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AVRAM IANCU 140
ÎNALT PREA SFINŢITUL
DE ANI DE LA
GHERASIM ÎNTRE PREOŢII SĂI
Pr. Nicolae MOGA

E

piscopul, ca cel ce are plenitudinea puterii Duhului
Sfânt în Biserică sub toate cele trei aspecte:
învăţătoresc, harismatic-sacramental şi jurisdicţional sau
de conducere, devine centrul în eparhia sa, fiind parohul al
tuturor parohiilor din eparhie, căci orice lucrare spirituală
este dependentă de ierarh, prin învoirea şi binecuvântarea
sa. Sfântul Ciprian zice: “Episcopul este în Biserică,
precum şi Biserica este în episcop şi dacă cineva nu este
cu episcopul, nu este în Biserică”. Deci a rămâne în
comuniune cu episcopul, înseamnă a sta în comuniune cu
Biserica însăşi, pentru că de la ierarh îşi primesc preoţii şi
diaconii puterea lor spirituală asupra obştei ce se află în
privegherea lor, drept colaboratori şi slujitori ai episcopului.
Sfântul Apostol Pavel aminteşte episcopilor
că Însuşi Duhul Sfânt i-a pus să păstorească
Biserica Lui Hristos; “Drept aceea, luaţi aminte
de voi înşivă şi de turma întru care Duhul Sfânt
v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica
Lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu Însuşi
sângele Său” (Fapte, XX, 28). Drepturile şi îndatoririle episcopilor erau de a hirotoni şi aşeza
preoţi prin cetăţi şi diaconi (l Tim. lll, 8-10,), de a
învăţa şi sfătui (l Tim. lV, 1-6), de a răsplăti sau
pedepsi pe preoţi (l Tim. V, 17-20).
Ierarhia nu a existat singură, în Biserică. Ea
şi-a exercitat deci, prin preoţi şi diaconi puterea de a sfinţi,
de a învăţa şi a conduce pe calea mântuirii, credincioşii
încrediţaţi spre păstorire, din primele veacuri creştine. Prin
preoţi comunică episcopii cu credincioşii, prin preoţi se
săvârşesc sfintele Taine şi ierurgiile. Astfel inima
episcopului, gândirea lui, credinţa şi viaţa lui întreagă,
stăpânite de duhul iubirii Lui Hristos, se cer să devină
inima, gândirea, credinţa şi viaţa preoţilor săi. Un bun
preot spunea Înaltul Gherasim trebuie să fie “pildă de
modestie, corectitudine, cumpătare, dreaptă judecată,
smerenie. Niciuna din faptele lui nu trebuie să ajungă
prilej sau pricină de cleveteală, îndoială, răutate”.
A transmite preoţilor propriul său entuziasm,
înţelegerea îndatoririlor şi conştiinţa răspunderilor ce le
revin, care umplu propria sa inimă, a fost şi este marea
râvnă a Înalt Prea Sinţitului Gherasim. A izbutit să
înfăptuiască printre preoţi, duhul dragostei ce pulsează de
la Centrul Eparhial spre cele mai îndepărtate parohii.
Ochiul preotului venit cu multe probleme la Arhiepiscopia
Râmnicului, păşind pe porţile acestei vechi aşezări
episcopale, observă de la început desăvârşita rânduială ce
domneşte pretutindeni în vatra acestei instituţii. Încăperi
dotate stau permanent la înlesnirea preoţilor, mărturisind
de la prima vedere, grija Ierarhului pentru ucenicii săi.
Urcând treptele Casei episcopale eşti întâmpinat cu
zâmbet şi cu părintească dragoste, după ce s-a înseninat de
atmosfera caldă ce-l învăluie de pretutindeni, preotul va
afla că vlădica Gherasim îşi dăruieşte primirii preoţilor şi
credincioşilor întregul său timp şi că ziua întreagă este
gata şi bucuros să asculte pe oricine are nevoie de sfatul şi
ajutorul său.
Preocupările preotului la parohie sunt felurite dar şi
grijile lui pot uneori să-i pară fără ieşire. Frământările lui
interioare îşi găsesc răspunsul cuvenit, dacă preotul şi-a
luat osteneala drumului până la uşa chiriarhului, după sfat
şi ajutor. Toate acestea le ştie, le cunoaşte şi le înţelege atât
de bine Ierarhul nostru de la înălţimea vârstei sale de 98 de
ani. Ascultă cu multă răbdare căci n-a cunoscut niciodată
oboseala, preotul simte, sub cuvântul plin de bunătate

părintească cum i se risipeşc toate frământările. Copleşit
de atenţia şi bunăvoinţa ierarhului, preotul se va simţi
înconjurat de solicitudinea Înalt Prea Sfinţitului Gherasim
şi va fi vegheat de ochiul său de părinte. Această atitudine
au simţit-o mulţi preoţi din Arhiepiscopia Râmnicului,
atunci când le-a cercetat familiile, spre a le binecuvânta
odraslele, spre a-i îndruma, îmbărbăta şi sfătui şi câţi n-au
simţit din plin nu numai lumina cuvântului dar şi grija de
părinte iertător şi adânc încrezător în forţa de redresare a
fiecăruia ! A fost prezent în viaţa fiecărui preot care s-a
confruntat cu diferite lucrări de zidire, reparaţii, restaurări
sau consolidări ale bisericii care au apăsat prea mult
asupra enoriaşilor venind cu sprijinul oficial, cât şi cu
contribuţia personală, mereu învăluită în cea mai
desăvârşită discreţie.

Două lucruri a iubit Înaltul de la Râmnic mai mult în
rosturile sale de Arhiepiscop: slujirea Lui Dumnezeu şi
împreuna-slujire cu preoţii săi, oriunde, în parohiile lor, la
conferinţele protopopeşti, la slujbele arhiereşti, săvârşite
în diferite ocazii. Înviorând cu prezenţa sa orice întâlnire, prin familiaritatea sa cumpănită, prin vioiciunea
spiritului său, prin volubilitatea cuvântului, prin forţa
sa sufletească este mereu oaspetele iubit şi aşteptat.
“Nădejdea noastră, bucuria sau cununa laudei noastre”
(l Tes. ll, 19), a ierarhilor – spunea Înalt Prea Sfinţia
Sa Gherasim – sunt clerul şi credincioşii care ne-au
fost încredinţaţi spre păstorire. Ei au un rol deosebit de
însemnat în spijinirea strădaniilor pe care episcopul
locului e îndatorat să le depună necontenit, pentru
bunul mers al activităţii Eparhiei sale.”
Ierarhul între preoţii săi ! Realitate vie, puternică şi
mărturisită de orice preot căci Ierarhul trăieşte în
inima preoţilor săi iar preoţii săi trăiesc toţi în inima
Ierarhului lor. Dânsul a condus nava bisericii tot mai
în adâncul sufletului fiecărui preot ajutat de cuvântul
faptei şi de fapta cuvântului său. Îmi vine în minte
mereu mărturisirea pe care a făcut-o după o slujbă
arhierească pe Valea Lotrului – Malaia, 14 octombrie
2006 - stând de vorbă, până mai târziu cu preoţii şi
credincioşii spunând “Sunteţi copii mei de-o viaţă,
aici mă simt cel mai bine între voi ! La Centrul Eparhial
sunt singur, cu alte probleme ! “
Cei ce au ochi de văzut şi urechi de auzit, minţi de
priceput şi inimi de simţit, vor vedea în arhipăstorirea
Înaltului Gherasim, la Vâlcea, o binecuvântare de la
Dumnezeu.
Din margine de eparhie, de pe Valea Lotrului porneşte
urarea şi rugămintea către Cel Atotputernic, să-I dăruiască
Înalt Prea Sfinţiei Sale ani fericiţi, cu virtute şi sănătate
deplină şi mulţumirea unor noi înfăptuiri cerute de
chemările Bisericii strămoşeşti.
Întru mulţi ani, Înalt Prea Sfinţite Părinte Gherasim!

MOARTEA SA

Gheorghe MĂMULARU
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a 10 septembrie 2012 se împlinesc 140 de ani de la
moartea „Craiului munţilor” Avram Iancu, a aceluia
care a fost exponentul de frunte al Revoluţiei Române de la
1848-1849 din Transilvania.
S-a născut în anul 1824 în comuna Vidra de Sus, astăzi
comuna Avram Iancu în judeţul Alba. Părinţii Alexandru şi
Maria (n. Vila) au avut doi copii: Ioan şi Avram. Tatăl său a fost
pădurar, apoi jude; era un ţăran înstărit, voinic, inteligent şi
onest. Mama, Maria, a fost o femeie harnică, gospodină şi
cinstită, era numită „Maria mică” pentru că era o femeie
mititică. Băiatul cel mare, Ioan, după ce a făcut şcoala primară
şi studiile teologice, a ajuns preot. Celălalt băiat, Avrămuţ, cum
îi spuneau părinţii, era plin de spirit, dar avea temperamentul
particular al moţilor; era gânditor şi scurt la vorbă; inima îi era
nobilă şi sinceră. Copilăria şi-a petrecut-o ascultând amintirile
oamenilor bătrâni din comună şi poveştile tatălui său despre
Horia, Cloşca şi Crişan.
Primele clase primare le-a făcut la Vidra de Sus. Citirea şi
scrierea le-a deprins în limba română în satul natal de la
dascălul Mihail Gomboşiu, un ţăran ceva mai luminat. Se mută
apoi la altă şcoală primară, ceva mai dezvoltată ca număr de
elevi, în comuna Negra, aproape de Vidra. În anul 1834 se află
la Câmpeni. Aici, Iancu a întâlnit un alt vrednic dascăl, pe
Moise Ioanette. Fiind foarte bun la învăţătură, la îndemnurile
dascălului şi a tatălui său a urmat cursurile gimnaziului din
Zlatna. Aici, la Zlatna, era centrul aurifer. Iancu cunoşte cu
acest prilej comportamentul funcţionarilor imperiali faţă de
ţăranii care duceau tot greul muncii. L-a impresionat modul
cum erau trataţi şi starea de mizerie în
care trăiau. Iancu a fugit acasă. Dar la
insistenţele tatălui său îşi reia studiile.
Învaţă sârguincios şi obţine rezultate
strălucite. În vacanţe e alături de
părinţi la muncile agricole şi
gospodăreşti.
După absolvirea gimnaziului
devine student la Liceul Academic
din Cluj, la Facultatea de Filosofie şi
Drept, cu dorinţa de a deveni avocat.
La liceul academic piarist din Cluj,
Iancu urmează clasa superioară de
„umanişti”, apoi cursurile secţiei de
filosofie, absolvind două clase (18421843) şi continuă dreptul (18441846). Acest liceu a fost frecventat şi
de alţi cărturari care au luptat pentru
libertatea românilor: Gh. Şincai,
Petru Maior, Gh. Lazăr, etc.
Anii de studiu ai lui Iancu au
coincis şi cu ofensiva maghiară din Transilvania împotriva
românilor. Nobilimea maghiară întrunită în Dieta de la Cluj
(1842) a hotărât introducerea limbii maghiare în toată
Transilvania ca limbă oficială.
După absolvirea facultăţii devine cancelist (practicant) la
Tabla Regească (Instanţa Supremă) din Tg. Mureş în 1848,
promovând examenul de avocat.
Numele lui Iancu se confundă de aici înainte cu Revoluţia
din 1848, pe care a condus-o. S-a aflat printre cei care au
pregătit prima Adunare de la Blaj (aprilie 1848) la care a venit
însoţit de 2000 de moţi. A cutreierat prin sate ca să convingă
poporul de necesitatea unei mişcări pentru a-şi cere drepturile.
La a doua Adunare de la Blaj din 3-5 mai 1848 Iancu a venit
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Itinerar cultural
OCTOGENARUL NICOLAE
ŞINCULESCU CITEŞTE
PRESA LA „UMBRELUŢE”
La cei peste 85 de ani ai săi, profesorul de
Limba Română şi Literatură de la Liceul „Vasile
Roaită” Rm Vâlcea (actualul Colegiu „Mircea
cel Bătrân”) s-a bucurat să vadă CULTURA
vâlceană nr. 78, revista lunară condusă de fostul
său elev, membru al Cenaclului literar al liceului
1968-1970. La Mulţi Ani! dom profesor şi la mai
mare. Foto: Felix Sima

noiembrie 2012
cu 10.000 de moţi şi a fost ales membru în Comitetul Naţional
Român.
Dar, nemulţumit de proclamarea anexării Transilvaniei la
Ungaria de către Dieta de la Cluj (29 mai 1848), ca şi
masacrul asupra românilor de la Miholţ, decide trecerea la
rezistenţa militară, organizând o armată între Arieşul Mare şi
Arieşul Mic (iunie 1848). Iancu s-a dus şi la a treia Adunare
de la Blaj din 3-16 septembrie 1848 unde a rostit un scurt discurs.
Avram Iancu, în calitate de comandant al Legiunii Auraria
Gemina cu sediul la Câmpeni, s-a ocupat cu coordonarea
tuturor acţiunilor militare din zona Apusenilor, aprovizionând
trupele cu hrană, apă şi muniţie în condiţii foarte grele.
Devenind foarte iubit de oamenii pe care îi conducea, a
fost supranumit „craiul munţilor”. În luna martie 1849 moţii
au fost înconjuraţi de trupele maghiare.
În aprilie 1849 Iancu s-a întâlnit cu deputatul Ioan
Draga, trimis de Kossuth, conducătorul revoluţiei maghiare,
pentru o înţelegere, dar nu s-au înţeles. De asemenea s-a
întâlnit şi cu N. Bălcescu în august 1849 care a încercat şi el
o înţelegere între cele două revoluţii, maghiară şi română.
Poziţia lui Iancu a fost că românii vor fi neutri în confruntarea
ungurilor cu trupele ruso-austriece.
După înăbuşirea revoluţiei, Avram Iancu a susţinut cauza
românilor făcând parte din delegaţiile care au înmânat
memorii împăratului de la Viena (februarie şi august 1850),
dar fără rezultat. Popularitatea de care se bucura Iancu în rândurile poporului fiind incomodă pentru autorităţiile austriece,
acestea îl arestează în 1849 în târgul din Hălmagiu, dar este

eliberat imediat în urma presiunii populare.
Pentru vitejia sa a fost decorat de ţarul Rusiei cu ordinul
Sf. Ana, clasa a II-a şi de împăratul Francisc Iosif, pe care
însă îl reuză declarând: „Să se decoreze mai întâi naţiunea cu
îndeplinirea promisiunilor”.
Este alungat din Viena în februarie 1851 din cauza
atitudinii sale demne şi permanent răzvrătite. A fost arestat
din nou în 17 august 1852 şi expediat la Alba Iulia. Apoi de
aici, la Sibiu unde a fost judecat şi achitat.
În iulie 1852, deşi a pregătit vizita împăratului la Câmpeni
a evitat să se întâlnească cu acesta.
Dezamăgit de faptul că eforturile sale n-au dat rezultate
Iancu se retrage la Vidra de Sus, fiind cu mintea rătăcită, şi
începând să bea. Lui Axente Sever i-a mărturisit: „numai aşa
pot înăbuşi durerea şi amărăciunea din mine”. Întrebat de
oameni de acţiunile sale din timpul Revoluţiei, el le
răspundea: „Eu nu-s Iancu; eu sunt umbra lui Iancu. Iancu e
mort”. În ultimii ani ai vieţii a cutreierat Munţii Apuseni
îmbrăcat în zdrenţe şi cântând din fluier. A murit la Baia de
Criş în casa brutarului Ioan Stupina. Lângă el s-a găsit o
năframă zdrenţuită, fluierul de cireş şi un memoriu către
împărat. A murit în ziua de 10 septembrie 1872 la vârsta de 48
de ani. Înmormântarea a avut loc la Ţebea în 13 septembrie
1872 sub gorunul lui Horea în prezenţa unei mari mulţimi şi
tovarăşi de luptă.
Slujba religioasă a fost oficiată de 38 de preoţi printre
care şi protopopul Simion Balint.
A fost reprezentantul cel mai de seamă al Revoluţiei
Române transilvănene şi un mare erou al poporului român.

INSTRUMENTE DE AUR PE MÂINI DE AUR
MARIN CAZACU ŞI VIOLONCELUL SĂU
SEMAFOARELE DE LA
POLIVALENTĂ, LA ANUL, 15
ANI!
În 1998 s-au pus în funcţiune aceste semafoare
din intersecţia străzilor Nicolae Bălcescu şi Mihai
Viteazul, de lângă Sala Sporturilor, care vor
împlini la anul 15 ani...cu aceeaşi unitate de logică,

atunci, prima instalaţie de acest fel care suprima
„galbenul” din logica de programare a traficului
rutier, introducând „roşul de scurgere”...Prima
instalaţie în care cablajul era interschimbabil, sub
asfalt, în tubulatură, permiţând schimbarea lui fără
lucrări de infrastructură, instalaţie şi tehnologie
licenţă INTOL Râmnicu Vâlcea încă din 1994!...şi
multe, şi alte inovaţii.

CONSTANTIN ZĂRNESCU PE
RUTA LĂPUŞATA-CLUJ
NAPOCA CU HALTĂ LA
RÂMNICU VÂLCEA
În drumul său spre
Lăpuşata, venind din
Cluj, cu Dacosul, cunos-

Petre CICHIRDAN
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solo şi grup (Elegie), o
baladă
încântătoare
susţinută de vioara 1, contra
intră vioara 2, viola şi violoncelul
(Cântarea
voievodesei Lupu); şi,
sărbătoare mare! toate
instrumentele în mişcare,
alertă, încheie în triumf, ca
într-o
sărbătoare
a
pământului (Dans valah),
această lucrare elaborată în
68 şi care s-a răspândit
repede în tot spaţiul

oncertul din 22 octombrie 2012
de la Filarmonica vâlceană avea
să ne aducă o nouă mare surpriză
interpretativă (semn că secretariatul
muzical îşi face bine treaba); după concertul de Mozart interpretat de Luiza
Borac, din 12 octombrie, acum va fi
interpretat Concertul în Do major pentru
violoncel şi orchestră, de Joseph Haydn,
solist fiind nimeni altul decât Marin
Florin Totan
Cazacu, cel mai de frunte violoncelist
contemporan al scenei româneşti şi nu numai...În
românesc şi din afară.
program, alături de Haydn mai sunt interpretate: Codex
Despre acel Concert European, din 2003, şi care a avut
Caioni, lucrare pentru orchestră de coarde de Doru
o alură identică cu cel din această seară, aceleaşi lucrări în
Popovici şi Suita de balet pentru orchestră de suflători de
aceaşi ordine-mai puţin partea a doua-spune Doru
P.I.Ceaikovski în aranjamentul muzical al lui Pieralberto
Popovici în continuare…
Cattaneo (Italia). Va interpreta şi acompania, orchestra
„Am admirat calitatea sonorităţilor, accentuatul simţ al
simfonică a Filarmonicii condusă la pupitrul dirijoral de
stilurilor, construcţia solidă a edificiului sonor şi, nu în
Florin Totan, şi pe scaunul de concert maistru, de Meda
ultimul rând, evidenţierea expresivă a polifoniilor
Stanciu.
conturate”. Sigur că în această estimare intră, pe lângă
Codex Caioni, lucrare pentru orchestră de coarde, a
lucrarea sa „Codex Caioni”, şi Concertul în Do major de
deschis simfonicul de luni seară; lucrare despre a cărei
J.Haydn interpretat de Allain Meunier-Franţa-prezentat de
interpretare în cadrul turneului european "Un concerto per
managerii
Concertului
l'Europa", Doru Popovici spunea
European, ca unul dintre cei mai
în 2003, după desfăşurarea lui la
buni din lume. Pe scena
Sala Mică a Palatului: „...în
Filarmonicii vâlcene, alături de
acelaşi concert mi s-a interpretat
orchestra simfonică şi Florin
Suita Codex Caioni - ce are la
Totan a urcat unul din marii
bază
vechi
melodii
din
violoncelişti români, dar şi
Transilvania secolului al 17-lea,
foarte preţuit în lume, ca să nu
culese de neorenascentistul
spun altcumva („excelent muziromân Ion Căianu. Pentru a...
cian” l-a numit marele dirijor
mia oară!.... de data aceasta,
Ghennadi
Rojdestvenski),
muzicienii italieni, conduşi, minîmpreună cu instrumentul său
unat, de Modest Cichirdan, mipreţios-Lorenzo Ventapane-conau tălmăcit popularul opus, care
Marin Cazacu
struit în 1820, Marin Cazacu.
pune-n lumină, continuitatea şi
Acompaniamentul expresiv,
originalitatea muzicii din Ardeal.
vibrând în consonanţă cu tonul nobil-al violoncelului, la
…Piesa s-a cântat, mult, în ţară, în cele două Americi şi în
fel de expresiv, plus tehnica stăpânită cu fermitate şi
Asia…” (Emisiune radio: Doru Popovici, „Corespondenţe
pronunţata sensibilitate a solistului, au făcut să-l uităm pe
spirituale”, 26 iunie 2003, pr. 2, „Un concerto per
unul ca Meunier, Mainardi sau Fournier şi să ne amintim
l’Europa”)…De această dată muzicienii vâlceni, conduşi,
de Pablo Casals ;…căruia în bis, prietenul nostru de prin
admirabil de Florin Totan au dat naştere unui produs de
anii 80 - când era afirmat, i-a interpretat, în omagiu, 2
valoare al muzicii universale, de mare fidelitate faţă de
melodii culese de Pablo Casals!-Cantecul păsărilormuzica românească transilvană de acum 400 de ani;
Catalonia şi Flamengo-Andaluzia … Deşi concertul lui
lucrare structurată de D. Popovici (1968) în patru părţi:
Haydn-în Do major invită la o interpretare furibundă gen
Preludiu, Elegie, Cântarea Voievodesei Lupu, Dans
Alexandra Guţu - din Timişoara - anii 70, deşi Marin
valah…Mai întâi un canon în care tema este reluată pe
Cazacu (la propriu şi la figurat) a prins şi strâns violonrând de cellişti şi viole, apoi vioara 2, vioara 1 ca un marş
celul între genunchi, strunindu-l ca pe un murguleţ de
de intrare în cetate (Preludiu), apoi o foarte frumoasă şi
rasă- chiar ca dibacii alunecători sub cal şi iarăşi deasupra
sensibilă parte - un andante susţinut de violoncel şi violă-

- cazaci! stilul său a fost unul care a căutat impresia, a vrut să
fie delicat, a reuşit expresia; un Haydn de zile mari, un minunat produs artistic-spiritual de înaltă ţinută, subliniind
trăirea artistului, perfecţiunea colaborării cu dirijorul şi
orchestra…A trecut cu bine proba celliştilor, care, în general,
încep concertul fără a fi bine încălziţi (intri cu instrumentul
în mâna stângă, având o sarcină, pentru ca mai apoi, imediat,
degetele aceleiaşi mâini să taseze-mângâie corzile instrumentului, mâna, suportând o sarcină inversă) …Ori acest
haydn în do major începe cu un acord pe cele patru
corzi…Celliştii, abia după mai multe acorduri, reuşesc să
intre într-o stare de dependenţă de violoncel, magnetism ne
place nouă să spunem, în care corpul se face tot una cu
instrumentul şi ambele mâini lucrează parcă dinainte
programate. Sigur şi eficient, tremolul fiind specific oricărui
instrument de coarde dar numai la violoncel cu un efect atât
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de scontat, aparte…În literatura de specialitate concertele
pentru violoncel şi orchestră sunt printre cele mai căutate,
audiate, ele, culminând cu Triplul concert de Beethoven
(pian, vioară, violoncel şi orchestră) şi Dublul concert de
Brahms (vioară, violoncel şi orchestră). Marin Cazacu este
formatorul marilor talente Răzvan Suma şi Olga Mănescu,
ultima, afirmându-se chiar pe această scenă în cadrul
Festivalului Tinere Talente, 2006, 2007, dacă nu ne înşelăm,
ziarul nostru, subliniind-o chiar din acele momente ca pe
unul dintre cei mai înzestraţi tineri
cellişti ai timpului…
Marin Cazacu a înfiinţat cvartetul
„Cellissimo” cu patru violoncele, şi
formaţia „Violoncellissimo”, cu 12
violoncele…

Itinerar cultural
cutul scriitor clujean, originar din judeţul
Vâlcea, ne-a adus revista „Oraşul”, trim IV,
2012, la care este redactor şef; număr în care
prezintă cartea lui Eugen Petrescu închinată
memoriei lui Valeriu Anania.

