critică - de influenţă pentru Chopin - pe germanul Johann Hummel, cel care i-a succedat lui Haydn, în
1804, la funcţia de Kapellmeister al Prinţului Esterhazy
de la palatul din Eisenstadt (unul dintre cele mai
importante locuri unde s-au tipărit lucrări muzicale- mai
ales cele tipărite de Haydn, aparţinând lui Bach)…
Deşi filmele prezentate n-au excelat în calitate, nici
sonoră şi nici de imagine, urmărind-o pe Martha Argerich
am putut constata fluenţa frazei chopiniene, savantă şi
plină de spiritualitate, sensibilă, dar şi încărcată de
agresivitate…Din cât am putut urmări în concertul
Mihaelei Ursuleasa, din 2012!, cu Filarmonica Geoerge
Enescu şi Horia Andreescu la pupitru, interpretarea ni s-a

părut mai dură, pianista, lăsându-se pradă mai mult ideii
romantice, chiar de forţă, decât celei cerebrale dublate de
simţire, atât de specifice lui Chopin…Deşi în anii 70
spectacolul de scenă, al interpretului, era tot atât de
important precum cel muzical intrinsec, faţă de momentul contemporan, când concentrarea pe ideea muzicală
este mai evidentă, Martha Argerich este mult mai reţinută
decât năvalnica Ursuleasa…
Să mai notăm că Martha Argerich s-a născut în
Argentina, în 1941 la Buenos Aires, şi că la 24 de ani, în
1965, a câştigat concursul Chopin de la Varşovia; i-a avut
ca profesori pe Friederich Gulda, în Austria, şi pe Stefan
Askenase şi Maria Curcio…De asemenea a făcut cursuri
cu Madeleine Lipatti (soţia lui Lipatti), Abbey Simon şi
Nikita Magaloff, iată, toţi mari pianişti ai
timpului…Mihaela Ursuleasa s-a născut în 1978 la
Bucureşti, la cinci ani, începând studiul pianului cu tatăl
său, muzician de jazz. În 1990 obţine o bursă de studii la
Viena, iar în 1995 obţine premiul de interpretare la
concursul internaţional de pian „Clara Haskil”; în 2012,
după o carieră strălucitoare, internaţională, se sinucide, la
Viena.
Audiţia de la Bibliotecă, în prezenţa celor doi maeştri
de la Universitatea de Muzică din Bucureşti, a fost extrem
de utilă pentru cei prezenţi, viitori cronicari, şi nu numai,
ai muzicii simfonice, camerale şi de concert. Şi tot cu
această ocazie toată lumea a căzut de acord, că niciodată
- în adevărata calitate, muzica ascultată în sala de concert
nu o să fie egalată, ca experienţă pozitivă, de muzica
înregistrată-indiferent de suport! Omagiu muzicii culte
interpretată în sala de concert!

pcickirdan

FLEXIBILITATE INTERPRETATIVĂ
cantabile desprinse din
șlagăre româneşti și
internaţionale, precum "Besame mucho", "Ploaie în luna
incretismul genurilor pare să fi conturat nucleul lui marte", "Mai frumoasă" (cel mai emoționant hit al
artistic creat în seara de 30 august, într-o sală regretatei Laurei Stoica),"What's up" sau "Nah neh nah",
elegantă a hotelului Sofianu, de tineri soliști, participanți una dintre binecunoscutele piese semnate Vaya Con
ai cursului de măiestrie vocală organizat la sfârșit de vară Dios, lucrare ce a marcat și finalul seratei muzicale.
la Râmnicu Vâlcea de soprana Georgeta Stoleriu. Cine ar Vibratii s-au reververat și au plutit în aer prin cuvinte
fi mizat pe faptul că interpreții care îmbrățișează muzica învăluite de tema iubirii, a prieteniei, a deziluziei sau a
de operă nu se pot descura cu lejeritate în a aborda piese împlinirii. Și pentru că vara era pe terminate, iar iubirile
desprinse din genurile folk, pop sau rock, cu siguranță ar de sezon poate au ajuns să sev stingă și ele, soprana
fi fost plăcut surprins în a remarca, în situația de faţă, Andromeda Nemeș, artist liric la Opera din Brașov a ales
să interpreteze celebra arie "Summertime"
reușita unei astfel de încercări. Şi deşi pendularea între genuri muzicale diverse este
din opereta "Porgy and Bess" și emotionanuna destul de neechilibrată, prin prisma
tul "Love Story". Am remarcat o voce
diferențelor majore de abordarea
puternică și un timbru echilibrat, care a
interpretativă a celor două lumi sonore
"îmbrăcat" cu convingere melodioasa temă
compusă de new-yorkezul recunoscut pentru
diametral opuse - muzica uşoară și cea
"Rapshody in Blue".
clasică, mai tinerii soliști au demonstrat că
acolo unde există talent, devotament și
Două voci bărbătești au completat,
pasiune orice este posibil. Se pare că
balanțat și au punctat o notă distinctă
studenții clasei de canto a Georgetei Georgeta Stoleriu
concertului. Basul Claudiu Șola, student în
Stoleriu posedă abilități speciale, căci
anul I la Universität Für Musik din Graz și
ancorarea atât de naturală în universul genurilor muzicale tenorul Nicolae Simonov au presărat puțină sare și piper
diverse a insuflat originalitate și a încântat într-un mod prin spectacolul conferit de interpretarea unor arii
minunat un public destul de numeros, mozaicul sonor semnate George Gershwin și Stephen Foster, doi dintre
reprezentând deliciul tutror. Poate că strciteţea ariilor de reprezentanţii de seamă
ai şcolii americane de
operă nu poate fi gustată cu ușurință de melomani, însă compoziție. Încă o prezență feminină, o altă voce. Oana
muzica pop sau folclorul au făcut să tresare instantaneu Maria Velcea, membră a Corului Național Madrigal, s-a
inimile pline de entuziasm ale celor prezenţi în sală. impus prin curajul de a duce la bun sfârşit o arie din opera
Lescaut", demonstrând că agilitatea
Spirit cald și boem, gazda seratei - eleganta soprană "Manon
Georgeta Stoleriu, și-a desfășurat, anul acesta, pentru interpretativă este punctul ei forte. Vocea cristalină a
prima oară scurta tabăra muzicală pe plaiurile vâlcene. sopranei a mai surprins melomanii într-un duet cu Elena
Locul ales pentru anul 2012 nu a fost unul fără motivaţie. Dinca. De această dată prin flexibilitatea cu care a schimDe ani buni de zile valoroasa artistă a devenit o prietenă bat registrul, în acordurile melodiei "Lasa gândul" de
de nădejde a vieții culturale din oraș. Dorinţa acesteia, Mariana Ionescu. Am decis să vorbesc spre finalul
aceea de a nu aplauda între lucrări, ne-a reprimat cronicii de prezența tonică a sopranei Ana Maria Manea
oarecum entuziasmul și recunoștința față de mai tinerii (studentă în anul III, UNMB). Vocea ei mi-a spulberat,
artişti. Însă, rezultatul a fost unul neașteptat. Ne-am lăsat din nou, un mit. Acela că interpreții muzicii de operă nu
purtați într-o lume a miracolului muzical, înconjurati de pot rezona, fără sa afecteze tehinca vocală, cu genul
mirajul armoniilor, căci fluiditatea spectacolului a făcut folcloric. Iată că îngemănarea celor două ramuri și-a
loc unei atmosfere calde și prietenoase.
făcut simţită prezența atât de vie de această dată. "Vai
Protagoniștii seratei muzicale au păşit cu încredere şi badiță" și "Pe sub flori mă legănam", compuse de Tiberiu
bine pregătiţi în faţa publicului. Voci curate, supleţe, Brediceanu, s-au contopit cu repertoriul serii care a pencuraj, devotament și talent au completat sensibilitatea, dulat atât de firesc prin lucrări ca "O, Susana",
pasiunea și emoțiile delicate pe care le emană "Wonderwall" sau arii din operetele "My fair Lady" și
sonoritățile genurilor pop. Timp de un ceas, ne-au fost "Porgy and Bess".
prezentate 17 lucrări, bine-cunoscute masei largi de
A fost o seara memorabila, căci expresivitatea, bucuascultători. Muzica a curs ca o pastă mlădioasă şi a ria de a cânta, puterea de a transmite publicului bagajul
impresionat prin calitatea actului artistic. Comparabile cu emoțional pe care l-a purtat, fără discrepanță, fiecare
nuanțele suave ascunse în corzile de chitară, vocile melodie, indiferent de genul abordat, a condus la finalul
sopranelor Alma Boiangiu (studentă în anul II la UATC si serii spre o porție de aplauze sincere și binemeritare, pe
la UNMB chitară) și Elena Dinca (stundetă anul II, mas- care cei prezenţi le-au adresat, completate de ovații,
ter, UNMB) au oferit interpretări de excepţie prin melodii minute întregi.

Jeanina BĂDICI
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Frumoasele Vâlcii de altădată

CÂŞTIGĂTOARELE PRIMELOR
CONCURSURI DE MISS
fotogenie şi fonogenie din ianuarie 1932 a fost lansat de
Casa de producţie “Société des Films Osso” din Franţa,
ânărul cercetător Bogdan Dumitru Aleca, de la împreună cu revista “Cinema” şi ziarele “Adevărul” şi
Arhivele Naţionale – Filiala Vâlcea, publică în “Dimineaţa” din Bucureşti, şi avea cam aceleaşi reguli
revista “Cultura vâlceană”, nr. 70-71 din februarie procedurale ca şi “Miss România”, fiind iniţiat în toate
2012, o interesantă comunicare despre “Regulamentul oraşele mari din provincie, inclusiv la Rm. Vâlcea.
primului concurs de frumuseţe organizat la Râmnic în Conform promisiunilor publicate în revista “Cinema”
1929”. Este vorba despre documentul oficial care sta- nr. 201 din 17 ianuarie 1932, cunoscuta casă de filme,
bilea cadrul procedural în care s-a desfăşurat întrecerea considerată la vremea respectivă drept cel mai puternic
locală pentru desemnarea participantelor la etapa finală trust cinematografic din Franţa, îşi lua “angajamentul
a primului concurs “Miss România”, iniţiat de revista de a încredinţa un rol principal unei românce, într-un
mare film sonor şi vorbitor care va fi
bucureşteană “Realitatea ilustrată” după
proiectat pe toate ecranele lumii”.
modelul Asociaţiei Internaţionale pentru
Interpreta acestui rol avea să fie
Cultura Frumuseţii de peste Ocean.
desemnată în urma concursului
Autorul a găsit acest “Regulament al
respectiv şi urma să primească,
concursului de frumuseţe judeţean vâl“odată cu angajamentul, cheltuielile
cean, pentru alegerea celei mai frumoase
de voiaj şi salariul pe timpul cât va
fete din judeţ”, îl reproduce integral şi îl
turna în studiourile franceze”.
comentează succint, considerându-l
Până a se ajunge la această
“savuros”. Se dau câteva informaţii gefericită situaţie, concurentele aveau
nerale despre începuturile româneşti ale
de trecut mai multe probe. Cele din
acestui gen de concursuri, însoţite de
Rm. Vâlcea, de pildă, au făcut mai
aprecierile reţinute ale unor scriitori ca
întâi mai multe fotografii artistice,
Tudor Arghezi şi Camil Petrescu, ca şi de
gratuit, la studioul “Foto-Lux” din
un articol polemic publicat de gazeta
localitate, pe care le-au prezentat
“Îndrumarea Vâlcii” din februarie 1928.
Să amintim că subiectul a fost abordat
D-ra Titi Scăeşteanu, care unui juriu alcătuit din autorităţi şi
personagii de seamă ale oraşului,
artistic de Cezar Petrescu în romanul său
a obţinut, la R.-Vâlcea,
apoi au participat la “Balul Presei”
“Miss România”, apărut în 1933, în care
premiul I.
ce a avut loc în sala Teatrului
se oferă o imagine puternic şarjată a
“Adreani”, bal “mascat, costumat şi
resorturilor acestui concurs şi a
organizatorilor săi. Eroul principal al cărţii, jurnalistul deschis” organizat de ziarul “Îndrumarea Vâlcei” sub
veros şi autodidact Filip Filipovici, directorul revistei auspiciile ziarelor “Adevărul” şi “Dimineaţa” din
“Ilustraţia colorată”, îl are ca prototip real pe Nicolae Bucureşti.
Iată cum descrie ziarul “Îndrumarea Vâlcei”, nr.98
Constantin, directorul revistei “Realitatea ilustrată”, un
şi 99 din 1-22 ianuarie 1932, atmosfera de vis în care
gazetar mult mai ponderat şi cu mai mult bun-simţ.
Ca fapt divers, trebuie spus că prima câştigătoare a s-a desfăşurat această strălucitoare manifestare:
“Sala pavoazată cu covoare naţionale, ghirlande de
unui concurs de frumuseţe organizat în ţara noastră pare
brad
şi titlurile tuturor ziarelor din ţară [care se primesc
să fi fost Maria Peligrad, o ţesătoare din Săliştea
Sibiului, care a luat parte la întrecerea desfăşurată cu în schimb la redacţie], armonizate cu serpentine, care
prilejul Expoziţiei din 1906 de la Bucureşti, când s-au porneau în lanţuri de la plafonul sălii, părea o bogată
feerie, transformând sala «à la Moulin Rouge».
sărbătorit 40 de ani de domnie a lui Carol I.
Ploaia de confetti, ce se făcea automat de la plafon
Revenind la articolul istoricului Bogdan Aleca,
şi
din
sală, cădea cu belşug asupra perechilor de
acesta deplângea faptul că “mărturiile documentare nu
dansatori
neobosiţi în ritmul muzicei complecte a Reg.
ne lasă posibilitatea să aflăm numele câştigătoarelor şi
alte detalii despre concursul de la Râmnic”. Întrucât ne 2 Vâlcea de sub conducerea slt. Popovici, părea ca o
ocupăm de mai multă vreme de acest subiect, studiind poveste din o mie şi una de nopţi”.
Pentru a spori aerul de mister, ca în basmul cu
colecţiile de periodice de la Biblioteca Academiei, vom
“Cenuşăreasa”,
fix la ora 12 noaptea, “astăzi 9 spre 10
completa noi aceste informaţii lipsă.
ianuarie
1932”
cum
se consemnează în procesu-verbal,
Gazeta “Îndrumarea Vâlcii”, nr. 30 din 1-15 martie
1929, scrie despre Concursul intitulat “Frumuseţea membrii juriului au procedat prin vot secret la alegerea
Vâlcei” că s-a desfăşurat în sala Prefecturii Vâlcea, în primelor cinci “frumoase” din numeroasele fotografii
ziua de duminică 3 martie 1929, sub preşedinţia lui C. prezentate. Au fost alese, în ordine: 1) D-ra Titi
Tetoianu, prefectul judeţului. Fetele, cu vârste între 16- Scăeşteanu, de 22 ani, fiica unui căpitan, care va merge
25 de ani, “au fost transportate gratuit din judeţ cu la etapa finală de la Bucureşti; 2) d-ra Angela
automobile de curse”, maşini care asigurau în mod Arghiropol, 17 ani; 3) d-ra Hilda Gündisch, 18 ani; 4)
regulat curse de călători între Rm. Vâlcea, oraşul- d-ra Ioana Basarabescu, 17 ani; 5) d-ra Alexandrina
reşedinţă de judeţ, şi diverse alte localităţi ale judeţului. Iliescu, 17 ani, toate din Rm. Vâlcea.
Este interesantă şi componenţa juriului: Colonel Th.
Concurentele au defilat prin faţa juriului îmbrăcate în
Baculescu,
Mitică Simian, primarul oraşului, D.
rochie de stradă, iar fotografiile au fost făcute de M.
Cristescu,
subadministrator
financiar, S. Stănuleţ, conPandelescu, de la Foto Royal din Rm.Vâlcea, urmând
ca să apară în “Îndrumarea Vâlcei” şi în revista tabil, Vasile Florescu, ziarist, V. Băluţescu, secretarul
Avocaturii statului şi reprezentantul local al revistei
“Realitatea ilustrată”.
Următorul număr al gazetei “Îndrumarea Vâlcei”, “Cinema”, Constantin Iliescu şi Emil Ştefănescu,
din 16-31 martie 1929, publică pe pagina întâi rezul- pictori, precum şi Lazăr Popescu, autorul de piese de
tatele concursului. Au fost 18 participante, dintre care s- teatru.
De remarcat poza îndrăzneaţă pentru acele timpuri a
au ales pe primele trei locuri următoarele: Puia
Zavricescu, Smărăndiţa Bazacliu şi Olga Zavricescu, câştigătoarei, cu un umăr uşor dezgolit şi o privire
sora celei dintâi. Toate vor merge pe 17 martie 1929 la pătrunzătoare, direct în obiectivul fotografic.
“Balul Presei” s-a încheiat, conform tradiţiei locale,
Bucureşti, la finala concursului “Miss România”, la
cu
o
tombolă de obiecte, după care a urmat desemnarea
care au venit şi cîştigătoarele din celelalte 71 de judeţe
câştigătoarei
pentru Concursul local de Miss “Îndruale ţării, după cum era împărţirea administrativmarea Vâlcei”, aceasta fiind d-ra Referendaru.
teritorială la vremea respectivă.
Vâlcenii au avut întotdeauna fete frumoase, iar în
Succesul de care s-a bucurat acest prim concurs de
frumuseţe feminină a stimulat organizarea în anii vremurile de demult ştiau parcă să le preţuiască mai
următori şi a altor manifestări asemănătoare, susţinute atent, oferindu-le laurii pe care îi meritau cu prisosinţă.
şi de alte publicaţii de presă. Astfel, Concursul de
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Itinerar cultural
Staţiunea Rânca de la poalele vârfului
Păpuşa este cea mai nouă aşezare omenească,
modernă, de pe cel mai străvechi drum dintre
vechea Românie şi Transilvania de la nordul
Carpaţilor...Urcatul către Rânca şi înspre Păpuşa,

