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MONOGRAFIA ECLEZIASTICĂ A RÂMNICULUI

Să începem prin a reţine din această carte, evidenţia,
ceea ce convine spiritului nostru receptiv-creativ,

adevăruri pe care cei mai mulţi istorici şi cărturari, scriitori,
le-au trecut cu vederea; de această dată, cei doi autori, ofe-
rindu-le cititorilor cu generozitate, în dar.

„Reprezentanţii acestei organizări a Bisericii-horepis-
copi sau pseudoepiscopi sunt pomeniţi în ţinuturile dintre
Dunăre şi Carpaţi încă de la începutul  secolului al XIII-
lea, respectiv la 14 noiembrie 1234, într-un document emis
de papa Grigore al IX-lea. Aceştia sunt cei care transmi-
teau tainele bisericeşti de rit grecesc numiţilor Wallati”
(op. prezent. pag.11).

02 06 1247: Diploma Cavalerilor Ioaniţi. Regele ungur
prevedea drepturi pentru Cavalerii Ordinului Ioaniţilor
chemaţi în Ţara Severinului să apere catolicismul. Sunt
consemnate Cnezatele lui Ioan şi Farcaş, până la Olt, bise-
ricile, arhiepiscopii şi episcopii, drepturile pe care le aveau
mai înainte...

Marele Dicţionar geografic al României-1902: Centrul
Cnezatului lui Farcaş este Râmnicu Vâlcea şi care la 1290
este capitala celui mai vechi judeţ din Ţara
Românească...Din 1304, Râmnicul, devine capitala
Arhiepiscopiei Laturilor.

08 ianuarie 1392: judeţul Vâlcea este consemnat într-un
document al lui Mircea cel Bătrân.

20 mai 1388: prima atestare documentară (Mircea cel
Bătrân) a Râmnicului.

04 septmbrie 1389: document, Mircea cel Bătrân, „ora-
şul domniei mele”.

1389: Mitropolia de la Severin se mută la Râmnic, unde
se va chema Mitropolia Râmnicului Noul Severin.

„Alături de populaţia autohtonă majoritară, începând
din sec. XII sunt pomenite familiile saşilor de confesiune
catolică, colonizaţi la Râmnic...şi care spre sfârşitul
sec.XVI numărau 20-25 de familii...populaţia Râmnicului,
numărând 2000 de locuitori” (op.prezent. pag. 16-17).

„La 1548, pe harta lui Jacoppo Gastaldo, urbea apare cu
numele Râmnik...ca şi pe harta lui Giroland Ruscui din
1561 intitulată Polonia et Hungaria Nuova Tavola...iar cu
numele Redniz pe planşa lui Ioannes Sambucus, din 1565,
intitulată Transylvania....Pe Harta stolnicului Constantin
Cantacuzino din 1700 publicată la Veneţia de Anton Maria
del Chiaro,...apare Rhimnicij...iar pe Harta lui Specth la
1792 apare Rimnik” (op. prezent. pag.14).

„În oraş erau patru biserici. Cea mai mare era catolică,
a Franciscanilor.  Era înaltă şi spaţioasă. Clopotniţa avea
trei etaje, cu câte o fereastră în fiecare parte a
etajului...Celelalte trei biserici româneşti erau mai scunde
şi mai puţin spaţioase şi clopotniţele lor aveau câte două
etaje...Acoperişurile clopotniţelor aveau  forma piramidală.
Pe biserici nu se afla nici o turlă.” (Iohann C. Weiss, 1731).

În 1720 stăpânirea austriacă consemnează 416 familii;
iar în prima jumătate din sec XIX, 5000 locuitori. În 1871
erau 5750 locuitori, iar la începutul sec XX erau 7317

locuitori. Compoziţia etnică a populaţiei, „la sfârşitul sec
XIX, era formată din saşi, armeni, bulgari-aceştia din urmă
fiind cei mai implicaţi”.

„Oameni foarte comozi, foarte puţin dedaţi la industrii,
comerciu or interprinderi, mulţămiţi cu venitul vreunei pro-
prietăţi or a vreunei slujbe, privesc indiferenţi pe toţi cei
streini de neam şi credinţă, oricât ar spori materialiceşte...”
(Melete Răuţu, Monografia ecleziastică a judeţului Vâlcea,
Râmnicu Vâlcea, 1908, p.11, şi pag 17, op. prezent.). Nu

putem să nu observăm că Râmnicul la sfârşitul sec. XIX se
afla sub conducere alta decât autohtonă, ortodoxă, total sau
parţial.

„Trebuie reamintit faptul că în Râmnicu Vâlcea minori-

tăţile conlocuitoare de alte confesiuni erau, la sfârşitul
secolului al XIX, în număr relativ mic-vreo 300 de catolici,
100 de protestanţi, vreo 85 membri de confesiune israelită
(evreiască), fiecare având câte un edificiu religios, câte o
şcoală primară (un fel de grădiniţă), la care învăţau şi copii
ai românilor orto-
docşi din urbe” (op.
prezent. pag. 17-18).
Să recunoaştem că
într-un oraş cu 7000
de locuitori (op. pre-
zent. pag.17) din care
500 sunt cei din cen-
tru, bogaţii, de alte
naţionalităţi, şi cultura reprezentativă-momentană aparţi-
nea tot lor...

Afirmaţia lui Melete Răuţu că în Râmnic funcţionau 11
biserici, la începutul secolului XX, este cât se poate de con-
vingătoare, căci, noi, cei născuţi aici, chiar şi după 1950,
putem confirma că în 1960, Râmnicul (Cetăţuie-Troianu)
avea tot cam 7-8000 de locuitori, numerele de case de pe
Calea lui Traian, 298 spre exemplu (V.I.Lenin 298) fiind

acelaşi în 1930 şi 1960...Şi, că, toţi ştiam pe când statuia lui
Anton Pann trona lângă Palatul de Cultură, cu faţa spre res-
taurant, că, „Anton Pann stă cu faţa la băutură şi cu spate-
le la cultură” sau, că, la „Râmnic numărul bisericilor este
egal cu numărul cârciumilor” (cit. din memorie).

De ce Bucovina de nord şi Basarabia de Nord  au fost
evacuate în judeţul Vâlcea, nordul Olteniei? fiindcă viaţa
spirituală era identică; „Dacă e adevărat, precum afirmă
unii scriitori, de mare valoare, că leagănul istoriei naţiona-
le este Oltenia, apoi nu este mai puţin adevărat că leagănul
vieţii religioase este neîndoios Vâlcea” (Melete Răuţu, op.
cit şi pag. 19 - op. prezent.) Mai menţionăm, referitor la
această  idee, că,  mulţi învăţători din Vâlcea au fost trimişi
în Basarabia după 1918, creându-se în 1944, anul evacuării
Basarabiei şi Bucovinei, ilaritatea, că unii cetăţeni din teri-
toriile evacuate, olteni, erau acum evacuaţi-basarabeni.

În această carte semnată de C. Cârstea şi D. Căpătaru,
„Monografia ecleziastică a Râmnicului”, întâlnim un lucru
de toţi ceilalţi uitat în monografii, uitat sau neacordându-li-
se cuvenitul respect, autorilor acestor capodopere de artă
românească, pictorilor lăcaşurilor de cult. Afirmăm perma-
nent, că istoria artelor plastice vâlcene-unice-începe cu
pictorii care au lucrat pe acest teritoriu şi judeţ, pictura de
pe pereţii bisericilor, icoanelor, însemnând începuturile
artei plastice româneşti, vâlcene (de aceea ne ferim de ter-
menul zugrav).

*
Biserica „Sfinţii Arhangheli” din Aranghel-Vâlcea -

exista încă din  sec. XV, căci Vlad Călugărul îi întăreşte stă-
pânirea pe o moşie în anul 1490, pe locul unde se află astăzi
biserica. În anii 1521-1522  se  rezideşte sub hramul
„Sfinţii Îngeri”; vechea biserică se rezideşte  în 1721 de
către înaintaşii lui Stoica vel Paharnicul Pârâianu; biserica
a fost reclădită de arhimandritul Petronie de la Segarcea şi
egumenul Gherman ot Aranghel pe temelia iniţială. În 1817
s -a refăcut de către Sofronie Arhimandritul. Pictorul lăca-
şului, în 1811, a fost Ilie Zugravu. 

Biserica „Sfinţii Arhangheli” - Cetăţuia - exista din
prima jumătate a secolului XVI, aici, pierind voievodul
Radu de la Afumaţi, din intrigile boierilor, în 02 ianuarie
1529. În 1680 este refăcută sub domnitorul Şerban
Cantacuzino. Pictor, pare a fi Constandin. După ce a refă-
cut-o, mitropolitul Theodosie a închinat-o ca metoh
Mitropoliei ţării. În 1853, mitropolitul Nifon, cu stăruinţa
stareţului Mihail Berislăveanu, „reface lăcaşul care este
împodobit, pictural, prin măestria pictorului
Gh. Tattarescu”! Conducerea şi supravegherea lucrărilor de
refacere a fost încredinţată lui Anastasie  Leculescu-pitar,
arendaşul moşiei Fedeleşoiu!...Iată, deci, că schitul
Fedeleşoiu la 1853 avea legături directe cu Biserica
Cetăţuia! 
Într-un articol din 2006, din Info Puls, ceream autorităţilor
locale să deschidă un şantier arheologic pe acest deal pen-
tru a cerceta eventuala cale de comunicare pe sub Olt din
acea perioadă...Copii fiind, noi, ne jucam în anii 50-60 la
guara puţului, care se presupunea că duce la această gale-
rie.

Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, de lângă Forumul
Cultural al Râmnicului, a fost „zidită din temelie” de către

Petre CICHIRDAN

Pr. CONSTANTIN CÂRSTEA, DORU CĂPĂTARU
Râmnicu Vâlcea, Editura Sfântul Antim Ivireanul, 2012
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Pătraşcu Voevod la 1557. O termină în 1587, Mihai-viitor
voevod, iar episcopul Teofil o sfiinţeşte în 1593. A fost
reparată de negustorii chiproviceni (bulgari aşezaţi în sec.
XVII în Valachia) în sec XVIII-prima jumătate-după răz-
meriţa din  1738, şi după războiul austro-turc din 1788-
1789 de către jupân Dumitrache Ievoiu şi aceiaşi negustori.
„Biv vel Ceauşu Stere Iovipalie a refăcut pictura”. Între
1849-1880 s-au făcut amvonul şi turla centrală. Turla şi
zugrăvela a fost suportată (cheltuiala) de Mariţa
Măldărescu. Pictura în frescă a fost refăcută de Tudor
Popescu în 1994. Pridvorul închis, clopotniţa de pe acesta,
datează din jumătatea sec. XIX.

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” ridicată de nu se
ştie cine „dincolo de apa Râmnicului” (pr. C. Grigore,
1944) şi la care constatăm două straturi de pictură: cel
vechi, de expresie alta decât locală, probabil turco-bulgaro
albaneză, şi cel nou de expresie locală. A fost, însă, „bolti-
tă şi zugrăvită, şi clopotniţa făcută, de jupân Dumitrache
Evoiu, de Niculiţă Iovipale (500 de taleri) şi de logofătul
Ioniţă al popii Dumitrică (200 de taleri), în 1815” (op.pre-
zent. pag. 35); tragem noi concluzia: şi de aceiaşi negustori
chiproviceni.

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” - nouă, lângă Biserica
veche, 1920; sculptor, Marin Constantin, şi pictori, Bogdan
Terpu şi Stoian Sfetcovici.