COPIII, EDUCAŢIA ŞI
INTERNETUL

Chiar dacă nu se introduce ora de educaţie sexuală în
şcoli, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii pot să
editeze materiale informative pentru profesori, părinţi şi
elevi pe această temă. Şi Consiliul Naţional al
Audiovizualului are pârghii să intervină cu fermitate în
situaţiile în care televiziunile încalcă legea, propagă
violenţa şi pornografia. Totodată şi biserica, cei care predau
Religie în şcoli pot să contribuie mai substanţial la
pregătirea copiilor pentru viaţă, ferindu-i de eventuale
traume psihice. În context este demn de apreciat că deja
s-a înfiinţat o coaliţie la nivel european, care îşi propune să
transforme internetul într-un spaţiu mai sigur.
Factorii educaţionali din România, întreaga societate au
obligaţia civică să-i ajute pe copii, pe adolescenţi să se
bucure de cei mai frumoşi ani ai vieţii şi să sugereze modele
pozitive. „E bine să le oferi copiilor o alternativă sănătoasă.
Oricum ei vor consulta internetul”, spunea un psiholog
olandez.

Deschiderea festivalului

CRAIOVA MUZICALĂ
Concert vocal-simfonic

Irina
Iordăchescu

Îşi dau concursul:
Orchestra Simfonică
şi Corală Academică
ale Filarmonicii
„OLTENIA”, cu participarea Corului de
Copii al Filarmonicii
„OLTENIA”.

Florentin Mihăescu

Carl Orff: Cantata profană
“Carmina Burana”

Iordache
Basalic

P

roblemele care vizează educarea copiilor şi
adolescenţilor s-au complicat foarte mult în ultimii
20 de ani şi în România. Este cunoscut că unele publicaţii,
ziare, reviste, programe de televiziune, internetul, abundă în
informaţii referitoare la sexualitate, violenţă, delincvenţă,
criminalitate etc., care au o influenţă negativă, mai ales
asupra tineretului. Aceasta nu înseamnă că nu apreciem
rolul foarte important al mass-media, internetului, şi
virtuţile lor în procesul cunoaşterii, al comunicării.
Limbajul trivial, gesturile obscene, agresarea fizică şi
verbală sunt tot mai frecvente, pe stradă, în traficul rutier, în
mijloacele de transport în comun, în discoteci, baruri, pe
stadioane etc. Un mare pericol reprezintă pornografia, care
dezumanizează şi ucide copilăria. Din anul 1980 aceasta a
ajuns printre interesele lumii online, iar în 1990 s-a dat
semnalul site-urilor pentru adulţi. Trăim într-o lume în care
sexul este privit ca un simplu bun comercial, la care există
acees necenzurat, non-stop şi în mod frecvent copiii sunt
seduşi şi agresaţi în lumea virtuală.
Statisticile sunt impresionante şi în acelaşi timp
îngrijorătoare, pornografia devenind o industrie mondială,
o afacere de succes. M-am decis să exprim câteva opinii
despre aceste fenomene, după ce la sfârşitul lunii august
2012, s-a prezentat o informaţie, conform căreia, un fost
director al unui liceu din Lugoj a scris o carte porno,
dedicată elevilor săi, fiind convins că profesorul trebuie să
fie model atât în şcoală cât şi în afara ei. Mă intreb cum să
calificăm acest demers, în condiţiile în care părinţii găsesc
tot mai greu variante de petrecere a timpului liber, în mod
decent, de către copiii lor? Este o realitate că internetul şi
unele emisiuni de televiziune fac trimitere la pornografie, la
vulgaritate. Copiii, adolescenţii vizionează diverse imagini,
desene animate şi filme cu violenţă, programe în care se fac
glume cu aluzii sexuale, unele spectacole cu limbaj
golănesc.
Sunt şi ziare de mare tiraj care editează suplimente
sexuale sau horoscopul erotic, fără să mai vorbim de
revistele porno. Mulţi privesc şi reţin aceste reprezentări şi
treptat universul copilăriei lor se maculează. Un studiu
efectuat de cercetătorii britanici arată că 57% din copiii de
peste 9 ani au văzut imagini pornografice pe internet, iar
numărul vizitatorilor de site-uri indecente creşte pe măsură
ce aceştia înaintează în vârstă. În acelaşi timp numai 16%
din părinţi sunt la curent cu ce fac copiii lor online.
Numeroşi cercetători au pus în evidenţă şi consecinţele
nefaste ale violenţei de la televizor asupra vieţii reale.
Sociologii susţin că trebuie să fii naiv să crezi că la
vârste fragede, accesul la pornografie este inofensiv.
Potrivit unui studiu al Universităţii din Pennsylvania
(SUA), „pornografia este cea mai îngrijorătoare boală
psihică astăzi”, iar dependenţa de pornografie este mai
rea decât cocaina. Un fenomen alarmant este că multe
fete nasc înaintea majoratului. Potrivit unui raport al
UNICEF, 43 de minore dintr-o mie devin mame.
Conform unor statistici, România ocupă primele locuri
în Europa în privinţa copiilor care au la rândul lor copii.
În anul 2011, la Maternitatea Vâlcea peste 60 de minore
au devenit mame, jumătate din numărul lor având vârste
cuprinse între 12 şi 16 ani, situaţie care a continuat şi în
2012. Viaţa acestor copile se schimbă radical, iar potrivit psihologilor, atât mamele minore cât şi copiii lor vor

rămâne marcaţi pentru tot restul vieţii.
Se cunoaşte că cei mai mulţi părinţi vor să-şi crească în
mod sănătos, în spiritul bunei-cuviinţe copiii, şi să le
păstreze inocenţa. Ce se poate face în aceste condiţii? În
primul rând adulţii nu trebuie să se resemneze din cauză că
internetul joacă un rol central în educaţia sexuală a
adolescenţilor. Aşa cum consideră specialiştii, psihologii,
familia trebuie să-şi îndeplinească mai bine rolul de factor
educativ primordial. Este o realitate că adulţii încă evită să
vorbească despre sex cu copiii şi trebuie să fie mai deschişi
discuţiilor pe această temă de viaţă. Cel mai important lucru
este ca părinţii să rămână în contact permanent cu ce fac
copiii, să comunice cu ei şi să le cultive încrederea că pot să
le spună orice, chiar dacă lor, în calitate de părinţi, nu le
place. Totodată trebuie să le explice, cu multă răbdare
copiilor ce este bine şi ce este rău, ca aceştia din urmă să
discearnă şi să recunoască răul pentru a se feri singuri de el.
Aceste probleme trebuie abordate cu mai mult curaj şi în
cadrul şcolii, al orelor de dirigenţie, cu ajutorul
specialiştilor, al medicilor, vizându-se o educaţie sexuală
sănătoasă.
Este foarte important ca atât părinţii cât şi profesorii să
se familiarizeze atât cu faţa bună cât şi cu cea rea a
internetului înainte de a iniţia o conversaţie cu copiii. În
cadrul lectoratelor cu părinţii se poate discuta cât de grav
sunt afectaţi cei mici de imaginile cu conţinut sexual
explicit care îi influenţează să înceapă viaţa sexuală la o
vârstă la care nu sunt pregătiţi fizic şi psihic şi îşi ratează
copilăria.

Szerekovan Janos

Manuela Enache
Concertul va fi prefaţat, la ora 18:00, de
vernisarea Expoziţiei de pictură pe sticlă
„Carmina Burana” şi de prezentarea cărţii
„Carmine” de Petre Cichirdan.

Gheorghe PANTELIMON
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ALBUM FOTO, DESPRE
ROMÂNIA, INTERBELIC,
APĂRUT LA PARIS
În colecţia Modest Cichirdan, din Craiova, am
văzut-studiat acest album foto, interbelic, cu poze
de excepţională valoare
despre România, album în
limba franceză...Dăm şi
noi, mai jos, două
fotografii cu lucrări din
capitolul „Art moderne”,
semnate de Brâncuşi şi
Verona...
Modest
Cichirdan

RUGĂCIUNEA DIN SUFLET
D

e curând a apărut la prestigioasa Editură Petrescu,
din Râmnicu Vâlcea, volumul de poezii al
scriitorului D. G. Călinescu, “Poezii din suflet”. Prin
publicarea acestei cărţi, editura face dovada unei obiective
interpretări a dreptului la cultură a fiecărui om şi în acelaşi
timp a libertăţii de exprimare.
Dragoş Gheorghe Călinescu s-a născut în Drăgăşani
iar după o pregătire temeinică a urmat o carieră militară
fiind angajat ca ofiţer în cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor. A scris poezie de tânăr de pe
băncile liceului iar acum şi-a redescoperit dragostea pentru lirisim.
Poezia are darul de a ne mişca sufleteşte, ea mută
munţii, la fel ca şi bobul de credinţă. Pentru poet muntele
este o “casă pentru zei”, (O munte) cu turma de miei, cu
apa rece de izvor. Prin poezie omul se îndumnezeieşte, ea
ne ridică mai presus de noi, ceea ce observăm că natura
umană a autorului nu poate fi gândită separat de opera sa.
Cele două naturi; umană şi spirituală se întrepătrund, se
îmbină.
Limbajul poetic oferă cititorului; mărturisiri,
constatări, idei, credou-ri etc. pentru care întrebuinţează
un limbaj adecvat: vis înaripat, lumină, stele, inimă,
iertare, înger, rugăciune etc. Starea de rugăciune este cea
mai aproape de poezie. În această atmosferă creată, poetul

Tors antique

A

MUZEUL DE ARTĂ DIN
CRAIOVA SE AFLĂ ÎN
RENOVARE
Muzeul de
Artă

Teatrul Liric
Craiova, în
fundal
Florin Rogneanu,
directorul muzeului

Pr. Nicolae MOGA

ALEXANDRU TOMESCU
MIRACOLUL VIORII

A.G. Verona,
„Plafond”

Brâncuşi,
„Etude d’enfant”

stă de vorbă cu Divinitatea. Citindu-i versurile, cuvintele
produc o muzicalitate, ceea ce înseamnă că poetul le-a
ales cu grijă pentru a obţine acest efect sonor. În acest sens
Paul Valery într-unul din eseurile sale afirma; “Valoarea
unui poem constă în indisolubilitatea dintre sunet şi sens”.
Poetul scrie o poezie “curată”, esenţială care crează o
senzaţie a vieţii trăite cu un scop.
Distinsul poet e convins că scrisul rămâne, iar “cei ce
scriu cuvinte, / vor rămâne ca pietrele-nflorite”. Autorul
trăieşte cu subtilitate sentimentul trecerii inexorabile a
timpului ceea ce găsim şi în principiul antic al lui Heraclit,
Panatha rei – totul curge, aşa după cum îl întâlnim în
poezia Abstract p. 73 “Totul trece şi dispare / Se
transformă şi apare / Şi din nou se mai repetă / ca un joc
de piruietă”.
Poetul se retrage în poezie din ordinea lucrurilor pe
care o slujeşte zi de zi, zăbovind mai mult în grădinile lui
Sorescu, Blaga etc.
Prin viziunile poetice şi lumea creată din acest volum
de debut, autorul se dovedeşte a fi un condei încercat,
sensibil care-şi dăruieşte prinosul în Numele Sfânt al
Poeziei şi al culturii române, ceea ce este admirabil.

şteptat cu mult interes în seara de 12 noiembrie
2012 Alexandru Tomescu, vioara lui fermecată,
şi-a încântat auditoriul interpretând fără cusur şi într-o
rezonanţă perfectă cele două concerte capodopere ale
celebrului violonist şi compozitor, Nicolo Paganini! Cu
atât, parcă, concertele au fost mai vibrante, vioara
Stradivarius, salutând parcă luxoasa sală a Filarmonicii
„Ion Dumitrescu”, renovată înaintea alegerilor electorale
din vară (inaugurată atunci cu Simfonia a IV- a de P. I.
Ceaikovski sub bagheta dirijorului Ilarion Galaţi şi avândul în sală pe primarul Romeo Rădulescu). După cum se vede
şi din programul afişat iniţial această paradă a muzicii de
vioară a început cu celebra „Semiramida” de Gioacchino
Rossini interpretată de orchestra simfonică a Filarmonicii,
sub bagheta dirijorului Florin Totan, din ce în ce mai
aplecat (şi reuşind) pe caracteristica competitivă a acestui
ansamblu orchestral. Interpretarea „Semiramidei” a
demonstrat încă odată că registrul calitativ al tinerei
orchestre-Meda Stanciuconcert maistru-este din
ce în ce mai bun (cum ne
spunea recent şi maestrul
Totan), dar a pus în
evidenţă şi valoarea (simfonismul) lui Rossini,
compozitor de operă,
însă, care ţinea viaţa
muzicală a Vienei înaintea unui Mozart sau
Beethoven! Aşa de tare
Alexandru
i-a „ambiţionat” Rossini
Tomescu
cu opera sa pe austriecinemţi, încât aceştia au
reconsiderat opera mozartiană-colosală-şi l-au „inventat”
pe Wagner!...
Cum era de aşteptat Alexandru Tomescu a strălucit
(pentru a câta oară!) în cele două concerte de Paganini, nr
1-cel frumos, şi nr 2 - cel inteligent, în toate solourile sale
lăsându-i pe spectatori şi pe colegii din orchestră fără
suflare. Câte nu se pot spune despre Nicolo Paganini... „Il
Diavolo” cum îl numeşte Vinogradov în „Defăimarea lui
Paganini”; un diavol, da, iată partea bună a diavolului,
depăşirea posibilităţilor omeneşti în arta interpretativă a
corzilor şi arcuşului...Paganini când cânta, aplecat în faţă,
jucând pe loc fără să-şi mişte tălpile, semăna cu un diavol:
în acelaşi timp, înfiorând şi plăcând! Sigur, Alexandru
Tomescu, şi vioara sa Stradivarius impresionează tot aşa,
pe oricine şi oriunde, chiar şi în staţiile de metrou,
experienţă unică; ba nu, a mai făcut-o cineva, la metroul
din Washington; la al nostru, Tomescu, adunând 100 de
dolari! în jumătate de oră...la al americanilor, strângându-

se, în aceeaşi perioadă de timp, 30 (Alexandru Tomescu la
metrou-You Tube-16 aprilie 2009)! Timp de cinci ani,
până astăzi-27 11 2012, Alexandru Tomescu a avut şansa
să-şi desfăşoare talentul pe acest instrument de aur, dănd
viaţă şi interpretând pentru întreaga ţară celebrele Capricii
de Paganini şi multe, multe altele, un repertoriu care a stat
numai la îndemâna marilor interpreţi. Astăzi, Alexandru
Tomescu are 35 de ani şi este considerat, probabil, cel mai
bun violonist român...
„Alexandru Tomescu: Într-adevăr timpul a trecut foarte
repede; nici nu ştiu când au trecut aceşti primi patru ani cu
vioara Stradivarius (Gheorghiu Dej-prin Ion Voicu-a
cumpărat-o din Elveţia-casa de lutieri Verrault, în 1956, o
vioară Stradivarius Elder 1702, pentru interpretul român. în
2007 statul i-a încredinţat vioara, pentru cinci ani, lui
Alexandru Tomescu n.n). A fost şi este o perioadă de
activitate extrem de intensă – foarte multe concerte,
înregistrări, turnee… A fost o
descoperire
reciprocă
–
descoperind vioara m-am
regăsit pe mine, ca violonist
mai bun, mai dinamic, mai
îndrăzneţ. Pare un lucru
intimidant să ţii în mână o parte
a patrimoniului României, dar,
când realizezi că de fapt este un
instrument
extraordinar,
lucrurile se schimbă. Foarte
multă lume nu poate trece de
acest prim prag al vizibilităţii
viorii: este foarte scumpă,
foarte preţioasă, unică în
România. Pentru mine este un instrument cu capacităţi
ieşite din comun ce îmi deschide mie şi celor care mă
ascultă porţi nebănuite. (…) Vioara m-a atras de la bun
început; era pur şi simplu cea mai grozavă jucărie. Trebuia
s-o am neapărat. Într-un final i-am convins pe părinţii mei
că, în loc de doctor sau avocat, vreau să mă fac violonist!
Niciodată nu am fost forțat sau pedepsit să studiez, aşa cum
citim de multe ori în biografiile romantice ale lui Paganini.
Mie pur şi simplu mi-a plăcut să cânt la vioară şi îmi place
din ce în ce mai mult! Este atât de simplu! (…) Îmi place
mult să cânt la pian şi la orgă – sunt instrumente ce-ţi oferă
o bogăție de sunete altminteri greu accesibile viorii. Am
avut la un moment dat o studentă ce cânta la violă – am
descoperit atunci cu mare plăcere un instrument mai
apropiat de violoncel, ca timbru, decât de vioară.
(…)Serios vorbind, sunt o mulţime de alte domenii care
m-au atras şi mă atrag în continuare. Asia este una dintre pasiunile mele de foarte mulţi ani. După ce am învăţat
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singur limba coreeană, am început, cam timid – din cauza
lipsei timpului, studiul limbii chineze. Este o cu totul altă
lume acolo, un alt mod de a gândi şi de a privi lumea – o
experienţă fascinantă. Dincolo de exotismul acestor culturi, respectul de care se bucură muzica clasică la ei este
cu mult peste ceea ce trăim noi aici, în Europa. Îmi place
să fac fotografii, am avut la un moment dat propriul laborator foto în mansarda bunicii mele, îmi plac evadările în
natură, matematica, literatura, chirurgia – cred că m-ar fi
pasionat în mod deosebit.
Dar, dincolo de toate acestea, marea pasiune a vieţii
mele este muzica. Sunt convins că, dacă prin cine ştie ce
întamplare sau concurs de împrejurări aş fi devenit
fotograf sau medic ori explorator, în cele din urmă tot la
muzică aş fi ajuns (interviu Carmen Eberhat, 27 11
2011)”.
Violonistul Alexandru Tomescu a fost investit pe 3
octombrie 2012, Ambasador al Bunavoinţei (Goodwill