Constantin POENARU

T

dinspre Novaci, este un drum maiestos, lent şi
înălţător, ca înspre un venerabil Altar aşezat sub
mantia necuprinsă a cerurilor...în timp ce
coborârea înspre Obârşia Lotrului pare mai
degrabă o rostogolire frânată înspre abisuri...Ce
experienţe colosale trebuie să fi avut cei care
s-au încumetat să asfalteze astfel de drumuri, să
fixeze în piatră noile perle montane, vile, ale
civilizaţiei arhitecturale româneşti, acum în
secolul XXI...Prin această mişcare-aşezare,
parcă, de răzvrătire a românului retras sub cer,
Rânca şi Transalpina, împreună, răzbună
civilizaţia Dunării albastre faţă de civilizaţia
aspră şi străveche a oceanului...

CURSA DE VITEZĂ, DE
COASTĂ, RÂNCA 2012

Start manşa 1. Cojocaru
Monica, Peugeot 206,
privită de arbitru
Nicolae Grama
Constantin Ciufrilă,
arbitru- director organizatoric, Club Sportiv
Autocorex Tg Jiu

Andrei
Dumitrescu
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Itinerar cultural
A venit ploaia, cursa
continuă cu alte pneuri

COINCIDENŢELE… FORTUNEI
Mihai SPORIŞ

N

u credem în întâmplarea de sub semnul
hazardului. În lumea fără timp a nemuritorilor
apariţia din ascundere, una minunată, se iveşte firesc.
Să povestim, aşadar, despre coincidenţele programate,
nu ştim cum şi de cine.

Marele Lucien
Hora, virtual
câştigător,
constată bucuros:
ura! ...s-a oprit
ploaia!

Stăiculescu şi
Brâncuşi - poliţistul
Florin Calangea şi
Marius Toma,
directorii competiţiei
sportive, obosiţi după
primele manşe!

CELE MAI VECHI DOVEZI
ALE VIEŢII OMULUI PE
PĂMÂNT - PEŞTERA MUIERII
Cercetătorii englezi au descoperit în 1952, în
Peştera Muierii, cele mai vechi cranii de oameni
de pe pământ...30 000 ani!
Gazdele ghizi ai
Peşterii Muierii

20 Iulie, 2012. Ne îndemnăm, într-un impuls anual,
către Târgul de Sfântul Ilie de la Titeşti, în istorica şi
plina de legendă Ţară a Loviştei. Din copilărie, duşi de
mână, mergeam la târgul cel mare, din miezul verilor,
cu emoţia tuturor copiilor lumii în faţa unui rai de turtă
dulce, alviţe şi a ameţelilor plăcute din rotirea
tiribombelor, roţi cereşti proiectate pe bolta carelor de
foc ale miezului de vară. Vom fi învăţat, la sorocul
atâtor învăţături de minte, despre rosturile serioase ale
târgurilor, apoi despre cele sacre, cum se vădesc
nedeile încifrate în sacralitatea inefabilă a eresurilor,
altfel vorbitoare, despre viaţa oamenilor coborâţi din
cerurile care ating crestele munţilor din preajmă.
Urcăm spre Mlaca Titeştilor, locul de înstăpânire a
târgului anual, după ce nedeia de pe muntele Faţa
Sfântului Ilie se va fi creştinat şi va fi coborât între
oamenii altor vremi, emancipate de adunarea zeilor
într-unul, doar unul, cum va fi fost cândva chiar
Zalmoxe. Drumul nostru, unul asfaltat, trece pe la
noile ctitorii mănăstireşti de la Blănoi şi Gruiu
Lupului, ivite ca din senin în ultimii doi ani să
adeverească că nedeia se va fi topit într-o benefică
asumare a sacralităţii, una instituţională, în hramurile
dedicate sfinţilor patroni ale noilor zidiri, fără a nega
trăirea, doar aparent păgână, a adunării oamenilor la
târgul de trei ţări, cum se va fi petrecut în veacurile din
urmă şi cum mai licăre azi cu ultimele suflări. Trecem
Oltul pe podul din avalul hidrocentralei şi al bătrânului
schit Cornet şi urcăm pe ultimul picior de deal din
prelungirea, extrem vestică, a lanţului Munţilor
Făgăraş. Crucile imense din preajma noilor lăcaşe
mănăstireşti ne sugerează victoriile cugetului asupra
raţionamentului rece, dar şi intersecţia unor traiectorii
la soroace. La Gruiul Lupului, din ţara lupilor getici,
întâlnim pe dacul (descifrat din editorialele unei
reviste, primite acolo ca o carte de vizită, şi din
demnitatea unei căciuli purtată cu răspundere!),
Octavian Stăncioiu.
Suntem chiar în ziua de Sfântul Ilie când în urmă cu
cinci ani se înfiinţa echipa de fotbal Fortuna Covaci,
undeva lângă Timişoara, iar eu serbam, ca
energetician: Ziua Energeticianului, fără a uita că prin
1985 înfiinţasem în Mălaia, pe Valea Lotrului echipa
de fotbal Energia Mălaia. Discuţie scurtă, torenţială,
densă. Interlocutorul meu, bănăţeanul Octavian, se
arăta un piarist înnăscut, deschis unei punţi de

Domnule Octavian Stăncioiu, în ziua solară de 20
Iulie 2012, aţi devenit membru, cu dreptul de-a vă
revendica de la acesta, al Cercului de la Râmnic:
România Grădina Maicii Domnului. Acest cerc
informal (fără statut, fără cotizaţii etc.) militează pentru promovarea imaginii frumoase a ţării, pentru recuperarea valorilor uitate, ori desconsiderate ale neamului. V-am constatat un promotor al acestor obiective şi
ne bucurăm că ne aflăm în acelaşi cerc al iubirii
neamului. Vă mulţumim!

POEZIA CA O RĂDĂCINĂ DE VISE
Ilie GORJAN

L

Peştera Muierilor (sau Peştera Muierii) se află
în comuna Baia de Fier, judeţul Gorj, pe teritoriul Depresiunii Getice a Olteniei. Peştera a fost
sculptată în calcarele mezozoice de pe marginea
sudică a Masivului Parâng, de către râul
Galbenul. Cu o istorie foarte bogata, peştera în
timpuri străvechi a adăpostit în timpul
războaielor,
când
bărbaţii plecau la lupte,
(pag.11)

comunicare specială. Am aflat foarte multe, în mai
puţin de cinci minute, ba am primit un supliment de
trei reviste (,,Fortuna Covaci-magazin”) ca temă
pentru acasă (pentru care îi mulţumesc şi acum!),
lămuritoare în multe privinţe. Conducea un grup
într-un pelerinaj prin ţara noastră cea frumoasă,
adeverind că gestul de iubire, patriotism autentic,
capătă consistenţă în atingerea cu simţirea noastră
întreagă a locurilor şi în trăirea înalt sufletească a
mulţumirii adresată creatorului, tatăl nostru din înaltul
orizontului, la care ajung rugile noastre strigate prin
clopotniţe şi de pe vârfurile îndătinatelor noastre
nedei.
Pasiuni comune. El Octavian, eu al optulea născut
în casa alor mei. Iubitori de daci amândoi şi cred că de
Dacia nemuritoare devenită în istorie o Românie,
pentru care merită să te lupţi şi să-i cinsteşti
frumuseţea, să-i iubeşti cu toată înţelegerea oştenii
devotaţi, dar şi pe cei vremelnic rătăciţi şi aflaţi sub
orbitoarele nevoi. Cei ce se aseamănă se adună! Ce
ne-a pus în dialog, pentru marcarea punctului de
intersecţie? Două Biblii! Cumpărasem două (oare de
ce două?) şi acest lucru a atras atenţia. Într-un
amfiteatru natural, splendid, înconjuraţi la sud de
Masivul Cozia, de peste Olt de munţii Lotrului şi
Căpăţânii, înspre răsărit de Făgăraş, locul
evenimentului părea destinat unui altar şi cred că
alegerea locului Mănăstirii Gruiul Lupului nu a fost
întâmplătoare. O cruce imensă vorbea, în simbolismul
ei, despre intersecţia imanenţei (eram acolo un şuvoi
omenesc venit dinspre toate punctele cardinale!) cu
transcendenţă gândurilor noastre, căutând cerurile şi
pe Proorocul Ilie în carul lui de foc. Mai sus se vedea
adunarea oamenilor la târgul ca o sărbătoare dedicată
soarelui. Îmi amintesc că în acelaşi moment pe
Muntele Găina, în Apuseni, în şesul Polovragilor alţi
oameni trăiesc miezul de vară de-a împreună, sub
mângâierea de foc a soarelui, aşa cum o vor fi făcut
strămoşii demult. Aici, lângă altarul cel nou al Lupului
Alb, doi oameni, două biblii… vor fi stat de vorbă şi îşi
vor fi arătat încrederea unul altuia şi speranţa că există,
de dincolo de noi, o voinţă care lucrează la unirea unor
energii subtile pe care doar o misiune secretă, asumată
fără explicaţii, o pune la treabă.

a prestigioasa editură Eikon din Cluj-Napoca a
apărut în 2011 cartea de poezie Elegiile
răscumpărării scrisă de Aurel Sasu, o carte ce are
darul de a redeştepta în cititor gustul pentru poezie, o
carte-sentiment care-ţi face inima să tresară înfiorată,
nevenindu-i să creadă că, în actuala stare a vieţii de zi
cu zi, mai poate exista ceva care să o scoată din
letargie, din amorţeală, să o surprindă plăcut şi s-o
facă să vibreze. Surprinzător sau nu, versurile lui
Aurel Sasu reuşesc cu prisosinţă acest lucru, pentru că
poezia sa, ca nişte bijuterii muzicale scrise de clasici
ai geniului, te atinge cu aripi de îngeri şi te transpune,
fără voia ta, într-o lume a literelor toarse pe un caier
de vis cu mâini de har şi rugăciune.
Pentru a surprinde esenţa cărţii autorului, am
selectat câteva dintre versurile care mi-au plăcut cel
mai mult, şi, după o minimă prelucrare, iată ce-a ieşit:
„Primeşte-mă sfântă tăcere/ în umbra vieţii de apoi/
s-aştept flămând la uşa ta/ în iarna marginii de joi./

Sileşte-mă să cad sub crucea / tăcerii tale de zăpadă, /
ca să-ţi scriu ce-ţi place ţie/ pe-această noapte de
hârtie./ Plouă cu flori peste tine,/cutremur în trup de
lumină,/ lacrima închisă în mine/ poate-i margine de
sine.”
Meşteşug, măiestrie, artă. Iată repere ale unui
suflet ales, ale unui spirit graţios, înzestrat cu un talent
remarcabil, ce-i permite să transforme poezia într-un
sâmbure al rădăcinii de vise, într-o poartă către
lumină, speranţă şi alinare. Cred că poemul care
urmează confirmă pe deplin aceste afirmaţii:„Şi vine
toamna, iubito/ În zbor de păduri vom muri/ Adună-ţi
frunzele toate/ Potrivită e vremea să fii/ Pe muntele
înalt o ispită/ Virtute lumii de-apoi/ Te lasă
îngropată în iarba / Înalt trecătoarelor ploi./ Şi fii
nesfârşire de cer/ Senină purtată de vânt/ Când vine
toamna, iubito/ Ca un vis coborât în mormânt./ Fii
murmur de şoapte, iubito/ Ceas al căderii de stele/ Ca
un trup părăsit veşnicia/ Putrezind împreună cu
ele.”(Elegia sufletului ispitit de trup)
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Petre Iordache

(continuare din pag1)
Parcă pe bătăile inimii
vorbesc aceşti oameni. Mă
impresionează această primire şi cu siguranţă sunt
dator să întorc şi eu această
vizită, să vină şidumnealor
la noi, să legăm nişte reciprocităţi, acţiuni care trebuie să se extindă şi în
domeniul economic, chiar administrativ...Primăria
de aici cu primăria de la noi, o linie social-economică. O seară superbă, programul abia a început,
surprizele vor urma, organizatorii merită să fie lăudaţi!”
Vasile Barbu: „Sunt preşedintele Societăţii
Literar Artistice „Tibiscus” din Uzdin, scriitor, iar
vicepreşedinte este Ionel
Stoiţ din Novi Sad. Alţi
membri care activează în
societatea noastră sunt:
Dorel Frenţ Bagiu, Ioţa
Bulic, Adam Ionaşcu,
Elena Maria Barbu, Vidu
Velici, Iova Spăriosu,
Pavel Bălan, Valeriu
Grosu şi alţii...(cum de
vorbiţi aşa bine româneşte? întreb eu n.n)...Nu înţeleg de ce îmi puneţi această întrebare? Eu sunt
român!...De ce vă uitaţi aşa la noi, de parcă am fi
din altă parte!? Noi suntem români! Noi ne-am şcolit în limba română, mass media noastră este în
limba română, organizaţiile culturale la fel, păstrăm
cu sfinţenie l. română, graiul mumii, tradiţiile, spiritualitatea noastră; luptăm zi de zi pe baricadele
românismului; suntem scriitori, ziarişti, edităm
publicaţii...În Serbia există o adevărată explozie de
reviste româneşti; aproape 60 de publicaţii în limba
română; unele buletine, altele publicaţiile asociaţiilor, dar principalele sunt ziarul Libertatea - săptămânal - la Panciovo, Tibiscus - la Uzdin, Familia la Petrovo-Vladimirovăţ...”
Adam Ionaşcu: „Mă numesc A. I. de la Uzdin,
am primit oaspeţii din România. De fiecare dată
când vin - lunar - avem oaspeţi, îi primim la noi acasă,
în toate căşile care ni-s
membri
ai
Societăţii
„Tibiscus”...Da, avem şi
noi ţigani (am întrebat fiindcă nu am văzut ţigani n.n),
nu există pădure fără uscături - avem şi noi ţigani care
nu lucrează. În Covăşiţa, în comună, acolo sunt
ţigani din ăia bogaţi, cu tractoare şi care muncesc!...Cum trăiesc? Păi mă scol dimineaţa la ora 5,
am un lucrător care mă ajută, dau la vite, apoi merg
la holdă dacă am de lucru la holdă, hrănesc animalele, am 20 de vaci, 16 tauri, lucrez ca la 50 jugere
de pământ, al meu!...De, sunt ţăran (felicitări! n.n)!
Am două tractoare, am maşină de făcut mărunţişuri
din porumb...(Care este diferenţa dintre vlahi şi
români? întreb n.n) ...Şi ei îs români, dar sunt 2-3
bănzi, şi-acolo (Timoc n.n), care spun că-s vlahi,
care spun că-s români, dar români sunt toţi. Sârbii
le spun vlahi. (Mi se pare că românii sunt cei mai
bogaţi? întreb n.n) Păi nu. Îs! Sunt întradevăr sate,

acolo, unde copiii sunt duşi în străinătate, şi aduc!
Dacă mergeţi în satele lor o să rămâneţi uimiţi de
bogăţia lor...(Îl cunoaşteţi pe Ratcu Golesîn? întreb
n.n)...Da, Vasile Popa, mare poet! ...e român dar so sârbizat şi el”.