Biserica „Toţi Sfinţii şi Sfântul Mare
Mucenic Mina” apare ca replică (Nicolae
Bănică Ologu-„Veacul de aur al
Râmnicului”, 2000, pag.51) a localnici-
lor ortodocşi la refacerea  în 1723 a
vechii  biserici catolice: Mânăstirea
Franciscanilor cu hramul „Sfântul Anton
de Padova”. Piatra de temelie este pusă în
1762 şi construcţia s-a terminat în 1764
la iniţiativa şi pe cheltuiala negustorului
hagi Constantin Malache şi a episcopului
(fost) Grigore Socoteanu. A scris în piatră
popa Ioan, „pietrarul la toate lucrările de
piatră ale acestei biserici”. Prima pictură
a fost făcută de Nică Dimitrie-ierodiacon,
iar în 1878 a fost refăcută de Moise
Popescu din Bogdăneşti. Pridvorul a fost
tencuit şi lucrat în 1903 de către Ioachim Ilie din Râmnic.
Portretele din pronaos sunt executate de Moise Popescu.
Refacerea picturii a fost începută de Tudor Popescu în
2000 şi terminată (2004) de Nicolae Sava din Bucureşti. În
2004 biserica a fost re-sfiinţită de IPS Gherasim şi numită
„Biserica tuturor vâlcenilor”!...Se ştie că, odată cu evacua-
rea românilor din Basarabia de nord şi Bucovina de nord,
în nordul Olteniei, Bisericile „Toţi
Sfinţii” şi „Buna Vestire” au deve-
nit preferatele celor stabiliţi la
Râmnic...Cel puţin în ceea ce ne
priveşte, descendenţii neamului
Cichirdan: în martie 1944, trei
familii; în 1980, 14 familii din
care au rezultat 38 de urmaşi,
majoritatea, făcând botezul sau
nunta la această Biserică, excep-
tând subsemnatul, care am fost botezat (1951-acasă) sub
altarul de la Biserica „Sfinţii Apostoli”(Nord), şi fiica mea,
Simona, botezată (1982) la „Buna Vestire”, unde oficia
părintele Nicuşor Popescu, prietenul nostru de familie. 

Biserica „Buna Vestire”- parcul Primăriei, apoi
„Maxim Gorki”, acum Mircea cel Bătrân-cu statuia dom-
nitorului - lucrare de artă - executată de Ion Irimescu în
1973 (până atunci, aici, tronând scriitorul rus) a fost ctito-
rită de Mircea cel Bătrân după unii (Marele
Dicţionar...1902) sau de Mircea Ciobanul după Nicolae
Iorga. După pomelnicele Bisericii ea a fost ctitorită între
1509 şi 1510 de către Mircea al III-lea şi este rezidită în
1747 de către Radu Râmniceanu, din Râmnic, şi jupân Ioan
Moldoveanu din Sibiu, în timpul voievodului Constantin
Nicolae şi episcopului Râmnicului, kir Climent. Pictura a
fost făcută în 1751-1755 şi, peste ea, în 1860 a fost făcută
alta. Între 1970 şi 1980 a fost restaurată în frescă de către
pictorul Grigore Popescu. Între 1991 şi 1998 a fost restau-
rată de Tudor Popescu.

Biserica „Sfântul Dumitru”, de lângă Primărie, a fost
construită de saşii din localitate în sec. XV-XVI fiind folo-
sită de călugării franciscani, când Râmnicul a fost invadat
de bulgarii catolici. În a doua jumătate a sec XVII, saşii,
retrăgându-se, intră în inventarul Episcopiei Râmnicului.
Preda Bujoreanu, mare vornic apoi monah la Pahomie, o
reface în 1745. Între 1781 şi 1782 este pictată de Ioan
Cornescu în timpul domnitorului Mihai Şuţu. În 1838,
amvonul este refăcut de Ioan Zugravul, logofătul.

Biserica „Sfântul Gheorghe”-din Piaţă, fosta parohie a
lui Ion Marina, s-a ctitorit în 1681; a fost arsă în războiul
turco austriac, 1737-1738, apoi în 1789, război, apoi în
incendiul din 1847...Se rezideşte în 1857, iar în 1860 este
şi repictată de Voicu şi Ilie din Piteşti şi de Gh. Gherontie-
Vâlcea (în acea perioadă, mijlocul sec XIX, Gherontie este,
fără îndoială, cel mai renumit pictor din Oltenia, lucrările

sale de şevalet, icoane, dezvăluind unul din cele mai auten-
tice stiluri renascentiste din pictura în ulei n.n.).

Biserica din lemn „Sfântul Nicolae” este ctitorită în
1746, în timpul lui Constandin Vodă, şi este pictată, a doua

oară, în 1837 de Costandin şi Gheorghe...
Biserica catolică „Sfântul Anton de

Padova”. „La 1640, episcopul catolic al
Sofiei, Petrus Baksic menţionează că
locuitorii catolici din Râmnic aveau de
mult biserică” (Nicolae Bănică-Ologu, op.
cit. p39). Edificiul este datat din 1530. În
1673 era deja ruinată. În 1657, Paul de
Alep, nu descrie în afara Episcopiei
Râmnicului, nici o altă aşezare religioasă.
În 1720 se pune piatra de temelie a noii
Biserici, şi Bărăţiei, cu aprobarea austria-
că, şi cu ajutorul financiar al negustorului
Petru Duralia. S-a sfiinţit în 1730 de epis-
copul de Nicopole, Nicolae Stanislavici şi
administrator al Valahiei. Arsă de turci în
războiul dintre 1789-1792, s-a restaurat în

1886, apoi în 1924. Aici a funcţionat şi o şcoală în limba
germană şi latină...Foarte interesantă poza de pe coperta IV
în care ni se prezintă o imagine a Râmnicului privit din
pădurea Goranului; o adevărată grafică, desenul, operă de
artă, care ne arată cum era oraşul Râmnic la anii 1720-
1730. O unitate de clădiri impunătoare-Episcopia
Râmnicului, în dreapta, impunător şi oraşul-târg întărit cu

lespezi de piatră, pe conturul
zidului actualului parc Mircea
cel Bătrân, în stânga, iar în cen-
tru, dominând Biserica catolică,
alură asemănătoare burgurilor
din vestul european. Tragem con-
cluzia fără a ne teme, că
Râmnicul era catolic, târg-oraş,
de importanţă pentru şi sub
împărăţia austro ungară, Oltul

fiind graniţă, despărţind Valahia Mare de Valahia Mică, în
timp ce populaţia de rit ortodox, toată, era concentrată în
jurul oraşului şi în comunele judeţului. Capitala ortodoxis-
mului şi capitala catolicismului, în Oltenia, a fost
Râmnicul.

Încă odată, ca de atâtea ori în aceşti 22 de ani, 42 de ani,
ne facem publică părerea că cea mai mare crimă comisă în
oraşul Râmnicu Vâlcea a fost demolarea centrului vechi,
Bărăţia şi casele din împrejur, care era  cea mai evidentă
dovadă de civilizaţie spirituală europeană, şi ecumenică, şi
arhitecturală, care situa Râmnicul pe un loc aparte în
Europa Centrală şi de Est. ...Noi, aici, dintotdeauna, de
strajă la marile imperii din Europa Centrală şi de Vest. ...Vi
se pare deplasat, că, de zece ani încoace cerem cu insisten-
ţă să se refacă centrul vechi pe locul acesta viran-păşune-
izlaz din centrul Râmnicului (în care rahatul de porumbel
şi scuipatul şmenarilor a acoperit asfaltul vălurit şi găurit)?
Apoi...Să se reia construcţia la Calea Ferată Râmnicul -
Curtea de Argeş!? Să se mute traficul auto greu de pe Dn 7
pe calea ferată Râureni-Tălmaciu!? Să se reconstruiască
drumul romanilor: Jiblea - Berislăveşti - Perişani - Câineni
şi s-o ţină pe partea dreaptă până la Sibiu!?...Făgăraş,
Braşov! Să se refacă drumul de pază făcut acum 500 de ani
de Vlad Ţepeş!?...Râmnicul ar deveni cel mai important
nod de transport european! Nu avem nevoie decât de voin-
ţă şi manopera locală. ...Aşa şi cu cei doi îndrăgostiţi de
plaiurile vâlcene şi care ne-au provocat cu această carte
atât de necesară, simplă, concisă, scrisă despre spiritualita-
tea (ecumenică - M. Sporiş) a Râmnicului Vâlcea.
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ZIUA MARII UNIRI A
ADUNAT SUTE DE VÂLCENI

LA MITINGUL DE LA
STATUIA INDEPENDENŢEI

Creată în anii care au precedat Primul Război
Mondial de sculptorul Ioan Iordănescu, din
Craiova, prin mâna de lucru şi tehnologia
italienilor conduşi de Antonio Copetti, Statuia
Independenţei, pe care sunt trecuţi eroii vâlceni
din războiul de independenţă, dar şi cei din

Primul Război Mondial, este simbolul vâlcenilor
privind dorinţa lor de a avea o Românie Mare,
modernă şi independentă... De
aceea, în fiecare zi de 1
Decembrie, aici arde o flacără pen-
tru eternitate în memoria celor care
şi-au dat viaţa pe câmpul de luptă
pentru patria străbună... Întreg
ansamblul este şi unul dintre cele
mai reuşite monumente de artă
arhitecturală şi sculptată din
România începutului de secol
XX...Înaintea sa, cu aceeaşi piatră
şi tehnologie s-a construit de către
aceiaşi  oameni, Liceul Lahovary...

Gh.
Cechirdan

Eugen
Petrescu

Conducerea Vâlcii, toată

Romeo Rădulescu şi Petre Iordache
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SFÂNTUL NICOLAE LA 

BISERICA DIN LEMN DIN
RÂURENI

Bisericuţa din lemn, construită în anul 1746,
a reunit laolaltă mulţi credincioşi, dar şi pe
membrii Forumului Cultural al Ramnicului,
prietenii parintelui Nicolae State-Burluşi. Din
motive obiective, slujba a fost oficiată în bise-
rica mare, care are hramul Sfintilor Imparaţi
Constantin şi Elena.  Predica sustinută de cei
doi preoţi ai bisericii a conţinut informaţii
interesante legate de Sfantul Nicolae. La finalul
slujbei, un grup de colindatori din centrele de
copii a susţinut un mic spectacol (informaţie
preluată de la Vâlcea 1).

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Vâlcea

Fundaţia „Prietenia”

vă invită la concertul extraordinar

PRELUDII DE CRĂCIUN

Interpretează:
STUDIOUL DE MUZICĂ VECHE din

Bucureşti:
• GEORGETA STOLERIU - soprană,

percuţie
• ANCA IAROŞEVICI - viola da gamba

discant şi tenor
•  VERONA MAIER - pian, percuţie

În program: 

- SUITA SCOŢIANĂ - sec. XVI = XVII
- AL. STRADELLA - „Pieta, Signore”

- A. VIVALDI - „Domine Deus” („GLORIA”)
- I.S.BACH - Choral

- G. PERGOLESI - „Vidit suum” („STABAT
MATER”)

- G. CACCINI - „Ave Maria”
- COLINDE ROMÂNEŞTI

Sâmbătă, 8 decembrie 2012, ora 17.00, 
în Holul Mare al Bibliotecii

SIMFONIC DE ZILE MARI LA
FILARMONICA VÂLCEANĂ.

ALEXANDRU GANEA ŞI HORIA MAXIM

Simfonicul de luni, 29 octombrie 2012, de la
Filarmonica vâlceană a pus capăt unei luni de mare

calitate, foarte productivă, pentru activitatea muzicală a
acestei instituţii din ce în ce mai performantă;...fără
asemănare în arealul cultural, actual,
extrem de sărac, al acestui oraş-
judeţ...învăţat numai cu patrimoniul
spiritual şi cu folclor! De câteva
săptămâni, luni-bune, încoace, condu-
cerea Filarmonicii Municipiului
Râmnicu Vâlcea îmbogăţeşte propria
scenă cu valori care transferă actul cul-
tural, de aici, la orice nivel, naţional şi
internaţional: Luiza Borac, Alexandru
Tomescu, Marin Cazacu, Gabriel
Croitoru, Ilarion Galaţi...sunt doar
câţiva dintre cei care au trecut pe aici şi
au lăsat urme adânci în viaţa spirituală,
urme atât de utile, privind creşterea autohtonă de noi valori
ale artei interpretative muzicale;...atât de utile, privind
aceste noi generaţii de copii, care se educă prin părinţii lor
aflaţi în sălile de concert. Nici mai mult, nici mai puţin,
acum, iată, aproape final de stagiune de toamnă, Horia
Maxim şi Alexandru Ganea au realizat un monument cul-
tural-muzical greu de egalat în
umătoarele zile şi săptămâni din actu-
ala stagiune...

