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ODA 
EDUCATORULUI

Putem elogia dascălii în general,
spunând că sunt sculptori de suflete, alţii –

formatori de profesionişti, făclii mari
care dau lumină câtorva generaţii...

Îngăduit fie-mi să dedic această odă
dascălilor din viaţa mea de şcolar,
căci mă mândresc c-am fost eleva

numelor de talia unor titani.

Gându-mi ţinteşte spre vocile calde
care cu răbdare şi efort de Sisif,

îmi corectară stângăciile de copil
şi-mi stimulară aptitudinile reale.

Slavă profesorilor care, mai presus de manuale,
reuşeau să rarefieze a problemelor nebuloasă,

înlesnind înţelegerea fenomenelor
încât ieşeam cu noţiuni clare din clasă.

Unii profesori mi-au rămas în memorie
pentru că reuşeau să ni se apropie,

ca nişte părinţi ne sfătuiau,
şi, respectându-ne opţiunea, ne îndrumau.

Dascălii m-au învăţat să apăr adevărul,
să-mi respect semenii, să mă ţin de cuvânt,

să nu-mi denigrez ţara, poporul,
să mă mândresc că am rădăcină de român!

Maria TURLUIANU (ATEIRAM)

În amintirea luminoasă veşnică a foştilor mei
dascăli: Ciobanu Lucian (primul învăţător), Straff
(Lb. Rom.), Mârzan (Mat.), Modoianu (Şt. Nat.),
Ciobanu (Lb. rusă), Stătică (Mat.), Georgescu (Is-
torie).

Prof. din liceu: Gibescu C., Lăzărescu Gr., Du-
mitrescu Ana, Rudolf Renner, Leonteac Gr.,
Popescu M., Aftenie Olga, Tatiana Cantemir,
Ceauşescu Ion (director), Vişan Ion, Aftenie Gr.              

29 iunie 2012
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(După ieromonahul Galaction Zelig)
Taci, dacă nu ai de spus ceva valoros!
Taci, atunci când ai vorbit destul!
Taci, până când îţi vine rândul să vorbeşti!
Taci, atunci când eşti provocat!
Taci, când eşti nervos şi iritabil!
Taci, când intri în biserică, pentru ca Dumnezeu să-ţi poată vorbi!
Taci, când pleci de la biserică, pentru ca Duhul Sfânt să poată imprima în mintea
ta lucrurile pe care le-ai auzit!

Taci, când eşti ispitit să bârfeşti!
Taci, când eşti ispitit să critici!
Taci, cât să ai timp să gândeşti

înainte de a vorbi!   

DECALOGUL TĂCERII

„Lacul Frumos este o mănăstire pentru 100 de călugări, minus 99 de călugări. Sunt
singur aici în armonie cu natura şi Dumnezeu". 
„Vin din aceleaşi ţinuturi unde s-a născut marele memorandist Vasile Lucaciu,
făuritorul României Mari, paroh la bisericuţa din lemn din Siseşti".
„În regimul comunist se intra greu în mănăstire, aşa că a trebuit să obţin un certificat
medical, mincinos, că aveam ceva probleme şi de aceea am recus la această soluţie.
Dar eu am venit că aşa a fost chemarea sufletului" …spune Galaction Zelig, care
la 23 de ani intra ca novice la Mânăstirea Frăsânei.
„De la Nicolae Steinhardt am învăţat ce înseamnă, bunătatea, iertarea, sacrificiul.
De la Rohia, unde am intrat în monahism, m-am întos iarăşi pe plaiurile vâlcene,
la Mănăstirea Pătrunsa, vreme de şase ani, iar alţi 23 de ani i-am stat la Schitul Pa-
homie, unde am fost ieromonah".
„Pe la 1947 localnicii din satul Pleaşa au adunat materiale să construiască o biserică.
Regimul comunist a confiscat respsectivele materiale şi a construit o şcolă în satul
Pleaşa. Cu timpul şcoala a fost închisă, dar biserica a rămas stâlpul de temelie al
oamenilor din aceste locuri (…) Pentru a ridica trapeza mică şi trapeza mare ne-a
ajutat şi Gigi Becali, motiv pentru care i-am trecut numele la loc de cinste",
povesteşte părintele Zelig, referindu-se la anul 1994, când s-a retras la Mânăstirea
Lacul Frumos. Aceasta are  hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, şi poartă nu-
mele după lacul din imediata vecinătate.
„Îmi scrie mama; ţi-am făcut mormânt,/ Că nu se ştie ce şi cum şi când.../ Tu chiar
dacă te ţii în Bucureşti/ Ştiu eu cât de străin şi singur eşti./ Are gărduţ-de-fier de ne
desparte,/ Dar vom fi mai aproape după moarte./  E din beton. Să nu fi supărat/ Dar
toţi vecinii s-au asigurat./ Ţi-am pus compot de vişini şi gutui/ Dar dacă vrei să ţi-
l trimit să-mi spui./ A venit toamna. Vremea e ploioasă/ Şi poate n-o să poţi veni
acasă./ Să nu te culci târziu. Ştiu eu cum eşti/ Şi să te îmbraci mai gros să nu răceşti/
Noroc şi sănatate dragul meu./ Mormântul din beton l-am plătit/ Eu..." (una dintre
rugăciunile trimise de părintele Zelig, prin corespondenţă).

(Citate din „Râmnicu Vâlcea: părintele Galaction Zelig alină suferinţele şi prin
corespondenţă", Dorel Târcomnicu, Adevărul, 10 02 11)

MÂNĂSTIREA 
"„LACUL FRUMOS”
VLĂDEŞTI, VÂLCEA

Galaction Zelig

CSP, Pictură pe lemn,
„Noe şi fiii săi”, 2005 

CSP, Pictură pe lemn, 
„Moise coborând de pe Muntele Sinai”,

2005 
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De Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Pentru Asociaţia Seniorilor
din Educaţie, Ştiinţă şi

Cultură din judeţul Vâlcea, în par-
ticular, dar şi pentru
persoanele vârstnice,
în general, luna oc-
tombrie vine cu o suită
de sărbători încărcate
şi de nostalgie, şi de

satisfacţie. Data de 1 octombrie, de exemplu,
marchează Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice. Câteva zile mai târziu, la 5 oc-
tombrie, o altă mare sărbătoare: Ziua
Internaţională a Profesorilor, pentru ca, mai
apoi, la 23 octombrie, intelectualii vâlceni să
aibă prilejul unui jubileu la fel de emoţionant:
împlinirea a 5 ani de la constituirea Asociaţiei
lor.

Toate aceste zile sărbătoreşti îmi oferă fericita
ocazie de a transmite seniorilor din cultură,
ştiinţă şi învăţământ, tuturor conjudeţenilor
noştri de vârsta a treia cele mai curate gânduri
de aleasă preţuire şi cele mai cordiale urări de
sănătate, linişte sufletească încărcate de bine-
meritate satisfacţii pentru tot tezaurul de îm-
pliniri acumulate într-o viaţă exemplară.

Totdeauna mi-a făcut mare plăcere să mă în-
tâlnesc cu persoanele în vârstă, să le ascult cu
respectul cuvenit şi să-mi umplu sufletul cu bu-
curie pentru că, împreună, am găsit soluţii, atât
cât s-a putut, la necazurile şi greutăţile fiecăruia.
Mă bucur, spuneam, de aceşti minunaţi oameni care au
muncit o viaţă şi şi-au făcut datoria cu vârf şi îndesat. Nu
spun deloc vorbe mari afirmând că prezentul şi viitorul
noilor generaţii se clădesc şi prind rădăcini pe lungile sacri-
ficii ale bătrânilor. Tocmai de aceea, n-am dorinţă mai mare
decât ca românii să-i respecte mult mai mult pe bătrâni, să
preţuiască fiecare sfat al celor care au trecut cu demnitate
prin viaţă.

Nu este mai puţin adevărat că bătrâneţea este şi mai
frumoasă dacă purtătorii acestei blânde poveri de viaţă simt
că misiunea lor nu s-a sfârşit, că rolul lor încă rămâne activ
şi că sunt chemaţi să participe la viaţa socială. Acestor
contribuţii le este adresat şi mesajul anului de graţie 2012,
declarat ca “An european al îmbătrânirii active şi al
solidarităţii între generaţii”.

Este, deci, un moment de a aduna în acelaşi vad valorile

trecutului cu
nevoia actuală de
valori, fie că vor-
bim de creaţii în
sine, fie de alte

valori umane şi patri-
moniale. Din acest
punct de vedere,
Asociaţia Seniorilor
din Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură, căreia i-a pus
bazele cu 5 ani în
urmă grupul celor 22
de personalităţi locale,
a reuşit să atragă sub

cupola sa o bună parte a intelectualităţii vâlcene, elite sau
persoane rămase cu sfioşenie în anonimat, dar recunoscute
ca modelatoare de suflete tinere. Ei au ştiut să păşească
demn peste sacrificii lungi şi renunţări dureroase, dar au
păstrat nestinsă, până la vârsta senectuţii, flacăra iubirii, în-
crederii şi speranţei. 

Ei, membrii Asociaţiei Seniorilor, sunt cei care au pus în
valoare tezaurul de idei adunate de-a lungul unei vieţi zbu-
ciumate, trudind conştiincios în clase, în laboratoare şi pe
alte scene ale vieţii.

Această exemplară dăruire se regăseşte în prestigiul şi
respectul de care se bucură azi Asociaţia Seniorilor, ea de-
venind un polarizator al valorilor şi experienţelor şi un
excepţional reper în spectrul vieţii şi practicii sociale din
judeţul nostru. Cinste lor, cinste bătrâneţii pe care, cu
dragoste, o sărbătorim la întâi octombrie!

Ion CÎLEA

CU DRAGOSTE, RESPECT ŞI
PREŢUIRE
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Întotdeauna am admirat şi respectat oamenii de va-
loare. Pentru învăţători şi profesori am nutrit senti-

mente mai deosebite fiindcă sunt persoane cu un caracter
moral exemplar,  cu o conştiinţă curată, dominată de
spirit umanist, care şi-au orânduit viaţa după principiul
datoriei şi responsabilităţii civice.

Cei care şi-au încheiat cariera didactică se pot mândri
că au slujit cu vocaţie şi măiestrie pedagogică o instituţie
fundamentală a ţării şi au răspândit lumina cărţii în
mintea şi în cugetul inocent al copiilor.

Dascălii, aceşti minunaţi apostoli ai neamului cum în
mod inspirat îi numea Spiru Haret au modelat cu
iscusinţă personalitatea copiilor noştri, viitorul
României, punându-i permanent în contact cu valorile
autentice, perene, ale culturii naţionale şi universale şi
i-au pregătit pentru confruntarea cu viaţa. Ei au fost şi
au rămas modele veritabile pentru discipoli, iar exemplul
lor pilduitor a coborât cu blândeţe în sufletul celor pe
care i-au educat. Asemenea oameni de calitate care au
desfăşurat o activitate prodigioasă  în unităţile vâlcene
de învăţământ activează în cadrul Asociaţiei Seniorilor
din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură constituită în urmă cu
cinci ani, pe 23 octombrie 2007, din iniţiativa lăudabilă
a unui grup select de făuritori de oameni. Această
organizaţie neguvernamentală, cu blazon, şi-a propus
obiective generoase care i-au asigurat afirmarea ca o
forţă autentică în peisajul social şi spiritual al Municipi-
ului Râmnicu Vâlcea şi al judeţului nostru.

În semn de cinstire a activităţii prestigioase pe care
au desfăşurat-o dascălii vâlceni, în calitate de membru
fondator, am ajutat din punct de vedere financiar această
asociaţie de suflet, cât şi iniţiativele sale, în mod deosebit
editarea revistei Seniorii, care a devenit o tribună de pro-
movare a unor idei şi opinii remarcabile.

Cu prilejul acestui jubileu, cu stimă şi respect, urez
Asociaţiei Seniorilor ani mulţi şi rodnici de activitate, iar
membrilor şi simpatizanţilor săi, tihnă sufletească, zile
senine şi multe bucurii alături de cei dragi.

Ion TUDOR, 
membru fondator al Asociaţiei Seniorilor

GÂNDURI DE PREŢUIRE LA 
ZI DE SĂRBĂTOARE



Faptul că au trecut cinci ani
de la acel eveniment din 23

octombrie 2007, când a luat fiinţă
Asociaţia Seniorilor din Educaţie,

Ştiinţă şi Cultură din Vâlcea, este o dovadă convingătoare că
o generaţie de intelectuali educaţi şi formaţi în spiritul nobil
al ideilor haretiene au reuşit să parcurgă liniştit - într-o
atmosferă de amiciţie, de creaţie, de respect şi preţuire
reciprocă – câţiva paşi pe un drum care se îngustează dintr-o
viaţă tumultuoasă, cu sentimentul stenic al miraculoasei
tinereţi fără bătrâneţe. Este un adevăr că această stare moral-
mente binefăcătoare trăită în aceşti ani, ne ajută să trecem
mai uşor pragul următor şi inevitabil în eterna curgere a tim-
pului.

Evenimentul ce se constituie într-un bilanţ aniversar
reliefează numeroase împliniri plămădite şi izvorâte din cuge-
tul unor oameni inimoşi, care au contribuit cândva la for-
marea unor generaţii aşezate temeinic pe fapte de mare preţ,
într-o societate dornică de continuu progres, în pofida unor
distorsiuni ale sistemului de atunci.

Spuneam şi cu prilejul reuniunii inaugurale în urmă cu 5
ani, că asociaţia noastră, privită din perspectiva timpului, va
intra în istoria învăţământului românesc „seniorial” ca o
iniţiativă curajoasă şi semnificativă, aparţinând unei generaţii
de dascăli haretieni, ce şi-au propus să transmită un mesaj
pilduitor generaţiilor prezente şi celor ce vor urma, că am fost
învăţaţi şi educaţi să cultivăm pe mai departe, în conştiinţa
atâtor generaţii, dragostea de ţară, de frumuseţile şi bogăţiile
ei, de marile valori spirituale, în respect şi coeziune între se-
meni, cu demnitate şi preţuirea faţă de toate statelor lumii.

Trăirea împreună în aceşti ani a unor momente recreative,
colegiale, însoţite de lansarea unor iniţiative cultural-
ştiinţifice şi editoriale, sunt câteva mărturii care demonstrează

capacitatea noastră de apreciere a valorilor şi promovarea
unui spirit elevat, îndreptat spre echilibru şi armonie, dominat
de un optimism deschis la oferta „prudentă” şi modestă a cur-
sului vieţii noastre. În anii care au trecut ne-am simţit mai
utili, mai încrezători şi mai mulţi în „singurătatea” vârstei
noastre, cu efecte înălţătoare asupra moralului nostru, prin
sporirea sentimentului de solidaritate a vârstei şi a preţuirii
ca oameni ai secolului XXI.

Cooperând împreună şi total dezinteresaţi de patima
politică şi a orgoliilor,  trebuie să fim mândri că facem parte
din ultima generaţie haretiană ce şi-a pus amprenta în toate
spaţiile culturale şi educative vâlcene, şi nu numai, pentru a
impune pe plan social valorile culturale şi educative
tradiţionale, ale existenţei şi dezvoltării românismului, în
mod raţional, echilibrat şi armonios, într-un context european
istoric şi contemporan.

Tot acestei generaţii, care a contribuit şi a produs continuu
prin educaţie o conştiinţă naţională în vremuri apăsătoare, îi
aparţine şi participarea sa efectivă la dezvoltare, prin
cunoaşterea adevărului, printr-o deschidere permanentă către
înţelegerea prefacerilor înnoitoare ale societăţii româneşti,
chiar în acele vremuri de restrişte. Indiferent de timpul is-
torico-politic, am fost şi suntem generaţia care a creat şi încă
mai creează noi valori cu implicarea noastră directă în asprele
confruntări pentru prefacerea în bine a vieţii sociale postde-
cembriste.

Ce păcat că astăzi, în anii maturităţii noastre, asistăm
neputincioşi la încercările disperate ale unor „pigmei”
zgomotoşi, încurajaţi de cozile de topor aflate sub tutela
diversionistă a unor forţe oculte din interior, stimulate pecu-
niar de curente interesate de a ne uita valorile şi simbolurile
naţionale şi de a şterge definitiv din memoria colectivă
conştiinţa naţională românească la care am zăbovit atât de
mult, cu ani în urmă. Este nedrept că astăzi forţe obscure şi
de neînţeles şterg cu dezinvoltură şi iresponsabilitate cele mai

Gheorghe DUMITRAŞCU

SENIORII VÂLCENI LA CEAS 
ANIVERSAR

7
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de preţ valori şi modele din ecuaţia istorică, valori la care noi,
atunci, am fost părtaşi sinceri la construcţia lor, conştienţi că
punem o cărămidă la ridicarea ţării
pentru a ne mândri prin „noi înşine”,
alături de alte state civilizate.

Revenind în prezent, trebuie să
fim mândri că, în peisajul intelectual
naţional, iniţiativa noastră asociativă
constituie un model la care privesc cu
interes şi admiraţie mulţi confraţi din
alte judeţe şi rămân nedumeriţi cum a
fost posibilă această construcţie
moral-spirituală la care participă
peste 160 de „seniori”.

Înfiinţarea asociaţiei seniorilor,
pornită dintr-o dorinţă de a continua
un drum binefăcător, aşezat pe
lespezile de granit ale unei voinţe
şlefuite de asperităţile vremurilor, confirmă adevărul indis-
cutabil că destinul îi ajută întotdeauna pe cei curajoşi şi har-
nici, pe cei bine înarmaţi pentru o viaţă tumultuoasă, că
vântul anilor trecuţi a bântuit favorabil
pentru cei care au avut într-adevăr o
direcţie clară şi sigură de a fi pentru
alţii. Şi noi astăzi, încă fiinţăm pentru
alţii din trecut şi viitor, îi purtăm cu
noi pretutindeni, în adâncul fiinţei, îi
apărăm cu ardoare, îi învăluim în vise
frumoase, deşi timpul nostru se
îngustează cu fiecare zi trecătoare.
Aşadar, suntem şi vom rămâne tineri
prin gândurile şi faptele noastre atâta
vreme cât vom fi ancoraţi în asprele
realităţi ale timpului şi vom fi recep-
tivi la tot ceea ce este frumos, bun şi
mare, pentru draga şi trista noastră
ţară.

Participarea în aceşti ani la frecventele reuniuni de suflet
şi excursii documentar-recreative, ne-a oferit prilejul să ne
simţim robusteţea sufletească şi să ne
regăsim în circuitul educativ-valoric au-
tentic, în procesul căruia încă mai avem
un cuvânt de spus.

Prezenţa celor mai mulţi dintre noi
la activităţile cultural-ştiinţifice şi artis-
tice organizate, a creat o rază de lumină
şi speranţă în posibila noastră renaştere
în spirit şi a unei contribuţii de prestanţă
la edificiul creativ folositor comunităţii
vâlcene, atât de necesar în aceste vre-
muri nesigure, cu profund impact
asupra psihicului nostru şi al vieţii noas-
tre cotidiene, impact urmat de stări
destabilizatoare şi nefavorabile unei
vieţi liniştite. În acest context este nece-
sar să amintim că derularea unor activităţi atât de variate şi
interesante, specifice vârstei noastre, se datorează tuturor

membrilor asociaţiei, iar alături de aceştia distinşilor colegi
din Consiliul de Conducere şi din Biroul Executiv care s-au

manifestat cu generozitate prin re-
alizarea unor iniţiative în folosul tuturor
seniorilor. Menţionăm că, în mare parte,
succesul nostru de a construi împreună
moral şi spiritual se datorează şi
potenţialului uman remarcabil de care
dispunem în prezent: 220 membri cu
adeziune, din care 160 cotizanţi la zi şi
activi, mare parte dintre ei participanţi
la majoritatea activităţilor desfăşurate.
În activitatea asociaţiei o notă distinctă
a constituit-o viaţa cultural-ştiinţifică
prezentă în mod constant prin acţiuni
(simpozioane, dezbateri, lansări de
carte) ce s-au realizat în parteneriat cu
asociaţii neguvernamentale şi apolitice

ca Forumul Cultural al Râmnicului, Societatea Culturală
„Anton Pann”, Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor
Naţionale, Academia Olimpică Română – filiala Vâlcea ş.a.

În cei cinci ani de existenţă a
Asociaţiei Seniorilor manifestările au
fost prilejuite de aniversarea marilor
evenimente ale istoriei naţionale şi lo-
cale, evocări ale unor personalităţi
reprezentative ale culturii, medalioane
aniversare cu prilejul împlinirii unor
vârste rotunde de către membrii
asociaţiei noastre, dezbateri la televi-
ziunile locale pe teme educative, cul-
turale şi de sănătate etc. La aceste
acţiuni şi-au adus contribuţia în
repetate rânduri colegele şi colegii
noştri între care Angela Calangiu-Ene,
Elena Dumitraşcu, Marinela Capşa,
Carmen Lelia Fracaş, Paula

Comisarschi, Paraschiva Cernătescu, Larisa Calmutschi,
Doina Pascu, Carmen Matei, Victoria Gibescu,  precum şi

Gheorghe Pantelimon Ioan Luca,
Emil Deaconescu, Constantin
Grigore, Petre Cichirdan, Nicolae
Dinescu, Alex. Popescu-Mihăeşti,
Laurenţiu Stilea, Traian Rădoi şi ini-
mosul, cumpătatul şi imperturbabilul
director economic al asociaţiei -
Constantin Marcel.

Periodicele reuniuni colegiale, de
suflet, s-au înscris şi ele ca o
constantă în activitatea noastră in-
trând deja în tradiţia „seniorială” prin
sărbătorirea împreună, în fiecare an, a
Revelionului, începând din anul 2009
şi a celor două momente emoţionale
dăltuite în memoria noastră: Ziua

Educatorului, începând cu 30 iunie 2008 şi deschiderea anu-
lui şcolar, pe care l-am întâmpinat într-un cadru solemn, de-

Acum 50
de ani pe
râul Olt

1957, excursie de studii la Craiova

1958, pe malul Oltului 
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butând cu 15 septembrie 2008.
În cei cinci ani de existenţă a

asociaţiei „Seniorilor” activităţile
cele mai savurate de membrii săi,
iniţiate în cadrul „Clubului Senior-
ilor”, au fost numeroasele excursii
documentare şi de divertisment la
mănăstiri, biserici şi locuri pitoreşti
din judeţul nostru şi din ţară. Pentru
organizarea şi reuşita acestor acţiuni
mult îndrăgite de noi, merită să-i
felicităm şi să le mulţumim
colegilor Gheorghe Pantelimon,
Nicolae Dinescu, Constantin
Grigore, Ştefan Stăiculescu, Eleana
Dumitraşcu, Marinela Capşa şi
Nicoleta Manole.  

Pornind de la resursele intelectuale de care dispunem şi
de la experienţa pe care o avem în domeniile didacticii şi
cercetării ştiinţifice, al educaţiei şi culturii, am reuşit să
edităm în aceşti ani revista de cultură şi informaţie „Seniorii”
în 5 apariţii, pornind cu primul număr în octombrie 2009.
Revista „Seniorii” constituie astăzi cartea noastră de vizită
ce ne reprezintă, prin
conţinutul ei, în judeţ
şi în afara lui, cu o
mare diversitate
teamtică. Această
iniţiativă de pionierat
este unică până în
prezent şi aparţine
colegilor noştri
Gheorghe Dumitraşcu,
Gheorghe Pantelimon
şi Emil Deaconescu
cărora li s-a alăturat
redactorul şef Petre
Cichirdan, care are
meritul de a o face originală, distinctă în peisajul publicistic
vâlcean şi nu numai, iar ceilalţi colegi din redacţie menţin
tonusul informativ şi cultural la nivelul cerinţelor dar şi al
aşteptărilor unei publicaţii prestigioase.

Precizăm că existenţa şi
funcţionarea Asociaţiei
Seniorilor se datorează
implicării permanente a unor oa-
meni de suflet, credibili,
generoşi şi cu iniţiativă care se
frământă continuu în găsirea
acelor activităţi specifice,
corespunzătoare interesului şi
preferinţelor noastre. Existenţa
şi funcţionarea firească a
Asociaţiei Seniorilor s-a bucurat
de sprijinul unor prieteni
deschişi către universul noastru,

precum Ion Tudor, membru
fondator al asociaţiei, a
cărei contribuţie la apariţia
câtorva numere ale revistei
„Seniorii” este bine
cunoscută. Cât priveşte,
contribuţia domnului Ion
Cîlea, preşedinte de onoare
al Asociaţiei Seniorilor şi
preşedinte al Consiliului
Judeţean Vâlcea cât şi cea
a distinsului manager,
domnul Dinel Boromiz, le
purtăm recunoştinţă şi sim-
patie şi le mulţumim cu
căldură pentru întreaga
preţuire ce ne poartă. De
asemenea am beneficiat de

înţelegerea manifestată de doamna Victoria Preda de la S. C.
Minet S. A. Aducem aceleaşi mulţumiri domnului deputat
Aurel Vlădoiu şi domnului ing. Romeo Rădulescu, domnilor
Horia Horăscu şi Sorin Ghiţă, pentru ajutorul pe care ni l-au
dat.

La ceas aniversar mulţumim tuturor membrilor Asociaţiei
Seniorilor şi simpatizanţilor săi şi le urăm multă sănătate şi
multe bucurii; aceleaşi urări de bine adresăm, cu căldură,
celor care au fost şi vor fi alături de noi întotdeauna.

La mulţi ani! 

Sorin Ghiţă

Romeo
Rădulescu

Gheorghe Nicolau

Constantin Boromiz

Horia
Horăscu

Aurel
Vlădoiu
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CELLA DELAVRANCEA
„O vară ciudată...” pe meleaguri vâlcene

Cella Delavrancea, fiica
scriitorului Barbu

Ştefănescu Delavrancea, cu studii
în domeniul muzicii la Paris, s-a
dovedit a fi o strălucită pianistă şi

un avizat cronicar al fenomenului muzical, ilustrat de vo-
lumele „Arpegii în ton major” (1979) şi „Trepte muzicale”
(1984). Pline de farmecul descoperirii de locuri şi oameni
sunt cărţile de memorialistică „Mozaic în timp – impresii,
călătorii, portrete” (1972) şi „Dintr-un secol de viaţă” (1988).

Pe urmele tatălui, se impune şi în plan literar cu volumul
de nuvele „Vraja” (1967) şi excelentul roman „O vară
ciudată” (1975).

Acţiunea romanului „O vară ciudată” este localizată pe
meleaguri vâlcene, mai precis, la Slăviteşti, nu departe de
Băbeni, lângă calea ferată ce trece râul Luncavăţ spre minele
de cărbuni de la Berbeşti. Aici era o moşie a Lahovarilor
unde, până de curând, se afla un sfios conac
boieresc clădit pe o muchie de deal, având la
sud drumul spre Şirineasa şi la nord dealurile
împădurite urcătoare până la marginea
Băbenilor.

Cartea se deschide cu descrierea casei –
reşedinţa de vară a familiei Socoteanu. Mihai,
profesor la Universitatea din Bucureşti şi soţia
sa Alek (Alexandra) îşi petrec aici vacanţele,
de la începutul verii şi până la sfârşitul lui oc-
tombrie, când se întorc la Bucureşti. Clădirea
cuprinde salonul de oaspeţi şi alte încăperi la
parter, iar la etaj, odăi pentru musafiri şi dor-
mitoarele soţilor Mihai şi Alek. Tot la parter,
în camera „bucşită de cărţi”, este biroul lui
Mihai cu tomuri şi hârtii răzleţite, „cu fotolii
adânci de o parte şi de alta a unei mese” şi un
divan turcesc acoperit cu scoarţe vechi. Cărţile
care nu mai avuseseră loc în locuinţa de la Bucureşti,
alcătuiesc o bibliotecă bogată în căminul de vară de la
Slăviteşti. Seara se produc aici orele de lectură ale celor doi
sau chiar ale oaspeţilor.

În partea din faţă a casei, terasa dă spre o peluză cu
trandafiri, apoi nalbe înalte şi tufişuri ce înconjoară grădina.
Zidită pe un platou, casa are şi o livadă de pomi fructiferi care
coboară până la drumul mare, iar în spate spre deal se întinde
o pajişte verde cu doi nuci „ca doi bătrâni păzitori”.

Totul este pregătit pentru oaspeţi. Mihai îşi invitase rudele
din Bucureşti şi Iaşi care sunt aşteptate să sosească în curând.
La micul conac, o stare de nelinişte este ţinută cu efort în frâu
de Alek, în condiţiile în care beneficiază de înţelegere şi de o
libertate totală, până la o aparentă indiferenţă din partea
soţului.

Este aşteptat să apară şi un prieten de la Paris, Pierre –
prima mare iubire a lui Alek, ce reprezenta „tinereţea ei pură
şi veselă” în serile de pe malul Trotuşului, ascultând „gâlgâi-
tul râului” şi ignorând zgomotele războiului. Deşi Alek îi
reproşa în gând slăbiciunea de a nu-şi fi apărat dragostea în
faţa unor convenţii religioase, ajunsese a înţelege că între ei
se instalase „o adâncă şi înţeleaptă dragoste spirituală”. Ea îl
aşteaptă cu sufletul tresărind, Mihai cu o înţelegere
prietenoasă. În locul lui Pierre, soseşte telegrama ce-i anunţă
moartea neşteptată şi Alexandra simte că „un bocet mut o
sugrumă” – murind o lasă cu amintirile „care nu se vor
dezlega de sufletul ei”.

Odată cu sosirea primilor oaspeţi Alek încearcă, prin
prezenţa lor, să-şi vindece sufletul chinuit. Apar profesorii
Barbu Ioanid şi soţia sa Alina, vara lui Mihai, cu cei doi copii.
Maşina lor este plină de obiecte pentru lungi călătorii vizând
urme arheologice. Alina intuieşte suferinţa lui Alek pentru
„prima mea iubire” şi o încurajează: „...tu uiţi că timpul trece,
mătură şi aşază”. Cei doi aduc cu ei şi pe Gabriela Petroniu,

prietenă a lui Alek, cea care contrasteză
printr-o vitalitate robustă, în ciuda unor
neînţelegeri majore cu soţul abandonat la Bâr-
lad.

Valeriu şi Zoe Bârlădeanu, unchii lui
Mihai de la Iaşi, profesori universitari, îl aduc
şi pe Pandele Verghy, un tânăr arheolog grec
ce se dovedeşte a fi văr cu Alek după bunicile
lor, născute Verghy.

În timp ce Mihai lucrează la cartea pe care
vrea s-o termine în vara aceasta, Alek îi
plimbă pe oaspeţi prin împrejurimi.

Pe malul Oltului, familia Băleanu, Pandele
şi Gabriela însoţiţi de Alek, înconjuraţi de
verdeaţă, simt măreţia naturii pe care n-o află
la oraş. Tânărul grec îi cere gazdei să-l ducă
a doua zi din nou la Olt, „să-l vadă în lumină,
după ce l-a admirat în asfinţit”. În timp ce apa

„se întindea în faţa lor aspirând lumina, nemişcată ca un şarpe
adormit”, Pandy se simte tot mai atras de Alek, admirându-i
frumuseţea chipului încadrat de părul blond şi ondulat „ca al
statuilor antice”. La rândul ei, Alexandra, „privindu-i silueta
înaltă”, are senzaţia că tresare în ea ceva încă misterios. O
nouă plimbare plănuită de gazdă îi duce pe oaspeţi la pădurea
de fagi dincolo de sat, acolo unde „tăcerea cântă”, cum le
spune ea. Alte ieşiri au loc pe valea Luncavăţului, a Bistriţei
şi prin împrejurimile ce se întind când spre Băbeni, când spre
Horezu. Pandele caută în vizită la Horezu urmele traco-dacice
„însemnate în oalele şi desenele pe care le reproduc meşterii
de acolo”, iar la Orăştie vrea să vadă săpăturile la cetăţile
dacice.