Brestovaţ - Bor
Valea Timocului
La circa 40 Km de Zaecear se află sediul
Consiliului Naţional al Minorităţilor Naţionale
Române din Serbia în localitatea Brestovaţ, lângă
oraşul Bor, consiliu condus şi înfiinţat de Bojan
Barbucic, care spunea printre altele: „....Am avut
noroc că am venit azi şi nu mi-s singur; avem atâtea
cazuri, doctori care au studiat la Craiova, oameni
care au studiat în România, dar nu i-am invitat azi
ca să nu fim mulţi aici, căci vedeţi, nu avem
loc...Dar în Octombrie vă invităm; ne auzim; n-am
carte de vizită, dar am adresa romaniitimoc
yahoo.com. Vom face o manifestaţie „Seara românilor”; de cinci ani fac această manifestare; da! bine
aţi venit! Ăştia sântem noi, românii din Timoc.
(Florian Copcea ne prezintă n.n) ...Eu am fost de
trei ori la Vâlcea. Cunosc Vâlcea. Am fost şi la
Curtea de Argeş. Cunosc bine Vâlcea, am fost şi la
Bisarică”!
Paula Romanescu: „...Am să spun că la simpozionul acela de la Alba Iulia, de acum câţiva ani,
Paula Romanescu, Florin Copcea şi Bojan Barbiciuc

intitulat Români de pretutindeni, un participant din
Africa de Sud, preot, a spus că printre preocupările
domniei sale erau acelea de a aranja cursuri de vorbire românească în satul parohiei. Şi am spus:
Foarte rău! Familiile ce fac? Copiii învaţă limba în
familie şi nu la cursuri...Asta v-aş sugera şi dumneavoastră, cursuri de gramatică românească să
faceţi cu familiile...”
Bojan Barbucic: „Ne-am luptat să introducem
un curs de o oră, la şcoală, de limbă românească.
Autorităţile fac presiuni. Orice! poţi să fii în Serbia,
numai român, nu! declarat român. Vlah în limba
sârbă, ok! Din păcate pentru noi există două consilii: unul român şi unul vlah. Consiliul vlah nu are un
reprezentant, care să reprezinte interesul românilor.
Consiliul român este, tot, la Banat, care conduce...
Aici noi nu avem niciunul. Această instituţie, de
aici, nu are curent electric, suntem ilegal în această
instituţie.O hârtie, o foaie nu avem. O adeverinţă
care să ateste că suntem aici. Eu mi-s preşedinte de
17 ani şi avem multe greutăţi. Vă spunem, din nou
bine aţi venit! Singura concesie că ne-au admis
limba vlahă, ca la Moldova cândva, cu litere chirilice! Din păcate consiliul nostru se cheamă vlah şi
astfel ne-am împărţit de fraţii noştri din Banat... Cei
de la Banat au şcoală şi Biserică...Puţină colaborare
avem cu românii din Banat, cu românii din ţara
mamă, România, dar nu avem colaborare instituţioConsiliului Naţional al Minorităţilor Naţionale
Române din Serbia

Prof. emerit Laurenţiu Stilea de vorbă cu Daniel
Magdu şi Eugen Boieri, membri CRS
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nală cu primăriile din România. La biserica românească se mişcă ceva...Bojan Alexandrovici a făcut
cinci preoţi...Aici, în 1834 pe toţi preoţii noştri i-au
dat afară. Aveam biserică românească,...şapte
mânăstiri...Ne-au schimbat numele de familie...”

Zajecar
„Atât de mare este presiunea psihologică (şi
nu numai) asupra lor încât la sediul central al
Mişcării Democrate a Românilor din Serbia
(care este partid politic înregistrat oficial) nu
este nici o firmă afişată. Sediul este în Zajecar,
pe str. Pozarevacka nr.8, într-o casă particulară a
româncei Persida. Este o cvasiclandestinitate.
Un alt domn din conducere este Sfetozar
Karabaşevici. Preşedintele MDRS Dimitrie
Crăciunovici mi se plângea de lipsa rezultatelor,
în lupta lui de 12 ani pentru drepturilor românilor majoritari în zonă. D-na Persida mi-a spus că
nu vrea să i se dea foc la casă. Acum am înţeles
de ce în Timoc s-au declarat aşa puţini români
sau valahi. Trebuie să ai sânge în tine în Serbia
ca să te declari român. La sediul din Bor al
Asociaţiei pentru Cultura Vlahilor/Românilor
din Serbia de Nord-Est a fost scris pe uşă în
sârbeşte Marş din Serbia şi desenate obscenităţi
în mai multe rânduri.
Trebuie să nu lucrezi la stat ca să nu îţi pierzi
slujba şi să te aperi de o maşină infernală, care te
face să îţi pară amarnic de grea crucea ce ţi-ai luato fiind altceva decât sârb, într-o zonă pe care Serbia
se teme că ar putea să o piardă. Serbia este
suspicioasă şi vede şi inventează peste tot posibili
inamici.

Serbia sau coada căţelului
Vicepreşedintele
MDRS
Draghişa
Kostandinovici din Kladova a tăiat coada căţelului
şi a tras un sediu de filială (mi se pare că din banii
lui) într-o clădire reprezentativă şi cu firmă bilingvă
la intrare. Nu a mai aşteptat ajutor de la Bucureşti.
Adresa este: Kladovo, str Kralja Aleksandra 50,
tel/fax: ++381 19 87 526 şi 88 755, acasă: ++381 19
86 546, mobil: ++381 063 8 052 512, e-mail
personal şi la firma sa de contabilitate. Pentru
finanţarea revistei „Vorba Noastră“ (care din lipsă
de fonduri apare cam o dată pe an) este deschis
contul nr. 54019/17217941 la Komercijalna Banka
A.D. Beograd, filiala Kladovo. Legea a permis doar
până la 1 ianuarie 2004 partidelor să fie finanţate
din străinătate. Redactor şef al revistei este Mihailo
Vasilievici din Kladuşniţa tel ++381 19 83 297 şi
mobil ++381 064 255 3007 ”
(Serbia de răsărit: o mare de români, 16 03 12,
PRM-Filiala Călăraşi).

Felix Romuliana
Înainte de a fi cazaţi la Zaecear, Dimitrie
Fotograf de serviciu,
Gh. Sporiş
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Crăciunovici a invitat delegaţia română să viziteze
cetatea Felix Romuliana aflată foarte aproape de
reşedunţa lui Milenco Ştefanovici, directorul
ziarului „Vorba noastră”. Felix Romuliana a fost
reşedinţa de vară a împăratului Galeriu (cetate
romană din sec.IV, păstrată impecabil, una din cele
mai cunoscute din Europa).

MRDS Zajecar
Dimitrie Crăciunovici: „Permiteţi-mi să vă
salut în numele MDRS (Mişcarea Democratică a
D. Crăciunovici şi
primvicepreşedintele
MDRS

Românilor din Serbia) şi în numele membrilor
preşedenţiei care sunt aici; este vorba de domnul
primvicepreşedinte, domnul Karabaşevici, şi
secretara generală Persida Krstic. Mai este prezent
preşedintele comitetului din Negotin, Mitkovici
Persida Krstic

Florian Copcea

Sfetozar Karabaşevici

Negoişa şi Milenco Ştefanovici, directorul ziarului
„Vorba noastră”, Florian Copcea - director adjunct
la ziar, şi la urmă eu, Dimitrie Crăciunovici, de
cinci ori reales şi rămas în funcţie (preşedinte
MDRS n.n), de meserie ofiţer superior, de armată,
şi colonel în rezervă...Bine aţi venit şi să vă fie de
bine!
În al doilea rand vă rog ca la întoarcerea în ţară
să spuneţi că noi aici ne luptăm pentru drepturile
noastre naţionale, culturale-bisericeşti, că avem
necazuri şi, trebuie să ştiţi, că va fi şi mai rău...La
noi acum, cu ultimele alegeri, a câştigat partea de
dreapta, iar pentru minoitatea română din Timoc va
fi mult mai greu: s-a desfinţat ministerul pentru
minorităţi. Acum chiar că avem nevoie de ajutor.
Anul trecut ne-au promis, pentru ziar, de la department, un ajutor de 10 000 lei. Noi am făcut contract
cu tipografia, banii n-au venit şi eu trebuie să
plătesc din buzunar. Acum iar ne-au promis că ne
dau aceşti bani…Acum ne ajută, la scos ziarul,
domnul Copcea şi domnul Răducan. Acum este
momentul să facem nişte înfrăţiri-colaborări. Vă
amintiţi, eu nu am fost la Vâlcea de doi ani …de ce?
am avut alegeri pentru consiliile naţionale, am avut
recesământ, apoi o preînregistrare de organizaţie;
altfel ne-am fi stâns! Acum avem iar activităţi:
Congresul nostru, al V-lea, unde avem în gând să
schimbăm o mare parte din conducere, pentru că eu,
Persida şi Karabaşevici suntem de 21 de ani! Dorim
să intre persoane tinere care au avut timp să se
formeze…care au făcut facultate în România…iar
noi bătrânii să stăm ca un stâlp, ca ei tinerii să nu
greşească. Cea mai mare greşeală ar fi ca
organizaţia noastră să treacă la vlahi! Noi am fost
dezbinaţi în trei grupuri: al nostru-românii din
Timoc, al doilea- vlahi recunoscuţi numai prin
limba română şi al treilea care susţine că vlahii nu
au nici o legătură cu românii…un domn de la

dumneavoastră mi-a zis de ce nu ne unim toţi
românii din Serbia? I-am spus că o mare parte din
vlahi vor să treacă la noi…Să zicem că-i primim; ce
se va întâmpla, însă? Dacă îi primim acum, la al Vlea Congres, ei, având majoritatea şi o altă educaţie
o să ne treacă să fim toţi vlahi. Dar vlahii sunt foarte
bine primiţi de sârbi pentru că sunt consideraţi ca
stâlpi preromânizaţi, lucru neadevărat…care sunt
vlahi şi spun că sunt stâlpi românizaţi…Dacă
România, nicicând nu s-a chemat Vlahia, ci numai
Valahia şi doar o vreme…iar poporul nu s-a chemat
vlahi sau vlohi, ci doar valahi…Rezultă că noi
acceptând a fi vlahi înseamnă că suntem altceva
decât români…Ce înseamnă cuvântul vlahvlosit?...om păros! Un om de un nivel mult mai
jos!...Asta trebuie să spuneţi în ţară! Noi trebuie
acum să primim nişte ajutoare, deşi văd că România
nu prea merge bine, dar ar fi bine pe cât putem, să
ne ajutăm. Altă problemă este că « Departamentul
românilor de pretutindeni » nu ne prea are în grija
sa! De ce? Pentru că noi, românii din afară, nu
putem vota în patria mamă… Diaspora, în jur de 3
milioane, da! …Şi atunci România se ocupă mai
mult de diaspora…Mai este o problemă. Să ni se
dea şi nouă cetăţenia română! Bulgaria a dat 56 000
de paşapoarte bulgarilor din Serbia. La noi, în
Timoc, unul singur a primit paşaport, care este
căsătorit cu o româncă. Până pe 15 iunie trebuia să
se deschidă Consulatul român la Zaecear…Nu s-a
întâmplat
până
acum…Asta
ar
trebui
dumneavoastră să spuneţi în ţară: ce se întâmplă cu
românii din Valea Timocului? Nu este păcat de ei?
Dacă secole nu am avut nici un drept, nici şcoală,
nici mass media, nici biserică…Avem două biserici
construite dar care nu prea sunt cunoscute! În
schimb în Voevodina avem tot ce ne trebuie. De ce ?
Pentru că Voevodina este un teritoriu mic, cu 33 000
de români şi asta nu unseamnă nimic pentru
sârbi…Aici, unde suntem 300 000 nu avem
nimic…La noi întotdeauna să veniţi, vă primim cu
toată inima! ”
Emil Catrinoiu: „Să-i mulţumim domnului
Puiu Răducan pentru eforturile depuse pentru
această excursie! El este principalul vinovat că noi
ne aflăm aici; este un om extraordinar, care s-a zbătut şi, de asemenea, să-i mulţumim domnului profesor Copcea de cum ne-a condus până aici”...Apoi
domnul Catrinoiu face cadou gazdelor câte o carte
din recenta sa apariţie tipografică „Ghidul
Mânăstirilor şi schiturilor din România”, o carte
care descrie complet 668 locaşuri de cult din ţara
noastră.
Florian Copcea: Aici (la Zaecear n.n) veţi
vedea ceva unic...domnule Crăciunovici, nu plecaţi!...Sufletul acestei reviste-Milenco Ştefanovici
(„Vorba noastră” n.n). Îl vedeţi pe primul vicepreşedinte MDRS, apoi pe doamna secretară Persidaun contabil feroce, care a administrat f bine donaţiile, singura sursă de întreţinere a MDRS...Să trimiţi
copiii la studii în ţară; să tipăreşti reviste, programe...Domnul Milenco este argintul viu! Eu personal
vă spun: fără Milenco, această organizaţie ar fi dispărut; apoi la opt ani trebuie să faci reînregistrarea
organizaţiei...Să te declari român, foarte greu! Eu ca
preşedinte al Fundaţiei „Lumina”, din Turnu
Severin am obţinut un ajutor financiar de 12 000 lei
pentru patru numere din „Vorba noastră”, o revistă
de mare prestigiu. Şi văd că doi lideri ai românilor
de aici au contestat această sumă, a mea - deşi bani
din România, deoarece lor li s-a tăiat finanţarea,
aici! Vreau să vă rog ca la Congresul viitor domnul
Crăciunovici să fie preşedinte de onoare, prim vice
preşedinte să fie domnul Milenco iar preşedinte
acest domn tânăr, care, acum, este primvicepreşedinte.”
George Voica: (citind dintr-o carte, a sa) „O ţara
mea frumoasă dar pustie/ ce plânge-acum de parc-ar fi război/ te-au despuiat păgânii,/ sânii-ţi goi,
şi-i atârnară într-o prăvălie./ Te-au tras pe roată,/ te-

