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LECA MORARIU
„JURNALUL VÂLCEAN 1944-1948”
lexandru (Leca) Morariu (n. 13/25 iulie
1888, Pătrăuţi, judeţul Suceava - d. 15
decembrie 1963, Râmnicu Vâlcea) a fost scriitor,
publicist, folclorist, profesor universitar şi istoric
literar din Bucovina.
Tatăl său, preotul Constantin Morariu, a fost
scriitor naţionalist şi participant în „Procesul
Arboroasei”, intentat studenţilor de teologie
cernăuţeni în 1878. Era nepot de frate al
Mitropolitului Silvestru Morariu.
Leca Morariu a efectuat studii la Facultatea de
Litere şi Filozofie din Cernăuţi (1908-1912). În anul
1921 a obţinut doctoratul în filologie la Cluj, cu teza
“Morfologia verbului predicativ român”, elaborată
sub îndrumarea lui Sextil Puşcariu.
După absolvirea facultăţii, a predat ca profesor
suplinitor de latină şi română la Liceul „Principele
Carol” din Gura Humorului (1913-1914). După
începerea primului război mondial, a fost mobilizat
în perioada 1 august 1914 - 31 octombrie 1918.
A predat între anii 1922-1940 ca profesor la
Catedra de literatură modernă şi folclor a
Universităţii din Cernăuţi, îndeplinind şi funcţia de
decan al Facultăţii de Litere şi Filozofie (19361938). În paralel cu activitatea didactică, a îndeplinit
funcţiile de preşedinte al Societăţii “Armonia” şi
director al Teatrului Naţional din Cernăuţi (19331935).
Leca Morariu a desfăşurat o activitate culturală
extrem de diversă şi bogată la Cernăuţi: a fost
fondator şi director al revistelor "Făt-Frumos"
(1926-1944), "Buletinul Mihai Eminescu" (19301944), "Fond şi Formă" (1938-1944), a fost secretar
de redacţie la "Junimea literară" (1923-1927) şi
colaborator permanent la gazeta "Glasul
Bucovinei". El a cules şi publicat poveşti, poezii şi
cimilituri populare, a militat pentru constituirea
folcloristicii ca disciplină autonomă şi a ţinut zeci de
conferinţe despre folcloristică, Mihai Eminescu, Ion
Creangă şi familia Porumbescu, istro-românism etc.
De asemenea, a urmat cursuri de violoncel la nouînfiinţatul Conservator de muzică din Cernăuţi, deşi
era deja cadru didactic universitar.
Profesorul Alexandru (Leca) Morariu, însoţit de
soţia sa Octavia Lupu Morariu (1905-1992), a
părăsit Cernăuţiul la 21 martie 1944 fiind evacuaţi
în oraşul de pe Olt. În anii '44-'60 ai secolului al
XX-lea, ei s-au întreţinut, predând limbi străine şi
limba română, dar şi susţinând concerte camerale,
precum şi lecţii de violoncel, ghitară şi pian, în
particular, şi mai apoi la Şcoala de Muzică şi Arte
Plastice din Râmnicu Vâlcea. Pe lângă acestea, în
perioada 1945-1946, a epuraţiei, a comercializat
lame de ras, reascuţite. Ei au organizat şi condus
prima orchestră semisimfonică din oraş.
Leca Morariu a murit la Râmnicu Vâlcea, iar
apoi soţia sa s-a mutat în oraşul Suceava în anul
1967. Rămăşiţele pământeşti ale profesorului
Morariu au fost ulterior reînhumate în Cimitirul

A

LANSARE LA RÂMNICU
VÂLCEA - VOL III - OPERE
JURNALUL VÂLCEAN
1944-1948 SCRIS DE
LECA MORARIU
Joi 27 septembrie 2012, la Biblioteca Judeţeană
, ora 12, a fost lansat „Jurnalul vâlcean 1944 1948” al cunoscutului om de cultură Leca Morariu,
activ pe tărâmul artei literare şi muzicale, profesor
de l.română, franceză, germană, latină, şi de
violoncel, timp de 19 ani, după ce a fost evacuat din
Bucovina de Nord, la 21 martie 1944.
La manifestare au participat persoane care l-au
cunoscut pe autor, presa audio-video vâlceană,
membrii Forumului Cultural al Râmnicului - care a
şi organizat întreaga manifestare publică şi nu în
ultumul rând Maria Olaru şi Ion Olaru, doamna
Olaru fiind şi preşedintele Fundaţiei Leca Morariu
din Suceava. A moderat Ioan St. Lazăr şi au cuvântat: Petre Cichirdan, Maria Olaru, Petre Petria,
Gheorghe Dumitraşcu, Mihai Sporiş, Ion Soare,
Virginia Sturzu, Eugenia Stilea. Înainte de
începerea manifestării, conform unui obicei al violoncelistului Morariu-interpretarea Baladei de
Ciprian Porumbescu în semn de bun venit în
locuinta personală, elevul...a interpretat, la vioară,
această lucrare.

NOTE, REFERINŢE

„R

egionalismul cultural, departe de-a fi o ignominie, e - în orice ţară civilizată!... - un blazon de nobleţe precum trebuie să rămână un amvon
de năzuinţă către Excelsior. A voii să-l desfiinţezi cu
atotnivelatorul tăvălug, venit de undeva, dintr-un
cine ştie cât de îndepărtat centru, e o crimă şi, mai
ales - din fericire - o imposibilitate” (Leca Morariu,
„Regionalismul cultural”, în „Capitala”, VIII, 1943,
nr. 2295, 22 şi 23 sept., p.3, citat din „Cuvânt înainte”, de Liviu Papuc, la „Opere, Jurnal vâlcean ...”)
„Cum o fi acest (...) ca om? Om îi, ori coadă de
câine? Înţeleg: să aibă ceva vertebră şi demnitate şi
omenie, O-me-ni-e; că de presumţioşi şi lingăi şi
laşi suntem sătui şi arhisătui-mai ales în rândul dăscălimii. Pentru mine Omenia candidatului(ţilor) e
aproape mai importantă decât celelalte.” (Leca
Morariu, scrisoare din 31 martie 1935, BAR, Fond
„I.E.Torouţiu”, cota S 41 <<157>> / XLIV - notă 19
„Opere vol. III Jurnal vâlcean...” pag. 11)
„Numai la Cernăuţi, d. Morariu se ţinea la o parte de
tendinţa generală către fabricaţiile influenţate de
Apus, ce rupeau cu o tradiţie literară care e una din
cele mai preţioase moşteniri ale unui atât de zbuciumat trecut” (N. Iorga, „Domnii profesori şi literatura”, în „Cuget clar”, II, 1938, nr. 30, 3 feb., p. 466 şi
Liviu Papuc, notă 24, „Cuvânt înainte”, „Opere vol.
III Jurnal vâlcean...”, pag. 12)
„Dacă luat pe fiecare dimensiune în parte, folclorist,
dialectolog, istoric literar, compozitor şi violoncelist
de talent, Leca Morariu n-a atins cote maxime, personalitatea sa în totalitate merită atenţie, ca punct de
interferenţe.” (Constantin Ciopraga, „Centenar Leca
Morariu”, „Cronica”, 1988, nr. 30, 22 iulie, p.5 şi
„Cuvânt înainte” de Liviu Papuc, „Opere vol. III
Jurnal vâlcean...”, pag. 13)

„La Şcoala de Muzică, cu Leca
Morariu

„Pacea” din Suceava. În prezent, a fost înfiinţată
Fundaţia Culturală „Leca Morariu”. O stradă
centrală din municipiul Suceava îi poartă numele.
(Material

modificat prin adăugire din
Enciclopedia Liberă - Wiki - şi apărut în
romanul open „Oglinda”, de Petre
Cichirdan, Ed. Almarom, 2011)

( …)
P.C. – Fratele meu iubea mult violoncelul,
el, studiind contrabasul şi văzând în mine un virtual
violoncelist.
Spunea că violoncelul are voce umană. Trăise în
anturajul lui Leca Morariu (12), profesorul de la
Şcoala de Muzică condusă de Ionescu Basu (apoi,
clasa de violoncel a fost preluată de Teodor Geantă
(13), când Leca nu se mai putea deplasa normaltârşea picioarele şi avea un diabet acut).
R…. Leca a fost o mare pesonalitate!
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P.C. Leca Morariu a fost unul dintre
vâlcenii (adoptaţi) celebri, de cea mai înaltă clasă.
Pe lângă faptul că era un mare profesor de violoncel,
un mare cărturar, preşedintele Societăţii «Armonia»
din Cernăuţi, membru corespondent al Academiei
Române, fiul cărturarului bucovenean, Constantin
Morariu (15), pe care Nicolae Iorga (16) îl considera
unul dintre cei mai importanţi oameni ai timpului
prin ideea cărţilor şi a românismului exacerbat,
nepotul Mitropolitului Bucovinei (familia protectoare a lui Ciprian Porumbescu (17)), a fost şi soţul
unei pianiste excelente numită Octavia Lupu
(făceau în unele seri triouri muzicale cu profesorul
Neh, alterori cvartet, împreună cu pictorul Emil
Ştefănescu: violoncel, două viori şi pian).
R…. Facem ce facem şi ajungem iar la
interferenţă
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P.C.
Asta nu este interferenţă, este
sublima muzică de cameră, laboratorul de creaţie şi
cercetare al oricărui mare compozitor. Dar arta
adevărată, cea de competiţie este o continuă
interferenţă între domenii (fenomene) majoritatea
adiacente, complementare, alterori chiar opuse. Este
unul din marile miracole ale vieţii, în general, că nu
numai specialităţile pot interfera, ci şi oamenii,
înşişi, prin personalităţile lor, şi care în final se
cheamă câştig cultural, creaţie. Leca avea părul alb,
ca laptele, fiindcă în tinereţe un urs îi ieşise în cale,
speriindu-l. Avea o meteahnă frumoasă. Indiferent
de câte ori mergeai la el, te punea să-ţi ştergi tălpile
cu o perie de podele, deci nu-ţi dădea voie să te
descalţi, apoi îşi scotea violoncelul şi îţi cânta
“Balada” lui Ciprian Porumbescu (repet, ori de câte
ori mergeam la el)… apoi, vizita îşi urma scopul.

Violoncelul era instrumental lui deosebit de preţios;
multă vreme Vladimir Orlov (18)(marele nostru violoncelist de renume mondial) a venit la Vâlcea,
dorind să-l cumpere. Leca locuia în superba vilă de
sub Capela, deasupra garajului unde de o perioadă
funcţionează Agenţia Dacos (suntem în 2003).
R. …Cât ai studiat violoncelul?
P.C
O etapă de câteva luni la şcoala de
muzică cu Leca Morariu, apoi m-am dedat
atletismului, părăsind muzica interpretativă (nu şi pe
cea de ascultat). După o pauză de un an, am studiat
iarăşi câteva luni la el acasă, apoi, iarăşi, după o
pauză sportivă, la şcoala de muzică cu Teodor
Geantă (Publicitatea 1, 6-13 mai, 2003, Interferenţa
Artelor. De vorbă cu ing. Petre Cichirdan).”

Masacrul Prizonierilor Români de la Bălţi
Nicolae D. RUSU
Prin intermediul călugărilor români de la
Sfântul Munte Athos, ne-a parvenit o scrisoare
zguduitoare, pe care şi ei au primit-o pe căi
ocolite din partea Ierodiaconului Nicodim
Şchiopu din Bălţi, Basarabia.

«Î

n anul 1944, la năvala hoardelor ruseşti
care-au ocupat Basarabia, armata roşie a
făcut zeci de mii de prizonieri militari. În oraşul
Bălţi, au fost concentraţi cea. 50.000 militari ai
armatei române, care ţinuseră piept hoardelor
dezlănţuite. Din cei cincizeci de mii, 80% erau
români, iar ceilalţi erau aproximativ: cinci mii
germani, două mii unguri, iar restul cehi şi
polonezi. În Nord-Estul oraşului, unde curge râul
Răut şi se formează mlaştini, KGB a găsit locul cel
mai nimerit să amplaseze lagărul, înconjurat de
garduri înalte cu sârmă ghimpată. Chinurile acestor
prizonieri erau de neînchipuit: foamea era flagelul
numărul unu, însoţit de lipsa de higienă; bolile,
frigul şi umezeala produceau decese fără număr.
Din acel lagăr, unii mai curajoşi au evadat, dar au
fost mitraliaţi. Totuşi au mai fost şi fugari scăpaţi,
pe care nu i-a mai găsit nimeni, decât atunci când
s-au făcut singuri cunoscuţi, după destrămarea
Uniunii Sovietice.
Informaţii despre crimele petrecute în acest
lagăr s-au publicat în „Curierul de Nord” din oraşul
Bălţi, săptămânal al Basarabiei de Nord. Ziarul mai
apare şi acum, dar ştrangulat şi ameninţat de către
cei care urăsc tot ce este românesc. Din declaraţiile

celor evadaţi s-au stabilit
crimele KGB săvârşite în
Bălţi.
Toţi cei cincizeci de mii
de prizonieri au fost
împuşcaţi în ceafă de
militarii KGB-ului şi
aruncaţi în şanţurile mocirloase pe care tot ei şi leau săpat la ordin (exemplu tipic al asasinilor KGBişti, întocmai ca în cazul Katynului, unde diferă
numai numărul celor asasinaţi).
Îndată ce au fost date în vileag cele întâmplate,
s-au făcut sondaje în mlaştini, în anii 1991-1992.
Rezultatele au fost cutremurătoare: nici hârleţele,
nici lopeţile nu au mai putut fi utilizate din cauza
mulţimii scheletelor şi osemintelor răspândite în
aceste mocirle.
Inimile îndurerate ale bunilor români, ale
evlavioşilor creştini şi ale celor de la săptămânalul
„Curierul de Nord”, i-au împins pe aceştia să facă o
piramidă de oase şi cranii, care au fost strânse pe un
loc mai uscat, peste care s-a aşternut o mare
cantitate de pământ bătătorit şi s-a ridicat în felul
acesta un deluşor mai înalt, o movilă în trepte, tot
din ţărână, iar pe partea ei de sus s-a aşezat o troiţă.
Troiţa de lemn sculptat a fost darul credincioşilor
din raionul Răşcani, din apropierea Bălţilor.
Pe data de 7 mai 1992, s-a sfinţit această troiţă
de către Preasfinţitul Petre de Bălţi, cu sobor de
preoţi şi monahi, la care sfinţire au participat mii de
credincioşi români şi autorităţile orăşeneşti. Atunci,
cu ocazia cuvântului solemn, întocmit de
Ierodiaconul Nicodim Şchiopu, s-a lansat chemarea
ca pe acel loc să se construiască o „Biserică sau

Mănăstirea
Oaselor”,
pentru ca zi şi noapte prea
cuvioşii
monahi
şi
cucernici
preoţi
să
pomenească sufletele celor
50.000
de
martiri
nevinovaţi, ucişi mişeleşte
cu gloanţe trase în ceafă, de către militarii sovietici.
Preasfinţitul Petru de Bălţi a învestit ca preot
paroh al viitoarei „Biserici a Oaselor” pe tânărul
preot Valeriu Cernei, fost cancelar al Eparhiei Bălţi.
După aceea, lucrurile au luat o întorsătură
tragică: Preasfinţitul Petru a fost atacat cu arme şi
bâte chiar la sediul Palatului Episcopal, de un grup
de călugări şi preoţi, adepţi ai Arhiepiscopului
Vladimir Căntăreanu, care ţine de Patriarhia de
Moscova. Atacurile au fost extinse şi la cele două
mănăstiri din Eparhia de Bălţi şi mai continuă şi azi,
după doi ani, împotriva a tot ce este românesc.
În scaunul episcopal s-a aşezat şeful agresorilor
moscoviţi, arhimandritul trădător Marcel Mihăescu.
Biserica a rămas numai în proiect, un plan făcut de
arhitecţi inimoşi, din cauza lipsei de fonduri, din
cauza sărăciei, în care se zbate Biserica românească
din Basarabia, sub persecuţia moscovită.
Oare de ce nu se vorbeşte nimic despre acest
genocid împotriva poporului român? De ce nu se
stabileşte adevărul în privinţa masacrelor făcute
împotriva neamului nostru? Căci şi aceste crime
monstruoase ce sunt altceva decât tot holocaust,
trecut însă sub tăcere? Oare nici chiar morţii nu sunt
toţi egali în faţa lui Dumnezeu?»
Aici se încheie cutremurătoarea scrisoare a
cucerniciei sale, Ierodiaconul Nicodim Şchiopu.

Genocid ascuns
50 de ani!

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A HOLOCAUSTULUI
Cristian SIMA

D

upă ce, în primăvară, am expus la Budapesta,
la “Stamp Museum”, o gravură pe tema
“Human and Nature, Human and Technology”de
data aceasta expun în Italia , la Teramo, lucrarea
alăturată, tot o gravură. Expoziţia este deschisă cu
ocazia “International Holocaust Day”, când se
comemorează eliberarea “câmpului morţii “ de la
Auschwitz. Este organizată de “Laboratorio
Abruzzese di didactica della Storia” , la ea participă
118 artişti plastici din întreaga lume...Organizatorii
intenţionează itinerarea expoziţiei prin Italia,
deocamdată fiind anunţate ca locaţii: localitatea
L’Aquilla şi “Jewish Museum “din Roma. Am fost
invitat să particip la expoziţie de către unul dintre
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organizatori, distinsa doamnă
Tiziana Baracchi, artist plastic
şi om de cultură , pe care am
cunoscut-o la un salon de artă
în Germania, cu care am
rămas în contact, făcând cu
dumneaei chiar un schimb de
lucrări. Astfel, reciproc, avem
în colecţia particulară, fiecare,
o lucrare de a celuilalt. De fapt
eu am mulţi prieteni artişti în
întreaga lume cu care am făcut
schimb de mici lucrări prin
poştă de-a lungul timpului şi
mă pot lăuda astăzi cu o colecţie serioasă formată
astfel. Chiar am de gând, cât de curând, să deschid

o expoziţie cu aceste lucrari, pe care am so intitulez, probabil : “Eu şi restul lumii ”.
In vara aceasta am fost invitat să particip
la o expoziţie la “National Museum of
Contemporary Art” din Seul, Coreea, unde
organizatorii chiar au facilitat schimbul de
lucrări între participanţi. Astfel, gravura
trimisă de mine a fost aleasă de un artist
japonez, Shuzo Azuchi Gulliver, el
trimiţăndu-mi, la rândul lui, o lucrare.
Prin aceste schimburi, opera de artă
devine parte a unui “happening”, (o
întâmplare artistică), specie de artă
practicată astăzi pe scară largă în lume sub cele mai
diferite forme.
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100 de ani de la naşterea istoricului de artă

GHEORGHE POPESCU-VÂLCEA
Mihai POPA

S

Bisericească a
Patriarhiei
Române, pănă la
pensionare.
Specialist
reputat în arta
bizantină, ne-a
lăsat în 1940,
,,Simbolul crucii
în gândirea şi
arta creştină”
; 1941,
„Consideraţii
asupra
artei
bizantine”; 1989,
,,Cărţile populare