Ambassador) de catre Guvernul Republicii Coreea
reprezentat de Ambasada acestei ţări la Bucureşti.
Investirea a avut loc în cadrul ceremoniei dedicate Zilei
Naţionale a Republicii Coreea, care s-a sarbatorit la
Ateneul Român...
Vrând să subliniem marea pasiune a lui Alexandru
Tomescu pentru muzică încheiem materialul nostru
menţionând că valorosul violonist este componentul
formaţiei camerale “Romanian Piano Trio” împreună cu
Horia Mihail - pian şi Răzvan Suma-violoncel...Marii
instrumentişti se recunosc după cum se caută între ei
pentru ca în formaţii restrânse: cvartete şi triouri să se
pună în slujba celei mai sublime şi valoroase forme de
interpretare: muzica camerală, cea în care atât muzicianul
cât şi melomanul participă direct la actul de naştere al
creaţiei sonore...Nu poţi să iubeşti cu adevărat muzica, nu
poţi să te declari cunoscător, dacă nu treci pragul acestei
formule artistice!
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EXPOZIŢIE DE PICTURĂ ŞI
LANSARE DE CARTE ÎN
DESCHIDEREA
FESTIVALULUI „CRAIOVA
MUZICALĂ”

p cickirdan

Gh. Cărbunescu, M. Sporiş şi
D. Ciobotea, comentând cărţile

AMINTIRI DIN RAMNICU-VALCEA
Friederika RENER-POP

A

ni de liceu, frumoşii ani de liceu….Am fost elevă la
liceului “N.Balcescu”pe atunci-între anii 1962-1966.
Au fost ani f.frumoşi, pe care mi-i amintesc f.bine, încărcaţi
de evenimente şi de trăiri specifice adolescenţei. Am avut
colegi buni, unii minunaţi, am legat prietenii, care durează
peste ani. Peste caţiva ani vom sărbători 50 ani de la
terminarea liceului şi de multe ori mă gândesc cum au zburat
atât de repede aceşti ani?
Am petrecut anii de liceu în două clase, mai întâi la
“A”doi ani, apoi din clasa a X-a, la “C”. Ca urmare, am două
rânduri de colegi pe care i-am cunoscut f. bine. Prietenii din
copilarie -gradinită, şcoala
elementară au cam ramas
în clasa “A “ aşa că am fost
cam stingheră la început în
noua mea clasă. Am ratat
multe din şotiile colegilor
mei de la secţia umanistă,
se pare că ei s-au distrat
mult mai bine după plecarea mea la “real”, dar
aflu mereu la întalnirile de
peste ani diverse “faze” Întâlnirea de
40 de ani
povestite cu mult haz de cei
“vinovaţi“ de ele, care fac
deliciul acestor întâlniri.
Ne-am întâlnit din 10 în 10 ani cum se obişnuieşte, dar de
la 40 ani am fixat o întalnire în fiecare primă sambătă din luna
iunie şi văd că într-un cerc mai restrans reuşim să ne vedem şi
să povestim cum a mai trecut un an de viaţă….
Ţin să aduc pe aceasta cale mulţumiri colegilor care sunt
sufletul acestor întâlniri, sacrificând timp, nervi de multe ori,
numai să ne vadă împreună şi anume: prof.Gh. Şuşcu cu soţia,
prof.Ileana Scărlătescu-Şuşcu, ing. George Roibu, Adrian
Belivac, dr.Rodica (Luca) Păunescu, prof. Larisa Calmulţchi
şi probabil încă mulţi alţii, care ajută în diverse feluri la
reuşita întâlnirilor noastre.
În liceu, am fost poate prea preocupată să învăţ bine, asta
a ţinut şi de faptul ca mama mea era profesoara liceului şi
voiam tare mult să fie mândră de mine. Din acest motiv, cred
că nu am savurat aceşti ani atât de importanţi în viaţa oricarui
tânăr, cum au făcut-o unii din colegii mei. Oricum îi invidiez
pentru năstruşnicele amintiri din acea perioadă. Anul trecut, la
intalnirea de 45 ani ,dupa revederea de la scoala a aparut si o
echipa a televiziunii locale,care a intervievat câţiva absolvenţi
ai liceului.reporterul voind să prindă atmosfera acelor timpuri
m-a rugat să povestesc ceva nostim din anii de liceuintrebarea a sunat cam aşa”Ce făceaţi în acei ani???”Primul
răspuns care mi-a venit în minte a fost-învăţăam”.,dar în zadar
am încercat să-mi amintesc vreo întâmplare hazlie, nu a fost
chip. M-am blocat complet, s-a facut un vid total în cap, asta
şi pentru faptul ca eu personal nu am iniţiat nici o astfel de
întâmplare, ci numai participam alături de cei mai pontoşi
colegi. Tânărul reporter a realizat că m-a pus în încurcătură cu
o astfel de întrebare şi a virat spre-“Ce profesori v-au impresionat în liceu?”acesta fiind domeniul îin care am putut să mă
desfăşor, cum doream. Normal că odată revenită în sala de
petrecere mi-au venit în minte o mulţime de nostimade,dar a
fost prea târziu…. Dacă mi-a plăcut să învăţ, nu m-am
considerat o “tocilară” (deşi cred că mulţi m-au catalogat în
acest mod) asta, pentru că eram atentă la ore şi nu trebuia să
depun un efort prea mare la efectuarea temelor de acasă.
În anii de liceu am citit mult, căci pe urma, la facultate nu
prea a mai fost timp de aşa ceva şi am avut diverse alte activităţi.Cel mai mult mi-a plăcut cea de speakeriţă la emisiunea locală de radio, unde alături de colegii şi prietenii meiDoina Sofia şi Lucian Băescu, sub îndrumarea profesoarei
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Stefănescu citeam diverse materiale despre acţiunile din zona
noastră şi selectam muzica. Bineînţeles nu ratam nici o
activitate la sfârşit de săptămână de la liceu, care era cuplată
cu dans şi diverse concursuri.
Am avut o pasiune pentru lumea cinematografică, vizionam aproape toate filmele ce apăreau la cele doua
cinematografe din oraş şi eram destul de avizată referitor la
actori, regizori etc. Am şi participat la un astfel de concurs,
unde alături de colegii mei ne-am pregatit serios pentru lupta
cu echipa celuilalt liceu, din care am ieşit învingători.
Am spus că în liceu am avut prieteni foarte buni. Dintre
aceştia, aş dori să amintesc pe cei de a caror prietenie m-am
bucurat doar în anii de liceu, dar pe care d-l prof.Sorin Oane
îi aminteste în cartea sa “Colegiul national Alexandru
Lahovari” la capitolul
“foşti elevi-evidenţiaţi în
diferite domenii” şi anume
:Coca Bloos, talentata
noastră actriţă. Deşi cu doi
ani mai mare decât mine,
am fost bune prietene în
anii de liceu şi i-am
întrezărit talentul înca de
pe atunci. Viaţa ne-a
despărţit, ea a fost studentă
la Cluj, eu la Iaşi, aflam
noutăţi mereu în vacanţe de
la mama ei şi fiecare şi-a urmat drumul. I-am urmărit însă
atent drumul ascendent, am ştiut mereu în ce piese era
distribuită, filmele le-am vizionat, dar nu am mai reuşit să
reiau legătura cu ea, deşi am locuit 40ani la Ploieşti.
Al doilea prieten, poate prea mult spus prieten, mai mult
coleg, a fost Sorin Tudoran, care a venit în liceul nostru, cred
că în ultimii doi ani. Eram colegi de clasa şi locuiam f.aproape
unul de altul. Cum Sorin, încă din acei ani nu avea interes
decât pentru chitară şi muzică, m-a ales pe mine să-l ajut cu
lecţiile şi astfel, în fiecare seară (spre disperarea părinţilor
mei) se înfiinţa, după ce termina repetţtiile cu formaţia pe care
o conducea- Lotus- să copieze temele pentru a doua zi. Eu îi
livram pe rând caietele de mate, română, franceză, fizică,
chimie, rusă şi totdeauna grăbit, în loc de mulţumire mă mai
alegeam şi cu observaţii de genul: De ce ai scris aşa de mult?
”O dată a copiat până şi o tema la desen, pe care prof. Sandu
ne-o dăduse pentru nota de sfârşit de semestru. Aveam multe
discuţii cu părinţii mei din cauza acestui coleg, destul de
original de altfel, pentru că ei erau de părere ca nu-l ajut deloc
, lasând să copieze munca mea. Probabil că aveau dreptate,dar
cum viaţa lui este muzica, nu-l puteam condamna. Nu mai ştiu
nimic despre el de la terminarea liceului.
Am avut mulţi prieteni, care spre regretul meu nu mai sunt
de mult printre noi-unii prieteni de la gradiniţă şi şcoala
elementară. Amintesc pe câtiva dintre ei a căror dispariţie
mi-a produs o mare suferinţă: Eugen Cornilescu, Mariana
Nicolaescu, Costica Aslan, Mihaela Tarfuică şi de la Şcoala de
muzică-Liana Diaconescu(Florescu). Am aflat şi despre alţi
colegi care ne-au părăsit,de multe ori cu mare întarziere. Şi
acum sunt în legatură cu o serie de colegi care au ramas în
Râmnic şi prin telefon sau pe net aflu noutaţile de acasă.
Gândindu-mă la aceşti prieteni trebuie să spun ca majoritatea
sunt cei cu care am fost împreună de la gradinită, şcoala
elementară, liceu… Aşadar, ne cunoaştem cam de …60 ani !
ce nu pot să înteleg, este faptul că mulţi colegi care locuiesc
în Râmnic nu onorează întâlnirile noastre cu prezenţa lor…
Oare pentru ei tinereţea şi anii de liceu nu mai înseamnă
nimic??
Eu voi continua, atâta timp cât voi fi în stare, să răspund
mereu “prezent“ la apelul colegilor mei….Un drum, deşi mai
lung acum (m-am mutat de un an la Oradea) la Râmnic va face
să-mi bată inima mereu de bucurie…

Mircea Suchici, P. Cichirdan, Ştefan Bazilescu

Florea Firan,
Marcel Voinea...

Gh. Fabian şi Modest
Cichirdan, apreciind lucrările

POSADA 682 ANI
EDIŢIA A XII-A

Maria Şufană, Nicu Almaşi
şi Marian Pătraşcu

Mihai Popa

Ovidiu
Dinică

LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
LANSARE DE CARTE
PETROŞENEANĂ
O adevărată şezătoare: muzică-balet-lansare
carte a fost prezentată la Biblioteca Judeţeană în
organizarea Academiei Olimpice Filiala Vâlcea şi
a Societăţii Culturale « Anton Pann » director,
cunoscutul arbitru internaţional, Nicolae Dinescu,
în faţa unei săli arhipline, pe scaune şi în picioare,
elevi şi studenţi, plus membrii Societăţii
A.P.…Conducerea Bibliotecii ar trebui să nu
permită supra aglomerarea sălilor de conferinţe,
aşa cum, nici în vehicolele de transport, în comun,
nu se permit călători în picioare…După
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Primarul
Gheorghe Ile

Itinerar cultural

PURTĂTORUL DE CUVÂNT,
BAGHETA ŞI CLOPOŢELUL
Mihai SPORIŞ

Î

Ştefan Nemecek

Gh. Niculescu

spectacolul de varietăţi, decernarea premiilor şi
diplomelor de excelenţă, cadourilor, Ştefan
Nemecek, cunoscut scriitor şi publicist din Valea
Jiului-Oraşul Vulcan şi-a prezentat cărţile. Au fost
prezenţi din partea
autorităţilor!
Viceprimarul
Gh Ioniţă
viceprimarul
Gheorghe Ioniţă şi
scriitorul Traian
Dobrinescu-candidat la parlamentare, iar domnul
Nemecek a fost
însoţit şi susţinut
de primarul Oraşului
Vulcan,
Gheorghe Ile, şi de
scriitorul Gheorghe
Niculescu. Am reţinut pentru cititorii revistei noastre, din inteligentul cuvânt al viceprimarului Ioniţă:
- Referitor la cartea
«Dictatura toleranţei,

Nicolae
Dinescu

toleranţa dictaturii» (a domnului Nemecek n.n)
trebuie să afirm că sunt de acord cu dictatura
toleranţei, dar nu pot fi niciodată de acord cu
toleranţa dictaturii; nu pot fi de acord decât cu
dictatura legii şi dictatura bunului simţ!...Delir de
aplauze!

EXPOZIŢIE DE SCULPTURĂ A
MEMBRILOR „HAR”-TABĂRA
DE SCULPTURĂ DE LA
MUZEUL SATULUI
În această toamnă a avut loc o tabără de
sculptură, la Muzeul satului, cu participanţi din
Bucureşti şi Vâlcea organizată în cadrul
programului HAR al Muzeului Judeţean Vâlcea.
Mai puţin importante fiind numele autorilor,
aceştia au ţinut să nu şi le etaleze, nici pe ale
lucrărilor...O să le dăm noi
pe al beneficiarilor vâlceni:
Tiberiu Aniniş, muzeograf, şi
Felix Sima, poet.

n lumea formală a instituţilor, cu ierarhii şi cu posturi
definite, un purtător de cuvânt se alege special şi i se
atribuie însărcinări clare, cu limitări bine precizate. Aici va fi
vorba despre asumarea benevolă a sarcinii de-a duce vorba,
uneori cuvânt scris, spre folosul oamenilor, despre oamenii din
preajma noastră, despre un alt fel de purtător de cuvânt. În
această situaţie vocea dominantă din grupul informal, este
chiar un fel de conştiinţă a grupului care se exprimă în mod
natural. Această conştiinţă de sine, discutând sistemic, este
reacţia firească a sistemului care îşi impune o linie de conduită,
adică un fel de autoreglaj. Un grup chiar spontan fiind, are
nevoie de o linie directoare, de-o relaţionare cu înconjurătorul,
de o comunicare interioară, de-o ierarhizare internă.
Necesitatea acestor purtători de cuvânt, când îşi asumă
rolul, să facă aşa numita critică de întâmpinare? Este
indiscutabilă! Sunt mai mult decât vocile blânde de bunvenit,
adică prea superficiala încadrare, după părerea noastră, în critica de întâmpinare. Ei au un rol mai complex şi esenţial diferit
faţă de un Torchemada al realizării lucrării de artă (ca arta
pentru artă, ar fi spus un estetician celebru !). Sunt un fel de
agenţi imunitari ai sistemului care i-a produs, şi pe care îl
reprezintă, asumându-şi viaţa lui şi luptând pentru împlinirea
scopului pentru care s-a constituit. Un sistem construit prin
unirea liberă a unor voinţe şi putinţe creatoare, fără limitarea
libertăţii de expresie, cum sunt asociaţile şi
fundaţiile culturale, îşi creează omogenitatea preponderent pe conexiuni afective,
prin punţile interpersonale, pe afinităţi
comune şi multă reciprocitate. Aceşti
purtători de cuvânt, în grupurile informale
sunt de fapt liderii autentici care îşi asumă
conştienţi şi responsabili, misiunea
grupului. Ei devin şi sunt identificaţi din
exterior ca fiind conştiinţa proprie a
grupului, şi acţionează în folosul grupului
reprezentat. Ei produc puncte de vedere în
interiorul
grupului,
consolidează
coeziunea prin reacţile pozitive (articole,
recenzii, luări de poziţie publice în
legătură cu colegii de asociaţie,
evidenţiere în lucrările proprii a meritelor
celorlalţi, etc.). Apreciază, stimulează,
încurajează, retuşează prin ironii blânde, corectează prin
umorul dozat, critică mai dur, prin anestezia… biliardului,
lăudând apriori lucrările viitoare şi câte altele în spiritual unui
conducător înnăscut. Liderul conştient de situaţie poate tăia în
carne vie, când cancerul riscă să se instaureze prin deturnarea
misiunii care a format grupul, uneori pentru o dinamică a
grupului, în logica non-monotoniei, impune proiecte noi şi
chiar o nouă viziune, cu un necesar… alt purtător de cuvânt .
Cel ce face recenzia, cronica unei cărţi, unei expoziţii, unui
eveniment este întotdeauna un om disponibil. El îşi face timp
să recepţioneze un mesaj şi apoi să dea ecoul, mereu aşteptat
de cel ce a strigat. Muzica răspunsului descoperă prietenul,
sfătuitorul, cârtitorul, omul de bine şi jandarmul, cu toţii, dintro anumită privinţă, oameni care te-au băgat în seamă. Lăudat,
poate atenţionat, vrei să afli punctul de vedere al criticului şi
despre alţii. Atunci le citeşti lucrările şi observi evaluarea
critică, dinspre aceaşi …instanţă. Apar competiţii, dezbateri,
ierarhizări interioare, se formează o conştiinţă a valorii de sine,
a grupului şi creşte, în mod natural, calitatea prestaţiei
culturale. Da! Sunt necesari aceşti lideri, care comunică în
interior şi sunt prin lucrările lor adevăraţi purtători de cuvânt
pentru lumea de lângă.
Am privit înspre trecutul apropiat şi am observant în mediul cultural vâlcean, în asociaţile culturale, chiar în instituţiile
de cultură (indiferent de conducerea în scaun!) oamenii de
serviciu, prin cărţile lor dedicate, ca bilanţ al unor etape
parcurse. Nume intrate în conştiinţa publică: Nicolae Mazilu,
Nicolae Jivan, Marin Bulugea, George Achim, Petre Petria, Ion
Măldărescu, Costea Marinoiu, Ilie Gorjan, Petre Cichirdan,
Fenia Driva ş.a ne stau mărturie. De aceşti oameni sunt legate
fapte culturale ce vorbesc despre, cărţi tipărite, reviste,
dicţionare, antologii, emisiuni culturale la TV locale, rubrici
culturale în presa locală cotidiană şi periodice, dar mai ales
întreţinerea unui suflu cultural pentru spiritul asociativ al
forţelor culturale locale, la momente de cumpănă. Marca
personalităţii lor este evidentă, în substanţa cărţilor dedicate.
Prieteni, de dincolo de Râmnicu Vâlcea, adeverind vecinătăţile
cu cercuri mai largi de cuprindere, au observat la rându-le
emulaţia culturală râmniceană şi au dedicat cronici importante
autorilor vâlceni. George Mirea, Florea Firan, Constantin
Dârţu şi evident, Gheorghe Păun conştiinţa argeşeană a CICului şi mai nou a revistei “Curtea de la Argeş”, alături de alţii.

Purtătorul de cuvânt, cu atributele lui de lider informal, are
specificitatea personalităţii sale şi a preocupărilor sale curente.
Petre Simion Cichirdan, bunăoară, polivalent fiind, ne-a dăruit
trei volume de cronici de interferenţa artelor, după ce ne va fi
dat propria reflexie într-o oglindă… biografică asupra artei
despre care face vorbire, dar şi proba personală de implicare în
arte în general: grafică, desen, sculptură, poezie, eseu. Dar el,
lider informal este şi făcător de reviste, cenacluri ale artelor,
organizator de evenimente, conducător de asociaţii culturale,
editorialist etc. Ca proprie experienţă, circumscrisă temei, am
realizat “Printre oameni şi Cărţi” şi “Omul trebuie Iubit”, în
perioada de relansare a Societăţii Culturale Anton Pann, dar şi
ca lidership asumat la “Cercul de la Râmnic: România Grădina
Maicii Domnului”, unde anual trebuia să producem “Buletinul
Informativ”, ca un fel de dare de seamă. Apoi, ca partizan al
recuperării istoriei dacilor, a marilor evenimente şi a
personalităţilor marcante ale istoriei neamului, mi-am asumat
să comunic în spaţiul public, să iau atitudine, ca voluntar de
serviciu (lucru constatat de Primăria Râmnicului în 2011!),
despre… istorie.
Din aceste considerente, dumirire de sine de fapt, ca un
argument în plus pentru întărirea demonstraţiei, am cercetat
darul lui Gheorghe Păun: “Cărţi şi Autori”, carte apărută în
2012 la Editura Tiparg. Am citit cu plăcere cartea cu avantajul
cunoaşterii prealabile a autorului, a multor cărţi cu autorii lor,
cu recenziile la îndemână, posibil de pus în balanţă cu propriile
păreri. Au fost mulţi autori cărora le-am citit
cărţile, multe evenimentele la care voi fi fost
prezent. Pe autorul, Gheorghe Păun, îl
constatasem de mult lider cultural şi… purtător
de cuvânt, dar şi ca poet şi eseist remarcabil.
Intersecţia noastră în lucrarea editată conţine
multe nume: George Baciu, Ion Hiru, George
Tei, Cristina Onofre, Gheorghe Răducanu,
Florea Firan, Zenovia Zamfir, Petre Cichirdan,
Solomon Marcus, Aurelia Corbeanu, George
Corbu, Petru Soltan, Vasile Tonoiu, Nelu
Barbu, Alexandru Surdu, Dinu Săraru, Mihai
Cimpoi şi lista, reconstituită din memorie, este
mult mai lungă… Din cuvântul său introductiv,
autorul ne confirmă că a acţionat dintr-un
imbold natural, fără program, platformă, fără o
anume sistematizare. Într-adevăr cartea se constituie într-un feed-back (vorbeam de ecou!)
prietenesc. Nu face critică literară, declinându-şi expertiza, dar
îşi spune părerea asupra ceea ce-i place, văzând în fiecare carte
(onestă! s.a)un posibil prieten, o bucurie, un câştig. Să nu fie
aici un îndemn să iubim cărţile şi oamenii? Cititul cărţilor?
Desigur o dulce zăbavă cândva, după spusa cronicarului, este
azi o relocare a timpului disponibil, voinţă de-a fi consecvent
unei căutări de adâncime, pe cont propriu, când mineritul se
face la suprafaţă şi ni se dăruiesc pe tavă informaţiile căutate
de tehnologia modernă, atrofiindu-ne puterile descifrărilor.
Prima impresie asupra cărţii? O mare dragoste de oameni
şi de locurile sale dragi. A-i citi pe ai tăi într-un ocean de
literatură cu autori celebrii este un semn al respectului de sine,
faţă de huma din care ai fost plămădit. Este o nevoie interioară
de-a expira ecoul sufletului, adică răspunsul la ceea ce
inspiraţia a preluat din ritmicitatea înconjurătorului. Iubitor
fiind, ( adică…amator!) de cei între care te afli, nu poţi să te
consideri expert (nema propheta in patria sua!) ca o religie a
interiorităţii care proclamă dogma, lege incontestabilă pentru
cel ce crede. Arbitrul trebuie să fie exterior sistemului. Aşa
procedează şi eruditul matematician, recunoscut academician ,
omul cu o conştiinţă culturală rafinată. Criticul literar este un
cerber al formei, un gardian aflat de pază pe contur, rece ca o
santinelă, gata să tragă în cel ce nu ştie parola de intrare. El
răspunde comenzii din afară… Citadela (frumoasă şi cea a lui
Saint-Exupery!) se apără cu nesomnul strajei aflată după
metereze. Ea ştie că potrivnicii sunt în exterior şi că pe cei
dinlăuntru îi apără cu trezia sa. Gheorghe Păun este în
interiorul mişcării culturale locale, în Uniunea Scriitorilor din
România, în Academia Română, dar şi în organisme
specializate internaţionale. Are atuul de-a fi simultan
întramuros dar şi în conturul foarte larg cu multe alte citadele
prinse într-o plasă integratoare. Această poziţionare îi permite
rolul de dirijor într-o orchestră cu oamenii de cultură
orchestranţi. Invocând modelul orchestrei consatăm că sub
bagheta ca un clopoţel, CIC-ul va fi fost în multe locuri în afara
curţii şi că între soliştii invitaţi vor fi fost şi oameni din lumea
largă. Să mai spunem că Neagoe Basarab, aflat în ceata
sfinţilor, adică în lumea informală , topit în medalia de lut
adevereşte trecerea tuturor, cu ofrande, prin clubul
iubitorilor… Cartea despre cărţi şi autori este iubire dăruită de
dirijor celor ce s-au dăruit culturii în folosul tuturor. Să
mulţumim lui Gheorghe Păun pentru toate faptele lui bune.