ARS
au scuipat în faţă/ aşa cum pe Hristos mi l-au scuipat/ deşi era al lumii împărat./ O ţara mea, orbecăind prin ceaţă/ ai dat tribut copii nevinovaţi/ şi
pungi de galbeni, fragede fecioare/ în lacrimi mari
tu ai spălat picioare/ unor călăi ce se credeau bărbaţi...” (cerem scuze dacă am relatat incorect - am
redat după auz şi nu după înscris n.n).
Gheorghe Sporiş: „Vreau să spun domnului
preşedinte Crăciunovici că am asistat la prima întâlnire de la Episcopia Râmnicului, când, după ştiinţa
mea, s-a semnat un contract de colaborare între
Povestea vorbei şi Vorba noastră, şi că am fost şi eu
semnatar; ...ocazie cu care am scris şi un amplu articol în România pitorească. După câte ştiu eu, câteva numere din Povestea vorbei au reflectat activităţi
de la dumneavostră, dar ulterior parcă nu a mai fost
colaborare, poate şi pentru că a dispărut dintre noi
Momcilo Ilici... Ar trebui să întărim legăturile, în
continuare”!
Nelu Barbu: „Domnul Milenco ne-a confirmat
o idee, a lui Eminescu, din nuvela Sărmanul Dionis
care se încheie aşa: ne naştem într-un loc, ne realizăm în altul, şi murim în altul...Dumneavoastră sunteţi un adevăr pe care îl subliniază Eminescu...şi
pentru care trăim această seară, acest adevărat simpozion literar...”
Petre Iordache: (F Copcea a subliniat, că domnului primar Iordache trebuie să-i mulţumească
pentru apariţia cărţii Condiţia scriitorilor români de
la origini până în prezent şi în care se regăseşte şi
biografia acad. Mihai Cimpoi, care la 1 septembrie
face un număr de ani! n.n) „M-am intersectat cu
activitatea dumneavoastră de vreo trei, patru ani;
localitatea Ocnele Mari este una de dimensiuni
reduse, dar cu un potenţial spiritual puternic...Am
făcut cetăţeni de onoare chiar din Basarabia şi din
alte părţi tocmai pentru extinderea relaţiilor, pentru
a relaţiona cu domniile lor, pentru un câştig cât mai
mare, chiar şi spiritual, pentru Ocnele Mari... Acum
mi-ar place să relaţionăm în continuare şi în plan
economic deoarece fenomenul cultural, singur, nu
se poate întreţine...Pliez la asemenea acţiuni şi
doresc să vă spun, că ori de câte ori sunteţi prin teritoriul nostru doresc să fim şi noi informaţi, dorim să
ne întâlnim...
În încheiere primvicepreşedintele MDRS, cel
posibil a fi urmaşul domnului Crăciunovici, a toastat, ridicând paharul: „Trăiască Ţara Românească!”

Isacovo - Ciupria
La Isacovo am stat de vorbă cu doi localnici şi
un vâlcean, Ciolacu Gheorghe tatăl unuia dintre

pictorii acestei biserici care urma să se sfinţească...Trebuie ştiut că pictura din altar, specific orto-
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doxă, încearcă o evocare (felicitări „proiectantului”) a picturilor din altarele bisericilor sârbe ctitorite de Sfânţii Sava şi Simeon: Hilandar, Zica şi
Studeniţa, dar şi a iconografiei iconice de la
Biserica Domnească din Curtea de Argeş şi de la
Bolniţa bistriţeană...
Ştefan: „...Ştefan mă
cheamă şi aici ne aflăm la
Isacovo comuna Ciupria...
Părintele se cheamă Bobu
Lui, cel fără o ureche, celălalt este de la Nigotin, părintele Bojan Alexandrovici ...
De aici până la Turnu
Severin sunt 210 Km....Mai uşor de trecut este pe la
Porţile de Fier 2, pe la Negotin...157 Km, pe acolo
nu-i nimeni faţă de vama de la Porţile de Fier 1”
Ciolacu Gheorghe: „Mă numesc Ciolacu
Gheorghe şi am venit aici pentru că fiica mea a
lucrat ca ucenic la pictarea
acestei biserici...Am venit şi
anul trecut, îi cu-nosc pe
aceşti oameni...Anul ăsta am
venit fiindcă este sfinţirea
acestei biserici. Fiica mea nu
a putut veni, acum este în
Maramureş pentru pictarea
unei biserici din lemn în
comuna Ieud...Fiica mea se
numeşte Ciolacu Filofteia şi a făcut liceul Mircea
cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea...Sunt din Râmnicu
Vâlcea, mai exacat din comuna Stroieşti”.
Fermier din Isacovo: „Mă cheamă Sima
Mădălache, dar pe nume mi-s Străinovici; da, când
au început scriiturile şi permisurile am avut pe cineva chemat Străin, şi am primit numele Străinovici, ca
toţi sârbii...Da, suntem în
localitatea Isacova comuna
Ciupria; acolo îi Ciupria
(arată cu mâna); am casă,
uite, acolo, avem vreo 20 de
hectare, dar lucrăm 100...
Am luat în arendă; vecinii
îs duşi la Helveţia şi n-au
copii care să lucre; ...De, cum să fie? anul ăsta, uite
acolo, am floarea soarelui, iar aici, uite, am iarăşi
floarea soarelui! ...uite, atât (arată un diametru de
40 centrimetri) s-a făcut floarea! Pe noi seceta nu
prea ne-a ajuns; floarea semănată la 1 mai e bună şi
nu prea bună, dar cealaltă, semănată înainte este

Serbia. Biserică
românească sfiinţită la
Isacovo
Biserica Ortodoxă Română din Isacova a fost sfinţită duminică de un sobor de preoţi al Episcopiilor
Bisericii Ortodoxe Române “Dacia Felix” din Vîrşeţ şi
din Râmnicu Vâlcea, în prezenţa membrilor expediţiei
cultural-ştiinţifice “Pe urmele istoriei românilor” şi a
aproximativ 100 de etnici români din zona Ciupria.
Vicarul Bisericii Ortodoxe Române din Timoc şi
protopop al Protopopiatului “Dacia Ripensis”, Boian
Alexandrovici, a declarat că hramul acestui sfânt lăcaş
de cult, al doilea construit în regiunile istorice Timoc,
Morava şi Sudul Dunării, este Sfinţii Mucenici
Montanus şi Maxima, transmite Agerpres. “Am reuşit
după multă trudă să mai înălţăm o zidire pentru credincioşii români care, timp de aproape 180 de ani, nu au
beneficiat de slujbe şi de săvârşirea Liturghiei în limba
română”, a afirmat Alexandrovici.
La rândul său, preotul Iel Bobu Lui, parohul
Isacovei, a arătat că lucrările la această biserică au
început în anul 2009, iar în 2012 s-a finalizat pictura de
către pictorii bisericeşti Lăcrimioara şi Liviu Anton din
Bucureşti. Prezent la acest eveniment cu profunde semnificaţii în istoria românilor din Serbia de nord-est,
unde trăiesc peste 300.000 de români, ambasadorul
României la Belgrad, Daniel Banu, a arătat că este o
bucurie pentru minoritatea românească din Serbia că,
după aproape 200 de ani de sete duhovnicească, are un
lăcaş de închinăciune.
“Vom continua să sprijinim activităţile promovate
pentru păstrarea limbii române în această parte a
Serbiei, pentru continuarea dialogului cu autorităţile
sârbe, astfel încât românii să-şi recapete drepturile la
învăţământ şi biserică proprie”, a spus Banu. După
săvârşirea slujbei de sfinţire a bisericii, clopotul bisericii din Isacova a bătut prelung pentru a vesti credincioşilor din împrejurimi că de acum au un loc de închinăciune unde să asculte slujbele bisericeşti în limba
maternă – limba română.
În perioada 17-19 august 2012, în comunitatea
românilor din Republica Serbia, în organizarea
Forumului Cultural al Râmnicului, al Societăţii culturale Anton Pann – Rm. Vâlcea, al Fundaţiei Culturale
Lumina din jud. Mehedinţi şi al Clubului CIC din
Curtea de Argeş, a avut loc expediţia cultural ştiinţifică sub genericul „Pe urmele istoriei românilor – în
comunitatea românilor din Serbia”. Această acţiune
este o mai veche dorinţă a ONG-urile culturale din
judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Argeş de a întări legăturile de prietenie şi colaborare cu reprezentanţii oamenilor de cultură din comunitatea românilor din dreapta
Dunării.

Basilica. ro

L.Stilea, Daniel Banu, Dimitrie Dulcanovici
(Mirea al lui Pârvulescu)

Boian
Alexandrovici

Iel Bobu Lui

DIVAN FILM

grozavă...”
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Pe 19 august 2012, la Isacova a fost sfinţită biserica Sfinţilor Mucenici Preotul Montanus şi soţia sa
Maxima din Singidunum. Cu binecuvântarea
Preasfinţitului Părinte Daniil, Episcopul Daciei Felix,
Părintele protopop Boian Alexandrovici, Vicar al
Timocului, împreună cu cinci preoţi au sfinţit biserica.
Alături de mulţi credincioşi de pe Valea Moravei, Valea
Timocului şi zonei Homolie a fost prezent şi un grup de
români de la Râmnicu Vâlcea, în frunte cu părintele
Nicolae. Cununa prezenţelor a fost încheiată de
excelenţa sa, domnul Daniel Banu, ambasadorul
României de la Belgrad.
După Sfânta Liturghie au fost împărţite şi diplome
la 17 ostenitori la ridicarea şi împodobirea bisericii.
Doi dintre aceştia s-au învrednicit de a primi Crucea
Sfântului Niceta de Remesiana cea mai mare distinctie
pe care o oferă Protopopiatul Daciei Ripensis. Numele
lor sunt Mirea al lu Pârvuliesci (Dimitrije Dulkanovici)
de la Isacova şi Noviţa al lu Vanuţă (Novica Damian
Vannuca) de la Belaica.
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FESTIVAL
CETATE 2012
Cea de-a treia ediţie a Divan Film Festival va
aduce şi în acest an publicului cinefil ingrediente
cinematografice şi culinare din zona balcanică,
în perioada 19-26 august, pe malul Dunării, la
Portul Cultural Cetate, din judeţul Dolj.

"CA ÎN VREMEA
DIVANULUI AD HOC"
Ovidiu Mihail STÂNGĂ

C

ea de-a treia intalnire a degustatorilor de film si
arta culinara a inceput duminica, 19 august, in
Portul Cultural Cetate, intr-un cadru informal.
Deschiderea oficiala a evenimentului va avea loc in
aceasta seara, in prezenta invitatilor, a presei si a oficialitatilor locale.
Printre invitatii sositi la Portul Cultural Cetate se
numara regizorul Nae Caranfil, regizorul Mihai
Sofronea si criticul de film Mihai Fulger. Astazi vor sosi

la Divan Film Festival Serghei Lavrientev – critic de
film rus, consultant Mosfilm, Maksim Pavlov – directorul adjunct al Muzeului Rus al Filmului din Moscova,
criticul de film maghiar Ivan Forgacs (revista
Filmkultura) si tanara regizoare Ivana Mladenovic, care
va prezenta marti, la Cetate, documentarul “Turn off the
Lights”.
In aceasta seara, la Divanul Degustatorilor de Film si
Arta Culinara, de la ora 21,00 va avea loc premiera
internationala a celui mai recent film al regizorului rus
Karen Sahnazarov. “Tigrul alb este, deopotriva, un film
de actiune si unul fantastic. Sahnazarov ne ofera o
poveste pe fondul Celui de-al Doilea Razboi Mondial.
Este vorba despre o infruntare intre un tanchist rus si
rivalul sau german,
cunoscut drept Tigrul
alb. Dupa ce a pierdut
aproape totul, sergentul
Ivan Naidenov primeste
la randul sau porecla
Vanka-Smert
(Ivan
Moartea) insa ceva ii
ramane: dorinta de
razbunare…”, a spus
Marian Tutui, directorul
artistic al festivalului.
Filmul va fi precedat
de concertul “Luiza Zan
Trio”, Luiza Zan (voce),
Michael Acker (contrabas) si Johnny Bica (pian).
Divanul Degustatorilor de Film si Arta Culinara va
avea loc in Portul Cultural Cetate pana duminica, 26
august. Evenimentul aduce pe malul Dunarii,in portul
Cultural Cetate, filme balcanice actuale, filme care au
scris istorie, filme premiate si filme care submineaza
cliseele si prejudecatile ce s-au clasicizat, de-a lungul
timpului, in legatura cu cinematografia balcanica.
Divanul Degustatorilor de Film si Arta Culinara este
organizat de Fundatia pentru Poezie „Mircea Dinescu”,
cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei,
Consiliului Judetean Dolj si Primariei Cetate (Dolj).
Sponsori: Metro, Boromir
Parteneri media: Realitatea Tv, Adevarul,
Catavencii, Zile si Nopti, Dilema Veche, Cinematique,
Radio Romania Cultural, BeWhere, www.port.ro,
www.filmreporter.ro,
www.cinemarx.ro,
www.cinefan.ro, www.calendarevenimente.ro.
(Text & Foto: © 2012 Divan Film Festival)
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Î

n data de 31 august 2012, Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrică ICPE-CA organizează evenimentul infoday cu tema „Colaborarea în regiunea
transfrontalieră România – Bulgaria, între mediul
economic şi cel academic, privind dezvoltarea
resursei umane în domeniul tehnologiilor de energie
regenerabilă”.
Evenimentul va avea loc în Municipiul Giurgiu,
la Ateneul Nicolae Bălănescu, Sala de Conferinţe,
începând cu orele 11.00.

Această reuniune face parte dintr-o serie de
evenimente susţinute în cadrul proiectului nr. 2(3i)3.2-4 MIS ETC 222, cu titlul „Cooperare româno –
bulgară pentru o dezvoltare durabilă a resursei
umane tinere în domeniul tehnologiilor de energie
regenerabilă, în scopul depăşirii barierelor socioculturale şi a deschiderii oportunităţilor comune
pentru obţinerea unui loc de muncă de-a lungul
zonei de frontieră”, proiect finanţat prin Programul
de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria
2007 - 2013.
Evenimentul oferă oportunitatea stabilirii de noi
contacte şi iniţierea de proiecte comune în domeni-

TURISMUL
BALNEAR LA
CĂLIMĂNEŞTI

E

ste una din formele turismului, în general.
Frumuseţiile turismului se îmbină cu cele ale
factorilor naturali de tratament, turismul balnear,
oferind posibilităţile recreative şi pe cele de refacere a
sănătăţii. Are un caracter particular. Spre deosebire de
celelate, turismul balnear este de multe ori preferat,
mai ales de cei suferinzi de boli cronice. În zonele turistice, nebalneare, oamenii se duc odată, de două ori,
să vadă frumuseţiile şi monumentele istorice, dar la
Călimăneşti vin de mai multe ori să-şi trateze rinichii
sau bolile digestive.
În ţara noastră sunt multe localităţi care îndeplinesc
„cerinţele” turismului balnear printre care şi
Călimăneştiul. Aici se găsesc trei elemente principale,
independente, cu conţinut propriu, care însă se
împletesc armonios şi realizează turismul balnear.
Aceste trei elemente sunt următoarele:
1. Aşezarea geografică a localităţii. Călimăneştiul
este situat în partea de nord-est a judeţului Vâlcea, la
poalele munţilor Cozia şi Năruţiu, pe ambele maluri ale
cursului mijlociu al Oltului şi la altitudinea de 280
metri. Pe celelalte laturi, localitatea este încojurată de
dealuri împădurite, clima este temperat-continentală,
blândă, fără schimbări bruşte de temperatură şi umiditate. Climatul zonei, prin calităţile sale calmante este
socotit ca factor natural de tratament. Aşezarea
geografică şi climatul contribuie la realizarea
elementului turistic-balnear.
2. Bogăţia vestigilor istorice. În staţiunea noastră
întâlnim un însemnat tezaur de istorie. În partea de
nord se află ruinele castrului şi termelor romane de la
Arutela de pe vremea lui Hadrian (117-138). În
Călimăneşti se află cele 6 mănăstiri din care patru sunt
medievale. Toate aceste comori ale istoriei conferă
latura turistică.
3. Izvoarele minerale ale Călimăneştiului au
„convieţuit” alături de celelalte două elemente
menţionate mai sus. Sunt cunoscute de peste două
milenii şi au fost folosite pentru ameliorarea şi
vindecarea suferinţelor trupeşti ale semenilor noştri.
Acestea au realizat legătura de-a lungul secolelor între
strămoşii noştri şi contemporani. Şi tot aceste izvoare
minerale, datorită calităţilor terapeutice, au promovat
staţiunea balneară Călimăneşti pe plan mondial şi
internaţional. Aceste izvoare au un important rol
imprimând caracterul general de turism balnear
Călimăneştiului.
Cele trei elemente realizează sintagma de „turism
balnear al Călimăneştiului”. Îmbină armonios frumosul
cu utilul, turismul cu balnearul.
Gh. MĂMULARU

ul energiilor regenerabile cu reprezentanţii
instituţiilor partenere în proiect: Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică
ICPE-CA din Bucureşti; Academia Navală “Mircea
cel Bătrân” din Constanţa; Universitatea “Anghel
Kanchev” din Ruse; Agenţia Municipală pentru
Energie – Ruse.
Detalii suplimentare privind proiectul nr. 2(3i)3.2-4 MIS ETC 222, precum şi informaţii utile
privind locurile de muncă disponibile în zona
transfrontalieră România-Bulgaria, pot fi accesate
pe pagina web a acestuia: www.ro-bul-ret.eu.