-a născut la 9
august 1912, în
Copăceni, jud. Vâlcea,
din părinţi ţărani.
Cursurile primare le-a
făcut în satul natal,
cele secundare, în
oraşul
RâmnicuVâlcea. A urmat
Seminarul teologic „Sfăntul Nicolae" din
Râmnicu Vâlcea în perioada 1924-1932 şi ale
Facultăţii de Teologie din Chişinău între 1932Logofătul Petrache, Autoportret
1936, luîndu-şi licenţa în teologie. Urmează apoi
(„Erot. 1787”)
cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie la
Bucureşti şi ale cursurilor Institutului de Artă miniate şi ornate”.
După o muncă asiduă de documentare,
bizantină şi a sud-estului european de la
încredinţează
tiparului albumul ,,Miniatura
Universitatea din Strasbourg, precum şi cursurile de
Artă creştină şi Bizantinologie la „Ecole Pratique romănească” în anul 1981, afirmănd: ,,Dorinţa
des Hautes Etudes” din Paris. Elev al bizanti- iluştrilor noştri înaintaşi-exprimată aproape în
termeni de poruncă de către Bogdan
nologilor André Graber,
Petriceicu Haşdeu şi Ioan BogdanGabriel
Millet
şi
se împlineşte astăzi prin nobila
I.D.Ştefănescu. Îşi dă doctoiniţiativă a editurii Meridiane de a
ratul în Arte la Facultatea de
publica seria <Manuscris> cu
Litere şi Filozofie a
scopul de a explora şi valorifica pe
Universităţii din Bucureşti.
cale editorială, în condiţii grafice
Ca ofiţer în rezervă ia parte
optime, tot ceea ce s-a mai păstrat
la războiul anticomunist din
din tezaurul miniaturisticii şi
răsărit, fiind decorat cu
caligrafiei romăneşti” (Miniatura
Ordinul
,,Coroana
Romănească., Editura Meridiane,
României", cu spade, în
Bucureşti, 1981, p.8.)
gradul de Cavaler cu panglică
A inteprins nenumărate cercetări
de ,,Virtute Militară". Este
legate de motivul iconografic
iniţiatorul, în 1947, imediat
,,Hristos-viţa de vie”.
după ocuparea Romăniei de
În 1993 îi apare la Editura
către sovietici, al mişcării de
IBMBOR, Bucureşti cartea de
rezistenţă ,,Vlad Ţepeş II",
versuri ,, Cuvinte din temniţă”.
contra comunismului.
Dionisie
Ecclesiarhul,
Dincolo de marile teme ale poeziei
Manifestele grupului se
tipăreau şi multiplicau sub Voievodul Cantacuzino, doamna Maria româneşti de detenţie, în genere,
şi fiul lor Gheorghe
prezente şi în lirica sa (boala,
nasul Siguranţei la Ministerul
(„Condica m-rii Cotroceni, 1799-1806”)
foamea, suferinţa, cumplitele
Cultelor unde, în 1947,
Gheorghe Popescu-Vâlcea era director. Aici era avataruri ale “reeducării”, credinţa în Dumnezeu şi
acompaniat de prietenul său, preotul de la Biserica dorul după lumină şi liberate al deţinutului politic),
poezia lui Gheorghe Popescu-Vâlcea
Stavropoleos din Bucureşti,
impresionează prin rafinamentul
cu un nume înădit şi el de la
expresiei
şi
delicateţea
satul de origine tot din Vâlcea,
sentimentelor. “Bate vânt de toamnăDumitru
Iliescu-Palanca.
afară,/ Printre ramuri plâng castanii,/
Preotul Iliescu primea chiar în
Peste viaţa mea amară,/ Pică frunze,
altarul Bisericii
„Sfinţii
zboară anii.// Peste ţarini pustiite,/ de
Arhangheli Mihail şi Gavril"
de-asupra se cern norii,/ Dorm
jurămintele celor ce aderau la
zăvoaie ruginite,/ Către zări se pierd
mişcarea de rezistenţă. Arestat
cocorii.// In pridvor, bătrâna mamă,/
în 1948, torturat la M.A.I şi
Toarce-n caier şi veghează,/ Varsă
condamnat de Tribunalul
lacrimi în năframă,/ Aşteptând ca să
Militar Bucureşti la 20 de ani
mă vază.// De la biata gându-mi vine
de muncă silnică, execută 16
/ La mormântul fetei, care,/ A murit
ani în temniţele de la Jilava, Dionisie Ecclesiarhul,
gândind la mine,/ A murit de dor şi
Văcăreşti, Aiud, Lugoj şi
Voievodul Constantin
jale.// Peste lespezi funerare,/ De
Gherla.
Ipsilanti.
frunziş şi iederi pline,/ Arde-un muc
În închisoare a scris un imn
Voievodul Şerban şi
al rezistenţei naţionale care arhimandritul Visarion de lumânare,/ Ţes păinenjenii ruine.// Dinspre
„se bătea la perete" în („Condica 1799-1806”) zările de-acasă/ Mă întorc din nou în mine,/ Greu
surghiunul mă apasă,/ Si cătuşa strâns mă ţine
închisorile rezistenţilor (“Voi,
ce-aţi căzut în cătuşe, şi fiare, / Voi, ce-aţi căzut pe (…)”. A murit la 7 aprilie 1998.
altarele sfinte,/ Voi, schingiuiţi fără de cruţare/
Lauri prinos, lacrimi pe morminte.// Lupta voastră,
Bibliografie:
jertfa noastră,/ Toţi jurăm, vă vom urma,/Jertfa Dr.G.Popescu-Vălcea ,,Miniatura romănească”,
voastră-i viaţa noastră,/ N-am trădat, nu vom Editura Meridiane, Bucureşti, 1981;
trăda…”).
Ghe.Popescu Vălcea ,,Cărţile populare miniate şi
A fost eliberat prin graţiere în anul 1964.
ornate”, Editura Meridiane,Bucureşti,1989;
A lucrat ca inspector general de specialitate, Ghe.Popescu-Vălcea ,,Cuvinte din temniţă”,
vicepreşedinte şi profesor la Comisia de Pictură Editura IBMBOR, Bucureşti,1993.

ION I. PARAIANU
SE OTRĂVEŞTE LUMEA
Legaţi şi azi de-ale plugului vechi coame
ne mai târâm în urma vitelor tăcuţi
şi învăţăm să tot răbdăm de foame
după „metoda paşilor mărunţi".
Savanţii scot tratate la Academie -,
e concurenţă pentru orice mâine.
Pasă cuiva că unul dintr-o mie
are pe masă bucata lui de pâine.
Noi, disperaţi „din primăvară până-n toamnă",
plângem la unison pe-o coardă de vioară
şi n-am dori, când unii vor da seamă
cândva, să fie şi ultima oară.
Nu dîntr-o lege-a noastră, omeneasc-a firii,
ne ducem grija vieţii de atâţia ani,
ci pentru câte s-au jertfit martirii
şi pentru viaţa noastră aspră de plugari
Când cei mai mulţi, cândva, „au vrut pământ"
jurând că, nici Hristoşi sâ fie, n-au scăpare.
(Deşi Hristos este al Lumii Sfânt),
„ai noştri sfinţi" în ce Legi au scăldare ?
Cum pot fi aşa ridicoli în vreme plină de criză,
când noi păstrăm mereu în minte
atâtea neajunsuri reieşite dintr-o analiză,
iar ei socot, ca alţii, că mai „lipsesc morminte".
Putem pune noi speranţa într-o mană dintr-o rouă,
când atâtea gânduri sumbre nu pot să ne mai aline
şi oriunde-n ţara asta, când doream o viaţă nouă,
din dragoste arzândă de moarte se tot repetă crime ?
Actorii de scenă - titulari de cabinetesunt surzi, când lumea e buimacă
şi strigă întruna de foame şi sete,
iar ei iscă scandaluri, s-o facă, să tacă.
Bătrâni şi copii, şi nu mai ştim câţi sărmani
îşi târăsc ca viermii o viaţă strivită
de nelegiuirile, care stau în picioare de ani
şi nu doresc, niciodată, sa fie duşi în ispită .
Alergaţi, cetăţeni, degrabă la urne !
E timpul să-i ridicăm pe soclu' de piatră,
să nu poată nicicând cineva spune
ca n-au vrut chiar ei să-şi vadă moartea o dată.
încep să pută hoituri, le pipăi pe orbeşte;
s-au încurcat nerozii în mrejele măririi,
iar stricăciunea în capul de la peşte
se simte în adâncuri, dar o resping martirii.
Ziua de azi, de mâine, nimeni n-o mai iubeşte,
că în haosul produs lumea se otrăveşte.

CU TRUDĂ
Ne asemănăm ca fiinţe:
stăm vertical faţă-n faţă
ca două bibelouri
aşezate cu dragoste pe masă.
Ne iubesc ai casei şi alţii
ca pe pietre nestemate.
Ne-am şlefuit rostogolindu-ne din munţi
pe povârnişuri şi pe pietrişul din ape.
Am suferit să devenim rotunzi,
deşi unii sunt bănuitori,
că le-am scăpat de mult din mâini
şi chiar din priviri deseori.
Ne-am aşezat puternic pe soclu,
cu trudă am ridicat această zidire.
Şi vine lume şi lume
de pretutindeni să ne admire.
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Mihai Sporiş, critic literar. Trei recenzii de carte

Bendisa: lumina
E

ste romanul-poveste al scriitoarei din
Târgovişte, Atena Gabriela Stochiţă, apărut la
antipozi cu sprijinul scriitorului româno-australian
Octavian Sărbătoare, în Mai 2012 la Sarbatoare
Publications, Sydney. NSW. Cartea, o realizare
frumoasă, ca obiect în sine, se bucură de
referinţele competente a doi oameni de cultură,
care fiind departe de acel acasă cu rădăcini
străbune, sub tensiunea dorului, trăiesc amplificat
substanţa mitică a cărţii. Dr. George Coandă (membru al Academiei Americano-Române de Arte şi
Ştiinţe din S.U.A.) în prefaţa romanului remarcă
scriitoarea autentică,cu viziune, influenţată tematic
de un zamolxian. Remarcă utilitatea unor lecturi
curate, luminoase într-o perioadă cu multă
maculatură, învălmăşită de marasm, aproape horor,
dar şi structurarea cărţii, fluenţa scriiturii, utilizarea
unor simboluri sacre pentru potenţarea misterului şi
resuscitarea unei istorii prea ocultate. Referinţa
dacistului consemnată pe coperta IV ne dă una din
cheile de descifrare a tâlcului cărţii: suntem un neam
de nemuritori, trăind solar şi pământean dualitatea
mamă-tată pe numelor sfiinţite de demult: Bendis
(zeiţă amazoană, stăpâna plaiurilor), Zalmoxe,
înţelepciune adâncă şi simultan cerească.
Puşi în temă fiind, inclusiv de citatul din
Rugăciunea unui dac (iată-l şi pe M. Eminescu,
recomandându-ne peste vreme să ne iubim
strămoşii!), parcurgem cu mult interes cele patru
părţi ale cărţii ca un imn dedicat luminii.

În urmă cu câţiva ani se
da
o
recomandare…
europeană, asupra modului
de tratare a istoriei. Spiritul
ştiinţific, rece, arid cerea, pe
şleau, demitizarea istoriei.
În
acelaşi
timp
recomandările turistice de
pe meleagurile elene, ce
colcăie de mitologie te
îndemnau să-ţi trăieşti miturile fără inhibiţii. Între
istoria celor foarte puţini specialişti în domeniu şi
adevărul istoric omeneşte posibil se căsca, în mod
voit, poate cu scop politic şi propagandistic(?!) o
adevărată prăpastie. Lumea globală îşi proiecta
propria viziune asupra ce va să vie! Trebuia să
desfinţeze spiritul naţional, să se abolească
fascinanta tradiţie, meşteşugurile, să se unifice,
cumva, credinţele. Efectele au fost contrare, în ceea
ce-i priveşte pe români: Daciştii şi-au ţinut vreo 14
congrese, localităţile şi-au rescris monografiile,
manualele de istorie alternative (scrise la comenzi
internaţionaliste în care Fundaţia Soroş a fost
campioană, prin susţinerea ideei!) au fost rapid
contestate şi au apărut din societatea civilă, pe cont
propriu (fără sprijin din resurse publice!) numeroase
cărţi cu subiect istoric. A apărut şi o literatură cu un
abil amestec al ficţiunii, cu mitologia răspunzătoare
de încifrări ale adevărului transgresat în legendă, cu
trăirea desacralizantă a pieţei mondiale cu actorii ei.
Să amintim aici de Pavel Coruţ, în principal, într-un
curent în care o încadrăm şi pe scriitoarea din
cetatea de scaun a Târgoviştei.

Ghidul Mănăstirilor şi Schiturilor din
România

A

apărut la Editura Fortuna din
Râmnicu Vâlcea în 2012,
realizat de însuşi directorul Emil
Catrinoiu, al prestigioasei edituri.
Ivirea acestei cărţi, de mare utilitate
turiştilor şi pelerinilor, este
competent şi riguros argumentată în
prefaţă şi pe coperta IV de autor. O
carte frumoasă cu chipul luminos al
bisericii Patriarhiei, pe coperta I, ne
oferă pe lângă prezentarea structurată
a fiecărui lăcaş de cult (nume, viaţă
monahală, adresă, acces rutier şi

C.F.R. , istoric) Harta administrativă a
Mitropoliilor, Arhiepiscopiilor şi
Episcopiilor din România, copertaII ,
Calendarul Hramurilor Mănăstirilor
şi Schiturilor din România, Indexul,
în ordine alfabetică şi cel ordonat , tot
alfabetic, după judeţele României, al
celor 668 de schituri şi mănăstiri din
România cu viaţă monahală. Autorul
dă lămuriri, privind regulile de
comportament în mănăstiri şi schituri
şi ne oferă de asemenea un glosar şi
desluşirea abrevierilor. Bibliografia

O iubire mărturisită…ghid

F

enia Driva, din Călimăneştiul nostru iubit, ne
transmite o nouă mărturie, ca o epistolă
anuală a iubirii, cum rar poţi constata la alţii, poate şi
ei îndrăgostiţi de locuri, prin atâta fervoare şi
consecvenţă. Pretextul? Călimăneşti, Căciulata,
Cozia ghid istoric, cultural, turistic, o carte nouă
despre locurile natale apărută la Editura Silviana,
Râmnicu Vâlcea, 2012. Am fost pus într-o oarecare
încurcătură de frumoasa carte ce se recomanda drept
ghid turistic. Studiasem Ghidul… primit de la Emil
Catrinoiu, privind desfăşurarea pe teritoriul
României a schiturilor şi mănăstirilor, vreo 668 de
direcţii ce aveau nevoie de îndrumare clară şi acum
pentru un areal dens, concentrat la intrarea în defileul
Oltului de la Cozia, primeam tot un …ghid. Între
două cărţi frumoase, scrise bine, cu evidentă
utilitate, încercam să mă dumiresc, privind diferenţa
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specifică.
Am procedat… geometric.
Am considerat un cerc, conţinând
cartea Feniei, într-un
cerc
naţional al ghidului primit de la
Emil Catrinoiu, proiectate,
evident, la o anumită scară care
să-mi permită să stau pe
circumferinţa
cărţii
despre
Călimăneşti, Căciulata, Cozia…
pe care o ţineam în mână, dar cu
fruntea, căutând orizontul foarte
îndepărtat
al
fruntarilor
României. Una mă lua de mână
să-mi arate Ţara cea mare, să mă facă părtaş la
geografia cea mare a neamului căruia îi aparţinem,
încercând să ne lărgească dimensiunea orizontului şi

Povestea cărţii este ţesută să ne păstrăm candoarea
coplăriei, copilărie a neamului nostru geto-dac,
căruia un moment istoric neprietenos i-a schimbat
certificatul de naştere. Nişte notari aserviţi
imperiilor, schimbându-ne data naşterii, numele şi
trecând cu vederea toate rădăcinile, cele încă vii.
Avem tradiţia, acest suflet tăcut şi continuu lucrător
în firea-ne legată de cer şi pământ. Povestea noastră
trebuie însă lăsată copiilor. Personajele se
recomandă subtil. Şi-au luat numele din legendă să
ne ţină vie credinţa în nemurirea sufletului: Cerion
(cer+Ion), Arian (trimitere la spaţiul arian, cu
bărbaţii înalţi şi blonzi, cum vor fi fost geto-dacii!),
Ilarion (dacii fraţi buni cu ilirii!), Dachiana
(individualizarea maternităţii dacice!), Silian
(stareţul amintind silnicia răbdării învingătoare, de
sciţi şi de solaritatea slujită a numelui Ilie!), Bendisa
(sora soarelui , după cum Artemis-Diana era sora lui
Apolo!) . În romanul –poveste apare şi trimiterea la
realitatea Olteniei de sub munte: Polovragi (Apolo
vraciul, peştera, cheile Olteţului cu crucea din
vecinătate, deasupra căreia, cu adevărat, se rotesc
vulturi, Mănăstirea de călugări cu efigia muntelui
sfânt în fresca pridvorului bisericii), lupul alb?
Suntem în ţinutul lupilor getici!
Scrisă sub semnul infinirii curgerii, cartea
sugerează ciclicitatea regeneratoare în alternanţa
luminii cu întunericul, a stării de veghe cu somnul,
luminat de vis. Salutăm cu respect pe cei ce au dat
viaţă acestei cărţi frumoase, între care Bendis,
merită o recunoştinţă specială, pe care o transmitem
la Târgovişte.

selectivă, căreia îi adăugăm noi uriaşul pelerinaj al
autorului în timpul şi orizontul creştin ortodox
românesc şi nu numai, ne arată pe cercetătorul nu
doar al izvoarelor scrise, dar şi, la faţa locului, al
pisanilor. El este cercetător al chipurilor interioare şi
exterioare al bisericilor, case ale Domnului (vară,
toamnă, iarnă, primăvară), dar şi trăitorul cu evlavie
a celor sfinte, cu bucuria comuniunii cu semenii săi,
pe la hramurile unde se adună mulţime de popor ca
dovadă a unităţii sub patronajul unor domni deveniţi
sfinţi.
Cartea este dedicată celor ce au colaborat la
întocmirea ei, tuturor celor ce au avut norocul să-l
cunoască pe omul de suflet Emil Catrinoiu, să şi-l
facă prieten de nădejde. Îl preţuim pe omul Fortunei
ca pe un prieten câştigat demult şi îi mulţumim
pentru darul său, văzând în el un dar pentru tot
românul în cărarea lui de Dumnezeu.

să ne dea o cută a frunţilor, în plus.
Cealaltă mă ţinea strâns de mână să
mă ducă în curte să-mi arate
filigranul, îndelung ţesut şi irigat de
sângele unei inimi, foarte personale,
rezonantă bătăilor de inimă a celor
ce se vor fi ivit de acolo, din cecul
cel strâmt. În afară, către departe,
trebuia privit rece, cu detaşare de
simţul pipăitului, gustului, văzului,
mirosului, auzului, dar cu conştiinţa
trează a îndelungii învăţături de
minte. Pentru acest lucru ghidul
spre depărtări mă convinsese.
Îndrumarul inimii spre inima locului în care te vei fi aflat ocazional,
ghid şi el, altfel de ghid, este o carte
a unui sine, care dă din sinea locului iubit, ca o
scriere monografică, sentimentală, cu toate simţurile
treze (gustul şi mirosul apei izvoarelor minerale, al
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aerului, adiind vânticel cu aroma fâneţurilor, a
poamelor, al fumului tămâiat purificare şi a mirului,
ori aghiasmei cu busuiocul topit să ne
binecuvâteze; văzul trezit cu silueta masivului
Cozia, a umbrei mănăstirii în apele verzui al
stăvilitului Olt; auzul, desluşind dangătul
clopotelor de aproape de la aşezarea clopolniţelor
Coziei, vechi şi noi, ale Bolniţei, ale Ostrovului,
supravieţuind pe o insulă nouă, dar desluşind uneori
şi freamătul sonor de la Turnu, ori Stânişoara în
amestec cu fiorul cetinii; pipăim aerul cu nările, apa
cu mângâierea ei termală a adâncului, ori răcoarea
izvoarelor dulci, focul, ori asprimea iernii, le
ostoim în prelungirea celor case ale noastre, în
casele ospeţiei, unde cei ce poposesc trebuie să afle
că sunt într-un loc binecuvântat de Dumnezeu şi
împodobit de dragostea oamenilor trăitori pe aici,
sau îndrăgostiţi de locuri, după ce le vor fi cercetat
cu mintea şi cu sufletul.
Ghidul, tratare monografică, este o adevărată
carte de vizită pe care ar trebui să o primească
fiecare nou oaspete, la trecerea lui, prin cercul de
definiţie. Ar trebui să se găsească pe fiecare noptiră
din camerele de odihnă, aşa cum la orice hotel din
lumea largă, ce se respectă, există o… Biblie. La
ieşirea… în curte, după o sumară răsfoire (cartea
structurată riguros, are informaţiile necesare foarte
accesibile, o ierarhizare coerentă dumireşte foarte
importantul, de obişnuit, utilitatea fiziologică de
rafinamentul unui gust pentru cele culturale,
provocările pentru cercetarea vecinătăţilor în
funcţie de durată evadărilor programabile în
afara… cercului), ceva te ia de mână şi povestea din

cortex se desluşeşte firesc. Aici se ascunde Fenia în
vibraţia ei consonantă bătăilor de inimă ale locului,
iar cadenţa paşilor sigur lustruieşte miile de urme
ale paşilor îndrăgostiţi de locuri ai autoarei.
Provocaţi la amănunte, fără a cârti în vreun fel
asupra unui lucru făcut cu pasiune, sugerăm
autoarei ca la o ediţie viitoare (sigur va fi, pentru că
o astfel de carte lăsată, din întâmplare, prin
pensiuni, hoteluri, la chioşcurile de promovare
turistică, se va… topi iute!), să sublinieze, special,
câteva amănunte importante:
Oltul, beneficiar şi el al cărţii, ca un imn dedicat,
este cel mai lung râu al României cu o curgere
integrală prin ţară şi nu este comparabil, nici cu
mama Dunăre europeană, nici cu Mureşul partajat
la vărsarea în Tisa cu Ungaria, nici Siretul, ori
Prutul care îşi au izvoarele în Ucraina. Asta ca un
semn de respect pentru frumosul nostru râu cu
numele încifrat demult în altare;
Prezentul adaugă şi el însemnele care apoi devin
trecutul foarte apropiat. L-am adăugat în cimitirul
Bolniţei pe Dumitru Panu Misăilescu, însă faptul că
este autorul pomenitei cruci de pe muntele Cozia şi
al paraclisului de la Stânişoara nu se cunoaşte şi
aceste informaţii nu sunt valorificate în scop turistic, ori de pelerinaj;
Recuperare blazonului cantacuzin, pentru Valea
Oltului (Călimăneştiul fiindu-i perla coroanei!)
trebuie să nu scape nici un amănunt. Credem că aici
putem recupera: motivul alegerii hramului:Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul, (29 August)
pentru Schitul Cornet, este un Cantacuzino…
decapitat; crucea de la Mănăstirea Turnu (luată de

la Robeşti de pe locul accidentului de automobil,
mortal, din 1927 al primarului Bucureştiului, Mihai
Cantacuzino.), este un important însemn
cantacuzin;
Am fi subliniat mai apăsat, pentru că acest lucru
nu a prea intrat în conştiinţa publică, faptul că
Mănăstirea Cozia este necropola familiei lui Mihai
Viteazul ;
Vorbind despre amenajarea hidroenergetică a
Oltului, cu centrul ei de greutate, chiar la
Hidrocentrala Turnu (cea mai mare de pe cascada
de hidrocentrale a Oltului!), dincolo de răul provocat prin afectarea curgerii naturale, trebuie
surprinsă necesitatea noii curgerii, cu imensele ei
beneficii şi că acest destin fusese anticipat, după
posibilităţile tehnice ale trecutului, de însuşi Matei
Basarab care îşi pusese morile de hârtie între Turnu
şi Ostrovul de azi, locuri acum hărăzite unor
proiecte megaenergetice;
Am dori să se insereze şi posibilele trasee
turistice, de pelerinaj în Loviştea (Gruiul Lupului,
Blănoi, Boia, Târgul de la Titeşti, Posada de la
Perişani etc.).
Mulţumim autoarei, Fenia Driva nu doar o
prolifică scriitoare despre oameni şi locuri, în care
Călimăneştiul este chiar în inimă, ci mai ales o
conştiinţă culturală vie, un factor de emulaţie
culturală, într-o vreme în care mai multe se
năruiesc. Să ne trăieşti şi să nu uiţi ca ţi-am citit
epistola acestui an, ţi-am răspuns şi aşteptăm
continu, mulţi ani, gândul tău.