noiembrie 2012
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ANTIM IVIREANUL” VÂLCEA
Biroul „Informare bibliografică şi documentară”
COLECŢIA „Personalităţi naţionale şi internaţionale” în trecere prin vâlcea”

MARTHA BIBESCU
Nr. 19 2012 ISSN 2285 – 7664, ISSN-L 2285 - 7664

pentru ce miresele Dumnezeului cel viu
se îmbracă în toate ţările ca nişte
Cum ar putea să piardă un
Din „Cuvânt înainte” la cartea de văduve?
asemenea soţ?
memorialistică „Izvor. Ţara sălciilor” Mi-au făcut un loc în stupul lor. Voi
locui într-o chilie anume, care îmi este
artha Lahovary, fiica lui Ion Lahovary şi a întotdeauna rezervată în preasfinţitul lor
Smarandei – Emma, născută Mavrocordat, a venit han.
pe lume într-una din acele familii legate prin sânge şi alianţe
Utrenia, în toiul nopţii. Mai întâi, în
cu câteva din cele mai vechi familii româneşti şi europene.
aerul
rece de la ora unu noaptea răsună
Bărbaţii din familia Lahovary au deţinut un loc de frunte în
toaca
de
aramă, apoi cea de lemn. Are un
viaţa politică a României din jurul lui 1900. În afară de tatăl
ritm
de
dans frenetic, îndrăcit, făcut
său, Ion Lahovary, care a fost ministru de externe, preşedinte
anume
pentru
a pune imediat sufletele în
al Senatului şi ambasador al României în Franţa, încă doi
mişcare.
fraţi, Alexandru şi Jacques, au avut funcţii înalte în stat în
Apare umbra şovăielnică a unei
ultimul deceniu al secolului alXIX-lea.
călugăriţe,
şoricel scăpat din cursă, care face prudent ocolul
Căsătoria ei la o vârstă fragedă cu George – Valentin
bisericii
înainte
de a intra. Apoi vin şi celelalte, ghemuite
Bibescu, nepot direct al domnitorului Gheorghe Bibescu,
unele
într-altele
şi înfrigurate, ca nişte femei care au fost
descendent el însuşi al unei vechi familii europene, stârneşte
trezite
din
somn.
Au răspuns cu supunere acestui zgomot
senzaţie în lumea aristocratică din Franţa şi din România,
pătimaş,
care
imită
bătăile inimii şi le cheamă afară, noapte
revenindu-i titlul de principesă, devenind şi proprietara
de
noapte.
palatului de la Mogoşoaia şi a conacului de la Posada. Tot
Biserica e plină de umbre greoaie, pe care de-abia le clatină
prin căsătorie, devine vară cu alte două personalităţi feminine
licărirea
câtorva lumânărele. În acest soi de peşteră plină de
româneşti, Ana – Elisabeta Brâncoveanu, contesă de
comori
vetuste
şi venerate, călugăriţele se furişează sub
Noailles, şi cu Elena Văcărescu.În 1945 s-a stabilit definitiv
oblăduirea
bătrânei
stareţe, maica Epifania. Se aşază în
în capitala Franţei, stingânduse din viaţă la 28 noiembrie
stranele
din
naos,
unde
fiecare îşi are alveola ei, precum un
1973, în plină activitate creatoare. La dorinţa sa, rămăşiţele
sâmbure
negru
într-un
fruct.
pământeşti se odihnesc sub o lespede de piatră în cimitirul din
Maica Agripina şi maica Matrona mă conduc la locul meu.
Menars, pe valea Loarei, la umbra castelului ce a aparţinut
Litanii de femei, cântări de laudă şi rugăciuni care
soacrei sale, prinţesa de Caraman – Chimay, cea pe care o
alternează;
sub o lămpiţă coborâtă pe un scripete deasupra
supranumise, într-o carte a sa, „o nepoată a lui Napoleon”.
capului, maica Varvara, care urmează să spună rugăciunea, ia
o carte, o ţine larg deschisă şi, fără a citi din ea, interpelează
Anca–Maria CHRISTODORESCU cerul. Surprinzătoare volubilitate! Cuvintele tumultuoase îi
ies din gură, învălmăşindu-se. Nicicând o fiinţă omenească nar putea vorbi atât de repede, menţinând atâta timp un
asemenea debit. În discuţii, femeile speră întotdeauna să
câştige prin viteză şi să pună o mulţime de cuvinte în locul
Există în Franţa un ţinut numit l’Avallonnais, nume argumentelor serioase.
încântător, a cărui traducere aproape literară este: Vâlcea,
Cum îşi mai zoreşte implorările, maica Varvara! Cum se
valea dintre văi, ţinutul învălurit.
mai grăbeşte! Repede, repede, să-i luăm auzul lui Dumnezeu,
Până departe, unde cerul se înfrăţeşte cu pământul, vezi par a spune celelalte, care-i răspund cu aceeaşi iuţeală.
înşiruindu-se valuri de pământ care, asemenea celor de apă,
Puhoiul de rugăciuni duce cu sine, ca pe nişte flori, ca pe
sunt albăstrui şi străvezii, păstrând forma şi culoarea valurilor nişte frunze pe care le recunosc din fugă, prenumele ctitorilor
înălţate, doar că au încremenit. Dar va fi de-ajuns să mânăm bisericii, ale fiilor şi fiicelor acestora. Legământul este încă
caoo în galop, pentru ca, de îndată, dealurile să alerge, valabil, făgăduielile sunt încă respectate. De secole întregi, an
încălecându-se în întâmpinarea noastră, aşa cum ar face şi după an, în toate zilele şi în toate nopţile, maicile se roagă:
talazurile mării; iar eu, care ador marea,mă las îmbătată de pentru Constantin Voievod şi Maria Doamna, pentru coconii
această nălucire, măgulită şi de faptul că, supuse voinţei lor preaiubiţi, ale căror diminutive sunt şi acum înşirate cu
mele, valurile acestea se opresc când mă opresc eu, şi aleargă glas tare sub aceste bolţi răsunătoare: Constantin şi Ştefănică,
iar când vreau eu.
Radu şi Matei, Maria şi Ancuţa, Ilinca, Bălaşa; şi Smaranda,
Aici, văile îşi poartă drumurile ca o cunună, pe frunţile domniţă pe care meşterii au zugrăvit-o mereu cu un trandafir
dealurilor; aici, fiecare copac se pune în valoare; aici, crucile în mână pentru că, fiind mezina, ultima născută şi cea mai
mici din lemn, pictate şi însemnate cu pisanii, înfloresc iubită, au pierdut-o cea dintâi şi s-a stins prima, la vârsta de
spontan din sânul candid al unei ţări deschise la toţi zeii, răsar treisprezece ani.
pretutindeni din pământ ca ciupercile, în greupuri de câte
Mormântul ei se află aici, cum intri în biserică, sub o
patru – cinci, ca floricelele fără frunze ale primăverii lespede fără inscripţie, pe care nu se văd decât nişte trandafiri
timpurii, sublimele brânduşe.
săpaţi în piatră întru pomenire.
Aici, la marginea drumurilor vezi troiţe, un fel de căsuţe ale
Familia aceasta nefericită este înfăţişată aici, pe o frescă din
sfinţirii care adăpostesc ba o cruce, ba o icoană, ba o fântână. interiorul bisericii, în veşminte de sărbătoare şi cu coroanele
Aici, femeile stau în prag şi torc din nişte furci uriaşe; cum în pe cap, părinţii ca şi copiii, aşa cum apare şi în alte locuri, pe
această după-amiză vremea s-a stricat, le văd torcând în dosul zidurile celor treizeci şi nouă de biserici pe care le-a ctitorit
unei perdele fine de ploaie.
în ţară, ca să-i fie iertate bogăţiile şi mărirea. Zadarnic însă!
Când ajung la mănăstirea Horezu, pe cerul limpede şi Numeroasele lor fapte bune n-au atârnat în balanţă. Cerul a
întristat se aprinde o stea cu licăriri verzui.
îngăduit ca domnitorul creştin, trădat de rude pizmuitoare, să
cadă în mâna turcilor. Sultanul a poruncit ca fiii să fie ucişi
sub ochii tatălui lor. Când au fost să moară, copiii
descumpăniţi îi puneau întrebări, căci erau tineri şi se
îndoiau. Dar el le răspundea cu tărie că trebuiau să aleagă
Ziduri ca de cetate, văruite, chilii care dau într-un pridvor moartea, nu viaţa.
Apoi gloata de păgâni se năpusti asupra trupurilor tatălui şi
cu arcade mergând de jur – împrejurul clădirii rectangulare;
în mijloc, o biserică împodobită cu picturi, a cărei intrare e copiilor; iar câinii din Istambul s-au încăierat pe măruntaiele
străjuită de un copac ce pare ireal, născocit de un decorator lor…
La auzul numelui ctitorilor şi ocrotitorilor mănăstirii,
ingenios pentru a răspunde unei plăsmuiri de poet: „Un brad
visa la un palmier”. Din vârful trunchiului răşinos, ce se călugăriţele s-au închinat cu toatele, apoi au bătut mătănii:
înalţă foarte sus, se unduiesc, cu gingăşia unor pene, crengi mai întâi s-au lăsat în genunchi, apoi au pus palmele jos şi sau aplecat să sărute pardoseala şi de trei ori au repetat
asemănătoare unor frunze negre de palmier.
Când cobor din trăsură, mă întâmpină o bătrânică cu braţe preacucernica gimnastică.
La sfârşitul slujbei, maicile ies din strane, iar eu descopăr
scurte, tremurând ca o sclavă centenară. Apoi vin cu toatele,
cincizeci şi opt câte sunt, în rasele lor negre şi purtând un în umbra alveolelor o întreagă instalaţie de perniţe care le
comănac tras pe frunte, prea mic pentru forma capului şi prins îngăduie să să se rezeme, să îngenuncheze şi să se aşeze
pe sub bărbie cu o basma neagră precum cea a Uţei. Oare confortabil, ca în puf. Fiecare şi-a făcut cuibul ei şi aproape
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ARS MUNDI
că mi-e ciudă de viclenia cu care aceste
bătrâne creştine din Orient îşi respectă
tabieturile!
Ies şi eu, ca să le văd ieşind, umbre
rotunde şi negre, umbre deşarte, care se
despart ca să se reîntoarcă, singură fiecare,
în adăpostul ei, nocturn, în timp ce copacul
din poveste rămâne în eternă rugăciune, la
intrarea în biserică, în faţa luceafărului de
dimineaţă.
Mă întorc în biserica pustie şi
îngenunchez să mă rog la mormântul
Smarandei, în timp ce o bătrână stinge
ultimele lumânări cu un evantai făcut din
trestie.

Alexie, omul lui
Dumnezeu
Sunt prea răsfăţată aici la mănăstire; mi se fac toate
chefurile. Primesc daruri: scoarţe, dulceţuri, tot lucruri
catifelate şi delicate ce ies din mâna măicuţelor; toate îmi
sunt aduse cu o drăgălăşenie smerită şi cu manifestări de
prietenie.
Baba Uţa e şi nu e mulţumită. Ea, care pe toate le ghiceşte,
vede bine că nu aici am să mă vindec eu. Azi – dimineaţă,
când m-a trezit, mi-a cerut voie să mă descânte cu cenuşă:
- E ziua lui Alexie, zice ea, Omul cu Inimă Caldă, pe care
Dumnezeu l-a ales şi l-a încălzit la sânul lui.
Băbuţa mea mă ademeneşte cu o poveste, aşa cum ar ademeni cu vorbe bune un cal care şi-a rupt hamul. Crede că ştie
ea cum să mă ia [...]
Păduri de fagi, de frasini şi de mesteceni acoperă dealurile
înalte din jurul mănăstirii. Mă plimb cât e ziulica de lungă cu
o carte din care nu citesc, trăgând cu ochiul la copiii din satele
vecine, care vin să caute prin desişuri urme lăsate de Omul cu
Inimă Caldă.
În pădure se întinde un covor albastru de flori gingaşe,
numite viorele. Ai zice că au fost anume risipite, cenuşă
azurie a unui suflet arzător, împrăştiată în singurătate.
Un copil cântă cu voce piţigăiată:
Alexie, Alexie,
Omul lui Dumnezeu,
Uite c-ai ieşit!
Ultimele zile de şedere la mănăstire le-am petrecut prin
păduri. Crengile golaşe lasă generos să treacă soarele, care se
revarsă, pulbere aurie, cascadă abundentă, dar tăcută.
Pământul e acoperit de frunze veştede şi de flori abia răsărite.
Nu întâlnesc căprioare prin pădure, aşa cum i se întâmpla
Sfântului Alexie, dar văd trecând numeroase fetiţe, care
seamănă cu ele.
Trece şi Zamfira, torcând. La cincisprezece ani, e gata
măritată cu fiul primarului din sat. Mi-o spune fără mândrie,
deşi pentru ea e ca un fiu de împărat. Acum e la regiment.Îşi
dă seama de toată poezia care decurge dintr-o despărţire atât
de aproape de nuntă. Ai zice că e în doliu după Alexie. Are pe
cap o basma neagră cu multe falduri, legată într-o
parte.Poartă o ie din pînză groasă, împodobită numai pe
umeri cu trandafiri negri şi fluturi de argint. O fotă de culoare
închisă, cu dungi, semănând cu o pânză egipteană, strâns
înfăşurată pe şoldurile înguste, precum cele ale unui băiat.
Merge torcând dintr-un caier uriaş de lână neagră, iar furca o
are prinsă în cingătoare. Cu mâna stângă trage uşurel din lână
cu degete care par a mulge, iar cu mâna dreaptă învârteşte
repede fusul ce atârnă la capătul unui fir întins de-a lungul
braţului subţire. De-abia scoate câte-o vorbă şi nu zâmbeşte
niciodată. O întâlnesc în pădure în fiecare dimineaţă.
Seamănă cu o tânără parcă, sortită să nu toarcă decât firul
zilelor întunecate.
Am văzut o fetiţă care vine în fiecare dimineaţă cu vacile la
marginea pădurii. Face toată ziua buchete de flori. Soseşte, cu
iia neobişnuit de umflată în dreptul pieptului, cu o cocoaşă în
faţă, de parcă ar fi un clovn, apoi se aşază pe pământ, îşi
întinde picioarele goale şi scoate din sân o basma mare, plină
de flori.Iată de unde-ţi venea guşa aceea caraghioasă,
micuţule pelican!
Are gesturi măsurate şi repezi, face buchete rotunde, prinse
cu un firicel de arnici, pe care-l rupe cu dinţii. Hărnicia ei
tăcută mă încântă.
Mă aşez şi eu alături de ea. Basmaua galbernă e trasă atât
de jos pe frunte, că aproape nu-i văd chipul, aplecat ca floarea
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de condurul – doamnei. Nu mi-a spus despre ea decât numele
pe care-l poartă. Ştiu că o cheamă Păuna, nume de pasăre,
dar, în acelaşi timp, numele pe care-l purta, acum trei sute de
ani, o domniţă din acelaşi neam cu ctitorii mănăstirii şi mi-e
uşor să-mi închipui ce trufaşă trebuie să fi fost domniţa!
Au şi numele soarta lor, ca orice pe lume. Le trece moda,
cad din slavă în vulgaritate, din strălucire în uitare.
În Franţa, Victoria a ajuns nume de servitoare; Cezar – un
nume pentru câini; August (Prostul) îi face pe copii să râdă la
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circ. Iar Păuniţa mea, care nu poartă egretă pe căpuşor, stă
întotdeauna aplecată cu timiditate şi-i atât de ruşinoasă, încât
părăsesc aceste locuri fără să fi apucat să-i văd culoarea
ochilor.

ARS

Martha Bibescu, Izvor. Ţara sălciilor, Christodorescu. Cartea este dedicată Elisei
Bucureşti, Editura Compania, 1993, pp.312 Brătianu.
– 322. Traducere de Anca – Maria

EVENIMENT CULTURAL DE AMPLOARE LA
MEMORIALUL „NICOLAE BĂLCESCU”
E

veniment tulburător, istoric-literar-de artă-audio
video-de amploare-la Muzeul „Nicolae Bălcescu”
din comuna cu acelaşi nume din judeţul Vâlcea; în ziua de
29 noiembrie 2012, sub patronajul directorului Direcţiei
pentru Cultură şi Culte, Florin Epure, şi al directorului
Memorialului „N. Bălcescu”- Bănică Ologu, în organizarea Muzeului din comuna Nicolae Bălcescu, a
Forumului Cultural al Râmnicului şi Asociaţiei Seniorilor
Florin Epure, Alexandru Popescu
a avut loc simpozionul „Nicolae Bălcescu, 160 de ani de la
Mihăeşti, Marian Pătraşcu
moartea sa”...Membrii Asociaţiei Seniorilor, ai Forumului,
cetăţeni din comună şi salariaţi ai muzeului au participat la
o manifestare amplă, de mare valoare informativă, care
şi-a dorit să reliefeze figura marelui Bălcescu în context lui Titus Georgescu: scriitor, profesor univesitar doctor
naţional şi internaţional, personalitate de frunte a istoriei docent, care a preţuit personalitatea lui Nicolae Bălcescu,
europene moderne, unul dintre iniţiatorii Organizaţiei
„Frăţia” şi Revoluţiei de la 1848 din Ţările Române...
A moderat foarte frumos, şi atractiv, Bănică Ologu,
punctând mereu cu informaţii inedite, care a şi dat startul
de început al manifestării, după ce Nicolae State Burluşi a
oficiat cu rugăciunea de început a fiecărei manifestări
culturale, locale, „Tatăl Nostru”! cuvântat în cor de
participanţi.
Laurenţiu Stilea, Gh Cărbunescu (în spate),
Elena Georgescu, istoric, soţia marelui istoric şi
Petre Iordache, Dumitru Bondoc, Ion Luca, Ion
profesor Titus Georgescu a
deschis şirul cuvântărilor din
Lupu, şi Nicu Dobrică
cadrul simpozionului: - Spunea
Nicolae Bănică
Iorga,
referindu-se
la
Ologu şi
importanţa
comemorării
care
a
fondat
marilor personalităţi: „Mergem
Nicolae State
„Magazinul istoric” una
la un mormânt, să luăm viaţă!
dintre cele mai vechi şi
Burluşi
căci omul mare, pentru istoria
preţuite reviste de istounui neam, trăieşte mereu!”
rie. În 1966 Titus
Gheorghe
sau, dându-l exemplu chiar pe
Georgescu a avut acces
Bălcesu,
spunea
distinsa
la Arhivele Naţionale
doamnă-în legătură cu necesitatea de a avea exemple-nece- Franceze-fapt foarte important pentru cercetarea prezenţei
sitatea lor: - Ce exemple mai avem noi oare astăzi? când îi românilor în arealul european, şi ca un alt exemplu, în
denigrăm şi pe cei care i-am avut!... „Mai putem avea noi, 1981 Titus Georgescu a fost la Palermo...
un Mihai Viteazul?”...cum spunea Nicolae Bălcescu.
Ion Soare, de la Forumul Cultural s-a referit la Nicolae
Doamna Elena Georgescu a continuat, încercând să Bălcescu-scriitor, punctând în final că marele istoric a fost
reamintească celor prezenţi personalitatea de mare istoric a fără discuţii şi scriitor, la orice s-ar fi referit în scris, stilul

său fiind cel literar-foarte avansat. Opera sa literară, de
mare valoare literară, şi istorică, rămâne „Românii supt
Mihai Voievod Viteazul” (Romănii supt Mihaiu Voevod
Vitejul) unde se afirmă şi o primă formă de limbă română,
de valoare!
Valentin Hănulescu, din cadrul Muzeului N. Bălcescu a
prezentat un material-eseu literar foarte interesant în care
realizează un dublu impact: al istoricului conacului din
com. Nicolae Bălcescu şi prezenţa lui Bălcescu în acest
loc...Alăturat publicăm acest material, pentru care redacţia
noastră aduce mulţumiri autorului şi conducerii muzeului,
şi directorului Florin Epure care ne-a propus materialul.
Gheorghe Monea, muzeograf în cadrul Memorialului,
a prezentat un istoric al aşezământului din comuna Nicolae
Bălcescu şi contribuţia lui
Nicolae Bălcescu la Revoluţia
de la 1848...
Nicolae State Burluşi,
preot, directorul Editurii
„Buna Vestire” Râmnicu
Vâlcea l-a felicitat pe Nicolae
Bănică
Ologu
pentru
realizarea remarcabilă a acesIon Soare
tui edificiu istoric, unul dintre
cele mai remarcabile, privind
afirmarea şi păstrarea imaginii de mare
român, în lume, a lui Nicolae Bălcescu!
Nicolae State s-a felicitat, că în aceste
două decenii care s-au scurs în perioada
postdecembristă a contribuit şi domnia sa
la independenţa instituţională a Muzeului,
la propunerea ca Bănică Ologu să conducă
Monea
această instituţie...
Invitaţii la simpozion au vizitat în
finalul manifestării Memorialul Nicolae Bălcescu, pentru
ca mai apoi să participe la o frugală masă pentru a cărei
bună întreţinere a contribuit în mod esenţial participanţii în
frunte cu Gheorghe Cărbunescu, membru al Forumului
Cultural.