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.
Ing. Ion G. Cantacuzino a fost căsătorit cu
Maria Fălcoianu şi a avut 4 copii: Ioana (18951951), Mircea (1900 -1930) inginer aviator,
Despina (1901 - 19..) şi Maria (1904-1974).
Ioana Cantacuzino s-a născut la 2 septembrie 1895 în comuna Islaz, plasa Cotul
Lung, 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 Oculeanu. 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
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. 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 ea 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 a fost internată în lagărul de la Tg. Jiu.
Dar după puţin timp de detenţie a fost
transferată la un sanatoriu 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.

Ioana Cantacuzino prima femeie
pilot din România
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Profesorul Dumitru Stătică – un
cronicar inspirat
Gh. PANTELIMON

P

e 24 iulie 2012, la Şcoala Olteni din Bujoreni a
avut loc un eveniment cultural-ştiinţific mult
aşteptat. În prezenţa unui auditoriu select, format din
oameni de cultură, cercetători, cadre didactice care
activează în Societatea Culturală „Anton Pann”, în
Forumul Cultural al Râmnicului şi Asociaţia Seniorilor,
intelectuali din zonă, consilieri, locuitori ai comunei,
profesorul Dumitru Stătică care s-a născut şi a trăit în
această vatră străveche şi-a lansat cartea „Monografia
Comunei Bujoreni din Judeţul Vâlcea (1392-2012)”.
Manifestarea a întrunit valenţe academice şi a
rivalizat cu cele care se desfăşoară în reşedinţa judeţului
nostru; putem afirma cu deplin temei că a fost o
sărbătoare de suflet a întregii comunităţi. Pentru a da
expresie dăinuirii noastre peste veacuri aici a fost amenajat Muzeul Satului, care sintetizează arhitectura
populară autohtonă bazată pe concepţia artistică a
ţăranului român, obiectiv cultural de mare importanţă,
cunoscut pe toate meridianele lumii.
Numărul celor care şi-au exprimat opiniile asupra
lucrării care a văzut lumina tiparului la Editura Adrianso
a fost impresionant – 28.
În cuvântul de deschidere, primarul comunei,
Alexandru Roşu care a sprijinit în mod substanţial
editarea volumului şi-a exprimat satisfacţia pentru faptul
că după numeroase încercări, localitatea Bujoreni, un
areal de spiritualitatea românească, atestată documentar
din anul 1392, are o monografie care redă cu fidelitate
istoria tumultuoasă a acestor ţinuturi. Intelectuali
cunoscuţi cum sunt istoricul Gheorghe Dumitraşcu, secretar general al Forumului Cultural al Râmnicului,
Nicolae Dinescu, preşedintele Societăţii Culturale
„Anton Pann”, care a fost şi moderatorul acţiunii,
Carmen Lelia Farcaş, Ioana Stoica, prof. univ. dr.
Constantin Stamate de la Universitatea Craiova,
Gheorghe Pantelimon, vicepreşedinte al Asociaţiei
Seniorilor, Ion Cotulbea, Zenovia Zamfir, Violeta
Scrociob, Gheorghe Poşircă, Daniela Stan, Nicolae
Dobrică, Nelu Barbu, Traian Rădoi, Ion Oprea, Claudiu
Rada, directorul Şcolii Bujoreni, Alexandra Marinescu,
preacucernicii părinţi Petre Mateiescu şi Marcel Tănasie
au făcut aprecieri pozitive cu privire la calitatea
informaţiilor cuprinse în lucrarea care însumează 330 de
pagini, la care se adaugă anexele. S-a remarcat că pe
aproape 100 de pagini se întinde istoria bogată a
comunei, bine tratate fiind învăţământul şi cultura, stâlpi
de rezistenţă ai oricărei societăţi.
Aşa cum mărturisea şi autorul, vorbitorii au subliniat
că monografia – o realizare importantă în spaţiul cultural

vâlcean, prezintă o istorie veridică „nedenaturată” a
aşezării, fiind elaborată din dragoste faţă de oameni, pe
baza documentelor de arhivă, ale unor persoane de
încredere, cât şi a bogatei experienţe didactice şi de viaţă
a scriitorului, a discuţiilor cu oamenii din sat, şi este
însoţită de hărţi şi fotografii sugestive. Sursele autentice
de informare conferă operei rigoare ştiinţifică şi valoare
istorică. Cu toate acestea realizatorul ştie că totul este
perfectibil şi îşi exprimă cu generozitate convingerea că
nu a reuşit să epuizeze această temă vastă dedicată
cunoaşterii localităţii şi lasă celor interesaţi o bază solidă
de date, de informaţii valoroase, utile, pentru continuarea
cercetării şi eventual pentru elaborarea unui nou volum.
De asemenea participanţii la discuţii au apreciat
efortul remarcabil, pasiunea şi migala pe care profesorul
Dumitru Stătică le-a depus, în timp, pentru ca această
operă de mare complexitate să ajungă la cititori şi l-au
asigurat de toată admiraţia şi preţuirea lor. Creatori
talentaţi care activează în Societatea Culturală „Anton
Pann” şi intelectuali de valoare printre care George
Voica, Laura Vega, Paul Stănişor şi Gheorghe Berbece la
care s-a adăugat şi Teodor Tăcutu, un tânăr care bate la
porţile afirmării, au dedicat evenimentului şi dascălului
cronicar poezii inspirate. Ioan Luca, vicepreşedinte al
Asociaţiei Seniorilor, prieten apropiat al domnului
Stătică a vorbit în termeni elogioşi despre familia acestuia, pe care a apreciat-o ca fiind una exemplară. Cei doi
copii care au primit o educaţie aleasă au revenit în
comună. Filonul de aur în jurul căruia gravitează această
familie de intelectuali oneşti este soţia, doamna
învăţătoare Silvia Stătică, cea care a educat cu dragoste
şi dăruire propriii copii, nepoţii dar şi copiii satului.
Totodată a fost evidenţiată biografia bogată a
dascălului Dumitru Stătică cel care a împletit în mod
armonios activitatea la catedră cu cea culturală,
administrativă, cu obligaţiile sociale. În prezent soţii
Stătică activează în cadrul Asociaţiei Seniorilor şi se
bucură de stima şi consideraţia colegilor. Având în
vedere activitatea rodnică pe care domnul Stătică a
desfăşurat-o de-a lungul vieţii, pe multiple planuri, în
slujba binelui comun, Gheorghe Pantelimon
vicepreşedinte al Asociaţiei Seniorilor a propus
Consiliului Local să-i acorde titlul de Cetăţean de
Onoare al comunei Bujoreni.
În încheiere se cuvine să aducem sincere mulţumiri
tuturor celor care au contribuit la apariţia acestei lucrări
interesante, care produce admiraţie şi mândrie în
sufletele celor care trăiesc şi muncesc pe aceste frumoase meleaguri, organizatorilor reuniunii, amintindune şi de celebra sintagmă a poetului Tudor Arghezi:
„Carte frumoasă cinste cui te-a scris!”.

Itinerar cultural
Schelet de urs adus dint-o sală inferioară

foarte mulţi copii şi femei, de unde i se trage şi
numele. Lungimea Peşterii este de aprox. 7000 m
şi se dezvoltă pe patru nivele; …nivelul doi, de
sub cel de acces, al publicului, chemându-se
Galeria urşilor de unde provine şi scheletul
expus pe nivelul vizitat, şi electrificat....Galerie
care a trecut printr-o catrastofă ecologică, o
inundaţie care a prins o mulţime de urşi aflaţi în
hibernare!

DECEBALUS REX DRAGAN FECIT
(Decebal rege-Dragan l-a făcut)
Statuia regelui dac, Decebal, are 55 m şi se
află pe malul stâncos al Dunării, între localităţile
Eşelniţa şi Dubova, în apropiere de oraşul
Orşova, România. Statuia îl reprezintă pe
Decebal, ultimul rege al Daciei şi este sculptată

Paula Romanescu, Puiu Răducan, Elena Muşat,
Nicolae Petre, Laurenţiu Stilea, Petre Iordache.
La Mânăstirea Sf. Ana, Moldova Nouă

într-o stâncă. Este cea mai înaltă sculptură în
piatră din Europa. Omul de afaceri şi istoricul
protocronist Iosif Constantin Drăgan a fost cel
care a promovat şi finanţat ideea acestei lucrări
efectuate perioada 1994 - 2004.
Locul realizării sculpturii este în apropiere de

Emil Catrinoiu

ADINA ENĂCHESCU ŞI
POEMUL ÎNTR-UN VERS
Elena AGIU-NEACŞU

V

oi începe această succintă cronică prin a-mi
exprima bucuria şi mândria de a cunoaşte
omul şi scriitorul Adina Enăchescu, adevărat model
demn de urmat, un mentor spiritual de neegalat, aş
zice, prin activitatea sa neobosită în slujba cărţii, prin
crezul mai presus de fire al domniei sale în puterea de
sugestie a cuvântului.
Primisem în martie 2012, ultima sa ispravă, cartea
intitulată Florile gândului-poeme într-un vers, editura
Societatea Scriitorilor Români, Bucureşti, 2012, pentru
ca în urmă cu ceva vreme, recte iunie 2012, să primesc
ediţia a doua a aceleiaşi cărţi - ediţie bilingvă, de astă
dată (română-engleză).
O carte de vizită deosebită, care m-a îmbiat la
lectură este dedicaţia pe care mi-a adresat-o atunci
când mi-a dăruit-o, dedicaţie din care vă redau
esenţialul: Odată cu aceste poeme într-un vers-picături
de spirit-am încercat să adun caii verzi de pe pereţi

pentru a-i înhăma la Carul Mare!
Aceasta m-a determinat să scriu eseul de faţă, deşi
nu mă consider critic literar nici pe departe. Diletant,
cel mult.
Şi pentru a înţelege mai bine despre ce este vorba
vă voi mărturisi că în urmă cu doi ani i-am redactat un
volum pe computer. Şi atunci, ca şi acum, ne-am consultat asupra poemelor demne de a fi publicate.
Dumneaei a ţinut cont de părerea mea şi a văzut că a
fost bine. Vă mărturisesc că primul volum cuprindea
aproximativ 400 de poeme şi pe dată ce l-am deschis
am sesizat că unele şchiopătau.
Doamna Adina Enăchescu voia să-mi cunoască
opinia tocmai pentru că mă ştie foarte exigentă şi voia
să publice o ediţie bilingvă. Obiectivă, tranşantă ca de
obicei, am fost deschisă şi i-am spus părerea. Ulterior
a soliciat şi opinia altor colegi şi s-a convins că am
dreptate, deşi vă spun sincer că într-o primă fază a luat
foc. Eu mi-am menţinut punctul de vedere şi i-am
arătat negru pe alb câteva poeme care nu aveau ce să
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Gigi Sporiş
oraşul Orşova, în zona cataractelor de la
Cazanele Mici (golful Mraconia), pe malul stâng
al Dunării, acolo unde adâncimea fluviului este
cea mai mare: 120 de metri.
...O parte din traseul cercetătorilor vâlceni în
drumul lor spre Voevodina şi Timoc: OrşovaMânăstirea Sf Ana - Stamora Moraviţa...
Lucrarea a durat 10 ani (1994-2004) pentru ca
12 sculptori-alpinişti să o termine, realizarea ei,
costându-l pe Drăgan, în final, peste un milion de
dolari...Nasul lui Decebal, de 7 m, s-a fisurat,
sculptorii, remodelând din beton armat acest
nas...
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COSOTA OCNELE MARI UN
SITE ARHEOLOGIC PLIN DE
SPERANŢĂ PENTRU
VÂLCENI
Întorşi din Serbia, de la Felix Romuliana, am
simţit nevoia unei revederi cu cercetătorii vlceni
la situl Cosota din Ocnele Mari...
Mariana Iosifaru şi Petre Iordache alături de
pr. Nicolae State

FLORILE PĂRINTELUI
NICOLAE STATE

LECA MORARIU
JURNAL VÂLCEAN
(1944 - 1948)
La
editura
Tipo
Moldova, Iaşi, 2012, a
apărut „Opere vol.III
Jurnal vâlcean (19441948)” de Leca Morariu
într-o ediţie îngrijită de
Liviu Papuc şi Constantin
Poenaru. Cartea va fi
lansată la sfârşitul lunii
septembrie,
cel
mai
probabil la Biblioteca
Judeţeană...

LIGA SCRIITORILOR VÂLCEA ŞI-A LANSAT NR. 4
AL REVISTEI „MEMORIA
SLOVELOR”

august 2012
caute în volum, convingându-se în cele din urmă că
aveam dreptate şi, acţionând în consecinţă. Rezultatul?
Ediţia a doua se prezintă, cu mici excepţii, ca o
veritabilă bijuterie.
Eu o înţeleg şi o admir pentru că este foarte
conştiincioasă şi muncitoare şi se sacrifică pur şi simplu
pe altarul poeziei, dar i-am atras atenţia nu sunt editor
şi nu urmăresc editarea cu orice preţ a unei cărţi. Pentru
că trebuie să recunoaştem un lucru şi anume acela că în
zilele noastre oricine poate publica orice în regie
proprie, or eu am pretenţia că poeta Adina Enăchescu
care este la al treizecilea volum, prin harul şi
experienţa sa într-ale condeiului, nemaipunând la
socoteală talentul cultivat prin participarea la diverse
concursuri naţionale şi internaţionale, încununate cu
multe premii, inclusiv premiul pentru haiku- Japonia,
am prentenţia deci ca să aibă o altă scară de valori. Şi
într-adevăr o dovedeşte din plin acest ultim volum care,
cu siguranţă, v-a parvenit între timp.
În continuare vă voi prezenta câteva poeme care miau reţinut atenţia în mod deosebit, cu precizarea că sunt
preluate din ediţia a doua bilingvă, Florile gândului202 poeme într-un vers (The tought flower-202 poems
in on line) şi am certitudinea că, citindu-le, vă veţi
convinge de cele afirmate mai sus.