IOANA OLTEANU: „JURNAL DUHOVNICESC”
Petre CICHIRDAN

A

părută cu Binecuvântarea ÎPS. Calinic,
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, în
2010, Editura şi Tipografia Nectarie Kefalas, în
tehnoredactarea Elenei Deaconu şi Paul Adrian
Cristescu, în corectura şi prefaţarea cunoscutului
profesor din Curtea de Argeş, Constantin
Voiculescu, volumul Ioanei Olteanu „este o carte de
poezii creştin ortodoxe (...) care exprimă ideea că
într-o lume atât de profană, cum este cea
contemporană, poezia fiorului religios nu poate fi
decât un dar venit de la suflet cu mare credinţă în
Dumnezeu şi îndreptat către cei mulţi...”
Nu credeam însă, dat fiind carcterul total
religios, ca într-o carte scrisă în stilul unei culegeri
de rugăciuni să întâlnim o atât de reuşită construcţie
de idei spirituale, versus, aproape mereu, realităţilor
omeneşti - eticii şi moralei societăţii contemporane... Construcţie bine legată, cu un lexic
bogat-variat, poezii în care rima nu este forţată, din
contră, parcă vine de la sineşi, nu se caută. Ceea ce
remarcăm, cum spuneam, realitatea înconjurătoare
este pusă în tasul cântarului divin...”Ţi-ai vărsat
acum mânia/ Peste toată România/ Dar revarsă-ţi
mila Ta/ Peste suflarea din ea/ Că deşi noi suntem
răi/ Suntem totuşi fiii Tăi/ Şi suntem zidirea Ta/ O
Doamne nu ne lăsa!...” („O, Doamne, ai
îndurare!...”, pag. 54)...Nu, nu resimţim ethosul
(uşurinţa) popular, poate cât de cât o lejeritate în
versul cu metrică scurtă.
Volumul se deschide cu poezia „Jurnal
duhovnicesc”, aceasta, dovedindu-se ca o adevărată
prefaţă a întregului volum, în care autoarea se
destăinuie, privind menirea versului, dar şi a vieţii
ei: „Acest jurnal e însăşi viaţa mea,/ Vi-l las, acum
iubiţi creştini, drept mărturie,/ Chiar dacă eu n-am
vrut să fie-aşa,/ Nu voia mea, ci voia Domnului să
fie!” (pag. 5). Tot în acest început de drum, Jurnalul

duhovnicesc, Ioana Olteanu se teme de reproşul
dumnezeiesc de a nu transmite mai departe
„talantul” dat dintr-un început şi netransmis: „Dacă
talantul ce mi-ai dat odinioară/ L-aş ţine ascuns, la
ce mi-ar folosi,/ Şi ce-o să-i spun când Domnul o
să-mi ceară/ Să vadă ce-am lucrat sprea-l înmulţi!”
...Primeşti har dar trebuie a şti a-l folosi, şi, foarte
important, a-l transmite mai departe!
De la începutul volumului
sesizează diferenţa care există
în viaţă la naştere-creştere,
între naşterea involuntară,
omenească, şi renaşterea
matură prin mărturisirea
totală în Dumnezeu...”Slavă
Ţie, împărate,/ Căci prin
Tine-am renăscut.” („Imn de
slavă”, pag. 6)
Asumarea
păcatelor
omeneşti, inevitabile, constituie baza de plecare în acest
lung drum dintre naştere şi
moarte, mărginit de ispitele
vieţii - ca dar primit; asumare,
reprezentând esenţialitatea
materială în această construcţie,
sfântă
putere,
credinţa în Dumnezeu: „...Şi să mă ierţi, ca un
Preabun Părinte,/ Căci dintre oameni,/ Sunt cel mai
păcătos.” („Rugăciune pentru iertarea păcatelor”.
Jertfa propriului eu (nu alter ego) întru mântuirea prin Iisus este tema acestui al câtelea?! poem
religios de început: „Te rog, Iisuse!” (pag.8) din
care selectăm două stări specifice iubirii creştine,
vieţii model, viaţa Mântuitorului: „Te rog, Iisuse,
ajută-mă să fiu ca Tine,/ Şi-atunci când cineva îmi
face rău,/ Eu să răspund la rău, cu bine,/ S-ascult
întotdeauna sfatul Tău. (...) Ajută-mă să merg pe
calea Ta,/ Şi dă-mi credinţă, nădejde şi iubire,/ Să

nu mă mai abat vreodată de la ea/ Căci este calea
către mântuire”.
Iată, deci, Imnul de slavă: definiţie; Rugăciune
pentru iertarea păcatelor: conţinut; Te rog Iisuse:
îndemn de viaţă; totul axat să formeze o construcţie
de viaţă în spiritul şi demnitatea unei puternice
credinţe. Acestei axe, primare, condiţie esenţială a
unei vieţi de om cu minim păcat, îi este aplicată în
contrasens, poema spirituală
„Îndemn spre pocăinţă”, care
parcă încheie acest prim
(nepronunţat) ciclu, care este
omul şi Dumnezeu Iisus. Ne dă
de înţeles poeta, că suntem exact
acolo unde nu trebuie. C-am
părăsit pe Hristos, am părăsit
credinţa, zi de zi ne urâm tot mai
mult; spune domnia sa, atenţie,
avem nevoie de pocăinţă: „Cum
patimile-au pus stăpânire pe noi,
Cum mergem afundaţi până-n gât
în noroi, Cum ura şi vraja pe toţi
ne-au răpus, De ce nu vedem
oare, unde-am ajuns?” (pag.10).
Volumul continuă şi mai mult
pe linia dintre mistic şi realitate,
dezvoltă versul către icoana
luminoasă a Maicii Domnului, principalii sfinţi, şi
adânceşte şi mai puternic diferenţa dintre idealul
spiritual şi realitatea lumii contemporane aflată,
iată, la începutul unui mileniu trei, controversat în a
fi sau a nu fi în adevărul lui Iisus, cuplat cu cel al
omului.
Poezia Ioanei Olteanu vine ca un dicteu dinspre
Părinţii noştri veşnici, din Ceruri, şi spre fericirea
ei-autoarei-se aşterne cu profunzime, în sufletele
noastre.
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TEODOR FIRESCU
„PRIVIND TĂCEREA
ALEXANDRU TOMA FIRESCU”

L

a Editura SITECH, Craiova 2010, a apărut
volumul închinat lui Alexandru-Toma
Firescu, scris de fratele său mai mic, Teodor Firescu,
la autor, existând menţiunea „Ediţie îngrijită de ...”.
Îmi place să cred, totuşi, mie, că autorul unei cărţi
este cel care o face...E drept mai puţin „jurnalele”
Am primit cartea de la Teodor, i-am solicitat-o,
când am auzit de ea, fiindcă Alexandru Firescu, în
2003, în revista de cultură „Raţiunea” îmi dedicase
un articol (pentru mine tulburător) despre expoziţia
de pictură Carmina Burana pe care o avusesem la
Craiova, la Sala Radio. Aşa că am vrut să-l cunosc
pe acest om, care, din păcate, nu mai este printre noi
şi despre care, fratele meu din Craiova mi-a spus
când l-am întrebat, că este un om deosebit, mare

cunoscător de literatuă şi artă;
altfel spus, că este un tip „ca şi
tine” (eu) care nu are graniţe în
înţelegerea artelor (credea întro inter-ferenţă a lor). A mai
adăugat fratele meu-Modest
Cichirdan, că tot ce s-a întâmplat bun în Craiova i s-a
datorat lui Alexandru Firescu...
Citind cartea datorată lui
Teodor Firescu, am întâlnit
păreri asemănătoare, cu mult mai multe argumente,
şi toate (părerile) bine argumentate.. .Scriu despre
ilustrul om de cultură (secretar literar al Teatrului
Naţional din Craiova, redactor la nu ştiu câte

SUPREMA AVUŢIE
Petre Cichirdan, un artist complet
Alexandru FIRESCU (1935-2008)

C

âtva timp în urmă, la Radio Arts Craiova, am
asistat la un eveniment puţin obişnuit:
expoziţia de pictură pe sticlă a artistului oltean (prin
adopţiune) Petre Cichirdan, cu lucrări - mirabile
dictu! inspirată de celebra cantată profană „Carmina
Burana „ de Carl Orff...
Până la acest impact - surpriză cu arta lui Petre
Cichirdan, am ştiut destul de puţine lucruri despre
acest polivalent creator. Ştiam că este fratele (mai
mic) al reputatului dirijor craiovean, Modest
Cichirdan, şi am pus această frăţietate în legătură cu
predilecţia sa de a ilustra (plastic) celebra operă
muzicală. Mai ştiam că s-a născut la Rm. Vâlcea, în
21 februarie 1951 şi că a luat primele lecţii de desen
cu profesorul - pictor Emil Stefănescu. Vreme de doi
ani, a învăţat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu „ din Bucureşti, şi steaua norocului său
1-a privilegiat să lucreze în atelierul marelui sculptor
Constantin Lucaci, deprinzând temeinic arta
desenului, a modelajului şi a metaloplastiei oţelului
inoxidabil. Atras, în egală măsură, de tehnologia
fabricării maşinilor, a urmat cinci ani de învăţământ
politehnic superior.
Paralel cu activitatea inginerească zilnică
(înnobilată cu zeci de brevete de invenţii!), s-a specializat în „sculptura computerizată”- artă nouă,
puţin abordată la noi. A fost Laureat al diverselor
Sesiuni Naţionale de Informatică Aplicată, pentru
lucrări pe tărâmul „artei şi tehnologiei”.
Iubitor de muzică şi cunoscător „de profondis’’ în
această artă (dar lăsând fratelui mai mare „şansa” de
a se realiza strălucit, ca un mare dirijor şi muzician
complex), Petre Cichirdan a fost organic atras şi
impresionat de frumuseţile inefabile şi grandioase
ale cantatei scenice a lui Carl Orff, de limbajul muzical al acesteia, de temele de inspiraţie gregoriană, de
gravitatea şi multiplicitatea simţămintelor pe care le
degajă, de întreaga orchestraţie - atât de clasică, dar
tot atât de modernă - a acestei capodopere ieşită din
tiparele genului vocal - simfonic-concertant.
Reamintim că marele compozitor germană a scris
„Carmina Burana” pe baza unor texte şi melodii din
secolele XII-XIII, compuse de filosofi poeţi şi
muzicieni - călugări, manuscris descoperit în 1803,
într-o mănăstire benedictină din Alpii bavarezi.
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Factura predominant religioasă (într-o cantată voit
profană) şi permanent imnică, i-a sugerat melomanului român Petre Cichirdan ideea de a transpune
plastic, în genul pictural pe sticlă. Marele compozitor Claude Debussy a preconizat, cu îndreptăţire, că
„muzica începe acolo unde cuvântul rămâne neputincios”: românul Cichirdan a dat picturii sale
aceeaşi percepţie şi putinţa insolită de a da
cuvântului înveştmântaţia coloristică menită să -1
recreeze, formă picturală, acţiune plastică.
Cele 25 de secţiuni ale „Carminei Burana” l-au
inspirat direct pe pictor să le ilustreze sau i-au
conferit cadrul pentru reflecţii incantatorii proprii.
Expoziţia debutează cu un admirabil tablou după
prologul lucrării orffice (Fortuna Imperatrix
Mundi), urmat de piese miniaturale de cea mai pură
creaţie în genul picturii pe sticlă, care
„reproduc”cele trei părţi ale Cantatei: Primo vere, In
Taberna, Cour d’amours. Picturile acestea „cântă”,
prin expresivele sugestii plastice însoţind parcă
partitura muzicală, cantabilitatea limbajului atât de
variat (vocal, coral, simfonic) din recitative, melisme
arhaice şi forme ostinate.
Impresionează, de-a dreptul, picturile numite ca
şi secţiunile muzicale corespondente: Tempus est
icondom (Vremea e plăcută), Dulcissime (Tu, cel
mai iubit), Olim lacus colueram (Odinioară, iubeam
lacul), Si puer cum puellula (Dacă un băiat şi o fată),
Omnia sol temperat (Soarele le linişteşte pe toate).
În acest prim ciclu de picturi pe sticlă, Petre
Cichirdan oferă o operă plastică de mare şi lucidă
sensibilitate, dovedindu-şi capacitatea de a capta şi a
aduce la vizibil raporturile spaţiale şi spirituale, ale
scriiturii muzicale şi expresiei plastice. În fiecare
tablou, desluşim rezolvări plastice ingenioase,
eficiente şi de efect, superioare sub aspectul gândirii
speculative. Acest romantic simbolist (dar atât de
modern!) îmbină minunat observaţia asupra sursei
(muzicale) de inspiraţie, cu invenţia şi incantaţia
sufletească proprie. El Conservă admirabil nota de
gravitate şi cea de amploare, specifică creaţiei lui
Orff. În miniaturi care se îmbină exaltare cu
momente de reculegere pioasă. Ni se dezvăluie, de
fiecare dată, priceperea sa de a accentua problematica picturii expresive, la care se adaugă cultul pentru
culoarea şi semnificaţia desenului (solemn, chiar
fastuos, liniştit, dar şi nervos, pe alocuri!). Unind

publicaţii, autor de monografii,
şef al Direcţiei de Cultură,
Dolj...): Emil Boroghină, Mihai
Buşe, Ovidiu Ghidirmic, Petre
Gigea, Ilarie Hinoveanu, Emil
Lăzărescu,
Dan
Lupescu,
Alexandru Racu, Doru Moţoc,
Cornel Rusu, Florin Rogneanu,
Emilia Stănescu - Gighera,
Cornel Sorescu, Geo Saizescu,
Felix Sima (normal, nu ultimul!)...
M-am gândit, la doi ani după
apariţia cărţii, ca un omagiu adus
lui Alexandru Firescu, personalităţii sale multiple, să public articolul semnat chiar de el în 2003,
în revista Raţiunea, în care se
exprimă asupra unei expoziţii de
pictură, văzând tablorile şi citind pliantul de
expoziţie...

pcickirdan

tradiţiile specifice picturii pe sticlă cu nuanţele unei
modernităţi aparte, pictorul dă mai puţină atenţie restituirii figurative coerente sau expresivităţii fiinţei
umane (mai totdeauna, icoane hieratice). Ochii
pictorului văd o lume mirifică, patetică adesea,
îmbăgăţită de accente, dar şi de transparenţe subtile,
până la imponderabil, cu armonii şi discontinuităţi
prin care răzbat, deopotrivă, modelele raţiunii
dominante, dar şi modelele emoţiei pure. Pictor erudit (deja), Petre Cichirdan a asimilat profund aportul
cubismului şi al abstracţionismului în ce priveşte
organizarea suprafeţelor plastice, iar de la
impresionişti a luat modul de înţelegere a luminii şi
culorii. Picturile sale, aparent ilustrative, au - în
acelaşi timp, o concentrare a liniei şi semnului,
acorduri şi ritmuri specifice picturii pe sticlă. O atare
vocaţie a miniaturalului, a reducţiei, a fiorului unui
sentiment sau relevării unui gând, o vădeşte şi în alte
lucrări ale sale (din afara ciclului „Carminei...”); de
invocare a ascezei religioase, scenelor şi miturilor
biblice: Adam şi Eva, Regele David, Daniel şi Leii,
Maria şi Iisus, Ioan Botezătorul, Iisus şi cele trei
Marii, Coborârea de pe cruce, Răstignirea, Călătoria
Sf. Apostol Pavel...
Lucrate cu acurateţe, fineţe şi cu deplină
stăpânire a tehnicilor şi procedurilor, picturile pe
care le relevăm aici se constituie într-o sincronie de
imagini-frescă (să i zicem „imagini reportaj”!), ca
noutate simultaneitate (muzică-pictură), reflex al
unei realităţi stenice.
Pentru a contura mai exact şi mai variat portretul
de polivalent creator al artistului pictor şi sculptor,
calităţi greu de disociat de o omogenitate
impresionantă, ne vom aduce în faţa ochilor minţii
lucrările admirate cu ani în urmă, cuprinse în
expoziţia de la Rm. Vâlcea, numită atât de incitar
„COMPUTER & TRADIŢIONAL SCULPTURE
CICHIRDAN”.
Poezia izvoarelor şi începuturilor acestui gen
special de sculptură ultramodenă ne-a fost descifrată
de însăşi declaraţia fără conjur a artistului: „Am
lucrat într-o fabrică de avioane, unde se prelucrează
piese cu geometrie neregulată. A trebuit să mă specializez în proiectarea tehnologică asistată de calculator. Am inventat programe. Piesele pe care le executam, le tratam ca pe lucrări de artă, le-am execut
pe utilaje cu comandă numerică. Fără acel început
din copilărie, nu aş fi putut crea aceste geometrii
spaţiale care trebuiau să zboare!” Ce frumos!!!
Sculpturile lui Petre Cichirdan (în lemn, oţel cromat, moltopren expandat, din aluminiu fagure, duraluminiu frezat etc dau impresia că abia s-au desprins dintr-un bloc primastic de marmură sau gresie
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(efectul este extraordinar!), tratat prin mijloace computerizate.
Contemplarea lor ne aduc în memorie cuvintele lui Ingres, cel
care afirmă că „linia trebuie să fie cât mai pură”. Sculptorul vădeşte
o solidă concepţie stilistică, respectă integralele formei (ca şi
exigenţele unei severe geometrii ortogonale). Expune şi creează o
sculptură modernă, cu inserţii folclorice (impresii ale mediului artizanal în care s-a format!), la antipodul tendinţelor expresioniste de
care poate fi bănuit. Păstrarea funcţiei decorative şi filozofice se
remarcă, mai ales, în lucrările „Un Iisus”, „Fântână”, „Răzvrătiţi”,
„Femeia planetă”, „Gânditorul”, „Timpul ostil”, „Lungire pe
pământ”. Tot astfel, alte valoroase creaţii sunt dominate de estetica
noninfinitului, vădindu-se astfel că „programarea pe calculator’’
făureşte artă şi deschide artistului vâlcean orizonturi infinite în câmpul imaginii artistice.