Karl Maria von Weber: Uvertura la
opera „Freischutz”, orchestra
simfonică şi dirijorul Alexandru
Ganea-titular la Piteşti. O lucrare
extrem de bine aşezată în spiritul său
propriu, german, şi în care dirijorul de
talie mică, la propriu, Al. Ganea a fost
deasupra orchestrei, a fost în spiritul
marii muzici dintre Viena şi Berlin. Un
Freiachutz de zile mari, aşa a început
concertul de luni 29 octombrie 2012...

Da, ce a urmat după aceea, mii de mulţumiri
organizatorilor; Horia Maxim şi Alexandru Ganea,
orchestra simfonică a Filarmonicii au răsunat împreună ca
într-o „missă” către Dumnezeu, având năstruşnicul Mefisto
alături, şi, reuşind, poate cel mai bun concert din stagiune:
Concertul pentru pian şi orchestră în la minor op 16 de
Edwart Grieg; un concert simfonie, în care muzica-orches-
tra a  balansat între „solist” şi propria menire! Horia Maxim
şi Alexandru Ganea, colaborând de minune...

Intrare maiesoasă a pianului, în forţă, şi cu o evidenţiere
maximă a interpretului...şi a orchestrei, ambele-ambii,
solist şi orchestră, plus dirijor, într-o formă de mare
ţinută...Încă din primele acorduri, solistul şi orchestra au

atras întreaga atenţie a melomanilor prezenţi în număr
foarte mare în sala Filarmonicii...A impresionat stăpânirea
„nordică” a interpretului în partea de solo din partea întâi a
concertului-Allegro molto moderato, formidabila preluare

de ritm şi suflu al suflătorilor,
legato foarte bine înre
părţi...Un concert ca o
simfonie, adevărata simfonie a
nordului, în care Al. Ganea a
valsat, tactând şi dând intrări
precise între corzi şi suflători,
ambele partide, colaborând
foarte bine rezultatul fiind
remarcabil, prin rezultat!
...Flautul a intrat ca într-o
poemă simfonică, curat, pur...
Apoi părţile concertului cu
momente de lirism înălţător

care a entuziasmat sala, părţile vivace de amploare, totul ca
într-o declanşare nebună, nebunie frumoasă! în care cei trei
parteneri au fost - s -a înţeles din execuţia muzicală - la cel
mai înalt nivel!...

Simfonia de Beethoven, a IV-a, în si bemol major este o
altă „nebunie” componistică, între Simfonia a III-a,

„Eroica”, şi Simfonia a V-a, a
„Destinului”, un opus de mare
vigoare şi sensibilitate, iată,
opus cu nume par-clar- de mare
împăcare cu Mama Natură, cum
ar spune Camilla Paul-Stenger,
un opus pe care dirijorul Ganea
s-a străduit-şi a reuşit-să îl
redea conform originalului
beethovenian, zicem noi,
datorită diferenţei de tehnolo-
gie, poate chiar mai bine... Iată:
Adagio, Allegro vivace,

Adagio, trei mişcări din partea întâia, foarte bine parcursă,
gradat, între calm şi alert, dirijorul, conducând desfăşurarea
muzicală fiind mereu deasupra ei, şi nu sub acţiunea
orchestrală... În Adagio, din partea a doua, Alexandru
Ganea reuşeşte o execuţie model de cel mai înalt
lirism...beethovian! Urmează un Allegro vivace, spumos, şi
lăsând urme în impresia melomanilor, de marcă lirică...Se
simte în partea a patra forţa speranţei şi marea bucurie
(Beethoven şi Schopenhauer) de a trăi, de a lupta şi câştiga
prin implacabila forţă a voinţei de viaţă!...Un concert de
zile mari în care Grieg, Beethoven, Horia Maxim şi
Alexandru Ganea au recitat despre viaţă în folosul publicu-
lui vâlcean! Bravo lor!

PCICKIRDAN

MARIAN PĂTRAŞCU - 60!

Sâmbătă seara pe 30 decembrie 2012
la Restaurantul „Queen” din

cartierul Olăneşti, Marian Pătraşcu şi-a
serbat ziua de naştere şi împlinirea, în 01 01
13, vârstei de 60 de ani. La Mulţi Ani i-au
urat cei câţiva apropiaţi care au participat la
eveniment...Eveniment? Da, pe lângă
frumoasa vârstă, care te poartă în tărâmul
seniorilor, cu această ocazie, Eugen
Petrescu, directorul Editurii „Petrescu”,
şi-a lansat cartea-volum aniversar:
„Personalităţi vâlcene. Cercetătorul şi
scriitorul Marian Pătraşcu la 60 de ani”, Ed.
Petrescu, Râmnicu Vâlcea, 2013.
Tehnoredactarea şi machetarea grafică, coperta: Ovidiu-
Valentin Ciorobea, corectura: Ana-Maria Udrescu,
fotografii: E.Petrescu, Gh Sporiş, S-P Cichirdan. Pe coper-
ta IV este reprodus portretul în ulei al lui Marian Pătraşcu
pictat de Violeta Scrociob, ca şi portretul lui Costea
Marinoiu, fiind unul foarte reuşit.

O carte-volum aniversar, care se situează deasupra,
grafic şi conţinut, celorlalte editate de Eugen Petrescu, prin
faptul că depăşeşte stadiul cu care s-au obişnuit până acum

vâlcenii de a vedea cărţi aniversare
alcătuite numai din elogii sau
caracterizări făcute de prieteni. Aceasta
începe cu un capitol, surpriză, în care
aniversatul îşi expune câteva opinii
despre credinţa sa artistică, despre viaţa
socială: „O posibilă profesiune de
credinţă” şi „Trăim convenţional şi
judecăm comparativ” (ce bine dacă toţi
gânditorii şi analiştii noştri politici ar
gîndi şi analiza comparativ şi nu după
măruntaiele proprii). Un al doilea capitol
surpriză este cel în care sunt publicate
demersurile publicistice referitoare la

activitatea care a consacrat sărbătoritul; recenzii, analize,
eseuri scrise şi publicate în presa locală şi de aiurea despre
Marian Pătraşcu şi opera sa. Aici îi regăsim pe Ion Soare,
Doru Căpătaru, Costea Marinoiu, Petre Cichirdan, Eugen
Petrescu, Ilie Gorjan, Silvia Oltean, oameni de condei, care
au avut curajul să-şi expună părerile în presa vremii şi nu au
aşteptat, mai întâi, să scrie aşa zişii (!) consacraţii despre
opera lui Marian Pătraşcu; consacraţi care aşteaptă să se
pronunţe alţii din teama de a nu greşi, şi de care Râmnicul

Horia
Maxim

Alexandru
Ganea

Gheorghe
Chebăluş

Vasile
Silviu State

Nicolae
State

Burluşi

Ion Soare şi 
Gheorghe Pantelimon



4 decembrie 2012CULTURAvâlceană

Itinerar cultural
SANTA CLAUS IS COMING 

TO TOWN

Alexandra Ştefănescu a evoluat miercuri 12
decembrie 2012 pe scena Filarmonicii vâlcene
într-un concert de colinde tradiţionale pe mapa-
mond, cu titlul de mai sus: „Sfântul Claus vine în
oraş”, cu aluzie la sărbărorile care se apropiau la
acea dată şi aşteptate de  români; dacă nu venise
deja prin năstruşnicul Moş Nicolae, care se
strecoară noaptea şi umple patofii cu darurile sale.
Cam aşa ni s-au  părut nouă aceste colinde inter-
pretate cu mult zgomot de „Oltenia big band”,
orchestră de percuţie şi suflători, de la Craiova.
Am recunoscut multe din prelucrările specifice
acestui gen de estradă, mult gustat în America,

gustat şi de noi, dar prea puternic,  sonor, în
această acustică, cu 300 de locuri. Oare câţi
decibeli or fi fost înregistraţi la balcon, în faţă,
unde am stat noi!? Inginerul de sunet, dacă a
existat, cred, că a regretat faptul că cele trei partiţii:
„explozia de pe scenă”, solista - cu alt microfon-
noroc că a ştiut să cânte la microfon, şi
prezentatoarea, ca la ştirile PROTV, sau Realitatea
- când îl defăima pe preşedintele statului, nu au
fost împreună şi le-a lăsat să se concureze după
înălţimea decibelilor!

Am făcut efortul de a sculta şi înţelege, şi, nu am
regretat căci ne-am reconfigurat-o în minte pe
frumoasa şi talentata Alexandra Ştefănescu, din
Râmnicu Vâlcea, talentata pianistă, astăzi, iată,
concertând, la Paris şi la Râmnicu Vâlcea. La
Craiova şi Bucureşti. În Clujul în care s-a format
ca solistă de canto. Alexandra Ştefănescu, care, a
terminat atât Academia de Muzică din Cluj
Napoca, clasa de canto a profesoarei Ramona
Eremia, cât şi Ecole Normale Superieure de
Musique „Alfred Cortot” din Paris, clasa Edithei
Selig.

Atenţia melomanului a fost mai pregnant atrasă
cam de pe la „Christmas time is here”, când se mai
reglează comunicarea dintre orchestră şi solist,
totul, rezultând de la masa de sunet, şi continuă cu
„Winter Wonderland”, „Silent Night”;
încântătătoare momentele cu „Blue Christman” şi
„Rudolph the Red Nosed reindeer” unde, şi solist,
şi Oltenia big band cântă pe-o undă şi trasmite
ascultătorilor fiorul colindelor americane; pe care
noi, ca prin ceaţă, le auzim şi le revedem de pe
marile ecrane! Şi când te gândeşti că Alexandra
Ştefănescu nu are decât 26 de ani...şi este profesor
de canto şi de pian în Franţa! 

este sătul până la gât; şi care dispreţuiesc adevăratul act de
cultură...    

Marian Pătraşcu este Marian Pătraşcu! De ziua lui, la
60 de ani, în cartea, singura despre personalitatea lui scrisă
de alţii, până acum, căci este o personalitate de excepţie
doar şi pentru cele două cărţi „Viaţa ca o provocare” şi
„America e de vină, trăiască America”, credem, trebuia să
înceapă chiar cu el; cu cele două capitole pe care le
remarcam mai sus; ... şi mai apoi articolele din pag. 7-52
...urmate de cele din carte. Sigur, nu sunt lucruri esenţiale,
dar...Dacă cartea pentru Marian Pătraşcu intră pe mâna

unor cetăţeni, care nu iubesc politica, nu iubesc instituţiile
statului, ale bisericii, în general, nu iubesc şefiile-cum ni se
pare normal: să le respecţi, dar să nu te dai peste cap pentru
ele, căci toate sunt trecătoare şi ţin de moment; şi sunt
avantajoase pentru unii în detrimentul altora! ...ce fac ei
când deschid cartea? Ce făceam noi, o parte din noi-nor-
mal, când deschideam cartea, caietul, şi-l vedeam la
început pe I.V. Stalin, pe Gh. Gheorghiu Dej, pe Chivu
Stoica, pe Nicolae Ceauşescu, pe Elena Ceauşescu, pe Ion
Iliescu? 

Bogdan CICHIRDAN

Aşa cum Sărbătoarea
Naşterii Domnului

adună în casă pe cei
apropiaţi sub cetina
bradului, aşa şi aniversarea
zilei de naştere a inginerului
Marian Pătraşcu de joi 29
decembrie 2012 a adus
alături de persoana
sărbătorită, prieteni şi cole-
gi,  din Râmnicu Vâlcea
membri ai Forumului
Cultural al Rămnicului şi ai
Societăţii Culturale ,,Anton
Pann”: Alexandru Popescu-
Mihăeşti, Ion Micuţ, Eugen
Petrescu, Nicolae State-
Burluşi, Ion Soare, Mihai
Sporiş, Petre Cichirdan,
Mihai Popa, Violeta
Scrociob şi Gheorghe
Cărbunescu.                      