CONACUL BĂLCESTILOR ESTE ACASA PENTRU NICOLAE
Valentin HĂNULESCU

Î

ntr-adevăr, Nicolae s-a născut la Bucureşti şi acolo
şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii, dar acum
mai bine de 40 de ani s-a hotărât să se organizeze un
muzeu care să-i cinstească memoria, / să-i omagieze
faptele… pentru felul în care şi-a pus viaţa în slujba ţării.
Trăim vremuri în schimbare, nu cu mulţi ani în urmă
existau mai multe localităţi care-i purtau numele, existau
multe instituţii şcolare care se mândreau cu numele de
Bălcescu… acum… Acum există aici , pe Valea
Topologului un frumos conac, o adevărată bijuterie
arhitecturala, unde turişti din ţară şi din străinătate vin…
acasă la Nicolae. Da , la Nicolae pentru că aici este casa
lui. Si nu pentru ca aici a trăi mama Zinca, de la care a
învăţat ce e patriotismul şi „pe lângă aceste daruri, el
moşteni (…) o inimă blândă (…), d-o bună şi adevărată
româncă”1. …Nu pentru că aici a trăit Sevastiţa cea
„vrednică ,(…) deşteaptă, energică, devotată! (…) Toate
însuşirile cele mai admirabile le poseda această tanti
Sevastie!”2, „totdeauna discretă, veselă şi impunătoare!”3
.
Nu pentru că în localitatea natală casa a dispărut şi
doar un bulevard –e drept central-si o statuie mai aduc
aminte de marele gânditor…

Aici este „acasă” pentru că Nicolae „trăieşte”prin
faptele sale povestite oaspeţilor de „slujitorii” lui atunci
când boierul este „plecat” să se odihească puţin ! Aici, de
la intrare , în hol, în fiecare încăpere sunt sute de obiecte
care încearcă să-ţi aducă aminte de Nicolae, de faptele
lui…
Oare Gh. Tattarescu s-a gândit vreodată câţi ochi vor
privi tabloul în care l-a zugrăvit pe Nicolae ? Sigur că s-a
gândit, deoarece tabloul respectiv a fost preferatul
artistului şi l-a păstrat în atelierul lui până spre sfârşitul
vieţii şi după care a mai făcut două replici (identice în
afară de semnătură şi dimensiuni.)4
Aici, vezi biroul la care a scris o parte din operele
sale, cărţi păstrate în bibliotecă…Aici, „eşti plimbat” pe
urmele paşilor lui Nicolae, din Bucureşti la Bălceşti pe
Topolog, de la Telega la Focşani, de la Stambul la Londra,
Budapesta, Roma, Viena sau Palermo.
Cineva scria în cartea de onoare: „Dacă nu eşti poet
aici poţi crea, dacă nu eşti pictor aici poţi picta, dacă nu
eşti istoric aici poţi scrie, dacă nu eşti filosof aici poţi
medita, dacă nu eşti muzician aici poţi compune, dacă eşti
om (român) aici trebuie să vii!”
Şi, spre bucuria noastră, aici vin turişti să vadă si sa
audă cum a trăi şi cine a fost Nicolae Bălcescu, aici vin
elevi să audă despre Nicolae şi revoluţia paşoptistă, aici

vin studenţi şi pictori de la noi şi…de la noi de dincolo de
Prut ca să-l elogieze pe Nicolae, ca să-l imortalizeze pe
pânză ca şi Tăttarescu odinioară.
Oare reusim să le arătăm oaspeţilor de pretutindeni
veniţi în vizită la Nicolae că aici este „acasă”? Aici ei
găsesc o „casa vie”, de unde boierul Nicole e putin plecat
dar spiritul sau , amintirea sa si a faptelor sale si ceea ce
este cel mai important pilda sa au rămas…Si iată câteva
gânduri scrise de „oaspeţii” lui Nicolae în cartea de
onoare;
Pentru ei „ fiecare obiect înseamnă mai mult decât credem. În el se ascund gâdurile şi sentimentele celor care
l-au privit sau l-au avut în mână. Suntem bogaţi prin
strămoşii noştri”.
„Picătura de istorie care este Memorialul Nicolae
Bălcescu întregeşte divinitatea sufletului românesc”;
„Acest muzeu este o felie de trecut cu puternic iz
istoric şi patriotic...vizitarea lui a fost o întoarcere în
timp.”
„Vizita în acest loc plin de istorie, ne atrage, ne incită,
ne provoacă într-o frumoasă aventură de evaluare a istoriei
sub o lupă atentă, competentă şi de o reală apreciere a
evenimentelor care au pus în valoare personalităţile din
România.”
„Nu este un muzeu ci o casă minunat păstrată în care
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nea tingem scopul. Daca în Bucureşti, la Muzeul Satului la
programul „Şcoala altfel” participau 2000 de elevi, la
Memorialul Nicolae Bălcescu au participat peste 600…
Vin să-l „vadă” pe Nicolae, cel despre care Maiorescu
spunea că avea o „curăţenie şi
sinceritate sufletească”5, vin să-i
te aştepţi ca boierii să se întoarcă dintrcalce pe urme patriotului , celui
un moment în altul din plimbările lor.”
care trecând pe lângă Călugăreni
„Ieri am vizitat Castelul Bran , azi
atrăgea atenţia că „atât suntem de
îmi dau seama că este doar o umbră pe
nesimţitori la gloria naţională!
lângă Conacul Bălceştilor.”
Românul trece acum cu nepăsare
„Pe Nicolae Bălcescu trebuie să-l
printr-un loc fără ca nimic să-i
punem la icoana sufletului românesc,
aducă aminte că pământul ce
Valentin
să-l apărăm de praful vremurilor pentru
calcă este frământat cu sângele
Hănulescu
a nu se aşeza nimic rău peste ceea ce a
părinţilor şi acoperă oasele
realizat în slujba poporului român.”
vitejilor”, vor să-i aducă un
„Istoria pentru copii este doar o
omagiu
celui
care
a
dispărut
la Palermo, departe de ţara pe
poveste . Aşa ar trebui să le fie prezentată ca să poate
care
a
iubit-o
şi
în
folosul
căreia
si-a trait fiecare clipa: „
ajunge la sufletele lor şi la minţile lor încă
Ce
mai
contează!
Să
trăiască
ţara
noastră!”6 le răspundea
necoapte...Copiii, mai ales ei trebuie să cunoască
istoria.Ajutaţi-i să ajungă la ea!” Şi , în condiţiile în care el prietenilor când aceştia îi cereau să se odihnească.
Vin oaspeţi acasă la Nicolae „ unul din cei mai
la noi modestia numai e o calitate , trebuie să recunosc că
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POEZIA, OGLINDĂ A ISTORIEI
Al. Florin ŢENE

P

în stil clasic, alteori liber, evenimentele ce le-au declanşat
şi care au marcat teritoriul carpato-danubiano-pontic.
Printre aceste personaje istorice enumeră pe: Sfântul
Andrei, Cuviosul Nicodim, Basarab I, Cuza, Carol I,
Mareşalul Antonescu, Carol al II-lea etc. Sunt dezbătute în
versuri evenimente precum Marea Unire, problema
Basarabiei, dar şi problemele social-politice de astăzi
despre care autorul spune: „De 22 de ani încoace,/
România are parte/De un război fratricid politic,/Nu de
pace.” (Decapitarea Giganţilor )
Trebuie să remarc faptul că aceste texte oscilează între

gândul, cuvântul
gândul, cuvântul
ar trebui să fie totuna
în roza vânturilor
numai două braţe.
uneori se despart
în două, gândul multiplu de zece
roată pământului
nemărginit cer şi bibliotecile romei
nepătate de zgură, o nero,
simţire risipită
pe calota de gheaţă
evaporare. potecă îngustă,
un picior după altul
în căutarea chiliei,
speranţă de rugă ascultată
şi aură apărută din scrum.
singur, neroditor e cuvântul
rămâne fetus
mumificat în membrane
neexpulzat ca întreg
ci fund de mare
nemărginită,
acoperit de catargele scufundate,
deşertăciune scuipată,
îndelung învăţată,

citanie, tabla-nmulţirii
făţărnicie, medalie de tinichea
pe pieptul gol.
vai ce frumos, înălţător
vorbeşte cuvântul!
ca un om învăţat,
simţitor de paradă,
mereu fără gândul curat.
spală-l şi pune-l acum la uscat
***
ar fi uşor
ar fi uşor
spune arcaşul, săgetătorul
cu arcu-ncordat
şi săgeata îndreptată spre cer,
nu-ţi găseşti drumul
crezi că pierdut-ai cărarea
nu mai ştii
ce şi unde
să se-audă de baţi,
ţi-aş da arcul meu
să ţinteşti înspre cer,
dar aşează-te jos,
colea, sub umbra frunzarului
o clipă respiră
cât viaţa toată
şi mă ascultă:

1 Nicolae Bănică-Ologu –Nicolae Bălcescu, Editura
Oscar Print,2005, p 110
2 Olga Gigurtu , Amintiri şi icoane din trecut , Ed.
Scrisul Românesc, 1935., p126
3 Ibidem, p.136
4 Adrian Corbu Iconografia lui Bălcescu în „Studia et
Acta Musei Nicolae Bălcescu”, 1970-1971, p 141
5 V Mihăilescu, N Bănescu, I Maiorescu. Scriere., p
VII
6 Nicolae Bănică-Ologu, op.cit, p.106
7 Ion Iliescu, citat în cartea de onoare, la 6.05.1990.

eseu şi poezie, aducând în faţa cititorului o iconografie
pregnantă ce derulează secvenţe cu evenimente istorice.
Poeziile sunt cuceritoare prin melancolia mesajului pe
care-l transmit, devenind stil pe întreg parcursul
volumului, dar şi prin oglindirea evenimentelor în
propriile opţiuni.
Din versurile lui Corneliu Părăuşanu se desprind mai
multe învăţăminte, printre care şi acela că ascensiunea
unei ţări este singura ei morală, dar şi faptul că, aşa cum
spunea Cioran: „Înaintaşii noştri nu ne-au iubit destul, de
au vărsat aşa puţin sânge pentru libertate. Suntem o ţară de
răzmeriţe. Un popor cu instinctual libertăţii trebuie să
prefere sinuciderea sclaviei. Teroare, crimă, bestialitate,
perfidie sunt meschine şi imorale numai în decadenţă,
când se apără prin ele un vid de conţinuturi; dacă ajută
însă ascensiunea, ele sunt virtuţi. Toate triumfurile sunt
morale.”
Citind aceste versuri parcă am văzut chipul ţăranului
român, având înscrise în cutele feţei sale golurile
dureroase ale evenimentelor din istoria ţării noastre.
Istoria României, trecută şi cea care se scrie, acum, din
mers, nu îşi are scuze în faţa prezentului şi veşniciei,
fiindcă ea a scuzat şi a iertat prea mult clipa. Aceasta
constituindu-se într-o clepsidră a timpului, care,
întotdeauna, a avut pe Hristos şi Dumnezeu călăuzitori:
„Am crezut în Crist şi Dumnezeu/ Pentru că ei m-au ajutat
în viaţă/ La bine şi la greu.” (Final)
Concluzionez, alăturându-mă spuselor lui Benjamin
Fundoianu: „Cărţile trebuie recitite. Ele sunt trenuri pentru
Europa şi pentru prezentul prea zgomotos şi fertil. Ar
trebui căutate trenurile care duc în trecut. Sunt epoci şi
sunt cărţi în care e necesară diligenţa…”

POEŢI DE ASTĂZI

ADINA DUMITRESCU
AVE, AVE!!!

devotaţi fii ai poporului român” deoarece „ casa muzeu a
lui NB este pentru fiecare român un loc de suflet…”7.
Cineva scria că” atâta vreme cât avem muzee, oameni
care să le păstreze şi cultul pentru înaintaşi avem
SPERANŢĂ !” Ori azi , cred că românii au nevoie de
speranţă !

fiecare astru îşi pune pecetea,
orice gaură neagră
făcută de noi printre nori,
intervin factori perturbatori,
florile mor şi renasc,
cântul se pierde în mare
şi se repetă-n ecou de catarg,
la apus de priveşti
vezi guri nesătule
frunţi însemnate
şi plete credule.
la răsărit
plin e cerul şi malul
de suflete înfometate.
în pământ, veşnicia
timp destul pentru ea,
în sus cerul,
dar e traiectoria mea.
te-ai relaxat…
nu-ţi dau sfaturi
săgeata şi arcul ţi-l dau
găseşte-ţi acuma cărarea!
iei arcul, săgeata
fruntea-ţi înghite reculul
şi ţinteşti:
drept în sus, înspre cer
să plouă cu îngeri
şi flori albe de ger
să picure apa

pe foaie de viţă uscată,
să gâlgâie locul de cep ca un bob,
înghiţit, ciugulit de poiată…
pe uluca din gard…
Sculptură în lemn, „Spiritul, văzul şi cuvântul”, P.Cichirdan, 1968

rin amabilitatea istoricului şi editorului Eugen Petrescu am intrat în posesia
manuscrisului unei cărţi de poezie a domnului
Corneliu Părăuşanu, cu rugămintea de ai face
o prefaţă. Cu bucuria celui care a trăit o parte
din tinereţe pe meleagurile vâlcene, un
adevărat tom biblic peste care este aşternut
colbul istoriei, am acceptat să scriu câteva
rânduri.
Citind acest volum mi-am adus aminte de
ce spunea Emil Cioran: „Când valorile pentru
care luptă un neam se cristalizează într-o
adevărată lume istorică, atunci acel neam s-a
integrat în devenirea culturală.”
Volumul, care se deschide cu o sinceră mărturisire
poetică, cuprinde poezii dedicate anumitor evenimente din
istoria neamului nostru, constituindu-se într-o frescă
versificată a jaloanelor ce marchează harta spiritualistorică a României: „Eu nu sunt un poet/ Ci un biet profesor de istorie/ Ce dezbat problem sociale reale,/ Nu scriu
din amintiri sau memorie/Îmi cunosc bine a patriei
istorie./” (Adevărul istoric)
Nu lipsesc nominalizările unor personalităţi ale istoriei
noastre care au avut un rol deosebit în evoluţia socială,
politică şi economică, autorul derulând în versuri, uneori
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nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electrica ICPE-CA impreuna cu Federatia
Romana de Inginerie Biomedicala va invita sa luati parte
la seminarul „Ingineria biomedicala 2012: crestere continua in pofida crizei” .
Evenimentul va avea loc in data de 16 noiembrie 2012, la
sediul ICPE-CA din Splaiul Unirii 313, corp J, etaj 3, Sala
de Consiliu, incepand cu ora 10.00.
Seminarul va constitui un bun prilej pentru dezbateri si
diseminare de cunostinte in domeniul ingineriei biomed-

noiembrie 2012

INVENTICA

COMUNICAT DE PRESA
13 noiembrie 2012
icale privind evaluarea reabilitarii medicale, dar si interdisciplinaritatea relatiei medic-inginer.
De altfel, seminarul va reprezenta si o oportunitate pentru
evidentierea rezultatelor de cercetare obtinute in domeniul
recuperarii medicale prin intermediul materialelor bioceramice poroase pe baza de fosfat de calciu si a senzoristicii bazate pe elemente piezoceramice.

La lucrarile evenimentului vor participa oameni de stiinta de la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol
Davila Bucuresti, Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea de Inginerie Medicala si Facultatea de
Electrotehnica, Institutul National de Cercetare pentru
Sport, Academia de Stiinte Medicale si din mediul privat.

Biroul de Presa ICPE-CA

VÂLCEANUL PETRACHE POENARU – ÎNTEMEIETOR
ŞI ORGANIZATOR AL ŞCOLILOR NAŢIONALE

P

etrache Poenaru s-a născut la 10 ianuarie 1799, în
casa familiei Otetelişanu din comuna Beneşti,
judeţul Vâlcea, localitate care în prezent intră în
componenţa oraşului Bălceşti. Părinţii săi, Constantin
(Dincă) Poenaru şi Smaranda Otetelişanu erau boieri mai
scăpătaţi, care s-au luptat cu multe lipsuri şi greutăţi să-şi
crească cei şase copii.
A fost inginer, matematician, pedagog strălucit,
inventator, luptător pentru dreptate socială şi naţională, în
perioada de sfârşit a orânduirii feudale şi de început a celei
capitaliste în România. După Gheorghe Lazăr, care
rămâne întemeietorul învăţământului superior în Ţara
Românească, în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
Petrache Poenaru, produs al epocii sale, este un ctitor al
şcolii elementare româneşti şi un organizator al
învăţământului de toate gradele.
În anul 1804, când avea numai cinci ani, copilul
Petrache Poenaru care dovedea multă precocitate, o
inteligenţă vie şi o curiozitate puternică a fost trimis la o
rudă din Brădeşti, pentru a fi educat de către un faimos dar
crud dascăl grec, unde elevul nu a rezistat regimului sever
la care era supus şi s-a îmbolnăvit. De aceea, în 1809,
mama sa l-a încredinţat fratelui ei, inginerul Iordache I.
Otetelişanu, un cărturar craiovean luminat, care l-a învăţat
carte românească, l-a îndrumat spre cunoaşterea ştiinţelor
practice şi i-a cultivat dragostea de patrie şi de popor.
La vârsta de 13 ani este primit, ca bursier, la o şcoală
care funcţiona în clădirea fostei mănăstiri Obedeanu din
Craiova, care din 1812, prin reorganizarea învăţământului
hotărâtă de domnitorul Caragea, devine o şcoală laică.
Aici a rămas până în vara anului 1816 când şi-a terminat
cursurile.
Deşi intenţiona să-şi continue studiile după moda
timpului la şcolile greceşti din Bucureşti, neavând
posibilităţi materiale este nevoit să intre în serviciul
Episcopiei de Râmnic, care se afla la Craiova, cu toate că
sediul ei era la Râmnicu Vâlcea, unde a desfăşurat o
simplă muncă de copist de cancelarie şi unde a rămas
aproape trei ani, perioadă în care şi-a îmbogăţit
cunoştinţele şi care i-a marcat viaţa.
Prin intermediul grămăticului Neofit Geanoglu l-a
cunocut pe episcopul Râmnicului, Galaction, grec de origine, care, apreciindu-i inteligenţa şi râvna pentru
învăţătură l-a dus în 1818, la Bucureşti şi l-a prezentat mitropolitului Dionisie Lupu, care era şi efor al şcolilor, cu
ajutorul căruia este primit la Şcoala domnească Sf. Sava,
înfiinţată de Gheorghe Lazăr, unde a fost discipolul său
timp de un an.
În paralel cu şcoala românească de la Sf. Sava a urmat
şi cursurile Academiei Greceşti de lângă biserica
Măgureanului. A devenit secretar şi un om de încredere al
lui Tudor Vladimirescu, conducătorul mişcării
revoluţionare de la 1821. În această calitate, în ultimele
zile din mai 1821 se afla la Braşov, în drum spre Laibach
(Ljubljana – Slovenia), în delegaţia ce urma să prezinte un
memoriu cancelarului Metternich, unul dintre arbitrii
politici ai Europei, din partea conducătorului pandurilor.
Aici a aflat vestea uciderii mişeleşti a acestuia. Există
mărturii în privinţa utilizării, pe drapelul revoluţionarilor
lui Tudor Vladimirescu a culorilor roşu, galben şi albastru,
care apoi au fost preluate pe drapelul României. De
asemenea Foaia de propagandă a armatei lui Tudor
Vladimirescu apărută din iniţiativa lui Petrache Poenaru a
fost unul dintre primele exemple din istoria presei scrise

din România care a prezentat în mod corect idealurile
revoluţionare ale lui Tudor. A plecat la Sibiu unde a
început să studieze în mod sârguincios limba germană
pentru a-şi asigura o pregătire ştiinţifică şi culturală
temeinică. O importanţă deosebită în formarea
personalităţii sale au avut studiile superioare pe care le-a
urmat în Bucureşti, apoi la Viena şi Paris, cât şi călătoriile
de studii pe care le-a efectuat în Franţa şi Anglia. În
primăvara anului 1822, cu sprijinul
bănesc al rudelor şi mai ales al unchiului
său, Iordache Otetelişanu se afla la
Viena, unde, pe 25 octombrie s-a înscris
la Academia Universităţii din oraşul lui
Johann Strauss, unde a studiat filozofia,
până în septembrie 1824, când, lipsa
banilor l-a determinat să se întoarcă în
ţară.
În acelaşi an a obţinut o bursă de la
Grigore Ghica, domnitorul Munteniei,
iar la începutul anului 1825 era student
la Şcoala Politehnică din Viena. În
perioada 1826-1831 s-a aflat la studii şi
cercetări în Franţa şi Anglia, unde s-a
confruntat cu multe greutăţi. În
noiembrie 1826 pleacă la Paris unde
urmează cursurile de inginerie,
mineralogie şi geologie, la Şcoala
Politehnică. Din cauză că avea foarte
mult de scris, de copiat cursurile pe care
le audia, însemnările şi corespondenţa pe care o trimitea în
ţară, a inventat la Paris, tocul rezervor. Brevetul nr. 3208
care i-a fost acordat de Guvernul Francez pe 25 mai 1827
consemnează că invenţia lui constă dintr-un „condei
portăreţ, fără sfârşit, alimentându-se însuşi cu cerneală”.
Devine astfel deţinătorul primului brevet de invenţie
obţinut de un român.
Pe 16 mai 1831 a plecat din Franţa în Anglia, unde a
vizitat, în diferite localităţi, uzinele şi intreprinderile care
prelucrau metale.
Se cunoaşte că pe 15 septembrie 1830 s-a deschis, în
Anglia, prima cale ferată din lume, care făcea legătura
între Liverpool şi Manchester, pe care s-a deplasat, la 27
octombrie 1831, şi Petrache Poenaru, fiind primul român
care a călătorit cu trenul. Se întoarce la Paris şi pleacă apoi
la Freiburg, în Saxonia – Germania. După atâtea
peregrinări care s-au întins pe durata a aproape zece ani, la
sfârşitul anului 1831 s-a întors în ţară, unde a rămas până
la sfârşitul vieţii.
În ianuarie 1832, Petrache Poenaru se afla în
Bucureşti reprezentând nu numai personalitatea unui om
învăţat, şcolit în străinătate, dar şi o mare speranţă a
Eforiei Şcoalelor. În ultimii ani învăţământul se dezvoltase
şi se afla într-o nouă fază de organizare. Prin actul semnat
de prietenul său, Barbu Ştirbei, viitorul domn al
Munteniei, la 1 martie 1832 Petrache Poenaru este numit
„provizorul şcoalelor naţionale”, iar pe 5 mai 1832,
profesor de geometrie practică şi de algebră la Colegiul Sf.
Sava, apoi director. În primele zile ale lunii septembrie
1832, generalul Kisseleff care era preşedinte
plenipotenţiar al divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti
îl numeşte director al Eforiei Şcoalelor Naţionale,
echivalent cu ministru al învăţământului, având ca
obiectiv ideea şcoalii naţionale. La puţine zile după acest
eveniment primeşte misiunea să întocmească un