MIRCEA VASÎI

TAINA SCRISULUI: I REMEMBER…
Ion CATRINA

D

in goana implacabilă a timpului,
încerc să mă opresc pentru un
scurt popas la însemnările mele. Un
răgaz pentru o scurtă privire aruncată
peste umăr. De la apariţia primului
volum, „Potecile destinului” au trecut
aproape zece ani, timp în care au mai
apărut încă şase titluri. E mult? E puţin?
N-are importanţă! Relevant este doar
faptul că ele au fost primite cu interes de publicul
cititor. Mulţi dintre ei s-au regăsit printre eroii
romanelor mele. Mărturisesc sincer, că n-am avut
habar de existenţa multora dintre ei, în momentul în
care m-am aşezat la masa de scris. Satisfacţia mea
este cu atât mai mare şi ţin să le mulţumesc şi pe
această cale. E plăcut să ştii că cititorii trăiesc cu
intensitate lectura şi se regăsesc în situaţiile descrise.
Aceasta este însăşi menirea scrisului şi a scriitorului.
Mesajele, cu mici excepţii, sunt descifrabile. În unele
săli de lectură ale bibliotecilor, primul volum a atins
pragul maxim de uzură. Cerut cu insistenţă, romanul
a fost reeditat. Cu ajutorul lui Dumnezeu, poate că le
vom revizui şi reedita pe toate.
De ce m-am apucat de scris? Grea întrebare!
Parafrazându-l pe George Bernard Shaw, n-am scris
From: Revista Expresia <expresia@rexlibris.net>
To: Catrina Ion <catrinaion2009@yahoo.com>
Sent: Tuesday, August 7, 2012 3:36 AM
Subject: 205 - CATRINA Ion - TAINA SCRISULUI
(16) - I REMEMBER...
Distinsi prieteni,
Ma adresez colaboratorilor care mi-au trimis pe parcursul anilor materiale literare spre publicare.
Incerc sa initiez un proiect - un grupaj de eseuri cu
titlul
TAINA SCRISULUI
...adica primi pasi pe care i-ati facut in domeniul
scrisului si continuarea acestora pana in zilele noastre.
O descriere a evolutiei dumneavoastra de scriitor.
Realizari, prietenii literare, consacrare...
Poate intr-o zi vom publica si o carte.
V-as ruga sa folositi un titlu simplu de cel mult 5
cuvinte.
Pe cei care doresc sa participe, ii rog sa imi trimita
materialul sub forma de eseu (proza), de cel mult 1000
de cuvinte (adica aprox 2 pag A4 font Arial 12) si o
fotografie portret sau bust.
Cu pretuire,
George ROCA
Rexlibirs Media Group
14 iulie 2012

nici pentru bani şi nici pentru onoare.
Am simţit pentru scris o atracţie
ineluctabilă. Am considerat că am ceva
de spus şi de explicat semenilor mei şi
acesta ar fi unicul mod în care aş pute-o
face. Am dorit să accentuez sau să atrag
atenţia asupra unor evenimente reale din
viaţa mea şi să înlătur o posibilă repetare
a experienţelor nefaste. Meseria
scrisului, ca atare, m-a ţinut într-o
dilemă existenţială. Cuvintele lui
Eminescu mi-au domolit entuziasmul: „Scriu, scriu
de meserie, scrie-mi-ar numele … să-mi scrie!” Mam apropiat de scris cu precauţie şi cu teamă. Într-o
perioadă, asupra căreia nu vreau să mă opresc acum,
am fost, chiar, „ajutat” să stau departe de o armă atât
de periculoasă.
Scrisul, pentru mine, e ca un foc purificator.
Decantarea în cuvinte e liniştitoare ca susurul unui
izvor liniştitor şi fecund… Îmi amintesc, desigur,
primii paşi, primele emoţii şi primele satisfacţii. Mia fost greu să încep… Romanele mele nu sunt pură
ficţiune. Aveam atât de multe experienţe dureroase de
comunicat, ale mele şi ale semenilor mei, încât mă
temeam că nu sunt capabil s-o fac. Am încercat nişte
traduceri de proză satirică. Ironia amară a prins bine
la starea mea de spirit…
Din mulţimea de cărţi citite şi de scriitori studiaţi
de-a lungul timpului, care au contribuit, într-o
oarecare măsură, la formarea mea, e dificil să mă
opresc la cineva anume. Sunt totuşi câteva amintiri…
Eram în primii ani de liceu. Mi-a căzut în mână
romanul fluviu al unui cunoscut scriitor român. Era
ceva cu totul deosebit faţă de ceea ce citisem, la
scriitorii contemporani, până atunci. Poate că atât
cartea, prea atractivă, dar şi spiritul de aventură specific vârstei, m-au determinat să continui lectura şi în
timpul unei ore, la şcoală. Am fost prins şi dus la cancelarie. Lucrurile ar fi putut lua o turnură dramatică
dacă, profesoara de limba română n-ar fi intervenit şi
n-ar fi transformat o pedeapsă drastică, într-una
plăcută. Pe perioada vacanţei de primăvară, să fac o
analiză completă, pe minim treizeci de pagini, a
romanului, pe care s-o prezint în faţa consiliului.
Dată fiind amploarea lecturii şi seriozitatea lucrării,
cei mai mulţi profesori s-au declarat mulţumiţi de
pedeapsă.
Am lucrat aproape trei luni de zile şi am prezentat
profesoarei un caiet de o sută de pagini plin cu
însemnările mele. Descumpănită de mărimea
compoziţiei, profesoara a amânat verdictul, spre disperarea mea. Între timp, scriitorul a fugit din ţară şi
cărţile lui au fost retrase din circulaţie. Lectura în faţa
consiliului profesoral n-a mai putut avea loc.
Profesoara m-a chemat într-o zi la ea, mi-a înapoiat
caietul, m-a felicitat pentru lucrare şi m-a îndemnat
să scriu. Am recitit, mai târziu, romanul şi mi-a
plăcut mai mult ca prima dată. De atunci, întreaga

…UN FRASIN…
…Eu te-am zărit copac frumos
Pre dincolo de vârfuri şi de şoapte
De pe un ,,Lotrişor ,, ce se-n –ngâna duios
Spre doruri dinspre ierburi înspre noapte
Dar te-a tăiat pe când erai al meu
Doar ,,cineva deştept,, cum nici nu se
cuvine
Fără a se gândi un pic la Dumnezeu
Sau la păcatul ce-l îmbia încet spre sine
Şi-acel păcat s-a fost reverberat
De dincolo de inimi şi de-ocară
Căzând încet spre datul neschimbat
Dinspre lumina zilei înspre seară
Căci înspre noapte tot căzând plăpând
Neaşteptându-te la vitregia sorţii
Tu te tot lamentezi încet sperând
La treapta de deasupra morţii
Când nu mai ai nimic de aşteptat
Spre moartea care-ţi va cere vamă
Doar să-ţi-nfunzi într-un prosop vărgat
Ortul iubirii de care na-i dat seamă
Un frasin ce-l aveam pe ,,Lotrişor,,
De printre inimi de nici-un rău muşcate
Îmi roade şi acum un nestăvalnic dor
De printre daturi de-a putea sau nu se
poate...
( ,,La barieră”, iulie, 2012)

…VAI DOAMNE!…
…Vai…DOAMNE…redă-mi zidirea
sufletească
Din tot ce Tu dintru-nceput de veci mi-ai
hărăzit
Un trezitor de dimineţi spre zarea cea
albastră
Din zori, înpre amiezi şi-nspre seninul de
demult râvnit...
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Mereu Te-am aşteptat , dar firea-mi păcătoasă
De multe ori m-a îndemnat spre căile pierzării
De nu erai Tu DOAMNE din patima-mi lumească
Cine m-ar fi scos oare, m-ar fi-nălţat înspre lumina
zării?
Neputincios sunt DOAMNE, redă-mi putere
Orb de mă aflu Te rog mă luminează
Schimbă din rădăcini a mea pierdută vrere
Şi-un suflet din ruină într-o conştiinţă trează
Pierdut sunt DOAMNE prin marea de păcate
Tu cearcă-mă să mă găseşti şi mă adună
Rob devenit-am inimii ce-ntru-ntuneric bate
Te rog să mă răscumperi ...spre veşnica Ta turmă
Mă liberează DOAMNE, că sunt un osândit
M-am prăvălit nevrednic, Tu iarăşi mă ridică
Cătuşe grele de păcate m-au tot înlănţuit
Spre Tine-am tot sperat, dar îmi tare frică
Mi-e frică de-ntuneric, de cazne şi mormânt
Mi-e teamă de pedepse spre dincolo de visuri
Ridică-mă o, DOAMNE cu harul Tău cel sfânt
Scoţându-mă treptat din negrele abisuri...
(Călimăneşti, iul. 2012)

Să tot visez spre Tine
De printre anotimpuri
Să mă gândesc la bine
Prin trecere de timpuri
De timpuri ce nendeamnă
Şi-aleargă în neştire
Înspre suiş de vamă
Spre dincolo de fire

Şi tot visând buimac
De-aici din întuneric
Ce suflet să prefac
Spre-a deveni feeric?
Gândind la fericire
Prin suflet visător
Spre dincolo de fire
Aşa cuprins de dor?...
Sau poate va veni
Izbânda dintr-o rază
Care-mi va lumina
A mea conştiinţă trează ?...
(Călimăneşti, iul. 2012)

LIDIA LAZU

Toată viaţa m-ai cioplit
Doamne
pentru ca sufletul meu
să şi cânte
precum pianul cerurilor
desăvârşit
(2 ianuarie 2012)
•
Ochii tăi mari
lunecoşi
albăstrii
m-au privit în adânc
şi am simţit
recunoaşterea lor
până-n ultima fibră
a fiinţei mele

(5 mai 2012, ziua a doua a
lui Oreste, nepotul meu)
•
Neliniştea Apocalipsei
înainte de atac
ni se transmite şi nouă
muritorilor de rând
în fiecare zi
am avut îndoieli
dar ne-am agăţat
de lumina îngerească
şi ne-am lăsat purtaţi de
vânt
precum fuioarele de apă
pe întinsul cerului
doar ochii uriaşi
ai noilor vniţi
mai au în ei
speranţa cea făr de început
mai vie decât pulsarii
mai puternică decât
chiar universul
(7 mai 2012)
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Poezie dată
Felix SIMA

D

ZIUREL...
…Din zori şi până-n
noapte
Din iarnă până-n vară
Trecutele-mi vechi şoapte
Iarăşi mă îndemnară

operă a scriitorului mi s-a părut foarte apropiată.
Dorinţa de a scrie a devenit imperioasă, posibilitatea de a publica a devenit imposibilă. Ideile
mele nu se aliniau cerinţelor vremii. După câteva
extemporale date în faţa „băieţilor cu ochi
albaştri”, impulsurile creative s-au mai estompat.
Unii vehiculează azi o rezistenţă prin cultură.
Sigur că au rezistat, pentru că nu şi-au pierdut
nici posturile pe care le deţineau prin universităţi
sau prin edituri şi nici dreptul de a beneficia de
vilele de la Cumpătul sau de la Neptun. Cert este
azi că, numărul dizidenţilor e mult mai mare
decât numărul scriitorilor de atunci…
Am îndrăznit să refac un material salvat cu
greu şi să public un prim volum: „Potecile
destinului.” Mulţi, deşi l-au primit bine, au
considerat că e vorba de prea multă încrâncenare.
Atunci, am publicat „Tărâmul umbrelor”, pentru
ca exprimarea mea să devină pe deplin

in aerul înserărilor de toamnă mi-a căzut
în palme o carte fragilă, ca o aripă de
fluture. Să citim autograful însemnat pe pagina
de titlu: ”Cu mii de mulţumiri, doamnei
profesoare Carmen Sima. Mi-aţi deschis ochii în
faţa frumuseţii Limbii şi Literaturii române. Vă
îmbrăţişez cu drag. Timişoara, 22 august, 2012”.
„Poezie dată” este cartea de debut a Sandrei
Tomescu. Frumoasă. Începutul trebuie să fie,
întotdeauna, frumos. Frumosul se va accentua pe
parcurs. Va căpăta conotaţii mature. Fiecare om
va merge pe propriul drum, „tributari educaţiei şi
vremurilor” după cum citim şi în „Cuvânt
înainte” semnat de Elena Tomescu.
Deocamdată, cartea aceasta este o rază de
speranţă literară. O ţâşnire din călimară, după
cum vedem şi în grafica de pe copertă semnată de
Daniela Lakatos care continuă, în cuvinte, pe
coperta a IV-a a cărţii: „Cum a simţit vântul lin în
jurul său, a îndrăznit să-şi ia primul zbor spre
înaltul cerului albastru şi atunci am observat că în

TAINA SCRISULUI...
lămuritoare. O doamnă, rezidentă în Chicago, a
citit întâmplător o carte de-a mea, „Pământul
îngerilor”, fapt datorat şi articolelor publicate de
dumneavoastră, şi mi-a spus: „După ce am citit
cartea dumneavoastră şi eu m-am considerat că
vin din „Pământul îngerilor”.
Nu-i nici timp şi nici nu este locul pentru a
face incursiuni mai ample cu recurs la memorie.
Important este că scrisul este o parte din sufletul
nostru, pe care-l dăruim cu generozitate, tuturor
ce vor să-l primească. În acest fel şi noi ne
înnobilăm cu experienţa celorlalţi şi trăim
fenomenul de purificare.
Nu ştiu dacă este ceea ce aţi aşteptat de la
mine. Eu vă mulţumesc pentru că mi-aţi făcut
onoarea de a mă întreba. Mai multe amănunte
puteţi găsi la adresa:
http://www.ioncatrina.webs.com
umbra aripilor sale se puteau vedea curcubee
magnifice... Draga mea, aştept cu răbdare să văd
în ce minunate nuanţe vei colora lumea!”
Parcurgând tristul jurnal caligrafiat pe frunzele
ce se usucă, aşteptăm din nou ivirea frunzelor
verzi în primăvara ce va veni, cândva, la timpul
ei, adăugând noi capitole vieţii şi tinereţii şi

cărţilor ce îşi aşteaptă rândul a fi scrise...
„fiindcă: dincolo de abisul disperării este Viaţa”
– pe care trebuie să ne-o trăim. Ne-a fost dată”...
Aşteptăm, în continuare, de la poeţi:
METAFORE.

IONUŢ COSMIN DRĂGHICI
Din…
Din potirul dragostei
Tu-mi sorbi fericirea
Din sclipiri de aur
Mi-arunci nemurirea.
Din vină şi ceaţă
Se naşte iubirea
Din umbre şi gheaţă
Revine amorţirea.
Din gene-nsetate
Învie dorinţa
Din inime calde
Renaşte fiinţa.
Din noi amândoi
Vin vânturi şi ploi
Din suflete calde
Nasc valuri înalte.

Lumi paralele

Dispreţ
Dispreţuiesc acea uitare
Ce nu te lasă a-ţi aminti.
Dispreţuiesc acea chemare
De umbre negre şi pustii.
Dispreţuiesc acele gânduri,
Ce-ţi intră-n minte printre
rânduri.
Dispreţuiesc acea privire
Care te seacă de-amintire.
Dispreţuiesc acea purtare
Care te pierde în visare.

Din umbre de gheaţă
Se lasă iar ceaţă.
Adesea gândesc că-s cioburi de viaţă.
Dar sunt numai gânduri şoptite intens,
Lipsite de vlagă şi fără vreun sens.
Plutesc în derivă pe aceeaşi cărare,
Bătută cu rubini şi mărgăritare.
Ajung iar departe: la cerul senin;
Descopăr însă viaţa pierdută-n chin.
Şi vraja dispare…revin pe pământ:
E-o lume cuprinsă de ceaţă şi vânt.
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Excursie cultural - bahico - gastronomică în Serbia
(August 2012)
Ion MICUŢ

Iordache a dăruit bulgări
Opriţi maşina
de sare

Reporter
fotografic

Sacrificatul
Se zbate, cheltuieşte banul,
Ca la Uzdin să fim prezenţi,
Deşi-l bârfesc câţiva orbeţi,
Dar tot învinge Răducanul.

Primarul de la Ocne, Petre,
Din traistă scoase nişte pietre
Ş-apoi în spate urlă ca un leu,
Că îi căzură pe bombeu.

Vai de Petre Cichirdan,
Că servind cafea cu lapte,
Dimineaţa pe la şapte…
S-a stricat la burdihan!

Gigi Sporiş dă de dracu',
Că l-am prins cu aparatu',
Făcând poze plin de şoane,
Pe sub fuste la cucoane.

Vizită la Sfântul Petru

Blesteme preoţeşti

Revoltatul

Filantropul

Cărbunescu dintr-o dată,
A dormit un ceas în strană,
Că a vrut direct să vadă,
Cum va fi pe lume-alaltă.

La sfinţire, popa State,
A zis că este zi de post
Şi cine vrea fripturi e prost…
Dar el servea cârnaţi în spate.

Chiar domnul Lazăr cel bonom
S-a înarmat cu un baston,
Ş-a pus în frunte alt cioban,
Destituind, pe Răducan.

Când unii au răbdat de foame,
C-ar fi mâncat şi o ursoaică,
Micuţ le-a dat doar epigrame
Şi tuică tare din pufoaică.

Mărgele de sticlă

Energizante

Comoara ascunsă

Întoarcere pe brânci

Doar Barbu are competenţă,
Să dea în sat, pe drum şi baruri,
Din cele mai alese daruri;
...Chiar diplome de execlență.

În grup cu noi e şi Dobrică,
Ce stă cuminte pe banchetă,
Dar sare-n sus ca o rachetă,
Că simte un miros de ţuică.

În microbuz se caţară tiptil,
Cu-n sac de cărţi, tăcut Emil;
Şi să-l ferim, el ferm ne cere,
Că-n sac mai are şi o bere.

La sârbi ne-am cam făcut de oaie,
Că mulţi s-au îmbătat în cramă;
Şi se întorc cuprinşi de teamă,
Că va afla Dinescu Nae.