Romanul uneşte spaţii largi: cel autohton în care se află
familia Socoteanu cu invitaţii la Slăviteşti; Parisul legat de

Emil DIACONESCU
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amintirea lui Pierre; Grecia, patria tânărului grec.
Eroii se mişcă într-un orizont bine definit: Slăviteşti –

Şirineasa, Ciorăşti, Valea Mare, Marcea,
Băbeni, Horezu, Rm. Vâlcea, apoi pe văile
apelor Olt, Luncavăţ, Bistriţa, Otăsău. Sunt
locuri cunoscute bine de romancieră, aşa
cum o arată descrierile de călătorie publicate
în anii 1937-1938, în „Le Moment”, cuprinse
apoi în volumul „Dintr-un secol de viaţă”.
Întâmplările au drept fundal satul cu o natură
generoasă, cu oameni ai locului, mai mult
fiinţe decorative sau prezenţe fugare, precum
pădurarul, ciobanul satului sau masa de
ţărani de la hora duminicală. Nu sunt
diferenţieri şi conflicte ca la Rebreanu. Poate
doar o imagine palidă cu case mici şi bordeie
„îngenuncheate în pământ” şi cu rudari în in-
sula de pe Olt, lucrând albii şi linguri din
anini şi plute. Singurul incident, şi el minor,
este cel produs de fuga ciobanului cu oile
satului, pe urmele căruia pornesc proaspeţii oaspeţi – arhi-
tecta Barbura, sora lui Alek, şi pictorul Lerone – cei care îl
ajung cu maşina pe valea Bistriţei, aproape de
Horezu.

O pagină memorabilă în „O vară ciudată”
o constituie descrierea horei satului ce ţine de
sublimul expresiei artistice. Cella Delavrancea
prinde cu o sensibilitate deplină glasul instru-
mentelor lăutăreşti ce dictează mişcările
dansatorilor care „desenau în aer şi pe pământ
linii geometrice, prinzând un desen imediat
mistuit în iuţeala clarinetului, care broda re-
liefuri enigmatice, îngânate cu perfecţie de
jucători. În altă clipă, vioara desfăşura un tril
prelung de privighetoare şi picioarele se
repezeau în acelaşi tremur, proptite pe un con-
tratimp din călcâi, care suna ca o ameninţare
către pământ. Şi din nou se potoleau trupurile, lăsându-se
legănate de melodie. Dar ţambalul, ca un izvor de munte,
dădea drumul la fâşii de sunete ascuţite, clarinetul îşi agăţa
de el belşug de semitonuri, şi iar pornea
ritmul nebunesc, nepăsător de zvâcnirea
inimii în pieptul jucătorilor...”. 

În general, personajele, prin
preocupările majore, caută sperând la
realizarea deplină în artă, în ştiinţă, dar
şi în iubire. Romanciera pătrunde în su-
fletul feminin cu pricepere de psiholog,
analizează viaţa de cuplu şi urmăreşte
aspiraţia eroinelor sale spre împlinire
totală în actul dăruirii, al dragostei,
vizând trăirea vieţii ca un vis fericit.
Aliki din nuvela „Geamăna”, pune sub
semnul întrebării actul dăruirii când,
neîmplinită alături de soţ, îl întreabă plină de tristeţe: „Ce iau
din tine, când îţi dau tot din mine?”. În schimb, Irina din
„Strada Eldorado” alunecă în braţele frumosului Anton chiar

în seara în care îl cunoaşte, hotărâtă să-l urmeze „până la
capătul lumii”.

Alexandra din „O vară ciudată”
cunoaşte şi ea puternic pasiunea iubirii,
bântuită de amintirea chinuitoare a lui
Pierre şi de prezenţa cuceritoare a lui
Pandy. Când tânărul grec îi mărturiseşte:
„...nu pot trăi decât în preajma dumitale”,
Alek simte că „o senzaţie necunoscută o
invadase... era aspirată de un val imens
care o trăgea departe, într-o plutire de vis”.
Pentru moment, i se clatină acel aparent
echilibru sufletesc alături de soţ. Pandele
îi cere lui Mihai s-o lase să-l însoţească în
Grecia, „să vie cu mine la Atena”, unde
mama şi bunica lui o vor îmbrăţişa „ca pe
o nepoată”. Alek, la rândul ei şi-l doreşte
prin preajmă, convinsă că astfel îşi va găsi
„un echilibru în pendularea între imaginea
lui Pierre din trecut şi melancolica figură

a lui Mihai în prezent”. Se simte atrasă de Pandele, invitaţia
lui o pune în cumpănă, amână răspunsul, dar refuză apoi, su-

fletul ei sesizând pericolul, explicat de Zoe,
când aceasta află despre ce este vorba: „...
are farmc, inteligenţă, e şi frumos, dar ex-
altarea lui disproporţionată provoacă dezor-
dine în jurul lui”.

În naraţiune se intersectează întrebări re-
torice menite să dezvăluie tensiunea născută
din aşteptări şi dezamăgiri în spaţiul fami-
lial. În ciuda unei vieţi confortabile alături
de Mihai, Alek este plină de întrebări fără
răspuns. Vestea morţii lui Pierre îi stecoară
în suflet o anume nesiguranţă: „De ce din-
tr-o dată, se simţea înstrăinată de Mihai?”.
Retrasă în noapte în camera ei, o sfredeleşte
o nouă întrebare: „Cum va fi viaţa de acum

înainte?”. Şi Mihai, conciliant dar şi intrigat, îşi pune mereu
întrebări privind relaţiile lor. Când Alek amână răspunsul la
invitaţia lui Pandele, se întreabă cu nelinişte, simţind o gheară

în piept: „de ce n-a refuzat îndată
Alek invitaţia, de ce n-a spus că-l
aşteaptă ca să pornească împreună
în Grecia?...”.

Se poate vorbi de o ştergere a
graniţelor, mai întâi, între descrierea
de cadru şi naraţiune, apoi între
vocea naratoarei şi cea a persona-
jelor. Un exemplu elocvent este
scena în care Alek îşi conduce
musafirii spre râul Olt. Personajele
se mişcă integrându-se în peisaj, e-
lementele naturii devin personaje:
sălciile şi aninii se înşiră de-a lungul

râului „ca un popor salutând trecerea domnului”; Alek se
adresează cu familiaritate apei: „Bună seara, Oltule!”.
Observaţiile nu se mai disting cui aparţin – autoarei sau

Cella Delavrancea, I L
Caragiale, Ecaterina I

Caragiale, Berlin

Paul Zarifopol, 
Ecaterina I Caragiale
şi Cella Delavrancea,

Berlin, 1912

I L Caragiale, Cella
Delavrancea şi 

Ecaterina I Caragiale,
Berlin 1912
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eroilor: „tot peisajul impunea o reculegere dând momentului
o semnificaţie neobişnuită...”. O scenă concludentă este şi
cea care reprezintă călătoria până la pădurea de fagi. În tot
acest timp, mai cu seamă perceperea naturii lasă să se distingă
trăirile eroilor. Este cazul mai ales al Alexandrei care se află
parcă într-o permanentă
căutare a liniştii sufleteşti prin
perceperea „tăcerii” pe care o
transmite codrul.

TĂCEREA este un lait-
motiv ce străbate întreaga
carte, menit să potenţeze pro-
funzimea trăirilor adesea dra-
matice, dincolo de
evenimente. Tăcerea învăluie
totul – casa, grădina, văile,
pădurea, dar mai ales su-
fletele oamenilor. Mihai îi
explică astfel Gabrielei at-
mosfera casei lor, felul lor de viaţă aici, adică locul „...unde
ştim să tăcem, să citim, să contemplăm minunea zilelor de
vară la ţară”. Casa însăşi „crea o
atmosferă de linişte gânditoare”. După
plecarea lui Pandele la Orăştie condus
de Gabriela, pentru Alexandra „odăile
tăceau”, absenţa simţind-o ca pe o
„prezenţă iritantă”. În pădure, oaspeţii
observă cum stejarii se înalţă ca nişte
„gigantice coloane vertebrale” cărora
„vântul nu putea să le tulbure tăcerea”.
În vraja pădurii, Alek i se adresează cu
inflexiuni în voce lui Pandele: „Auzi
cum cântă tăcerea?”. Pe malul Oltului,
cei prezenţi contemplă în tăcere
măreţia naturii ce explodează în culori
şi îndeamnă la meditaţie. Aici „tot
peisajul impune o reculegere, dând
momentului o semnificaţie neobiş-
nuită”.

Există în roman trei momente-
cheie, ca o axă în jurul căreia se învăluie relaţiile din familia
lui Mihai şi Alek, personajele principale, ca o proiecţie asupra
complexităţii fiinţei umane. Alek încearcă să-şi ascundă
trăirile, iar Mihai îi contemplă manifestările.

Mai întâi, vestea morţii lui Pierre o lasă mută pe Alek, îi
trec fulgerător prin minte clipele unei prime iubiri – „tinereţea
ei plină şi veselă cu Pierre” – pe care abia aştepta „s-o des-
cânte pe malul Oltului... să scape de dor...”. În aceste mo-
mente, în faţa expresiei ei sumbre şi a lacrimilor năvălite pe
obraji, Mihai se simte stânjenit, chiar părăsit.

Un al doilea moment este cel în care Pandele îi
mărturiseşte lui Mihai sentimentele faţă de soţia sa şi-i cere
s-o lase să-l însoţească, atunci când va pleca în Grecia. Când
soţul îi spune despre propunerea grecului, vede în ochii lui
Alek „umbre şi licăriri ciudate”, în timp ce degetele-i moto-
toleau nervoase batista. Ea amână un răspuns, iar Mihai se
întreabă nedumerit de ce nu a refuzat de îndată ciudata

invitaţie.
Ultimul moment priveşte plecarea lui Pandele. Gabriela

pornise să-l însoţească cu maşina până la Bucureşti, la aero-
port, dar cei doi telegrafiază tocmai din Constanţa, de unde
tânărul urma să ia vaporul spre Grecia. Mihai surprinde „tul-

burarea de pe faţa lui Alek şi glasul
ei coborât în ascunzişuri”, semne ale
geloziei şi „un văl de milă îl
cuprinde...”.

Cella Delavrancea se dovedeşte o
artistă cu o înaltă înzestrare a scrisu-
lui plastic şi melodios. Frazele au
cadenţă, descrierea naturii apare în
culori şi nuanţe muzicale, verbul se
mulează parcă pe clapele pianului,
instrument pe care îl stăpânea cu o
măiestrie inconfundabilă. Iată şi
dovada: Contemplată din curtea
conacului, „Noaptea era o pânză

rumenită de trandafiri şi ţesută de sute de greieri. Puzderii de
stele ca orezul erau împrăştiate pe bolta cerului coborât

asupra grădinii...”;
Alek, prinsă în braţe de Pandy

„...simţea că toată faţa ei este alta,
modelată de un sculptor, dezmierdarea
subtilă era tremurată ca un arcuş pe coarda
unei viori...”.

Alexandra, întocmai ca şi celelalte
eroine ale Cellei Delavrancea, trăieşte in-
tens senzaţiile artei şi clipele de iubire,
chiar dacă în final se întoarce la Mihai.
După plecarea lui Pandele spre Grecia,
târziu în noapte, iese din camera ei în halat
şi vine în camera pe care o evitase mult
timp. Se apleacă spre Mihai, îl umple de
sărutări, adresându-i-se cu blândeţe în
glas: „M-am întors la cuib!”.

Romanul Cellei Delavrancea se consti-
tuie ca o frescă în cele mai naturale culori,
cu reprezentări ale fiinţei umane reliefate

în „efemerul trăirii faţă de infinitul sideral”. Sunt în „O vară
ciudată”, aşa cum mărturiseşte însăşi autoarea, „clipe de viaţă
fremătând simultan într-un sfârşit de vară la ţară”.

Bibliografie:

1.Delavrancea, Cella, O vară ciudată, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1975.

2.Delavrancea, Cella, Scrieri, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1982.

3.Delavrancea, Cella, Dintr-un secol de viaţă, Ediţie
îngrijită şi alcătuită, studiu introductiv, note, comentarii,
repere istorico-literare, de Valeriu Râpeanu, Editura
Eminescu, Bucureşti, 1988.

Cornel Medrea, d-na Delavrancea şi
Cella Delavrancea în jurul bustului
lui Barbu Ştefănescu Delavrancea
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... în vizită la mânăstiri

Chipuri şi scene din activitatea 
Junimii în viziunea lui Iacob Negruzzi

Intrat într-un nedrept con
de umbră, aşternut de

evenimentele secolului prece-
dent, Iacob (Jacques) Negruzzi
revine în memoria iubitorilor
de literatură astăzi, la îm-
plinirea a 170 de ani de la

naştere şi 80 de la trecerea lui  în lumea umbrelor.
Al doilea fiu al celebrului întemeietor al nuvelei istorice,

Iacob C. Negruzzi, s-a născut la Iaşi, în 1842. După temeinice
studii, timp de 11 ani la Berlin, se întoarce în ţară cu titlul de
doctor în drept.

Intrat în elita intelectuală din capitala Moldovei, alături de
Vasile Pogor, Petre Carp, Titu Maiorescu şi Theodor Rosetti,
participă la organizarea „Prelecţiunilor populare” şi la înte-
meierea Societăţii Junimea. La aniversările
anuale, junimiştilor le plăcea să spună că
originile Junimii se pierd în negura tim-
purilor, în realitate „negura” plasîndu-se prin
anii 1863-1864.

Lansînd deviza „Intră cine vrea, rămîne
cine poate”, lepădîndu-se de orice constrîn-
gere exterioară, Junimea a fost frecventată
de mari şi mici personalităţi ale vremii.
Alături de mentorul ei, Titu Maiorescu, un
aport vital la definirea identităţii şi la
întreţinerea creativităţii îl datorăm lui Iacob
Negruzzi. O recunoaşte convingător şi
obiectiv chiar un junimist disident şi nepri-
eten, George Panu: „Pot zice că ... n-ar fi fost
Junimea fără dl. Maiorescu şi fără Iacob
Negruzzi”. 

Al doilea fiu al lui Costache Negruzzi n-a
avut personalitatea artistică a tatălui său,
opera sa literară interesează astăzi prea puţin. Aşa cum spune
Lovinescu: „La porţile raiului scriitoricesc, I. Negruzzi nu
s-a prezentat cu cele şapte tomuri de opere complete, ci cu
cele 28 ale „Convorbirilor literare”, pe care le-a dirijat, a
primit bilet de trecere nu prin scrisul său harnic, ci pentru
scrisul altora”. Stîlp  al Junimii, el interesează posteritatea
prin evocarea personalităţilor de marcă, unele docte, altele
pitoreşti, joviale sau chiar uşor ridicole; uşile casei lui Pogor,
unde se ţineau adunările, erau deschise tuturor.

Titu Maiorescu, personalitate proeminentă, corifeu al
Junimii, se remarca prin înalta lui pregătire filozofică, prin
cursurile admirabile, prin vorba lui limpede şi frumoasă, prin
claritatea expunerii, ce contrasta aşa de mult chiar cu lecţiile
celor mai mulţi profesori din Germania. Cîteva pagini
consacră Negruzzi infamului proces de pretinsă imoralitate

în şcoală, intentat lui Maiorescu, proces în care a fost
implicată şi Veronica Cîmpeanu, viitoarea doamnă Micle.
Din fericire, adevărul a ieşit la lumină, Maiorescu a fost repus
în drepturi, iar directoarea şcolii, soţia savantului Cobălcescu,
implicată în intrigă, compromisă nu peste mult timp, prin-
tr-un real act de adulter.

Vasile Alecsandri era un membru mult onorat şi preţuit.
Negruzzi evidenţiază impresia durabilă pe care acesta, ca
diplomat, o făcuse în vizită la Napoleon III, în Franţa.
Admiraţia faţă de poetul care cântase marile evenimente is-
torice ale ţării culminează cu descrierea entuziasmului ce-l
stîrni premiul obţinut de poet la Montpellier, în Franţa, pentru
„Cântecul gintei latine”. Alecsandri primi atunci mii de
scrisori de felicitare şi poezia sa fu tradusă în toate limbile
europene, chiar şi în limbi moarte, ca latina şi ebraica.

„După tatăl meu, scrie I. Negruzzi, Alecsandri era ... omul
ce povestea cel mai frumos şi mai interesant... Cînd citea vreo
poezie, aşa o citea din tot sufletul, încît fără voie te înălţa şi

entuziasma”.
Cele mai multe pagini îi sunt con-

sacrate lui Eminescu, pentru a cărui per-
sonalitate şi pentru a cărui operă
Negruzzi a nutrit o nemărginită
admiraţie. El ne vorbeşte despre impre-
sia extraordinară ce au produs-o asupra
junimiştilor poeziile „Venere şi
Madonă” şi „Epigonii”. Ca să-l
cunoască pe Eminescu, Negruzzi făcu,
într-o călătorie a lui prin Austria, un
popas la Viena. Se duse la cafeneaua
frecventată de studenţii români şi, fără
să fi văzut vreodată un chip al poetului,
îl cunoscu cum intră în local. La rîn-
du-i, Eminescu l-a identificat pe I.
Negruzzi în necunoscutul ce-l întîm-
pinase. Demne de luat în consideraţie
sunt aprecierile referitoare la boala

fatală a lui Eminescu, boală justificată prin ereditate din
partea mamei, dovadă că unul dintre fraţii poetului s-a sinu-
cis, alţii au murit nebuni, Henrieta a fost paralizată. Reiese
clar din aprecierile acestui serios şi cinstit contemporan, că
Eminescu n-a fost victima politicienilor vremii, iar acuzaţia
infamă adusă lui Maiorescu, un adevărat binefăcător al poe-
tului, e o josnică blasfemie. Ideea e susţinută şi de cel mai
prestigios critic literar al zilelor noastre, Nicolae Manolescu,
care aduce, într-un articol din „România literară”, un argu-
ment infailibil: oare niciunul dintre prietenii şi admiratorii
poetului sau dintre oamenii politici ai partidului advers n-ar
fi luat atitudine contra acestui abuz, n-ar fi fost pline ziarele
vremii de articole fulminante?

Deliciul junimiştilor îl constituiau glumele şi povestirile
corosive ale lui Creangă, spuse cu atîta har, încît se cutremu-

Carmen FARCAŞ-
MĂRCULESCU
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rau pereţii camerei de rîsul ascultătorilor. Negruzzi
evidenţiază însă şi alte aspecte ale humuleşteanului. Lucru
mai puţin ştiut, el era un orator talentat şi mult iubit în
adunările populare, un bărbat inteligent, un scriitor original
ale cărui creaţii literare erau ascultate cu plăcere.

Vasile Pogor, în casa căruia s-au ţinut cele mai multe
adunări, avea o nepăsare uimitoare pentru viaţa reală. Can-
didat la deputăţie, în timp ce era primar al Iaşilor, pretindea
că nu ştie cum se poate căpăta o listă de alegători. Uitase că
el însuşi lucrase, în calitatea ce o avea, la formarea listelor
electorale. 

Pe I.L. Caragiale l-a evocat într-o singură scenă: citin-
du-şi piesa „O noapte furtunoasă”, la care „ne-am tăvălit toţi
de rîs”.

Dintre personalităţile mai puţin sau deloc cunoscute
astăzi, cărora Negruzzi le conturează succinte portrete îi
cităm pe A. D. Xenopol, Samson Bodnărescu, Th. Vîrgolici,
Anton Naum.

Al. D. Xenopol, istoric şi filozof al istoriei, a fost pînă la
un punct, unul dintre membrii ei cei mai harnici. Trimis la
studii în Germania, pe banii Junimii, el a publicat la în-
toarcere articole asupra lui Ed. Quinet, asupra stării sociale a
ţării româneşti şi un lung studiu de „Istorie a civilizaţiunii”.
Erau lucrări interesante, dar lipsite de căldură şi simţire. O
boală ciudată îl schimbă într-un camarad rău, invidios şi do-
rior de cîştiguri materiale. De o rară ingratitudine, el a scris
articole defăimătoare la adresa lui T. Maiorescu şi a Junimii,
uitând ajutorul primit în anii studenţiei.

Ştefan Vîrgolici, cărturar cu studii la Madrid, s-a deosebit
printr-o bogată activitate de traduceri din poezia latină,
spaniolă, engleză şi germană. Poseda aşa de bine tehnica
versificaţiei, încît i se dădea să îndrepte toate poeziile cu
deficienţe. A fost un bun profesor şi un prieten sincer.

Samson Bodnărescu e autorul unei tragedii istorice în
cinci acte şi în versuri, „Rienzi”. A avut curajul de a com-
pune, în româneşte, hexametri şi pentametri în forma antică
şi în variate prozodii. Cugetarea şi exprimarea îi erau însă ob-
scure şi de aceea nu era gustat de contemporani.

Anton Naum e, alături de Ion Creangă, unul dintre
junimiştii tîrzii dar înflăcăraţi şi pasionaţi participanţi la
şedinţe. Structura sa sufletească delicată – i se spunea „pu-
dicul Naum” - s-a manifestat prin traduceri din clasicii latini
şi francezi.

În preocupările de bază ale junimiştilor a intrat şi fixarea
limbii limbii româneşti corecte, fără agramatisme, termeni
improprii, neologisme inutile, galimatii, adică exprimări în-
curcate, confuze. 

Iacob Negruzzi a alcătuit chiar o colecţie de astfel de
exprimări, publicată în capitolul: „Din  dosar - Excepţia”.
Citez doar cîteva exemple: „La revizia ce am făcut-o astăzi
la o tăietoare, am dovedit că s-au tăiat 40 boi, împreună cu
sub-comisarul respectiv” (Curierul de Galaţi). „D. G.
Mărzescu luînd cuvântul «în aplauzele unanime ale întregii
Adunări...»” (Din „Apărătorul legei”, 1876). „Săftica
Vrînceanu, născută Pleşescu, „socie iubită nu numai de sociul
ei, Vasile Vrănceanu... (anunţ mortuar).

Se pare că presa noastră actuală nu e departe de cea de

acum un secol şi mai bine. Să fim
toleranţi şi să rostim ca Minulescu?
„E vechi păcatul şi nu eşti prima
vinovată”?

Cu toate preocupările serioase,
junimiştii puneau la loc de cinste
gluma. Orice lectură, cît de
interesantă, se întrerupea dacă cineva
striga: „Anecdota primează”. Fiecare
membru avea o poreclă: lui
Maiorescu îi ziceau „tata nebunilor”,
lui Iacob Negruzzi „Dan Ramiro”

(după o poezie tradusă de el din H. Heine), iar mai tîrziu
„Carul cu minciuni”, din cauza anecdotelor pe care le spunea.

Culianu era „Papa Culian”
pentru caracterul său blînd,
Panu, Tassu şi Lambrior erau
„Cei trei români”, fiindcă um-
blau în haine de săiac (şiac)
naţional. Mare haz făceau de
teoria lingvistică a lui Caraiani,
după care, în limbile popoarelor
ce sunt în decadenţă vocalele
„a”, „e”, „o” şi „u” precum şi
oarecare diftongi tind să se
schimbe în „i”. Imediat numele
unor junimişti au fost schimbate

devenind, evident, ridicole: Pogor în „Pighir”, Carp în
„Chirp”, Xenopol în „Xenipili”.

În concluzie, fără a fi un mare
creator, Iacob Negruzzi a avut,
cum spune Nicolae Mecu în
monografia pe care i-a dedicat-o,
„o inteligenţă interpersonală, care
a făcut din el «un manager cre-
ativ», un lider obiectiv sau
socioemoţional. Prin munca lui
de redactor el a fost şi difuzor al
principiilor junimiste şi secundul

lui Maiorescu în im-
punerea ideilor acestuia.
El e prezent mereu în
mijlocul „agorei junimis-
te”, întreţine corespon-
denţa cu scriitorii
cerîndu-le lucrări şi im-
pulsionîndu-i la scris.
Era însă şi un om jovial,
un mare amator de ştiri şi
zvonuri, pe care le
descărca în mijlocul
celorlalţi. De aceea i se şi
spunea, desigur cu sim-
patie, „carul cu minciu-
nile”, iar Nicolae Mecu
vede în el „un Mitică
Moldav”.

Titu Maiorescu

Petre Carp
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De 1 octombrie – recunoştinţă şi speranţă 
pentru seniorii României

Motto
„Creează ca Dumnezeu,
comandă ca un rege,
munceşte ca un sclav” 
(Constantin Brâncuşi)

Printr-o Rezoluţie adoptată în
luna decembrie 1990,

Organizaţia Naţiunilor Unite a sta-
bilit ca 1 octombrie să devină Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârst-

nice. Cu acest prilej, la scară planetară sunt celebrate
generaţiile vârstnice, pentru contribuţia lor însemnată la dez-
voltarea societăţii, la progresul omenirii. De atunci, în fiecare
an, în toate statele membre ale ONU se organizează activităţi
variate prin intermediul cărora se exprimă recunoştinţa şi
preţuirea faţă de cei care şi-au adus contribuţia la făurirea
tezaurului de valori materiale şi spirituale cu care civilizaţia
se mândreşte.      Această zi cu multiple semnificaţii este
marcată în România de
federaţiile naţionale şi structurile
teritoriale ale pesionarilor, de di-
verse organizaţii neguvernamen-
tale, printre care se înscrie şi
Asociaţia Seniorilor din Educaţie
Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâl-
cea, care a fost constituită în
urmă cu cinci ani. Aceasta
reuneşte persoane de valoare care
au activat în domeniul
învăţământului, ştiinţei şi culturii
şi iniţiază în mod sistematic
activităţi cu caracter educativ,
umanitar, social, cultural şi ştiinţific, la care participă cu
plăcere şi interes membri săi şi simpatizanţii.
Sărbătorirea celor cu tâmplele argintii mă îndeamnă la câteva
reflecţii legate de cariera profesională şi de existenţa noastră
de dascăli.

Am purtat permanent cu noi cea mai importantă bogăţie
din lume, ideile – a căror forţă creatoare, transformatoare este
inestimabilă. Ne-am consacrat întreaga fiinţă slujirii unor ide-
aluri înalte, adevărului şi dreptăţii. Toată viaţa ne-am petre-
cut-o în sălile de curs, în laboratoare, biblioteci, alături de
copii, cel mai de preţ capital al umanităţii. Noi înşine am fost
permanent elevi silitori, conştincioşi. Am trăit în universul
fascinant al cărţilor, am visat şi am sperat într-un viitor demn.
Ţelul vieţii a fost unul generos: să studiem şi să împărtăşim
din cunoştinţele acumulate tot ce este folositor, discipolilor

noştri şi de fiecare dată când am făcut asta am lăsat câte un
strop din inima noastră. Ne-am adaptat tuturor împrejurărilor
şi în ciuda furtunilor sociale ne-am păstrat sufletul curat.
Ne-am respectat pe noi înşine şi astfel am impus respectul
celorlalţi.

Se ştie că legea şi dreptatea sunt două lucruri pe care
Dumnezeu le-a unit, dar pe care omul le-a despărţit. Aşa se
face că pe lângă faptele bune, de-a lungul timpului, guvernele
României au creat şi multe nedreptăţi. Înainte de revoluţie
am fost o generaţie de sacrificiu. Am nutrit speranţa că după
evenimentele sângeroase din decembrie 1989 vremurile se
vor schimba în bine şi am aşteptat răbdători liniştea bătrâneţii,
dar am avut parte în continuare de deziluzii. Rigoarea profe-
siei ne obligă să aducem argumente. Conform unor statistici
europene oficiale, peste 92% din bătrânii României nu-şi per-
mit o vacanţă de o săptămână, iar 54,3% nu-şi pot acoperi
singuri cheltuielile. Un studiu Eurostat arată că românii au
cea mai scăzută speranţă medie de viaţă, la naştere, din toată
Uniunea Europeană, iar bătrânii României sunt mai bolnavi
decât cei ai Europei şi din păcate seria exemplelor de acest
gen ar putea continua.

Involuţia unor domenii de importanţă fundamentală cum
sunt economia, învăţământul,
sănătatea, criza economică,
financiară, morală, politică, lip-
surile de tot felul ne macină
dreptul la un trai decent şi
accentuează nesiguranţa tuturor
românilor. Deşi ne-am confrun-
tat în viaţă cu multe greutăţi, nu
ne-am lamentat fiindcă am ştiut
că fericirea nu este niciodată
grandioasă. Pentru noi tăcerea a
fost o virtute, de multe ori
neînţeleasă corect de către fac-

torii decizionali. 
Cea mai mare dorinţă pe care o exprimăm este ca

Guvernul României, întreaga societate să se gândească cu
mai mult respect la pensionari, care reprezintă o categorie
socială numeroasă, să nu uite eforturile, sacrificiile pe care
aceştia le-au făcut, cu spirit civic şi responsabilitate, pentru
ţară. Totodată vrem o dezvoltare sănătoasă, mai rapidă a
României, care să asigure un viitor cert copiilor şi nepoţilor
noştri, tuturor locuitorilor şi să înlăture pentru totdeauna frica
de sărăcie.

Cu prilejul zilei de 1 octombrie, conducerea Asociaţiei
Seniorilor din judeţul Vâlcea îndreaptă, cu emoţie, un gând
de recunoştinţă către membri săi, către toţi pensionarii din
România şi le doreşte multă sănătate alături de cei dragi,
linişte sufletească şi împlinirea speranţelor în mai bine. 

Gheorghe PANTELIMON
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Stresul poate fi factor de
stimul, de reacţie tensionară

sau proces de tranziţie în
soluţionarea unor cerinţe externe,
folosind unele strategii.

Stresul este rezultatul unei nepo-
triviri între cerinţe şi capacitatea
percepută de individ de a îndeplini
acele cerinţe.

Fiecare fiinţă vie are stres.
Stresul este, deci, o stare de ten-

siune deosebită a organismului prin
care acesta îşi mobilizează resursele de apărare pentru a
face faţă unei agresiuni fizice sau psihice, unei îngrijorări sau
emoţii.

Stresul este răspunsul nespecific al organismului la orice
solicitare. Cauza stresului este numită factor stresant. Stresul
este definit de felul (măsura) în care reacţionăm la factorul
stresant.

De pildă, la soare, lutul ud şi untul ud; primul se întăreşte,
iar celălalt se înmoaie.

Fiecare tip de personalitate are stresul ei. Sunt persoane
mai înclinate spre stres. Nu există tip pur, cu predominare.

Stresul este întâlnit toata viaţa şi de către toate fiinţele.
Chiar din perioada intrauterină, copilul poate fi supus unei
influenţe stresante. El simte daca n-a fost dorit. Stările
emoţionale ale mamei, depresia prenatală, prin creşterea ni-
velului de cortizol, sunt factori care pot afecta dezvoltarea
fătului. Pot fi factori de stres: teama de adaptare şi integrare
la mediul social şi instituţional: gradiniţă, şcolă, facultate,
masterat, încadrare profesională, schimbarea locului de
muncă, a şefilor, a locuinţei.