AUTUMNALĂ:
Un cer de toamnă – apasă pădurea- ntunecată
AUTUMNAL:
The autumn sky is pressing the gloomy forest

DE SFÎNTUL NICOLAE:
Mi-am pus şoşoni la uşă, dar i-am găsit tot goi
OF SAINT NICOLAE:
I put my shoes in the thershold, but found them emptily

SĂRUTUL BLESTEMAT:
Pe buze tot mai arde sărutul blestemat
CURSED KISS:
On my lips the cursed kiss still burns
NEMURIRE:
Port în suflet nemurirea, deşi sunt muritor
IMMORTALITY:
I carry in my soul the immortality tough am a mortal

ION PILLAT: Cun un singur vers, o lume el a cucerit
ION PILLAT: With only one line he conquered a world

PRAG:
Trecînd pragul bătaneţii, văzui că viaţa-i fum

ANTIM IVIREANUL:
Didahiile tale le citesc şi azi, postind

TRESHOLD:
Passing the age treshold, I saw that the life is smoke

ANTIM IVIREANUL:
I read zour Didahii even today fasting

PASTEL:
Prin pânzele luminii zăresc frumoasa Vâlce

CREAŢIE:
Doar Constsntin Brâncuşi aripi i-a dat Măiastrei

LANDSCAPE:
Trogh the light canvas I see you beautiful Vilce

CREATION:
Only Brancushi gave wings to Magic Bird

TREPTE:
Astfel învaţă omul câte puţin să moară.

NOSTALGIE:
Ce dor mi se mai face de cetini şi izvoare!

STAIRS:
So the man learns to die little by litle

NOSTALGIA:
I feel so much longing after fir branches and Spring!

CEASUL DIVIN:
Opreşte, Doamne, ceasul cu care ne măsori!

DOR:
Vino, maică, uneori la poartă sub umbrar!

DIVINE CLOCK:
My Lord stops the clock with wich o measure our lives!

LONGING:
Come mother sometimes at the under the Arbour!

ÎNTINDE-MI MINA:
Mi-e greu, oriunde-ai fi, intinde-mi mâna, frate!

IUNIE:
Crengi cu cireşe coapte bat în fereastra mea

A HELPINING HAND:
I lead a hard life, give a helping hand to me, my brother!

JUNE:
Branches with ripe cherries knock in my window

BANI: N-am bani pentru o pâine, de votcă mai găsesc

VIITOR:
Va veni o vreme, scriind în cărţi poeme!?

MONEY: How mach the happiness, the good luck is
freely

FUTURE:
Will come a tieme to write poetry books!?

ADEVĂRUL:Adevărul e în vin şi minciuna peste tot
THE TRUE: In vino veritas, but lie es everywhere

La Biblioteca Judeţeană, în 24 08 12, Petre
Petria a condus şedinţa din trimestul 2 a Ligii

AJUNUL CRĂCIUNULUI:
Afară clopoţeii, în casă vocea ta
CRISTMAS EVE:
Outside the bells, in house your voice

POEMUL ÎNTR-UN VERS:
Cum poate oare poemul să-ncapă într-un vers?
THE POEM ONE LINE:
Indeed how the poem to enter only in a line?

DOR:
Dor de ochii tăi căprui sub părul tot mai alb

Constantin Geantă, Florin
Epure, Adina Enăchescu
Scriitorilor din România, Filiala Vâlcea, alături
de el fiind Constantin Marian Popescu, noul
director adj. al revistei, Florin Epure, directorul
Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Vâlcea,
Constantin Geantă, redactor şef, şi Adina

LONGING:
Longing of your hazel eyes under the grey hair
MĂSURA DRAGOSTEI:
Atâtea mii de şoapte nu fac decât un vers
LOVE MEASURE:
So much thousands of whispers haven’ t only a line

Precum vedeţi, poemul într-un vers trebuie să
fulgere, să scapere, iar doamna Adina Enăchescu, prin
exerciţiu, prin lectură şi muncă neobosită - cum se
exprimă prof. Petronela Badea în postfaţa la ediţia a
doua - a reuşit acest lucru. Poate sta deci la loc de cinste
alături de pleiada de poeţi care au compus asemenea
poeme, ca Ion Pillat, Lucian Blaga, V. Voiculescu,
Grigore Vieru, Florin Vasiliu, precum şi de poeţi contemporani ca JULES Cohn-Botea, Ioan Găbudean,
Florin Grigoriu, Vasile Moldiovan etc.
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Cartea nouă

FENIA DRIVA: „CĂLIMĂNEŞTI,
CĂCIULATA, COZIA”
L

uni, 27 08 12, la Biblioteca „A.E. Baconsky”
din Călimăneşti cunoscuta scriitoare Fenia
Driva a lansat Ghidul turistic „Călimăneşti,
Căciulata, Cozia”, o carte color, Editura Silviana,
Tipografia Focus din Râmnicu Vâlcea, 2012.
Surpriză mare, tehnoredactarea, Fenia Driva!,
coperta, Ligia Olănescu Rizea; fotografii: Ligia
Rizea, Anca Rizea, Aura Nicolaescu, Elena
Deaconu...
În sală mulţi călimăneşteni şi râmniceni din
cadrul Forumurilor Culturale ale Râmnicului şi
Călimăneştiului... Lansarea a fost coordonatămoderată de Georgeta Tănăsoaica, director la
Biblioteca Oraşului Călimăneşti, sprijinită de un
prezidiu format din Marianne Greco - Franţa, Ilie
Amuzan, Paula Adriana Cozian, Mihai Sporiş, Fenia
Driva, Ligia Olănescu
Rizea...
Georgeta Tănăsoaica:
„...Iată că din 1999 au
loc lansări de cărţi,
activitate publicistică,
proiecte culturale...În
calitate de consilier
local, consilier cultural şi
preşedinte al Forumului
Cultural...În legătură cu
tabăra „Vlaicu Ionescu” , Fenia Driva a reuşit să
aducă pictori din lumea întreagă, ...şi alături, s-o
aplaudăm, se află Marianne Greco secretara
Asociaţiei de prietenie din Franţa care ne-a sprijinit
mereu cu ocazia acestei tabere...Aş sublinia că
începând din 2005 Fenia Driva a propus ca
sărbătoarea Călimăneştiului, ca zi a atestării
documentare să fie ziua de 20 mai...Referitor la
cartea prezentată azi, m-am gândit care cuvinte cheie
ar reprezenta-o...multă muncă, dăruire şi entuziasm!
...Este un ghid special, pentru că este un ghid istoric,
ghid cultural, turistic...Începe cu istoricul apelor minerale...la ce este bun fiecare izvor în parte. Trece apoi
la istoricul acestor locuri...zona geografică a celor
trei localităţi este f bine structurată...închei, făcând o
mărturisire, că de 30 de ani lucrez aici şi nu am avut
de gând să plec nicăieri tocmai datorită acestui om
deosebit, mentor şi exemplu, care este Fenia
Driva...”
Mihai Sporiş: „...Dacă
acum 5000 de ani biblioteca
din Teba făcea trimitere la
suflet, astăzi aici, ca într-un
Fals tratat de vânătoare, ca
să-l invoc pe A. Odobescu,
fals tratat, pentru că atunci
când vorbim despre un ghid şi de fapt el este altceva,
aş spune că este o nouă mărturie, ca o epistolă anuală
a iubirii, cum rar poţi constata la alţii, şi ei
îndrăgostiţi de locul lor... Spun lucrul ăsta pentru că
anual, Fenia vine în faţa noastră cu o carte în care
vorbeşte despre Călimăneşti, despre oamenii lui,
despre oamenii importanţi care au trecut prin
Călimăneşti, vorbeşte cu inima şi evident se
adresează inimii ...motiv pentru care am invocat
deviza bibliotecii din Teba! Aş mai adăuga că acum o
lună am primit un alt ghid, „Ghidul mânăstirilor şi
schiturilor din România” editat de Emil Catrinoiu
care în 200 de pagini face referire completă la nu mai
puţin de 668 de situri cu viaţă monahică...Fac
comparaţie între cele două ghiduri şi constat că cel al
lui Fenia Driva este un ghid fals; ...este o carte de
vizită a locului! Ghidul lui Catrinoiu ne trimite în
lumea largă, acest ghid, al Feniei, ia din lumea largă
şi aduce în aceste locuri; ghidul mănăstirilor este o
carte rece!...cartea călimăneştiului este o risipire de
afecţiune care te contaminează...Ea este potrivită

pentru o noptieră într-un hotel...în care călătorul
găseşte ce nici nu bănuia. Dar cartea este şi un ghid
fiindcă dă indicaţii precise despre tot ce se poate găsi
în Călimăneşti: băi, izvoarele şi natura
lor...compoziţia, istoricul locului...Dar timpul trece şi
trebuie să fim severi cu informaţiile calde; scrie aici
că în cimitirul Bolniţei se află, pe lângă alte
personalităţi, cea a lui Panu Misăilescu!...dar nu scrie
că tot el a ctitorit o cruce şi un paraclis pe muntele
Cozia...un lucru mai rar astăzi... Cartea subliniază
rolul de necropolă domnească pentru Mihai Viteazul
a Mânăstirii Cozia! un lucru puţin cunoscut. Este
prezent în carte numele Cantacuzinilor, şi ăsta este un
lucru care, pe viitor, trebuie dezvoltat, fiindcă în
topul figurilor istorice de
mare interes se află şi aceşti
Cantacuzini legaţi de aceste
locuri...
Marianne Greco:
„Fenia
Driva
este
membru al Asociaţiei pentru
promovarea şi conservarea
patrimoniului cultural european cu sediul la Paris şi deţine funcţia de vicepreşedinte, iar eu de secretar... mă bucur, că în cartea
Feniei Driva găsesc momente importante cu privire
la tabăra de pictură internaţională „Vlaicu Ionescu”
pe care o păstorim noi şi care a fost ajutată atât de
mult de primarul Ilie Amuzan, pe care mă bucur să-l
regăsesc aici, la această lansare de carte, pentru care
îi mulţumesc Feniei Driva, îndată, că suntem prezenţi
în aceste pagini...”
Paula Adriana Cozian: „De
câte ori am trecut pe aici n-am
ocolit Biblioteca...Că am intrat
astăzi la lansarea cărţii Feniei
Driva este cu totul altă poveste;
am să vorbesc mai mult despre
personalitatea
Feniei
din
perspectiva prieteniei ce ne
leagă, şi nu din realitatea editorialistă aşa cum a
făcut-o domnul Sporiş, pe care îl admir şi care este un
excelent orator. Fenia este un prieten deosebit, un om
extraordinar, un desăvârşit om de cultură...Un om al
cărţii-dedicat cărţii. M-am bucurat foarte mult când
Domul primar Ilie Amuzan a oprit-o la primărie în
calitate de consilier cultural. Mi-a părut rău când nu
a mai fost consilier cultural. A ştiut întotdeauna să
împingă în faţă oamenii de valoare indiferent de
domeniul lor. ...”
Ilie Amuzan: „Pentru
mine Fenia Driva este un
mit şi ...mamă a zece
copii! Copiii se nasc la
nouă luni, Fenia face o
carte la 12 luni...I-aş spune
doamnei Cozian care
deplângea faptul că nu mai
există în Călimăneşti casa
Uniunii Scriitorilor, că
preşedintele
Uniunii
Scriitorilor, Nicolae Manolescu, şi Petre Tănăsoaica
doresc, şi suntem în parteneriat, să facă o sucursală a
Uniunii Scriitorilor aici! proiectul este la mine pe
masă şi aştept o iniţiativă din partea domnului
Nicolae Manolescu...M-am întâlnit săptămâna
trecută cu domnul ambasador al culturii de la Paris, şi
am discutat; iar împreună cu Petre Tănăsoaica, în
scurtă vreme, vom pune la punct pentru început ceea
ce trebuie...Domnul profesor Lazăr, ca şi Fenia, vine
cu lucruri precise: Fenia cu cărţi, domnul Lazăr cu
hărţi făcute cu studenţii de la Facultatea de Geografie
Turism...Iată ce foloase avem cu această Facultate.
Acum ceva ani, împreună cu Elena Dinu şi Fenia, am
înfiinţat această facultate. Cred că foarte mulţi au
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Itinerar cultural
Enăchescu proaspătă laureată a Concursului de
Poezie de la Domneşti...
Laura Vega în prim plan

Petre Petria între
Constantin Marian
Popescu şi Constantin
Geantă

„URSUL PĂCĂLIT DE VULPE”
ÎN ZĂVOI!
Trupa de teatru de păpuşi condusă de Georgiana
Marin în cadrul Asociaţiei Culturale „Ataraxia” a
susţinut în Zăvoi, pe esplanada din faţa Teatrului
Ariel spectacolul cu piesa „Ursul păcălit de vulpe”,
scenografia şi regia Georgiana Marin. Au
interpretat, încântând mulţimea de copii adunaţi în
faţa Teatrului Ariel, în după amiaza de 26 08 12,
Georgiana Marin şi Mateea Marin sub atenta
urmărire, din afara scenei, a jurnalistului Lucian
Marin...
Georgiana Marin în
prolog şi la trasul
sforilor

Lucian şi Mateea Marin
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deja o facultate făcută aici! Iată sunt multe lucruri
bune făcute în Călimăneşti şi care au fost făcute şi cu
ajutorul Feniei Driva.
Ligia
Rizea:
(amuzată)„...Dacă spun
toate defectele...Dacă spun
ce se întâmplă, dacă te
pune Fenia la treabă, ...are
două calităţi: aceea de a fi
documentarist, are plăcerea
căutării documentului, şi,
aşa cum spunea şi domnul
Sporiş, are calitatea de a
pune datele (balneare, istorice, ...) într-o poveste a
locului. E adevărat, nu este un ghid, este o carte de
vizită. Această carte ţi-o doreşti, când păşeşti pentru
prima dată într-un loc. Am colaborat la ilustrarea
acestei cărţi şi nu vă spunem cât am dialogat să
realizăm coperta şi poza de la pag. 37 (de departe cea
mai reuşită poză n.n)...şi iată, Fenia Driva a devenit şi
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tehnoredactor. (...) Întradevăr în cartea prinţesei
Cantacuzino este şi sufletul Feniei Driva, în
prezentarea
acelei
poveşti,
dar
rămâne
documentaristul, necesitatea informaţiei precise; se
vede bibliotecarul, arhivistul, ...se vede că este
conştientă că aceste informaţii sunt necesare nu numai
ei, ci şi altora......”
Fenia Driva: „Vă
mulţumesc, m-aţi lăudat
cam mult, întradevăr, în tot
ce am scris am pus mult
suflet. Am scris acest ghid
nu ca pe un text arid, ci ca
pe o poveste, o poveste
frumoasă care îi îndeamnă
pe cei care vin în staţiune,
să vină şi a doua oară. În primul ghid, şi acolo vorbeam despre oameni... despre oamenii de cultură,
pentru că aici, în cultură în genere, se pune foarte mult
suflet în ceea ce se face. Cum spunea Nicolae

Manolescu, „cultura e ca aerul, o respiri sau mori”...
Îi mulţumesc domnului Ilie Amuzan că a răspuns
invitaţiei mele, de a veni aici, fiindcă domnia sa se
regăseşte în multe locuri...Domnul primar a iubit
foarte mult cultura, a sprijinit-o foarte mult!...”