IEŞIREA DIN TIMPUL NEVĂSTUICILOR
Adina DUMITRESCU
roman
Cap. XIV

C

ontinuară drumul în
tăcere… Doc erangândurat. Nici nu şi-a dat
seama când a rămas singur
în maşină… Cum să mă dau
jos din maşină, cum s-o
privesc? Ce întrebare! O privesc prieteneşte,
deschis, ce, e ceva de ascuns sau de discutat aici?
Ba uite că e! De n-ar fi, nu mi-aş mai pune întrebări,
ce naiba, parcă-s copil!... Dar trebuie să mă port nu
ca adult, ci ca înţelept… Parcă am mai vorbit… nu
trebuie să vadă nimic, să simtă nimic, o dăm tot pe
prietenie, că e păcat… prea tânără pentru mine,
adică nu că aş fi eu bătrân, dar prea am trecut prin
multe, nici n-am ce să-i aduc bun, adică vin cu răul,
cu disperarea mea de ea, de mamă, de ţară, chiar de
mine, şi e păcat! Ea trebuie să-şi trăiască viaţa fără
nori, fără complicaţii, cu cineva curat, ca şi ea, un
tânăr, da, un tânăr cuminte… ce-a făcut atunci în
Poiana Stampei cu îndrumătorul acela, cum l-o mai
fi chemând, a fost o experienţă curajoasă, da, foarte
curajoasă. Să intre ea în pielea Nataşei, când cu
violul din zăvoi,… a vrut să simtă şi să spargă tabuuri. Deci n-o trecem la experienţe… ea n-a avut
experienţe şi dacă vin eu acum cu angoasele mele,
se poate să se spună că intră în ele, sau că se
împovărează, nu, şi nu şi nu!
Podelele scârţâiau sub tălpile Kugăi. Făcuse o
mie de drumuri… praf, praf, praf, jos cu el în fiecare
zi! Dar parcă nu-i nici urmă de praf… Şi dacă e?
Cumpărături, cumpărături, cumpărături, trebuie, îmi
trebuie o mie de lucruri pentru câteva feluri de
mâncare… şi o carte de bucate… Una de bucătărie
internaţională nu s-o găsi? Dar la ce-mi trebuie?
Vreau să fac acum pe experta, când de fapt nu sunt?
Merg ca în transă, parcă aş fi îndrăgostită, dar poate
sunt… mă port de parcă sunt… mă uit într-una la

ceas, mi se tot pare că aud frână de roţi chiar la mine
la uşă, asta-i acum! Stai cuminte puţin pe scaun!…
Nu trebuie să fiu îndrăgostită şi dacă sunt, nu trebuie
să se vadă, doar am mai discutat cu mine treaba asta,
el are nevoie de o femeie caldă, aşezată, o sfântă, iar
eu sunt o zănatecă, o nebună, nu, categoric, nu.
Trebuie să o dau pe prietenie, e comod, e sincer,
doar sunt prietena lui, nu? Nu tu feluri de mâncare,
nu tu lumină prea difuză, afară! Trebuie să stăm cât
mai mult pe afară! Ne plimbăm, mâncăm la
restaurant, nicio clipă de intimitate care să-i dea de
gândit, nimic, doar să mă bucur de venirea lui, atât,
doamne, Sfinte Anton, fii aici lângă mine şi nu mă
lăsa… trage-mă de mânecă dacă sunt prea
năvalnică, dar parcă se aude ceva… E cineva la uşă,
vai de mine, mi s-au şi înroşit obrajii!!! Ce să mă

Logofătul Petrache - Împărăteasa,
Aretusa şi doica în trăsură „Erot. 1787”,
Dr. G. Popescu - Vîlcea, „Miniatura Românească”
Ed. Meridiane, 1981

fac? Repede, un strop de apă şi vin, adică mă duc,
trebuie să mă duc să deschid!...
Doc stătea în uşă neîndrăznind să sune. Se
deschide uşa, aşa din senin… Două trepte, un prag,

doi oameni, un bărbat şi-o femeie, nu-şi dau bineţe,
nu zâmbesc, nu sunt trişti, sunt ca de piatră, unul,
nici nu ştim care, împinge uşa la perete, doi oameni
intră, uşa se închide după ei, un clic, sunt jos, în
camera de zi, stau în picioare, la rădăcina părului,
fiecare simte o linie mică-mică de sudoare, simt rece
pe şira spinării, nu ştim care a luat mâna, nu, mâinile
celuilalt, sunt patru palme strânse puternic faţă în
faţă, sunt două perechi, se cunosc, se ating şi iar se
strâng, şi se mângâie, unul pune capul pe pieptul
celuilalt, nu ştim care pe al cui, dar două capete se
odihnesc pe câte două clavicule, câte una de fiecare,
se fac paşi ca de dans, nu ştim cine conduce dansul,
dar patru picioare, împletite ca într-un vechi tango
înaintează spre mijlocul camerei, apoi se îndreaptă
spre colţarul larg, de discuţii, parcă se face mai
întuneric în jurul măsuţei din faţă, umbrele de pe
pereţi, umbrele bradului din faţa ferestrei au
înlemnit, nu se mai aude niciun foşnet de-afară, dar
ce Dumnezeu, unde-s maşinile trecătoare, unde-i
frâna de motor la schimbarea vitezei în dreptul
pantei? Să ne apropiem sau să ne depărtăm de cei
doi, nu ştim ce să facem, că dintr-acolo nu vine
decât repetat la infinit –tu, tu, tu, tu tu… să ne
depărtăm şi, pe furiş, să mergem afară undeva, la
culcare…
Kuga simte că e dimineaţă devreme, e răcoare,
ţine încă ochii închişi, îşi aminteşte… îşi trece
degetele pe husa pilotei, ce-i asta? Doar eu nu mă
acopăr niciodată, îşi bagă mâna înăuntru, sub pilotă,
e goală… e goală puşcă! Îşi aminteşte, dar nu tot!
De exemplu, de ce e goală, unde-i tricoul ei de
bumbac şi pantalonii cei scurţi ce-i pregătise doar ea
pentru culcare în camera ei, cu două seri înainte, ştie
acum, nu-şi mai pune întrebări, că-i interiorul plin
de respiraţia de alături, e ritmică şi e a ei, ştie că e a
lui, dar acum e a ei, un val cald de duioşie îi urcă
năvalnic spre gene, îi vine să plângă, nu trebuie să
facă nicio mişcare, doar el vine de departe, vine de
la drum lung, stă nemişcată, nici ochii nu şi-i
deschide, aude un foşnet slab ca o clipire trecând pe
lângă urechile ei, deschide ochii, îşi scoate mâna de
sub pilotă şi o pune uşor pe spatele gol al celui ce stă
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lângă ea dezvelit până la brâu, el stă pe burtă, ea-şi
lasă palma uşor în şanţul coloanei lui vertebrale,
încet cum cade o frunză ruptă din peţiol care se
îndreaptă spre pământ atunci când nu se simte de
nicăieri vreun curent de aer, îşi trece palma de la
mijlocul lui, tot pe coloană, urcă toată şira spinării
până ce simte primele lui fire de păr tăiate scurt de
pe ceafă, îi mângâie umerii, centimetru cu centimetru, apoi spatele, la fel, centimetru cu
centimetru, până în gât îi urcă un val de sânge de
nestăvilit, ar sări acum jos şi ar striga, s-ar băga
între trompetele şi saxofoanele lui Baron Cohen din
Dreidel şi ar cânta s-o audă şi cerul… „ştiam eu de
atunci că va fi altfel, da, da, e ca şi când acum lângă
mine s-au coborât de sus corurile de îngeri!...”
Nu-i este foame, nu-i este sete, l-a găsit, l-a găsit pe
acela!
Doc se trezise înaintea ei, i-a simţit trezirea din
ritmul respiraţiei, o clipă ea ş-a oprit-o, apoi şi-a
reluat-o, o pauză, probabil de coborâre din vis spre
prezent, n-a făcut nicio mişcare, i-a simţit palma pe
coloana-i cum urcă, i-a simţit mângâierea de pe
umeri, de pe spate, s-a simţit atunci aşa cum nu se
simţise niciodată, era un erou, era un bărbat întreg,
putea să schimbe de dorea, ce voia! Şi orânduiri, şi
cursuri de ape, putea ca să zboare, putea să-şi pună
umărul la orice cărat de poveri, doar era bărbat,
avea responsabilităţi pentru ea, pentru mamă şi pentru tot neamu' românesc, iar femeia de lângă el, nu,
nu este o fetiţă, nu este o adolescentă zănatică de
care trebuie să aibă grijă, femeia aceasta are în ea
toate femeile lumii, are ieslea şi ţine pruncul în
braţe şi mai are dulceaţa, palma care să te mângâie,
buzele care să-ţi dea de băut când ţi-e sete şi misterele lumii toate, ea este coasta lui pe care n-a
simţit-o lipsă, dar acum ştie cum este cu ea, cât e de
întreg şi de sprinten, s-ar ridica şi-ar intra între
trompetele şi saxofoanele lui Baron Cohen, s-ar da
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peste cap ca-n Dreidel strigându-şi bucuria. Ce
miracol, ce minune dumnezeiască s-a întâmplat
atunci la Negostina, ce înger a făcut-o puţin să se
piardă sub soarele năprasnic al amiezii, ce înger a
fost acela de l-a plimbat pe el tocmai în faţa ferestrei
şi tocmai atunci, ca s-o vadă în praful uliţei tocmai
pe ea, cu buzele-i cărnoase, uscate de sete…
În prima zi s-au făcut numai drumuri dintre
cameră şi bucătărie, erau tăvi peste tot pe jos, erau
ţigările neterminate ale Kugăi stinse pe farfurii, şi
atunci, o singură zi, la infinit, s-au simţit. Bucată cu
bucată şi fir cu fir… fără nicio oprelişte, fără nici un
dram de pudoare, ea cu vineţiul din jurul buzelor
vinete, ca orice femeie născută-n Uganda, el cu
fiecare fir de păr alb apărut în gropile de ipocrizie
din România.
A doua zi au mers după provizii, aveau amândoi
o foame de lup şi turceşte, pe pat, s-au uitat la poze,
apoi la lucrările ei, la maculatorul cu notiţele
Nataşei, au dansat, l-au văzut calculator pe Nureyev
în După amiaza unui faun, l-au ascultat pe
Deboussi, dar au rămas toată seara pe Quel
Dommmage cu Jay-Jay Johansen, erau plăcut
obosiţi, iar Jay-Jay, în surdină, parcă fredona doar
pentru ei.
A treia, au luat la picior pădurea, au văzut locul
accidentului din şosea şi au pus lângă el două
crenguţe de brad. În mijlocul pădurii Kuga a scos un
strigăt asemănător boncănitului cerbilor, era un
strigăt de ajungere-n vârf, de chemare pe ţancul în
care nu are loc decât o persoană, sau două într-una,
se simţea pe ea ca mustul zăpezii topite din aprilie
urcând printre ramuri, dând năvală, pe el ca pe
copia ei fidelă şi simţea iarăşi pădurea… căci de
atunci, de la accident, pădurea era o prezenţă, un
martor la nenorocire, dar nu mai intrase în Kuga.
Acum erau una… Între ea şi perechea ce se plimba

OVIDIU CRISTIAN DINICĂ
Precedere

Stelele

Brusc un vultur
mi-a strivit retina,
a intrat în lumină fără
să o topească
şi ochiul drept a devenit
al lui;
în el este cel ce se naşte
urmat de cel ce vine,
cel ce se naşte a strigat
puternic
şi cel ce îl urmează devine tot vultur;
acum ochiul stâng plânge cu ochiul drept,
adună şi în retina ce-mi creşte
în frunte

Pereţii galbeni din camera mea
sunt plini cu ochii peştilor
pe care îi aleg să cuprindă
în amurgul verde
lacrima uitată a tăcerii
din care să apără
chipul tânăr al tatei
aşteptând
ora exactă,
când aripile mele, prinzând contur,
vor aduce mai aproape cerul cu vulturi,
iar inima mea, desenând
stelele, se va aprinde
să înveţe mersul aştrilor.

nu existau diferenţe, rugi opritori, rădăcini ieşite din
stratul de muşchi ce trebuiau ocolite, ei doi erau
însăşi natura, reînvierea şi Duhul Sfânt coborât
printre raze, printre crengi şi plete încurcate de
îndrăgostiţi. Nu au plecat nicăieri, nicăieri prea
departe, aveau în faţă de stabilit atâtea lucruri, parcă
timpul intrase atunci la întrecere cu el însuşi, aveau
în faţa lor ca pe planşeta proiectantului din
construcţii toţi indicii de care trebuiau să ţină seama
pentru viitor, şi-au decis… Ea trebuia să-şi continue
studiile la Cracovia, nici mai mult, nici mai puţin
timp decât era prevăzut, el să facă demersurile să se
poată muta acasă, mama lui avea grabnic nevoie de
ajutor, iar toţi trei, de stabilitate. Trebuia să refacă
toată casa, trebuia ca în curte un corp de casă să-i fie
aranjat bătrânei, nu este bine ca tinerii, nu-i aşa, să
fie toată ziua nas în nas cu părinţii în vârstă… Kuga
era fericită să se întoarcă în ţara Nataşei, era doar
printre altele, ţara ei de naştere! Ştiau amândoi şi ce
părăseau şi la ce se înhămau, îşi vor păstra locuinţa
din Zacopane pentru verile sau iernile când vor
merge în vacanţă, iar în rest, în restul lung al zilelor,
când între ei distanţele de sute de kilometri le vor
aduce trăiri paroxistice sau disperări înecate-n
tăceri, calculatoarele să le fie oglinda celuilalt,
vocile şi gândurile lor, ce din când în când, trebuiau
să se facă auzite, şoptite, să nu cadă nici unul, nici
celălalt, în cenuşiul dintre noapte şi zi… Şi erau
plini de speranţă, Kuga ieşise din vremea
nevăstuicilor, nu se temea de privirile rele dintre
ulucile gardului ca Nataşa, ştia că ele două se
asemănaseră mult, că rămăseseră ca două crengi
verzi de brad de pe Zacopane, una mică, de parcă
fusese crescută la umbră, după ce toată viaţa căutase
şi dăruise lumină, şi alta subţire, longilină, cu pielea
de ciocolată, crescută la soare, ţinută şi adusă în
soare…

Sufletul meu cântă
Bună dimineaţa, iubito!
strig norilor,
strig cerului,
am aflat cea mai frumoasă iubire.
Are chipul tău
şi sufletul unui pescăruş rătăcit în palmele mele.
Cu adevărat, aripile lui acoperă inima mea obosită
care aşteaptă toamna;
acum frigul o alungă spre tine,
primeste-o!
O poţi înconjura cu un cântec sau cu un sărut,
dar cel mai bine strânge-o la pieptul tău!
Este firul de iarbă care încolţeşte,
lasă-l să crească,
el va fi cuib gândului răsfăţat de primăvară.
Vino, iubito,
sufletul meu cântă.

„COCOŞUL DE HUREZ PENTRU COPII ”

N

u ştie multă lume că, după Festivalul
Naţional al ceramicii populare « Cocoşul de
Hurez » de la începutul verii, urmează, ca şi la
«Eurovision», varianta pentru copii a acestuia. De
organizarea lui s-a ocupat, încă de acum zece ani, de
la prima ediţie, CLUBUL COPIILOR HOREZU.
Anul acesta, festivalul micilor artişti populari şi
meşteşugari s-a ţinut săptămâna trecută, mai precis
între 05 şi 08 septembrie, în perioada în care
hurezenii sărbătoreau, cu mic cu mare, “Zilele
Oraşului Horezu” şi 525 de ani de la atestarea
documentară a oraşului. S-a bucurat de prezenţa a
16 echipaje sosite din diferite zone etnografice ale
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României: Moldova, Ardealul, Banatul, Oltenia,
Muntenia, Dobrogea...şi de acea explozie de
bucurie, bună dispoziţie, vitalitate şi zburdălnicie
specifice copilăriei. Participanţii s-au întrecut în a-şi
etala costumele populare specifice fiecărei zone, în
a-şi arăta aptitudinile în interpretarea muzicii şi
dansului popular românesc cât şi în practicarea de
meşteşuguri artistice: pictură de icoane pe lemn şi
pe sticlă, încrustaţii în lemn, ceramică, măşti, ţesut,
cusut...Asfel, timp de trei zile, entuziaştii artişti de
vârste diferite, de la învăţământul primar până la
liceu, au cântat, au dansat, au cusut prosoape şi ii, au
ţesut la gherghef, au cioplit, au pictat, au modelat la
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roata olarului, rezultatele asfel obţinute fiind, în
final, expuse sâmbătă 08 septembrie dimineaţa
într-o amplă expoziţie în centrul oraşului Horezu,
lângă scena pe care domnul primar Ilie Fârtat a urat
hurezenilor sănătate şi cele mai frumoase împliniri.
Domnul primar a fost de fapt tot timpul cu sufletul
alături de tot ce s-a întâmplat în tabără, sprijinind
cât mai bine şi pe toate planurile această amplă
manifestare. CLUBUL COPIILOR HOREZU, în

afara calităţii de organizator, a fost şi participant la
festival prin cercurile de: dansuri populare, cusături,
pictură şi ceramică . Cadrele didactice şi personalul
auxiliar al clubului aduc toate mulţumirile domnului
primar, consiliului local, copiilor, părinţilor şi tuturor celor care s-au implicat pentru a face din acest
festival, o frumoasă reuşită.

Cristian SIMA

CURSURILE DE VARĂ ALE UNIVERSITĂŢII POPULARE
„NICOLAE IORGA”, VĂLENII DE MUNTE, EDIŢIA 2012
Pr. Constantin MĂNESCU-HUREZI

P

uţine localităţi din ţara
noastră au avut şansa să
devină celebre nu pentru
motivul că o mare personalitate
s-a născut acolo, ci pentru că,
printr-o anumită întâmplare,
ele au fost descoperite şi
îndrăgite, precum Weimarul lui
Goethe, de oameni de geniu ce
aveau să-şi identifice existenţa
cu aceste aşezări neînsemnate.
Este şi cazul orăşelului Vălenii de Munte din
judeţul Prahova, situat pe valea Teleajenului, între
Ploieşti şi Braşov, care l-a atras pe marele nostru
istoric Nicolae Iorga prin viaţa sa patriarhală, prin
liniştea şi puritatea sufletească a oamenilor săi.
Astfel, începând din anul 1908, Vălenii de Munte
aveau să devină un centru de spiritualitate
românească, de unde „Apostolul Neamului” avea să
răspândească prin cuvântul scris şi prin viu grai ideea
îndreptăţirii formării unui singur stat naţional
românesc. Instituţii create aici de Iorga, precum:
tipografia „Neamul Românesc”, inaugurată la 21 mai
1908, care se va numi după război, din 1924, „Datina
Românească”; Universitatea Populară de Vară,
înfiinţată la 2 iulie 1908; Biblioteca Populară (1908),
au avut rolul de a pregăti şi a înfăptui la nivel ideologic, în rândul tuturor românilor, Marea Unire de la
1 Decembrie 1918. Alte instituţii înfiinţate la Văleni
după primul război mondial, precum: Şcoala de
Misionare Morale şi Naţionale „Regina Maria”
(1922), Muzeul de Artă Religioasă, Aşezământul
pentru Minoritari „Regele Ferdinand”, Aşezământul
„Principesa Elena”, Şcoala Artelor Uitate, Şcoala de
cântăreţi bisericeşti, care urmăreau trezirea
conştiinţei naţionale a poporului român, cunoaşterea
istoriei lui, preţuirea valorilor culturale şi a
meşteşugurilor populare, pregătirea culturalnaţională a femeii, ajutorarea minoritarilor străini să
înveţe limba română, au făcut din Vălenii de Munte
o „citadelă a culturii româneşti”, după cum spunea
Barbu Theodorescu, secretarul personal al lui Iorga.
Iată că şi anul acesta, timp de aproape o
săptămână (19-24 august), oraşul Vălenii de Munte a
devenit un adevărat centru universitar, continuându-se iniţiativa marelui savant patriot Nicolae Iorga,
din anul 1908. Actuala ediţie, aşa cum menţiona
Constantin Stere, directorul Direcţiei de Cultură şi
Patrimoniu Naţional, filiala Prahova, care a avut şi
rolul de organizator şi moderator al manifestării, a
avut în program aceeaşi tematică referitoare la
Basarabia, gândită de Nicolae Iorga la ediţia din
1912, când se împlineau 100 de ani de la sfârtecarea
trupului Moldovei de către Rusia ţaristă. În timp ce la
Chişinău autorităţile ţariste organizau mari
festivităţi, în mai 1912, prin care aniversau anexarea
Basarabiei, la noi în ţară, nu autorităţile româneşti, ci
singur Nicolae Iorga dă o replică pe măsură
comemorării unui secol de la acest dramatic
eveniment, prin cursurile Universităţii Populare din
Vălenii de Munte. Publicarea de către Iorga a

volumului „Basarabia noastră”, organizarea, la
Bucureşti, a primei expoziţii de artă populară
basarabeană, construirea, la Iaşi, a unui Cămin
pentru studenţii basarabeni, tematica prelegerilor şi a
dezbaterilor de la Universitatea Populară, toate erau
axate pe marea dramă a poporului român: răpirea
palmei de pământ românesc dintre Prut şi Nistru.
Ca şi atunci, organizatorii ediţiei din 2012, când
s-au împlinit 200 de ani de când Basarabia se află tot
departe de ţară, au decis să dea curs propunerii venite
de la Chişinău, respectiv tematica principală a
cursurilor să fie axată pe acest eveniment: „Basarabia
– trecut, prezent şi viitor”. Iată numai câteva dintre
titlurile prelegerilor şi ale meselor rotunde: „Nicolae
Iorga, despre istoria Basarabiei şi a Bucovinei de
Nord”, „Limba română şi politica de rusificare în
Basarabia”, „Statul român şi Basarabia între 18591918”, „Basarabia – 106 ani de stăpânire rusească”,
„Primul Război Mondial si Unirea Basarabiei şi
Bucovinei cu România”, „România 1918-1940.
Pierderea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei”,
„Basarabia după 50 de ani de ocupaţie sovietică.
Renaşterea naţională”, „200 de ani de la răpirea
Basarabiei”, „Deportările românilor basarabeni în
Siberia, destinul unei familii”, „Mihai Eminescu
despre răpirea Bucovinei şi Basarabiei”, „Scriitori
români din Basarabia reprimaţi de regimul sovietic”,
„Ocupaţia rusească oglindită în poezia populară din
Basarabia”, „Pactul Ribbentrop-Molotov şi
agresiunea sovietică împotriva României”,
„Bucovina de Nord şi Basarabia de Sud, provincii
româneşti încorporate samavolnic Ucrainei”, „Spaţii
româneşti în defensivă”, „Relaţiile culturale româno-