Momentul aniversar a fost presărat cu amintiri, glume,
epigrame şi căntece pe sunetele melodioase ale viorii
maestrului Ioan Drăguşin din com.Ioneşti –Vălcea, un
virtuoz al căntecului lăutăresc şi udate  din plin de un vin
negru de Cotnari. 

Urarea tradiţională de ,,La Mulţi ani” şi fotografia de
grup sub bradul împodobit din incinta restaurantului, a
colegilor într-ale scrisului, a încheiat acest emoţionant
moment. 

,,La Mulţi Ani”  adresează domnului Marian Pătraşcu şi
colectivul redacţional al gazetei ,,Cultura Vălceană”.

Ioan Drăguşin-un virtuoz al viorii, un
interpret al căntecului lăutăresc

Este născut la 21 septembrie 1934 în comuna Ioneşti,
Judeţul Vălcea, dintr-o familie de oameni simpli, ţărani
gospodari cu dragoste faţă de sat, credinţă şi tradiţiile
satului. Din tată’n fiu a dus meşteşugul căntecului
instrumental la vioară, împreună cu membrii familiei a
constituit unul din cele mai renumite tarafuri olteneşti

, , F r a ţ i i
Drăguşin” ce au
activat în anii 1956-
1985 în această zonă
folclorică  a Olteniei
de sub munte.

În componenţa
tarafului erau 2 viori,
ţambal, cobză,
contrabas, acordeon,
partea vocală fiind
susţinută de sora sa Mărioara Drăguşin. O colaborare
deosebită  a avut-o Ioan Drăguşin cu ansamblul de muzică
populară ,,Vălceanca”  începănd cu anii 1972-1973 pănă la
evenimentele din decembrie 1989. Este deţinătorul a 8 tro-
fee de ,,Cel mai bun instrumentist” la festivalurile de
folclor şi de tradiţii populare de la Voiceşti-Vălcea, Satu-
Mare, Tg.Cărbuneşti-Gorj, Drăgăneşti-Olt. Ieşit la pensie,
nu a lăsat meşteşugul căntatului la vioară, ci a căutat să-l
transmită şi urmaşilor săi, îmbogăţind astfel zestrea de aur
a folclorului romănesc.

30 decembrie 2012
Mihai POPA

La Aniversară! RONDELUL OMULUI DE
PIATRĂ

El din Grebleşti coboară-n lume, 
Desprins din colţul unei stânci, 
Pornind prin văile adânci, 
Cu soarta nu a stat la glume.

Şi nimeni n-a ştiut atunci, 
Că vrând să-şi facă un renume, 
El din Grebleşti coboară-n lume, 
Desprins din colţul unei stânci.

Pătraşcu Marian e-un nume, 
Şi nimeni nu i-a dat porunci; 
Dar mândru că n-a stat pe brânci, 
Dorind destinul să-şi asume,

El din Grebleşti, coboară-n lume.

Ion MICUŢ

PORTRET

E-un văzduh  adus pe umeri
(Peste anii care-i numeri)
Dar la cruce, la răscruce…
Iată…Timpul nu se duce…
Noi îl ţinem ghem… la sân 
Precum Mircea  cel  Bătrân…
Braţ de braţ de voievod
Printre ramuri de norod…
Braţ de Basarab de os
Cu coroană de prinos…

Duhul său, în chip de piatră,
L-au ţinut moşneii-n vatră,
Nu-n uitare, nici în haos….
Ci-ntr-o frescă de pronaos
Să răsară peste ţară
Cu coroana Sa… lunară…

Lepădînd un lăicer,
Îşi luau armuri de fier…

Timpul nu era devreme,
Turma lor păştea prin vreme
Iar sămânţa, să le fie
Revărsată pe moşie,
Turma Lui – popor –nu doarme…
Stă proptită între arme….

Într-o frescă,-ntr-o icoană,
El ne este fără rană,
Ne priveşte, nu clipeşte,
Dojenind cavalereşte.

Caut un cuvînt – răspuns…
Nu! Cuvîntul nu-i de-ajuns!
Raza Soarelui să-i cadă
Incrustată, peste spadă,
Neam viteaz să se ivească
De sub fruntea-i bărbătească, 
De sub mantia-i cerească,
De sub cetina Domnească…

Din Posada la Rovine

Să ne fie vremea-n bine…
Din Rovine la Posada…
Scoate-ţi, CAVALERE, spada…

Şi din Cozia-n Buila…
Dumnezeu  să-ţi poarte mila…

TREI DEFINIŢII ALE
POEZIEI...

***

Bărcile se sparg în scânduri,
Frunza-n ţară caldă pleacă...
Mergi frumos şi mergi pe vârfuri,
Poezia este

dacă...

...Pe zăpadă, somnoros, 
Toate-mi sunt cum vreau, în gând,
Glezna v-o sărut frumos...
Poezia este

FELIX SIMA

A
le

xa
nd

ra
 Ş

te
fă

ne
sc

u

Ioan
Drăguşin

Violeta
Scrociob 

Ion
Micuţ

Al. Popescu şi E. Petrescu

Oltenia Big
Band



5decembrie 2012 CULTURAvâlceană

Itinerar cultural
BIBLIOTECA „A. E.
BACONSKY” DIN

CĂLIMĂNEŞTI 
LANSARE DE CĂRŢI

La Biblioteca „A E Baconsky” s-au lansat joi, 13
Decembrie 2012, volumele: „Stea căzătoare” de
George Alexander (o subtilă radiografie a istoriei
recente, o privire prin fereastră a istoriei
contemporane-Mihai Călugăroiu) şi „Simfonie
pentru toamnă. Poezii” de Ion Vlăduţu ( poet vâl-
cean, vibrând în sensibilitate, dublat de o vie
luciditate), într-o asistenţă numeroasă şi avându-i ca
invitaţi pe scriitorii Petre Petria, Nicolae State
Burluşi, Mihai Sporiş. A moderat şi prezentat
autorii, Georgeta Tănăsoaica, director al Bibliotecii
Orăşeneşti, şi profesoara de
literatură şi limbă română,
Marie-Jeanne Taloş. 

POEM
de Ion Vlăduţu

Un cer al amintirii pe-o 
mare furtunoasă

Acvilă-ndrăgostită de dorul 
de acasă

Şi gândul meu brăzdat de
plugul minţii

Ce strânge-n podul palmei laurii credinţii

Cu-n singur dor nemărginit
În care pasul s-a oprit
Din care se-nălţa acum
Un fir de drum.

când...

...Caii verzi sunt pe pereţi,
Cap de vânt la uşă râde,
În atlasul cu poeţi
Poezia este

între…

...Cei ce sunt, din care
scadem,

Împărţind cadran ceresc,
Este ce putem să roadem

De pe-un Os 
Dumnezeiesc…
***

Îşi cunoaşte bine glasul, 
Îşi cunoaşte bine rostul,
Cântă sus, în vârful casei,
Precum cântă-n gândul 

nostru...

Învăţată de la soare,
De la spicul nalt şi verde,
Apa vieţii Dumisale

Tot prin viaţa noastră-şi 
pierde...

Stă acolo sus şi cântă 
Despre ce aude-n vis...

Este tot ce pot să spun
Despre Ea, oral şi-n scris...

***
Numesc Poezie...
Partea de vorbire
Care nu se aude
Şi nu se scrie...

În holul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea, în perioada 4 -7 decembrie a.c., s-a

desfăşurat a VII-a ediţie a Târgului de Carte pentru Copii
şi Tineret, cu participarea mai multor edituri din ţară,
printre care şi Editura craioveană „Scrisul Românesc”ce
este condusă, cu multă competenţă profesională, de
redutabilul critic şi istoric literar prof. Florea Firan.

Alături de produse-
le remarcabile ale
editurilor prezente, se
afla şi un stand al
Editurii „Conphys”,
printre care am zărit şi
cartea „Poeme
cu...probleme” a mai
vechii noastre
cunoştinţe, învăţătorul
Marius Mărăcinescu.
Acesta participase, în
toamnă, la Târgul Internaţional de Carte de la Madrid, prin
intermediul Editurii „Corint” care i-a publicat o carte
asemănătoare, cu traducere în limba spaniolă, făcându-i
autorului invitaţia de a însoţi editura la standurile
expoziţionale din Peninsula Iberică. Felicitări şi lauri
autorului.

Marius Mărăcinescu este titular la Şcoala cu clasele I
– VIII „Achim Popescu” din Păuşeşti – Măglaşi, unde se
remarcă prin pasiunea sa pentru profesia de învăţător pe
care o exercită de ani buni, imediat după absolvirea
Liceului Pedagogic „Matei Basarab” din Râmnicu –
Vâlcea.

A mai publicat: „Catrene cu probleme” şi „Mici poeme
cu probleme”.

Din cartea fermecătoare şi scânteietoare pe care am
zărit-o la Târgul vâlcean de care am amintit, ne permitem
să vă atragem atenţia asupra câtorva poeme cu...probleme.

Iată cum sună şi vă invităm să le şi rezolvaţi, în minte
sau... cu creionul. 

În mărturiile ce le face autorul în prefaţa cărţii, ne
îndeamnă să folosim, cu precădere, „ metoda grafică
(segmente şi diferite alte simboluri) pentru a avea mai uşor
acces la celelalte tehnici de rezolvare a problemelor,
tehnici pe care nici nu trebuie să le căutaţi prea mult; ele
însele se vor ivi, te miri de unde, în logica gândurilor, dacă
sunteţi perseverenţi. Matematica nu-i decât o poveste cu
numere mai mici sau mai mari, care a pornit, de când
lumea, într-o călătorie îndelungă spre tărâmurile
cunoaşterii. Matematica a luat cu ea o parte dintre
animalele şi plantele pământului, să-i fie mai agreabilă
drumeţia iar eu, acuma, vă invit să vă alăturaţi lor, în
această călătorie”. Invitaţie pe care v-o adresăm şi noi,
vizitând librăriile în care s-ar putea să găsiţi această carte
dar, pentru comenzi şi informaţii, autorul şi-a trecut, pe
copertă, numărul de telefon: 0769673176.

Felix SIMA

Copiliţă de doi ani,
I-ai cerut bunicii bani
Şi duminică şi joi
Şi te-ai învăţat, apoi,
Să ai buzunarul plin
Când te duci la magazin.

Ai luat, cu şase lei,
Doisprezece covrigei
Şi ţi-a mai rămas un leu
Pentru mâine, puiul meu,
Iar cu el poţi cumpăra
Alţi covrigi, cu mâna ta.
Să spunem câţi, nu-i aşa?

***
Fată mică,
Ochi frumoşi,
Uite, sus, o rândunică
Şi cinci puişori pufoşi!
Poţi tu, oare, draga mea,

Să-mi spui câte aripioare
Dorm în cuib, deasupra ta?

***
Patru sute de boboci
Strâng în câteva minute
Boabele de grâu din lan:
Optzeci de mii şase sute.

Acum au plecat în rând,
Fiecare dintre pui
Ducând cu un bob mai
mult
Decât cel din faţa lui.

Melcul se-ntrebă zâmbind,
Cum păşeau încetinel:
„Câte boabe are-n coş
Penultimul bobocel?”
Tu eşti curios ca el?

LA TÂRGUL 

DE CARTE

„LUMINI  PE PÂNZA  TIMPULUI”
De Gheorghe Puiu Răducan, Editura Detectiv, 2012, Bucureşti

Deşi, într-o oarecare măsură, titlul acestei cărţi pare
tern, în realitate este unul inspirat şi cu o anume

simbolistică.
Nu poţi să nu te întrebi, avându-l sub priviri, cine sunt

şi ce reprezintă aceste lumini? Ce înţeles are această
alăturare a cuvintelor „pânza” şi „timpul”? 