regulament al şcolilor, care să vizeze organizarea
învăţământului. Viziunea lui Petrache Poenaru cu privire
la rolul şcolii era una progresistă. El pornea de la
constatarea că educaţia este temelia prosperităţii unei
naţiuni şi în predarea materiilor trebuia să se folosească
limba română, limba poporului nostru, dar admitea şi
studierea altor limbi precum franceza, greaca, germana,
slava.
„Legiunea
specială”,
întocmită de Poenaru la cererea
generalului Kisseleff era un
regulament
care
organiza
învăţământul în conformitate cu
principiile
enunţate
în
Regulamentul Organic. Noua
organizare a şcolilor a început să
se aplice din primele luni ale anului 1833. Din toamna anului 1837
a luat măsuri pentru înfiinţarea
unui număr cât mai mare de şcoli
săteşti, numite şi şcoli comunale
şi a încercat să le dea o organizare
lancasteriană (englezească). O
altă iniţiativă a sa a fost înfiinţarea
bibliotecilor şcolare în capitalele
de judeţ; a creat o mare bibliotecă
la Colegiul Sf. Sava, pe care a
înzestrat-o cu peste 10.000 de volume. A întemeiat periodice
apreciate pentru îndrumarea părinţilor, şcolarilor şi
slujitorilor şcolii – Foaia satului, Învăţătorul satului. A
sprijinit dezvoltarea artelor şi întemeierea aşezămintelor
de cultură. A participat la revoluţia de la 1848 şi a făcut
parte din comisia pentru liberarea robilor, semnând la 12
iulie, pe primul comunicat al comisiei, alături de I.
Snagoveanul şi de poetul, publicistul şi revoluţionarul
Cezar Bolliac.
După înfrângerea revoluţiei, proiectele sale referitoare
la învăţământ nu s-au mai putut realiza. La 27 septembrie
1848, Petrache Poenaru este înlocuit la direcţia şcolilor cu
C. N. Brăiloiu, iar rolul său de întemeietor şi organizator
al şcolilor naţionale îşi pierde tot mai mult importanţa,
pentru a se încheia în 1864. În acest an, Petrache Poenaru
este numit de Cuza Vodă, membru în Consiliul de Stat,
unde a rămas până la 11 februarie 1866. El a participat la
întocmirea legii din 1864, care avea să unifice
învăţământul din cele două Principate Unite. După
detronarea domnitorului, Consiliul de Stat s-a suprimat,
iar Petrache Poenaru s-a retras în universul cărţilor sale.
Vâlceanul Petrache Poenaru a avut merite
deosebite în organizarea învăţământului naţional, timp de
16 ani între 1832 şi 1848, ca director al Eforiei Şcoalelor
şi după revoluţia din 1848 până în 1864, când a desfăşurat
activităţi în cadrul Eforiei. De asemenea s-a implicat activ
în eforturile de modernizare a societăţii româneşti. A fost
cofondator al Societăţii Filarmonice, al Muzeului Naţional
de Antichităţi, al Societăţii de Agricultură a României, al
Şcolii de Poduri şi Şosele, al Grădinii Botanice din
Bucureşti precum şi al Societăţii Academice Române, a
fost întemeietor şi preşedinte al Societăţii pentru Cultura
Poporului. A salvat Tezaurul de la Pietroasa pe care l-a
păstrat în muzeul înfiinţat în localul spitalului Colţea. L-a
ajutat pe Nicolae Bălcescu să tipărească cinci volume din
„Magazin istoric pentru Dacia”.
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Petrache Poenaru a deţinut şi alte funcţii
administrative de stat importante şi a avut şi alte
responsabilităţi. A efectuat diferite lucrări şi servicii
tehnice, a fost autor de manuale didactice, a desfăşurat
activităţi ştiinţifice şi culturale, însă înainte de toate a fost
un slujitor devotat al şcolii româneşti.
În şedinţa din 10 septembrie 1870 a fost ales membru
activ al Academiei Române care se numea Societatea
Academică Română. În discursul de recepţie a susţinut că
cele cinci luni cât a fost pandur şi haiduc i-au schimbat
complet destinul şi va păstra toată viaţa în inimă acele
clipe măreţe. Pentru meritele sale a fost răsplătit cu
titlurile „Mare Comis” (1834), „Mare Culcer” (1841) şi
„Aga” (1851). Întreaga sa activitate a avut un caracter
democratic moderat. Nu era luptător revoluţionar, a fost
un gânditor iluminist care considera că dezvoltarea
societăţii se poate realiza numai prin cultură. S-a stins din
viaţă la Bucureşti în 1875, după unele date pe 2 octombrie
şi este înmormântat la cimitirul Bellu din Capitală.
De la Petrache Poenaru ne-au rămas multe scrieri:
cuvântări, rapoarte, articole, studii, volume. Totodată s-a
publicat corespondenţa bogată, inedită trimisă sau primită
de acesta sau în legătură cu activitatea sa. Despre el s-au
scris numeroase lucrări şi multe îl amintesc ca având un
rol important în contextul social al perioadei în care a trăit.
În oraşul Bălceşti, la Beneşti se află conacul în care a
locuit familia Otetelişanu şi unde a copilărit Petrache

Poenaru, un bun român, cu merite incontestabile în
dezvoltarea şi modernizarea învăţământului, tehnicii şi
culturii, a societăţii româneşti în ansamblul său.
Şi în opinia noastră personalitatea si activitatea
multilaterală a lui Petrache Poenaru sunt prea puţin
cunoscute şi evocate nu numai la nivel naţional, dar şi în
judeţul Vâlcea. De aceea propunem ca Forumul Cultural
al Râmnicului, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru
Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Primăria Oraşului Bălceşti şi Grupul
Şcolar „Petrache Poenaru” din localitate să organizeze, în
fiecare an, un complex de manifestări ştiinţifice şi
cultural-educative, prin care să-i cinstim cum se cuvine
memoria.

Î

n urmă cu zece ani, la împlinirea unui deceniu de la
canonizarea Sfântului Antonie de la Iezerul, am scris
un articol pe care l-am publicat în „Telegraful Român”,
aducând clarificările necesare cu privire la adevărata sa
viaţă. Din nefericire, constat că încă mai persistă unele
idei greşite, care sunt în totală contradicţie cu adevărul
istoric.
Este adevărat că, despre Sfântul Antonie de la Schitul
Iezerul, acest „mare pustnic al secolului al XVIII-lea din
munţii Vâlcea”, cum l-a numit savantul Nicolae Iorga,
s-a scris relativ puţin, dar chiar şi în aceste scrieri s-au
strecurat o serie de erori care modifică configuraţia personalităţii sale. Întrucât ele au apărut în cele mai prestigioase publicaţii bisericeşti şi chiar texte oficiale consacrate
sfântului, am considerat potrivit ca să
revenim asupra lor, pentru ca – în limita
documentelor istorice – să aducem precizările care îl aşează în adevărata sa
lumină.
Astfel, în „Filocalia” vol. 8, din anul
1979, citim: „În prima jumătate a secolului XVIII se nevoia într-o peşteră din
apropierea de Schitul Iezerul (jud.
Vâlcea), pustnicul Antonie, de origine
din Teiuş (Transilvania). Când episcopul Ilarion al Râmnicului reface la 1714
Schitul Iezerul, primeşte mult ajutor de
la schimonahul Antonie” (p. 571-572).
În volumul intitulat „Sfinţi români
apărători ai Legii strămoşeşti”, apărut în
1987, la capitolul Cuviosul Antonie
sihastrul de la Iezerul-Vâlcea, citim că
acest Cuvios „a văzut lumina vieţii întrunul din satele subcarpatice ale judeţului Vâlcea. Având
din copilărie o viaţă aleasă şi multă evlavie pentru nevoinţa călugărească, mergea mereu să se închine pe la numeroasele mănăstiri şi schituri din partea locului, ca şi pe la
chiliile sihaştrilor care îşi căutau liniştea în munţi. Apoi,
urmând sfatul egumenului de la Schitul Iezeru-Vâlcea, a
luat crucea lui Hristos, tunzându-se monah în acest Schit
cu totul retras de lume” (p. 496).
De asemenea, în Sinaxarul aprobat oficial de Sfântul
Sinod, când a fost canonizat Preacuviosul Părintele nostru Antonie, care s-a nevoit în Schitul Iezerul din ţinutul
Vâlcii (23 noiembrie), şi publicat în „Vestitorul” –
Periodic al Patriarhiei Române, scrie că: „Înaintând cu
vârsta, a ajuns preot, spre slava lui Dumnezeu şi bucuria
duhovnicească a părinţilor săi” („Vestitorul”. Anul IV
(1992), nr. 74, p. 3).
Pentru adevărata cunoaştere a vieţii Sfântului Antonie

Itinerar cultural
IULIAN COMĂNESCU
GÂNDEŞTE LA ESTETICA
VIITORULUI CENTRU AL
NOULUI RÂMNIC
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SFÂNTUL ANTONIE DE LA IEZERUL
– Pustnicul din munţii Vâlcii –
Arhimandrit Veniamin MICLE
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de la Iezerul, dispunem de două surse fundamentale: una
este Viaţa Cuviosului Antonie de la Iezerul, scrisă de ieromonahul Nicolae, despre care se ştie că „a fost ucenic
Sfinţiei Sale din vârsta copilăriei”; el a cunoscut întreaga
viaţă, motiv pentru care a şi considerat ca o datorie de
conştiinţă lăsarea ei în scris, atât monahilor iezereni, cât şi
credincioşilor iubitori de progres duhovnicesc şi de mântuire a sufletului. A doua sursă o descoperim în valoroasele însemnări ale arhimandritului Chiriac Râmniceanu,
strănepot, după mamă, al Cuviosului Antonie.
Ieromonahul Nicolae scrie Viaţa Cuviosului Antonie
chiar în anul morţii sale, la 1720, fiind păstrată într-un
manuscris din 1740, ce cuprinde Pomelnicul Schitului
Iezerul, redactat de acelaşi Cuvios Nicolae, cu sprijinul
jupanului Nica. Însă, datorită vicisitudinilor istoriei, prin
care a trecut sfântul locaş, acest valoros document a dispărut. Meritul pentru descoperirea lui
revine arhimandritului cronicar Chiriac
Râmniceanu – un distins monah pregătit
în Şcoala Mănăstirii Bistriţa şi a celei de
la Mitropolia din Bucureşti, şi călugărit
la Mănăstirea Cernica, sub numele de
Chiril monahul, unde primeşte şi darul
diaconiei, în timpul renumitului stareţ
Gheorghe arhimandritul.
Personalitate de frunte a monahismului românesc, fiind inclus în „Filocalie”,
cu textul isihast Viaţa cea bună a vieţii
de sine (vol. 8, p. 610-617), era un iubitor al rugăciunii şi al liniştei depline –
aripile monahului care îl ridică spre înălţimile desăvârşirii sufleteşti. Înclinat
spre viaţa isihastă, tânărul ierodiacon
Chiril mărturiseşte că: „Dorind de
pustietate, şi auzind eu de sfântul Schit
Iezerul, că este la adâncă pustie şi este făcut de un strămoş
al nostru, spunându-mi tatăl meu”, s-a hotărât să se retragă acolo. De remarcat că, şi tatăl său era călugăr în obştea
cernicană, având numele de Panteleimon monahul, care ia relatat cele menţionate.
La Schitul Iezerul, ierodiaconul Chiril întâlneşte pe
Cuviosul Ştefan, „un bătrân ieroschimonah şi duhovnic
vechi”, trăind acolo de peste 50 de ani; el i-a istorisit
multe fapte minunate despre Cuviosul Antonie, arătândui şi gropniţa unde i se păstrează sfintele sale moaşte.
Printre altele, ieroschimonahul Ştefan l-a informat pe
tânărul ierodiacon că, „acel Cuvios are şi Viaţa pe larg
scrisă de ai să ucenici”. Atunci, spune cronicarul, „m-am
îndemnat a cerceta de acea carte şi, cu mare osteneală şi
cheltuială, am găsit ascuns acel Pomelnic, împreună cu
Viaţa, iar de mulţi ani prăpădit, asemenea şi un Antimis al
Peşterii, la un sat în Dobriceni, anume Sumalcu în

O POVESTE ÎNTR-UN CUIB
DE TEATRU
Teatrul Ariel ne-a obişnuit în ultima vreme cu
mici surprize-adevărate evenimente culturale-pe
măsura timpului prezent...Trăim într-o lume în
care marile întâmplări se petrec lângă noi, aproape
nu le vedem, timpulşi fapta trecutului,
obişnuindu-ne numai cu evenimente cenzurate
venite dinspre capitale... Aşa s-a făcut că scriitorii
Doina
Miglezi

Ioan
Barbu

existau numai la Bucureşti, Sofia, Moscova sau
Paris, muzicienii aşişderea, artiştii plasticieni,
negându-şi maeştri locali, şi doar, doar s-o uita
Actorii Teatrului Ariel

cineva la ei dinspre arealul bucureştean (prea
restrâns să mai aibă ochi şi pentru provincie),
chiar internaţional. Astfel, zicând, iată, o
povestioară, foarte instructivă de altfel, citită de
talentaţii actori de la Teatrul Ariel din cartea lui
Ioan Barbu („Un oraş pe lună”), cetăţean vâlceanscriitor, a fost pusă în scenă chiar de ei (coord.
Alin Păiuş), în sala „ca un cuib de teatru”, din
Zăvoi! Bravo, un experiment care trebuie repetat,
dezvoltat! Nimic în viaţa artistică a unei cetăţi, nu
rivalizează cu spectacolele create chiar de
membrii-lucrători ai aceste cetăţi...cu, şi despre ei.
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CONCERT SIMFONIC
LUNI 19 NOIEMBRIE 2012, ORA 19.00
SALA „LAHOVARI”
Orchestra simfonică a Filarmonicii
Dirijor: PIERALBERTO CATTANEO (Italia)
Solistă: CARLA SAVOLDI – flaut (Italia)
Program:
G. DONIZETTI Sinfonia în do minor
W.A. MOZART Andante în Do major K. 315
pentru flaut şi orchestră
G. ROSSINI Uvertura “L’italiana in Algeri”
G. DONIZETTI Concertino în Do major
***
C. REINECKE Balada în re minore op. 288
pentru flaut şi orchestră
F. MENDELSSOHN Simfonia n. 4 în La major
op. 90 “Italiana”
Un concert în care Pieralberto Cataneo (Italia)
a condus orchestra simfonică a Filarmonicii
vâlcene, iar Carla Savoldi a interpretat cu o
precizie uimitoare cele două lucrări de Mozart şi

C. Reinecke. Revenit pentru a doua sau a treia
oară pe scena vâlceană în calitate de dirijor, dar şi
de aranjor ochestral (vezi concertul din 22

0ctombrie 2012 când s-a cântat Suita de balet
pentru orchestră de suflători de P.I. Ceaikovskiarr. Cattaneo) muzicianul italian s-a impus şi de
această dată în faţa publicului vâlcean ca un
rafinat iubitor de muzică, tehnician de elită, un
bun meneger-consumator al actului artistic...

DEZBATERE PUBLICĂ LA
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
BUST DE FEMEIE ÎN LUMINĂ
ASTRALĂ DE DORU MOŢOC

Lavinia Geampei

În 20 11 12, la Biblioteca Judeţeană, scriitorul
Doru Moţoc a dialogat cu studenţii Facultăţii de
Doru
Moţoc

noiembrie 2012
Vâlcea”.
Retras la Mănăstirea Tismana, ierodiaconul Chiril
primeşte hirotonirea întru ieromonah şi îmbracă schima
mare, sub numele de Chiriac, apoi i se încredinţează
Schitul Cioclovina, îndeplinind funcţia de egumen şi
duhovnic. Redactând, în anul 1812, o colecţie de scrieri
monahale, ieroschimonahul Chiriac include şi Viaţa
Cuviosului Părintelui nostru Antonie Schimonahul.
Viaţa Sfântului Antonie de la Iezerul a cunoscut
mai multe ediţii; prima apare în anul 1890, aparţinând profesorului Constantin Erbiceanu, care o tipăreşte după
manuscrisul ieroschimonahului Chiriac; urmează apoi cele
ale episcopilor râmniceni, Ghenadie Enăceanu, în 1892, şi
Atanasie Mironescu, în 1906; ultima ediţie apare în 1962,
a profesorului Aurelian Sacerdoţeanu, cu ocazia publicării
studiului intitulat: Pomelnicul Mănăstiri Iezerul.
Din cuprinsul Vieţii, redactată de ieromonahul Nicolae,
rezultă limpede că, Antonie schimonahul era originar de la
„Enica din Ţara Grecească”, adică din Ianina, iar nu „din
Teiuş (Transilvania), sau „dintr-unul din satele subcarpatice ale judeţului Vâlcea”. Identificarea locului de naştere cu
Teiuşul transilvănean, făcută de Pr. Dumitru Stăniloae, a
fost posibilă, datorită faptului că, pictura bisericii Schitului
era realizată de „smeritul între ieromonahi chir Nicolae sin
Nicoli din Teiuş”, ucenicul Cuviosului, însă aici este vorba
de un cătun oltenesc aflat în raza comunei Bârlogu, iar cu
privire la „unul din satele subcarpatice” nu există nici un
temei justificativ. Este adevărat că, însuşi Chiriac
Râmniceanu nu ştia precis, dacă Antonie s-a născut în
sudul Dunării, sau numai părinţi săi. Însă, chiar dacă s-a
născut în ţara noastră, locul său de naştere trebuie să fi fost
Râmnicu Vâlcea, unde erau stabiliţi mulţi comercianţi
veniţi din ţinutul grecesc.
Deşi autorul Vieţii spune că Antonie era „de neam
grec”, el era un aromân, deci un vlah din neamul nostru.
Această afirmaţie se bazează pe rezultatul cercetărilor
competente ale profesorului Anastase N. Hâciu care, în
valoroasa sa lucrare Aromânii, demonstrează că, aromânii,
în relaţiile comerciale cu ţările străine, erau consideraţi
greci, datorită faptului că aveau religia ortodoxă şi vorbeau
curent limba greacă, pe care o foloseau în şcoală şi biserică. De asemenea, s-a constatat documentar că, grecii n-au
avansat cu comerţul mai sus de Tesalonic, oraş situat în
nordul ţării, iar aromânii s-au răspândit prin întregul
Imperiu otoman şi în ţările vasale ca, Principatele Române,
Transilvania, Ungaria, până în Egipt şi Asia Mică; ei se
bucurau de privilegii comerciale speciale, obţinute de la
sultanul Murad al II-lea (1421–1451), printr-o capitulaţiune, confirmată şi de sultanii ulteriori, datorită faptului că,
în timpul unui război, i-au permis trecerea prin defileul
Pindului.
În capitulaţiunea sultanului, scrie că: „Vlahii (aromânii
– n. n.) vor putea călătorii în toată libertatea, prin tot
Imperiul, exercitând orice profesie li s-ar părea bună”.
Bucurându-se de această libertate, Antonie sau părinţii săi
vin în Ţara Românească şi se stabilesc la Râmnicu Vâlcea,
unde exista o mare colonie de aromâni comercianţi. Aici,
tânărul Antonie se căsătoreşte, cum scrie arhimandritul
Chiriac: „Acest Cuvios părinte Antonie, fiind căsătorit, a
născut fecior pe popa Mihail, care şi acela a fost căsătorit”.
Este adevărat că, acelaşi arhimandrit notează în altă parte
că, „Antonie nu s-a căsătorit, ci mergând la Sfânta
Episcopie a Râmnicului, unde tunzându-şi perii capului, a
intrat în cinul călugăresc”. Prin aceasta, se înţelege că nu
s-a recăsătorit, deşi se crede că a rămas văduv la o vârstă
foarte tânără, întrucât are un singur moştenitor.
Antonie practică negustoria până la vârsta de 62 de ani,
perioadă în care şi-a îndeplinit şi obligaţiile paterne faţă de
fiul său; numai după căsătoria şi hirotonirea lui în preot,
optează pentru viaţa monahală, aşa cum prevăd canoanele
bisericeşti. El nu intră în mănăstire la îndemnul „egumenului de la Iezerul”, întrucât acolo era totul în ruină.
Împlinind trei ani de ascultare desăvârşită în
Mănăstirea Sărăcineşti, Antonie primeşte voturile monahale, apoi sufletul său se învăpăiază de focul dragostei pentru
Sfântul Munte, ştiind că este locul unde se practică nevoinţe călugăreşti mai aspre; însă, episcopul Ilarion îl sfătuieşte să rămână în ţară, întrucât şi aici sunt condiţii corespunzătoare vieţii pustniceşti, uneori chiar superioare celor din
Muntele Athos, şi îi recomandă sihăstria de la Iezerul.
Ascultător din fire, Cuviosul Antonie se îndreaptă spre
Iezerul, unde găseşte „mănăstioara de tot pustie, nelocuind
măcar un călugăr sau alt om pământean”, iar „biserica fiind
surpată de tot”. Ruinele Schitului nu-l descurajează, ci
începe refacerea lui, dând întreaga agoniseală „ce a avut
din prisoseala neguţătoriei”. Când biserica şi chiliile, precum şi zidul împrejmuitor, au fost terminate, episcopul