Sunt factori de stres: afla-
rea unei boli, a unei veşti
neplăcute, aspiraţii
nesatisfăcute etc.

Adaptarea la mediu a
vieţuitoarelor necuvântă-
toare, deşi presupune factori
stresanţi, este coordonată de
instinct, de factori genetici,
cu dominanta natural-
adaptativă: hibernează, le
creşte blană (când se
schimbă anotimpul), migrează etc. Omul nu se transformă de
la natură la schimbarea anotimpului, El nu poate hiberna,
nu-i creşte blana ocrotitoare iarna etc. Omul nu are o adaptare
instinctivă, pasivă.

Pentru a supravieţui, omul trebuie sa producă, să
construiască, să cultive, să inoveze, să inventeze, să creeze,
în plus, el, pe lângă trebuinţele biologice, are şi trebuinţele

spirituale, sociale, religioase, estetice.
Ca vieţuitoare, cu gândire abstractă, cu conştiinţă şi dotat

cu capacităţi sporite de comunicare, omul valorifică şi
experienţa anterioară a tuturor generaţiilor şi îşi propune an-
ticipat, devansând timpul, aspiraţii, ideal, performanţe supe-
rioare psihice sau sociale, fapt care îi creează noi forme de
stres, dar şi posibilităţi ca, prin cunoaştere, să domine natura
să domine societatea şi să se domine pe sine, inclusiv să-şi
neutralizeze efectele stresului.

Omul este singura vieţuitoare care foloseşte, în
cunoaştere, operaţiile gândirii: de analiză, sinteză, asociere,
disociere, discriminare, abstractizare şi generalizare şi pe
această cale, ajunge la cunoaşterea anticipată, folosind for-
mele gândirii: noţiuni, judecăţi, raţionamente. Deci, faţă de
celelalte vieţuitoare, fiinţa umană are mai mulţi factori de
stres, dar, valorificând experienţa socială şi cunoaşterea
stiinţifică poate interveni în îndepărtarea, evitarea unor factori
de stres, în ameliorarea efectelor nocive, în terapeurică.
Aceasta este şi menirea studiului de faţă: sporirea cunoaşterii
şi valorificarea cunoştinţelor pentru detensionarea stresului
fizic sau emoţional, a emoţiilor negative, care conduc la
disfuncţie socială, insomnie, anxietate, nevrotism, depresie
etc.

Factorii stresanţi sunt numeroşi:
O categorie pe care o au toare vieţuitoarele conştientizate

sau instinctive - dupa nivelul evoluţiei - este legată de satis-
facerea trebuinţelor primare de hrană, adăpost, apărare, re-
producere, (sexualitate).

O altă clasă este legată de diferitele categorii, imaginare
sau reale de pericole: rău de înălţime, teama de microbi,
infecţii, teama de accidente, de înec, de inspecţii, de operaţii,
de singurătate, de îmbătrânire şi de moarte.

Stresul profesional: teama de sarcini peste capacitatea
de rezolvare, teama de evaluare a preformanţelor (examene,
teste, interviuri); teama de şefi nemulţumiţi (cu violenţe ver-
bale sau fizice), cu desconsiderarea valorii; teama de pedepse,
de pierede a locului de muncă; de forţarea deciziei, teama de

Alexandru POPESCU-MIHĂEŞTI

Stresul şi problemele sănătăţii
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soluţionări iraţionale, de riscuri impuse de către şefi.
O altă categorie este legată de stresul celebrităţii: preo-

cuparea exegerată   pentru   poziţia  socială,   reputaţie:  teama
să  fie  ridiculizat, desconsiderat; lipsa de autoritate în raport
cu funcţia şi timpul de mândrie; teama că nu este apreciat,
preţuit, iubit.

Obsesia imaginii în mediul social şi obsesia frumuseţii
corporale, sunt tot factori de stres pentru cei lipsiţi de modes-
tie, pentru cei foarte preocupaţi de imagine.

Desigur că factorii de stres sunt
mult mai numeroşi şi variaţi. Între ei
intră şi curiozitatea ştiinţifică
nesatisfăcută când cercetătorul nu
descoperă cauza; gelozia, invidia,
lăcomia, ura, mania, teama de pe-
deapsa divină pentru faptele săvârşite
sunt tot factori de stres.

Organismul agresat poate avea
trei faze de adaptare:

Faza de alarmă, în care organis-
mul încearcă să se apere de influenţa
nocivă respectivă prin acţiunea sistemului endocrin (secreţia
de adrenalină şi de steroizi).

Faza de revenire (rezistenţa specifică) în care organismul
parcă se adaptează la situaţie, comportându-se relativ normal.

A treia fază, epuizarea, în care resursele energetice ale
corpului sunt consumate şi este posibil să apară probleme de
sănătate şi chiar moartea (dacă factorul de stres este extrem
de puternic, atât în stresul fizic, cât şi în cel emoţional).

Efectul nociv al stresului este legat de tipul de persona-
litate. Ca extreme, se pot contura două tipuri de personalitate:
tip A, tip B.

Personalitate tip A, care manifestă trasături cu lipsă de
pace sufletească şi mentală; se consideră mereu într-o com-
petivitate excesivă şi manifestă: iritabilitate, agresivitate, os-
tilitate, insecuritate; au obsesia urgenţei timpului; încearca să
producă ceva mai mult - obsedaţi de scor - cu ţinta constantă
a succesului economic; sunt cu comportament impulsiv şi se
bucură de prezent tot mai puţin; au dorinţa de aprobare şi de
recunoaştere; n-au tihnă, nici odihnă la culcare şi sculare; sunt
însetaţi de razbunare; au emoţii prelungite datorate în primul
rând frustaţiei, conflictelor, anxietăţii. Duse la extrem, acele
manifestări ale personalităţii, intră în sfera unei boli psihice,
numită Paranoia. Aceasta, conform „Dicţionarului de psiho-
logie”, întocmit de către Paul Popescu - Neveanu1, este boala
psihică cu idei delirante permanente şi sistematizate, cu
convingeri care exprimă ficţiuni delirante de persecuţie şi de
grandoare, cu repliere şi închistare într-un egoism insular
agresiv şi terminând întotdeauna prin sentimentul adevărului
propriu, al propriei valori; au propria dreptate, cu o convin-
gere absolute, afirmate prin: neîncredere, orgoliu, agresivi-
tate, gelozie, cu deliruri pasionale şi de revendicare,
îngâmfare, supraevaluarea propriei personaliţi.
Acet tip de personalitate cauta conflictul şi ajung prin stres
la forme grave de conflicte şi la  îmbolnăviri.

Personalitate de tip B, care nu are trasăturile de tip A;

nu simte nevoia imperioasă de a se etala sau de a şi povesti
realizările; nu cultivă ostilitatea capricioasă; nu ţin să-şi de-
monstreze superioritatea; savurează relaxarea fără un senti-
ment de vinovăţie; iubesc fiinţele şi omul, şi au credinţă în
Dumnezeu; se mulţumesc cu ceea ce le-a oferit viaţa, deşi
pot fi activi, creativi, productivi, performanţi şi foarte buni
manageri. Acest tip de personalitate cunoaşte forme mai
blânde de stres şi caută, cu rabdare soluţii, nu vinovaţi!        

Fiziologic, stresul este semnalat fiecaruia în variate fe-
luri: dureri de cap, cârcei, crampe muscu-
lare, arsuri la stomac, greaţă, tulburări
respiratorii, erupţii alergice pe piele,
ameţeli, transpiraţie, bătăi rapide ale ini-
mii, creşterea tensiunii cu eliberarea în
sânge a hormonilor de stres (cortizol), prin
următorul mecanism: Hipotalamusul
stimulează hipofiza să secrete un hormon
şi determină glandele suprarenale să elibe-
reze în sânge epinefrina (adrenalina), nere-
pinefrina şi cortizolul. Aceşti hormoni
provoacă efectele de transpiraţie, de

creştere a tensiunii şi a ritmului cardiac, simptome pe care le
identificăm în cel stresat prin nervozitatea care ajuta corpul
să lupte, sau să fugă.

Se consideră că este posibil să existe o bază ereditară,
genetică a tipurilor şi a stilurilor de soluţionare a problemelor
de stres, dar psihicul uman are mari resurse de adaptare. De
aceea se menţine ideea că dominanta soluţionarii problemelor
de stres este dată de trasăturile de personalitate, de exercitiu,
de cunoaştere şi de filozofie de viaţă, de actele de voinţă, de
stapânirea de sine, de controlul cerebral. „Stresul este generat
atunci cand persoana apreciază cerinţele mediului ca fiind
greu sau irnposibil de îndeplinit în mod adecvat2”.

Traseul problemelor de stres urmează calea: simptome,
suferinţa emoţională, îngrijorătoare - disfuncţie socială -
probleme de sănătate.

Simptomele rezultă din aprecieri negative şi din ideea
soluţionării ineficiente a problemelor, în raport cu imaginea
despre sine şi cu tipul de imagine pe care vrei să o afişezi în
mediul social.

Introvertiţii sunt predispuşi la tulburări emoţionale mai
puternice.

Desigur că nu numai stresul creează tulburările biopsi-
hice ale oragnismului. Sunt numeroşi alţi factori, dar aceştia
nu fac obiectul prezentului studiu.

Este ştiut faptul că vârsta a treia este predispusă regre-
siei. Sunt numeroase teorii ale mecanismului îmbătrânirii.
Sunt numeroase teorii ale metodelor de atenuare a involuţiei
psihice la vârsta a treia. Există, desigur, şi remedii medicale
împotriva involuţiei. Sunt recomandări ale tratamentelor prin
sursa relaţională, prin comunicare, sugestie, persuasiune şi
sub efectul afectiv-emoţional al convingerii, electul placebo.

Sunt recomandări şi pentru folosirea diferitelor substanţe-
medicamente care stimulează biopsihicul şi tonifică organis-
mele.

Vulnerabilitatea redusă sau crescută la stres poate purta
numele de robusteţe.
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Stresul se tratează pe multe cai:
1. Calea atitudinală, psihică a optimismului. Există o

relaţie directă între starea de spirit şi starea de sănătate. Dacă
îngrijorarea şi neliniştea pot îmbolnăvi oamenii, atunci râsul
şi acceptarea optimistă a vieţii pot însănătoşi.

Rasul eliberează endofinele care sunt entităţi imuni-
tare.

Stresul se tratează prin umor. Se zice: cei care râd de
15 ori pe zi n-au nevoie de medici.

Fericirea este o alegere, o filozofie de viaţă. Este
împăcarea cu sine; acceptarea vietii aşa cum este. Nu
schimbăm împrejurarile, ci doar influenţa lor.

Viaţa este ceea ce facem noi din ea. Trebuie ocrotită şi
dezvoltată atitudinea optimistă şi simţul umorului, în toate
împrejurările, împotriva toxinelor nemulţumirii. Stresul nu
este ceea ce se exercită asupra omului, ci felul în care
răspunde omul la ceea ce se întamplă asupra sa. Când energia
de adaptare se epuizează, omul moare. 

Energia de adaptare este ca un cont în
bancă din care iei, dar el nu se poate completa,
daca nu schimbi filosofia de viaţă şi felul de a
reacţiona la factorii de stres.

Nivelul superficial de adaptare se reface
şi prin odihnă. Remedii ca tutunul, cafeaua nu
refac energia, ci epuizează organismul.

2. O alta cale antistres este să se traiască
în armonie cu legile naturale. Zgomotul este
factor de stres. De asemenea, informaţiile în
asalt de la telefon, televizor sau din sesiunile
de   examen   sunt   elemnte   stresante.   Se-
dentarismul   de asemenea atrofiază toate me-
canismele organismului. Lipsa efortului fizic
şi cerebral, lipsa respiraţiei profunde, mânia,
sentimentul de vinovaţie, retragerea în sine, neîncrederea în
viaţă şi în semeni, obsesia urgenţei. agresivitatea,
nesiguranţa, nemulţumirea permanenţa, îngriiorarea, excesul
de efort sunt factori stresanţi la care efectele nocive pot fi re-
duse sau blocate, învăţând să ascultăm semnalele organismu-
lui: respiraţia dificilă, vorbirea greoaie şi incorectă, dureri în
jurul inimii, umflături la încheietura picioarelor. Remediul
este legat de capacitatea de a stabili un raport optim între gra-
dul solicitărilor externe şi mentale, şi starea biopsihică
solicitată.

Stăpanirea de sine şi împăcarea cu sinele sunt mai im-
portante pentru sănătate decât o apreciere artificială a celor
cunoscuţi sau o promovare socială a imaginii.

3. Desigur că fenomenele de nutriţie au rol important
în viaţa fiinţelor. La oameni, abundă recomandările unei vieţi
fără alcool şi fără fumat, a unui consum redus de sare şi, de-
sigur, a sporirii consumului de legume (vegetale),  de fructe
şi de cereale integrate. Ele pot acoperi, fără produse
mari de carne,  necesarul energetic şi de fibre vegetative.

Un rol important îl are orarul meselor, distanţa dintre
mese, liniştea din timpul mesei, nivelul de masticaţie,
combinaţia alimentelor după timpul necesar digestiei şi
metabolizării.

4. Cantitatea de alimente ingerate, la fiecare masă, în

raport cu necesarul de energie pe care o consumam în diferite
momente ale zilei, se implică în starea de sănătate. La o masa
copioasă, cu alimente greu digerabile, stomacul solicită o
cantitate mare de sânge şi reduce fluxul sangvin care
alimentează crierul.

Pentru nevoile oricărui organism viu, apa are un rol
aparte. Organismul uman este alcătuit dintr-o mare cantitate
de apă, care este în mişcare permanentă. Sfaturile
nutritioniştilor recomandă consumul apei în prize dese, dar
cu o ora înaintea meseleor şi cu cel puţin două ore după mese,
pentru a nu dilua sucurile gastrice.

Sistemul nervos este motorul tuturor mecanismelor or-
ganismului. E necesar, ca la orice vârstă, să se mentină, prin
exerciţiu şi solicitare, starea tonică a sistemului nervos central
şi vegetativ. Pentru aceasta, orice întrerupere a solicitarii şi
exerciţiului face să se piardă din capacitatea excitatorie şi
executorie.

La varstele pensiei şi după pensionare, cei care socotesc
că nu mai trebuie sa facă nici un efort, pierd
rapid din competenţele cerebrale şi psihice.
La orice vârstă  înaintată, se poate  întarzia
scleroza prin solicitare, exerciţiu, efort. La
vârsta a treia, se recomandă zilnic exerciţii
de comunicare, de întrebuinţare a operaţiilor
gândirii (analiza, sinteza, comparare, aso-
ciere, disociere, discriminare, abstractizare şi
generalizare) şi utilizare în construcţii de co-
municare a formelor gândirii: noţiuni,
judecăţi, raţionamente.

Rememorarea şi memorarea unor noi
idei, teze, texte, judecăţi de valoare
reprezintă o cale sigură de menţinere a stării
active şi funcţionale a neuronilor, a stării de

relaţionare cu mediul social şi cultural, şi a tonusului psihic.
Exerciţiile de concentrare a atenţiei voluntare şi de fo-

losire a atenţiei distributive, prin jocuri sociale de grup: cu
cărţi de joc, cu table şi mai ales în cadrul jocului de şah sunt
încă o cale de stopare sau întârziere a degradării cerebrale.

Statisticile atestă faptul că degradarea biopsihică este
mai rapidă la cei care au pusee de invidie, gelozie, răzbunare,
ură, lăcomie.

Izvorul longevitatii, al sănătăţii, al stării de bine se leagă
de nivelul cunoaşterii şi al aplicării unor măsuri care au efec-
tul dorit.

Unele studii au demonstrat că persoanele care apelează
la credinţe spirituale sau religioase pentru a le ajuta sa faca
faţă stresului, au şanse mai mari sa se bucure de sănătate
mentală mai bună şi să fie fericite.

Starea activă, împăcarea cu sinele, acceptarea dificultaţilor
vieţii, smerenia, iubirea de oameni neconditionată, credinţa
în Dumnezeu, atrag energiile pozitive, tonifică organismele,
întârzie îmbătrânirea. 

1 Paul Popescu-Neveanu, Dictionar de psihologie, Bucureşti,
1979, Editura Albatros, p.514-516
2 Gerard Matthews-Neveanu, DicUonar de psihologie,
Bucureşti, 1979, Editura Albatros, p.514-516”.

CSP, desen,
1968
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Ca un mesager liric al unei primăveri mult aşteptate,
ne-a sosit, într-o seară de martie a acestui an, un

volum de poeme într-un vers ale harnicei şi inspiratei noastre
colege Adina Enăchescu. Intitulat „Florile Gîndului”, volu-
mul închide în paginile sale poeme scurte, într-un vers, con-
tinuînd tradiţia „Poemelor într-un vers” ale lui Ion Pillat.
Fiecare vers traduce un gînd, un simţămînt, o îndoială, o bu-
curie sau o durere ale mult încercatului şi atotcuprinzătorului
suflet omenesc, al nostru, al tuturora. Nu puţine aduc o
lacrimă în colţul ochiului, o zguduire a sufletului, ridică o în-
trebare sau răspund unei întrebări pe care,  într-un moment
al vieţii, ne-am pus-o, dar căreia n-am ştiut să-i dăm haina
poeziei.

Grupate în şase capitole, poemele au o tematică variată:
vraja şi atotputernicia cuvântului, frumosul sufletului ome-
nesc şi al naturii, veneraţia în faţa divinităţii, pioşenia pentru
înaintaşi, cărora le datorează harul poetic.

Primul poem aduce, cum era şi firesc, omagiu marelui
înaintaş Ion Pillat, poetul care „Cu un singur vers o lume el
a cucerit” (Ion Pillat) şi „Singur ... simte eternitatea clipei”
(Singur...).

Pentru autoare, limba în care
scrie e „limba nemuririi”, iar bib-
lioteca, un locaş sacru: „Intru sfios
în bibliotecă, întocmai ca-ntr-un
schit” (Biblioteca I).

Dacă Jorje Luis Borges visa
paradisul cu rafturi pline de cărţi,
Adina Enăchescu vrea să-şi ia bib-
lioteca în lumea adîncurilor în-
tunecate: „Cum să-mi duc eu,
Doamne, biblioteca sub
pămînt?!”(Biblioteca 2). Alături
de multe omagii aduse poetului
român nepereche de-a lungul tim-
purilor, să-l consemnăm şi pe cel
al autoarei noastre: „Fulger arzînd
prin ani, nicicând nu se va stinge”
(Lui Eminescu).

Vechii dar mereu noii vrăji adusă de iubire, autoarea îi
găseşte acorduri proprii: „Mă urmăreşte încă zâmbetu-i de
heruvim”; „Să cânte lăutarii iubirilor tîrzii”; „Cu albastrul
mării-n braţe gîndesc mereu la tine”.

Anotimpurile sunt evocate prin străfulgerări de-o clipă:
„La ce-o fi gîndind omul ce trece-ncet prin ploaie?” (Un om);
„Un cer de toamnă-apasă pădurea-ntunecată” (Autumnală);
„Ciocîrlia-n triluri salută dimineaţa” (Bineţe).

În poemele din capitolul „Rugă”, răsună accente ale
adoraţiei omului faţă de divinitate, dar şi ecouri ale oscilării
între credinţă şi tăgadă, trăite şi de genialul sihastru de la
Mărţişor: „Unde sunt anii mei? Au fugit de la Tine,

Doamne?” (Vîrstă); „Auzi-mă, Doamne,
cînd gura mea Te strigă” (Rugă); „Sunt
ochiul care plînge, fii mîna ce se întinde”
(Rugăminte).

În ultimul capitol al volumului, poeta
priveşte cu pioşenie spre cei trecuţi în lumea
umbrelor, dar care i-au dăruit filonul creaţiei
lirice, bucuria prieteniei, fiorul iubirii: „Cu-
vîntul tău fierbinte din suflet l-ai rostit”
(Tatălui meu); „Într-o zi din calendar mereu
ne cheamă mama” (8 martie); „În durere fii
lîngă mine, prietene” (Prietenie).

Cele 420 de poeme într-un vers, adînc răscolitoare, ating
fiecare un străfund sufletesc al fiecărui om: bucurie, regret,
duioşie, încîntare, lacrimă. Doar cîteva cuvinte într-un vers,
dar, cum scrie Ion Pillat: „Un singur nai, dar câte ecouri în
pădure”. Pentru harul primit, din care ne împărtăşeşte
mănunchi de bucurii, autoarea îi mulţumeşte Marelui
Anonim: „În numele-a tot ce-a fost mulţumescu-Ţi, Doamne”
(Îţi mulţumesc Doamne!).

Îndemnul mamei „Să laşi ceva în urma ta” a fost împlinit
de autoare, care „Va rămîne-ntr-o carte cu poeme în amurg”
(După mine).

Carmen Lelia V. FARCAŞ-MĂRCULESCU

Câteva gânduri pe marginea volumului
„Florile gândului” de Adina Enăchescu

Ion Pillat
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COSTEA MARINOIU, PERSONALITATE A
CULTURII ROMÂNEŞTI

Acum, nu că mi-ar fi ru-
şine de atributul „vâl-

cean”  în a-l atribui omului de
cultură care a fost Costea Mari-
noiu. Nici vorbă. Vâlcea, în con-
ceptul multor istorici şi
cercetători ştiinţifici este mai
vechi decât cuvântul român...iar
apropierea de lup mi-e mai dragă
decât de rom! Însă ilustrul om de
cultură vâlcean, om al cărţii, a

gândit şi trăit, a dovedit şi  aplicat, pe tot parcursul perioadei
cât am lucrat împreună, o mare pasiune pentru locurile natale,
pentru actul cultural local, iubind cu pasiune oamenii din
Oltenia de nord, dar şi pe cei din Bucovina, Basarabia sau
...Domneşti. Costea Marinoiu a fost unul din cei mai curaţi ro-
mâni, privind problemele etnice, şi, după 50 de ani de stărui-
toare contribuţie la afirmarea culturii româneşti, fără deosebire
de specific regional, poate fi considerat o personalitate a cul-
turii româneşti; niciodată, capotând în afirmarea spiritului
acestei culturi, egală în afirmare la Ocnele Mari cu cea de la
Bucureşti sau Iaşi, sau de la Cluj... În fapt, acest fel de a fi a
însemnat mobilul unei prietenii adevărate, care a existat între
noi, cetăţeni ai Râmnicului şi Ocnele Mari, şi Căzăneşti; în
treacăt fie spus eu nu mă născusem, când părinţuii mei au lo-
cuit la Căzăneşti şi mai apoi la Valea Râii... Dar Costea Mari-
noiu, în dorinţa sa de a da un plus de strălucire zonei vâlcene,
natale, dar şi familiei mele! a dorit să ne menţioneze în cărţile
sale, ca înfiaţi şi asimilaţi de această legendară zonă a „Dru-
mului sării” (Vâlcea a strălucit atunci când, începând din mar-
tie 1944 şi până în 23 august acelaşi an, 70 000 de români din
Bucovina de nord şi Basarabia au fost prădaţi de averea per-
sonală şi au fost evacuaţi  în acest judeţ; act de mare patriotism
al Mareşalulului Antonescu, ţncercând să salveze stirpea ba-
sarabeană, răsădind-o, şi onorând-o în acelaşi timp, în noua
vatră la fel de românească, una, care fusese cândva tot sub in-
fluenţă austriacă! ...faţă de inamicii săi, care au dorit s-o în-
groape, pentru totdeauna, în Siberia...).

*
În primul număr al „CULTURII vâlcene”, în formatul ac-

tual, din 15 iunie 2008, pe prima pagină înseram o poză cu per-
formerul nr.1 al sportului vâlcean din anii 65, Aurel Berbece
în săritura sa, stilul ventrală - 2,05 m! apărută în ziarul Sportul
Popular, şi aferentă unui articol semnat de Costea Marinoiu,
în 18. 12. 1965! 

În 1965, eu urmam clasa a VIII-a, Costea Marinoiu îşi etala
talentul de gazetar la unul din principalele ziare naţionale,
Sportul Popular, poate cel mai citit ziar, şi într-o perioadă care
acum ni se pare cea mai înfloritoare pentru România, pentru

noul judeţ Vâlcea (revenit judeţ după
15 ani)... 

Costea Marinoiu făcea parte, atunci,
dintre acei tineri vâlceni de fală ai ora-
şului, plecaţi de acasă în anii cincizeci,
şi proaspăt întorşi pentru a revărsa con-
aţionalilor, ştiinţa însuşită în marile
centre universitare ale ţării. Îi vedeam
şi îi admiram prin intermediul părinţi-
lor şi rudelor, care-i cunoşteau şi lău-
dau: Costea Marinoiu, Adrian
Naumescu, C. Costescu, Gh. Bratu şi
alţii, îmbrăcaţi elegant, în tonul modei,
seara, discutând grupaţi în colţul for-
mat la intersecţia dintre bulevardul T.

Vladimirescu şi strada V. I. Lenin, vis a vis de actuala Poştă-
Telefoane. Atunci, seara, lumea ieşea la plimbare! Vărul meu,
Adrian Naumescu, mi-a spus odată, când l-am întrebat, că cel
cu pantaloni largi şi mapă sub braţ este profesor şi ziarist, scrii-
tor. Aşa l-am cunoscut pe Costea Marinoiu pe care am început
să-l respect şi mai mult când i-am descoperit primele cărţi în
librării... Ce noroc pe mine! să fie vărul meu prieten cu un
scriitor! şi să-mi mai fie şi vecin de cartier! Vă daţi seama în
ce timpuri exist acum, în acest început de mileniu, ca să trăiesc
şi să activez cultural alături de oameni pe care i-am cunoscut
şi admirat în urmă cu 50 de ani!

„A făcut clasele elementare la Şcoala din Copăcelu şi la li-
ceul teoretic N. Bălcescu (actualul Colegiu Lahovary) din Rm.
Vâlcea. În anii de şcoală a fost un elev silitor şi a făcut parte
din elita premianţilor. A terminat liceul în 1955 după care a
urmat cursurile Facultăţii de Filologie din Iaşi. În timpul fa-
cultăţii a lucrat în redacţia gazetei Viaţa Studenţească din Iaşi
unde a avut colegi pe Marin Sorescu şi Mircea Radu Iacoban.

Debutul său, ca scriitor, a fost în anul 1957 pe când era
student, în ziarul Secera şi ciocanul al regiunii Argeş. Acolo
am scris primul articol despre hora satului din Teiuş - Buneşti
spunea cândva Costea Marinoiu.

După terminarea facultăţii a fost profesor la Şcoala din
Racoviţa - Vâlcea (februarie 1969 - septembrie 1975) şi direc-
tor al Centrului Judeţean de Librării Vâlcea ( ulterior S.C.Ex
Libris SA ) timp de 30 de ani, în perioada 1975 - 2005, anul
pensionării” (Gh. Mămularu, Ne-a părăsit Costea Marinoiu,
revista Povestea vorbei, Anul VI (XII), nr 1 (46), martie 2012,
pag. 3).

*       
În 1970 am plecat din Râmnicu Vâlcea, după modelul fra-

ţilor şi verişorilor mei, pentru a studia undeva în centrele uni-
versitare ale României şi am ajuns la Bucureşti! Apoi la
Timişoara pentru doi ani, şi înapoi la Bucureşti...

În 1977 m-am angajat la Craiova, Fabrica de Avioane, şi
mai apoi, după un rodaj ingineresc, puternic, în 1980-decem-
brie, am venit la Râmnicu Vâlcea şi am „pornit” producţia de

Petre CICHIRDAN
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mecanică fină, hidrauluică, la Intreprinderea de Echipament
Hidraulic ...HERVIL! 

Piaţa europeană, liberă, ne-a obligat, în 1985, să ne scriem
numele în grafie anglosaxonă: Hidraulic Echipement Râmnicu
Vîlcea!

Doamne, ce ani au fost; tot ce ştiam mai bine am aplicat
aici; a ajuns această fabrică, construită în cartierul copilăriei
mele, la capătul străzii Matei Basarab, lângă calea ferată, î-
nainte de Oltul Mic şi insula cu Oltul Mare, una dintre Înter-
prinderile de mare renume din România şi Europa acelor ani!...

Dar nu găseam cărţi; pentru „Delirul” lui Marin Preda am
dat 1000 de lei...la negru! Salariul mediu era 2500 lei. Atunci,
ieşeam de la Fabrică, veneam către casă (cumpărasem aparta-
mentul de lângă Episcopie în 1982) şi de multe ori întâlneam
omul cu faţă proeminentă, blond, cu pantaloni largi şi cu un
început de guşă spre ceafă, care era acum directorul librăriilor:
„Să trăiţi, să trăiţi!...Ce faceţi?” mă saluta şi
întreba dumnealui! „Ce să fac, bine mulţu-
mesc, merg spre casă”. „Ce face fratele!? mă
întreba; fratele de la Botoşani (mai apoi de la
Craiova) dirijorul”!? „Bine, mulţumesc!”....
„Îl cunosc, îl cunosc, mare om, transmiteţi-i
salutări  de la Costea Marinoiu!” În acele vre-
muri, chiar din copilărie, pentru mine, atribu-
tul „cult” pentru un om îl atribuiam celui care
iubea şi cunoştea muzică cultă... 

Şi iarăşi mi-amintesc de acest om din pe-
rioada anilor 60, când stătea pe trotoar cu
vărul meu, comentând, analizând lumea care
trecea pe lângă ei...Niciodată în ultimii ani, în-
ainte de 1989, nu mă întrebase nimeni de
Modest, deşi familia mea făcuse destule în
acest oraş, judeţ, pe linie tehnică, dar şi pe
linie culturală; între 1965 şi 1975 emisiunile Dialog  la dis-
tanţă, Patrium Carmen.... au fost realizate de regizori precum
Petru Manzur şi Vasile Donose, Eugen Mateescu, toţi de la
Televiziunea Română şi, alături de judeţul Vâlcea în aceste
concursuri...Petru Manzur era cumnatul meu. 

„Ce face fratele? Ştiu, ştiu, şi dumneavoastră aveţi răspun-
deri la fabrica unde lucraţi!...Aţi ajuns peste mări şi ţări!”...Să
te acosteze cineva pe stradă, să îţi cunoască familia, atunci
când nimeni nu mai era atent la artă, ci numai la industrie şi
export, însemna act de cultură avansată, iar Costea Marinoiu
era unul dintre, încă, promotorii unui astfel de act. ...Era chiar
prietenul fratelui şi vărului meu... De ce nu ar fi fost şi priete-
nul meu!?...Va trebui să merg la el, la serviciu, să-i solicit cărţi!
Cărţi care ştiam, că se dădeau pe sub mînă! 

*
...Da de unde! Costea Marinoiu mi-a dat ,,Tipografi şi tipo-

grafii la Rămnicu-Vălcea”, Rămnicu-Vălcea, 1972; nu era
Delirul, dar, iubindu-mi locurile în care mă născusem am apre-
ciat cartea, iar acum, comparând-o cu ce se tipăreşte astăzi, o
numesc, chiar, superbă! Carte, 1972, semnată de Costea
Marinoiu! Aflam pentru prima dată că Nicolae Iorga numise
Râmnicul oraş capitală a tipografilor români; că istoria cărţii
în limba română s-a scris aici, iar cartea în sine, făcea parte
din însăşi emblema judeţului Vâlcea; că Bistriţa şi Govora,
Episcopia Râmnicului, erau centre de cultură tipografică ro-
mânească aşa cum nu a mai fost niciunde în Valahia (Ţara

Românesească)! Doamne, şi cât iubeam în acea perioadă,
Govora, staţiunea cu veveriţa Mariana, venind să-mi ia din
mână o nucă, în parcul central din staţiunea Govora Băi! 