Să le decriptăm pe rând: „Luminile” sunt acele
personalităţi, acei copii ai lui Dumnezeu, despre care
Mihai Eminescu ne atenţiona că ei „caută în lume şi în
vreme adevăr”; fiinţă umană, sub a cărei frunte „viitorul şi
trecutul se încheagă”.

Realist şi vizionar, în acelaşi timp, Eminescu pune,
incredibil de corect în ecuaţie, elementele ce alcătuiesc
destinul acestor „Lumini pe Pânza Timpului”: „Ce-o să-i
pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc? ... Fericeas-
că-l scriitorii, toată lumea recunoască-l .../ Ce-o să aibă
din acestea pentru el, bătrânul dascăl?/ Nemurire, se va
zice.”

Apoi, cu admiraţie şi compătimire pentru soarta lor,
Eminescu dezvăluie taina acelor înfăptuiri, care-i fac, cu
adevărat, nemuritori: „Este drept că viaţa-ntreagă,/ Ca şi

iedera de-un arbor, de-o idee i se leagă.” (M. Eminescu,
Scrisoarea I)

Titlul acestei cărţi mă trimite cu gândul la cuvintele lui
George Călinescu despre Eminescu, scrise în ianuarie
1965 în „Cronica Optimistului” din revista
„Contemporanul”. „Un geniu este, de plânge sau râde, un
gânditor care lasă o dâră sonoră de foc pe traiectoria lui
cosmică, dând o lecţie de construcţie umanităţii”.

Ca să putem răspunde la prima întrebare este necesară
existenţa unor elemente-suport în care „luminile” să se
nască, să crească şi să dea rod.

Ele există şi sunt darul lui Dumnezeu făcut oamenilor.
Este vorba de „pânză”, în înţeles de mediul social-

uman cu tot ceeea ce implică structura lui, şi „timpul”,
noţiune, concept abstract şi totuşi, deşi infinit, constituit
din fără număr finituri, care-s vieţile noastre, măsurabile
în anii vieţuirii fiecăruia dintre noi şi nu numai.

Graţie darului lui Dumnezeu de a fi capabili de
creaţie, la fel ca şi cel care i-a creat, o parte dintre oameni
devin „lumini”, călăuze pentru ceilalţi, marea majoritate,
pe calea spre ei înşişi, spre Dumnezeu şi spre semenii lor,
întru înfăptuirea armoniei sociale.

Această dimensiune definitorie, ca să se realizeze,

Geo CĂLUGĂRU

Elena Ligia Rizea Fenia Driva

George Alexander

Georgeta Tănăsoaica
Marie-Jeanne Taloş

Petre Petria

Mihai Călugăroiu

Nicolae State

Georginel Sandu şi colindătorii săi 
din Călimăneşt
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Itinerar cultural
A MURIT "CIC"-UL, S-A

NĂSCUT "CIC" NOU

Un gând bun de pe Dealul Olarilor, cu mulţumiri
pentru cei şapte ani petrecuţi împreună în contex-
tul Clubului Iubitorilor de Cultură - CIC. Îi

consider ani frumoşi, aducând bucurie şi bogăţie
sufletească - fie şi numai pentru ca am întâlnit atât
de mulţi oameni cu har, care nu numai că au ce
darui celor din jur, dar o şi fac cu plăcere, altruism,
seninătate.

După cum ştiţi, pentru a mă putea dedica com-
plet revistei, am "predat clopoţelul" d-lui Marian
Ghiţă, director al Bibliotecii Municipale Curtea de
Argeş (aveţi o dovadă ataşată - fotografia aparţine
ziaristei AE Irina Cristian). Anexez şi un "articol-
justificare", aparut ieri în Argeş Expres. Desigur,
ne vom revedea la urmatoarele întâlniri ale CIC.

Sărbători ca-n copilarie,
Gh. Paun (deja nostalgic...)

PARASTAS DE UN AN
PENTRU COSTEA MARINOIU-

CIMITIRUL SFÂNTUL ION

EROII REVOLUŢIEI LA
COPĂCELUL

are nevoie de timp, care, trecând din infinit, în finit, la
individul uman, capătă o anumită concreteţe, prin faptul de
a fi măsurat şi folosit, pentru făptuiri concrete, de către om
şi, care, în raport cu valoarea în sine şi cea de întrebuinţare
a lor conferă statutul de „lumini”, unora dintre ei.

Prin urmare, nu întâmplător scriitorul Puiu Răducan
s-a hotărât să realizeze o asemenea carte şi să-i dea, după
cum cred că am demonstrat, un titlu cât se poate de inspi-
rat.

Referindu-ne strict la carte, vom face câteva precizări:
„Pânza” o reprezintă societatea românească de azi, aşa cum
se înfăţişează ea, cu luminile şi umbrele ei, acestea din
urmă, încă prea multe şi agresive, estompând o parte din
puritatea strălucirii luminilor.

„Timpul” – un segment din infinitatea ce-l defineşte, şi
anume, început de secol al mileniului trei iar foarte exact,
anul de graţie 2012, ultima lună a sa, decembrie.

Deşi nu-l cunosc pe autor, bucurându-mă de şansa de
a-l cunoaşte astăzi 7 decembrie 2012, intuiţia, în care cred
şi, care m-a ajutat de multe ori în viaţă, îmi şopteşte că, pe
întreaga durată a scrierii acestei cărţi, acesta a trăit el
însuşi, sublimul fiinţei sale (actul de creaţie) ca să înţeleagă
şi, după cum vă veţi da seama, citind cartea, a înţeles sub-
limul clipei „luminilor de pe pânza timpului”, despre care
a scris în aceasta.

După o acoladă atât de amplă, pe care, îngăduiţi-mi , să
o socotesc necesară, să numim, acele „lumini de pânza
timpului”, asupra cărora s-a oprit, cu har şi inspiraţie
autorul.

Dar înainte de aceasta, câteva consideraţii, ce ţin de
modul de a gândi substanţa cărţii pe care le-am deprins în
urma parcurgerii celor existente între coperţile acesteia.

Cartea la care mă refer reuneşte specialişti ai diferitelor
domenii, unii  neaduşi mereu în atenţie de mass  media, de
televiziune, cu alte cuvinte, mai puţini vizibili, aceasta
neânsemnând că sunt mai puţini valoroşi.

O altă constatare, autorul are ca scop al acestei cărţi, să
pună în circulaţie idei, valabile nu numai acum, ci şi pen-
tru lumea de mâine.

În carte, dacă o parcurgem cu atenţie, depistăm repere
ale formării treptate ale naturii interioare, a naturii din noi,
care ne dăruieşte calm, înţelegere, echilibru şi forţa de a
învinge  orice obstacol, material sau spiritual, aflat în faţa

noastră.
Este vorba de personalităţi care au făcut şi fac cinste

ţării prin activitatea lor profesională, prin realizări, carieră,
devotament, prin numele transformat în renume.

Sunt luminile, acele lumini pe pânza timpului, care dau
un rost, prin gandurile şi ideile lor, însuşi existenţei
noastre.

Şi nu-s puţine, peste o sută, mai exact 109. Este vorba
de George Anca – indianist, acad. Mihai Cimpoi, Marcel
Dumitru Ciucă, Daniel Corbu, Nicolae Dabija, Theodor
Damian, Ioan Soare, Al. Popescu Mihăeşti, Doru Moţoc,
Ilie Gorjan, Leonida Lari, Vasile Militaru, Eugen Negrici,
acad. Gheorghe Păun, Ioan Es Pop, acad. D.R. Popescu,
Paula Romanescu, Emilian Frâncu – primarul Râmnicului,
acad. Valeriu Matei, acad. Eugen Simion, acad. Vasile
Tărâţeanu, Grigore Vieru, Dorel Vişan etc.

Emoţionant cuvântul de întâmpinare a cărţii şi autoru-
lui, Î.P.S Gherasim Cristea – Arhiepiscop al Râmnicului:
„Felicităm pe autor, Gheorghe Puiu Răducan, pentru
iniţiativa de a identifica aceste lumini, după cum îi place să
le numească, rugându-l pe Preamilostivul Dumnezeu să ne
învrednicească de lumina cea neânserată  a împărăţiei
Sale”.

Dacă aţi observat din citarea celor câteva nume din 109
conţinute în carte, este de lăudat ambiţia şi reuşita autoru-
lui de a acoperi mai toate zonele ţării, „malurile Oltului”
sau „Argeşului, ale Dunării, Prutului, ale Tisei (oare cine
mai pomenea in poeziile sale despre Tisa?), ale
Dâmboviţei, Vedei sau Someşului, Valea Şasei sau
Olteţului, dar şi de dincolo de fruntariile ţării”, oameni cu
suflete curate ca ale apelor care izvorăsc din munţi
împreună cu faptele lor dăinuitoare în eternitate.

Fiecare personalitate este însoţită de date bibliografice,
opera în diversivitatea sa, înfăptuirii culturale notorii,
referinţe critice din spaţiul naţional şi internaţional, toate la
un loc, dând în mare măsură calibrul valoric al fiecărei
personalităţi evocate.

Scriitorului Gheorghe Puiu Răducan, autorul cărţii
„Lumini pe Pânza Timpului”: Lumini pe Pânza Timpului
ni-s călăuze/ Prin Labirintul vieţii spre propriu-ne destin,/
În vremurile-acestea triste şi confuze,/ Când a trăi
înseamnă durere şi suspin.

SPIRU HARET - APOSTOL AL
CONŞTIINŢEI NAŢIONALE

Pe 17 decembrie 2012, la Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” s-au desfăşurat lucrările sim-

pozionului „Spiru Haret – apostol al conştiinţei
naţionale”. Organizatorii – Primăria Municipiului
Râmnicu Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului,
Arhiepiscopia Râmnicului, Asociaţia Seniorilor din
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură Vâlcea, Societatea Culturală
„Anton Pann” şi instituţia unde a avut loc manifestarea
şi-au propus să comemoreze un centenar de când a
încetat din viaţă marele savant român, la 17 decembrie
1912 şi totodată să finalizeze proiectul „2012 – anul
haretian cultural şi educaţional în Vâlcea”. De la început
trebuie să subliniem că acţiunea a fost o reuşită şi datorită
implicării afective şi financiare a Primăriei Râmnicului, a
primarului Emilian Frâncu. Şi cu acest prilej a fost
evocată activitatea prodigioasă şi opera ilustrului
matematician, sociolog şi om politic liberal român – Spiru
Haret, un gânditor transdisciplinar, o personalitate
marcantă, complexă, a ştiinţei, învăţământului şi culturii
naţionale şi internaţionale, cu merite incontestabile în
progresul şcolii româneşti, al vieţii sociale din România.

După anunţarea invitaţilor de către dr. Alexandru
Popescu Mihăeşti, preşedintele Forumului Cultural al
Râmnicului şi al Asociaţiei Seniorilor, care a fost
moderatorul întregii acţiuni, am ascultat binecuvântarea
preacucernicului părinte Constantin Olariu care s-a refe-
rit, printre altele, la implicarea Arhiepiscopiei Râmnicului,
a bisericii şi preoţilor în activitatea haretiană şi
neoharetiană.

În calitate de membru fondator şi preşedinte de onoare
al Forumului Cultural al Râmnicului, primarul
municipiului şi-a exprimat bucuria de a deschide şi
participa la această întrunire cu caracter de bilanţ, care
încheie proiectul generos închinat marelui Spiru Haret, cel
care a reorganizat, pe baze moderne, învăţământul

românesc de toate gradele şi a declanşat mişcarea socio-
culturală care îi poartă numele şi a adresat mulţumiri celor
care şi-au adus contribuţia la materializarea lui,
reprezentanţilor şcolii, bisericii, culturii vâlcene.