Anonim - „Cetatea Vavilonului” (Alex. sec. XVIII)
Dr. G. Popescu - Vîlcea, „Miniatura Românească”
Ed. Meridiane, 1981

ruse, la începutul secolului XIX”, „Cultură naţională
şi cultură juridică – aspecte mai puţin dezbătute”.
Aceste conferinţe au fost susţinute de reputaţi
academicieni, istorici şi oameni de cultură din întreg
spaţiul românesc, precum: acad. Valeriu Matei, acad.
Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr. Ion Bulei, prof.

univ. dr. Constantin Hlihor, prof. dr. Gh. Negru, dr.
Constantin Ungureanu, dr. Elena Negru, prof. univ.
dr. Ion Negrei, avocat Iosif Friedmann-Nicolescu, dr.
în ştiinţe juridice, prof. univ. dr. Petre Ţurlea, prof.
dr. Vlad Mischevca, prof. univ. dr. Petru Ursache şi
alţii. Dr. Gheorghe Negru, Preşedintele Asociaţiei
Istoricilor din Republica Moldova, vorbind despre
politica de rusificare a limbii române din Basarabia,
arăta, pe bază de documente din arhivele de la
Moscova şi Sankt-Petersburg, că aceasta a acţionat
ca un tăvălug care a urmărit să uniformizeze toate
popoarele ce făceau parte din imperiul ţarist, adică să
le transforme în adevăraţi ruşi. Politica aceasta s-a
intensificat mai ales în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, când a fost anulată predarea limbii române
în toate şcolile din Basarabia şi când limba rusă
devenea limbă unică. Învăţătorii români care nu
cunoşteau limba rusă erau eliminaţi din învăţământ,
fiind înlocuiţi cu învăţători ruşi care nu cunoşteau
limba română şi recurgeau la gesturi din mâini, elevii
români fiind obligaţi să reţină noţiunile predate prin
gestică. Unicul rezultat al acestei politici, care a avut
drept scop anularea identităţii naţionale a românilor,
a fost analfabetismul general în rândul acestora. În
această perioadă, pe penultimul loc de incultură din
Basarabia erau românii, pe ultimul loc fiind ţiganii.
Dar această politică de rusificare a avut şi o
consecinţă pozitivă, pentru că a dus la apariţia,
dezvoltarea şi intensificarea mişcării naţionale în
Basarabia, care a contribuit la dărâmarea imperiului
rus.
Tuturor acestor suferinţe ale fraţilor de peste Prut,
le-a dat glas Dunia Pălăngeanu de la Giurgiu, în
poemul „Gând pentru Basarabia”, scris „la
împlinirea a două veacuri triste de când Basarabia a
fost anexată samavolnic Imperiului ţarist”:
„Două veacuri astăzi strâng
Suferinţele ce curg
Pe ogorul cel tăcut,
Dorul meu durat în lut.
Dorul meu înstrăinat,
Dor de tine, frate, sat
Şi de tine, tată, glie,
Mamă, lacrimă ce suie.
Ce ştiut îmi pare prunul,
Streaşina, grădina, drumul;
Plânge limba mea română –
Spini înalţi urcând sub lună
Şi-o străpunge ne-ncetat
Anotimp învolburat.
Basarabie pierdută,
În zori cine îţi sărută
Ochii trişti, năframa rece?
Anii trec şi veacul trece,
Încă-ntunecat e drumul
Doar Poetul, ca şi scrumul
Ce se-mprăştie în zări,
Veghează pe-un pod de flori
Şi mi-l apără de ger –
Basarabie şi cer ...
Suferinţele ce curg
Două veacuri, astăzi, strâng”.
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Un moment inedit, de o excepţională
semnificaţie, a fost prelegerea „Deportările
românilor basarabeni din Siberia, destinul unei
familii”, prezentată de jurnalistul de investigaţii
Gheorghe Mârzenco, care a caracterizat aceste
strămutări în masă ale românilor din Basarabia drept
„crime împotriva umanităţii” şi „acte de genocid”.
Începute în 1920, după Marea Revoluţie Socialistă
din Octombrie, deportările românilor au atins
apogeul după 1940 şi au înregistrat trei etape, după
un plan bine stabilit de ruşi. În primul val, la 14
iunie 1941, 20 000 de români erau repartizaţi în
regiunile Khazahstanului şi Rusiei, unde au murit de
frig, de foame, de boli sau chiar împuşcaţi. Urma al
doilea val, în 1949, alcătuit din 40 000 de români,
deportaţi în Siberia cu întreaga familie, pe motivul
că au colaborat cu autorităţile româneşti după 1941,
operaţiune care s-a numit IUG (în limba rusă = sud).
A urmat al treilea val, în martie – aprilie 1951, care
s-a numit „operaţiunea Sever” (=Nord), fiind
alcătuit din români care erau denunţaţi de consăteni
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că sunt duşmani ai regimului comunist. Dosarele lor
erau alcătuite din două file, dintre care o filă cu
caracterizarea primăriilor, care erau sovietice deja,
şi altă filă cu denunţurile consătenilor, pe ele fiind
scrise cuvintele: „Pentru veşnicie!” Acesta a fost
destinul crud al poporului basarabean, care a fost
trimis la moarte pentru că a fost român.
Fraţii noştri din Basarabia şi Bucovina de Nord
au adus cu ei, la Vălenii de Munte, şi numeroase
cărţi, pe care le-au lansat cu acest prilej, care
tratează, pe etape, zbuciumata istorie bazată pe
documente a acestui petec de pământ românesc.
În Programul Cursurilor din acest an, desemnat
ca „Anul Cultural Ion Luca Caragiale”, datorită
faptului că a trecut la cele veşnice la 22 iunie 1912
şi ca fiu al judeţului Prahova, au fost incluse, în ziua
de 22 august, mai multe prelegeri care au evocat
marea personalitate a literaturii române şi universale, intitulate: „Nicolae Iorga şi Ion Luca
Caragiale, în istoria literaturii române”, „I. L.
Caragiale – 100 de ani de la trecerea din viaţă în
istorie”, „Caragiale în muzica cultă”, „Lumea lui

Caragiale”.
De asemenea, au fost incluse şi expoziţiile:
„Basarabia 1912-1947 – oameni, locuri, frontiere”,
„Mari Tezaure româneşti – Tezaurul de la
Pietroasa”, „Lumea lui Caragiale” - expoziţie de
caricatură, Marian Avramescu, apoi teatru în aer
liber, cu spectacolul „Torna Umbra” susţinut de
actorii Teatrului „Equinox” Ploieşti, precum şi o
excursie la ansamblurile mănăstireşti Vărbila (1530)
şi Apostolache (1650), şi la Parcul Memorial
„Constantin Stere” din Bucov, unde a locuit şi a
creat marele scriitor şi patriot român basarabean, C.
Stere (1865-1936).
Închiderea oficială a Cursurilor de Vară ale
Universităţii Populare „Nicolae Iorga” a avut loc
vineri, 24 august 2012, ora 12, când toţi participanţii
au cântat imnul „Deşteaptă-te, române!” Am plecat
de la Văleni cu mintea încărcată cu istorie şi cu
sufletul plin de durere, pentru că acolo, undeva,
există încă un război între moldoveni şi ...
moldoveni.

„SCHIMBAREA LA FAŢĂ”,
TRANSFIGURAREA OMULUI PRIN RUGĂCIUNE
Arhim. Veniamin MICLE

M

inunea Schimbării la
Faţă a Mântuitorului
nostru Iisus Hristos – eveniment petrecut pe Muntele
Taborului din Galileea şi prăznuit în Biserica noastră la 6
august – a devenit simbolul
transfigurării creştinului prin
rugăciune, fenomen afirmat
prin mişcarea isihastă recunoscută ca exprimarea autentică a vieţii creştine, aşa cum au
trăit-o sfinţii, reprezentanţii cei mai de seamă ai spiritualităţii ortodoxe.
Sfintele Evanghelii relatează că Iisus a vestit ucenicilor Săi că „sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta
moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu
venind întru putere” (Matei 16, 28; Marcu 9, 1); atunci,
a luat pe Apostolii Petru, Iacov şi Ioan, şi au mers pe
munte ca să se roage, şi „pe când se ruga El” (Luca 9,
29), „s-a schimbat la faţă înaintea lor; şi a strălucit faţa
Lui ca soarele, iar veşmintele I s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17, 2). Prin această minune mai presus de
fire, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat şi-a arătat strălucirea naturală a slavei Sale dumnezeieşti, pe care o avea în
El însuşi şi a păstrat-o şi după întrupare, dar care rămânea, în faţa oamenilor, ascunsă sub acoperământul trupului Său luat din Sfânta Fecioară. Ceea ce Hristos a arătat
Apostolilor nu era o vedenie nouă, ci manifestarea strălucită a îndumnezeirii naturii omeneşti – inclusiv a trupului – şi a unirii Sale cu splendoarea dumnezeiască.
Spre deosebire de faţa lui Moise, care strălucise de o
slavă venită din afară, după revelaţia din Muntele Sinai
(Ieşirea 34, 29), faţa lui Hristos s-a ivit pe Muntele
Taborului ca un izvor de lumină, izvor al vieţii dumnezeieşti făcută accesibilă omului şi care se răspândea şi pe
veşmintele Sale, adică asupra lumii din afară, pe lucrurile realizate de activitatea şi civilizaţia omenească.
Sfântul Ioan Damaschin învaţă că Iisus Hristos „s-a
schimbat la Faţă, arătându-le Apostolilor Săi ceea ce era
El”, adică „lumina cea adevărată, Care luminează pe tot
omul care vine în lume” (Ioan 1, 9), revărsându-se asupra sufletelor şi ale trupurilor celor aleşi, făcându-i să
strălucească „precum soarele” (Matei 13, 43). În acest
sens vorbeşte şi Sfântul Simeon Noul Teolog, afirmând
că „Dumnezeu este lumină, iar vederea Sa este lumină”;
precum Apostolii pe Muntele Taborului, tot aşa numeroşi
sfinţi au fost martori ai descoperirii lui Dumnezeu în
lumină. Totuşi, această lumină nu este pentru ei doar un
subiect de contemplaţie, ci însuşi harul îndumnezeitor
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care le permite să „vadă” pe Dumnezeu, confirmând
În istoria creştinismului răsăritean, evenimentul
cuvintele Psalmistului care zice: „Întru lumina Ta vom Schimbării la Faţă a lui Iisus Hristos s-a bucurat de o
vedea lumină” (Psalmul 35, 10).
atenţie deosebită dând naştere la multiple interpretări
Împreună cu Iisus, s-a arătat Moise şi Ilie, doi mari exegetice, fiind descoperite în el sensuri care au fost
profeţi ai Vechiului Testament, reprezentând Legea şi aprofundate şi trăite de reprezentanţii Ortodoxiei. Privită
Proorocii; ei vorbeau cu El despre Patimile Sale, care din perspectivă teologică, în minunea de pe Tabor, însuşi
urmau să aibă loc în Ierusalim. Uimiţi de cele văzute, Dumnezeu se revelează în Treime: Vocea Tatălui mărtuApostolii erau copleşiţi ca de un somn; atunci i-a acope- riseşte, Duhul luminează şi Fiul primeşte şi manifestă
rit un nor, iar glasul Tatălui din cer a mărturisit despre cuvântul şi lumina, descoperind totodată starea firească
Iisus: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am bine- a omului, frumuseţea sa dintâi, iluminat de strălucirea
voit; pe Acesta ascultaţi-L” (Matei 17, 5). Lumina lui dumnezeiască.
Dumnezeu, care a permis mai întâi Apostolilor să îl
Această spiritualitate s-a afirmat în două zone geo„vadă” pe Hristos, îi ridică la o stare superioară viziunii grafice şi epoci istorice diferite: prima, în Palestina secoşi cunoaşterii omeneşti, când
lelor VII–VIII, unde s-au impus Sfântul
ea a strălucit mai puternic.
Maxim Mărturisitorul (†662) cu exegezeIeşiţi în afară de tot ce este
le sale spirituale, precum şi sfinţii Andrei
vizibil şi chiar din ei înşişi, ei
Cretanul (†740) şi Ioan Damaschin
pătrunseră atunci în întuneri(†749), cu omiliile lor, iar a doua, în zona
cul supra-luminos, în care
Athosului isihast al secolului al XIV-lea,
Dumnezeu petrece (Psalmii
de unde provin omiliile şi exegezele
17, 12). Încă insuficient preduhovniceşti ale Sfinţilor Teolipt al
gătiţi revelaţiei unor asemeFiladelfiei (†1322), Grigorie Sinaitul
nea taine, Apostolii s-au
(†1347) şi Grigorie Palama (†1359) Din
înspăimântat cumplit; dar
operele şi viaţa lor, se constată că insiscând şi-au ridicat privirea,
tenţa pe misterul Schimbării la Faţă nu are
L-au văzut pe Iisus singur –
numai o motivaţie pur teoretică, ci una
redevenit la starea mai
profund existenţială, amplificată de condinainte – Care s-a apropiat
textul istoric. Atât secolul al VII-lea, cât şi
de ei şi i-a liniştit. Apoi,
cel al XIV-lea au fost epoci dramatice în
coborând din Munte, le-a
viaţa societăţii creştine a Imperiului
cerut să nu vorbească nimăbizantin, fiindu-i grav periclitată existennui despre cele ce au văzut,
ţă, prin avansul militar al islamului arab,
până când Fiul Omului va
în secolele VII–VIII, şi al celui otoman, în
Atanasie Crimca - Autoportret învia din morţi (Matei 17, 9).
secolul XIV. Triumful islamului a fost
„Psaltirea 1616”,
Specifică
isihasmului
trăit ca o criză de tip apocaliptic, atât a
Dr.
G.
Popescu
Vîlcea,
„Miniatura
este tocmai învăţătura că
Imperiului cât şi a societăţii creştine, ca o
Românească”
orice om, cleric, mirean,
judecată asupra structurilor şi a soluţiilor
Ed. Meridiane, 1981
împărat, sărac sau bogat,
istorice, dar şi un apel la convertire spiridobândind lumina taborică
tuală şi reasumare mistică a perspectivei
are posibilitatea şi trebuie să ajungă la aşa-zisa „comu- eshatologice a creştinismului evanghelic originar.
niune cu Dumnezeu”, fără a fi nevoie să iasă din mijloDin Schimbarea la Faţă învăţăm că există o singură
cul societăţii şi să intre în mănăstire. Această concepţie lumină dumnezeiască pe care Apostolii au văzut-o, iar
este ilustrată de atitudinea Sfântului Grigorie Sinaitul sufletele purificate o contemplă încă din viaţa aceasta,
care, deşi avea convingerea că viaţa consacrată rugăciu- fiind însăşi realitatea bunătăţilor viitoare. Iată de ce
nii curate progresează mai bine în grupuri mici ale Sfântul Vasile cel Mare afirmă că lumina din Tabor era
monahilor, totuşi avea convingerea că poate fi practicată preludiul slavei lui Hristos, de la a doua Sa venire. Ca o
chiar şi în lume. Din această cauză, trimite pe ucenicul ilustrare vizibilă a efectelor duhovniceşti şi îndumnezeisăi Isidor, înainte de a fi tuns în monahism, la Tesalonic, toare, ce izvorăsc din această minune, pentru neştiutorii
pentru a fi acolo un „isihast orăşean”, ca model şi călău- de carte au fost redate în Icoană. Cea mai veche reprezitor al mirenilor, povăţuindu-l să le fie tuturor o pildă... zentare iconografică este un renumit mozaic din anul
prin tăcerea şi vorbirea sa. Isidor a rămas în Tesalonic 566, păstrat în conca absidei bisericii Mănăstirii „Sfânta
aproape zece ani, cucerind un cerc larg de monahi şi laici Ecaterina” de la Muntele Sinai; în centrul imaginii,
pentru practicarea rugăciunii curate.
Hristos îmbrăcat în haină albă pluteşte într-o aureolă
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deasupra pământului; la picioarele Sale, prăbuşiţi la le. Dacă isihasmul palestiniano-sinait din secolul al VII- „nu numai al monahilor, ci şi al împăraţilor şi stăpânilor
pământ, sunt Apostolii Petru, Iacob şi Ioan; de-o parte şi lea a fost răspunsul la încercarea istorică a invadării acestei lumi”; a fost vizitat de împăraţii Bizanţului
de alta, Moise şi Ilie. Impresionează faptul că aureola în Orientului apropiat de arabi, isihasmul palamit din seco- Andronic II şi Ioan Cantacuzino (1347–1354), care au
care stă Hristos devine în mod concentric tot mai întune- lul al XIV-lea a fost, atât o replică anticipată la adresa manifestat o predilecţie deosebită pentru călugări. Ceea
cată înspre interior, câştigând tot mai multă lumină în raţionalismului şi a secularizării, cărora va cădea pradă ce place mai cu seamă aceluiaşi autor la Andronic II, este
afară.
civilizaţia occidentală modernă, cât şi o pregătire pentru faptul că în vremea acestuia Curtea imperială devenise o
Cei care au practicat mai întâi isihasmul au fost mona- marea încercare istorică reprezentată de cotropirea şi veritabilă mănăstire. Efectul formativ al isihasmului a
hii; ca pustnici, trăiau în asceză riguroasă şi viaţă con- aservirea de către otomani a popoarelor ortodoxe din sporit din ce în ce mai mult în amploare, observându-se
templativă, „în isihie”, adică în linişte, motiv pentru care Balcani.
în anumite formule imperiale, de guvernare autocratică
au fost numiţi isihaşti. Mişcarea isihastă de iluminarea
Mai mult, curentul isihast a promovat şi o cultură pe plan politic, în supremaţia teologiei asupra filosofiei şi
omului a format o adevărată şcoală, în cadrul căreia se bisericească superioară. În secolul al XIV-lea, sub impul- a evoluţiei culturale a acestor popoare, o expansiune din
iniţiau atât viitorii monahi, cât şi numeroşi laici, care sul dat de această mişcare, călugării din Mănăstirea terenul ascetico-mistic în acela al ansamblului teologiei
urmau să se reîntoarcă în societate unde aveau datoria să Marea Lavră fac din aşezământul Sfântului Athanasie bizantine, iar pe scară socială din cadrele stricte ale
răspândească noua spiritualitate. Primul care consemnea- Athonitul (925–1005), fondat în anul 963, cel mai renu- mediului monastic în lumea laică. Un fenomen de devoză practica isihastă este Sfântul Ioan Scărarul (†649), mit centru de spiritualitate monahală şi cultură ortodoxă ţiune religioasă cum este acela al „rugăciunii curate”,
autorul lucrării Scara Raiului, un adevărat manual forma- din Muntele Athos, fiind ilustrată de personalităţi mar- care la început avea în vedere numai pe călugări şi se
tiv pe baza căruia monahii primeau o educaţie, fiind cante, printre care cunoscuţii Grigorie Sinaitul (†1346) şi adresa numai acestora, îl găsim în secolul al XIV-lea
îndrumaţi să rostească rugăciunea monologică, redusă la Palama (†1360), dar şi Nil Sicheliotul, Nichifor, Teolipt, pătruns deja pe deplin în lumea laică.
pronunţarea numelui: „Iisus”. Din această formă
Din Viaţa Sfântului Grigorie Sinaitul, aflăm că
minimală, s-a născut cunoscuta rugăciune dezvoltamarele dascăl isihast întreţinea corespondenţă cu
tă: „Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu,
împăraţii Bizanţului şi domnitorii unor ţări ortodoxe,
miluieşte-mă pe mine păcătosul!”, caracteristica spifiind menţionaţi Andronic III Paleologul
ritualităţii isihaste. O contribuţie deosebită la dezvol(1325–1341), Ioan Alexandru al Bulgariei
tarea acestei învăţături aduc alţi sfinţi părinţi, ca
(1331–1371), Ştefan Duşan al Serbiei (1321–1355) şi
Maxim Mărturisitorul (†662) şi Ioan Damaschin
Alexandru I al Valahiei (1338–1364), existând o
(†749), aducând noi precizări.
strânsă comuniune spirituală între starea laică şi ceea
În secolele X–XI, isihasmul cunoaşte o impresiomonahală, atribuită isihasmului, care s-a manifestat
nantă renaştere, datorită Sfântului Simion Noul
pe multiple planuri ale acestei civilizaţii de sinteză.
Teolog (†1022), care ridică viaţa creştină pe noi
Un strălucit reprezentant al mişcării isihaste laice
culmi de trăire duhovnicească, fiind numit: „Înger
pe teritoriul românesc a fost Neagoe Basarab, format
pământesc şi om ceresc”; el învăţa despre simţirea
în Mănăstirea Bistriţa olteană, unde funcţiona o şcoatainică a prezenţei harului divin în viaţa duhovnilă organizată pe baza învăţăturilor Sfântului Grigorie
cească a omului, simţire la care trebuie să ajungă
Sinaitul, potrivit cărora, atât monahii cât şi elevii
orice creştin, căci toţi sunt botezaţi în numele Sfintei
laici erau instruiţi în acelaşi spirit; şcoala pregătea
Treimi, purtând astfel această energie dumnezeiască
călugări pentru viaţa mănăstirească, dar şi mireni
Anonim (Ţara Românească) - Iisus la Ana şi Caiafa necreată, adică harul dumnezeiesc. După Sfântul
pentru promovarea principiilor isihaste în societatea
„Lirurgherul Mitropolitului Ştefan” - sec. XVII,
Simion, prezenţa harului divin în sufletele noastre
civilă, unde aveau să-şi desfăşoare activitatea cultuDr. G. Popescu - Vîlcea, „Miniatura Românească”
trebuie să fie o certitudine; „dacă acţiunea Sfântului
rală sau politică. Formaţia sa isihastă l-a determinat
Ed. Meridiane, 1981
Duh este inconştientă aici pe pământ, ea va fi la fel şi
pe tânărul Neagoe să se apropie de mitropolitul
în veşnicie şi toată religia este zadarnica”, învăţa
Nifon, fost călugăr la mănăstirile athonite Cutlumuş,
celebrul mistic. De asemenea, în secolul al XIV-lea, isi- Maxim Cavsocalivitul, Avva Dorotei ş. a. În cadrul aces- Marea Lavră, Vatoped şi Dionisiu; între anii 1503–1505,
hasmul cunoaşte o remarcabilă dezvoltare prin naşterea tei mişcării, Ioan de la Marea Lavră iniţiază marea operă el a reorganizat viaţa bisericească din Ţara Românească,
unei mişcări de reînnoire duhovnicească, pornită din de îndreptare a ortografiei slave fixată de fraţii Chiril şi la cererea domnitorului Radu cel Mare (1495–1508).
Sfântul Munte, care a angajat în sine personalităţi mar- Metodie în secolul al IX-lea, traducând numeroase cărţi
Documentele îl atestă pe Neagoe ca cel mai strălucit
cante ale spiritualităţii ortodoxe cum sunt cei doi sfinţi de cult din limba greacă în cea bulgară. Prin anul 1365 se elev al Şcolii de la Bistriţa, afirmându-se ulterior ca ilusGrigorie: Sinaitul (1255–1346) şi Palama (1296–1359). stabileşte la Marea Lavră vlahul Eftimie, unde cunoaşte tru cărturar, scriitor, filozof, ctitor, diplomat, om politic şi
Prin activitatea lor, curentul isihast a dobândit o funda- pe învăţatul monah Filotei. Ajuns patriarh de Târnovo, militar. Vasta sa cultură, dobândită aici, cuprindea teolomentare teologică deplină şi a pătruns în toate sferele de Eftimie va continua activitatea culturală iniţiată de Ioan gie, mistică, filozofie, istorie, precum şi limbile slavona
activitate ale societăţii, marcând eşecul încercărilor ante- Lavriotul, fiind sprijinit de o seamă de cărturari, ca şi greaca. Având formaţie de tip isihast, dobândită în anii
rioare ale Bizanţului, de a crea o teologie demonstrativă; Ciprian şi Grigorie Ţamblac,
săi de şcolarizare, voievodul dispunea de o
el învaţă că, pentru a cunoaşte esenţa şi atributele divini- Andronic, Ioasaf al Vidinului şi
pregătire corespunzătoare pentru a scrie
tăţii, calea mistică este mai adecvată decât aceea a afir- Isaia Athonitul. În timpul patriarhamonumentala sa operă: Învăţăturile lui
maţiilor speculative.
tului său, Eftimie întreţine coresNeagoe către fiul său Teodosie, în cuprinMai mult, începând cu mijlocul secolului al XIV-lea, pondenţă teologică şi duhovniceassul căreia se constată un profund conţinut
curentul isihast pătrunde în ierarhia superioară a Bisericii, că cu mitropolitul Antim Critopulos
mistico-ascetic, cum este, spre exemplu,
schimbând mentalitatea promovată de patriarhul Ioan (1370–1382) al Ţării Româneşti şi
Cuvântul despre frica şi dragostea lui
Kalekas, recunoscut pentru elocvenţa, instrucţia şi price- cu Sfântul Nicodim (†1406), eguDumnezeu. Din literatura isihastă, care cirperea sa în afacerile Statului, dar mai puţin potrivit cu menul Mănăstirii Tismana.
cula în Ţara Românească sub forma
liniştea sfântă a isihaştilor. Integrarea dogmatică a tradiMajoritatea lucrărilor sale
manuscriselor, autorul prezintă învăţături,
ţiei isihaste prin Sfântul Grigorie Palama şi recunoaşterea aghiografice şi omiletice, redactate
adresate nu numai fiului său şi boierilor, ci
ei de către sinoadele de la Constantinopol (iunie şi august în noua ortografie slavă, vor ajunge
şi mitropoliţilor şi egumenilor, iar ultimele
1341) au făcut ca isihasmul să se răspândească dincolo de prin intermediul Mănăstirii Studion
pagini din cuvântul Despre cinstirea icoamediile monastice datorita patriarhilor isihaşti Isidor în Moldova, de unde se vor răspândi
nelor se referă la întreaga societate con(1347–1349), Calist (1350–1354; 1355–1363) şi Filotei în toate ţinuturile locuite de români,
temporană.
(1354–1355; 1364–1376), precum şi ale altor ierarhi, în datorită activităţii neobosite a copişMai mult, afirmarea în Ţara
frunte cu Sfântul Grigorie Palama, devenit arhiepiscop de tilor.
Românească ca teoretician al isihasmului
Tesalonic. Până la sfârşitul acestui veac, scaunul patriarCurentul isihast a pătruns şi în
a lui Neagoe Basarab, care nu aparţinea
Gavril Uric - Evanghelistul
hal va fi ocupat de persoane provenite în exclusivitate din palatele împărăteşti, după îndepărclerului bisericesc, aminteşte de lumea
Luca
„Tetraev.
1429”,
mediul călugăresc şi mai cu seamă athonit.
tarea opoziţiei Curţii, în frunte cu
Bizanţului, unde cel mai cunoscut gândiDr. G. Popescu - Vîlcea,
Realizând o Teologie nouă – care se adresa atât cleru- împărăteasa Anna de Savoia. Se ştie
tor religios-mistic din secolul al XIV-lea,
„Miniatura Românească”
lui, cât şi laicilor – ea cuprinde întreaga societate, prevă- că, în Bizanţ, călugării au avut totalături de Sfântul Grigore Palama, era
Ed. Meridiane, 1981
zută ca „o singură credinţă, o singură speranţă, un singur deauna un însemnat rol politic prin
laicul Nicolae Cabasila (+1397); funcţioDumnezeu, peste toate şi pentru toate, şi în noi toţi”. În influenţa exercitată asupra lumii
nar şi curtean, prieten cu mulţi isihaşti,
acest fel se adresa în anul 1349 credincioşilor din laice. Deşi retraşi de lume, unii asceţi erau la curent cu afirma clar: „O astfel de căutare a legii Duhului nu pune
Tesalonic Sfântul Grigore Palama, reprezentantul cel mai cele ce se petreceau în societatea laică: Sfântul Simeon nici o piedică la îndeplinirea muncii şi a îndeletnicirilor
de seamă al curentului isihast din această perioadă; după Stâlpnicul se interesa de chestiuni generale, cu totul stră- noastre; comandantul comandă mai departe, plugarul îşi
ce a fost înăbuşită răscoala zeloţilor din oraş, el se insta- ine modului său de viaţă, iar Daniel Stâlpnicul era ade- ară pământul, iar muncitorul îşi vede în pace de lucrările
leze arhiepiscop. Într-o stare de spirit similară, vorbind seori vizitat de împăratul Leon I (457–474) şi de alte per- sale. Toate acestea din pricina că nu ni se cere să trăim
întregii societăţi bizantine, apare şi patriarhul Filotei într- sonalităţi ale Statului, pentru a-i cere sfaturi în probleme singuri la marginea lumii, nici să ne hrănim cu mâncări
una din omiliile sale, vizând o armonie generală, care de politică externă, sau chiar în privinţa acţiunilor milita- neobişnuite, nici să ne schimbăm îmbrăcămintea ori să
avea mare circulaţie, inclusiv în literatura social-politică re.
ne primejduim vreunul din noi sănătatea, sau să facem
a vremii.
Vieţile unor sfinţi din secolul al XIV-lea adeveresc o vreo bravură ce întrece puterile noastre, ci doar, rămâDeşi, manifestare teologică prin excelenţă, aparent comunicare permanentă între ei şi societate. În acest sens, nând acasă, aşa cum suntem şi, nepierzând nimic din
foarte îndepărtată de realităţile concrete ale lumii care l-a menţionăm pe Maxim Cavsocalivitul. În Viaţa sa, alcă- avutul nostru, să petrecem cugetând într-una la Legea
produs, isihasmul a constituit de fapt un răspuns şi la rea- tuită de Nifon, aflăm despre relaţiile sale dobândite în Domnului”.
lităţile sociale, care a fost însă dat în sfera vieţii spiritua- afara cercurilor monastice; el era reazem şi îndrumător
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Râmnicu Vâlcea.
La partidă au participat multe personalităţi ale vieţii
politice, culturale şi sportive din judeţul Vâlcea şi de
la nivel naţional. Printre suporteri s-au aflat poetul
Adrian Păunescu, scriitorul Dinu Săraru, precum şi
Teodor Coman, care a sosit cu puţin timp înainte de
începerea partidei. În judeţ se discuta că Teodor
Coman va fi schimbat din funcţie, deşi se bucura de
stima şi aprecierea vâlcenilor, de multă popularitate,
fiind un conducător cu experienţă, cu spirit practic,
dornic să lase ceva în urma sa, ceea ce a deranjat
conducerea centrală a partidului, cuplul Ceauşescu. Se
cunoaşte că Teodor Coman acorda aceeaşi atenţie
tuturor domeniilor vieţii economice şi sociale din
judeţ şi avea o mare pasiune pentru activitatea
sportivă, care a atins cele mai înalte cote.
La intrarea în sala arhiplină toţi cei prezenţi s-au
ridicat în picioare şi în semn de simpatie i-au scandat
numele şi l-au ovaţionat pe demnitarul vâlcean minute
în şir. Atmosfera a fost electrizantă. Adrian Păunescu
a avut o scurtă intervenţie în termeni elogioşi la adresa