Mi-a dat cartea fără bani (doar eram şeful proiectării de la
Hervil! ştia el ce ştia! fabrica mea era prima în topul celor ro-
mâneşti, Râmnicu Vâlcea, devenind capitala tehnologiei ro-
mâneşti şi fiind cunoscut în foarte multe locuri din lume). 

*
Doream Delirul, dar nu-l avea, aşa că mi-a oferit altă dată

„Folclor din Ţara Loviştei (Racoviţa)”, Râmnicu Vâlcea, 1974!
şi, mi-a mai oferit o carte foarte utilă, pentru mine şi familia
mea, care făcuse un obicei din a-şi petrece vara, sfârşitul de
săptămână, la Mânăstirea Stânişoara, sub muntele Cozia, sub
Foarfece: ,,Vălcea. Ghid turistic”; Bucureşti, Editura Sport-
Turism, 1976! ( în colaborare cu Vasile I Berbece, Aurel Matei
şi Gh. Mămularu); ...Băi ce carte, cât m-am mai lăudat la fa-

brică! puteam să citesc negru pe alb cum, şi unde
sunt aşezate bijuteriile turistice ale locurilor noas-
tre...Ca şi acum, câtă bucurie era să întâlneşi în-
tr-o carte un frangment, descriind ceva din iubita
noastră comunitate! Daţi-i înainte scriitori, cu
exemplificări din lumea noastră! dacă vreţi să
aveţi viitor! dacă vreţi să intraţi în istoria acestor
locuri; ştia Costea ce face, ştia!

*
În 1981, Costea Marinoiu, a tipărit ,,Istoria căr-

ţii vîlcene, sec.XVII-XVIII’’, Editura ,,Scrisul
Romănesc ”, Craiova, 1981...Dumnezeule, ce
carte! Secolul XVII-XVIII, începuturile perioadei
moderne, cea a Basarabilor şi Brâncovenilor, cea
care a dus cartea şi arta românească - în general -
spre culmile ei...Nu puteam avea un Râureni şi un
General Magheru, la 1848, dacă nu aveam aici fla-

căra învăţăturii, a cărţii, aprinsă şi întreţinută de un Matei
Basarab, de un Cantacuzin Vodă, de un Constantin
Brâncoveanu, de un Antim Ivireanul. Fără ei, ce să caute
Anton Pann, aici, la Râmnicu Vâlcea, să pornească şi el o lungă
şi înfloritoare istorie a povestei vorbii!

*
În 1983, tipăreşte ,,Drumuri pe Olt”, Editura Eminescu,

Bucureşti; iată, renumita Editură Eminescu, îl consacră pe Cos-
tea Marinoiu, ca scriitor, deschizându-şi porţile librarului vâl-
cean, care nu avea cerere de înscriere în Uniunea Scriitorilor,
şi nu avea susţinută teza de doctorat pentru a intra în lumea
elitistă a cercetătorilor şi istoricilor literari... Costea Marinoiu
avea mult mai mult, avea 30 de ani de directorat în cea mai lu-
minoasă instituţie, a cărţii! Centrul de librării al Râmnicului,
al Vâlcii! Un director, orice conducător de instituţie, în vechiul
regim  nu avea voie să susţină teză de doctorat, decât dacă era
trimis de instituţia politică de conducere a judeţului...doctora-
tele erau admise numai în munca universitară şi de cercetare
sau în conducerea superioară de partid... Doctoratul nu era
barem în salarizare, ci de promovare în funcţie superioară, în
munca de cercetare...invers decît astăzi, când el se caută pentru
creşterea de salariu...la Stat!  

*
Iată, în 1985, Costea Marinoiu tipăreşte o altă carte: ,,In-

scripţii în cărbune”, Editura Eminescu, Colecţia ,,România
azi”, Bucureşti, 1985. Cu un an mai târziu, nu ştim dacă în-
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tâmplător sau nu, revista  „România azi”, a Agerpresului, edi-
tată în principalele limbi de circulaţie ale Pământului, publica
pe două pagini, articolul  Sculpture computer dedicat autorului
Microprocesorului - Postprocesor; da, chiar subsemnatul! iar
în revista Cântarea României, tot întâmplător, câteva pagini la
rând erau închinate lui Constantin Zărnescu, Florin Al Tene şi,
iarăşi, subsemnatului. 

Scriu aceste rânduri pentru a se vedea, totuşi,  emulaţia de
idei a unor timpuri, nu prea limpezi, de la care cultura vâlceană
nu a absentat, iar Costea Marinoiu, cu atât mai mult, a fost pre-
zent; într-o perioadă în care cultura era distinct privită, la su-
perlativ, în toată lumea. Cea mai grea perioadă istorică a
Europei Centrale şi de Est (destrămarea comunismului), în care
România a fost o prezenţă aparte, unică! de necomparat! Statul,
din care cele mai avansate ţări ale lumii au cumpărat tehnolo-
gie! 

Editura Eminescu a încredinţat autorului, librar cunoscut,
proiectul prin care să facă cunoscute realităţile vâlcene în ra-
port cu mari personalităţi ale istoriei românilor, care au influ-
enţat istoria acestor locuri: Tudor Vladimirescu, Iancu Jianu,
Gh. Sabin, Constantin Titus Stoika. „Inscripţii în cărbune” tre-
buia să prezinte activitatea de minerit, din judeţ; localităţile:
Alunu şi Cuceşti. Să fie cunoscute stelele Oltului: legende şi
adevăruri, Cântecele Oltului. Să se cunoască ziditorii de slovă
românească, ctitori şi ctitoriile lor; incursiuni pe urmele lui
Antim Ivireanul, Enăchiţă Văcărescu, Grigore  Alexandrescu...
Cela Delavrancea, Mihai Eminescu, I.L. Caragiale...Mihai
Tican Rumano, şi tot aşa mai departe.

*
Centrul de librării condus de C. Marinoiu se afla la 6 - 700

de metri de fabrica în care lucram, şi în care s-au format şi afir-
mat mulţi tineri din rândul vârstnicilor de astăzi; şi care era
considerată fabrică de protocol a oraşului; iar el ştia tot ce se
întâmplă acolo, şi nu numai el. Ştiau şi profesorii, şi doctorii,
şi poeţii: Nichita Stănescu, Felix Sima, George Achim şi alţii.
Când ieşeam de la fabrică, eu, mergând înspre Episcopie,
Costea Marinoiu înspre locuinţa din Traian, drumurile noastre
se intersectau. Dumnealui saluta primul: „Vă salut, vă salut,
ce face fratele?” ...scriitorul era tot cu gândul la dirijor, eu, pro-
babil, fiind faţeta locală a acestuia; profitam şi iar îi ceream o
carte! Aşa am făcut rost de ,,Itinerare vălcene”, Editura Sport-
Turism, Colecţia Itinerare turistice, Bucureşti, 1987; o carte,
invitaţie la drumeţie, în care cititorul de oriunde află coordo-
natele geografice ale judeţului Vâlcea, cadrul natural al aces-
tuia, istoria, viaţa economică, creaţia populară; faptul că
Râmnicul este oraş al domnitorului Mircea cel Bătrân, află
obiectivele turistice, traseele. 

Personal eram interesat de aceste cărţi, despre aşezarea na-
tală, deoarece pe lângă Cilindri hidraulici şi Capete de co-
mandă, Echipamente de comandă şi control,
pneumo-hidraulice, partenerii noştri, mai ales cei din străină-
tate, bănuiau spaţiul nostru vital, vâlcean, şi care pentru ei se
prezenta surprinzător de frumos, nemaiîntâlnit; eu, şef de pro-
tocol neomologat (fără plată-fabrica fiind de gradul III-dar şef
de proiectare), trebuia să susţin şi să realizez, să prezint această
imagine a meleagurilor vâlcene. Aşa că întâlnirea cu această
carte, „Itinerarii turistice”, a fost de bun augur. 

*
În 1989, am salutat apariţia tipografică a cărţii ,,Oameni şi

locuri vălcene”, Editura Eminescu,  Bucureşti, 1989. Urma să
plec la Varşovia în vederea asimilării Cilindrilor telescopici cu
deschidere de 6 metri. Îmi trebuiau imagini cu Vâlcea -
Râmnicul. Cu polonezii eram în contact din 1981. Eram un
obişnuit vizitator al sediului lor de lângă ambasada SUA, din
Bucureşti, lângă ARLUS, un sediu pe care securitatea română
îl păzea în aşa fel, încât trecătorii mergeau pe trotoarul de vis
a vis. Prin polonezi, aparatura CNC aferentă maşinilor cu co-
mandă numerică venea de la Texas Instruments-SUA, aşa cum
prin Iugoslavia, motoarele Rols Roys fabricate de englezi ajun-
geau direct în Craiova, la Fabrica de Avioane... 

Am intrat mai direct în contact cu Centrul de librării, con-
dus de Costea Marinoiu, încercând, împreună să dezvoltăm o
relaţie de imagine, a întreprinderii vâlcene. Conlucrând, C.
Marinoiu mi s-a înfăţişat ca un om mult mai complex, un  îm-
pământenit al locului, foarte ambiţios, un luptător care nu în-
treba pe nimeni, făcea ce vroia el. ... Semănam, şi atunci i-am
căutat prietenia. Doream carte şi proiectam pliante. Doream să
depăşim estetic, cadrul industrial. A venit Revoluţia şi câţiva
din angajaţii mei au trecut la...Centrul de librării! România se
săturase de industrie. 

*
Rămânând la anul 1989, scriitorului Costea Marinoiu îi

apăruse cartea „Oameni şi locuri vâlcene”. Nici o lucrare de-a
sa nu avea însemne ale politicii de partid, caracteristică pe care
i-o recunosc şi astăzi, când amândoi, atât cât am lucrat îm-
preună, am evitat tot timpul să ne manifestăm pro sau contra
vreunui partid politic. Iată ce scria acest „vultur pleşuv” (şi a
numerit-o, zău,  Laura Vega, când i-a spus aşa); fiţi atenţi la ce
sintagme scrise apela C. Marinoiu, în 1989: Chemarea pămân-
tului, Mircea cel mare, Cuib de şoimi, Drumul pandurilor,
Cuceritorii înălţimilor, Culele olteneşti, Ctitoriile Oltului,
Oamenii pământului...Confesiunii la Râmnic; parcă am avea
de a face cu un răsculat (vezi tabloul lui Octav Băncilă
Răscoala de la 1907-Flămânzi) al Vâlcii, pentru o cât mai
pregnantă afirmare a realităţilor locale...

*
După 1989 treceam pe la Centrul de librării doar ca să-i

mai întâlnesc pe cei câţiva lucrători de la Hervil. Îi căutam, şi
pentru a-mi întocmi rapoartele contabile ale Intol-ului, firma
proprie, concepută în aprilie 1990 şi pusă în funcţiune în
1993... Cartea nu mai era o problemă pentru nici un român,
din contră; deja, în 1993, tipărisem-editasem, chiar eu, vreo 10
titluri, diverse tomuri de interes pedagogic, local sau de interes
organizatoric pentru noile instituţii: SRI, Universitate, Drept
civil şi penal...

Prin vânzarea de cursuri şi cărţi, dar mai ales de etichete,
se putea câştiga foarte bine. Îl pândeam pe Costea Marinoiu
pentru spaţiile sale, pentru distribuţie de carte! În zadar, C.
Marinoiu, în ce priveşte problema  SRL-urilor, era de neclintit;
se manifesta ca un conservator; le dispreţuia. 

Exceptând întâlnirile de pe stradă, intersectări, vecini de
cartier, acelaşi fan al fratelui meu, nu am avut alte contacte cu
dumnealui decât în preajma anului 2002, când am expus
Carmina Burana, pictură pe sticlă, în cadrul Salonului de Artă
de la Societatea Anton Pann, Casa Anton Pann, la invitaţia lui
George Achim, care era secretarul - extrem de activ - al acestei
Societăţi.

*
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În 1991, Liceul Alexandru Lahovary, sub semnătura unui
colectiv din care făcea parte şi Costea Marinoiu, a publicat ,,Li-
ceul Alexandru Lahovari- Centenar” , Rămnicu-Vâlcea, 1991;
cartea era editată - tipărită în contextul timpului, nereuşind to-
tuşi să răspundă întrebărilor momentului; unde este elevul
Florin Parlapan? cel mai strălucit, al acestui edificiu şcolar, ad-
junctul lui Radu Emil Palade, câştigătorul premiului Nobel, şi
care amândoi, au vizitat Râmnicul în 1991...Stela Cichirdan,
sora mea apare cu nume pocit (ca şi mine în Enciclopedia Vâl-
cii-2011) şi transferată de la „Vasile Roaită” în clasa a XI-a!
ultima clasă de liceu. L-am întrebat şi pe Costea Marinoiu des-
pre aceste lipsuri, dumnealui, neştiind însă nimic despre
Parlapan;  care, după ştiinţa mea, fusese trimis în Franţa să în-
veţe, înainte de absolvirea liceului. La rându-i, statul francez
l-a trimis în SUA, de unde nu s-a mai auzit nimic despre el.
De asemenea, ca să poată urma liceul, fiind fiu de chiabur,
Florin Parlapan a fost înfiat de un domn zugrav, Ghiţă! ...ştiu
eu, dacă spun bine?

*
Criza morală care a cuprins România după 1989, şi care

dăinuie şi astăzi, nu l-a ocolit pe omul de cultură Costea
Marinoiu, directorul Centrului de Librării. S-a luptat din răs-
puteri cu diversele regimuri,   până în 2005, când s-a pensionat,
şi a privatizat toate spaţiile Centrului...Să nu uităm că prima
liberalizare, semnată în 1993, s-a efectuat, privind comerţul cu
amănuntul; de atunci şi până în 2005, în România, trenând o
agonie a ascunderii nerentabilităţii prin închirierea de spaţii.
La fel s-a întâmplat şi în sănătate, spaţiile dispensarelor, fiind
acordate medicilor. Numai în industrie - producţie s-a produs
adevăratul dezastru, întreaga bază materială fiind  vândută mai
pe nimic la străini, la ţigani, la cămătari, excroci şi oameni cu
bani; acesta, banul, a devenit şi noua morală - etică a societăţii
româneşti...    

*
Din activitatea lui C. Marinoiu, bătrânul librar, cum i-au

spus unii, a lipsit activitatea tipografică ca atare, şi iată ce ne
povesteşte, totuşi, unul din colaboratorii săi, de-o viaţă:
„Costea Marinoiu avea o simpatie deosebită pentru librăria din
Călimăneşti. În incinta acesteia a dorit să înfiinţeze o clinică
şi o tipografie. Vineri, 1 noiembrie 1996, au început lucrările
de amenajare. Spaţiul librăriei a fost împărţit în două: jumăta-
tea sudică pentru tipografie, iar cealaltă jumătate, nordică, pen-
tru librărie. În 7 noiembrie 1996 mi-a spus că are deja la Rm.
Vâlcea utilajul necesar pentru tipografie. La acea întâlnire
i-am făcut propunerea ca primele cărţi să le tipărim noi (eu şi
prof. Costea Marinoiu). Cu acest prilej Costea Marinoiu mi-a
făcut invitaţia de a-i trimite un material „Curriculum Vitae”
pentru un viitor dicţionar al personalităţilor vâlcene, pe care
intenţiona să-l redacteze. Tipografia înfiinţată la Călimăneşti
a funcţionat până în luna mai 2003, când a fost închisă din lipsă
de fonduri băneşti” (Gh. Mămularu, Ne-a părăsit Costea
Marinoiu, revista Povestea vorbei, Anul VI (XII), nr 1 (46),
martie 2012, pag. 3). 

*
Costea Marinoiu reia scrisul în 2000, reorientat în această

inocentă economie de piaţă, şi scrie împreună cu Valentin
Cismaru şi Petre Purcărescu: ,,Camera de Comerţ şi Industrie
Vălcea: Istorie şi continuitate”, Editura Conphys, Rm.Vălcea,
2000; o carte care pune în legătură activitatea interbelică a

Camerei de Comerţ şi Industrie cu activitatea imediat nou în-
fiinţatei instituţii cu acelaşi nume, în 1990. Personal aş fi dorit
o mai completă  prezentare a personalului din 1990, de unde a
fost recrutat el, care erau tangenţele acestuia cu activitatea de
producţie şi cu cea de „protocol” a Industriei şi Comerţului.

*
Părăseşte acest domeniu, deşi rămâne un apropiat al

Camerei de Comerţ şi Industrie (am văzut sensibilitatea sa pen-
tru industrie încă înainte de 1989) şi, în 2001, scoate împreună
cu alţii, „Catalogul preliminar al colecţiilor de carte din judeţul
Vălcea”, Editura Almarom, Rm.Vălcea, 200; iarăşi, o carte de
cercetare ştiinţifică, pe care din păcate nu am avut-o la dispo-
ziţie pentru a o frunzări. 

„Supărat” pe tot acel deceniu post decembrist, românesc
(1991-2000, că nu a adus ceea ce trebuia românilor), se dedică
cercetării ştiinţifice şi  în acelaşi an 2001 tipăreşte la Editura
Vestala din Bucureşti  ,,Toponimia Ţării Loviştei”, iar în 2002
tipăreşte ,,File din cronica Berevoieştiului”, Editura Conphys,
Rm.Vălcea. Prima carte este o radiografie atentă, ştiinţifică,
asupra toponimiei Loviştei şi istoriei Ţării Loviştei în care sunt
analizate toponimiile autohtone, numele daco romane, elemen-
tele slave în toponimia lovişteană; creatori de toponimii slave;
cuprinde şi un dicţionar toponimic loviştean, precum şi o bi-
bliografie selectivă. Împreună cu Titu Napoleon Berevoiescu,
prezintă în cea de a doua carte, din 2002, câteva file de istorie
din cronica Berevoieştiului, care, „este pentru mine o parte din
fiinţa mea, este acea oază de lumină spre care mă îndrept de
fiecare dată cu emoţie şi respect, pentru reconfortare şi desfă-
tare spirituală. Este un ţinut încărcat de istorie şi legende, cu
oameni minunaţi cărora le mulţumesc pentru că m-au adoptat
ca fiu al lor”. După ce parcurg etape de istorie a Berevoieştilor
(Prin Berevoieştii lui Mihai Tican Rumano, Ctitorii de suflet
şi simţire românească, Creatorii de frumos, Moş Florea Orbul,
Fântânarii, Etnografie şi toponimie..., autorii se opresc în
preajma câtorva dintre luminile Berevoieştiului, alimentate de
personalităţi autohtone, precum: Adam Constantin, Amzică
Ion, Anca Toader, Hera C. Ion; multe, multe alte nume cu re-
zonanţă în spiritualitatea locală. Şi iată, una dintre personali-
tăţile Berevoieştilor îl determină să tipărească volumul ,,Mihai
Tican Rumano”, Editura Conphys, Rămnicu-Vâlcea, 2003. În
acest volum autorul ne propune o mai penetrantă observare a
fenomenului cultural berevoiştean prin prisma personalităţii
lui Mihai Tican Rumano, urmându-i paşii devenirii profesio-
nale: obârşia, şcoala, anii copilăriei, băiatul de curte, băiatul
de prăvălie; în lumea largă şi în necunoscut; dăltuitorul de
slove româneşti; imaginile lui Rumano oglindite în contempo-
raneitate, amintirile rudelor despre personalitatea acestuia.

*
În 2003, personal, mă desfăşor în publicistică în paginile

săptămânalelor „Publicitate 1”, cu două articole pe săptămână,
şi „Info Puls”, devenit repede cotidian.  

Constantin Zorlescu îmi cedează scaunul în organul de con-
ducere al Forumului Cultural al Râmnicului, unde sunt alături,
acţionez, de Costea Marinoiu, Gheorghe Dumitraşcu, Mihai
Sporiş, Alexandru Popescu Mihăeşti, Vasile Grevuţu, Ioan St.
Lazăr, Ion Soare. Este o perioadă de emulaţie a Forumului
Cultural, care începe să atribuie diplome de excelenţă, să
acorde medalii personalităţilor şi faptelor acestora, deosebite:
Constantin Zorlescu, Gheorghe Petre Govora şi alţii.
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Costea Marinoiu, membru fondator al Forumului, prezent
de la început în organul de conducere, a fost alături la toate
aceste construcţii pozitive, care s-au manifestat la sediul din
centrul municipiului, al Forumului, la Biblioteca judeţeană -
sediul vechi şi, mai apoi la sediul nou.

*
În 2003, Costea Marinoiu tipăreşte lucrarea ,,Eminescu şi

cultura veche românească”, Editura ,,Floarea Darurilor”,
Bucureşti, 2003; repet, un an de emulaţie pentru cultura vâl-
ceană, an în care ni se cere, nouă, oamenilor de cultură, să pre-
gătim terenul pentru aderarea la Uniunea Europeană, şi în care,
practic, se bate în cuie faptul că România trebuie să aibă, cum
era şi normal, culturi locale, regionale, care să determine for-
marea unei culturi naţionale; ...idee din ce în ce mai şubredă
datorită instabilităţii graniţelor ţărilor europene, în ultima sută
de ani. 

Statele naţionale sunt în puternic declin în faţa actului de
globalizare, început de foartă multă vreme, dar accelerat în ul-
timii zeci de ani; din acest moment, 2003, desfăşurat după o
alură logaritmică. De multe ori am discutat cu C. Marinoiu des-
pre această realitate, a noului concept local, versus conceptul
naţional, şi eu, şi dumnealui, considerând Oltenia, Valea
Oltului, Bucovina şi Basarabia, Transilvania, întreg pământul,
patria noastră! dezavuând antisemitismul şi naţionalismul exa-
gerat, de prost gust, chiar şi pe aceste meleaguri - ferite de pa-
tima naţionalistă; iar când s-a manifestat, aici, devenind o
boală gravă. 

Dacă urmărim structura cărţii lui Marinoiu, un gest editorial
de mare eleganţă stilistică, Eminescu şi cultura veche, obser-
văm sensurile ascunse ale intenţiilor bătrânului librar din Râm-
nic şi din Valea Râii, şi şcolit, din dragoste pentru Eminescu,
în Dealul Copoului...  ”Pentru Eminescu  şi dulcea sa Buco-
vină, Iaşiul, faţă de Râmnic, în-
seamnă pentru mine a doua patrie”! 

Eu cred, că puţini vâlceni au fost
capabili, în trăirea lor, de asemenea
gânduri, şi pe care 
C. Marinoiu nu le-a pronunţat decât
în intimitate sau cercuri restrânse!
O carte foarte frumoasă şi care re-
flectă imaginea marelui poet (nu
unicul-iată-la pagina 69: Eminescu
şi Macedonski) în cultivaţia locală: Idilă oltenească, În templul
vremii, Eminescu în presa olteană, Eminescu şi cartea veche,
Drumuri-drumuri: Calea Traiană, Cozia...

*
,,Liturghierul (1508). Prima carte tipărită în spaţiul romă-

nesc- ipoteza vâlceană”, Editura Almarom, Râmnicu - Vâlcea,
2004; ne prezintă un autor foarte sigur pe el, atacând un subiect
controversat în cultura românească, şi nu numai; de remarcat
prefaţa întocmită de Arhimandrit Veniamin Micle: „O provo-
care pentru istoria tiparului”, precum şi argumentele aduse
pentru a acredita tipărirea cărţii la 1508 în Bistriţa olteană: „Li-
turgherul este prima carte tipărită pentru clerul ortodox din spa-
ţiul românesc. El apare în condiţii grafice deosebite. Este tipărit
în limba medio-bulgară, limbă folosită în biserică şi în cance-
laria domnească. Problema locului, unde s-a tipărit prima carte,
a suscitat multe discuţii şi rămâne încă deschisă pentru cerce-

tători, până în zilele noastre. S-au propus, rând pe rând, mai
multe centre tipografice: Veneţia, Dealu -Târgovişte, Bistriţa
olteană, Snagov, Govora. Noi înclinăm să credem - înte-
meindu-ne pe argumente logice - că istoricul Liturgher a văzut
lumina tiparului în dimineaţa începutului de secol al XVI-lea
(1508), la Mânăstirea Bistriţa, cel mai însemnat centru de cul-
tură medievală din Ţara Românească.” (Costea Marinoiu, citat
copertă 2 din „Liturghierul (1508). Prima carte tipărită în spa-
ţiul romănesc”). 

*
În 2004 am devenit membru al Societăţii Culturale Anton

Pann cu sarcini în organizarea Cenaclului Societăţii A. Pann,
secţiunea de artă plastică, pentru care am primit calitatea de
vicepreşedinte. Preşedintele Societăţii era Costea Marinoiu. 

În 2005, an de maximă efervescenţă în cultura vâlceană,
preotul arheolog Gh. Petre împlinea 95 de ani şi, pe 23 aprilie,
Forumul Cultural al Râmnicului şi Primăria Govora, dar şi
Episcopia Râmnicului, l-au sărbătorit la Govora! Forumul,
acordându-i şi o medalie de aur (simbolic) bătută la Monetăria
Statului, pentru cercetare istorică! decizie, pe care Costea
Marinoiu a sprijinit-o în mod activ. Proiectul organizării şi fa-
bricării medaliei, aparţinând subsemnatului.  

*    
,,Cernişoara.Vatră de istorie şi cultură romănească”, Edi-

tura Offsetcolor, Rm. Vălcea este o carte apărută în 2005, de
Costea Marinoiu, şi este una dintre monografiile reuşite ale
acestei comune; din acest moment, acest scriitor şi om de li-
tere, devenind unul dintre cei mai căutaţi, în judeţ, autori de
monografie; lucrările sale devin şi un exemplu, de cum trebuie
scrisă o monografie! în Vâlcea, declanşându-se o avalanşă de
autori pentru asemenea gen de cercetare literar istorică şi geo-
grafică...

*
În 2006 îi apare volumul ,,Camera

de Comerţ şi Industrie, Vălcea: 80
ani”, Editura Conphys, Rm.Vălcea; o
reeditare, dar nu la fel, a cărţii din
anul 2000; în fond, Costea Marinoiu
având nevoie de Camera de Comerţ,
într-o perioadă când căuta şi nu prea
găsea fonduri pentru revista
„Povestea vorbei”. 

Este numit-ales! un nou preşedinte al  Societăţii „Anton
Pann” , iar Costea Marinoiu este numit  director la revista
„Povestea vorbei”, subsemnatul, prelund funcţia de redactor
şef.... În această perioadă exista o meteahnă, la unii, care nu
avuseseră funcţii în regimul trecut, să se numească-şi dacă tre-
buia să aducă bani de acasă- director! Nu era cazul lui Costea
Marinoiu, căci 30 de ani nu fusese decât director! râvnită ca-
litate!, dar ceilalţi?... Reacţia apare imediat; Forumul Cultural
se întruneşte în regim de urgenţă, într-o luni, şi doar câţiva din
consiliul de conducere (fără C. Marinoiu) şi înfiinţează revista
Forum V (nume dat de subsemnatul, în sensul victoriei de la
Revoluţie, dar şi al legăturii cu Vâlcea; mie, revenindu-mi şi
calitatea de director adjunct al acestei reviste).

Pentru Costea Marinoiu a fost un şoc schimbarea din funcţia
de preşedinte, de la societate, constatând şi noi, ulterior, că
aceasta fusese o mare greşală, ca şi schimbarea, politic, a celor
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mai mulţi directori... 
Noul preşedinte al societăţii înfiinţează, cu ajutorul scriito-

rului Artur Silvestri, o revistă on line cu acelaşi titlu, Povestea
vorbei! şi la care este numit domnia sa director. Noi, C. Mari-
noiu şi cu mine, nelivrându-i pentru on line decât un număr
din revistă, în pdf.

*
Tot în 2006 Costea Marinoiu tipăreşte  monografia

,,Pesceana- file de cronică- 2006”, Editura Offsetcolor, Rm.
Vălcea; şi tot atunci (se pare că a fost anul său prolific, nemai-
trebuid să se ocupe de treburile societăţii) a tipărit şi volumul
,,Civilizaţia sării. Copăcel la 510 ani”, Editura Offsetcolor,
Rămnicu-Vălcea. În această carte vorbeşte de zeci şi zeci de
personalităţi vâlcene născute în Copăcel, dar ce mi s-a părut
mai interesant pomeneşte de aplicarea proiectului său, realizat
prin Societatea Anton Pann, „Academia de sub pământ”, apli-
cat în Salina turistică cu ajutorul primăriei şi preotului Petre
Veţeleanu.  

Paternitatea acestei sintagme este destul de confuză (aparţine
lui Petre Pandrea) şi ea, confuzia,  nu se referă decât la aplica-
ţie. Cam în aceeaşi perioadă, la urechile mele, sintag,ma a avut
doi difuzori: Constantin Poenaru îmi propunea, când tot se
căuta o altă locaţie pentru Monumentul Foştilor Deţinuţi Poli-
tici, proiectat pentru spaţiul dintre Biserica Toţi Sfinţii şi Mu-
zeul de Istorie, să facem un „memorial al durerii” sau, şi,
împreună cu „o academie de sub pământ”, undeva în spaţiul
de la Ocnele Mari; şi să amplasăm acolo şi monumentul...I-am
povestit şi lui C. Marinoiu toate acestea, şi în scurt timp, când
i-au acordat titlul de cetăţean de onoare al Ocnelor, dumnealui
a pronunţat pentru prima dată, oficial, acest proiect, ca şi ne-
cesitatea amplasării monumentului la Ocne!...Primarul Petre
Iordache a agreat imediat aceste idei, domnia sa, gândindu-se
încă de pe când era consilier la Râmnicu Vâlcea,  cum să va-
lorifice acest monument care zăcea în curtea primăriei...  Aca-
demiei de sub pământ, atunci, la şedinţa de acordare a titlului,
august 2008, Costea Marinoiu i-a pronunţat numele! Dar, fap-
tul că în această carte, din 2006, apare un capitol intitulat Aca-
demia de sub pământ, atribuie lui Costea  M. aplicarea
proiectului.

În 2007 apare CULTURA vâlceană inserată în ziarul Public
al lui Dragoş Comănescu, iar în 2008, primul număr în format
A3, hârtie ziar, bilunar, 8 pagini. Costea Marinoiu onorează
acest ziar şi publică materiale în toate numerele, pănă în ultima
clipă a vieţii. Cultura vâlceană deţine un record (neplăcut prin
prisma decesului) în materie de publicistică, Marinoiu, publi-
cându-şi ultimele sale recenzii de cărţi, în octombrie şi noiem-
brie 2011 (a decedat în decembrie): ambele cronici fiind scrise
în spital, unde îmi citise cărţile: „Oglinda” şi  „Un cetăţean
între milenii. Secolul XXI”!

În 2008, C. Marinoiu mi-a prefaţat volumul Caietul gri şi
mi-a recenzat cele trei cărţi apărute: Transfigurări, Caietul gri,
Carmine.