O contribuţie însemnată la conturarea personalităţii
celebrului reformator a adus-o filmul documentar „Spiru
Haret – fondatorul învăţământului modern românesc”
realizat de Alina Nicola de la Biblioteca Judeţeană, pe tex-
tul semnat de dr. Gheorghe Dumitraşcu, un cercetător

Gheorghe PANTELIMON

Rog, mai multă
atenţie şi înţelegere
pentru timpul meu..

Marian Ghiţă, preluând
clopoţelul de la Gh. Păun

Pamela Comisarschi, Emilian Frâncu
şi Gheorghe Dumitraşcu
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pasionat al învăţământului haretian, secretarul general al
Forumului.

Două elemente de noutate au ridicat
vaoarea reuniunii. Emilian Frâncu a prezentat
modul în care Primăria Municipiului Râmnicu
Vâlcea a achiziţionat, prin Forumul Cultural,
bustul lui Spiru Haret, ca un gest firesc pentru
cinstirea personalităţii sale şi a dat asigurări că
se va realiza o variantă în bronz. Opera a fost
creată de sculptorul Constantin Mihăilescu,
unul dintre cei mai mari artişti din Oltenia şi
din România, autor al monumentului închinat
domnitorului Constantin Brâncoveanu, aflat în faţa
Primăriei Râmnicului şi al monumentului „Deşteptarea
României” situat la intrarea în Parcul Zăvoi. Apoi a
acordat distincţii, din partea Primăriei, în semn de
recunoştinţă, unor dascăli şi oameni de
cultură de mare valoare. Este vorba despre
diplome personalizate şi Medalia „Spiru
Haret-100”, pentru promovarea valorilor
haretiene în învăţământul vâlcean. Cei
premiaţi, profesorii: Victoria Gibescu,
Carmen Lelia Farcaş, Veronica Tamaş,
Popescu Alexandru Mihăeşti, Gheorghe
Dumitraşcu, Gheorghe Ploaie, Mihail
Sandu  şi inginer Marian Pătraşcu, sunt
dascăli de elită ai învăţământului vâlcean,

modele de pasiune şi dăruire profesională, cercetători
cunoscuţi nu numai în judeţul nostru.
Este interesant că Primăria, prin vocea
edilului şef, s-a angajat ca aceste
stimulente morale să fie acordate în
fiecare an şi a susţinut insti-
tuirea unei burse „Spiru
Haret”, care va fi acordată
elevilor merituoşi.

Prin alocuţiuni concise, rel-
evante, profesorii Gheorghe
Dumitraşcu, Gheorghe

Pantelimon, Ioan Şt. Lazăr, Ion Soare, Nicolae
Dinescu, pr. Nicolae State Burluşi, inginerii
Petre Cichirdan şi Mihai Sporiş s-au referit la
conceptul de haretism, care presupune, în

primul rând, convingerea
iluministă de a ridica poporul prin cultură,
la ideile perene care trebuie preluate de la
Spiru Haret şi continuate, cum sunt
viziunea sa asupra rolului şcolii,
învăţământului, care trebuie să asigure
progresul economic şi social  al ţării; crezul
lui Spiru Haret referitor la menirea
dascălilor, care au fost şi rămân veritabile
columne ale progresului; spiritul haretian
etc. S-a apreciat că impunerea unei

concepţii noi cu privire la rolul
învăţământului nu se poate realiza
până când eşichierul politic nu este
stabilizat. Totodată este necesar ca toţi
factorii de decizie, începând cu
Preşedinţia, unde a fost semnat Pactul
Naţional pentru Educaţie, să înţeleagă
că învăţământul reprezintă unul din
stâlpii de rezistenţă ai oricărui stat, că
fără un învăţământ de calitate
România nu va avea viitor, că fără o

instrucţie practică şi de producţie românii nu vor scăpa de
sărăcie.

S-au făcut mai multe propuneri menite să exprime
consideraţia românilor faţă de ilustrul Spiru Haret care a
contribuit într-un chip real la propăşirea ţării, iar
manifestările în semn de respect dedicate acestui mare
apostol al neamului vor continua. Este un semn de
însănătoşire, de normalizare a climatului moral din
România, de preţuire a adevăratelor valori. 

ARS MUNDI

SĂTENII DIN CREMENARI, BUNI CREŞTINI, BUNI GOSPODARI
Moto: „Nimic fără Dumnezeu”

Satul Cremenari este o aşezare străveche, situată într-o
zonă deluroasă, pe malul stâng al Oltului, la circa 25

de kilometri de municipiul Râmnicu Vâlcea şi din 1968 a
intrat în componenţa comunei Galicea. De-a lungul tim-
pului denumirea sa s-a schimbat de mai multe ori. Fiind
populat de ţărani liberi s-a numit Cremenari-Moşneni.
După construirea bisericii, la începutul secolului al XIX-
lea a luat numele de Cremenari-Mânăstireni, iar după anul
1838, când s-a înfiinţat prima şcoală la care veneau şi
copii din satul Flămânda (azi Dealul Mare) a devenit
Cremenari-Flămânda.
Satul, şcoala, biserica şi primăria Cremenari au fost
vizitate de mari personalităţi ale vremii. Pe 1 octombrie
1707, biserica s-a bucurat de prezenţa lui Antim Ivireanul,
episcop al Sfintei Episcopii a Râmnicului. În anul 1932,
satul este vizitat de marele savant Nicolae Iorga, fost prim-
ministru al României, care a scris lucrarea „Moşnenii din
Cremenari”, în care aminteşte şi de învăţătorul Dumitru
Tomulescu un dascăl adevărat, care a făcut din această
nobilă profesie idealul vieţii sale.
Locuitorii au practicat şi se ocupă cu agricultura, cultivă
cereale, legume, plante furajere, pomi fructiferi, viţă de
vie, cresc animale, iar o parte dintre ei lucrează în unităţi
economice şi societăţi comerciale din municipiul Râmnicu
Vâlcea şi din zonă.  Tari ca o cremene, ei au rezistat
tuturor încercărilor vieţii şi-au cultivat ogorul, şi-au
crescut copiii cu iubire şi dragoste părintească, i-au dat să
înveţe carte şi astfel au devenit medici, ingineri, profesori,
şi-au respectat bătrânii, au dus mai departe obiceiurile şi
tradiţiile populare şi mai presus de toate şi-au păstrat
credinţa în Dumnezeu. Sărbătorile religioase sunt
respectate cu sfinţenie, iar morţii sunt pomeniţi după
datina creştină. Cimitirul rivalizează cu cele din oraş,

mormintele frumos aliniate sunt îngrijite permanent şi
împodobite cu flori. Unul dintre fiii cei mai de seamă ai
satului, medicul şi scriitorul Nicolae Radu a ctitorit pe
terenul vechiului cimitir o bisericuţă, la a cărei sfinţire a
participat însuşi Înaltpreasfinţitul Gherasim Cristea
Arhiepiscopul Râmnicului.
Ca fiu al satului am fost pe 21 noiembrie 2012, la slujba
religioasă prilejuită de Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului, o mare sărbătoare ortodoxă şi la hramul bis-
ericii din Cremenari. Ca de fiecare dată sfântul locaş a
devenit neîncăpător. Printre participanţi s-au numărat
prefectul judeţului Vâlcea, dl ing. Mircea Nadolu, oameni
politici, candidaţi la alegerile din 9 decembrie 2012 pentru
Parlamentul României – Iuliana Moise şi Cristian Buican,
primarul comunei Galicea, Ion Năfliu, viceprimarul Florea
Udrea, salariaţi ai primăriei ş.a. 
Sfânta slujbă oficiată de preoţii Iulian Ilie Udrea, Ion Tiţu
şi Sorin Diţoiu ne-a înnobilat sufleteşte. Se confirmă
adevărul că biserica rămâne cel mai important reper
spiritual al românilor şi se bucură de cea mai mare
credibilitate în stat, iar credinţa în Dumnezeu este speranţa
lor supremă.
Circa 200 de persoane au luat apoi parte la praznicul
organizat la căminul cultural sătesc, aşezământ care a fost
renovat de primăria din Galicea. De fapt, în ultima
perioadă s-au efectuat şi alte lucrări apreciate de săteni: se
află într-un stadiu avansat acţiunea de introducere a apei,
au fost asfaltate anumite porţiuni din drumul judeţean,
altele au fost pietruite. M-au impresionat mai multe
aspecte şi mai mă voi referi la câteva dintre ele. Pe par-
cursul întregii ceremonii religioase nu s-au ţinut discursuri
politice ornamentate cu promisiuni utopice. Este un pas
spre normalitate fiindcă nu este corect ca politicienii să-şi
câştige notorietate pe seama bisericii. Dar cum speranţele
românilor sunt legate şi de oamenii politici sătenii din

Cremenari ştiu să-i aleagă pentru a-i reprezenta în
Parlamentul ţării pe cei care şi-au dovedit competenţa prin
fapte  şi le susţin interesele. Ca de fiecare dată şi la acest
eveniment o contribuţie importantă a avut domnul George
Cincă, un bun creştin, cu merite deosebite în modernizarea
aşezământului  de cult din Cremenari, o prezenţă marcantă
în viaţa satului. De fapt biografia sa este una
spectaculoasă, inedită. A plecat înainte de 1989, împreună
cu cei doi fraţi, Mihai şi Dorel în Canada, iar după
decembrie 1989 au revenit în ţară; i-a chemat dragostea de
pământul strămoşesc. Petrece mult timp la Cremenari,
unde a copilărit împreună cu fraţii şi surorile, unde au trăit
părinţii şi bunicii. Aici amenajează, după normele
civilizaţiei şi bunului gust, o gospodărie, face diferite
lucrări de utilitate publică şi acte caritabile pentru
consăteni. Dornic să cunoască din surse ştiinţifice
rădăcinile istorice ale Cremenarilor asigură fondurile
financiare necesare pentru elaborarea şi tipărirea unei
monografii, şi multe alte fapte bune ar mai putea fi
menţionate, pe care sătenii le cunosc. De fiecare dată însă
când aduci în discuţie aceste aspecte, George Cincă, un
om de o mare onestitate, subliniază că sunt realizările
comunităţii, nu sunt meritele sale.

Dorinţa firească a celor din Cremenari, ca de altfel a
tuturor românilor, este să avem la toate nivelurile oameni
competenţi, responsabili, conducători valoroşi, ataşaţi de
popor, care să le înţeleagă păsurile şi să-i ajute să le
depăşească. Pretenţiile sunt fireşti, fiindcă au modele au-
tentice chiar în satul lor, o aşezare binecuvântată de bunul
Dumnezeu.

LA MULŢI ANI 2013!

Gh. PANTELIMON 

FILARMONICA VÂLCEANĂ O TRAMBULINĂ PENTRU NOUA
GENERAŢIE DE DIRIJORI. MIRCEA SUCHICI!

Am aşteptat mult acest concert al Filarmonicii
vâlcene, din 03 decembrie 2012, deoarece pe

scenă avea să se întâmple un eveniment deosebit, aveam
să-l reascultăm pe violoncelistul Mircea Succhici, de
această dată în postura de dirijor; s-a mai întâmplat acum
câţiva ani. De asemenea, am avut prilejul şi bucuria ca
înainte cu o lună să-l urmăresc la Târgu Jiu cu orchestra sa
camerală, „Lyra Gorjului” din localitate, în sala de la
Teatrul „Elvira Godeanu”, şi unde am urmărit lucrarea
pentru instrumente de coarde, „Ciuleandra”, compoziţia
sa, maximă-excepţională, şi nu ultima...

Îi mulţumesc pe această cale, că, la acest concert, de la
Târgu Jiu, am spart gheaţa cum se spune şi am „deschis”
sărbătoarea muzicală cu o expoziţie, proprie, de carte:
„Interferenţa Artelor”...Dar acum, la Râmnicu Vâlcea, se

întâmpla altceva; Mircea Suchici se oferea vâlcenilor dând
piept cu muzica univeslală, care a declanşat romantismul
secolului XIX, Beethoven şi Schubert, şi cu o orchestră
simfonică în faţa căreia, dacă reuşea să-şi impună tehnica-
voinţa, să fie asimilat şi să asimileze, avea asigurat un
paşaport către sublima şi dura artă a dirijatului; ...vis greu
de realizat, dar cel mai uşor de atins pentru un instrumen-
tist, mai ales violoncelist, sensibil şi atent la toate celelalte
registre-partide orchestrale. În plus, Mircea Suchici se
urca pe podium ca unul dintre prietenii Râmnicului, el,
descinzând la Râmnicu Vâlcea, încă de la primul concert
al Filarmonicii în calitate de violoncelist al noii orchestre,
în 1995...Iată, şaptesprezece ani de fructuoasă prietenie-
colaborare.