„puind egumen şi alţi părinţi locuitori de obşte”, viaţa
monahală de Iezerul intră din nou în făgaşul vechilor rânduieli călugăreşti.
Potrivit biografilor săi, ieromonahul Nicolae şi arhimandritul Chiriac, Cuviosul Antonie nu a fost hirotonit
preot; ei totdeauna îl numesc „schimonah”. De asemenea,
în Pomelnicul Schitului Iezerul este trecut: „Antonie schimonahul”, precum şi în cel al strănepotului său. Dacă
Sfântul Antonie era preot, în documente ar fi fost menţionat „ieroschimonah”, adică ieromonah schivnic, cum se
procedează de obicei.
Mare iubitor de linişte sufletească, şi dorind singurătatea, „ca să poată lupta împotriva celui maestru”, Cuviosul
Antonie se retrage în pustie, unde găseşte o peşteră, aproape de vârful muntelui. În urma rugăciunilor stăruitoare,
Dumnezeu îi descoperă să-şi facă biserică în stânca peşterii. Primind binecuvântarea episcopului, bătrânul monah se
nevoieşte cu dalta şi ciocanul, trei ani de zile, până desăvârşeşte bisericuţa şi chilia.
La Peştera Iezerului, Cuviosul Antonie şi-a rânduit
viaţa pustnicească pe temeiul principiului monahal:
„Roagă-te şi munceşte!”. Ucenicul său relatează că, „niciodată fără de lucru nu şedea, ci au se ruga, au lucra în ogradă”. El a defrişat mari suprafeţe de pădure, unde plantează
tot soiul de pomi fructiferi, rămaşi multă vreme ca mărturie vie a muncii sale stăruitoare.
Cuviosul Antonie este recunoscut ca practicant al unei
asceze foarte severe: avea îmbrăcăminte simplă; mâncarea
o servea la ora trei după amiază, dar numai pâine, şi aceea
„tocmită cu măsură”, iar vin sau rachiu nu a gustat niciodată în pustie; purta brâu din verigi de fier împrejurul trupului, iar lacrimile din ochi erau nelipsite. Cu privire la
înfăţişarea şi temperamentul său, ucenicul Nicolae ieromonahul îl descrie, că era „vesel la căutătură; faţa obrazului
frumoasă; puţintel cam iute din fire, dar degrab şi lesne iertător”.
Datorită nevoinţelor sale, Cuviosul Antonie „multe
iscuşenii a avut de la diavolul, dar cu ajutorul lui
Dumnezeu, rugându-se ziua şi noaptea, pe toate le-a biruit.
Astfel şi-a petrecut viaţa, aproape trei decenii, iar când a
trecut în veşnicie avea 92 de ani. Trupul Cuviosului a fost
aşezat în mormântul pe care el însuşi l-a săpat lângă uşa
Peşterii, de cei mai apropiaţi ucenici ai săi, ieromonahii
Nicolae şi Atanasie; apoi, de multe ori li s-a arătat în vis,
„fiind în sfânta biserică, şi având engolpion de aur la pieptul Sfinţiei Sale, şi strălucind foarte cu raze”.
Cuviosul Antonie a avut numeroşi descendenţi, cunoscuţi până la a cincia generaţie; mulţi dintre ei s-au consacrat slujirii lui Dumnezeu, ca preoţi şi călugări. Astfel, fiul
său Mihail, preot la Catedrala episcopală din Râmnicu
Vâlcea, rămas văduv, s-a călugărit; iar fiul său Ioţa, ajunge
preot, din urmaşii căruia este cunoscut Nectarie Diadoh,
egumen cozian (1822–1839); preotul Ghinea s-a călugărit
la Mănăstirea Cozia sub numele de Ghedeon, devenit ulterior ieroschimonahul Grigorie. El a avut mai mulţi copii;
fiica cea mare este mama arhimandritului Chiriac, iar fiul
său Radu era logofăt şi cântăreţ la Cozia, sub numele de
Roman monahul. De asemenea, un nepot al său, Daniil, a
slujit ca arhidiacon episcopului Galaction al Râmnicului.
Amintirile despre viaţa mai presus de fire şi faptele
minunate ale Cuviosului Antonie au fost păstrate în memoria credincioşilor. Convinşi, prin puterea harului divin, că
acest mare pustnic a fost o fiinţă aleasă şi bineplăcută lui
Dumnezeu, au început să-l venereze ca pe un sfânt, adresându-i rugăciuni. Aflând despre cultul pe care credincioşii
îl aduceau Cuviosului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hotărât să-l înscrie în rândul sfinţilor, prin canonizare, fiind menţionat în Calendarul bisericesc la 23
noiembrie, ziua adormirii sale în Domnul. Evenimentul sa petrecut în anul 1992, iar de atunci, cinstirea sa a devenit
comună tuturor credincioşilor ortodocşi din ţara noastră.

Schitul Iezer, jud. Vâlcea
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Mihai SPORIŞ

Cetăţenii de Onoare

Litere din Piteşti, Filiala Râmnicu Vâlcea, pe
marginea volumului recent apărut: “Bust de femeie

Un eveniment inedit
Pe 9 noiembrie 2012 Filarmonica „Oltenia” Craiova a
deschis ediţia a XXXIX -a Festivalului Internaţional
„Craiova muzicală” cu cantata profană Carmina Burana.

P

rofesorul Laurenţiu Stilea, antrenor emerit şi
elevul său, maestru al sportului, Laurenţiu
Dumănoiu, au primit Diplomele de Cetăţeni de Onoare ai
Municipiului Râmnicu Vâlcea. În 31 Mai, 2012, urmare a
hotărârii Consiliului Local, Râmnicul şi-a câştigat doi
cetăţeni de onoare noi, cu nimic contestabili.
Primarul în exerciţiu, Romeo Rădulescu a înmânat
diplomele distincţiei. Cei veniţi special pentru acest
moment festiv, am aplaudat pe emoţionaţii cetăţeni, cu
În holul Filarmonicii „Oltenia”, la
care ne mândrim şi am ascultat discursul de recepţie al
vernisaj şi prezentare carţi
profesorului Laurenţiu Stilea. Sobrietate, modestie şi
iubire pentru oraş, pentru generaţiile de elevi din care,
exponent fericit pentru constructorii de caractere, Într-o sală plină, cu o scenă la fel de plină, unde alături de
Laurenţiu Dumănoiu va fi fost dat exemplu de dascălul instrumentişti au fost Corala Academica şi Corul de Copii,
său. S-a ridicat, în sfârşit ceaţa! Consiliul şi cei care au
propus noii cetăţeni, de data aceasta nu au mai greşit. SăVâlceni şi craioveni la un loc
i felicităm pe consilierii care au confirmat meritele unor
oameni reprezentativi pentru Râmnicu Vâlcea şi istoria lui
multiseculară.

La mulţi ani Colegiului
Tehnic Energetic,
Râmnicu Vâlcea!

Itinerar cultural

ale Filarmonicii, şi invitaţii solişti: Irina Iordăchescu,
Szerekovan Janos , Iordache Vasaliuc, cu toţii dirijaţi de
Acum 40 de ani, pentru susţinerea programului de dez- Florin Mihăescu, ajutat de maestru de cor Manuela
voltare a infrastructurii sectorului energetic , lua fiinţă o
unitate şcolară pentru pregătirea specialiştilor cu calificare
Autorul „Carminelor”, filmând în sala de concert
medie în acest domeniu. În acel an, 1972, în Amenajarea
Lotru a judeţului Vâlcea se punea în funcţiune primul
hidroagregat în centrala subterană a Ciungetului, iar pe
sectorul de mijloc al Oltului, chiar în vecinătatea
Râmnicului şantierele de construcţii hidrotehnice şi montaj de echipament energetic trudeau din plin pentru hidrocentralele Oltului. Prima se va fi şi arătat chiar în 1974:
Centrala Hidroelectrică Râmnicu Vâlcea. Râmnicul era
locul cel mai potrivit unde să fiinţeze un liceu de profil
energetic, cum de altfel, în coerenţa programelor educativformative?, se va fi orientat şi către alte sectoare
economice şi sociale : chimie, exploatare forestieră,
sănătate, mecanică, economie etc. Istoria acestui Colegiu Enache, a răsunat acest adevărat imn de slavă dăruit lumii
tehnic energetic vâlcean, la bilanţul retrospectiv al celor de Carl Orff înaintea celui de-al Doilea Război Mondial.
40 de ani de fiinţare neîntreruptă, vorbeşte de inspirata O incandescenţă purificatoare cuprinsese întregul,
naştere, entuziasta creştere, de
pârjolind orizontul sonor. O năvală
rafinamentul maturităţii şi despre
sacadată, rânduri, rânduri, bătea tactul
privirea lucidă spre viitor.
unei primeniri aşteptate. Cântece de
Oameni, oameni cu râvnă şi caracdincolo de lume, amintiri suave dintrter, câteva zeci de mii, vor fi fost
un gotic monumental de copleşitor,
în slujba celor ce se vor fi ivit cu
comprimate într-un rug al izbăvirii,
ei deodată : toate obiectivele
erup la soroc spre turlele ce înţeapă
hidroenergetice ale Lotrului şi
cerul. Pare o execuţie inchizitorială în
Oltului, termocentrala de la
pieţele evului mediu unde pe lângă
Govora, păienjenişul de reţele
invocaţiile pioase ale sutanelor rugul
electrice de transport, distribuţie şi
topea carnea iar mulţimea adunată trăia
furnizare. Un corp profesoral de
nedefinit, contradictoriu, iubirea lui
excepţie - cum subliniau la
Dumnezeu, ca pe o caznă impusă.
reuniunea aniversară din 1 Iunie
Acest contradictoriu, contrapunct
2012 în sala de festivităţi a
anacronic, ca o istorică opoziţie Nordcolegiului, primul director: Ion
Sud, adus în conştiinţa artistică
Urea şi cel în exerciţiu la data
interbelică, în căutarea unei noi
evenimentului aniversar, Ion
eliberări globale – nu comentăm
Florescu- a făcut posibile atâtea
mijloacele!- a inspirat o lucrare
împliniri. În sala neîncăpătoare,
controversată câteva decenii de
foşti absolvenţi, ajunşi specialişti
simbolistica îngustă a celor cu dreptul
recunoscuţi în domeniul energetic, dar şi în alte sectoare, forţei. Lucrări asemănătoare în perioade istorice de
invitaţi ai unor instituţii beneficiare, reprezentanţi ai înnoiri… globale mai fuseseră aduse ofrandă patrimoniuinstituţiilor locale (primărie, consiliu judeţean, inspectorat lui cultural universal. Beethoven intuia în Eroica
şcolar), reprezentanţi ai unor colegii de profil din ţară, schimbarea lumii adusă de Napoleon şi în Simfonia a IXdeputaţi şi senatori s-au bucurat împreună la acest eveni- a ne dăruia corala cu Oda Bucuriei. Era la început de secol
ment, au transmis mesaje, au felicitat, au exprimat 19 când sfântul imperiu cu împăraţi unşi de biserica
speranţe. Elevii de azi şi dascălii lor ne-au dăruit celor romano-catolică era pentru o perioadă înfrânt. Gustav
prezenţi un frumos spectacol artistic.
Mahler la început de secol 20 simte că lumea este în
transformare. Reia temele… eliberării şi schimbării, ale
respiraţiei înaltului zarathustrian şi ne dăruieşte, precum

Ioan Şt.
Lazăr

Ştefan Găitănaru

REPORTER DE SERVICIU
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în lumină astrală”...Au participat, pe lângă
studenţii acestei Facultăţi, decanul Ştefan
Găitănaru şi scriitorii: Petru Pistol, Ioan St. Lazăr,
Ion Soare. Moderatorul întâlnirii a fost dr. Lavinia
Geambei, profesor coordonator al Filialei vâlcene.
O prezentare a piesei cu acelaşi nume şi a piesei
“Aşteptându-l pe Godot”a făcut şi ziarul Cultura
vâlceană nr. 16 17 aprilie mai iunie, 2009.

FLORIN TOTAN ŞI MIHAI
MURARIU AU REALIZAT
„BROADWAY FESTIVAL” PE
SCENA FILARMONICII
VÂLCENE...
Pe 26 noiembrie 2012 la Filarmonică a avut loc
un concert de „Faive o clok”- aparent, în fond un
spectacol cu muzică din filme realizat de orchestra
simfonică dirijată de Florin Totan şi la care, pentru
lucrarea: Suită pentru pian şi orchestră de S. Joplin,
în 6 părţi, a participat, ca solist, Mihai
Murariu...Un concert pentru care s-a pregătit toată
lumea, dirijor, orchestră, solist, toţi vrând să dea
totul din ei, concertul, sărbătorind al 18 lea an de
fiinţare a orchestrei simfonice-filarmonice
Râmnicu Vâlcea. A fost în sală ştaful partidului
democrat liberal în frunte cu Romeo Rădulescu,
dar şi viceprimarul actual, Gheorghe Ioniţă,
prietenul nostru din lumea cercetării ştiinţifice
vâlcene...

Gh Ioniţă, în centru

Romeo Rădulescu, Gabriela Ene...
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titanul înaintaş, tot 9 simfonii în care a VIII-a, cu cor, iar
una din simfonii va fi chiar numită …Resurecție. Suflul
codrilor germanici descifrat de cornul lui Weber,
ermetismul wagnerian, trece prin Mahler către Orff, ca un
fir prin labirintul complicatei şi tumultoasei lumi. Lucrare
deschisă, lumea, cu noi actori, jucându-i povestea, într-o
revenire raveliană, Carmina Burana provoacă generaţiile
cele noi, cu răscoliri ale străfundurilor și noile asalturi ale
înaltului căci, după spusa poetului: , „aceasta-i legea
frumuseţii vie/ un pisc de-ai cucerit te-așteaptă altul/ că
niciodată nu-i sfârşit înaltul/ spre care porţi a inimii făclie”
.
Acest al II-lea imn, neoficial, al Europei unite, este în
ultima vreme foarte prezent în peisajul cultural.
Evenimente remarcabile îşi asociază această operă și
numele unor dirijori şi solişti celebrii, confirmând
vieţuirea sub „blestemul” fardului, PR-ului, al imaginii cu
orice preţ, ca o oglindă ce respiră masca, adică ușa închisă
a tainei. Evenimentul de la Craiova a avut ceva special,
din inspirația cuiva care a trecut dincolo de reflexia
oglinzii, prin refracție, spre interioritatea permisă de alte
componente ale artei, acționând împreună pentru
descifrarea tâlcului ascuns, ori a luminii scăpate prin fante
orbitoare. Au fost prezente la locul şi momentul ales şi alte
descifrări ale operei muzicale. Petre Simion Cichirdan
artist polivalent, a adus în fața publicului oltean trei noi
descifrări, prin grafică, pictură şi vers, ale Carminei
Burana, inspirat fiind, ca şi compozitorul Carl Orff, de
sursa de inspirație primară. Expoziția organizată în
foaierul filarmonicii, lansarea cărții Carmine, în prezența
unui public avizat, au dat atributul ineditului, creând unicitatea unui eveniment respirat şi altfel decât sonor.
Interferenţa artelor este un scop declarat al artistului vâlcean, care de data aceasta, după cum subliniam la vernisaj,
a realizat o confluență a lor spre a facilita publicului venit
la concert, ca într-un veritabil program de spectacol, o
orientare prin labirint, către izvorul ascuns unde ni se
limpezesc toate și de unde putem reconstitui curgerea şi
răsfirarea deltaică a cuprinderii… globale.
Salutăm prezența la acest eveniment cultural, ca un
experiment excepțional, a unor personalități culturale
craiovene: Florea Firan, Modest Cichirdan, Dinică
Ciobotea, Gh Fabian, Mircea Suchici, ... Am remarcat, cu
bucurie, solidaritatea vâlcenilor: Marian Pătraşcu, Eugen
Petrescu, Gheorghe Cărbunescu, veniți să se bucure
alături de concitadinul lor şi să povestească despre un fapt
de cultură unic și memorabil prin densitatea şi intensitatea
trăirii artistice. /Mihai Sporiş-se vor prelua foto de la
eveniment

noiembrie 2012

Penultima întrunire a
Clubului Iubitorilor de
Cultură din Curtea de
Argeş?
Lunar, un om, un model de implicare civică în viața
culturală a municipiului Curtea de Argeș, timp de vreo
șapte ani, fără întrerupere, Gheorghe Păun, a adunat în
jurul său, a antrenat, provocat, stimulat moral forțele creatoare locale, apoi, în cercuri succesive, vecinătățile din ce
în ce mai îndepărtate. Punctul de plecare va fi devenit
cerc. Unul cu lărgime greu de stabilit, după ce vestea
trecuse oceanele planetare și va fi adus de acolo iubitori
noi, cu simțire a frumosului, la Clubul iubitorilor de
Cultură de la Curtea de Argeș. Un proces emergent, cu
acumulare permanentă, este redat în cronicile anuale
editate, să fie mărturie despre un fapt pilduitor. Medaliile
de lut acordate celor ce vor fi fost eroi în întâlnirile de
suflet vorbesc despre Neagoe Basarab, cel ce va fi

poruncit, testamentar, respectarea învățăturilor sale, dar și
despre mulțimea laureaților, angajați moral, să
mărturisească fapta lor și aripa sfântului ocrotitor.
În 14 noiembrie 2012 în Biblioteca Cercului Militar
Curtea de Argeş s-a întrunit CIC-ul în penultima reuniune
sub clopoţelul academicianului Gheorghe Păun, după cum
ne informa amfitrionul nostru tradiţional, motivându-şi
opţiunea cu ideea resetării şi non-monotoniei după 7 ani
intenşi şi crearea unei disponibilităţi pentru cercul de
cuprindere, mai vast, al Revistei Curtea de la Argeş.
Programul, riguros ca de obicei, a avut protagonişti
importanţi : Florian Copcea, Ilie Gheorghe, Claudia
Voiculescu, Lucian Costache, în programul explicit cu
prezentarea activităţii lor sau a ultimelor cărţi editate. La

… diverse, oaspeţi din Valea Jiului (Vulcan! Cu
admirabilul său primar, oşanul Gheorghe Leş!), nelipsitul
Puiu Răducanu (a prezentat manuscrisul unei importante
lucrări ce va fi editată la Editura Academiei Române!),
reprezentanţii lui Anton Pann-aripa olimpică s-au etalat în
cultura produsă prin… mineriada elevilor, desantul
uzurpărilor titlurilor oficiale (a se vedea oda dedicată unui
om viu din valea… minerilor, ca un adevărat cult al
personulităţii (sic!) şi nenumăratele dezinformări ale
cărţii: Mineriada literară a liceenilor vulcăneni apărută în
2012 la Editura Realitatea Românească. Trist! Dacă
aceasta este realitatea culturală din utopica ţară a farsorilor, mistificatorilor, plagiatorilor, uzurpatorilor de titluri
oficiale, înseamnă că numele pământului din care s-au
plămădit aceşti iluştrii semidocţi s-ar putea numi
Paranoiland. Sigur organizatorii, de bună credinţă, nu au
nicio vină că sunt minţiţi, duşi în eroare şi de faptul că
parte din oaspeţi nu au discernământ, şi minima auto
cenzură. De unde să se ştie că X-ulescu nu este profesor
universitar, că nu are doctoratul şi că s-a cocoţat lider
cultural, cu muşchiul şi cu papagalul? De unde să ştie
organizatorul că minciuna lui cutărescu, privind mandatul
lui, fals, de reprezentare, are picioare scurte? Că proiecte,
idei ale unor oameni de bună credinţă şi probitate morală
sunt însuşite cu neruşinare de impostori? Dincolo de aceste derapaje fortuite, serata culturală a fost o reuşită. O sală
plină a aplaudat intervenţiile celor programaţi, apreciind
eforturile deosebite în slujba culturii. S-au făcut fotografii,
înregistrări filmate, comentarii şi schimburi de adrese cu
prietenii câştigaţi. Am primit daruri, cărţi şi reviste, despre
care nu s-a făcut vorbire la CIC, s-a precizat agenda lunii
decembrie, una de bilanţ anual şi credem multianual,
având în vedere o predare de ştafetă. Împreună cu colegii
din Râmnic : Gheorghe Cărbunescu, Marian Pătraşcu,
Ştefan Stăiculescu, Eugen Petrescu, am depănat, alături de
Florin Copcea, Gheorghe Păun multe planuri de viitor la
agapa ocazionată de gazdele noastre generoase.