*
Tipăreşte ,,Istoria cărţii vâlcene. Şcoala de la Rămnic.1705-

1830”, Editura  Offsetcolor , Rămnicu-Vălcea, 2008; o carte
de referinţă în care numeşte Râmnicul veche tiparniţă româ-
nească, vorbeşte despre şcoala de la Râmnic, despre cărturari,
şi despre circulaţia cărţilor, precum şi despre un catalog al

cărţilor tipărite la Râmnic...o carte din care cităm: „Dintre
toate frumuseţile artistice pe care ni le oferă această grădină
valahă a Oltului, cartea ocupă un loc  prioritar. Ori de câte ori
vorbim despre Râmnic se cuvine să amintim despre evoluţia
spirituală a locului, despre civilizaţia cărţii care aici a rodit, a
înflorit de-a lungul timpului, a înmiresmat încântătoarea vale
a bătrânului Alutus” (Costea Marinoiu, ,,Istoria cărţii vâlcene.
Şcoala de la Rămnic.1705-1830”, coperta 2).

*
Împreună cu Vartolomeu Androni, în 2008, publică ,,Cozia.

Istorie şi continuitate”, Editura Offsetcolor, Rămnicu-Vălcea;
o carte în care autorii prezintă o faţă completă a acestei aşezări
monahale, de excepţie, de importanţă pentru întreaga civiliza-
ţie europeană; prezintă ctitoria voievodală, locul de odihnă şi
creaţie spirituală, Şcoala de la Cozia: personalitatea călugărilor
stareţi: Filotei Monahul, Mardarie Cozianu, Iosif, Teodosie,
Varlaam...Cozienii, ctitorii de lăcaşuri sfinte-călugării, Institu-
ţiile culturale: Muzeul, Biblioteca, Librăria, Cerdacul lui Mir-
cea...

În 2009 se implică în amplasarea Monumentului Foştilor
Deţinuţi Politici în Ocniţa-Ocnele Mari, pe fostul loc al cele-
brei şi de tristă amintire puşcărie în care şi-au dat duhul, atâţia
şi atâţia oameni importanţi ai acestei ţări, fapt care l-a deter-
minat pe Petre Pandrea să afirme că deţinuţii care au înfundat
această puşcărie ar fi putut alcătui o Academie de sub pământ...
Împreună cu Consiliul local, Centrala sării, preotul Petre
Veţeleanu, Societatea Culturală Anton Pann condusă de Costea
Marinoiu a iniţiat înfiinţarea spirituală a acestei Academii...
care în anul acesta, 2012, îşi va desfăşura a treia ediţie; binen-
ţeles, fără iniţiatorul ei, bătrânul librar al Râmnicului plecat
dintre noi în decembrie 2011!

*
În 2011, împreună cu Mihai Popa şi pr. Ilie Stuparu, C.

Marinoiu tipăreşte ,,Patriarhul Justinian-iubitor de credinţă şi
glie străbună”, Editura Silviana,  Râmnicu-Vâlcea. Este ultima
sa carte dată tiparului. 

*
Anul 2010 i-a adus lui Costea Marinoiu cel mai mare necaz

al vieţii. După o suferinţă de câţiva ani, cumplită, i se stinge,
în braţe, soţia Rozica. Seara vorbeam cu el la telefon, şi a doua
zi mă suna, pe la 11 dimineaţa de pe dealul Feleacului, intrarea
din Cluj, unde soţia trebuia consultată! şi tratată.

Căderea prietenului meu literat şi preşedinte al Societăţii
Anton Pann era evidentă după înhumarea soţiei. Parcă, ca un
semn a ceea ce avea să se întâmple cât de curând a vrut să cti-
torească, şi a reuşit, Festivalul Naţional de Poezie-Concurs
„Vasile Militaru” care, în 2011, a avut ediţia întâi.  Concursul
de poezie s-a bucurat de un imens succes, prima ediţie având
50 de participanţi, iar câştigătorii fiind talente autentice din
România şi Republica Moldova...     

05 Mai 2012, pentru cartea Editurii Petrescu, Volum
omagial - Costea Marinoiu.

Publicăm acest material, modificat-corectat, astăzi,
21.09.12, anulând orice altă apariţie a  materialul din
05.05.12.
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Din vremea lui VODĂ CARAGEA

Ion Vodă Caragea, înainte de a
ajunge în scaunul Ţării

Româneşti, a fost vornic în
Moldova (1783) şi apoi mare
dragoman la Constantinopol. Ion
Gheorghe Caragea ajunge în
scaunul Ţării Româneşti în iarna
anului 1812, în urma păcii ruso-
turce. Pentru a ocupa tronul a dat
marelui vizir Halat-Effendi suma de
8000 de pungi, adică 4 milioane de

lei, deşi tratatul din 12 mai 1812 stipula că domnii ţărilor
române vor fi numiţi de Poartă de comun acord cu Rusia, că
durata domniilor va fi de 7 ani şi că „darea de bacşişuri în
vederea acestor numiri este interzisă”.

Domnia lui Vodă Caragea a fost una dintre cele mai dure
pentru români, deoarece domnul având nevoie de bani pentru
restituirea sumelor împrumutate pentru obţinerea tronului dar
şi pentru a face avere s-a apucat să jefuiască ţara, ca pe pro-
pria moşie. 

Cu toate păcatele sale legate de înrobirea poporului,
Caragea Vodă, se pare, a fost un bun administrator, un iubitor
al ştiinţelor şi artelor, dar a mai făcut şi altceva ce se poate
numi diplomaţie şi iubire de ţară. Iată
despre ce este vorba!

Vodă Caragea era în foarte bune
legături cu cabinetul de la Viena, unde
trimitea aproape lunar rapoarte
baronului Gentz, secretarul lui
Metternich, iar acesta răspundea cu
aceeaşi regularitate. Încurajat de
această relaţie cu von Gentz, probabil
şi de către Poartă, domnul a cerut cu
insistenţă şi încăpăţânare Congresului
de la Viena (1815), restituirea Basara-
biei, răpită de ruşi, Moldovei, în 1812.
Răspunsul lui Metternich la această
cerere a fost negativ. Important este că
acest domn, care nici măcar nu era al
Moldovei, a luptat pentru pământul
românesc dintre Prut şi Nistru.

Numele acestui domn fanariot este legat şi de vestita epi-
demie de ciumă.
Epidemia şi-a avut focarul la Constantinopol şi s-a întins până
la Dunăre, făcând ravagii timp de doi ani de zile. Încă din au-
gust 1811, înainte să pătrundă în ţară, administraţia rusească
(pentru că ţara era ocupată de armata rusă din 1806) a luat
măsuri de prevenire împotriva ciumei, iar boiernaşii cu leafă
de 200-300 taleri „erau rânduiţi la punctele de priveghere
Brăila, Giurgiu şi Zimnicea”. După 13 luni ciuma izbucneşte
cu violenţă în Teleorman, iar mai apoi la Bucureşti (se pare
că la sfârşitul anului 1813), deci nu oamenii lui Vodă Caragea

au adus ciuma, aşa cum i se aduceau acuze.
La 6 mai 1813 medicul şef al oraşului Bucureşti primea

de la Vodă o scrisoare prin care îi cerea: „fiindcă înşine
Domnia Mea am văzut mulţi oameni şi copii stând pe poduri
bolnavi, unii având pe trupul lor multe bube, de aceea
poruncim Domnia Mea să orânduiţi a cerceta pe dânşii că
aceia ce boli au şi ce bube sunt acelea să ni se arate”. Curând
după aceasta, boala se dovedeşte a fi ciumă.

La 1 iulie 1813 începe o întreagă organizare pentru com-
baterea molimei.
Se trimit sanitari prin mahala să întrebe oamenii de sănătate,
se interzic adunările prin cârciumi, se închid bâlciurile şi du-
lapurile (scrâncioabele), se curăţă casele cu oţet, se stropesc
podurile şi străzile cu var, se cer bani de la mănăstiri pentru
spitale şi lazarete în Bucureşti şi zonele contaminate.

Despre lazarete, ajunse spaima tuturor, Ion Ghica
relatează:
„Toţi beţivii, toţi destrăbălaţii îşi atârnau un şervet roşu la gât,
se urcau într-un car cu boi şi, sub cuvânt de a aduna bolnavii
spre a-i duce la lazarete, se porneau pe hoţie din curte în curte
şi din casă în casă. Ei intrau ziua şi noaptea prin locuinţele
oamenilor şi puneau mâna pe ce găseau: bani, argintării,
haine etc., fără ca nimeni să îndrăznească a li se împotrivi.
Fugea lumea de dânşii ca de moarte, căci ei luau pe bolnavi
sau pe morţi în spinare, îi trânteau în care claie peste grămadă

şi plecau cu ei spre Dudeşti sau spre
Cioplea, unde erau ordiile ciumaţilor.

Rareori bolnavul ajungea cu viaţă la
Câmpul ciumaţilor; de multe ori o
măciucă peste cap făcea într-o clipă ceea
ce era să facă boala în două, trei zile!

În urma acestor scene oribile,
neomenoase şi bestiale petrecute la ordie,
unde unul dintre aceşti mizerabili fusese
rupt cu dinţii de un ţăran care apăra cin-
stea soţiei sale lovită de ciumă chiar în
ziua nunţii şi în urma revoltei ciumaţilor,
care au sărit cu parul şi au omorât zece
cioclii, autoritatea a luat în sfârşit măsura
de a organiza un fel de serviciu sanitar.

V. A. Ureche, care citează şi el alt
pasaj din scrisoarea lui I. Ghica, spune că
„nu este nimic exagerat în această

naraţiune”.
Se înfiinţează Polcovnicia cioclilor, cioclii urmau să fie

scutiţi de dări, iar polcovnicul să fie ridicat la rang de boier
cu caftan, sub porunca marelui agă, prefectul Poliţiei Capi-
talei. 

Cu doctorii, Caragea a fost mai sever decât cu cioclii.
Medicii trebuiau să fie zilnic prin spitale, prin lazarete şi prin
casele bolnavilor. Lefurile lor erau plătite de epitropia
Obştilor şi erau destul de mari, 10.000 de taleri pe lună cu
moaşe cu tot. Unii dintre ei au fost trimişi în ţinuturile con-
taminate. 

Carmen MATEI

Vodă
Caragea
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Cel mai vestit din aceşti doctori era Constantin Caracaş
venit în ţară pe vremea lui Alexandru Ipsilanti. De origine,
doctorul Caracaş era macedonean, şi-l chema Leca. Numele
i-a fost schimbat de turci în Caracaş, din cauza sprâncenelor
negre. Medicul Caracaş a făcut studii în universităţile
maghiare şi practica medicina în ţară din 1800, alături de tatăl
său Dumitrachi Caracaş. După moartea lui Dumitrachi a fost
numit director la spitalul Pantelimon, dar vizita zilnic Colţea
şi Dudeşti. 

În timpul ciumei doctorul Caracaş, îmbrăcat în haina lui
„Evropânească”, cu cămăşă albă de mătase şi cu decoraţia
rusească pe piept, umbla neobosit din casă în casă, din spital
în spital, pe poduri sub pieţele publice, oriunde cumplita
boală se instala. În afară de ciumă doctorul Caracaş, după
cum mărturiseşte chiar el într-o lucrare nepublicată:
„Topografia sau descrierea Ţării Româneşti”, a avut de luptat
cu doi duşmani: lăcomia boierilor şi baba cu leacuri. Despre
boieri spune că mâncau înainte de ciorbă câte 7-8 feluri de
gustări, iar după ciorbă 10-12 feluri de bucate. După ce mân-
cau felurile de mâncare avute, boierii, sub pretextul că fac
mişcare, se urcau în trăsură tolăniţi între perne şi se duceau
să se plimbe în oraş. „Din fericire – spune doctorul – podurile
din lemn erau atât de stricate şi zguduiau în aşa hal trăsura,
încât făceau boierii mişcare şi fără voia lor”.

Celălalt duşman, baba, cum ieşea el pe uşă intra ea pe
altă uşă  cu leacurile ei.
Încet, încet focarele ciumei au început să se stingă şi viaţa să
intre în „normalitate”. Câr-
ciumile au început să se
deschidă, tarafurile de
lăutari răsunau în casele
boierilor, iar Vodă Caragea
considerat un „mare crai”
îşi reia viaţa plină de huzur.

O viaţă cuviincioasă
ducea soţia sa, doamna
Elena, împreună cu
domniţele sale între care se
remarca frumoasa şi talen-
tata domniţă Ralu. Mare iu-
bitoare de muzică şi teatru
ea a improvizat, într-una
din camerele de la Curtea Domnească o mică scenă pe care
se jucau, sub propria conducere, piese de teatru din reperto-
riul antic. 

Actorii erau tineri, între care se remarca Constantin
Aristia, pe care domniţa l-a sprijinit financiar pentru a studia
arta dramatică în Franţa. A avut iniţiativa de a înfiinţa un
„teatru public” la care se vor juca piese în limba greacă, limbă
pe care o cunoşteau la vremea aceea negustorii şi slugile aces-
tora. 

În iarna anilor 1816-1817, domniţa Ralu a construit
Cişmeaua Roşie, o casă care avea o sală mare destinată
balurilor boiereşti şi o altă sală destinată teatrului.

În primăvara anului 1818, sala de club  a fost dărâmată şi
unită cu cealaltă sală formând o încăpere spaţioasă. Era
teatrul Cişmeaua. Cortina din faţa scenei înfăţişa chipul lui
Apolo cu lira în mână, iar în faţa orchestrei era aşezată o sofa

de catifea roşie pentru Vodă şi Doamna Elena. În spatele aces-
tui divan erau aşezate 14 rânduri de bănci din lemn, îmbrăcate
în postav, iar jurîmprejurul sălii, care avea o formă ovală, se
aflau trei rânduri de loje. Iluminatul se făcea cu ajutorul
lumânărilor. În sală şi pe scenă ardeau, în sfeşnice de metal,
lumânări de seu, iar în serile când la spectacol era prezent
domnul, lumânările erau de ceară. În pauzele dintre acte doi
ţigani tăiau mucurile arse ale lumânărilor.

Preţul biletelor era destul de mare: un galben loja din rân-
dul întâi, la care aveau acces protipendada sau consilierii
străini, 10 lei şi 8 lei lojile din rândul al doilea şi al treilea şi
trei lei stalul.

În anul 1818, domniţa a adus de la Viena trupa Gheorghy.
Trupa juca tragedii, drame, comedii şi opere. Prima
reprezentaţie a avut loc la 8 septembrie 1818, cu opera lui
Rossini „Italianca în Alger”, la care a participat şi Caragea
Vodă. Se spune că un selm-caus i-a vestit intrarea cu un glas
răsunător de cum a călcat pragul teatrului. Toată lumea s-a
ridicat în picioare şi a strigat de trei ori: „Trăiască, trăiască,
trăiască Măria Sa”. 

Curând după această reprezentaţie Caragea Vodă a fugit
din Ţara Românească, dar teatrul de la Cişmeaua Roşie a
rămas.

Trupa lui Gheorghy a pregătit reprezentaţia cu „Flautul
Fermecat” de Mozart, pentru a sărbători venirea noului domn,
Alexandru Şuţu, ultimul domn fanariot în Ţara Românească.

Pe când la Bucureşti se juca cea dintâi reprezentaţie
teatrală în limba română,
„Hecuba” a lui Euripide,
tradusă de A. Nănescu şi Ion
Văcărescu, la Pisa în Italia,
domniţa Ralu Caragea putea
fi mândră că românii îi vor
datora începuturile teatrului
lor.

Iar despre tatăl ei, Vodă
Caragea, se spune că într-o
zi de toamnă ploioasă a a-
nului 1818, şi-a încărcat în
rădvane comorile adunate
din ţară şi cu întreaga sa
familie a fugit pe la capul

podului Mogoşoaiei şi dus a fost. Boierilor le-a spus că merge
la o moşie din Prahova, iar capugiul sultanului venit cu
porunca tăierii capului său a sosit la Bucureşti prea târziu.
Caragea Vodă s-a stabilit la Pisa, unde a dus un trai lipsit de
griji, deorece comorile jefuite de la noi i-au permis acest
lucru. 

Domniţa Ralu, cea iubitoare de artă a fost măritată cu un
grec, Gheorghe Arghiropol, fost mare ban în Ţara
Românească pe la 1817. La 16 aprilie 1907 a murit la o vârstă
foarte înaintată, în oraşul german Thornberg.

Bibliografie:
C. Gane „Trecute vieţi de doamne şi domniţe”, Ed. Univer-
sitas, 1991, Chişinău;
Istoria Românilor



Printre activităţile tradiţionale organizate de Asociaţia
Seniorilor din Educaţie Ştiinţă şi Cultură din judeţul

Vâlcea se înscrie şi Ziua Educatorului. Celebrarea acesteia,
pe 29 iunie a.c., în grădina de vară a Motelului Capela din
municipiul Râmnicu Vâlcea a întrunit trăsăturile unei reuşite.
Reuniunea din acest an a fost una specială, cu o rezonanţă
aparte. Din iniţiativa conducerii asociaţiei, în acest cadru, au
fost omagiaţi trei dascăli de marcă ai învăţământului vâlcean
şi românesc: prof. Carmen Lelia Farcaş Mărculescu, prof.
Victoria Gibescu şi prof. Laurenţiu Stilea, antrenor emerit,
care pe 31 mai 2012 a primit titlul de
Cetăţean de onoare al municipiului
Râmnicu Vâlcea. Aceştia sunt
cunoscuţi şi recunoscuţi ca profesori
de elită, cu vocaţie, care au avut
cariere didactice impresionante, de
mare succes, bucurându-se de
aprecierea şi preţuirea multor serii de
elevi, a părinţilor acestora, a colegilor
de cancelarie, a noastră a tuturor.

Personalităţi cu prestanţă ale şcolii
româneşti, ale vieţii ştiinţifice, literare
şi sportive au fost şi au rămas modele demne de urmat nu
numai pentru generaţiile tinere. Experienţa lor bogată de
viaţă, pusă cu generozitate în scopul formării unor caractere
adevărate, constituie un tezaur şi de aceea Asociaţia
Seniorilor, toţi colegii îi venerează.

În semn de cinstire a întregii activităţi pe care au
desfăşurat-o cu iscusinţă, cu pasiune şi înaltă responsabilitate
profesională şi civică, doamna prof. Carmen Lelia Fracaş şi
domnul prof. Laurenţiu Stilea au primit în 2012, respectiv
2011, Diplomă de Excelenţă din partea Forumului Cultural
al Râmnicului, o asociaţie neguvernamentală cu prestigiu pe
plan judeţean şi naţional. 

În cadrul întrunirii vicepreşedintele asociaţiei, Gheorghe
Pantelimon i-a înmânat doamnei prof. Victoria Gibescu o
Diplomă de Excelenţă conferită de Asociaţia Seniorilor, pen-
tru Opera Omnia  acestui ilustru dascăl al Vâlcii şi al ţării,
pentru o „viaţă pusă, cu strălucire, în slujba educaţiei şi

învăţământului din România”.
Doamnele profesoare Angela Calangiu şi Marinela Capşa,

vicepreşedinţi ai Asociaţiei Seniorilor, le-au oferit celor
sărbătoriţi câte un buchet de flori care simbolizează stima şi
consideraţia noastră şi câte un album în care să-şi păstreze
fotografiile şi să-şi amintească, cu nostalgie, de momentele
frumoase din viaţă. Toţi colegii i-au răsplătit cu binemeritate
aplauze, le-au urat viaţă lungă, linişte sufletească şi le-au cân-
tat „Mulţia ani trăiască!”.

Cu emoţie, sărbătoriţii şi-au exprimat recunoştinţa pentru
aprecierile şi atenţia de care s-au bu-
curat şi au rememorat unele reuşite dar
şi dificultăţile profesiei de dascăl, care
rămâne una de mare nobleţe.
Personal sunt onorat că am posibili-
tatea să exprim câteva gânduri cu
privire la personalitatea acestor dascăli
celebri care au luminat ca o torţă
cărările vieţii multor tineri şi au pus
câte un strop de iubire în tot ce au
înfăptuit durabil în viaţă. Am înţeles
mai bine că generozitatea este virtutea

celor tari, iar caracterul este proprietatea ce nu se poate preţui.
Gânduri alese, urări de bine şi de sănătate au fost trans-

mise şi colegilor care poartă numele Sfinţilor Apostoli Petru
şi Pavel: Comisarschi Paula, Cichirdan Petre, Cosmescu
Petre, Drosu Petre, Petria Petre, Purcărescu Petre şi Taflan
Petre.

Am petrecut o seară frumoasă, graţie echipei care a or-
ganizat evenimentul, formată din distinsele noastre colege
Angela Calangiu, Marinela Capşa, Nicoleta Manole şi Liana
Ene.

Nu pot să închei fără a sublinia că Asociaţia Seniorilor şi
Forumul Cultural al Râmnicului manifestă o preocupare mer-
itorie pentru sărbătorirea unor personalităţi ale vieţii noastre
spirituale, în condiţiile în care, la nivel naţional, adevăratele
valori încă nu se bucură de atenţia cuvenită.

Gh.P

Asociaţia Seniorilor preţuieşte valorile
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Laurenţiu Stilea
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Prof. Victoria Gibescu - o doamnă a 
matematicii vâlcene şi româneşti

„Sufletele tari nu sunt cele răzimate pe multe
proptele, ci acelea care stau numai pe temelia
lor” (Nicolae Iorga)

Este dificil, chiar imposibil să condensezi o poveste de
viaţă fascinantă a unui dascăl ilustru fără să-ţi

reproşezi că au mai rămas multe de spus. Doamna profesoară
Victoria Gibescu s-a născut pe 22 aprilie 1932, în comuna
Măciuca din judeţul Vâlcea, unde au văzut lumina zilei mari
personalităţi ale vieţii spirituale româneşti. Este suficient să-
l amintim pe Dumitru Drăghicescu (1875-1945), filozof, so-
ciolog şi diplomat român de reputaţie internaţională. Virtuţile
din horoscop i potrivesc de minune doamnei profesoare. „Na-
tivul din zodia Taur gândeşte şi acţionează conform realităţii.
Nu amestecă obligaţiile cu distracţia, este răbdător, rezistent,
practic şi iubeşte muzica şi arta. Este adeptul naturaleţii, al
lipsei de complicaţii. Este inimos, sociabil şi are simţul
umorului. Schimbările nu-i stau în fire.
Are nevoie de siguranţă. Nativul Taur are
forţa şi tenacitatea de a dobândi tot ceea
ce îşi pune în plan, dar numai printr-o
bună organizare, ordine şi rutină, fără a da
nimic peste cap şi fără schimbări bruşte
în ceea ce face”.

În perioada 1938-1942 a urmat şcoala
primară din localitatea natală, apoi, între
anii 1942-1950, Liceul Teoretic de Fete,
astăzi Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân” din Râmnicu Vâlcea. În anul
1951 a fost admisă la Facultatea de
Matematică-Fizică a Universităţii
Bucureşti, secţia fără frecvenţă, pe care a
absolvit-o în 1958. Fostul regim politic
i-a supus familia unor persecuţii inumane,
tânăra studentă fiind exmatriculată în mod repetat din facul-
tate, după ce tatăl său a fost arestat. În paralel, în perioada
1950-1953 a lucrat ca laborant la Şcoala Medie „Nicolae
Bălcescu”, azi Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”
Râmnicu Vâlcea. În anul 1954 a fost repartizată ca profesor,
la Şcoala de Fete. Doamna profesoară Victoria Gibescu s-a
preocupat permanent, în cel mai înalt grad, de perfecţionarea
propriei pregătiri metodico-ştiinţifice, condiţie de bază pentru
obţinerea unor rezultate deosebite în munca la clasă. Ca ur-
mare, în anul 1959 a susţinut examenul de definitivat în
învăţământ, în 1971 a obţinut gradul didactic II, iar în 1982,
gradul I. După numai 13 ani de activitate, în 1967, înainte de
susţinerea examenului pentru gradul II, Ministerul
Învăţământului i-a acordat titlul de „profesor evidenţiat”.
Această situaţie întâlnită mai rar constituie o dovadă
elocventă a calităţilor sale profesionale de excepţie.

După o carieră didactică strălucită, în 1989 s-a pensionat,

după 36 de ani de muncă la catedră. A fost profesoară cu har,
cu prestanţă, exigentă cu sine şi cu elevii, cu colegii de
catedră, pe care a condus-o în mod competent timp de 20 de
ani. A pregătit multe serii de elevi într-un domeniu ştiinţific
de vârf – cel al matematicii..

Conform propriilor mărturisiri „toţi ne-am creat un nume
prin pregătire şi pasiune, prin dăruire şi severitate şi chiar prin
numele elevilor noştri”. Întreaga activitate didactică pe care
a desfăşurat-o a avut ca obiectiv primordial pregătirea
temeinică a elevilor la obiectul matematică.

A considerat matematica o ştiinţă cu importanţă deosebită
pentru realizarea în viaţă a tinerilor şi a pus mare preţ pe acu-
mularea conştientă şi raţională a noţiunilor în mod sistematic,
cu fiecare lecţie. Şi-a iubit cu ardoare profesia şi nu a acceptat
jumătăţi de măsură. Lecţiile de calitate, densitatea
informaţiilor, orele de pregătire suplimentară, evaluarea
obiectivă a cunoştinţelor, munca asiduă au constituit
modalităţi eficiente de pregătire temeinică a elevilor la

matematică. Niciodată nu a ales calea facilă
de a lucra la clasă numai cu elevii dotaţi pen-
tru matematică şi a acordat aceeaşi atenţie tu-
turor. Şi elevii i-au fost şi îi sunt
recunoscători pentru faptul că s-au realizat în
viaţă, devenind buni specialişti, cu o înaltă
ţinută profesională. An de an discipolii dom-
niei sale s-au aflat pe listele de admitere la
facultăţile tehnice. Prin calităţile profesionale
şi umane, prin vocaţie, doamna profesoară
Gibescu a intrat definitiv în inimile elevilor
săi. A fost un model pentru ei, pentru părinţi
şi pentru colegii de breaslă. A fost un cadru
didactic de elită, cu o carieră celebră,
remarcabilă. S-a impus definitiv prin
competenţă ca o personalitate în domeniul
matematicii. Iar când inteligenţa este dublată

de farmec personal, succesul este pe deplin asigurat. 
Plină de sensibilitate a impresionat şi prin talentul său

artistic şi nu degeaba se spune că matematica şi poezia se
împacă de minune. Având o voce superbă nu a putut să stea
deoparte şi a urcat pe scenă. A făcut parte din Corul Sindi-
catului Învăţământ Râmnicu Vâlcea, încă de la înfiinţare, a
participat la manifestările cultural-artistice ale colectivelor
de operetă şi al cercului dramatic al Casei Municipale de
Cultură Râmnicu Vâlcea.

În 1954, anul în care a debutat în profesie, s-a căsătorit cu
eminentul profesor de Limba şi literatura română Constantin
Gibescu. Am avut privilegiul ca în perioada 1957-1961, în
anii de liceu, domnul Gibescu să-mi fie profesor la Colegiul
Naţional „Alexandru Lahovari”. În opinia mea şi nu numai a
mea a fost un titan al învăţământului vâlcean şi românesc, un
erudit a cărui personalitate puternică, expresivă a rămas
întipărită în conştiinţa şi în inimile noastre. 
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Cei doi fii ai onorabilei familii de intelectuali Gibescu, pri-
eteni ai matematicii au optat pentru profesii în domeniul
tehnic, Bogdan fiind inginer cibernetician în Bucureşti, iar
Cătălin, inginer energetician tot în Capitală.

În acest an, 2012, în duminica a doua după Paşte, a
Sfântului Apostol Toma, în Săptămâna Luminată, doamna
matematicii vâlcene şi româneşti, distinsa profesoară Victoria
Gibescu, care şi-a făcut un renume din pasiunea, dăruirea şi
intransigenţa dedicate nobilei profesii de dascăl, a primit în
frumosul buchet al vieţii cea de-a 80-a floare, o floare a
stimei, preţuirii şi recunoştinţei, din partea celor apropiaţi, a
elevilor, colegilor, părinţilor, care o înconjoară cu aceeaşi
dragoste şi consideraţie.

Pe data de 29 iunie, de Ziua Educatorului, prietenii şi

colegii din Asociaţia Seniorilor în care activează, au
sărbătorit-o şi i-au înmânat în cadrul unei frumoase ceremonii
Diploma de Excelenţă pentru întreaga activitate pe care a
desfăşurat-o cu iscusinţă, demnitate şi responsabilitate în
scopul afirmării învăţământului românesc şi pentru binele
societăţii noastre. 

Cu cele mai alese gânduri şi sentimente ne înclinăm cu
mult respect în faţa dumneavoastră distinsă doamnă
profesoară, vă urăm un sincer şi călduros „La mulţi ani!” şi
vă rugăm să primiţi un binemeritat omagiu izvorât din adân-
cul inimilor noastre. Suntem mândri că învăţământul vâlcean
a avut slujitori de marcă, printre care se află înscris la loc de
cinste şi numele dumneavoastră.

POPASURI SPIRITUALE

Gh. PANTELIMON

Viaţa este un dar minunat,
dar şi o îndatorire a

fiecăruia să facem din ea ceea ce a
avut în gând Cel care ne-a dat-o.
Ocupaţia reală a fiecărui om oricât
de pasionantă ar fi nu e deplină
dacă e lipsită de latura spirituală.

Omul, ca infimă părticică a UNIVERSULUI, îl poate perfecta
ori anihila prin activitatea sa, care continuă nu numai când
mânuieşte un condei, un instrument ori un aparat, fie el şi de
zbor, ci şi când gândeşte, când iubeşte, când se roagă, când
îşi sporeşte ştiinţa, virtutea şi mai ales când le răspândeşte.
Le-am putea numi preocupări, dar şi popasuri spirituale.

Descoperim cu adevărat expresia artistică a dreptei noastre
credinţe, a rafinamentului şi a gustului pentru frumos al fiilor
acestui neam când efectuăm reale popasuri în locurile sacre
de pe meleagurile româneşti. Unul dintre cei mai mari
teologi-duhovnici ai neamului nostru din ultimii 50 de ani,
Arsenie Boca, în magistrala sa operă „Cărarea Împărăţiei”
afirmă: „Multă ştiinţă îl apropie pe om de Dumnezeu, puţină
ştiinţă îl îndepărtează şi de ştiinţă şi de Dumnezeu”.

Prin urmare, viaţa noastră e ca o mare lovită de valuri, e
picătura de apă în oceanul cel nemăsurat. Iar a trăi înseamnă
a te depăşi. În cartea de înţelepciune „ECLESIASTUL” este
scris: „(...) orice lucru are clipa lui prielnică şi este vreme pen-
tru toate îndeletnicirile de sub cer; vreme este să te naşti şi
vreme este să mori; vreme este să îmbrăţişezi şi vreme să fugi
de îmbrăţişări; vreme este să agoniseşti şi vreme este să
risipeşti; vreme este să râzi şi vreme este să plângi; vreme
este să lucrezi şi vreme este să te odihneşti. E vreme şi de
popas şi un popas la locurile sacre constituie o revelaţie, o
înălţare spirituală care te luminează şi care schimbă irevocabil
ceva în adâncurile fiinţei biologice efemere. Un pelerinaj în
Dobrogea ne luminează şi ne hrăneşte sufletul. Aşa aflăm că
Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la apostolie, fratele
Sfântului Petru, este cel care a încreştinat strămoşii noştri. În

activitatea sa misionară a ajuns, în vederea predicării
EVANGHELIEI, în Scythia Minor (Dobrogea de astăzi)
oprindu-se în satul Cuzgan (în prezent Ioan Corvin), localitate
considerată „Betleemul românesc”. Aici, la marginea unei
păduri imense, se aflau două peşteri care i-au servit Sf. Andrei
şi ucenicilor lui ca loc de închinare, odihnă, lăcaşe de cult în
atragerea şi creştinarea primilor daci ai Dobrogei, convertind
treptat întreaga populaţie la credinţa creştină în Iisus Hristos.