Am aşteptat concertul, fiindcă cu abia o zi înainte, cele
trei entităţi: orchestră-solist şi dirijor, s-au întâlnit, şi cu
trei ore înainte de concert, pianistul Andrei Enoiu-
Pânzariu, mai punea ceva la punct pe fondul unui aspirator
de praf, noi, fiind în sală şi întrebându-ne: oare ce se va
întâmpla diseară?...Şi la Târgu Jiu, M. Suchici se întâlnise
cu solista, în clipa concertului!...şi îi ieşise atât de bine!
Nu repetase „Ciuleandra”, cu orchestra, decât o singură
dată, şi i-a ieşit atât de bine. Extraordinară această artă a
riscului, concentrării şi curajului! Nu pot să uit starea în
care se afla Theodor Costin, după ultima reprezentaţie
dirijorală, aici, la Râmnicu Vâlcea, în 2012-primăvară,
după şaizeci de ani de muzică! Ce emoţie şi ce imaginaţie,
şi ce coerenţă! avea când mi-a acordat interviul. 

Andrei Enoiu Pânzariu a cântat-interpretat aproape

Ioan Şt.
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perfect, nu ne băgăm în detaliile tehnice, dar, admirabil a
parcurs partitura Concertului nr. 1 pentru pian şi orchestră
de Ludwig van Beethoven. Atât de bine
s-au înţeles cei doi, sigur, trei, cu
orchestra condusă de talentata noastră
violonistă Meda Stanciu, încât concertul,
fără nici ce mai mică sincopă, pauză în
frazare, a curs ca un fluid plăcut auzului
melomanilor, a curs ca o limpede apă,
fără valuri.

Încă de la primele acorduri, ale
orchestrei, un fior beetovenian - curat, şi
nu altceva, s-a simţit-auzit prin intrarea
impecabilă a suflătorilor. Dirijorul îşi
impune gestul, nu  ridică capul, vede orchestra, şi la rândul
ei, îl vede. Intrările sunt atât de sigure, lipsindu-le gestul
teatral şi doar nervul îşi spune
cuvântul. Mircea Suchici dirijează
într-o unitate deplină, pian şi
orchestră, şi amândouă, într-o totală
dezinvoltură.

Am aşteptat acest concert şi
pentru faptul că în urmă cu două
săptămâni ascultasem concertul
pentru violoncel şi orchestră de
Schubert cu Marin Cazacu la
violoncel, foarte reuşit şi frumos
concert, şi doream să reaudiez simfo-
nia lui Schubert, a V-a în si bemol
major, pentru a-mi reconstitui în minte imaginea unui alt
geniu al secolului XIX, Franz Schubert; cum a putut el,
alături de Mozart şi Beethoven, să influenţeze muzica
timpului următor, mai ales că toată lumea, pronunţându-i
numele se gândeşte la Lied; adevărat, fiindcă Schubert
este inventatorul acestui produs muzical unic, şi de el
creat, peste 600 la număr; şi care iată, împlineşte două sute
de ani de continuu cântat, iar din secolul XX încoace,

neexistând compozitor-poet, care să nu fi compus lied...
Trebuie să spunem, din start, că Mircea Suchici şi

orchestra simfonică vâlceană au transpus în
acea seară, în sala Filarmonicii râmnicene,
o simfonie foarte bine calitativ şi cantitativ
gustată de melomani, aceştia, răsplătind
interpretarea cu strigăte şi aplauze. 

Încă de la primele măsuri, partea I,
Allegro, minunata muzică a opusului
schubertian, în disonanţă cu muzica lui
Beethoven-contemporan, şi cu muzica lui
Mozart, a umplut spaţiul sonor şi a pornit
spre viitor, ca atunci, în anii 1815-16,
preumblând o tonalitate pe care o resimţim

în „Italiana” lui Mendelssohn, chiar Simfonia a IX a de
Dvorak... Dirijorul conduce matematic, orchestra

răspunde la fel, interpreţii nu au
sentimente, ei se rod pe ei înşişi, pro-
dusul muzical este de cel mai înalt sen-
t i m e n t a l i s m .
Avântul romantic de
mare sensibilitate şi
greutate se face
simţit în partea a
doua-Andante con
moto-şi care ne
anunţă viitorul cu
batere pănă în se-
colul XX...Sonuri,

tonuri. Schonberg, cum am mai
pomenit, influenţaţi şi de dicţionarul
Larousse,  îl consideră pe Schubert
geniul muzicii germane din toate timpurile. Schubert, ne
spunea Mircea Suchici, se simte şi la Wagner! Oricum
muzica sa de lied, notă şi silabă, uimitor de sincretică-
sintetică şi neinterferând, se regăseşte din plin, dar altfel
dezvoltată, în opera cântată a lui Wagner, şi în opera lui

Richard Strauss (în care muzica şi vocea parcă crează un
al treilea suport). Partea a treia, Menuetto, prezintă şi el

noutatea, care
încondeiază puternic
romantismul muzical,
nefiind nici perfect
structural ca la
Mozart, şi nici tumul-
tos-vânos-mondiali-
zant ca la Beethoven.
Este iconoclast ( ca şi
Mircea Suchici), şi
trăieşte, se manifestă
în lumea lui şi a
prietenilor săi. În

această parte, ultima, a patra, Mircea Suchici ridică pentru
prima dată capul, se uită către partidele instrumentale,
asigurând şi asigurându-se, pe sine, că totul a decurs atât
de bine, de frumos, rămânând, ca spre final, să dea ultimile
intrări, atât de sigure!

ARS

PREMIERĂ ABSOLUTĂ LA FILARMONICA
CRAIOVEANĂ: INTERFERENŢA ARTELOR!

Pictură, Muzică şi Poezie

Orchestra simfonică şi corala academică ale
Filarmonicii din Craiova. Florentin Mihăescu, dirijor.

Corul de copii al Filarmonicii. Manuela Enache - maestru
de cor. Solişti: Irina Iordăchescu - soprană, Szerekovan
Janos - tenor (Ungaria), Iordache Basalic - bariton.

Concertul va fi prefaţat, de vernisarea expoziţiei de pictură
pe sticlă „Carmina Burana” şi de prezentarea cărţii
„Carmine”, autor - Petre Cichirdan.

Premieră absolută

În prezenţa atâtor oameni de cultură şi artă, în 09
noiembrie 2012, la Filarmonica din Craiova am asistat
la o premieră absolută a artei spectacolului, sincretic şi
sintetic, sinestezic: deschiderea Festivalului „Craiova
muzicală” cu o expoziţie de pictură, lansarea unei cărţi
de poezie, urmate de o cantată muzicală, toate, purtând
acelaşi nume-titlu: „Carmina Burana”! 
Dacă la vernisare şi lansare prezenţa a fost încântată de
pictura pe sticlă, de linia şi culoarea exponatelor, de
conţinutul cărţii care avea o parte din text, chiar
conţinutul lucrării muzicale, în limba latină, engleză şi o
traducere, respectând ritmul şi rima textului original, în
sala de audiţie am asistat toţi la o deosebit de preţioasă
interpretare a celebrului opus semnat de Carl Orff .

…Copiii cântă: „Amor volat undique”- „Amor zboară
pretutindeni”-întrega natură este sensibilizată, miroase a
dragoste-este vremea ei - se află pe-o undă, totul în
rezonanţă unică, peste tot amoraşi-baroc nestilizat,
părţile devin sinestezice precum o armonie între
arhitravă, capitel şi infinita coloană a tuturor stilurilor şi
care, lângă răsfântele spirale, stau îmbăţişate cu braţele
bucălaţilor amoraşi. Întreaga natură căntă, vibrează pe
aceeaşi undă a dragostei….Cântă şi soprana: „Siqua

sine socio” - „Fata fără un iubit” - chiar şi aici un lucru
bun nu poate fi singur - lui îi trebuie pereche! şi nu de
orişice fel, care să reverbereze! să fie sinestezic! după ce
a încercat sincreticul! sinteticul…Soprana cântă
mângâie aerul, gâtul iubitului care nu este de faţă, ci
doar copiii; plânge cu iubire-dragoste, se jeluie pentru
plăcerea care o aşteaptă atunci când va fi mângâiată de
mâna iubitului - tropotul calului! jale plăcută, adâncă,
vuiet mare, inima, iată, are culoare, acum este neagră:
„Cordis in custodia” - „Neagră-i este inima” - dar în
curând va fi roşie, pulsaţie rapidă-imediată speranţă:
„Stetit puella/ rufa tunica/…tamquam rosula/ facie

splenduit/ os eius fiorit./ Eia” - „Stătea fetiţa/ roşu-i
rochiţa/…ca roza-i pieliţa/ faţa îi străluce/ gura-i fructă
dulce./ Eia. ” Mai înainte de asta, baritonul cântă: Dies,
nox et omnia/ michi sunt contraria; ” - „Toate, ziua şi
noaptea/ sunt, vai, împotriva mea; ”. Zonă de
interpretare forte, plină de fantezie, de trecere fără
tremur-frică-prin toate timbrurile vocale (iată, şi aici
sincreticul): bas-sopran!-tenor-bariton (sic!), realizând
aproape imposibilul (fără zonă de interferenţă). Şi
totuşi, iată, îi vine o elegantă, minunată replică; soprana

ridică vocea - în game imposibile - senzaţie eterică  -
stare de imponderabilitate: „Dulcissime,/ totam tibi
subdo me” - „Drag mi-eşti mie/ cu totul mă dărui ţie”.
Auditoriul este copleşit de muzică, simte că se ridică în
aer. Muzica şi poezia sunt totuna, artă unică, interpreţii,
cei trei, corurile şi orchestra, participând-dăruind un
spectacol total.

Acestei desfăşurări de tonalitate, armonie şi ritm, toate
de o sugestivitate maximă: stări, emoţii, peisaje ale
naturalităţii, stări naturale, naturalitate clară-
nemurdărită, majoritatea fiind şi simbolice: stări
euforice, de extaz sau de întristare prielnică, plastic,
autorul tablourilor expuse în foaierul Filarmonicii,
înaintea începerii spectacolului muzical-Cantata
profană Carmina Burana, le opune o linie sincretică
capabilă de a unii la un loc toate aceste stări, vizualizând
muzica şi cuvântul. Sincretic la suprafaţă, şi sintetic la
interior, găsind-liniând simbolurile în compoziţii
miniaturale, dar nu şi minuscule, în tot atâtea tablouri
câte cânturi are lucrarea muzicală a lui Carl Orff.
Autorul, ajută sugestia, imprimând în conturul desenat-
colorat  două, trei versuri, dar mai ales titlurile sintetice
ale capitolelor muzicale, făcând, astfel, trimiteri directe
la înţeles…Un desen care conţine armonia formelor şi
dinamica mişcării sugestive, linia, curgând şi dând
senzaţia de continuu-perpetuum, este continuă, dar şi
discontinuă atunci când trebuie să introducă simbolul:
triunghiul-sexul feminin, cercul -ovalul - pentru sâni şi
cap, linia spiralată - părul şi decoruri. Linia porneşte de
la contururi, conturează întreg desenul, pleacă de la
exterior spre interior. Linia crează coloana dreaptă şi
capitelul-arhitrava, imprimând solemnitatea antică,
belşugul de forme ale unei lumi bucuroasă mai degrabă
în faţa formei şi simbolului, decât în faţa cuvântului!..şi
dispusă tot mai mult, înspre mileniul trei la ritm-mişcare
şi cântec! 
O pictură pe sticlă, simbolizând Parnasul!