P. CICHIRDAN

PROZĂ SCURTĂ

DOMINUS ILLUMINATIO MEA
Adina DUMITRESCU
Motto 1

-M

ă apasă pe cap rânduiala şi nu mai pot nici să
scriu, pana mi-e cu cerneala uscată, frică-mi
este de umbra mea, frică-mi e pentru rege, dar mai frică
de viitorul copiilor daţi la-nvăţare, fără dreptatea pe
slovă. Ieri în piaţă, din nou se vorbea tot de curte, de
datoriile regelui, el, ce să zică, gura-i închisă, Adunarea
Clerului îi ţine mâna pe mână, pe sigiliu, n-are cum să
se lupte. Mai sunt şi parlamentele, toate, toate sunt
împotrivă-i, sincer sunt, aş pleca! Dar e loc pe pământ
pentru suflete treze şi mai e încă adevăr? Se tot vorbeşte
că la terminarea catedralei Saint-Pierre de Beauvais, va
putea fi văzută şi Ludus Danielis, ştiţi, drama despre istoria proorocului Daniil, prima încercare de a pune alături
versuri, muzică şi mişcare, bineînţeles, conţinutul este
ecleziastic, dar „cel drept”, nu vechile dogme strânse în
pumnul distrugător, dar să mai sperăm? Eu zic să nu ne
pierdem înainte de a da tot ce e mai bun în noi, doar
oameni suntem, avem toţi un început şi-un sfârşit…
- Suntem de partea ta, gândim la fel, ne-au omorât
dogmele false adevărata pudoare, adevărata gândire, nu
putem să aşternem ce scriem, zornăie lanţ de-nchisoare,
de tăiere de capete, aş pleca! Dar ce-aş pleca dacă s-ar
îndrepta ceva, dacă n-ar atârna încă peste capete tropăitul
de hoarde cotropitoare, dacă aş putea şterge de pe feţele
mamelor teama că nu-şi vor pierde şi ultimul născut,
dacă domniţele nu se vor mai teme de piraţii normanzi
care încă descalecă pe fugă în Aquitania ca să le fure?
Trăim cu spectrul morţii şi al prosternării în faţa unui cler
cu propriile-şi reguli, nu avem siguranţă… Să neadunăm în grupuri… Care grupuri? Cu cine? Noi suntem
pe treapta cea mai de jos…
- Să nu uităm de jefuitorii care tot vin dinspre nord,
dinspre sud şi din est…
- Ne-au maltratat colegii…Nimeni nu mai are curajul
să scrie, suntem un popor pe cale de-a ne sfârşi! Auziţi:
cărţile distribuite călugărilor de la Cluny pentru lecturile
din postul Paştelui au început să cutreiere tot oraşul. „El
ne acceptă aşa cum suntem, mai puţin ca suflete, cât ca
oameni şi vrea să ne salveze cu ajutorul trupului nostru,
nu în pofida lui.” Auziţi… Dudon, decanul colegiului
Saint-Quentin din Vermandois a scris pentru piraţi o
istorie a normanzilor, trei cărţi de moravuri şi fapte de
vitejie al primilor duci… Mă aşteptam la mai mult de la
renaşterea carolingiană, nu numai la tragerea spuzei pe
ţinuturile dintre Loira şi Rin.
- Da, scrierile lui Dudon sunt numai despre o singură
familie nobilă, nu există scrieri de ansamblu, ca-n alte
părţi… Ascultaţi ce spune abatele Jean de Fecamp: –
adevărata cunoaştere e prin intuiţie, nu numai prin
raţionalitate. Nu ştim nimic, suntem legaţi la ochi,
numai prin inteligenţă nu facem nimic, ci-ţi trebuie
iubire, doar prin iubire, prin umilinţă şi prin caritate poţi
să te-nalţi. Trageţi urechea aproape: se spune că nu
departe, doar Canalul Mânecii ne desparte, este un loc de

rai. Între două ape, la poale de deal mai înalt, acolo unde
oiţele pot încă paşte o iarbă crudă, cu seva picurândă ca
licoarea divină, se află o universitate… de prin anii nouă
sute, profesori puţini, iluminişti şi mai puţini, în rest
târgoveţi, negustori, o mare de tineri însetaţi de-ale cărţii,
am încerca…
- Să mergem, să începem diligenţele, poate, mai ştiţi?
Poate ajungem şi formăm grupul nostru, poate ne vedem
împlinite visurile! Să riscăm! Mai mult decât capul, ceom pierde? Şi aşa parte din el l-am pierdut…
- Unde, unde? Unde e oaza, unde-i scăparea, unde-i
grădina Edenului? Cum i se spune, am mai auzit
vorbindu-se despre ea?
- E-n imperiu, în Anglia şi i se spune Oxford, oraşul
cu vadul peste care trece bivolul, adică poate trece căruţa
trasă de boi, mă-nţelegeţi…
Să plecăm!
Motto 2
Dar cine erau protagoniştii discuţiei? Să-i studiem…
În cuier erau atârnate trei tunici largi până aproape de
brâu, doi convivi aveau pantaloni albaştri, semn de
distincţie, peste ei erau trase şosete de lână până-n
genunchi, erau încălţaţi în sandale. Al treilea avea pantaloni din piele, botine cu bumbi metalici, era cel mai
tânăr dintre ei şi purta plete blonde. Toţi trei aveau de
cingătoare prinse chei, niciunul cuţit sau pungă de bani,
stăteau aplecaţi peste o tablă mare de şah, cu piese mari,
dar doar doi jucau. Era nou jocul, până atunci jucaseră
numai table, dar vorbitorul mai tânăr îi convertise…
învăţau şah, numai că şopteau, vorbeau încet cu teama de
a nu fi ascultaţi. Oare cine să fie personajele? Erau chiar
profesorii din Parisul anilor o mie o sută şaizeci şi şapte,
care-au părăsit Franţa şi s-au stabilit în oraşul dintre
două ape, Tamisa şi Cherwell, oraşul de negustori bogaţi
care şi-au construit Universitatea – Oxford în anul nouă
sute, doisprezece. Se spune că odată cu venirea lor
Universitatea a înflorit, dar a fost o stare pasageră… nu
se puteau aşa uşor obişnui târgoveţii liniştiţi cu freamătul
noilor studenţi!… O femeie a fost găsită moartă, s-a dat
vina pe tineri, iar drept răzbunare, locuitorii i-au omorât
pe colegii de cameră ai bănuitului… Acesta fugise şi nu
s-a mai auzit nimic despre el. Numai că faima
Oxfordului a avut atunci mult de suferit, dar, ca-n titlul
de faţă, DOMINUS ILLUMINATIO MEA, Domnul a
făcut ca această faimă să revină şi flacăra învăţăturii să
se înteţească. Cu ajutorul Papei Inocenţiu al III-lea,
acesta a dominat oraşul şi acum domină lumea… căci
mecanismul cunoaşterii nu are rivali, iar omul, sub orice
imperiu sau altă pălărie politică, are nevoie de
cunoaştere… Cunoscând Cerul şi oamenii, stăpâneşti
Universul!...
*
E dimineaţa devreme, din curtea-parc a vecinilor se
aude privighetoarea, în pauza ei sute de triluri de
păsărele îi ţin un ison de tras suflul sau un refren

păsăresc, este răcoare, dar nu s-arată a fi zi de ploaie şi
plecăm toţi patru spre Birmingham. Cam departe, îmi
spun şi ce am să văd acolo? Muzeul de artă? Parcă nu mă
atrăgea cu totul, parcă îl tot asemănam cu Luvru, fără
turnul central şi fără piramida din faţă… Aceleaşi trepte
de apă, aceeaşi deschidere, doar statuile diferite, iar
renumitul monument luciferian, vă spun drept, parcă nu
mă atrăgea suficient… Mă gândeam chiar că mai bine o
luam înspre sud, spre Brighton, măcar acolo vedeam
noul Ecologyc College, găseam ceva nou din David
Lodge, sau chiar pe el, venit la pensie în Cornwall „ mort
de surd” – ce mă distrează scrierile lui!… Unde, unde, nu
contează unde, ci drumul până acolo. Mai fusesem o dată
într-un „sat ” din apropierea Londrei şi a fost mai mult
decât zeci de călătorii, mai mult decât experienţele avute
în restul satelor Europei (atât cât am văzut). Întotdeauna
am fugit de autostrăzi, cum intram conform marcajelor
pe vreuna, cum o coteam pe „sate”. Mai lung drumul,
dar măcar aveam ce vedea… mereu m-a impresionat
ştergerea diferenţelor dintre sat şi oraş, dar de fapt nu
este o adevărată ştergere, ci o modernizare, o lume care
cu toate că e de fapt o comunitate agrară, trăieşte într-o
civilizaţie fără cusur. Aş spune chiar că de-ar fi să aleg,
apoi aş alege satul. Lume curată, liniştită, biserici mai
mici, case aranjate, flori peste flori, ca şi când locuitorii
acestor aşezăminte ar fi într-o concurenţă continuă. Şi o
anumită candoare… un bun simţ şi o pioşenie, o
curăţenie sufletească depăşind contururile feţelor, o
curăţenie ce vine din interior… Înapoi cu o sută de ani ca
moravuri, înainte cu o sută, ca civilizaţie… Zic!
Nevoiţi de trafic şi presaţi de timp am luat-o pe
M40… Mă tot gândeam… ce să văd eu în Birmingham?
Numai pentru a vedea Symphony Hall şi Museum and
Art? Iar întrebare şi iar răspuns, parcă nu este alegerea
ideală… Sau este, dar pentru cineva cu mai mult timp la
dispoziţie, mai mulţi bani şi fără să aibă în grijă
pamper's, lapte la biberon şi la pachet, apă caldă, etc.
Anglia are atâtea de arătat… iar eu atât de puţin pot
cuprinde… trăiesc o senzaţie de neputinţă şi este
justificată. Oricând putem trece, fiecare dintre noi, „dincolo”, cu atât mai repede, cei care nu se cruţă. La un
moment dat, peisajul se schimbă. Mergem spre vest şi
câştigăm altitudine, se schimbă oarecum vegetaţia şi pe
marginea autostrăzii încep să se vadă straturile de roci,
probabil sedimentare şi se îngustează stratul de sol. În
depărtare apar dealuri mai înalte, coame line şi ca
punctele albe, oi. Sute de oi… Ei, se schimbă locul, se
schimbă şi impresiile… padocuri ce nu aduc cu ţarcurile
de pe la noi, probabil o creştere intensivă, dar hrănite
natural, natural. Nota bene!… Păşuni, cât vezi cu ochii…
nici-un păstor, probabil parcelele sunt despărţite de
sârmă sub tensiune electrică. Le-am văzut la înapoiere
cum se întorceau de la păscut…era o potecă pe care nu
încăpea decât o oaie şi ele pe rând, urcau panta. Idilic…
Şi dintr-o dată, văd că autostrada semnalizează două drumuri, unul spre nord, altul spre sud, ambele făcând o
buclă. Punct terminus… Oxford! I-ha!... A nechezat
cineva? Exact, călăreţul, nomadul din mine, sau poate

CULTURAvâlceană

august 2012
chiar trăpaşul pur-sânge? ( Ruşinică…, faci pe nebuna,
acum!) Echipa nu zice nu, am liberă alegere, dar pe care
drum, pe cel dinspre nord sau spre sud? Să dăm cu
banul… Nici un ban, că poate îl pierdem rostogolindu-se
printre dune, o luăm pe cel dinspre nord! Şi trecem
printr-un peisaj care m-a pus la pământ chiar pe mine,
umblăreaţa pădurilor de tot felul. La un moment dat am
intrat într-un drum asfaltat pe care nu intra decât o
maşină, erau curbe, deci o maşină trebuia să semnalizeze
pe cealaltă prin claxon, sau să stea să aştepte. Am avut
„fir întins”, doar că ne-am simţit atunci chiar ca în
intrarea triumfală, copacii din dreapta îşi împreunau
crengile cu cei din stânga, noi înaintând prin culoarul de
ramuri şi frunze, ce să vă mai povestesc, ceva minunat.
Mi-am zis atunci, precis, cineva acolo sus mă iubeşte şi
cât poate, îmi uşurează povara şi-mi arată drumul… Căci
nu după mulţi kilometri ne facem intrarea în oraş.
Trecem Temesis alias Tamisa, trecem de grădina
botanică şi ne vedem într-un oraş medieval, nespus de
frumos. De neuitat. Vă imaginaţi că am uitat pe loc de
toate grijile, m-a ajutat şi Vlăduţ, care trăgea un somn pe

cinste. Găsim cu greu loc de parcare, oraşul fiind
arhiaglomerat de turişti din toată lumea, tineri, vârstnici,
toţi cu ochi juvenili, cu lumina din ei captată din
iluminaţia locului. În plin centru, pe aceeaşi stradă
aproape am trecut pe lângă Brasenose Coll., Merton
College, Lincoln Coll., Queen's Coll. , Universithy cu
churc. St. Marry The Virgin şi bineînţeles pe lângă
Exetery Coll., unde am zis… ne mai odihnim, mai facem
poze, mai şi mâncăm pe fugă şi mai ales ne amintim…
de R. Tolkien (The hobbit or there and back again), care
nu numai că a fost student aici, dar a şi predat la Exeter.
Pofesor, scriitor, filozof, vizionar, căci a prevăzut de
mult, de foarte mult timp panta descendentă pe care se va
afla literatura, cartea în genere, „pierdut în complexitatea
existenţei, omul modern va trebui să se re-creeze” şi asta
n-o va face decât trecând întâi prin purgatoriul genului
simplu, al basmului, stăpânind pe rând inelele…
Trei zeci şi nouă de colegii autonome, private, o universitate de stat cu atâta prestigiu, atâtea clădiri
medievale, chiar dacă unele nu numai că nu se vizitează,
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dar treci pe lângă ele cu pioşenia laicului cioplit din
topor, nu şlefuit în piatra ponce a elitelor, este o carte!…
Fără s-o citeşti, într-un jilţ din the Bodleian Library, tot
rămâi cu ceva… Universitatea era mare parte în lucrări
de restaurare, dar tot am putut să văd şi să fotografiez
sigla, efigia, blazonul… Dominus Illuminatio Mea …
Foto din faţă, ca românul care pleacă la drum fără cameră
video… Vedeţi paradoxul? Nu pleacă la drum cine
trebuie, pleacă doar cine se nimere… cu accentul pe i, ca
orice lucru improvizat, dar de care eu sunt mândră,
nevoie mare! Poate mai mândru decât mine nu era decât
bătrânul copac din faţă de la Merton, al cărui trup aplecat
era susţinut cu o platoşă de metal, groasă, care-i
cuprindea aproape un sfert din tulpina aeriană. Şi se
mândrea prin frunziş; era aşa de multă grijă în preajma
lui, încât întinerise… Ce ţi-e şi cu miracolele astea!
Binefacerea nu îl vizează doar pe el, ci se răsfrânge şi
asupra aceluia ce-l petrece cu privirea… Oxford… un
vis pe care nici nu l-am sperat, o privire mult prea înapoi,
care te duce mult prea înainte!…

PROFIL DE SCRIITOR: FELIX SIMA
AUTOPORTRET
Felix SIMA s-a născut
printre ciobanii de la
Măgura de Mihăeşti, nu
departe de lunca Oltului,
până în Şirineasa lui
George Ţărnea şi peste
deal de Frânceştii lui
George
Voica,
în
prelungirea dealurilor lui
Dragoş Vrânceanu din
Băbeni, despre toate şi
despre toţi dintre aceştia
fiindu-i drag să amintească.
A fost odată “Cineva mai tânăr”, carte de debut
premiată la Editura “Albatros”, albatros luat de furtunile
largului, adus la ţărmuri de Timp. El se întreabă, până în
ziua de azi: “Poezia este o limpezire de ape sau este o tulburare de ape? Oare, câte cercuri concentrice se vor ivi la
căderea capului meu de pe umeri?” Vă rugăm să-i
răspundeţi, dacă se poate, “pentru ca fiecare să stea liniştit
sub viţa sa de vie”.
Timpul este cel care pătrunde lucrurile. Timpul treieră
lucrurile şi necuprinsul neştiinţei noastre, trecând prin
Marile Rânduieli, prin Faceri şi Desfaceri şi Refaceri.
Suntem datori să ne încercăm în Timp! Încearcă-ţi Timpul!
Să avem Timpul şi Răstimpul, răbdarea de a le citi în
cugetare.
Este un fapt neasemuit de a ne afla împreună. Este o
mânăstire peste cuvânt; altarul Ei este în Cuvintele – Mamă
a Florilor. Dar Mânăstirea Floriilor există undeva? Să o
construim. Dimineaţa, când Roua Grădinilor este
puternică!