După ce şi-a săvârşit călătoria misionară prin Scythia
Minor, Sfântul Apostol Andrei a ajuns în oraşul Patra din
Grecia, unde avea să moară ca martir fiind răstignit cu capul
în jos, pe o cruce în forma literei X, numită şi-n zilele noastre
Crucea Sfântului Andrei.

Ca mărturie, că poarta creştinismului în România este
Dobrogea, sunt Peştera şi Mănăstirea „Peştera Sfântului
Andrei” aflate la 4 km de şoseaua Constanţa – Ostrov de
lângă loca-litatea Ion Corvin şi cele două izvoare de la
Dervent şi de lângă PEŞTERĂ, izvoare pe a căror cupolă se
află pictate scene cu primii daci botezaţi de Sf. Andrei.
Locurile merită vizitate fiind asemenea unui paradis şi o
dovadă grăitoare pentru cei ce vor să se convingă de începu-
turile creştinismului românesc.

Meleagurile dobrogene deţin numeroase mărturii că nea-
mul nostru, născut din fuziunea geto-dacilor cu romanii, este,
după greci, unul dintre cele mai vechi popoare creştine ale
Europei. E bine de precizat că multe mănăstiri creştin-orto-
doxe din ţinuturile dobrogene amintesc prin denumirile lor că
locuitorii au fost multe decenii sub stăpânirea otomană. Astfel
putem aminti mănăstirile Saon care se traduce în româneşte
„CEAUN”, Dervent (TRECERE), Celic-Dere (PÂRÂU DE
OŢEL) etc.

Mănăstirea „CELIC-DERE” este situată la 24 km de
oraşul Tulcea şi la 20 km de Isaccea, vechea cetate
NOVIODUNUM şi este monument istoric. Deţine o colecţie
de artă religioasă, obiecte de valoare istorică, artistică şi
documentară, două icoane unice, de mare valoare spirituală,
icoana Maicii Domnului ELEUSA adusă de la Sfântul Munte

Maria MATEI
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Athos şi Icoana Mântuitorului Iisus Hristos „care se curăţă
singură” al cărei istoric este redat astfel în pliantul mănăstirii:
„În contextul conflictului ruso-turc de la începutul secolului
al XIX-lea, aproximativ în anul 1816, a sosit pe aceste me-
leaguri un ostaş din armata austro-ungară, care avea asupra
sa această icoană. Găsind aici un grup de călugări, a dat
icoana unui părinte zicându-i: „părinte ţineţi această icoană!
Dacă Sfinţia Voastră nu veţi trăi până la sfârşit, cei ce vă
urmează să păstreze această icoană. Să aveţi mare evlavie, că
prin ea se va săvârşi o mare
minune. Această icoană o
vedeţi că este neagră, dar
până la urmă se va lumina
toată, se va curăţa şi ochii
Mântuitorului, care-i vedeţi
că sunt închişi, se vor
deschide”. Într-adevăr, acum
în luna iunie 2012, când c-un
grup de pelerini vâlceni am
ajuns la CELIC-DERE,
icoana este luminoasă şi
ochii Mântuitorului ne
privesc din orice unghi.

În aceeaşi zonă mirifică,
învăluită în mireasma pură a pădurilor de tei ce îmbracă mile-
narii munţi tociţi ai Dobrogei, se află şi Mănăstirea COCOŞ
în vecinătatea comunei Niculiţel – Tulcea. Lăcaşul este unic
prin impresionanta pictură în tehnica mozaicului din solzi de
aur, dar şi prin zestrea spirituală pe care o deţine: moaştele a
patru sfinţi martiri ZOTIC, ATALOS, KAMASIS şi

FILIPOS, martirizaţi în perioada marilor persecuţii efectuate
de DIOCLEŢIAN. ZOTIC a fost preot, iar ceilalţi misionari
creştini martirizaţi pe 4 iunie, anul 303. Preotul ZOTIC a fost
decapitat, iar ceilalţi răstigniţi pentru că n-au vrut să renunţe
la credinţa lor creştin-ortodoxă. Inundaţiile din 1971 au făcut
ca acea cupolă a criptei lor, un martirion din piatră şi
cărămidă aparţinând perioadei paleocreştine, să iasă la
suprafaţă într-o intersecţie a localităţii Niculiţel. Moaştele lor
se află acum la Mănăstirea Cocoş.

Vizitând această mănăstire, în 18 septembrie 1997, poetul
Grigore Vieru profund impresionat, scria cu mândrie un fel
de testament pentru eternitate:

„La Cocoş
E-al meu strămoş,
Suferinţa
Mi-e credinţa, 
România
Mi-e mândria!

Birui-va nu ţara cu cele mai multe tancuri,
ci ţara cu Cel mai mult Dumnezeu în ea.
Dumnezeu să ne ajute!”.

Invit pe toţi cititorii revistei să poposească în aceste locuri
sacre pentru a simţi obârşia noastră spirituală şi pentru a
conştientiza mai temeinic că suntem făpturi spirituale trimise
vremelnic într-o temniţă a trupului pentru a împlini un destin.
Credinţa, răbdarea, dragostea, puritatea, bunătatea, dreptatea,
mila, cumpătarea să fie virtuţile care să înflorească şi să
rodească în grădina vieţii noastre!

CONFESIUNI DESPRE NOBLEŢEA
PROFESIEI DE DASCĂL

„Fiecare om demonstrează de-a lungul anilor că nu-
şi trăişte viaţa de pomană”. Personal, declar cu

toată tăria că „prin şcoală mi-am justificat existenţa”. Am
condus catedra de matematică a Liceului „Vasile Roaită”, ac-
tualul Colegiu „Mircea cel Bătrân”, timp de 20 de ani şi-mi
pun firesc întrebarea: Există vreun coleg de matematică de
atunci, care să nu poarte şi azi cu demnitate numele de pro-
fesor de elită? Nu există, pentru că toţi ne-am creat un nume
prin pregătire şi pasiune, prin dăruire şi severitate şi chiar prin
numele elevilor noştri. Am considerat matematica o ştiinţă şi
nu o culegere de probleme. 

I-am convins şi pe elevi de acest adevăr simplu. În clasa
a IX-a primeam elevi  cu o pregătire absolut cenuşie. I-am
învăţat să înveţe. N-am acceptat ca din ştiinţă să facem o
povestioară. Teoremele cu adevăruri matematice de peste 20
de secole au fost explicate mereu şi de la capăt. N-am proce-
dat discriminatoriu că o teoremă este mai puţin importantă

decât alta. Personal, n-am fost adeptul formulelor. O formulă
poate fi copiată din tabele matematice, dar un capitol de
matematică niciodată. De aceea am luptat şi la orele de clasă
şi la orele suplimentare, care mi-au caracterizat activitatea,
să conving că: „matematica este o ştiinţă, care trebuie
asimilată ca atare şi nu o culegere de probleme” şi am reuşit
în final.

În toţi cei 36 de ani de la catedră am plecat de la ideea că
liceul nu este o şcoală în sine, ci o trambulină de lansare spre
diverse profesii. În acest sens am adoptat dictonul: „decât un
cap plin, mai bine un cap bine format”. Două aspecte
esenţiale au stat la baza pregătirii în perspectivă a elevilor.
Este vorba, mai întâi, de o acumulare conştientă şi raţională
a noţiunilor, ceea ce se realizează cu fiecare lecţie. Nu
mi-am permis să merg la oră fără o schiţă. Elevii „te
cântăresc” exact. Calitatea lecţiei este dată de densitatea
informaţiei transmise. Cu fiecare lecţie elevii învaţă să
gândească mai clar şi mai sigur, să fie mai ordonaţi şi să-şi
organizeze mai bine timpul.

Victoria GIBESCU
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Un al doilea aspect esenţial îl constituie pregătirea
psihologică şi morală a elevilor în perspectiva examenelor.
Acest factor psihologic l-am realizat prin aprecieri corecte,
ceea ce permite profesorului cunoaşterea evoluţiei însuşirii
materiei de către elevi, pe de o parte, iar pe de altă parte
înlesneşte elevului posibilitatea de a-şi cunoaşte propria-i va-
loare şi de a se aşeza într-un punct din care ştie exact ce are
de făcut.

Nu pot să trec cu vederea faptul că activitatea mea privind
iniţierea elevilor participanţi la concursurile naţionale a fost
mai slabă şi într-un final inexistentă. Îndrăznesc totuşi să vă
spun că aceste concursuri naţionale şi internaţionale exprimă
acea matematică ce nu prea ţine de programă sau de manuale.
Aceasta nu înseamnă „alt fel de matematică”. Există doar feţe
diferite ale aceluiaşi întreg, care presupune investigaţii şi
raţionamente specifice matematicii, un anumit tip de gândire
creativă, dincolo de programele şcolare. Adevărul este că nu
m-am înarmat cu cunoştinţe şi tehnici de lucru potrivite. Pen-
tru orice competiţie trebuie să te pregăteşti mult şi perma-
nent.

Nu pot să nu recunosc că au existat şi alte greşeli care
mi-au umbrit activitatea şi care şi-au pus amprenta în educaţia
copiilor. În primii ani de profesorat, datorită entuziasmului
caracteristic tinereţii am dorit să fac matematică de
performanţă, rezolvitori la Gazeta Matematică, participanţi
la olimpiade, în detrimentul unui număr nerezonabil de
corigenţi, ceea ce nu putea să justifice o activitate de calitate
cu masa de elevi. Îmi supraîncărcam elevii şi nu îi cunoşteam
îndeajuns. Îmi amintesc că am figurat deseori pe listele de
profesori cu un număr mare de corigenţi, făcute publice cu
ocazia Consfătuirilor cadrelor didactice, care precedau în-
ceputul de an şcolar. Această situaţie nu mai trebuia repetată.

Când copiii mei personali au devenit de vârstă şcolară am
înţeles că elevul bun sau slab are nevoie de îndrumarea
permanentă şi binevoitoare a profesorului. Numai profesorul
are rolul hotărâtor în formarea stilului de muncă intelectuală
la elevi, să-i deprindă să înveţe, cum să-şi rezolve temele, să

nu înveţe în salturi, să se concentreze, să nu-i lase să se re-
semneze atunci când întâmpină greutăţi. Această muncă de
cunoaştere a elevilor nu a întârziat să-şi atingă scopul. Clase
întregi de elevi au obţinut rezultate bune şi foarte bune,
savurând bucuria muncii şi dincolo de pragul şcolii.

Compromisuri nu am făcut. Mai bine m-aş fi lăsat de
meserie, gândeam eu atunci. Trebuie să recunosc că
recomandările familiei în a regândi şi a acţiona conform
realităţilor din acea vreme şi în a fi adeptul lipsei de
complicaţii le-am ignorat definitiv, ceea ce mi-a dăunat de-
seori atât în viaţa mea personală cât şi în cea de cuplu.
Schimbările nu mi-au stat în fire.

În afara obligaţiilor profesionale m-am implicat cu pa-
siune şi talent în viaţa artistică a oraşului pe care puterea
politică de atunci ne-a impus-o. Am făcut parte din corul
Sindicatului Învăţământ, din echipele de dansuri, din colec-
tivele de teatru şi operetă de pe lângă Casa de Cultură a
Râmnicului.

În final, se cuvine să mulţumesc familiei mele, care a
înţeles pasiunea şi răspunderea mea pentru profesie,
independenţa în decizii şi care mi-a suplinit cu generozitate
obligaţiile de familie. Le-am rămas datoare soţului şi
părinţilor mei cu multă recunoştinţă şi respect pentru solida-
ritate şi susţinere şi pentru exemplele bune pe care mi le-au
dăruit.

Mulţumesc conducerii Asociaţiei Seniorilor din Educaţie
Ştiinţă şi Cultură care la cei 80 de ani de viaţă mi-a dedicat
această seară unică. Această manifestare mă onorează şi con-
stituie pentru mine dovadă sinceră de preţuire de care mă
bucur în această comunitate.

Vă mulţumesc dumneavoastră tuturor pentru prietenie şi
pentru că mă acceptaţi să vă fiu aproape, cu căldură. Vă
iubesc pe toţi şi vă doresc ca această zi a educatorului să nu
ne lase copleşiţi de vârstă, ci dimpotrivă să ne îndrepte gân-
durile spre împliniri modeste, dar cu profunde satisfacţii. La
mulţi ani!
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Primul document care aminteşte de comuna Pietrari
este un act al domnitorului Ţării Româneşti Radu

Voievod (1535-1545), din 23 iunie 1536, prin care întăreşte
ocină aici pentru Negomir şi fratele său Coman.

În fiecare an, pietrărenii sărbătoresc cu fast ziua comunei
lor, un bun prilej de întâlniri şi cu fiii satului, de evidenţiere
a realizărilor şi de planuri pentru viitor. Anul acesta s-a
sărbătorit pe 2 septembrie şi a început la Primărie cu o întâl-
nire cu fiii satului aduşi din ţară, dar şi din străinătate. Gospo-
darul numărul unu al comunei, tânărul primar Nicolae
Moraru, aflat la al doilea mandat, ne dovedeşte că, sprijinit
de colaboratori şi de toţi oamenii de bine, folosind cu dăruire
şi inteligenţă mijloacele avute la îndemână, a realizat lucruri
minunate aici, apropiind localitatea de condiţiile civilizate de
la oraş. La o cafea în sala de şedinţe a Primăriei, după ce a
prezentat programul zilei, a hotărât să ne arate realizările di-
rect, neplăcându-i vorbele neacoperite de fapte. Ne-a scos din
Primărie şi ne-a condus în vecinătate, la Şcoala cu clasele I-
VIII, un ansamblu de clădiri albe, curate, cu dotările necesare
unui învăţământ modern, gata să primească elevii în noul an
şcolar. Lipit de gardul şcolii, ni se arată un proaspăt teren de
sport, pe care gazonul abia a încolţit. Nu lipsesc pista de
atletism, tribunele, vestiarele. Terenul se adaugă sălii de sport
existente, totul pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor,
potrivit dictonului latin „Mens sana in corpore sano”.

Şi domnul primar merge mai departe: cu un microbuz
ne-a plimbat prin satele comunei pentru a vedea rodul unei
munci de edil, spunându-ne că ziua dumnealui de lucru în-
cepe în zori şi se termină seara târziu, nu are timp decât de
două mese pe zi: dimineaţa şi seara, mesei de prânz de mult
nu-i mai simte nevoia... Am mers cu microbuzul prin Pietrarii
de Sus până aproape de hotarul cu Tomşanii, prin Moteşti,
Manta, Angheleşti şi pe drumul ce duce până în vecinătatea
cu Govora-Băi. Fiecare sat arată ca o arteră de oraş, toate as-
faltate, cu rigole pentru scurgerea apei de ploaie, cu poduri

şi podeţe noi, cu reţea de apă potabilă ce urcă în casa fiecărui
gospodar. Ni se spune că în toamna aceasta, probabil se vor
asfalta şi ultimele 2-3 sate. De o parte şi de alta a acestor
străzi săteşti, tot mai multe case noi, cu alei pline cu flori, cu
grădini, cu bolte de viţă-de-vie. Chiar din curtea caselor por-
nesc adesea livezile de pomi – ne aflăm într-o zonă predom-
inant pomicolă. Admirăm apoi artera principală, DN67, care
trece prin centrul comunei, cu alei şi trotuare, case şi vile cu
aspect de pensiuni şi, mai nou, câteva clădiri mai îndrăzneţe,
cu înălţimi ce amintesc de un oraş în plină dezvoltare.

Ajungem la Căminul cultural, în program este inaugurarea
lui după ce a fost renovat în aşa fel încât arată ca un local de
teatru. În apropiere, o nouă clădire ce miroase încă a var şi
vopsele – Căminul de bătrâni, construit cu fonduri europene.
Este dotat la ora actuală cu tot necesarul unei vieţi tihnite:
camere mobilate, toalete, bucătărie, sală de mese etc, putând
primi aproape 20 de vârstnici. Lipseşte deocamdată perso-
nalul de asistenţă şi îngrijire ca şi eventualii locatari.

Înainte de a intra în Căminul cultural, vizităm sistemul se
alimentare a localităţii cu apă. Acesta a fost realizat de MI-
NANKIER GRUP (Belgia) şi este cel mai mare de acest fel
din judeţ. Sistemul are o lungime de 21,3 km, dispunând de
un rezervor de 750 m.c., de puţuri de extracţie, staţie de pom-
pare, staţie de hidranţi – toate comandate şi supravegheate
computerizat.

În marea sală a Căminului cultural, inaugurat acum după
o renovare care i-a schimbat faţa, dându-i strălucirea unui
adevărat lăcaş de cultură, într-o atmosferă de sărbătoare, o
asistenţă numeroasă, emoţionată aşteaptă desfăşurarea eveni-
mentelor.

Domnul primar Nicolae Moraru reţine atenţia
participanţilor cu o cuvântare sobră, responsabilă, cu argu-
mente şi exemplificări concrete, prezentând realizările şi per-
spectivele de viitor ale comunei Pietrari, în beneficiul tuturor
locuitorilor. Nu ocoleşte nici greutăţile şi arată nevoia spri-

ZIUA COMUNEI PIETRARI
O sărbătoare de suflet

476 de ani de la prima atestare
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jinului pentru ca toate obiectivele de viitor să-şi găsească fi-
nalitatea pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
fiecăruia.

Domnul profesor, la pensie, Constantin Mereşescu, a-
utorul unei foarte documentate monografii – „Pietrarii – lo-
calitate cu nume de cremene” – prezintă interesante repere
istorico-geografice ale comunei, arătând că această străveche
aşezare de moşneni are origini îndepărtate pe teritoriul
localităţii. Atestată documentar printr-un act domnesc în anul
1536 (7044 iunie 23), dezvoltarea ei a fost legată de trecerea
pe aici a drumului subcarpatic existent
de la începutul organizării politice a
Ţării Rămâneşti care lega de
Târgovişte, capitala ţării, ţinutul Tur-
nului-Severin.

Semnele vremii rămân şi prin bis-
ericile din lemn datând din secolele
XVII-XVIII din Angheleşti şi Jilava,
dar mai ales prin Biserica Schit, mon-
ument istoric, construită de Episcopul
Climent în anii 1742-1744 pe moşia
părinţilor, ajutat de fraţii săi Popa
Mihul şi Simion Vătăşelul. În dreapta
pronaosului bisericii se află mormân-
tul cu piatra de mormânt a lui Popa
Mihul (numit după călugărie
Macarie).

Alte semne ale unui trecut mai
apropiat de noi sunt cele două monu-
mente ridicate de săteni în centrul co-
munei care cinstesc pe eroii din primul
război mondial. Pe plăcile de marmură
ce învelesc aceste monumente sunt în-
scrise aproape 250 de nume de ofiţeri,
sergenţi şi soldaţi căzuţi la datorie în
timpul luptelor grele de pe Valea
Oltului şi până în Moldova. Trebuie
ştiut că, prin perioada războiului, co-
muna număra undeva în jur de 2.100
locuitori. Sunt sate în care nu s-a în-
tors niciunul dintre cei plecaţi pe front
în acea perioadă.

Să nu uităm că Pietrarii se află la
intersecţia drumurilor între capitala de
judeţ Râmnicu Vâlcea, Staţiunea
Băile-Govora şi oraşul turistic
Horezu, iar aceste locuri sunt recunos-
cute prin vetrele de civilizaţie şi
cultură de la Mănăstirea Govora şi
Mănăstirea Dintr-un Lemn, la
Mănăstirea Hurezi şi Culele de la
Măldăreşti.

Doamna învăţătoare Anica David, acum pensionară, este
cunoscută pentru că a pus pasiune în munca la catedră, a fost
şi sufletul unor activităţi culturale, antrenând tineri şi vârst-
nici, a scris versuri inspirate din realităţile pietrărenilor. În
cuvântul dumneaei şi-a arătat dragostea pentru oameni, în

mijlocul cărora s-a simţit totdeauna bine. Aici în sat, spune,
doamna învăţătoare, viaţa nu a fost şi nu este uşoară,
pământul nu a dat totdeauna roade pe măsura eforturilor, cu
toate acestea nu a fost şi nu este matora vreunor evenimente
grave, pline de disperare. Oamenii trăiesc şi acum după nişte
legi nescrise ale înţelepciunii populare, ale tradiţiilor pe care
le-au moştenit şi le transmit mai departe. Nu s-au întâmplat
sinucideri, omoruri, violuri sau conflicte grave între săteni.
Există un cult al vieţii deschise spre muncă, spre cultivarea
frumosului şi armoniei.

În acest climat s-a cristalizat şi
manifestarea de Florii – Hora cos-
tumelor. Inaugurată în Pietrari în 1970
ca un simbol al primăverii şi al
renaşterii naturii, şi-a îmbogăţit an de
an conţinutul până la o formă de
ample manifestaţii folclorice: parada
costumelor, şezători, concursuri,
spectacole artistice, hora satului. În
acelaşi timp, numărul formaţiilor par-
ticipante a crescut mereu, depăşind
cadrul judeţului şi al Olteniei.

În salutul său din partea Prefecturii
Vâlcea, domnul Laurenţiu Papa a re-
marcat realizările deosebite ale co-
munei şi personalitatea tânărului
primar Nicolae Moraru, ilustrată
printr-o muncă responsabilă, cu re-
spect pentru cei care l-au ales să-i
reprezinte, să-i conducă.

Cuvinte pline de recunoştinţă au
adresat invitaţii, fiii satului, printre
care Cornel Veţeleanu, Nae Vajniţă,
Vică Mărcuşanu şi alţii, exprimân-
du-şi satisfacţia pentru ceea ce s-a
realizat, pentru imaginea unei
localităţi moderne care să atragă
turiştii dornici să cunoască viaţa unor
gospodari adevăraţi, aşa cum sunt cei
din Pietrari.

A urmat programul artistic în aer
liber, pe o modernă scenă din curtea
Căminului cultural. S-au remarcat cu
acest prilej grupul vocal bărbătesc
„Moştenitorii” şi formaţia de dansuri
populare prin teme preponderent lo-
cale, la nivel înalt, putând evolua
oricând pe mari scene din ţară, dar şi
străinătate. Un semn de prietenie au
transmis pe scenă oaspeţii – taraful de
muzică populară de la Ioneşti, de

asemenea de mare valoare.
S-a scris cu această ocazie o nouă şi vie pagină în cronica

existenţei de veacuri a localităţii PIETRARI, una de luat în
considerare în ansamblul vieţii noastre contemporane.

Emil DIACONESCU
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TRANSALPINA
UN TRASEU TURISTIC MONTAN SUPERB

În ultimul timp Transalpina a devenit un obiectiv de
mare atracţie pentru amatorii de turism. Receptivă la

propunerile colegilor, conducerea Asociaţiei Seniorilor a or-
ganizat, marţi 21 august 2012, o excursie cu un itinerar foarte
interesant: Râmnicu Vâlcea – Horezu – Polovragi – Novaci
– Rânca _ Obârşia Lotrului – Vidra – Voineasa – Brezoi –
Călimăneşti – Râmnicu Vâlcea. Într-un autocar elegant al S.
C. Antares S. A.. Râmnicu Vâlcea am străbătut o mare parte
din Subcarpaţii Olteniei, o zonă de locuire străveche, am
venit în contact cu frumuseţi de nedescris ale munţilor
Căpăţânii, Parâng, Lotrului, Cozia şi am rămas profund
impresionaţi de opera constructorilor hidrocentralelor de pe
râurile Lotru şi Olt. Organizatorii acţiunii au prezentat
informaţii inedite despre zona prin care am trecut, cunoscută
ca Ţinutul de nord al Vâlcii, despre semnificaţia locurilor
unde am făcut popas.

Am traversat oraşul Horezu,
situat în mica depresiune
omonimă, la poalele Munţilor
Căpăţânii, un centru al ceramicii
tradiţionale populare care ne-a
dus faima în lumea întreagă.
Meşterii olari sunt neîntrecuţi în
prelucrarea lutului pe care-l
modelează cu măiestrie. La tot
pasul sunt expuse aceste
adevărate opere de artă, care pot
fi admirate şi în Muzeul Ceram-
icii precum şi în Muzeul Victor
Vicşoreanu. Anual, în luna
iunie, aici se organizează Târgul Ceramicii Populare
Româneşti, care în 2012 a ajuns la ediţia a 43-a.

În comuna Polovragi din judeţul Gorj, binecuvântată cu
splendori ale naturii, am fost copleşiţi de frumuseţea peisaju-
lui. Pe teritoriul său se află trei obiective: Mănăstirea
Polovragi, Cheile Olteţului şi Peştera Polovragi. În Cheile
Olteţului, pe o lungime de doi kilometri, drumul şerpuieşte
printre versanţi şi pe anumite porţiuni am avut senzaţia că
blocurile uriaşe de stâncă se pot prăvăli peste noi. Locul este
foarte strâmt, ajungând în unele porţiuni la doar 70 de cen-
timetri, iar măreţia naturii este inegalabilă. Zona a fost
declarată arie protejată de interes naţional, cu o suprafaţă de
150 ha, care include şi Peştera Polovragi. Aici au fost identi-
ficate 405 specii de plante, dintre care multe sunt rare.

Peştera Polovragi (Peştera lui Zamolxe) este situată la o
altitudine de 670 m şi are o lungime de 10 km. Într-un cadru
încântător, la poalele muntelui Piatra Polovragilor, în
vecinătatea Cheilor Olteţului, se află Sfânta Mănăstire
Polovragi. Am intrat, cu pioşenie, în incinta locaşului de cult
printr-o poartă monumentală de lemn, frumos modelată, pe
care scrie: „Bine este cuvântat cel ce vine întru numele

Domnului”. Prima sa atestare documentară datează dintr-un
hrisov din 6 iulie 1648, emis de domnitorul Matei Basarab.
A fost restaurată de domnitorul Constantin Brâncoveanu în
anul 1703. Pictura în frescă a fost realizată de primii meşteri
ai şcolii brâncoveneşti de la Hurezi, unde a funcţionat o
şcoală de pictură religioasă.

Ne-am continuat drumul prin comuna Baia de Fier, pe te-
ritoriul căreia se află, pe pârâul Galbenu, Peştera Muierii, una
dintre cele mai renumite şi mai frumoase din ţară, cu nu-
meroase urme de cultură materială din paleoliticul mijlociu
şi superior. Din anul 1955 este rezervaţie speologică. 

Din oraşul Novaci am părăsit DN 67 (Râmnicu Vâlcea –
Târgu Jiu) şi ne-am deplasat spre nord, pe DN 67C. De aici
începe Transalpina (135 km), care ajunge la Sebeş în judeţul
Alba. Urcăm spre Rânca, staţiune montană situată în inima

Munţilor Parâng, la o altitu-
dine de 1600-1800 m. Este
o zonă liniştită, cu peisaje
pitoreşti. Aici au fost con-
struite cabane pierdute
printre brazi, bătute cu
pietre de munte şi încrustate
cu lemn masiv, vile, hoteluri
de trei şi patru stele, au fost
amenajate pârtii de schi şi
de săniuş. Din Rânca por-
nesc zeci de trasee turistice
cu frumuseţi nebănuite, unul
fiind către vârful Păpuşa.
Autocarul urcă greu, dar

„pilotul” său experimentat Toni, nu ne dă emoţii. Până la
Obârşia Lotrului străbatem o zonă de o rară frumuseţe, cu
înălţimi ameţitoare de peste 2000m – Dengheru, Urdele,
Muntinu etc; Am trecut prin Pasul Urdele (2020 m), cel mai
înalt din Carpaţii Meridionali.

Ne-am oprit la Complexul turistic Obârşia Lotrului, situat
la 1350-1400m, cea mai veche amenajare turistică din judeţul
Vâlcea, din 1936. Aici se intersectează DN7A care leagă
Valea Oltului –Voineasa, de Valea Jiului – Petroşani, cu
străvechiul drum transcarapatic, azi Transalpina, care se află
în continuă modernizare.

Ne-am îndreptat apoi spre staţiunea Vidra situată pe malul
drept al lacului de acumulare hidroenergetică omonim, ale
cărui ape asigură funcţionarea Centralei Hidroelectice de la
Ciunget, cea mai mare de pe râurile interioare ale ţării, cu o
putere instalată de 510 M.W. Lacul format în 1972 are di-
mensiuni impresionante: lungimea 9 km, suprafaţa peste
1000 ha, volumul de apă 340 de milioane metri cubi. Am
apreciat că a început un proces de reabilitare a staţiunii, că
s-a amenajat o pârtie de schi, dar mai sunt multe de făcut până
când aceasta să-şi merite renumele de „Elveţia Vâlcii”.
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Şi staţiunea Voineasa, situată la poalele Munţilor Lotrului
trebuie să cunoască un amplu proces de modernizare, fiind
aşezată  într-o zonă de mare importanţă turistică, înconjurată
de păduri, cu un climat subalpin, cu aer curat, ozonat. Am
coborât pe Valea Lotrului spre Brezoi, în Depresiunea
Loviştei şi am remarcat o parte din frumuseţile Parcului
Naţional Cozia, care se întinde pe 17.100 ha. Apoi ne-am
recules la Mănăstirea Cozia, monument de artă feudală,
ctitorită de domnitorul Mircea cel Bătrân. 

Cu toţii am avut o mare mulţumire sufletească. Am admi-

rat forme ale reliefului carstic, chei şi peşteri, rezervaţii de
vis, peisaje mirifice, frumuseţi sălbatice, măreţia hidrocen-
tralelor şi eforturile uriaşe ale constructorilor, bogăţiile din
zonă: pădurile care trebuie protejate mai mult, apele
curgătoare, izvoarele minerale etc. Mulţumim bunului
Dumnezeu că România dispune de asemenea minunăţii, de
un potenţial turistic bogat şi variat care poate fi pus în valoare
la un nivel superior.

Gh. PANTELIMON

ELOGIU  DRUMEŢIEI
Drumeţia m-a fermecat întotdeauna. Aproape că nu mai

trebuie adus niciun elogiu drumeţiei. Nici eu n-o voi mai
face... Nu sunt chiar un drumeţ extraordinar, dar merg şi asta
e totuşi ceva. Şi fiindcă o fac cu plăcere, uneori ajung pînă la
capăt. Cum îmi simt piciorul mai greu, scrutez împrejurimile
cu mai multă atenţie în căutarea unui popas, a unui adevărat
popas, în care să mănînc, să beau, să oftez de plăcere şi chiar
să rostesc: „Pe legea mea, m-aş culca aici, dacă ar trebui. E
aşa de bine”. 

Mai întîi, în adolescenţă, apoi în anii tinereţii, drumeţia
mi-a dăruit bucurii a căror amintire mi-e încă atît de vie, cît
să mă pot simţi din nou tînăr şi pe picior de pornire. Şi mă

pornesc!... Dar vai, tinereţea a trecut... nu e nicio îndoială! Şi
încă mă trezesc legîndu-mi rucsacul, încălţîndu-mi bocancii
cu ţinte, punînd mîna pe baston... un vechi baston sonor cu
vîrful tocit, şi plecînd să adulmec boarea vîntului, aşa de
importantă cînd te porneşti la drum, ca s-o iei pe calea cea
bună. De asta depinde sufletul drumeţiei.