mare iubitor al sportului, care a decis ca cenaclul să
dea o nouă reprezentaţie, în cinstea acestei victorii
strălucite.
A doua zi, după acest eveniment sportiv de
rezonanţă Arenele Traian s-au umplut din nou până la
refuz, cu spectatori. Componentele echipei laureate au
fost aplaudate la scenă deschisă, alături de antrenori şi
de conducerea clubului. Acest moment unic a rămas
întipărit peste ani în inimile vâlcenilor pe care şi-l
amintesc cu multă plăcere şi cu justificată mândrie.
Iată cum istoria valoroasei echipe de handbal
Oltchim Râmnicu Vâlcea s-a intersectat cu activitatea
prestigioasă a poetului Adrian Păunescu. Aceste
rânduri se vor şi o pledoarie ca echipa de handbal
feminin Oltchim să rămână acasă, la Râmnicu Vâlcea.
Nicăieri nu va străluci ca aici, unde îşi are „părinţii” şi
suporterii minunaţi, care au fost alături de ea la bine şi
la greu. Fiindcă fetele noastre de aur ne-au adus şi ne
aduc multe clipe de fericire, sentiment pe care românii
îl trăiesc tot mai rar. În context salutăm iniţiativa
lăudabilă a edilului-şef al Primăriei Râmnicu Vâlcea,
Emilian Frâncu, de a organiza un concurs de soluţii
pentru reamenajarea Arenelor Traian.
Acum, nici Adrian Păunescu, nici Teodor Coman
nu se mai află printre noi. Dar vâlcenii nu i-au uitat,

liderului judeţean, care a amplificat entuziasmul publicului.
În acest vacarm, căpitanul echipei de handbal,
Maria Verigeanu a urcat în tribună a mers la Teodor
Coman, care le-a îmbărbătat pe sportive înaintea
disputei care, aşa cum am menţionat, a avut un final
fericit.
Cele întâmplate au grăbit schimbarea lui Teodor
Coman, care a fost „promovat” la Bucureşti, într-o
funcţie cu mai puţină vizibilitate, cea de preşedinte al
Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.
Câştigarea de către echipa de suflet a vâlcenilor a
cupei europene l-a sensibilizat pe Adrian Păunescu, un

fiindcă ştiu să preţuiască valorile.
Este de notorietate că Adrian Păunescu a marcat
istoria culturii noastre naţionale, dar a contribuit şi la
dezvoltarea, la afirmarea sportului românesc. Se ştie
că a fost un adevărat înger păzitor al Universităţii
Craiova, echipa sa de suflet din Bănie, „campioana
unei mari iubiri”, iar în 1983 a compus imnul clubului
de fotbal „Oltenia Eterna - Terra Nova” şi este autorul
imnului superb al înfocaţilor suporteri rapidişti –
„Suntem peste tot acasă!”.
Şi acestea vin în sprijinul afirmaţiei că Adrian
Păunescu a fost un mare om, un român adevărat, o
figură de mare popularitate a ultimelor decenii.

Cenaclul Flacăra şi vâlcenii
Gheorghe PANTELIMON

S

e împlinesc doi ani
de la trecerea în
veşnicie a marelui poet
Adrian Păunescu, personalitatea marcantă a culturii
noastre contemporane.
Maestrul a trecut în
nemurire pe 5 noiembrie
2010, într-o zi frumoasă de
toamnă târzie, la Spitalul de
Urgenţă Floreasca din
Bucureşti.
Sunt aprecieri conform cărora, în perioada
postbelică nimeni nu a făcut atât de mult pentru actul
cultural naţional ca Adrian Păunescu.
A fost un om de spirit care a marcat evoluţia culturii
româneşti. A respectat a iubit şi a promovat valorile
naţionale şi a găsit modalităţi autentice, ca acestea să
vibreze în sufletul românilor, printre care se înscrie şi
Cenaclul Flacăra. Acesta a fost înfiinţat în septembrie
1973, din iniţiative poetului şi a prezentat spectacole
în toată ţara, până în 1985, când a fost interzis pentru
că promova o cultură şi o educaţie fără cenzură şi
mobiliza multe mii şi zeci de mii de tineri la spectacole, ceea ce reprezenta un potenţial pericol pentru
regimul politic de atunci.
Intenţia declarată a organizatorilor cenaclului a
fost una generoasă: să schimbe mentalităţi, să readucă
în atenţia publicului mari texte ale literaturii române şi
străine, să lucreze direct asupra conştiinţei tinerilor,
să-i înveţe dragostea de libertate şi bucuria de a
transforma libertatea în cultură.
După 1990, Cenaclul „Totuşi Iubirea” nu s-a mai
bucurat de impactul pe care-l avusese Cenaclul
Flacăra.
Cenaclul Flacăra, condus şi regizat de poetul
Adrian Păunescu a avut mai multe reprezentaţii şi la
Râmnicu Vâlcea, care s-au bucurat de un real succes.
Îmi amintesc că unul dintre spectacole a avut loc pe 30
martie 1984, la Arenele Traian, amenajare care s-a
realizat în urma preocupărilor insistente ale regretatului Teodor Coman, prim-secretar al fostului comitet
judeţean de partid Vâlcea. A doua zi, echipa fanion a
handbalului românesc, Oltchim Râmnicu Vâlcea a
jucat un meci internaţional memorabil în Sala
Polivalentă, lângă Arene – manşa retur a finalei Cupei
EHF, cu echipa vest-germană Oldenburg, pe care a
învins-o cu un scor categoric, la opt goluri diferenţă,
după ce vâlcencele se impuseseră şi în Germania
Federală, cu un avans de patru goluri. După acest meci
de neuitat, formaţia Oltchim a cucerit CUPA EHF,
primul trofeu european din istoria vestitului club din

Î

n urma aplicării Legii 119 din 11 iunie 1948 în
judeţul Vâlcea au fost trecute în proprietatea
statului, ca lucruri ale întregului popor, un număr de
64 de întreprinderi din care 47 de interes local.
Potrivit articolului 1 din această lege „se
naţionalizează toate bogăţiile subsolului care nu se
găsesc în proprietatea statului la data intrării în
vigoare a constituţiei R.P.R, precum şi întreprinderile
industriale, societăţiile de orie fel şi asociaţiile
particulare...”. În staţiunea noastră existau două
elemente stipulate în această lege şi care făceau
obiectul naţionalizării: apele minerale (bogăţii ale
subsolului) şi Societatea Govora-Călimăneşti.
După naţionalizare staţiunea a funcţionat în toate
anotimpurile anului. S-a pus un accent deosebit pe
terapia balneară, iar vizitatorii sunt în marea lor
majoritate muncitori, ţărani, funcţionari etc.
În a doua jumătate a secolului al XX-lea s-a
urmărit
rezolvarea
următoarelor
probleme
întâmpinate:
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Deceniul 1970-1980, apogeul dezvoltării
staţiunii balneare Călimăneşti-Căciulata
Gheorghe MĂMULARU
- amenajarea şi captarea
vechilor izvoare minerale şi
descoperirea altora prin
forare;
- asistenţă medicală de
calitate având în vedere cele
trei scopuri principale:
preventiv, curativ şi recuperator;
- dotarea bazelor de
tratament cu aparatură
modernă şi extinderea lor;

- ridicarea gradului de confort la cazare prin
reparaţii curente şi capitale a caselor şi hotelurilor
naţionalizate;
- construcţii balneare noi (complexe de cazare şi
tratament);
- Călimăneşti-Căciulata să devină staţiune de
interes naţional şi internaţional.
După anul 1950 s-a depus o activitate susţinută pe
multiple domenii pentru rezolvarea problemelor
menţionate mai sus. Treptat, treptat au fost amenajate
şi recaptate vechile izvoare şi au început descoperirea
de noi surse prin foraje. S-a insistat foarte mult pe caracterul de tratament balnear în staţiune şi mai puţin
pe cel de „odihnă” aşa cum s-a practicat în prima
jumătate a sec. al XX-lea.
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Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor şi
orînduielilor Gramaticii rumâneşti
(225 ani de la apariţie)
Ovidiu Cristian DINICĂ

I

storia tiparului în Râmnicu Vâlcea începe în anul
1705, când episcopul Antim Ivireanu aduce
prima tiparniţă în oraş. Aici vor fi realizate lucrări
importante pentru cultura şi istoria noastră.
Astel în 1787 se publică prima lucrare de gramatică din Ţara Românească de către Ienăchiţă Văcărescu
numită „Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor şi orânduielilor Gramaticii rumâneşti”.
Autorul, reprezentant al curentului iluminist şi
urmaş al vistiernicului Ianache de la
curtea lui Constantin Brâncoveanu,
s-a implicat la rândul său în istoria
ţării, având roluri importante în politica externă a Ţării Româneşti.
Erudit, cu vastă cultură, poliglot,
adeptul latinităţii poporului român,
resimte lipsa unei lucrări de specialitate dedicată regulilor de scriere a
limbii.
Lucrarea publicată la Râmnicu
Vâlcea, cu prefaţă închinată episcopului Filaret, conţine note ale autorului referitoare la istoria românilor,
precum şi părerile despre istoria limbii române şi despre limba română
contemporană lui. Această operă din
secolul XVIII, apărută şi la Viena,
era necesară pentru păstrarea unităţii
limbii române supuse influenţelor
balcanice şi ale imperiilor vecine.
Lucrarea pe care si-o propunea
era de întemeiere a limbii conform
unor reguli care să fie accesibile tuturor. Definiţia acordată de el gramaticii este:
Gramatica e meştesug ce-arată –alcătuire,