O pagină din cartea Costea MARINOIU

C

ând în 1978 am fost transferat de la Palatul de
Cultură ( director Goange Marinescu) la
Biblioteca Judeţeană Vâlcea, la intervenţia directorului de atunci al acestei instituţii, actualul prof. univ.
conf. dr. Ioan St. Lazăr, prima misiune pe care am
primit-o a fost aceea de a-l însoţi pe domnul profesor
Costea Marinoiu – director al Centrului de Librării şi
Difuzarea Cărţii – cu o coroană, la Episcopia
Râmnicului, unde avea loc procesiunea de înhumare a
preotului Gh. Cârstoiu-Frunzaru, scenograf, dirijor,
folclorist din ramura aceea a lui Gheorghe Bobei,
Petre Petroşanu, Constantin Popian…
Desigur că am participat… domnul Costea
Marinoiu era tânăr, iar despre mine… ce să mai zic…
şi am purtat, împreună, coroana care era din cetină
crudă de brad pe care ardeau garoafele ca într-un candelabru…
În capela Episcopiei – se afla BIBLIA, deschisă
la jumătate, cu faţa în jos, pe pieptul răposatului preot,
uscăţiv ca însăşi lumânarea, înconjurat de familie,
cunoscuţi, enoriaşi pioşi.
Am însoţit, de atunci, pe ultimul drum, la
distanţe de timp şi de spaţii, pe Constantin Gibescu…

Miti Chiriac… Mariana Dina-Sima… Marin Preda…
Nichita Stănescu, Marian Creangă… Goange
Marinescu... Alexandru Mircescu... Gh. Stamate... Ilie
Bădiţescu... Corneliu Tamaş... Vasile Roman... Ilie
Tănase... şi pe însuşi pomenitul mai sus Costea
Marinoiu... iar şirul acestei enumerări aş fi vrut să nu
existe sau, măcar, să se oprească... dar punctele de
suspensie s-au impregnat în genă...
În dreptul fiecăruia în parte am scris, în inimă, câte
o pagină de carte şi le-am citit, în gând, poemul:
Ce simplă este Moartea!
(Şi Ea e printre noi)
Când Moartea paşte iarbă,
Mai paşte şi din oi...

Ea urcă şi prin tine
Şi îţi coboară-n gând
Şi îţi coboară-n faţă
Cu mângâieri duioase,
Te strânge de pe drumuri,
Se cuibăreşte-n oase...

Şi Ea e-o simplă puică
Şi Ea cunoaşte chin Când tu ai vrea o ţuică,
Ar vrea şi ea un vin...

Rămâi definitiv cu
Un lung, al Ei, sărut
În care îţi absoarbe
Tot sufletul... Salut!

Când trece peste dealuri
Cu flori în mâini urcând -

CRONOGRAF LA MÂNTUIREA
Cronograf la mântuirea
Neamului care ne ţine
Într-o cârjă-ndelungată
Şi pe mine şi pe Tine,

Fiindcă Ţara …se topeşte
Dinspre toamnă – către vară,
*

Fă, Doamne, curcubee şi mari bucurii
Atuncea când pe fruntea noastră scrii!

Cronograf de iarbă verde
Aş mai fi – şi am mai fost –

Buciumând din corn de bour,
Precum Cronica ne spune:

Fă, Doamne, curcubee şi mari bucurii
Atuncea când pe viaţa noastră scrii!

Cu Troparul să duc Harul
Zilelor de Mare Post…

Fost-am Candele sub Ceruri
Cât am fost în astă Lume

Fă, Doamne, curcubee şi mari bucurii
Atuncea când cu mâna noastră scrii!

Cu Minee augustine
Printre ploi căzute-n Ţară –

Unde arde Lumânarea –
Ceara intră-n manuscrise,
Lungă e chemarea – marea
Oare… duce-n Paradise?…
Despre Sfinţi, ce să vă spun?
Au urcat în vârf de brazi…
Cum a fost atunci – aş vrea
Să mai fie… încă… azi…
Se întunecă Pământul
Într-o parte omenească…
Îmi ridic, cu greu, bocceaua
Ce-ar putea să-ncremenească.

Într-o zodie-a Luminii,
Pe sub Cerul înstelat,
Eu trăiam… urcând în Crânguri
Şi de Domnul… dumicat,
*
Însemnez aceste rânduri
Care curs-au din desagă,
Dintr-o inimă-nrouată
Şi din pieptul plin de vlagă,
Mă-nsemnez cu coada neagră
De la corb, bată-l deochii…
(El tot vine, legumeşte
Şi cu ciocu-mi scoate ochii):
Cronograf semnez la faţa
Neamului care ne ţine
Într-o Cârjă-ndelungată
Şi pe mine şi pe Tine,

Grupaj realizat de
Felix SIMA
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ŞTAFETA
MUNŢILOR
Gheorghe SPORIŞ

D

upă 20 de ani, „Stafeta munţilor”se întoarce la
Obârşia Lotrului. În 1992 tabăra de bază a fost
aşezată amonte de Obârşia Lotrului, în poieniţa din lunca
Lotrului, în apropierea Cabanei Aviatorilor de la Huluzu.
Atunci, în jurul cabanei, lunca Lotrului era acoperită de
mulţimea de corturi multicolore ale concurenţilor şi organizatorilor - constituite în tabăra naţională a FRTA-ului,
azi, această imensă luncă care se aşterne de la „Podul
Lotrului” – aval de Obârşia Lotrului - până sus la ultimul
pod de beton, marcat de pârâul Iezer, este acoperită de
corturi şi maşini, care mai de care mai de firmă, ale
culegătorilor de fructe de pădure şi ale celor care s-au
refugiat din zonele urbanizate, sufocate de căldura toridă
a acestei veri de foc – 2012 .
Concurenţii şi organizatorii din acest an şi-au dat
întâlnire în poiana din apropierea cabanei silvice –
cunoscută de cei ca mine, adică din afara sistemului, sub
denumirea de „Cabana Vânătorilor”, unde până mai
deunăzi „nu călca nici pasărea” decât cei care se ocupau
cu acea îndeletnicire străveche care se numeşte
vânătoarea. Aici, la cabana de la Obârşia Lotrului,
patronată de Direcţia Silvica a Judeţului Vâlcea îşi
dădeau întâlnire marii vânători ai ţării şi de pretutindeni
printre care s-a aflat şi „marele vânător” - Adrian
Năstase. Nu ştiu cum organizatorii acestei competiţii au
reuşit să îmblânzească inimile celor care conduc
respectiva instituţie - gazda de azi a „Ştafetei Munţilor” ed. 2012. ...Banii, şi mai ales, cât de mulţi, nu au miros!
Oricum, în ultimii ani, multe lucruri care nu cu mult timp
ni se păreau imposibile, astăzi sunt la picioarele
„noastre”... adică ale celor care au bani. Şi această
competiţie a avut foarte mulţi bani, dacă este să ne luăm
după lunga listă a sponsorilor şi după promisiunile organizatorilor lansate prin intermediul NET-ului pentru
atragerea competitorilor. Ca vechi organizator ştiu că nu
toţi cei care promit se şi ţin de cuvânt. Aşa că, pe acel
mare panou pe care tronau siglele firmelor şi instituţiilor
ofertante în sprijinirea desfăşurării acţiunii, puteau fi, o
parte dintre ele doar cu numele! Trecând peste aceste mici
sau mai puţin importante amănunte pentru cei din afara
„bucătăriei” acţiunii, una peste alta, consider că întregul,
în totalitatea lui, a fost realizat.
Mai tinerii organizatori, de această dată din Târgu Jiu
- iniţiatorii şi realizatorii acestui proiect care s-a dorit a fi
un remember a ceea ce a fost în urmă cu 20 de ani, au
căutat să reînvie vechea competiţie montană, « Ştafeta
munţilor ».
Ultima ediţie a acestei manifestări naţionale s-a ţinut,
în luna septembrie a anului 1992, în masivul Parâng, în
arealul cuprins între „Cabana Rânca” şi Obârşia Lotrului,
în organizarea Federaţiei Române de Turism-Alpinism.

SALVIA
Salvia oficinalis, familia Labiatae
( salvează viaţa, dă sănătate)
Partea utilizată: frunzele (folium Salviae) se culeg
vara înainte de înflorire, sau toamna.
Acţiune farmacologică: tonic nervin, adică tonic al
sistemului nervos; sedativ (calmant) al durerilor;
stimulent al circulaţiei sanguine; antidiabetic energic;
cicatrizant şi antiseptic (care previn sau înlătură
infecţiile microbiene); stomachice( favorizează
digestia).
Recomandări majore: Diabet, diskinezie biliară
( tulburare funcţională motorie a căilor biliare care
duce la greutăţi în scurgerea bilei, însoţite de

Subsemnatul, la acea vreme, făceam parte din corpul
arbitrilor federali şi, împreună cu Cornel Gherase, am
asigurat arbitrajul mobil şi organizarea taberelor de la
Huluzu – Cabana Aviatorilor şi lacul Iezer. Aceasta din
urmă a fost o tabără intermediară între Rânca şi Obârşia
Lotrului. Concurenţii care participau la „traseul de
reglaritate” trebuiau să-şi care tot echipamentul cu ei,
sacul de dormit şi cortul, fiindu-le indispensabil pentru că
traseul se desfăşura pe parcursul a două zile. Această
amplă acţiune, la care au luat parte peste o mie de
participanţi, s-a desfăşurat pe perioada a două săptămâni.
Prima săptămână a fost rezervată amatorilor, care au luat
parte la concursul „Amicii drumeţiei”, cu tabăra de bază
la Cabana Rânca (aici nu existau decât trei construcţii:
cabana turistică şi două silvice, plus unitatea militară de
vânători de munte) şi care au traversat muntele (Parâng)
perpedes până la Obârşia Lotrului.
Tabăra de noapte
a sfârşitului primei zile a fost instalată pe pajiştea de la
obârşia Latoriţei de Jos (Urdele), în imediata apropiere a
unei stâne a novăcenilor. Cu acest prilej am avut parte de
un eveniment mai puţin întâlnit pe cărările muntelui: o
foarte tânără viitoare mămică - fiica baciului - de două
zile se afla în durerile facerii şi era pe cale să fie
transportată pe cal până la Novaci, pentru a avea parte de
o naştere asistată de cadru medical specializat. Problema
era, că, pe lângă faptul că deplasarea se anunţa dificilă,
stâna rămânea doar cu strungar şi fără baci. Seara şi a
doua zi dimineaţa, oile mânzări trebuiau mulse pentru că
altfel le înţărca laptele. Stâna nu putea rămâne fără baci
iar strungarul – fratele fetei în cauză, nu era decât un copil
de vreo 10-12 ani. Noi, arbitrii, fiind dotaţi cu staţii radio
(nişte cărămizi de vreo 6 kg care aveau o bătaie de
transmisie foarte scurtă), ne-am oferit să luăm legătura cu
baza din Rânca şi, de acolo, cu primarul din Novaci –
domnul Porumbel, pentru a trimite o maşină de teren sau
„Salvarea”. Împreună cu Nae Popescu - şeful acţiunii am urcat până pe vf. Mohoru la altitudinea de 2 337 m şi
am vorbit direct cu primarul care poseda una dintre staţile
noastre radio de emisie-recepţie. Personal a venit cu o
maşină a Salvării. Drumul - actuala Transalpină - la
vremea respectivă era bine întreţinut şi destul de mult
circulat, mai ales cu maşinile de teren ARO, care
aparţineau, preponderent, propietarilor de oi cu stânele
aflate pe munţii din împrejur. Doar pe serpentinele de la
pasul Urdele drumul era mai prost. Din cauza ploilor
repezi de vară, în această zonă şi cea a muntelui
Dengheru, aflată pe versantul sudic în spre valea
Gilortului, ivirile de stânci cu colţii lor ascuţiţi răsăriţi din
drum puteau fi întâlnite la tot pasul. Nici în cele mai frumoase vise ale mele, care cunoşteam acest drum şi pe
care îl parcursesem perpedes de mai multe ori, de la
Cabana Obârşia Lotrului la Cabana Rânca şi invers, nu
credeam ca acesta să fie asfaltat şi modernizat la asemenea nivel...
În acest periplu montan, din 1992, am fost împreună
cu prietenul meu, Nae Popescu, mare cunoscător şi
iubitor al Parângului, şi botezat de cei apropiaţi cu
numele de „Nae Parâng”, autorul hărţilor „Munţii
Parâng” şi „Munţii Vâlcei” şi cel care m-a adus pentru
prima oară pe acest munte şi de la care am învăţat foarte
manifestări dureroase); astenie (scăderea intensă şi de
lungă durată a stării fizice şi intelectuale); tonifierea
uterului după naştere; antisudorific, mai ales al celor
care au transpiraţii nocturne repetate.
Ceaiul de salvie este tonic şi reconfortant, ajutând la
combaterea oboselii, mai ales la cei care călătoresc
mult şi au un program de muncă neordonat. Decât să
bei o ceaşcă sau ceşcuţă de cafea, mai bine să bei un
un ceai de salvie îndulcit cu miere şi aromat cu 2 - 3
feliuţe de lămâie.
Mod de administrare: Infuzie, 4-5 frunzuliţe la 250
ml.de apă clocotită. Se bea câte o cană după fiecare
masă.
Contraindicaţii: femeilor care alăptează li se
micşorează secreţia lactată.

Ştefan STĂICULESCU

NOTĂ
Ziarul apare cu 16 pagini, când poate, ca să respecte Legea 186/2003! Ziarul se
adresează cetăţenilor cu diverse preocupări culturale de la sat şi de la oraş. Articolele,
grafica, fotografiile nesemnate aparţin editorului. Autorii păstrează responsabilitatea
conţinutului.

multe, legat de munte şi capcanele lui, fiindu-mi şi primul
profesor în întocmirea hărţilor (ultima zi a vieţii sale l-a
găsit tot pe munte, dar nu pe acesta, ci pe Bucegi, unde se

afla împreună cu Cristel Berbec – prietena şi partenera sa
de călătorie, pentru marcarea unui traseu de drumeţie...).
Atunci, am întâlnit aici, pe pajiştea alpină de pe creştetul
muntelui Cărbunele, o imensă herghelie de cai, care

număra cu mult peste o sută de capete, exact unde astăzi
s-a înfiripat ca peste noapte un adevărat bâlci cu tarabe de
tot felul...toţi parfumaţi cu miros de mititei şi cârnaţi,
înconjurat cât îţi cuprinde privirea de caii putere ai căror
propietari şi-au „legat animalele” (parcat maşinile) pentru
a lua o gură de oxigen din înalturile muntelui.
Din acest mirific loc, aflat pe platoul înalt al
Cărbunelui (2000 m), unde panorama circulară a munţilor
se deschide spre toate cele patru zări, cei ce şi-au strunit
caii putere până aici, sunt răsplătiţi cu frumuseţea
înalturilor ce li se aşterne la picioare până hăt departe
peste creste. Pentru un automobilist este o privelişte
unică, care nu poate fi întâlnită niciunde în altă parte pe
drumurile de munte ale Europei.
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