Pămîntul e trupul călătoriei. Vîntul îi e sufletul... Iubesc
deopotrivă pămîntul şi aerul, şi în mine puterile lor se
înfrăţesc.   

Henri BOSCO

(Traducere din limba franceză de Carmen-Lelia FARCAŞ)

Primele Jocuri Olimpice s-au ţinut în Antichitate, în
anul 776 î. Hr., la Olympia, Grecia şi s-au desfăşurat

până în anul 393. După 1500 de ani de întrerupere, în anul
1896, aceste jocuri au fost reluate , la iniţiativa francezului
Pierre de Coubertin, cu participarea a 241 de sportivi din 14
ţări. Anul acesta, la cea de-a XXX-a ediţie, au participat 10
820 de sportivi din 204 ţări.

Simbolul Jocurilor Olimpice este grupul de cinci cercuri

care reprezintă cele cinci conti-
nente, cercuri colorate în roşu,
albastru, verde, galben şi negru,
proiectate pe alb, culoarea
steagului olimpic. Deviza
olimpică este: „Citius, Altius,
Fortius”( mai repede, mai sus,
mai puternic), un îndemn de a
milita, prin sport, pentru pace şi
prietenie între popoare.

A participa la Jocurile
Olimpice cel puţin o dată în
viaţă, ca sportiv sau ca specta-
tor, este un prilej unic, ce nu
trebuie ratat. Anul acesta eu am
avut şansa de a fi prezentă la
Londra, în ultima săptămână a
Jocurilor Olimpice, unde am
simţit din plin pulsul prieteniei
şi al bucuriei de a trăi.

Încă de la aterizarea pe Aero-
portul Heathrow am fost cucerită de atmosfera de sărbătoare
în care trăia capitala Angliei. Am găsit un oraş invadat de
steagurile tuturor naţiunilor, de multe flori, de sute de mii de
turişti de toate vârstele, de maşini care circulau regulamentar,
de muzică şi veselie.

M-am cazat la Grange St. Paul Hotel, lângă renumita
Catedrală Saint Paul, ceea ce a fost un câştig pentru mine,
pentru că am putut să mă plimb prin centrul Londrei, ziua şi
noaptea, pe jos. Chiar în prima noapte am plecat, cu fiica

Amintiri de la
Jocurile Olimpice

Londra 2012
Marinela CAPŞA
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mea, pe malul Tamisei şi m-am lăsat cucerită de frumuseţea
culorilor, de aerul cald şi de bucuria oamenilor care se plim-
bau relaxaţi prin oraşul olimpic. Din mijlocul Tamisei ne-au
salutat Cercurile Olimpice, iar în depărtare, măsurând  tim-
pul, ne privea, maiestuos, renumitul Big Ben.

A doua zi am traversat Podul Millenium şi am vizitat
Teatrul Globus – Shakespeare şi Muzeul de artă modernă
Tate. De-a lungul Tamisei
turiştii şi londonezii se relaxau
aşezaţi pe iarba fragedă, se
plimbau cu vaporaşele sau ad-
mirau oraşul de la înălţimea
celebrei roţi. Am mers pe jos
mulţi kilometri, în dorinţa de a
vedea cât mai mult din fru-
moasa şi bogata metropolă:
Palatul şi Catedrala Westmin-
ster, Big Ben, Palatul Bucking-
ham, Covent Garden, Piaţa
Trafalgar, Piccadilly Circus,
Soho şi cartierul chinez, Tower
Bridge şi Turnul Londrei, Hyde
Park etc.

Vineri, 10 august, am mers în Satul Olimpic. După o
călătorie de 40 de minute cu metroul rapid, am coborât în
staţia Stratford Internaţional, o gară cu 10 linii de metrou,
ultramodernă, în care coborau 240 000 de pasageri pe oră.
Un fluviu de oameni ne-a îmbrăţişat şi totul s-a transformat
într-o adevărată aventură. 

Mai întâi am trecut prin Westfield Stratford City, oraşul
comercial, apoi am ajuns la Stratford Gate, poarta de intrare
în Satul Olimpic, unde am trecut printr-un control riguros,
sub ochii vigilenţi ai soldaţilor
înarmaţi cu pistoale
mitralieră, grenade şi alte
arme, numai de ei ştiute. Vo-
luntarii au creat o atmosferă
de sărbătoare cântând, stri-
gând în megafoane şi îndem-
nându-i pe turişti să se bucure
din plin de acele momente
unice din viaţa lor.     

Înconjurată de mulţimea
de oameni înfăşuraţi în
steagurile ţărilor lor, sau
vopsiţi în culorile naţionale,
am descoperit stadioanele.
Mai întâi am văzut Aquatics
Centre şi Water Polo Arena, am trecut peste canalul prin care
fusese adusă Flacăra olimpică de către fotbalistul David
Beckham. În apele albastre se legăna barja special amenajată
pentru Jubileul de Diamant al Reginei, ancorată acolo pentru
a fi văzută de toţi turiştii. Deodată, în faţă a apărut construcţia
impunătoare a Olympic Stadium, în jurul căreia mişunau mii
de oameni, de pe stadion auzindu-se, din când în când,
aplauze furtunoase. Erau întrecerile de atletism.

Mi-am continuat drumul spre Riverbank Arena, trecând

pe lângă Copper Box şi Park Live – un loc special amenajat
pentru cei care nu reuşiseră să cumpere bilete şi vedeau în-
trecerile pe un ecran uriaş, aşezat deasupra canalului, încon-
jurat de flori şi pomi.

După 40 de minute de la intrarea în Satul Olimpic am
ajuns la stadionul în care am văzut finala de hockey pe iarbă,
fete, între echipele Olandei şi Argentinei, olandezele

câştigând medalia de aur. În tri-
bune domina portocaliul, atmos-
fera era de adevărată bucurie,
ambele echipe fiind aplaudate pen-
tru jocul lor.

Sâmbătă, 11 august, am
revenit în Satul Olimpic pentru fi-
nala de handbal fete, jucată pe Bas-
ketball Arena, stadion construit
alături de Velodrome şi BMX
Track. În depărtare se zărea Eton
Manor, satul olimpic întinzându-se
pe o suprafaţă de 400 de ha. Într-o
atmosferă nebună, de muzică, dans
acrobatic şi bucurie, am văzut un

meci încărcat de emoţie între echipele din Muntenegru şi
Norvegia, cu victoria norvegiencelor. Ceea ce mi-a plăcut
foarte mult a fost fairplay-ul spectatorilor care aplaudau , în
mod egal, cele două echipe. Fiecare gol marcat, indiferent de
care dintre echipe, era primit cu aplauze furtunoase, ca şi cum
ar fi fost o reuşită a fiecărui spectator în parte. 

Starea de bine şi de relaxare era dată şi de siguranţa pe
care ţi-o da prezenţa celor peste 13 500 de soldaţi înarmaţi şi
a peste 10 000 de poliţişti care supravegheau totul din aer,
apă şi terestru. Pe lângă aceştia, cei peste 3 700 de voluntari

au contribuit din plin la buna
desfăşurare a evenimentului, ast-
fel că, în ciuda temerilor, în tim-
pul Jocurilor n-a avut loc nici un
incident nefericit.

Pentru mine punctul culmi-
nant l-a constituit prezenţa mea pe
Olympic Stadium la Ceremonia
de închidere a Jocurilor Olimpice
care a avut ca temă: „O simfonie
a muzicii britanice”. Mergând
prin fluviul de oameni (stadionul
are 80 000 de locuri), simţeam o
anume emoţie, un uşor regret că
acest grandios eveniment se va
termina. Fiecare spectator şi-a

ocupat locul la orele 19,30, când a început un spectacol de
antrenare a publicului, îndemnându-l la cântec, dans şi
veselie. Ceremonia propriu-zisă a început la ora 21, ora
locală, când a fost transmisă şi la T V.

Spectacolul a debutat cu imaginea unei zile obişnuite
când Londra se trezeşte invadată de ziare pe care stau scrise
citate clasice din literatura engleză. În mijlocul stadionului
erau ridicate, în miniatură, clădirile importante ale Londrei:
Big Ben, Westmister, Roata, Tower Bridge etc. Din înălţimea
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Big Ben-ului, Winston Churchill – interpretat de Timothy
Spall -, a recitat din „Furtuna” lui Shakespeare. Tot el a
anunţat sosirea prinţului Henry de Galles şi a lui Jacques
Rogge, preşedintele CIO. Sub o
mare de drapele, spectatorii au cân-
tat Imnul Regal, ajutaţi de Madness,
Pet Shop Boys şi One Direction.

Dacă Jocurile Olimpice au fost
deschise în prezenţa Reginei Elisa-
beta şi a Prinţului Filip, la închidere
a participat, din partea casei regale ,
doar Prinţul Henry de Galles.

Uşor, „oraşul” imaginar s-a
pregătit de culcare şi jocul de lumini
a transformat locul într-o sărbătoare
suprarealistă, pe stadion intrând cei 
10 820 de sportivi care au format, cu
trupurile lor, steagul Marii Britanii, în aplauzele celor 80 000
de spectatori. După premierea învingătorului de la maraton
– bărbaţi, ugandezul Stephen Kiprotich, şi după mulţumirile
aduse londonezilor şi celor peste 3 7000 de voluntari care au
contribuit la desfăşurarea impecabilă a Jocurilor Olimpice,
stadionul a fost invadat de muzica lui George Michael, the
Kaiser Chefs, Annie Lennox, Ed Sheeran, Nick Mason,
Richard Jones, the Spice Girls, Muse, Roger Taylor from
Queen şi mulţi alţii. Emoţionante au fost momentele dedicate
lui John Lennon şi Freddie Mercury.

Imaginea celor aproximativ 100 000 de oameni prezenţi
pe stadion care cântau, dansau, făceau valuri ridicând braţele
sau strigau de bucurie la vederea starurilor, care apăreau de
unde nu te aşteptai, cât şi jocul de lumini şi culori, toate aces-
tea au creat o noapte de vis, pe care n-o voi uita niciodată.

După trei ore de muzică şi veselie, a sosit şi momentul stin-
gerii flăcării olimpice. După momentul ceremoniei trecerii
drapelului olimpic viitorului oraş brazilian, Rio de Janeiro,
unde vor avea loc Jocurile Olimpice din 2016, au urmat: cu-

vântul preşedintelui Comitetului de Organizare, Sebastian
Coe, şi discursul preşedintelui CIO, Jacques Rogge.

Într-o atmosferă uşor tristă, flacăra olimpică s-a stins, sta-
dionul fiind înconjurat de focuri de
artificii impunătoare. Momentul a
fost punctat muzical de una dintre
cele mai reprezentative grupuri, The
Who. În final, toşi artiştii s-au reunit
în mijlocul stadionului pentru un
ultim cântec de salut.

Cu greu s-au ridicat spectatorii
pentru a părăsi stadionul, care a fost
golit în doar 15 minute, într-o or-
dine desăvârşită.

Pe aleea ce ducea spre Gare
Stratford, ofiţerii, poliţiştii şi volun-
tarii au făcut un cordon de-o parte şi

de alta, mulţimea aplaudându-i, fotografiindu-se cu ei,
mulţumindu-le pentru efortul depus, în cele trei săptămâni de
frăţie între popoare, ca totul să se desfăşoare în linişte şi
siguranţă.
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CÎNTĂREŢUL DIN FLAUT 
DIN HAMELIN

Cam cu 500 de ani în urmă, o teribilă urgie s-a abătut
asupra cochetului orăşel din  Hanovra, Hamelin, care,

în partea de sud, îşi scaldă temeliile caselor în Weser.
Şobolani veniţi de nu se ştie unde, se înmulţiseră rapid în

cîteva săptămîni prin toate cartierele. Să mănînce pe
nerăsuflate brînza lăptarului, să desfunde butoaiele de
scrumbii ale băcanului, acestea fură primele lor fărădelegi.
Oamenii i-au luat în rîs. Pe nedrept însă, căci urmele
rozătoarelor creşteau odată cu numărul lor. În curînd îşi
făcură culcuşurile în pălăriile de sărbătoare ale locuitorilor,
gustară din conţinutul castroanelor cu supă, omorîră pisicile
şi muşcară bebeluşii din leagăne. Dar ce spun eu ? Ţipetele
sacadate şi ascuţite ale acestor şobolani, mari amatori de
ospeţe şi de sfadă, se transformară într-o larmă capabilă să le
împiedice pe cumetrele întîrziate pe praguri, cu mătura în
mînă, să audă vorbele vecinelor. Era deja prea mult! 

Locuitorii din Hamelin se duseră în gloată la primărie
ţipînd: „Primarul nostru este un nătărău şi consilierii noştri
nişte măgari. Ce păcat să cumperi haine îmblănite pentru
nişte deşuchiaţi, care n-au putut încă să găsească un mijloc
să ne scape de această lepădătură de paraziţi! Asta e, dom-
nilor, credeţi, probabil, că pentru că aveţi o vîrstă şi un pîntece
respectabil sunteţi în drept să ascundeţi sub haina municipală,
liniştea şi fericirea! Haideţi, să ne mişcăm! Căutaţi să găsiţi
un leac, domnilor, sau părăsiţi conducerea oraşului.”

Auzind aceste ameninţări întretăiate de ocări, primarul şi
consilierii se priviră consternaţi, Trecură în sala de şedinţe şi
se aşezară în jurul mesei de consiliu. Într-o linişte deplină,
primarul declară:

„Mi-aş da haina de hermină pentru un taler şi aş vrea să
fiu la 100 de leghe de aici.     « Să găseşti un leac! » Uşor de
zis. Iată, sînt săptămîni întregi de cînd îmi frămînt creierii
fără să găsesc nimic. Ne-ar trebui o cursă perfecţionată, de-
sigur o cursă perfecţionată...”

Un zgomot uşor, la uşă, întrerupse acest discurs. „Ce
înseamnă asta?” întrebă primarul îngrijorat. Zgomotul reîn-
cepu. Primarului i se păru că seamănă cu cel pe care-l auzea
în fiecare noapte în podul casei.

„Intraţi!” strigă el curajos. 
Un personaj ciudat îşi făcu apariţia. Un palton lung, făcut

din nenumărate petece de stofă de toate culorile îi ajungea
până la călcîie. Era înalt şi slab. De sub boneta asemănătoare
unei căciuli de bumbac, se prelingeau lungi şuviţe de păr
roşcat. Obrazul său  oacheş n-avea nici barbă, nici mustaţă.
Un zîmbet ciudat trecea din cînd în cînd pe buzele sale subţiri
şi ochii săi albaştri te străpungeau ca nuşte lame.

De unde venea? Niciunul dintre asistenţi n-ar fi ştiut s-o

spună. Unul dintre ei îndrăzni totuşi: 
„Dacă bunicul străbunicului meu ar fi apărut în această

clipă, nici chipul, nici ţinuta sa nu m-ar fi mirat în aşa hal.”
„Excelenţă, zise necunoscutul, pot, printr-un farmec

tainic, să atrag după mine toate creaturile care se tîrîie, înoată,
fug sau zboară sub razele soarelui. Dar nu-mi practic puterea
decît asupra lighioanelor pe care le consideraţi vătămătoare:
cîrtiţe, broaşte-rîioase, şopîrle, vipere. Mi se spune cîntăreţul
din flaut.”

În acest moment al cuvântării sale, consilierii şi
preşedintele lor îşi pironiră ochii asupra unui fel de trompetă
atîrnată de gîtul străinului, printr-o panglică tot atît de pestriţă
ca şi haina, şi toţi observară că degetele flautistului se mişcau
în jurul instrumentului, ca şi cum ar fi fost nerăbdătoare să
cînte. 

Omul continuă:
„Da, sărmanul muzicant care sînt a scăpat în iunie trecut

pe regele Tartariei de norii de ţânţari care-i înnegriseră cerul
ţării. Tot eu am distrus liliecii carnivori, care deveniseră cea
mai mare urgie a Persiei. Pentru circa o mie de coroane, pot
să vă alung din oraş toţi şobolanii care-l pustiesc.

„ O mie de coroane! O să vă dăm cincizeci de mii, dacă
reuşiţi”, strigară într-un glas primarul şi consilierii.

„ Am spus o mie de coroane, o mie să fie”, răspunse omul.
Pe urmă se înclină şi ieşi zîmbind.

Cum păşi în stradă, îşi apropie flautul de buze; se părea că
mici flăcărui dansau în ochii săi luminoşi. De-abia intonase
două măsuri dintr-o melodie stridentă, că un murmur
nedesluşit răspunse apelului său. Toţi şobolanii ieşeau din
case. Erau şi negri, şi cenuşii, şi bruni, şi roşcaţi.

Şobolanii cei mari şi cei mici, şobolani sfrijiţi şi cei bine
hrăniţi, alergători, cu pielea tăbăcită, filfizoni cu buze aro-
gante, familii de zece şi doisprezece inşi, triburi întregi aler-
gau şi se porneau să-l urmeze dansînd, pe magician.

Acesta din urmă tot cîntînd îi plimbă din stradă în stradă
şi-i aduse brusc pe malul Weserului, în apa căruia toţi se
scufundară şi dispărură. Mă înşel: unul dintre ei a scăpat, un
şobolan mare, puternic, care traversă fluviul înot şi alergă
până la Ratopolis, să anunţe vestea nenorocirii.

Ar fi trebuit să auziţi în acea zi de pomină clopotele din
Hamelin sunînd în zbor; bătrîna biserică era zguduită pînă în
temelii. Primarul, radios, dădea ordine: „Aduceţi prăjini lungi
şi înfundaţi-le în găurile cele mai adînci. Scoateţi cuiburile
şi distrugeţi-le. Zidiţi toate ascunzişurile. Consultaţi dulgherii
şi zidarii şi să nu rămînă în frumosul nostru oraş nici urmă
de şobolani”. 

Deodată se opri. În picioare, în faţa lui, vraciul i se adresă:
„Binevoiţi, rogu-vă, să-mi achitaţi cele o mie de coroane.”

„Omie de coroane!” Suma păru deodată enormă primarului
şi consilierilor săi. Ospeţele pe care şi le oferiseră aproape că

(Legendă germană, după un poem de Robert  Browning)
Traducere din limba franceză
Lelia-Carmen FARCAŞ
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epuizaseră toate rezervele lor de vin de Mosela. Cu o mie de
coroane ar fi putut să umple butoiul cel mai pîntecos, cu cel
mai vechi vin de Rin.
Era nedrept să lase pivniţele goale pentru plăcerea de a
îmbrăca în aur un vagabond în straie de ocnaş.

„Prietene, spuse primarul, care îşi reluase întreaga
siguranţă de sine, afacerea e oarecum încheiată. Am văzut cu
ochii noştri şobolanii înecaţi, alunecînd pe apa fluviului.
Morţii nu mai învie niciodată. Desigur noi nu suntem oamenii
care să refuzăm a ciocni un pahar de vin cu Dumneavoastră,
după acest mic serviciu; dar în ceea ce priveşte cele o mie de
coroane, la care faceţi aluzie, ştiţi bine că e doar o simplă
glumă din partea Dvs. Ţineţi o sută de mărci. Nu v-aţi pierdut
ziua în zadar.”

Uluit, cântăreţul din flaut strigă:
„Terminaţi cu gluma asta. Eu n-am timp de pierdut. Sunt

aşteptat la Bagdad de primul bucătar al Curţii să gust o supă,
reţetă proprie. E tot ce-mi poate oferi, pentru că i-am salvat
bucătăria Califului de scorpionii care o invadaseră. Dar Dvs,
consilieri din Hamelin, Dvs sunteţi bogaţi. Mi-aţi promis cin-
cizeci de mii de coroane. M-am mulţumit cu o mie. Să nu
credeţi că vă scutesc de-un franc, şi să ştiţi că am, pentru cei
care mă mînie, un cîntec de flaut pe care ar fi bine să nu-l
auziţi niciodată.”

„Cum, spuse primarul mîniat, mă tratezi mai rău decît pe-
un bucătar! Mai văzutu-s-a vreodată un primar insultat şi
ameninţat de un derbedeu incapabil să-şi cîştige prin muncă
atît cît să-şi cumpere o haină dintr-o singură stofă? Du-te la
dracu, secătură, şi să ajungi să-ţi crape pielea suflînd din
trompetă!”

Fără să spună un cuvînt, vrăjitorul se răsuci pe călcîie
şi-şi apropie flautul de buze. Îngînă câteva măsuri dintr-un
cîntec melodios ca o boare plăcut mirositoare, şi, imediat, din
toate cartierele se auziră o agitaţie şi o harababură
neobişnuită. Sute de picioruşe pocneau pavajul cu papucii lor,
sute de mînuţe aplaudau vesel şi sute de
glăscioare începură să murmure.

Mai grăbiţi decît păsările care au văzut-
o pe gospodină aruncîndu-le un pumn de
grăunţe, aşa alergau copiii din Hamelin.
Toţi, băieţi bucălaţi, fetiţe cu bucle blonde,
ţînci de-abia scăpaţi din braţele mamelor,
fugind, sărind, săltînd, gesticulînd, rîzînd,
strigînd de bucurie, îl urmau încîntaţi pe
drăcescul muzician.

Primarul şi consilierii, consternaţi, ca
nişte stane de piatră, priveau cum trece
ceata veselă, incapabili să facă un pas sau
să scoată un strigăt. Mamele erau neputin-
cioase să-şi oprească copiii. Taţii, care-şi
încetaseră brusc lucrul, nu înţelegeau ce se
petrece.

Deodată, o ce grozăvie! Toată lumea
înţelese. Vrăjitorul o apucase pe Strada
mare, care ducea la Weser! Dar, cu toate
acestea, împotriva oricărei previziuni,
cortegiul ajuns pe malul fluviului se în-

toarse către apus, în direcţia muntelui Koppel. O speranţă se
aprinse în toate inimile. Fiecare îşi spunea: „Nu vor putea
urca niciodată acele pante abrupte. Să alergăm repede după
ei”. Dar atunci se petrecu un lucru uluitor. O grotă se deschise
în peretele muntelui; vrăjitorul intră înăuntru, copiii îl urmară
şi odată dispăruţi, grota se închise fără să lase urma oricărei
crăpături.

Singur, un băeţan şchiop şi cam nătîng nu fu înghiţit.
Ajunsese prea tîrziu, în ciuda ajutorului dat de cîrje. Ani mulţi
mai tîrziu, el mărturisea cînd ceilalţi se mirau de tristeţea lui:
„Oraşul nu mai e vesel de cînd tovarăşii copilăriei mele l-au
părăsit şi nu pot să uit că sînt lipsit de plăcutele petreceri de
care au parte ei. Muzicianul îmi promisese  totuşi şi mie să
mă ducă în ţara aceea miraculoasă, unde fructele sunt mai
dulci, apele mai limpezi şi florile mai frumoase, decît în
cenuşiul şi posomorîtul nostru oraş. Vai! În clipa în care mă
credeam vindecat, atît de repede fugeam, muzica se opri şi
mă găsii singur, în ciuda voinţei mele, în afara muntelui şi
pentru totdeauna şchiop....”

Vai!Vai! Sărmani oameni din Hamelin! În zadar trimise
primarul curieri în toate direcţiile cu ordinul de a oferi muzi-
cianului tot aurul pe care şi l-ar dori, în schimbul copiilor,
niciodată nu şi-au mai revăzut băieţeii lor bucălaţi şi fetiţele
lor cu bucle blonde.

Şi-atunci, pentru ca să nemurească amintirea nenorocirii
lor, au înscris pe o coloană, istoria amănunţită a acestei jal-
nice întîmplări, în locul unde grota se deschisese; de aseme-
nea, au gravat-o pe cel mai frumos vitraliu al bisericii lor,
unde şi azi o mai poţi citi.

Arheologii locului nu sînt de acord asupra datei cînd fu
pictat vitraliul, dar nu există în zilele noastre un singur
locuitor în Hamelin, care să nu găsească prilejul de a vă
spune, după cinci minute de conversaţie, pe un ton sentenţios:

„Să ne plătim datoriile şi să ne respectăm promisiunile,
mai ales acelea pe care le facem cîntăreţilor din flaut”
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1Iunie, zi închinată celor mai mici cetăţeni ai lumii, vine
să ne reînnoiască în fiecare an, îndatoririle pe care le

avem faţă de copiii de azi, creatorii de valori de mîine.
În lumea populată de feţi-frumoşi, de zîne şi de Harry

Potter, dăinuie din nefericire neîmpăcate dureri şi neîmplinite
aspiraţii.

Cu aceste gînduri, membrii Asociaţiei Seniorilor din
Educaţie Ştiinţă şi Cultură au organizat o acţiune aducătoare
de surprize şi bucurii pentru copiii Centrului de Plasament
nr. 3 din municipiul Rîmnicu Vîlcea. Pornită din iniţiativa
mereu grijulie şi inimoasă a profesoarelor Angela Calangiu
şi Marinela Capşa, secondate de colegele Nicoleta Manole şi
Larisa Calmuschi, cu contribuţia benevolă a unei mari părţi
a membrilor Asociaţiei Seniorilor, s-au cumpărat jucării,
fructe şi s-au pregătit două frumoase torturi de ciocolată.

Sîmbătă dimineaţa, 2 iunie a.c., o delegaţie a Asociaţiei
alcătuită din profesoarele Angela Calangiu, Marinela Capşa
şi Nicoleta Manole au ajuns în mijlocul copiilor din Centrul
de Plasament nr. 3 al oraşului Rîmnicu Vîlcea. Ochii
micuţilor le-au întâmpinat cu luciri de bucurie.

Mulţi au înconjurat-o pe zână, alias d-ra învăţătoare
Aniela Cacoveanu, vrînd fiecare s-o atingă, s-o îmbrăţişeze.
I-au îngînat cîntece, i-au spus pe nerăsuflate frînturi de ver-
suri, i-au încredinţat dorinţe mai mici ori mai mari: o păpuşă,
o maşinuţă, un balon. Dar dorinţa însoţită de o serioasă
promisiune a unei micuţe de cinci ani a încremenit zâmbetul
asistenţei: ea a mărturisit că a învăţat literele şi a început chiar
să descifreze cuvintele din abecedar, că aşa poate o va lua şi
pe ea cineva acasă, să aibă şi ea o mamă care s-o iubească şi
s-o îmbrăţişeze când se duce seara la culcare. O dorinţă
sfâşietoare, care, dacă ar ajunge la urechile diriguitorilor şi
făuritorilor de legi din această ţară, poate ar împinge pe
făgaşul împlinirilor mult discutata lege a adopţiei copiilor şi
de către cetăţenii români, nu, paradoxal, numai de către cei
străini.

Fanfara de copii „Gabriel Chaborschi”, condusă de pro-
fesorul Constantin Andrei, a încântat sufletele micilor, dar şi
marilor ascultători, cu acorduri melodioase dintre cele mai
cunoscute arii româneşti şi străine.

A fost o activitate de suflet şi emoţie de care, suntem si-
guri, s-ar fi bucurat şi directoarea Căminului, prea adesea
absentă la acţiunile noastre.

DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI SENIORILOR
DIN EDUCAŢIE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Carmen Lelia V. FARCAŞ-MĂRCULESCU

CUVÎNT  DE  MULŢUMIRE

Nu fără infinită uimire, dar şi cu caldă recunoştinţă,
să-mi permiteţi, stimaţi colegi care v-aţi gândit astăzi la
mine, să răspund atenţiei Dvs. cu o adîncă mulţumire şi
plecăciune.

Închin această distincţie aprecierii infinite pe care o am
pentru importanţa şi frumuseţea misiunii de dascăl de la
cea dintîi pînă la cea mai înaltă treaptă a ei, frumuseţii şi

demnităţii limbii române pe care o onoraţi prin scrierile
Dumneavoastră. Şi nu în cele din urmă, tuturor elevilor
mei de aici sau răspîndiţi pe meleagurile ţării. Dacă eu am
fost dascălul pe care Dvs. îl remarcaţi azi, aceasta e şi
datorită lor. Şi le transmit, pe această cale, dragostea mea
de pedagog şi toată gratitudinea mea.

Carmen-Lelia FARCAŞ
21 martie 2012, şedinţa Forumului Cultural al

Râmnicului
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Mi-e  dor…

Mi-e dor de-un Car pe-al nopţii cer
senin,

De Steaua nemişcată-n veşnicie,
De primăveri dormind pe ghiocei,
De-o toamnă calmă, lungă şi târzie.

Mi-e dor de dimineţi scăldate-n  rouă,
De zumzet de albine prin grădină,
De nopţi cu lună, pline de mister,
De şipotul cu apă cristalină.

Mi-e dor de hora fetelor frumoase
Cu fotele ţesute-n fir de-argint,
Cu iile cusute cu altiţă,
Cu betele cu fluturări în vânt.

Mi-e dor de drumul spre Stâlpeni la
bal,

Cu toţii veseli, plini de voie bună
Cântam atuncea melodii de dor
Şi împleteam iubiri sub clar de lună.

Mi-e dor de râul Târgului frumos
Cu apa lină, şoapte susurând
Şi de zăvoiul unde învăţam
Să jucăm ţurca, oina sau cântând.

Mi-e dor de şcoala unde-am învăţat
În lume ce-i curat şi sfânt şi drept,
De bunii dascăli ce mi-au arătat
În viaţă greutăţii să ţin piept.

Mi-e dor de oamenii din sat ca brazii
Cu feţe blânde şi scăldate-n soare;

De norii mei pufoşi ce-şi purtau umbra
Ce luneca încet peste ponoare.

De toate-acestea tot mereu mi-e dor
Şi uneori în noaptea înstelată
Visez că sunt în satul meu iubit
Din valea-aceea binecuntată.

Vânt de toamnă
rece

Bate vântul la fereastră
Parc-ar vrea să intre-n casă
Să ne spună o poveste
Şi să stea cu noi la masă.

Dar eu nu-i deschid fereastra
Fiindcă simt că-i mânios
Dă năvală printre blocuri
Şi aleargă-n sus şi-n jos.

-Vântule, de toamnă rece,
Ce durere te apasă
De te tângui pe la geamuri
Şi nu vrei să stai pe-acasă?

-Eu colind c-aşa mi-e soarta,
Uneori bat cu putere,
Alteori v-aduc în case    
Câte-o dulce adiere.

Când străbat în a mea cale
Dealuri, munţi şi văi albastre,
Duc pe aripile mele
Toate dorurile voastre.

Toamna, dorul de zăpadă
Şi de fulgii fluturaşi,
Iarna, dor de rândunele
Şi de ghiocei gingaşi;

Primăvara, dor de mare
Şi de cetina de brad,
Vara, dor de fructe coapte
Şi de frunze care cad.

-Vântule, cu suflet nobil
Şi putere îngerească,
Du în sferele înalte
Şi durerea omenească.

Să rămână-n viaţa noastră
Dragostea şi fericirea,
Adevărul şi speranţa,
Demnitatea şi iubirea.