Călimăneşti-Căciulata a cunoscut în a doua
jumătate a sec. al XX-lea o dezvoltare treptată care a
culminat cu deceniul 1970-1980, socotit apogeu al
dezvoltării. În cele ce urmează menţionăm elementele care definesc acest apogeu:
Izvoarele minerale: La Călimăneşti a fost executat
în 1974 forajul 1005 la adâncimea de 1200m şi s-a
obţinut apă sulfuroasă cu temperatura de 43gr.
Celsius; grupul de izvoare 1, 2 şi 3 din Dealul
Glodului au fost recaptate în anul 1976; au fost
descoperite izvoarele 4 şi 5 şi captate separat în
1977. La Căciulata în anul 1978 s-a efectuat forajul
1004 la o adâncime de 1200 metri şi temperatura apei
de 47 gr C. Peste doi ani, în 1975, lângă sondă s-a
amenjat un ştrand termal cu apă sulfuroasă cu spijinul
Trustului de Construcţii de Hidrocentrale Ciunget
(ing. Dan Predov, Director General). La Cozia s-a
executat încă 3 foraje: Cozia 2 în anul 1970 la
adâncimea de 200 de m, temperatura apei 13 Grade
C; Cozia 3 - în anul 1971, la adâncimea de 311 m,
temperatura apei 23 Grade C; Cozia 4 în anul 1972,
la adâncimea de 236 m, temperatura apei de 9 Grade
C; Cozia 5 - executat în anul 1974-1975 la adâncimea
de 916,23 m si temperatura de 45 Grade C.
Bazele de tratament: Au cunoscut şi ele o
dezvoltare majoră şi au fost dotate cu aparatură
modernă şi a crescut numărul lor. În acest deceniu
(1970-1980) au funcţionat la Călimăneşti 3 baze de
tratament: Pavilionul Central, Vila Oltul şi Clinica de
Balneologie; la Căciulata 5 baze: Sanatoriul de copii,
Vila Teilor, Sanatoriul de silocoză, Hotel Vâlcea şi
Complexul UGSR, iar la Cozia o singură bază

Si toti print-însă pot verice povăţuire.
S-a scrie încă într-ales cu reguli arătate
Pa toţi învaţă d-a le şti fără greşeală toate
Şi versuri înmeşteşugite arată d-a sa face
Silţi-vă a o învăţa sau faceţi cum vă place.
Cu ultimul vers al definiţiei lasă libertatea cititorului să decidă asupra opţiunii de utlizare a regulilor propuse de el ca observaţii. Artist, nu impune forţat regulile gramaticale. Cu entuziasm de poet şi cunoscându-şi limitele de „om plin de neştiinţă”, în lipsa unei
lucrări similare, s-a simţit obligat să facă o încercare
cât de slabă, numai să aducă
un folos oarecare şi să dea şi
altora îndemn să lucreze ceva
mai bun.
În prefaţă, I. Văcărescu
indică faptul că „lipsesc din
limba noastră toţi termenii ştiinţii” şi alege posibilitatea
folosirii neologismelor, iar în
prima parte propune categoriile gramaticale.
Contribuţia sa se constituie în observaţiile pe care le
exprimă, folosind în lipsa
unor termeni adecvaţi neologisme din italiană, aceasta
limbă fiind folosită ca sursă
de provenienţă pentru termenii gramaticali pe care îi
introduce cu ajutorul unor
termeni slavoni cunoscuţi de
şcolile româneşti ale vremii,
ca „nome”, „pronome”, „gramatica”, „sostantivu perfet şi
iperfet” (perfect, imperfect),
termeni adaptaţi fonetic sau morfologic în limba română ş.a.
A dorit să alcătuiască şi cuvinte în limba română ca

modernă. Au existat şi 2 ştranduri termale cu apă
minerală, unul la Căciulata şi altul la Cozia.
În acest deceniu capacitatea bazelor de tratament
pentru o zi era de 13.928 de proceduri de balneofizio-terapie. Pentru a ilustra mai bine dezvoltarea
bazei de tratament în perioada 1965-1980 prezentăm
câteva cifre: în anul 1965 s-au efectuat 795.000 de
proceduri de balneofizioterapie, iar în anii următori
numărul lor a crescut: 955.701 în 1970; 1.589.809 în
1975 şi 2.384.451 în 1980.
Asistenţa medicală: se compunea din două
principale activităţi: la nivelul cabinetelor unde se
acordau consultaţiile medicale şi se prescria
tratamentul şi la nivelul policlinicii care cuprindea
cabinetele de specialitate - radiologie, ORL, stomatologie, ginecologie, laboratorul de analize medicale
şi serviciul salvării.
Medicii staţiunii (peste 30 de cadre), pe lângă
activitatea lor curentă, au efectuat şi numeroase
lucrări susţinute la manifestări ştiinţifice:
simpozioane, congrese, etc. din ţară şi peste hotare.
Multe au fost publicate în revistele medicale de
specializare.
În aceste lucrări s-a abordat acţiunea terapeutică a
izvoarelor minerale existente şi a noilor surse forate,
modul de administrare, indicaţiile şi contraindicaţiile.
În acest deceniu au funcţionat:
1. Sanatoriul de copii (7-14 ani) care aveau
sechele după infecţia epidermică; înfiinţat în anul
1957;
2. Sanatoriul de silicoză, unicul din ţară, înfiinţat
în anul 1957;

„spre graiu” pentru adverb, „cădere nemuitoare” pentru caz genitiv, „modă indicativă, adică arătătoare sau
hotărâtoare”, „infinitivă, adică nesăvârşitoare sau
nehotărâtoare” etc., dar acestea nu au fost acceptate
pentru utilizare curentă.
În partea a doua „Prozodia” enunţă reguli de
ortografie, descrie semnele de punctuatie si accentul.
În partea a treia, „Sintaxa” se ocupă de originea
părţilor de propoziţie şi foloseşte termeni grecesti ex
diftongul, sylabe, lexis, unde identifică 15 reguli .
Simplifică scrierea cu litere chirilice acceptând
doar 33 de litere din acest alfabet pentru utilizare, pe
care le subîmparte în glasnice (vocale) şi neglasnice
(consoane). El nu propune eliminarea cuvintelor slave
din limbă si recomandă îmbogăţirea vocabularului,
introducând neologisme din limba greacă.
Partea a IV-a, „Despre poetică”, e dedicată poeticii,
în spirit clasic, expune principii de tehnică a versificaţiei, pe care le susţine cu numeroase exemple, după
modelul prozodiei antice şi moderne.
Observaţiile gramaticale elaborate de el s-au dorit
un îndreptar şi ghid în constituirea unor norme generale pentru cei interesaţi de studiul limbii. Lucrarea sa de
pionierat este de nivel mediu, dar va reprezenta un
model pentru Ion Heliade Rădulescu care în 1828 la
Sibiu va tipări „Gramatica românească”.
Aceste prime lucrări de gramatică, ale lui I.
Văcărescu si I.H.Rădulescu, orientează studiul limbii
pe latinitatea poporului român.
Bibliografie critică selectivă
-Al. Piru, Istoria literaturii române, II, Epoca
premodernă, EDP, Bucureşti, 1970..
-Al. Piru, Poeţii Văcăreşti, Editura Tineretului,
Bucureşti, 1967.
-Eugen Simion, Dimineaţa poeţilor, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1980.

3. Clinica de balneologie înfiinţată la 1 aprilie
1974;
4. Secţia Clinicii a Institutului Naţional de
Geriatrie înfiinţată în ziua de 1 aprilie 1975.
Construcţii balneare: în acestă perioadă s-au
construit complexe balneare prevăzute cu spaţii de
cazare, centre şi baze de tratament. La Căciulata au
fost construite două complexe: unul cu 240 de locuri
Hotelul Vâlcea, al Ministerului Turismului, inaugurat
la 29 decembrie 1971 şi altul al UGSR-ului cu 50 de
locuri, inaugurat la 12 februarie 1972. La Cozia s-a
construit un complex compus din trei hoteluri, fiecare
cu 400 locuri de cazare şi o modernă bază de tratament. La 28 iunie 1976 au fost inaugurate Hotelul
Căciulata şi baza de tratament, în august 1977
Hotelul Cozia şi în decembrie 1979 Hotelul Oltul.
La începutul anului 1972 Călimăneşti Căciulata a
fost integrată în circuitul internaţional balnear. În
luna aprilie 1972 au venit la tratamentul balnear
grupuri organizate de turişti din Finlanda, RF
Germania, URSS, Franţa, Italia, Israel, SUA, etc.
În decembrie 1975 staţiunea a fost decorată cu
Ordinul Muncii clasa I prin decretul numărul 250/24
decembrie 1975 „pentru contribuţia deosebită adusă
la dezvoltarea activităţii balneare...” A fost singura
staţiune balneară din ţară decorată în a doua jumătate
a secolului XX.
Am prezentat mai sus elementele care au stat la
baza apogeului dezvoltării staţiunii noastre în deceniul 1970-1980.
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Valea Latoriţei, spre izvoare
Gheorghe SPORIŞ

P

rivitor la lacul
Petrimanu,
mă leagă o frumoasă
amintire a unui
eveniment, pot spune
de familie, petrecut
cândva, într-o vară,
exact la jumătatea ei
(15 iulie), cu mulţi
ani în urmă.
Cred că serbam
onomastica cuiva dintre noi sau era o
simplă ieşire în natură la sfârşit de
săptămână.
Pe atunci, Mihai - fratele meu şi în
acelaşi timp organizatorul acţiunii, încă
mai lucra ca inginer şef la Ciunget şi
locuia cu familia în „Colonia Beneficiar”,
la Voineasa (numele acestui microcartier,
„lipit” de Staţiunea Voineasa, rămăsese
moştenit încă de pe vremea de început a
punerii în funcţiune a Hidrocentralei
Lotru, când se făceau angajări de personal
specializat, şi cărora li se asigura cazare,
aici.
Aceste locuinţe, care la vremea
respectivă
aparţineau
statului,
Hidrocentralei Lotru, se aflau sub
acoperişul unor vile cochete, astăzi
proprietatea personală a fiecărui fost
chiriaş. Imediat după ’90 acestea au fost
reevaluate şi vândute chiriaşilor...).
Împreună cu noi se mai afla singur,
fratele nostru mai mare - Ion, de la
Ploieşti şi familia inginerului Florescu –
colegul de servici al lui Mihai, şi copiii –
de fiecare familie, câte unul. Fiecare
dintre componenţii grupului, după sosirea
aici, într-o după amiază spre seară, activa
pe cont propriu – Mihai şi Dan Florescu,
colegi de slujbă, jucau şah; soţiile lor
pregăteau cele trebuincioase pentru masă;
eu mă ocupam de aprinderea focului pe
vechea vatră din curtea vilei, iar copiii,
avându-l şef pe fratele nostru de la
Ploieşti, „pescuiau” craieţi pe malul lacului.
Se dusese vestea printre vizitatorii de
ocazie, ca mine, că în lacul Petrimanu,
datorită golirilor repetate nu mai există
nici urmă de peşte! Binenţeles că zvonul a
fost generat de către cei interesaţi, adică
de cei care lucrau la supravegherea
barajului şi nu doreau să vină cineva din
afară, nişte inşi nepoftiţi, să le ia prada de
sub nas.
Seara, la lumina focului, fiecare copil
se lăuda cu prada de craieţi pescuită,
făcându-mi în necaz. Le-am promis că, a
doua zi dis de diminaţă, mă voi duce la
pescuit şi le voi demonstra că eu nu prind
craieţi, ca ei.
O dimineaţă splendidă, a doua zi,
numai bună de plutit cu barca. Firicele de
aburi argintii se ridicau scânteind de pe
luciul apei la văzul primelor raze ale unui
soare prevestitor de o nouă zi frumoasă.
Liniştea profundă, punctată arareori de
câte o pasăre a nopţii, era deranjată doar
de vâsla care spărgea oglinda de culoarea
pădurii, propagând în jur segmente circulare ce se pierdeau în pâcla de deasupra
apei. Atunci, în acea dimineaţă, când
traversam nepăsător lacul spre malul opus
celui pe care poposisem, apare în câmpul
meu vizual, în apa limpede ca şi cristalul,
un „monstru” de peşte care stătea înţepenit

într-o poziţie oblică faţă de luciul apei, cu
capul înspre fund, răsturnat pe o parte şi
cu coada înotătoare, deschisă ca un evantai, deasupra apei. Din prima privire l-am
recunoscut, după banda longitudinală, că
era un păstrăv curcubeu. Simţeam cum
viteza sângelui îmi circulă prin artere,
crescând. Dacă-l... rapid am luat hotărârea
să mă apropii cu barca până la el şi să-l
apuc de baza cozii, cu ambele mâini.
Coada era aproximativ comparabilă cu
palma mea deschisă, ca suprafaţă, parcă
ceva mai mare. Am pus vâsla lângă mine
şi am manevrat barca cu „lopeţiile”
mâinilor până m-am apropiat de peşte. Nu
mai văzusem niciodată până în acea
dimineaţă, de 15 iulie, un asemenea
păstrăv, şi curcubeu! Eram lângă el. Nu
ştiam dacă este mort cu adevărat, este lovit
sau se află în transă! Mi-am luat „inima în
dinţi” şi am purces la treabă aşa cum

plănuisem în gând, adică să fac ambele
mâini cleşte şi să-l prind cu de rădăcina
cozii evantai. Toată operaţiunea a durat
câteva secunde. L-am apucat strâns şi
l-am săltat peste bordul bărcii. Imediat,
după ce a luat contact cu barca, a lipăit aşa
de tare din coadă de m-a umplut de apă cu
noroi până sus pe faţă, intrându-mi chiar
şi-n ochi. A trebuit să-mi clătesc faţa şi
ochii cu apă din lac, pentru a-i limpezii, şi

a putea vedea minunea ce se întâmplase.
Primul gest care l-am făcut a fost acela de
a-i băga degetele pe sub bronhile vineţii şi
a-l sălta să-l văd mai bine. În timpul
acestei manenvre s-a declanşat din el un
şir de bobiţe străvezi cât bobul de
mazăre... Îmi dădusem seama că, de fapt,
aceast peşte pe care-l lovisem cu capul de
metalul bărcii era o femelă de păstrăv
curcubeu aflată în depunerea de icre.
Această constatare o făcusem prea
târziu - peştele murise. Eram şi trist,
pentru că ar fi trebuit să-l arunc imediat în
apă, dar şi vesel, pentru că pescuisem un
peşte de o asemenea mărime în mijlocul
unui lac, având cu ce mă lăuda copiilor, şi
de ce nu şi celor mari. În dorinţa de a le
arăta copiilor că am prins peştele la undiţă
i-am înfipt cârliguţul în buza superioară
şi-am încercat să-l ridic de pe fundul
bărcii, operaţiune care m-a dat imediat de

gol prin ruperea firului...
Încă nu se trezise nimeni când eu instalam „trofeul” în chiuveta cu picurător de
la bucătărie. Aceasta s-a dovedit a fi mult
prea mică pentru un peşte atât de mare,
care a încăput doar parţial - atât partea cu
capul, cât şi cea dinspre coadă, rămânând
pe dinafară.
După această operaţiune, pe jumătate
rezolvată, am dat alarma în dormitorul
copiilor, chemându-i să
să vadă
„craietele”.
Mihăiţă, al fratelui Mihai, a fost cel
care a văzut primul „monstrul”, trezind pe
toată lumea, să vină să vadă „craietele”
prins de „Tata Gigi”.
Concluzia, aproape unanimă, a celor
de la Baraj, care au venit şi ei să vadă
păstrăvul şi care locuiau pe scara
alăturată, a fost aceea că peştele fusese
atacat probabil de o vidră – pentru că avea
„vânătăi” pe corp şi când eu
l-am găsit, acesta se afla în
agonie! toată lumea a vrut să
facă poze cu el. Raportat ca
mărime, ţinut atârnat pe
lângă corpul meu, măsura
din dreptul creştetului
capului până puţin mai jos de
buzunarul de la pantaloni!
Prima clădire, rămasă de
pe timpul construcţiilor
amenajărilor hidroenergetice de pe această vale, din
vremea când pe actualul fund al lacului
exista o mare colonie de muncitori, este o
cabană tip hotel - părăsită, care se află pe
micul platou întâlnit pe stânga cum se urcă
de la baraj, adică pe malul drept al lacului,
aşa cum de fapt sunt aşezate toate
construcţiile de la Petrimanu.
Aceasta, pe vremea când funcţiona
pentru organizare de şantier, găzduia circa
100 de oameni. Lângă ea, mai existau
nişte construcţii, care, după cum arătau ca
formă, găzduiseră în interiorul lor o
centrală termică şi probabil atelierele
şantierului. Mai târziu, cred că după 1990,
Direcţia Taberelor Vâlcea a cedat acest
hotel instituţiei similare din Călăraşi,
pentru a-l readuce la viaţă şi a-l exploata.
De la Petrimanu, unde la coada lacului
se mai văd fundaţiile din beton ale fostelor
pavilioane din organizarea de şantier,
imediat pe stânga, porneşte drumul, destul
de larg, ce urcă spre Curmătura Olteţului –
punctul cel mai apropiat de unde se poate
ajunge în drumul Transalpina şi Staţiunea
Rânca.
De la Petrimanu, lăsând în urmă punţile
suspendate ce înlesnesc accesul spre unele
captări de apă secundare, drumul auto
urcă în pantă uşoară pentru ca apoi să se
accentueze în apropierea barajului
Galbenu – al doilea obiectiv de acest fel
de pa Valea Latoriţei şi care se află la o
distanţă de 4 km sau 40-50 minute de mers
pe jos.
Barajul Galbenu – primul mare stăvilar
al apelor venite din amonte, de acolo unde
iau naştere izvoarele frumosului râu cu
nume de fată – Latoriţa, adună în spatele
lui mulţimea de ape, coborâte din acest
mare circ montan format la obârşia văii
aşezată între marele Parâng şi Munţii
Latoriţei, pentru ca de aici să fie dirijate, o
parte gravitaţional pe căi subterane, pe sub
munte, în lacul mare de la Vidra, iar sur-

NOTĂ: Întreaga responsabilitate a conţinutului articolelor revine autorilor.

Pagina 16

plusul lor spre lacul Petrimanu.
Lacul Galbenu, ca şi lac artificial,
este situat la cea mai mare altitudine de la
noi din ţară, de 1304 m, cu o adâncime
maximă de 49 m şi este aşezat la gurile de
vărsare a pâraielor ce coboară de pe
versanţii nord-nord-estici ai Parângului şi
cei sud-vestici ai Munţilor Latoriţei.
Urmând drumul, care-şi păstrează
aceeaşi parte dreaptă de pe conturul lacului, întâlnim câteva pâraie cu debit de apă
mai mic sau mai mare, cum ar fi: Igoiu,
care izvoreşte de sub Dosul Micăii şi
muntele cu acelaşi nume; Izvorul Stânei şi
Galbenu, ambele, cu origine sub muntele
cu acelaşi nume a celui din urmă şi Valea
Urdele sau Latoriţa de Jos. Aceasta, îşi
află izvoarele principale în marea căldare
glaciară Urdele, care se formează sub
abrupţii porniţi de sub vârfurile: Urdele
(2228 m), Iezer (2157 m) şi Cărbunele
(2162 m) urmând să primească până la
vărsare în lacul Galbenu, pâraiele:
Dengheru, Cioara şi Bălescu izvorâte de
sub munţii cu aceleaşi nume.
Un alt emisar principal, ce-şi aduce
contribuţia consistent la acumularea din
lacul Galbenu, este Muntinu sau Latoriţa
de Mijloc. Acesta îşi află izvoarele în
căldarea glaciară cu acelaşi nume, în
arealul căreia se află micuţul lac „Iezerul
Muntinului” şi, care, împreună cu flora şi
formaţiunile stâncoase din jur formează
Rezervaţia mixtă Muntinu. Această
vijelioasă vale, îndeosebi în a doua
jumătate a ei se uneşte cu Latoriţa de Vest
undeva aval de Cascada Dracului aflată pe
cursul superior al acesteia...
Pentru iubitorii de drumeţie, în această
zonă sălbatică şi de mare atracţie se poate
ajunge în circa 2 ore şi numai cu însoţitorcălăuză care cunoaşte bine potecile. De
aici, legătura cu cele două drumuri de
creastă: „Transalpina”, de pe Parâng şi
„Drumul Strategic”, aflat pe culmea
superioară a Latoriţei, se face pe jos cu
preponderenţă prin golul alpin al celor doi
munţi.
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