CERCETAŞII DIN RÂMNICU VÂLCEA LA PERIŞANI
Nicu ALMAŞI

A

m dorit mult să participăm la manifestările de celebrare a victoriei Domnitorului Basarab I în
Bătălia de la Posada şi am inclus în planul-calendar al
activităţilor propuse cercetaşilor şi acţiunea Spiritul
Posadei. Pentru că am văzut mai întâi în tot ce se întâmplă
de câţiva ani la Perişani în noiembrie, o stare de spirit,
determinarea cu care oamenii locului dar şi carturari de la
Râmnicu Vâlcea şi din mari centre universitare au făcut
cercetări şi au pledat pentru ipoteza conform căreia teribila
încleştare din 1330 a avut loc la Pripoarele Perişanilor. O
stare de spirit dublată de un profund sentiment patriotic şi
de o mare grijă ca celebrarea acestei victorii să se
generală din Perişani la locul de cazare am avut un bogat
împlinească cu decenţă pentru că Bătălia de la Posada a
program de animaţie de seara la focul de tabără cu jocuri
fost un adevărat măcel, una din bătăliile cele mai
şi cântece cercetăşeşti.
sîngeroase din secolul al XIV-lea.
Duminică, 11 noiembrie, am participat la manifestarea
Am ajuns la Perişani, avangarda,
radioamatorii-cercetaşi de la YO7KRS,
vineri, 9 noiembrie dupa-amiaza aveam de
instalat echipamente, staţii, antene, bannere
şi de pregătit locurile de cazare pentru
cercetaşii din Râmnicu Vâlcea, Bucureşti şi
Mioveni-Argeş care au venit a doua zi. Am
organizat mai multe activităţi dintre care
amintim o drumeţie de câteva ore la locul
unde în luna iunie 2013 va avea loc ediţia a
XVI-a a Festivalului cercetăşesc Naţional
„Cupa izvoarelor”, în izlazul de la Mlăceni,
ateliere de tir cu arcul, radiocomunicaţii,
orientare şi istorie-arheologie, apoi la Şcoala

organizată de Primăria comunei Perişani care a avut ca
principal moment dezvelirea statuii lui Basarab I
Intemeietorul la care am depus şi noi o coroană de flori.
Coloana cercetaşilor a fost admirată de localnici şi de
oaspeţii veniţi în număr mare la Perişani.
Revin la radioamatorii-cercetaşi pentru că am omis
mai sus să vă spun că de acolo de la Perişani a fost lucrat
un indicativ special aprobat de autoritatea competentă în
radiocomunicaţii, YR7BP - Bătălia de la Posada,
realizând peste 300 de legături radio cu radioamatori din
Europa şi Asia. S-a lucrat şi de la Râmnicu Vâlcea
pentru că indicativul special a fost activat în perioada 912 noiembrie. Sunt zilele în care a avut loc sîngeroasa
bătălie în 1330. Pentru confirmarea QSO-urilor
(legăturilor radio) am editat un QSL-l la fel de special cu
patru pagini cu fotografii şi informaţii privind
importanţa politicăşi militară a Bătăliei de la Posada şi
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despre cei care s-au înfruntat Domnitorul
Basarab I şi Regele Carol Robert de Anjou al
Ungariei.
La sfîrşitul acţiunii care i-a încântat pe
copiii şi tinerii cercetaşi ne-am întreţinut ,
participând şi la masa oferită de Primărie cu
domnul Ion Sandu, Primarul localităţii căruia
i-a fost acordată o Diplomă de Onoare.
Cercetaşii şi liderii lor au primit la rândul lor
diplome de participare. Au fost pentru toţi cei
40 de participanţi două zile de activităţi
instructive şi educative deosebite şi deja
considerăm acţiunea ca o ediţie pilot, prezenţa
noastră la Perişani în fiecare an fiind deja o certitudine.

Alexandru Macedonski
Rondelul cercetaşilor
Mai mari, mai mici, trec cercetaşii,
Un prinţ din suflet i-a desprins,
Pe toţi în ochi cu foc nestins,
La tot spre-a fi cu el părtaşii.
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Ca mâine ei vor fi ostaşii
Sub steagul ţării neînvins,
Cu mici, cu mari, trec cercetaşii —
Un prinţ din suflet i-a desprins.
Oricât le suntem naintaşii,
De focul sfânt ce l-am aprins,
Ne este sufletul cuprins,
Ş-ai noii ţări vedem fruntaşii
Când mari, sau mici, trec cercetaşii.

ATITUDINE ŞI RESPECT FAŢĂ
DE EROII ŞI DE ISTORIA NEAMULUI
Eugen PETRESCU

L

a 11 noiembrie 2001, din iniţiativa unui grup de
vâlceni inimoşi, iubitori de istorie şi adevăr, bibliotecari în cadrul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea, director prof. Dumitru Lazăr, s-a organizat
manifestarea cultural-ştiinţifică şi educativă Posada 1330.
Pagini de Istorie. Evenimentul s-a desfăşurat la Perişani,
în colaborare cu Societatea Culturală „Anton Pann”,
Râmnicu Vâlcea, preşedinte prof. Costea Marinoiu şi
Primăria comunei Perişani, primar Nicolae Antonescu.
Acţiunea bibliotecarilor instituţiei amintite, a fost o
reacţie la faptul că în anul 2000, la 670 de ani de la Bătălia
din 9-12 noiembrie 1330 – moment crucial în istoria
noastră – istoricii, autorităţile centrale şi locale,
politicienii şi mass-media nu au scos o vorbă despre acest
eveniment şi importanţa lui pentru naţia română. La prima
ediţie au luat cuvântul: dr. ing. Mihai Sporiş – consilier
judeţean, preşedintele Comisiei de Cultură a Consiliului
Judeţean Vâlcea, prof. Dumitru Lazăr, prof. Costea
Marinoiu, Nicolae Antonescu, Marin Bulugea, Petre
Petria, prof. Constantin (Telu) Popescu şi Ion Popescu –
poet ţăran, octogenar. „În finalul manifestării, participanţii
au hotărât ca momentul Posada 1330 să se evoce anual,
prin manifestări complexe cultural-ştiinţifice şi educative,
închinate importantei pagini de istorie românească, privite
în context naţional şi internaţional”. (D. Lazăr, Buletin
informativ, publicaţie a Cercului de la Râmnic „România
– Grădina Maicii Domnului”, 9-10 noiembrie 2002,
Râmnicu Vâlcea, p. 6)
Iată cum, indignarea acestor oameni ai cărţii faţă de
nepăsarea instituţiilor statului şi a celorlalţi factori
responsabili, a dus la împământenirea la Perişani a unui
act cultural, care, din anul 2001, se desfăşoară fără
întrerupere în prima jumătate a lunii noiembrie.
Evenimentul de la 1330 este marcat, an de an, prin procesiuni religioase, simpozioane şi programe artistice şi
sportive tot mai diversificate. Începând din anul 2010, prin
implicarea Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” – Filiala
Judeţeană Vâlcea, în program a fost introdus şi un ceremonial militar cu participarea armelor existente pe
teritoriul judeţului Vâlcea: geniu (Ministerul Apărării
Naţionale), jandarmi şi pompieri (Ministerul
Administraţiei şi Internelor), care, împreună, formează o
gardă de onoare după toate regulile militare impuse unor
astfel de evenimente, având în frunte drapelul de luptă al
Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare
CBRN „Panait Donici”, Râmnicu-Vâlcea, instituţia
militară care are şi rolul de Garnizoană.
Ulterior, iniţiatorului (Bibiloteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea), i s-au alăturat o serie de instituţii şi
ONG-uri, ai căror membri sunt organizaţi în Cercul de la
Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului”, cerc
informal cu sediu la Râmnicu-Vâlcea, înfiinţat la 18
decembrie 2001, fondatori fiind: dr. ing. Mihai Sporiş –
liderul grupului, prof. dr. Gheorghe Deaconu, pr. prof.
Petre Mateiescu, prof. Costea Marinoiu, prof. Dumitru
Lazăr, prof. dr. Corneliu Tamaş.
Grupului fondator i s-au adăugat, de-a lungul timpului,
şi alte nume: gl. bg. (r) Nicolae Mazilu, gl. mr. (r) conf.
univ. dr. Ilie Gorjan, col. (r) Carol Deheleanu, mr. (r) Călin
Matei (Cultul Eroilor), col. (r) Mihai Popa, scriitorul
George Achim, juriştii Zenovia Zamfir, Laura Vega şi
Nicolae Sporiş, prof. Nicolae Dinescu, prof. univ. dr.

Alexandru Stănescu, prof. Gheorghe Stanciu, prof. dr. Ion
Soare, prof. dr. Ion Ciucă, Mircea Onică, inginerii Marian
Pătraşcu, Petre Cichirdan, Dumitru Bondoc, Dumitru
Gogiu, Gheorghe Efrim şi Lazăr Constantin, publiciştii
Petre Petria, Gheorghe Sporiş, Gheorghe Poşircă, Valentin
Smedescu, pr. Constantin Mănescu, Eugen Petrescu ş.a.
Astfel, încet, dar sigur, Bătălia de la Posada a devenit o
prioritate pentru tot mai mulţi cercetători şi iubitori de
istorie, mândri de izbânda marelui voievod muntean.
Pe parcurs, prin implicarea tot mai profundă a
Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” – Filiala Judeţeană
Vâlcea, în special din martie 2009 (când s-a primenit
conducerea organizaţiei), în activitatea de cinstire a eroilor
neamului şi de recuperare a unor importante evenimente
din istoria naţională, în vara anului 2010 s-a desfăşurat un
program de cercetare istorică în parteneriat cu
Universitatea din Craiova, program susţinut din punct de
vedere logistic de Ion Sandu, primarul comunei Perişani,
având ca temă bătălia din toamna anului 1330. De
asemenea, la iniţiativa Asociaţiei, pe valea Băiaşului, la
Pripoarele Perişanilor, în toamna anului 2010 a avut loc
primul ceremonial militar din România, dedicat victoriei
de la Posada, eveniment care, din acel an, a intrat în
tradiţia locului.

Simpozionul de istorie
„Posada 1330”,
ediţia a XII-a

Evenimentele cultural-istorice, religioase şi sportive
din acest an, dedicate Bătăliei de la Posada, organizate de
către Primăria şi Consiliul Local Perişani, au fost deschise
sâmbătă, 10 noiembrie 2012, de către Ion Sandu, primarul
comunei Perişani, cu un concurs pe teme istorice şi
geografice la care au participat elevii din şcolile loviştene.
A doua zi, duminică, 11 noiembrie 2012, după şedinţa
festivă a Consiliului Local Perişani, prezidată de Enache
Florinel, viceprimarul localităţii, eveniment solemn
desfăşurat în prezenţa prefectului de Vâlcea, Mircea
Nadolu, a deputatului de Vâlcea, Cristian Buican, a
vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea Bogdan
Pistol, a primarului comunei Perişani, Ion Sandu şi a unor
personalităţi locale şi regionale, a urmat Simpozionul de
istorie „Posada 1330”, ediţia a XII-a, la care au participat
o serie de personalităţi din învăţământul universitar
românesc, specialişti în istorie angrenaţi în activitatea de
cercetare cu tema Posada 1330, oameni de condei din
cultura vâlceană, cadre militare în rezervă şi în retragere
din judeţele Vâlcea şi Argeş, implicate în diverse programe de cinstire a eroilor, distinsa familie Băbeanu, numeroşi iubitori de istorie şi reprezentanţi ai mass-media.
La ediţia din acest an, printre participanţii cu implicare
profundă în aflarea adevărului cu privire la perimetrul
desfăşurării acestui sângeros conflict militar, din prima
jumătate a secolului al XIV-lea, sunt de amintit: profesorii
universitari Liviu Sorin Damean, Dinică Ciobotea şi
Constanţiu Dinulescu de la Universitatea din Craiova,
prof. Dumitru Lazăr (iniţiatorul şi fondatorul acestui
eveniment), Mihai Sporiş, liderul grupului de la Râmnic –
România „Grădina Maicii Domnului”, Eugen Petrescu,
preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina
Maria” – Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea,
Marian Pătraşcu, Gheorghe Sporiş (Brezoi), Florea
Vlădescu (Titeşti) şi Radu Constantin (profesor de istorie
la Şcoala cu clasele I-VIII, Perişani). De asemenea, de
remarcat a fost prezenţa juristului Nicolae Almaşi
(Cercetaşii României), a publiciştilor Petre Cichirdan
(directorul revistei Cultura vâlceană şi Povestea vorbii) şi
col. (r) Mihai Popa, a artiştilor plastici Violeta Scrociob şi
Paul Stănişor, a omului de afaceri (şi mai nou politician)
Remus Daniel Niţu, patronul SC Damila SRL, a prof.
Gheorghe Oprica (inspector şcolar) şi a col. (r) Ion Frântu
(preşedinte Subfiliala „Cultul Eroilor” Racoviţa). Au mai
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participat: Gheorghe Poşircă, Marius Stan, Ovidiu Cristian
Dinică (Rm. Vâlcea), Ionel Lupu (Titeşti) ş.a.
La eveniment, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
„Regina Maria”, a fost reprezentată de Filiala Judeţeană
„Matei Basarab” Vâlcea prin conducerea acesteia (ist.
Eugen Petrescu – preşedinte, col. (rtg) Ion Anghelescu –
prim-vicepreşedinte, pr. militar Ion Mihalache –
vicepreşedinte şi ing. Dumitru Bondoc – vicepreşedinte) şi
de Filiala Judeţeană Argeş (reprezentată de ec. Ştefan
Alexandrescu, prim-vicepreşedinte şi de col. (r) Ion Bratu,
vicepreşedinte al acesteia). Au mai fost prezenţi col. (rtg)
Stan Niţu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor
de Război – Filiala Judeţeană Argeş şi col. (r) Ion Catinca,
preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere – Filiala Judeţeană Argeş.
Moderatorul evenimentului a fost Mihai Sporiş, fiu al
Loviştei, un bun şi apreciat specialist în istorie, unul dintre
principalii promotori ai acestei misiuni de recuperare a
istoriei declanşată în urmă cu 12 ani.
La orele 1230, în acordurile Fanfarei „Gabriel

Chaborschi”, a Palatului Copiilor din Râmnicu-Vâlcea,
coordonată de prof. Constantin Andrei, din faţa Primăriei
Perişani a pornit către Pripoare un alai format din
reprezentanţii judeţului, mai mulţi primari vâlceni purtători
ai banderolei tricolore, numeroşi localnici, dar şi

participanţi din afara comunei, acolo unde, în prezenţa
celui mai numeros public din istoria celor 12 ediţii dedicate
Bătăliei de la Posada (credem că peste 7-800 de
participanţi), a unui sobor de preoţi şi a unui detaşament de
onoare constituit anul acesta doar din militarii Centrului de
Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait
Donici”, Râmnicu-Vâlcea, a fost dezvelită statuia
voievodului „Basarab I”, operă a artistului plastic vâlcean
Sergiu Sălişte, ridicată de către Primăria şi Consiliul Local
Perişani la iniţiativa primarului localităţii, Ion Sandu. A
urmat slujba de sfinţire a monumentului, depunerea de
coroane şi jerbe de flori, defilarea detaşamentului de
onoare şi o masă festivă organizată la Şcoala cu clasele
I-VIII, Perişani.
După amiază, programul a continuat cu o serie de
întreceri sportive bărbăteşti şi decernarea unor premii.
Ediţia a XII-a, a Zilelor Posadei, s-a încheiat cu un program artistic prezentat de elevii şi tinerii din comună,
coordonaţi de profesorii instructori ai şcolilor de aici.

GRAFICIANUL BOGDAN CONSTANTIN EXPUNE LA CABINETUL
MEDICAL INDIVIDUAL DR. ANDREEA IOANA ERHAN!

Î

n ultima zi a lunii noiembrie, 2012, de
Sfântul Andrei, la Cabinetul Medical
Individual - Cabinetul Stomatologic - Dr.
Andreea Ioana Erhan, medici: Andreea Ioana
Erhan şi Oana Cechirdan - din cartierul Nord,
lângă benzinăria OMV, a avut loc vernisajul
expoziţiei de pictură şi grafică a lui Bogdan
Constantin, eveniment cultural de valoareinedit-prin faptul că, pentru mulţi, pictorul
expune pentru prima dată în spaţiul public
lucrări de grafică şi...pictură! Cu această ocazie
doamna doctor Andreea Erhan şi-a serbat şi
numele, identic cu cel al preţiosului - pentru
români - sfânt! ...Sfântul Andrei este ocrotitorul
României şi el a creştinat poporul român.
Iată câteva date despre acest sfânt, fiindcă ne
place să credem, că şi această expoziţie s-a
onorat, fiinţând tocmai de Sf Andrei, lângă Biserica
Sfinţilor Apostoli din cartierul Nord-unul dintre cele mai
europene din Noul Râmnic, şi care, până nu demult, în limbajul localnicilor s-a chemat Versai-de la
Versailles-cum a fost poreclită Calea lui
Traian până în 1970, între Podul lui Hozoc şi
Spitalul Judeţean.
Andrei a decedat la Patras-Grecia în anul
60 d.C. şi a fost frate cu Simon (căruia Iisus
i-a zis Petru) ambii fiind pescari. A fost
ucenicul lui Ioan Botezătorul care l-a învăţat
să îl urmeze pe Iisus din Nazaret-Mântuitorul.
Andrei îl convinge pe Simon să îl urmeze pe
Iisus, de unde sintagma „cel dintâi chemat”
atribuit lui Andrei. În anul 30 d.C. Andrei
primeşte sarcina, la primul consiliu al
Apostolilor, de la Ierusalim, de a merge în
Dobrogea şi mai apoi în sudul Rusiei pentru a
creştiniza populaţiile din aceste locuri. Este
ridicat la rang de sfânt în anul 350 d.C. în
timpul lui Constanţiu al II-lea (fiul lui
Constantin cel Mare)...Moaştele Sfântului Andrei se află la
Biserica Apostolilor din Constantinopol, iar capul său a fost
depus, în secolul al XV-lea în Catedrala Sfântul Petre din
Roma. Este patron al Scoţiei (steagul scoţian reprezintă
crucea sfântului Andrei), României, Spaniei, Siciliei,
Greciei şi Rusiei.
*
Expoziţia lui Bogdan Constantin, în jur de 30 de
tablouri expuse la Centrul Medical Individual, pictură şi
grafică ni-l prezintă pe artist aşa cum îl ştiam noi - grafician
- de astă dată şi cu desene ultra realiste, în creion, dar mai
ales cu multe lucrări în ulei - iată, şi pictor! - în care
alternează impresionismul (Ramuri de cireş înflorit) şi ultra
realismul unor peisaje de iarnă care au tot ce le trebuie ca

să impresioneze prin incredibilul
desena din şcoală şi scria foarte frualb ...o să-i spun de azi înainte
mos, este artist plastic, profesionist
„alb de Bogdan”!
astăzi, dar şi scenograf la Teatrul
Expoziţia mai are o
Ariel... Activitatea-pasiunea extra
extraordinară calitate, pe care
profesională prin care l-am cunoscut
multele cabinete medicale şi alte
pe Bogdan Constantin înainte de anul
instituţii, care trebuie să asigure
2000, cam în 1993-1994 a fost muzica
linişte şi plăcere de viaţă, nu le
clasică, dar şi „tânără”, pictorul de
au, deşi, şi-au tot aninat pe pereţi
astăzi, având o colecţie de discuri
tablori moderniste fără nici o
foarte valoroasă, în comuna Goranu.
valoare, decât cea a vopselurilor
Pe linia valorică plastică a
şi ramelor; ...această expoziţie
plaiurilor noastre oltene, Bogdan
imprimă linişte şi plăcere de a
Constantin ne apare ca un „teribil desetrăi, privitorului. Da, este o
nator”continuator al unui Logofăt
foarte bună propagandă pentru
Petrache,
Dionisie
Eclesiarhul
Bogdan
arta prezentului şi viitorului, care
(caligrafie-miniatură), Radu Zugravu
Constantin
se cheamă deja, începând din
2003, Ecoartă! Pe cale naturală şi nesilit de nimeni,
Bogdan Constantin a intuit această nouă formulă de
exprimare artistică şi din care noi, şi Bogdan
Constantin, am făcut obiectul de activitate
al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă şi Artă
„Ecostar 21”, oameni, care pun la baza
activităţii lor principiul ecologic...
Acum 10 ani, Bogdan Constantin se
lansa în grafica europeană, la propriu şi la
figurat, într-un demers plastic în Italia, cu
o expoziţie personală la Torino. Atunci,
Andreea
Bogdan s-a întors în ţară fără nici un
Oana
Ioana Erhan
tablou. A avut un succes uluitor. De atunci
Cechirdan
şi până în prezent, probabil şi în viitor,
demersurile sale în artele plastice vâlcene
(fără cel mai neînsemnat, cât de mic, (Biserica de la Gura Văii - 1750), Şcoala de la Ţeica,
sprijin din partea cuiva, atenţie! într-o ţară Gheorghe Gherontie (pictor de icoane cu influenţă
în care statul întreţine arta plastică doar! renascentistă), Gheorghe Tatarăscu, Emil Ştefănescu ...
pentru acei „capabili-apţi” de a fi membri
ai uniunii de creaţie - ca şi scriitorii şi
Bogdan CICHIRDAN
muzicienii - tot ei, beneficiind şi de
pensii fără socoteală la ani-luni-săptămâni-zile-ore şi
Ziar de cultură realizat de SC INTOL SRL
minute) sunt printre cele mai valoroase, B.Constantin,
Editura INTOL - PRESS.
făcând parte din elita (extrem de răstrânsă) artiştilor
plastici profesionişti, independenţi, cu o şcoală Director:
Petre CICHIRDAN
excepţională a experienţei şi a observării marei maestre, Consilier editorial:
Constantin POENARU
care este mama natură. Timp de 2000 de ani, până în Senior editor:
Arhim. Veniamin MICLE
aceste ultime decenii, ale ruşinii (când au dispărut pri- Colaboratori:
Felix SIMA,
vilegiile unei reale diviziuni a muncii) oamenii mari au
Mihai SPORIŞ,
fost autodidacţi şi au învăţat să-şi practice talentul,
Vasile GREVUŢU,
Titi Mihai GHERGHINA
sigur - dacă l-au avut, de la părinţi, de la fraţi, de la
Simona Maria KISS
maeştri-meşteri, de la prieteni, dacă au ştiut să aibă
Denisa IACOB
prieteni; şi mai apoi, inovând şi imitând!
Gheorghe PANTELIMON
Bogdan Constantin şi-a început activitatea ca
Adina DUMITRESCU
desenator la Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea,

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