NOSTALGII
Elena VEŢELEANU

Emil Ştefănescu,
1929 

1932, Emil Stefanescu,
„Crucierul, la Podul lui Hozoc”

(col. Petre Petria)

Emil Ştefănescu, 1946,
„Oltul cu valuri, la insulă” 
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Numele unor scriitori este cu
totul altul decât îl cunoaştem
noi:
• Aderca Felix (numele la
naştere: Zelicu Froim
Adercu) n.1891 – m.1962,
prozator, dramaturg, poet, es-
eist şi estetician.

• Alexandru Ioan (numele la naştere: Ion Şandor) n.1941 –
m.2000, poet.
• Arghezi Tudor (pseudonimul  literar al lui Ion Theodorescu)
n.1880 – m.1967, poet şi prozator. Autorul a afirmat că şi-a
luat pseudonimul de la numele vechi al râului Argeş,
Argesis.
• Asachi Gheorghe (născut Asachievici) n.1788 – m.1869,
cărturar, poet, prozator şi dramaturg.
• Bacovia George (pseudonimul  literar al lui George Vasiliu)
n.1881 – m.1957, poet. El mărturiseşte că pseudonimul său
vine de la numele roman al Bacăului şi l-a luat din dicţionarul
lui Haşdeu, cum crede că va fi făcut şi Arghezi în legătură cu
râul Argeş.
• Barbu Ion (pseudonimul  literar al lui Dan Barbilian) n.1895
– m.1961, poet. Pseudonimul care l-a făcut celebru în poezie
este, de fapt, numele originar al familiei, al bunicului său, zi-
darul Ion Barbu, un român macedonean.
• Blandiana Ana (pseudonimul  Otiliei Valeria Coman)
n.1942, poetă şi prozatoare. Pseudonimul poetei vine de la
numele comunei Blandiana (jud. Alba) de unde provenea
mama sa.
• Caraion Ion (pseudonimul lui Stelian Diaconescu) n.1823
– m.1986, poet, eseist şi traducător.
Cassian Nina (prenumele la naştere Renee Annie) n.1924 –
poetă, prozatoare, traducătoare.
• Călinescu George (fiul Mariei Vişan din Dobroteasa - Olt,
înfiat la 8 ani de familia Constantin Călinescu din Iaşi)
n.1899 - m.1965, critic, istoric literat, poet şi prozator.
• Cerna Panait (pseudonimul lui Panait Stanciof) n.1881 –
m.1913, poet.
• Cipariu Timotei (fiul lui Iacob Ţipar) n. 1805 - m. 1887,
cărturar şi filolog.
• Ciprian George (pseudonimul lui Gheorghe Constantin-
Constantinescu) n.1883 – m.1968, dramaturg 
şi prozator. 
• Cornea Paul (fiul lui Leon Constantin Luca) n.1924 - istoric
literar.
• Cosaşu Radu (pseudonimul lui Oscar Rohrlich) n.1930,
prozator.
• Crainic Nichifor (numele la naştere: Ion Dobre) n.1889 -
m. 1972, eseist şi poet.

• Crohmăniceanu Ov. S. (pseudonimul lui Moise Cahn)
n.1921 - m.2000, critic şi istoric literar,  
prozator.
• Dabija Nicolae (fiul lui Trofim Ciobanul şi al Cristinei - n.
Dabija) n.1948 - poet, eseist şi traducător.
• Delavrancea Barbu (pseudonimul lui Barbu Ştefănescu)
n.1858 - m.1918, prozator şi dramaturg. 
• Doinaş Ştefan Augustin (pseudonimul lui Ştefan Popa)
n.1922 - m.2002, poet, eseist şi traducător.
• Dosoftei (numele monahal al lui Dimitrie Barila) n.1624 –
m.1693, cărturar şi Mitropolit al Moldovei.
• Eliade Mircea (fiul lui George Ieremia, devenit Eliade prin
schimbarea numelui, în semn de apreciere a cărturarului Ion
Eliade Rădulescu) n.1907 - m.1986, prozator şi eseist.
• Eminescu Mihai (născut Mihai Eminovici) n.1850 -
m.1889, poet, prozator şi publicist.
• Fulga Laurenţiu (numele la naştere: Laurenţiu Ionescu)
n.1916 - m.1984, prozator.
• Fundoianu Benjamin (pseudonimul lui Benjamin Wexler)
n.1898 - m.1944. Şi-a luat numele literar de moşia Fundoaia,
jud. Dorohoi, unde bunicul dinspre tată a fost arendaş. Poet
şi eseist.
• Galaction Gala (pseudonimul lui Grigore Pişculescu)
n.1879 - m.1961 - prozator, memorialist şi traducător.
• Gyr Radu (pseudonimul lui Radu Demetrescu) n.1905 –
m.1975, poet,dramaturg şi eseist.
• Calistrat Hogaş (numele de naştere: Dumitriu) n.1848 –
m.1917, prozator.
• Horia Vintilă (numele de naştere: Caftangioglu) n.1915 -
m.1992, poet, prozator şi eseist.
• Ierunca Virgil (numele de naştere: Virgil Untaru) n.1920 -
m.2006, publicist, eseist, critic literar, poet.
• Ionescu Radu (apare în acte sub numele de Ivăncescu
Răducanu) n.1834 - m.1872, poet şi critic literar.
• Istrati Panait (numele de naştere: Gherasim Istrate) n.1884
- m.1935, fiul natural al negustorului şi contrabandistului grec
Gheorghios Valsamis şi al Joiţei Istrate (spălătoreasă), proza-
tor.
• Marinescu Angela (pseudonimul Basarabei Angela
Marcovici) n.1941 - poetă.
• Micu Dumitru (numele de naştere: Chiş) n.1928, critic şi
istoric literar.
• Mihăescu Gib I.(pseudonimul lui Gheorghe I. Mihăescu)
n.1894 - m.1935, prozator şi dramaturg.
• Minulescu Ion (numele de naştere: Ion Theodor
Minculescu) n.1881- m.1944, poet, prozator şi dramaturg.
• Pann Anton (fiul căldărarului Panteleon Petrov şi al gre-
coaicei Tomaida) n.1796(?) - m.1854, poet şi folclorist.
• Perpessicius (pseudonimul lui Dumitru Panaitescu) n.1891
- m.1971, critic, istoric literar şi poet.
• Pleşu Andrei (numele de naştere: Gabriel) n.1948, filozof,
critic de artă, şi eseist.
• Raicu Lucian (numele de naştere: Leibovici) n.1934 -

ŞTIAŢI NUMELE LOR REAL?
Angela CALANGIU-ENE
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m.2006, critic literar.
• Roll Ştefan (pseudonimul lui Gheorghe Dinu) n. 1904 - m.
1974, poet.
• Russo Alexandru (Alecu, fiul lui Iancu Rusu) n.1819 -
m.1859. Renumele lui de scriitor i l-a adus poemul în proză
„Cântarea României”. Prozator şi memorialist.
• Sadoveanu Ion Marin (pseudonimul lui Iancu Leonte
Marinescu) n.1893 - m.1964, prozator, poet, dramaturg şi es-
eist.
• Sadoveanu Mihail (numele de naştere: Mihail Ursachi; nu-
mele de Sadoveanu e legalizat în 1891) n.1880 - m.1961,
prozator.
• Sebastian Mihail (pseudonimul lui Iosef M. Hechter)
n.1907 - m.1945, Dramaturg, prozator şi eseist.
• Sever Alexandru (pseudonimul lui Solomon Silberman) n.
1921 - m.(?). Prozator, dramaturg şi eseist.
• Sorbul Mihail (pseudonimul lui Mihail Smolsky) n.1885 -
m.1966. Dramaturg şi prozator.
• Dimitrie Stelaru (pseudonimul lui Dumitru Petrescu) n.
1917 - m. 1971, poet.
• Streinu Vladimir (pseudonimul lui Nicolae Iordache)

n.1902 - m.1970. Critic literar, poet, eseist şi traducător.
• Teodoreanu Păstorel (pseudonimul lui Teodoreanu
Alexandru Osvald) n.1894 - m.1964. Prozator, poet, eseist,
traducător.
• Tudoran Radu (pseudonimul lui Nicolae Bogza) n.1910 -
m.1992. Prozator.
• Tzara Tristan (pseudonimul lui Samuel Rosenstock) n.1896
- m.1963. Poet.
• Urmuz (pseudonimul lui Demetru Dem. Demetrescu
Buzău) n.1883 - m.1923. Prozator.
• Vinea Ion (pseudonimul lui Ioan Eugen Iovanache) n.1895
- m.1964. Poet, prozator şi traducător.
• Voronca Ilarie (pseudonimul lui Eduard Marcus) n.1903 -
m.1946. Poet.
• Zamfirescu George Mihail (numele la naştere: Gheorghe
Petre Mihail) n.1898 - m.1939. Prozator şi dramaturg.

Bibliografie: „Dicţionarul esenţial al scriitorilor români” de
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Editura
Albatros, Bucureşti, 2000.

DE UNDE VIN ŞI CE SUGEREAZĂ 
EXPRESIILE...

1. „A se da şfară-n ţară”:
Şfară = fum gros provenit de la arderea unor corpuri îmbibate
cu grăsime. Se dădea şfară în ţară odinioară prin semnalizări
cu fum de pe crestele dealurilor. 

2. „A trage pe şfară” = semnalizare neadevărată, înşelătoare.

3. „Colac peste pupăză” – pupăza este pasărea din aluat
făcută din rămăşiţele de cocă pe care o face mama şi o aşază
pe colac pentru a o da copilului imediat ce se coace.

4 „Nici în clin, nici în mânecă” – corect nici în clin, nici în
mânec, pentru că după explicaţia lui George Coşbuc, clinul
este culmea dealului, colină, iar mânec înseamnă mânecat sau
popas făcut după o zi de drum.

5. „Vrabia mălai visează şi calicul, praznic”. În expresia
citată, conform opiniei academicianului Iorgu Iordan, se im-
pune explicarea a două cuvinte, „mălai” şi „calic”. Care nu
au acelaşi sens ca în limba literară actuală. „Mălai” este
sinonim cu „mei”, o plantă din care se prepara un fel de
mămăligă înaintea apariţiei porumbului. Sensul metaforic al
expresiei se referă la acei oameni care doresc să obţină anu-
mite lucruri şi nereuşind, rămân doar cu visul ca şi cerşetorul
care visează la un „praznic”, unde poate mânca pe săturate.

6. Expresiile „Omul cinsteşte locul” şi „Omul sfinţeşte locul”
vorbesc despre superioritatea omului în ierarhia existenţei.
Prin „loc” trebuie să înţelegem mediul în care omul trăieşte

şi acţionează transformându-l corespunzător cerinţelor sale
vitale. Ambele expresii au şi semnificaţii social-morale prin
aluzia la demnitatea umană. Nu omul deformat de ceea ce
reprezintă „răul”, ci omul care îşi respectă integritatea morală
cinsteşte locul. În strânsă legătură de sens cu cele comentate
sunt expresiile „Omul bun după fapte se cunoaşte” şi „Omul
bun e ca pâinea caldă”.

7. „Leneşul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubeşte”.
Frumuseţea morală a omului este marcată de numeroase
proverbe şi expresii pentru combaterea viciului şi lauda
curăţeniei de caracter. Expresia care conţine, de fapt, două
proverbe evidenţiază această atitudine, a consecinţelor con-
trarii pe care comportamentele negative le pot avea asupra
oamenilor. Concluzia că „leneşul mai mult aleargă”, pare să
contrazică adevărul exprimat de alte proverbe privind sensul
constructiv al vieţii active cum ar fi: „Cine aleargă mult
mănâncă unt” sau „Bună-i zeama, dar lungă-i goana”. De
fapt, afirmaţia „leneşul mai mult aleargă” înseamnă că
leneşul caută de lucru, dar nu doreşte să găsească. Există o
contradicţie între semnificaţiile celor două proverbe alăturate
care vizează paradoxul, ca şi în semnificaţiile expresiilor:
„Unul adună, altul risipeşte”, „Zgârcitul moare cu pâinea-n
mână” sau „Porcul strânge untură pentru alţii”. În esenţă toate
constituie un avertisment dur, care întăreşte rolul educativ al
limbajului paremologic, de modelare a caracterului şi a com-
portamentului uman.

8. „Vorbeşti de lup, şi lupul la uşă”. Explicaţia acestei expresii
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trebuie căutată în timpuri îndepărtate, când omul primitiv nu
avea o gândire raţională, ci una afectivă. Aproape total
dezarmat, vedea în jurul lui duşmani primejdioşi, care îi
puteau face mult rău. Mijloacele sale de apărare erau puţine
şi rudimentare. Omul primitiv era înspăimântat, în special,
de animalele sălbatice. Incapabil să judece cu raţiune
întâmplările, credea că animalele sunt primejdioase nu numai
când le vedea ci şi când se gândea la ele cu semenii. De teama
unei primejdii evita printr-o metaforă să rostească numele a-
nimalului care putea să apară şi să-i facă rău. Ursul era
„mâncătorul de muiere”, şarpele „cel ce se târăşte”. Revenind
la expresia comentată, aceasta se foloseşte şi azi, mai ales în
glumă, când, într-o conversaţie e pomenit numele unei per-
soane şi aceasta apare pe neaşteptate.

9. „Vodă da, şi Hâncu ba!” Expresia menţionată are conotaţie
istorică. Pentru înţelegerea ei găsim amănunte în „Letopiseţul
Ţării Moldovei”, scris de Ion Neculce. Domnitorul Gheorghe
Duca, mare iubitor de lux şi ambiţios peste măsură, visa să
ajungă stăpân la Constantinopol. Pentru a-şi păstra tronul şi
a se menţine în graţia turcilor, sporise birurile ca să plătească
tribut gras Porţii Otomane. Răzeşii orheieni s-au răsculat sur-
prinzând atât curtea domnească cât şi ţinuturile învecinate
prin curajul conducătorului lor Hâncu, care a îndrăznit să se
opună celor puternici. „Vodă da, şi Hâncu ba!” se citeşte cu
deosebită expresivitate şi înseamnă, de fapt, Vodă spune da
şi Hâncu spune ba! Sugerând opoziţia dintre cele două părţi,
puterea şi revoltaţii.

Angela CALANGIU

• Încălzirea globală este foarte
aproape de a deveni
ireversibilă.

Se apreciază că temperatura
medie globală va creşte cu 6
grade Celsius până în anul
2100.

Punctul-limită a fost depăşit în cazul celor două calote
glaciare de la poli,care acţionează ca nişte uriaşe „frigidere”
cu rol de a regla temperatura globală. Calota glaciară din ves-
tul Antarcticii s-a micşorat continuu în decursul ultimului
deceniu, iar calota glaciară din Groenlanda pierde anual 200
km. cubi de gheaţă încă din anul 1960.

Pădurea amazoniană va deveni tot mai aridă odată cu
încălzirea continuă a planetei. În anul 2010 din cauza tăierilor
de copaci din pădurile tropicale au fost pierdute 2,2 miliarde
tone de carbon.

Se apreciază că datorită încălzirii globale continuă se va
topi stratul de permafrost siberian, care adăposteşte cantităţi
uriaşe de carbon îngheţat, carbon care, odată eliberat în at-
mosfera terestră, ar duce la cosecinţe incalculabile pentru vi-
itorul vieţii pe Terra.

Unii specialişti  apreciază că în următorii 20 de ani cantităţi
uriaşe de carbon organic ce se află blocat în plantele îngheţate
din regiunile arctice vor pătrunde în atmosferă, iar creşterea
cantităţii de carbon duce la schimbări climatice. De asemenea
se apreciază că până în anul 2200 aproximativ deouă treimi
din permafrostul de pe Terra se va topi, aducând la suprafaţă
circa 190 miliarde de tone de dioxid de carbon şi metan-
aproximativ jumătate din totalitatea emisiilor cu efect de seră
provenite de la combustibilii fosili de la începutul revoluţiei
industriale şi până în prezent (Sursa: SF Gate).

•  Viitorul apropiat ne rezervă din ce în ce mai multe eveni-
mente climatice extreme.

Specialiştii anunţă un viitor sumbru: mai multe inundaţii,
mai multe valuri de căldură, secete mai mari şi costuri şi mai
mari pentru a ne reveni în urma lor. Evenimentele meteo-ex-
treme sunt cauzate de încălzirea globală care dacă va continua
ar putea duce la depopularea unor teritorii, că la jumătatea
secolului temperaturile medii vor creşte cu aproape 5 grade
Celsius, urmând ca până în 2100 ele să fie cu 9 grade mai
mari decât cele din prezent (Sursa: SF Gate).

La tropice efectele climatice vor fi devastatoare.Această
afirmaţie are la bază un studiu al unui nucleu de sedimente
dintr-un lac din Munţii Anzi. Se apreciază că temperaturile,
crescând, musonii de vară se vor diminua, provocând o
scădere a cantităţilor de apă în regiunile tropicale.

Nucleul de sedimente de aproape 2 metri lungime, consti-
tuie cea mai detaliată bază de date geochimice a fluctuaţiei
climatului tropical, prezintă faze uscate şi umede ale mu-
sonilor de vară din America de Sud şi corespund cu alte date
geologice existente care relevă informaţii despre modificarea
precipitaţiilor din jur.     Acest model sugerează că regiunile
tropicale sunt mai uscate decât credeam iar dacă continuă
scăderea precipitaţiilor purtate de musonii de vară
consecinţele vor fi devastatoare. Până în anul 2007, când sed-
imentele au fost colectate, a existat o creştere abruptă a
condiţiilor uscate, până la un punct nemaiatins din anul 1000
(Sursa: Futurity)

•   Arborii de cacao sunt decimaţi de schimbările de climă.

Se ştie că astăzi trei sferturi din producţia de cacao provine
din Africa de Vest, regiune care, în ultimul timp, a întâmpinat
creşteri de temperaturi care se dovedesc greu de suportat de
micii întreprinzători.    Specialiştii se tem că aceşti oameni
vor fi tentaţi să se mute în zone cu temperaturi mai
scăzute,unde să cultive alte specii de plante (Sursa: Reuters)

•   Despre temperaturile aerului de pe Terra.

ŞTIAŢI CĂ?
Constantin GRIGORE
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Temperatura înregistrată la Ecuator este mai ridicată decât
la Poli datorită intensităţii razelor solare determinată de
unghiul de înclinaţie a razelor cu suprafaţa Terrei.

Libia este al 4-lea stat ca mărime din Africa şi ocupă cea
mai mare suprafaţă din Sahara, un deşert arid, încins şi
necruţător.  Clima Libiei este influenţată exclusiv de Deşertul
Sahara la sud şi de Marea Mediterană la nord. Astfel la
Tripoli temperatura medie vara este de +30 grade Celsius iar
iarna de +8 grade Celsius. Când bate vântul Ghibili aduce o
creştere subită  de temperatură care în câteva ore ajunge la
+40 - +50 de grade Celsius.

Cea mai ridicată temperatură de pe Terra a fost înregistrată
în Libia, la ElAzuzah, în data de 13 septembrie 1922 când
mercurul termometrului s-a ridicat la +58 de grade Celsius.
A doua valoare înregistrată a fost de +57 de grade Celsius în
Death Vallei din California ( S.U.A.). Urmează temperatura
de +54 de grade Celsius măsurată la  Tirat Rivi din Israel, pe
data de 21-VI-1942 şi de 53 de grade Celsius în Concourry,
Statul Queensland, Australia, la data de l6 ianuarie 1889.

Cea mai lungă perioadă de caniculă din istorie a fost de 162
de zile consecutive, intre 30 X 1923 şi 7-IV 1924, la Marble
Ball în vestul Australiei, unde temperatura nu a coborât sub
+38 de grade C nici măcar în timpul nopţii.

În Romania cea mai ridicată temperatură s-a înregistrat la
Ion Sion, lângă Brăila, de +44,5 grade Celsius, la data de 10
august 1951 (Sursa: Descoperă.ro).

•    Insectele - hrana ecologică a secolului XXI:

Se pare că există 6-10 milioane de specii de insecte, din
care 1 milion au fost cercetate şi documentate.

Insectele formează peste 80% din totalitatea animalelor
de pe Terrra.

Insectele polenizează recoltele de care depindem, combat
dăunătorii şi consumă bălegarul, transformându-l în
îngrăşemânt.

Populaţia globului creşte continuu. Se apreciază că în

2030 vom fi 8 miliarde de locuitori iar în 2050 circa 9 mi-
liarde de oameni. Ca urmare producţia agricolă va necesita o
creştere de 70%. Populaţia va dori să consume tot mai mult
proteine animale.

Acum 20 de ani, în medie, un om consuma 20  kilograme
de carne pe an. Astăzi s-a ajuns la 50  kilograme iar peste 20
de ani se va ajunge la 80  kilograme de carne. De aceea
atenţia trebuie îndreptată spre insecte.

Un raport FAO arată că insectele comestibile constituie
sursa de hrană de înaltă calitate pentru oameni, şeptel, păsări
de curte şi peşte.

Aversiunea pentru consumul de insecte există doar în cul-
tura occidentală şi chiar în cazul acesteia există excepţii. 

În Sardinia este produsă o brânză cu ajutorul  larvelor de
muşte( Piophila casei).

În Franţa şi în Germania se produc câteva specialităţi
tradiţionale de brânză naturală cu ajutorul unor acarieni spe-
ciali.

Peste 1400 de specii de insecte sunt consumate la nivel
mondial printre care gândaci, furnici, albine, lăcuste sau
greeri...

Circa 80% din populaţia Terrei practică consumul de in-
secte.

FAO estimează că 36 de tări africane se consumă cel puţin
527 de specii de insecte; de asemene în Asia insectele sunt
consumate în 29 de ţări iar în continentele americane în 23
de ţări.

În Tailanda, aproximativ 200 de specii de insecte sunt
considerate comestibile iar în Mexic 500 de specii de insecte.

În Republica Centrafricană, insectele constituie o treime
din sursa de proteine a populaţiei în anotimpul umed. În
această perioadă un kilogram de omizi uscate costă aproxi-
mativ 10 euro.

Constantin GRIGORE
(Informaţiile culese din „Descoperă.ro - 

E lumea Ta !”)

Emil Ştefănescu, „Case
pe malul Oltului”, 1950,

(col. pcichirdan)

Emil Ştefănescu, „Oltul
în aval de Insula Mare”,
1949, (col. Petre Petria)
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Numele personalităţilor, care au produs bunuri spiri-
tuale şi educative pentru semeni, trebuie rostit cu

sfinţenie şi pomenit cât mai des, arătând faptele lor purtătoare
de progres.

Fiecare personalitate s-a format într-un anume mediu social
şi educaţional, dar fiecare ins este, în ultimă instanţă, un con-
structor de sine prin aspiraţie şi prin efort personal.

Râmnicu Vâlcea a avut
din vechime personalităţi
de valoare şi de mândrie
naţională.

Se zice despre judeţul
Vâlcea că Dumnezeu a
fost generos când a creat
acest teritoriu pentru că
i-a dăruit nu numai toate
formele de relief, ci şi
bogăţii ale solului şi sub-
solului, izvoare tămă-
duitoare, frumuseţi
naturale, un climat tonic şi
alte minunăţii; peste toate
acestea, a acceptat să se
statornicească aici cu circa
un milion de ani în urmă,
fiinţe omeneşti înzestrate
cu inteligenţă evidentă, dornice şi capabile de a realiza bunuri
necesare trupului, minţii şi sufletului şi, în hărnicia lor, au
înălţat mănăstiri, schituri, biserici, tipografii încărcate de is-
torie şi de sfinţenie, ca hrană a minţii şi lumină a spiritului.

Dicţionare enciclopedice atestă faptul că în acest climat
educativ s-au format, în toate domeniile, numeroase
personalităţi.

Desigur că şi în domeniul artelor a fost aceeaşi efervescenţă
creatoare. Muzicologia, muzica instrumentală şi vocală,
compoziţia muzicală şi psaltică au cunoscut aceeaşi glorie.

Înţelegem acest lucru numai rostind câteva nume: Anton
Pann, Victor Giuleanu, Ion Dumitrescu, Gheorghe
Dumitrescu... Se pot adăuga multe nume cu renume la nivel
naţional, dar nu acesta este scopul evocării de faţă.

Omenirea, îşi leagă nădejdile viitorului de înfăptuirile tre-
cutului! Din acest motiv, ca pilde şi modele este necesar să
facem cunoscute meritele înaintaşilor care au lăsat, pentru
generaţiile viitoare, bunuri spirituale de valoare.

Teodor Geantă este mai puţin cunoscut generaţiei actuale,
tinere, raportat la valoarea şi meritele sale. S-a născut în co-

muna Bujoreni, judeţul Vâlcea, în 23 august 1880,şi a decedat
la Râmnicu Vâlcea în anul 1968.

A făcut şcoala primară la Râmnicu Vâlcea, a urmat cur-
surile renumitei Şcolii Normale din Câmpulung Muscel şi
şi-a desăvârşit studiile superioare la Conservatorul de Muzică
din Bucureşti. 

A profesat în învăţământ, ca profesor de muzică la Şcoala
nr.1 şi la Şcoala de Muzică din Râmnicu Vâlcea.

A fost preţuit pentru larga şi profunda cultură, dar şi pentru
starea activă prin care s-a dovedit a fi de folos semenilor pe
multe planuri cărturăreşti şi cultural artistice.

A fost component al orchestrei semisimfonice din
Râmnicu Vâlcea a Palatului Culturii şi a Şcolii de Muzică.
Pe lângă faptul că era o prezenţă activă în toate mediile cul-
turale ale Vâlcii, a trudit ca cercetător, scriitor, autor de man-
uale şcolare, autor de metodici de predare-învăţare pentru
şcoala primară şi gimnaziu.

Impresionează prin varietatea preocupărilor, prin valoarea
produselor didactice şi prin numărul mare de lucrări.

Opera:
„Dicţonar de plante medicinale”, Rm Vâlcea, 1923. „Aspecte
din viaţa copiilor”, 1925. „Pentru educaţia religioasă a copi-
ilor”, Chişnău, 1932. „Carte de citire, clasa a II-a şi a IV-a”
( în colaborare cu I. Nisipeanu), Bucureşti, 1926-1027. Ge-
ografiile judeţelor Brăila, Braşov, Dâmboviţa, Gorj, Râmnicu
Sărat, Roman, Romanaţi, Vâlcea, 1926-1927; Târnava Mică
1929 - 1930. „Didactica generală” (în colaborare cu I.
Nisipeanu), 1927. „Metodica învăţământului primar” (în co-
laborare cu I. Nisipeanu), 1927. „Pedagogia Generală”, 1927.
„Hai la şcoală”, abecedar, două volume, 1927-1928. „Arit-
metica pentru clasa a II-a şi a IV-a primară” (în colaborare
cu I. Nisipeanu), 1928-1929. „Graiul neamului”, pentru clasa
a III-a primară, 1928-1929. „Pământul”, pentru clasa a IV-a
primară, 1928-1929. „Europa”, pentru clasa a V-a, 1929-
1930.

Bibliografie:

1) Predescu Lucian, Enciclopedia „Cugetarea”, Bucureşti,
1940, p.345;
2) Petre Petria, „Personalităţi vâlcene, T. Geantă”, în
„Informaţia zilei”, Rm. Vâlcea, II, nr.246, 21-23 august,
1993, p.4;
3) Petre Petria, Vâlcea, Dicţionar , „Vâlcea - Oameni de
ştiinţă cultură şi artă”, Editura Conphys, Rm. Vâlcea, 1997,
p.159-160.

TEODOR GEANTĂ 
MUZICOLOG VÂLCEAN - AUTOR DE MANUALE

ŞI ANIMATOR CULTURAL
Crinuţa Liliana POPESCU
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CURIOZITĂŢI
Spiru Haret a fost primul român care şi-a dat doctoratul la
Paris, în 1878.

Henri Coandă şi-a început cariera pe şantierele din Nisa, con-
duse de Gustave Eiffel.

Spitalul Colţea a fost primul aşezământ medical din Ţara
Românească. Unitatea avea 24 de paturi, un singur cadru me-
dical, un farmacist, iar asistenţii erau bărbieri.

Prima evidenţă a serviciilor poştale române apare pentru
prima dată într-un hrisov emis de domnitorul Mircea cel
Bătrân, în anul 1399, la Giurgiu.

Oraşul britanic Chester a purtat, în antichitate numele Deva.
Localitatea a fost un important centru militar în timpul
Imperiului Roman.

Codul lui Hammurabi este cea mai veche culegere de legi din
istoria omenirii. În zilele noastre, papirusul poate fi admirat
la Muzeul Luvru din Paris.

PAUZA DE RÂS
•  - Domnule doctor, acum un an, mi-aţi recomandat să mă
feresc de umezeală ca să evit reumatismul.
-Şi?
-Am venit să vă întreb: aş putea să fac o baie?

•  - Soţul la bucătărie, iritat la culme, către soţie:
-Iarăşi găină? În curând îmi vor creşte pene!
-Să-ţi gătesc vită? Poate-ţi vor creşte coarne.

•  - Bunicul îl întreabă pe nepoţel:
-Cum îl cheamă pe neamţul ăla mic care îmi tot ascunde lu-
crurile? 
-Alzheimer, bunicule...

•  - Comandantul chestionează un răcan:
-Soldat, ce-ai făcut înainte de a te înrola în armată? 
-Am făcut un liceu şi două facultăţi!
-Bravo, eşti un om cu carte!

-Nu, domnule! Sunt constructor!

•  - Bulişor către Bulă:
-Tată, mi-e frig!
-Du-te în colţ, că-s 90 de grade.

•  - O profesoară încearcă să predea lecţii de psihologie
unor copii:
-Cine crede că e prost să se ridice în picioare! Se ridică
Bulă.
-Poţi să ne spui de ce crezi că eşti prost? 
-Nu-s prost, doamnă, dar îmi părea rău să staţi în picioare
numai dumneavoastră.

Notă: Vorbe de duh, Curiozităţi şi Pauza de râs – culese
de Gh. Pantelimon din Adevărul de Weekend şi Click!

VORBE DE DUH
1. Cine ştie să linguşească ştie şi să calomnieze. 

(Napoleon Bonaparte)

2. Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi, dar trebuie

trăită privind înainte.

(Kierkegaard)

3. Dăruieşte semenului tău măcar zâmbetul de toate zilele,

şi inima ta se va încălzi de la dânsul, o vreme.

(Nicolae Iorga)

4. Gravitaţia nu este responsabilă pentru îndrăgostirea oa-

menilor.

(Albert Einstein)

5. Dragostea este precum rândunica, poartă noroc casei unde

se aciuează.

(Emile Zola)      

6. Oamenii se împart în două categorii: unii care caută şi nu

găsesc şi alţii care găsesc şi nu-s mulţumiţi.

(Mihai Eminescu)    

7. Inteligenţii se împart în două categorii, buni şi răi, proştii

în una: răi.

(Garabet Ibrăileanu)
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Urcatul către Rânca şi Păpuşa, dinspre
Novaci, este un drum maiestos, lent şi
înălţător, ca spre un venerabil Altar aşezat
sub mantia necuprinsă a cerurilor... în timp
ce coborârea spre Obârşia Lotrului pare
mai degrabă o rostogolire înfrânată spre
neant... Prin această mişcare-aşezare,
parcă de răzvrătire a românului retras sub
cer, Rânca şi Transalpina, împreună,
răzbună civilizaţia Dunării albastre faţă de
civilizaţia aspră şi străveche a oceanului...

LA CAPĂTUL DE SUS AL LUMII,
TRANSALPINA NI SE ARATĂ CA

O IMENSĂ BUCURIE
OMENEASCĂ