Csaky E Poe

Mircea
Suchici

Andrei
Enoiu

Pânzariu Ştefan Stăiculescu împreună cu dirijorul

Partida de
vioară
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MUNDI POEZIA  CA O
RĂDĂCINĂ  DE  VISE

La prestigioasa editură Eikon din Cluj-Napoca a
apărut în 2011 cartea de poezie „Elegiile

răscumpărării” scrisă de Aurel Sasu, o carte ce are darul de
a redeştepta în cititor gustul pentru poezie, o carte-
sentiment care-ţi face inima să tresară înfiorată,
nevenindu-i să creadă că, în actuala stare a vieţii de zi cu
zi, mai poate exista ceva care să o scoată din letargie, din
amorţeală, să o surprindă plăcut şi s-o facă să vibreze.
Surprinzător sau nu, versurile lui Aurel Sasu reuşesc cu
prisosinţă acest lucru, pentru că poezia sa, ca nişte bijuterii
muzicale scrise de clasici ai geniului, te atinge cu aripi de
îngeri şi te transpune, fără voia ta, într-o lume a literelor
toarse pe un caier de vis cu mâini de har şi rugăciune.

Pentru a surprinde esenţa cărţii autorului, am selectat
câteva dintre versurile care mi-au plăcut cel mai mult, şi,
după o minimă prelucrare, iată ce-a ieşit: „Primeşte-mă
sfântă tăcere/ în umbra vieţii de apoi/  s-aştept flămând la
uşa ta/ în iarna marginii de joi./ Sileşte-mă să cad sub
crucea/ tăcerii tale de zăpadă,/ ca să-ţi scriu ce-ţi place

ţie/ pe-această noapte de hârtie./ Plouă cu flori peste
tine,/cutremur în trup de lumină,/ lacrima închisă în mine/
poate-i margine de sine.”

Meşteşug, măiestrie, artă. Iată repere ale unui suflet
ales, ale unui spirit graţios, înzestrat cu un talent
remarcabil, ce-i permite să transforme poezia într-un
sâmbure al rădăcinii de vise, într-o poartă către lumină,
speranţă şi alinare. Cred că poemul care urmează confirmă
pe deplin aceste afirmaţii: „Şi vine toamna, iubito/ În zbor
de păduri vom muri/ Adună-ţi frunzele toate/ Potrivită e
vremea să fii/ Pe muntele înalt o ispită/ Virtute lumii
de-apoi/ Te lasă îngropată în iarba/Înalt trecătoarelor
ploi./Şi fii nesfârşire de cer/ Senină purtată de vânt/ Când
vine toamna, iubito/ Ca un vis coborât în
mormânt./Fii murmur de şoapte, iubito/ Ceas al căderii de
stele/ Ca un trup părăsit veşnicia/Putrezind împreună cu
ele” (Elegia sufletului ispitit de trup).

Ilie GORJAN

S-A ÎNTÂMPLAT PE MUNTELE ARNOTA

Un eveniment de readucere aminte, în memoria
colectivă, petrecut sub sintagma: „Pe urmele

eroilor şi martirilor neamului românesc”, s-a desfăşurat
într-o atmosferă caldă mângâiată de razele unui soare
prietenos de „început” de toamnă, undeva, mai aproape de
cer, dar nu prea departe de Mănăstirea Arnota. Aici, în
apropierea  locului numit „Izvorul Arnotei”, s-a adunat
lume multă, venită de prin toate părţile, pentru a fi
prezentă la sfinţirea unui monument de suflet –  „Troiţa
Eroilor şi Martirilor...” cu hramul „Înălţarea Domnului” –
ridicată ca loc de rugăciune  pentru sufletul celor ce şi-au
sacrificat viaţa pentru un crez de mai bine...

Locaşul de rugăciune, răsărit parcă din pământul negru
mozaicat cu pietre albe de calcar, construit cu bârne din
lemn şi acoperit cu şiţă aduse de pe Valea Lotrului, de la
Voineasa, este închinat Voievodului Matei Basarab (1580-
1654) – ctitorul Mănăstirii Arnota, la 380 de ani de la
naştere, celor trei fraţi eroi: Constantin, Grigore şi Marcu
Castravete, din Costeşti, căzuţi pe câmpul de luptă în
Primul Război Mondial (1916-1918), luptătorilor din
rezistenţa armată anticomunistă, cunoscuţi sub denumirea
de  „Grupul Arnota” – ucişi de trupele de securitate în cea
de a treia zi a Sfintelor Paşti din anul 1949 (26 Aprilie), cât
şi tuturor eroilor şi martirilor din toate timpurile care şi-au
sacrificat viaţa pentru apărarea pământului strămoşesc. 

Importantul eveniment „se înscrie în programul
Centrului Naţional de Cercetări Istorice «Pr. Dumitru
Bălaşa» -organism de cercetare şi de cinstire a eroilor,
martirilor şi istoriei neamului, aflat sub coordonarea
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor Regina Maria, Filiala
Judeţeană Vâlcea... şi în programul organizat de Primăria
şi Consiliul Local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea
dedicat aniversării a 500 de ani de la prima atestare
documentară a satelor Costeşti şi Pietreni (11 oct. 1512-11

oct. 2012)”. 
Evenimentul s-a deschis cu „constituirea dispozitivului

detaşamentului de onoare” militar şi cu „intonarea Imnului
Naţional al României şi arborarea Drapelului Naţional pe
catarg”. Au fost prezentate, de către domnul Eugen
Petrescu, semnificaţia momentului şi lista participanţilor
prezenţi. Istoricul zonei şi a Muntelui Arnota – „simbol al
rezistenţei şi credinţei româneşti de-a lungul veacurilor”, a
fost prezentat de domnul Dumitru Bondoc – fiu al satului
şi autorul monografiei „Costeşti Vâlcea, 45 secole de
istorie”, apărută în două volume (Lansarea celui de-al
doilea volum a avut loc joi, 11 oct. 2012, odată cu aniver-
sarea celor 500 de ani a celor două localităţi. În continuare
s-a oficiat un seviciu religios de către un sobor de preoţi,
în mijlocul căruia s-a aflat chiar Înaltpreasfinţitul
Gherasim al Râmnicului, la cei 98 de ani, dăruiţi de
Dumnezeu parcă special pentru a urca pe Muntele Arnota
şi a fi în mijlocul nostru, şi al acestor locuri ce ţin de
„Oltenia de sub munte”. Vecinii de peste Topolog, invitaţi
să participe la acest eveniment de cinstire, nu s-au lăsat
mai prejos decât vâlcenii şi-au adus  în delegaţia filialei
„Cultul Eroilor” Argeş, pe domnul Alexandru Zamfirescu
în vârstă de 100 de ani şi aproape 3 luni (23 iulie 1912) –
veteran de război şi deţinut politic, 13 ani. Pentru ambii
înalţi oaspeţi, prezenţi la eveniment, un călduros LA
MULŢI ANI!

După înaltele feţe bisericeşti, ctitorul, organizatorul
şi maestrul de ceremonii – domnul Eugen Petrescu - a
invitat să vorbească despre însemnătatea evenimentului,
pe următoarele personalităţi prezente, prinse în program,
după cum urmează: Toma Peştereanu – primar comuna
Costeşti; Constantin Tănase – prim-vicepreşedinte Cultul
Eroilor „Regina Marie”; Florin Epure – director al
Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional
Vâlcea; dr. Petre Gherghe şi dr. Dinică Ciobotea - profe-
sori la Universirtatea Craiova. Dr. Alexandru Popescu-

Mihăieşti - preşedinte al Forumului Cultural al
Râmnicului; Mihai Sporiş – lider al Grupului de la Râmnic
„România - Grădina Maicii Domnului”; Marian Pătraşcu
– membru al Forumului Cultural al Râmnicului; Marius
Balaban – preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria” – Filiala Judeţeană Argeş; George Rotaru
– preşedintele Asociaţiei Naţionale de Vexilologie
„Tricolorul”;

După intonarea Imnului Eroilor de către întreaga
asistenţă (cei care-l ştiau), având-ul ca solist pe Gheorghe
Cărbunescu, şi după depunerea coroanelor şi jerbelor de
flori, ceremonialul solemn s-a încheiat, dar a continua cu
o masă frăţească la Sfânta Mănăstire Arnota.

NOTA:
Citatele sunt extrase din cuvântul domnului Eugen

Petrescu, preşedintele Filialei Vâlcea, a Cultului Eroilor

Gheorghe SPORIŞ

Salutari de la Sf. Munte Athos

Loviluţia?
Revoltuţia?
Fir-ar să fie
Încă nu se ştie
Nici pe deal
Nici la câmpie
Numele
Prenumele
Actorii
Costumele
Baştanul
Nici…
Ghici?
Băştănia
Parodia
Din România

Venise pe drum
Fără fum
Fulgerând nebun
Călare pe tun
Proorocul
Cu norocul
Ilie…, ilie
În pălărie
Cu iepuri
O mie
Să ne fie tuturor
În viitor
Noile chipuri
…vipuri
Cel din Dămăroaia
Cu droaia
și zoaia

S-au aruncat
La-ntunecat
Sorţii
Morţii
Banu
Şnapanu
Căzu
Se văzu
Lângă
În dungă
Lor să le-ajungă
Ăl-lalt să fugă
Să nu-ntineze
Să lăcrimeze
Leviatanul
Sărmanul…

Câte-au zis
contrazis
Câte-au spus
La… Apus
Despre teroare
Oare?
Turiştii
Terorişti
Că se moare
La apus de soare
Ziseră 
şi puseră
De drum bun
Chiar de Crăciun
Ceau...!
Ceau…!
Găuri şi sânge
Nimeni nu-i plânge
Gâdi…gâde
Diavolul râde
Nimic nu-l apasă

N-are grimasă
Chiar î(n)mpăcat
Foarte zâmbat
Acum El…Escu
Nou poruncescu
Chiar proorocescu
Lui popor
Liber de zor
Cugetător.

Au găsit
şi vopsit
De la dospit
Zăpada cu roşu
Tot de la moşu
Cu gospodaru
Militaru
Şi cu Stan păpuşă
Fără…guşă
Şi alţi voinicani
Cu toţi romani
Adică
Cică

Tot d-acia
Anti(c) Dacia

Iar ţara-ne ţară
Rămase afară
Tristă mioară
Să zbiere de foame
De foame
Săracă
Înţărcată
Pân va fi dată
Toată, toată
Făr de tocmeală
Şi socoteală
Uriaşilor
Geambaşilor
Netoţilor
Patrihoţilor
Cu descântare
Și recomandare
Clară!
Pân la vară
S-o ducă afară

S-o ducă oarbă
Să nu se întoarcă
Ori pe vapoarele
Pescadoarele
Făr de întoarcere 
Să-şi piardă urma
Urma şi turma
Să stea ascunsă
Şi plânsă
Să n-o înhaţe
În braţe
Ursul
Și rusul
Pechinezul
Ori chinezul
Cu orezul
Să vină
Fără vină
Mire pretendent
Din Occident
Ori cel american
Că-i mai ortoman
De peste ocean

Ș-apoi fato
Te va lua şi NATO
Vei face minuni
Culege căpşuni
Ori mai profund
Vei şterge la fund
Glorie rromă
Cu aromă
La stâlpul ruşinii
La cerşitul pâinii
Și al păşunii
Apoi
Mai apoi
Tot cu valiza
Dializa, analiza
Vine şi criza.

Deşteaptă-te române
Azi, nu mâine!

Mihai SPORIŞ

Răscoluţia 1989

Abumul de pictură apărut la gallerya.ro, 
autor Dan Tudor
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EPISCOPUL PARTENIE

Partenie fu, mai întâi, egumen la Tismana, unde la
1763 a scris viaţa Sfântului Nicodim *). El fu

preferat lui Sofronie Cozianul şi lui Mihail Bistriţeanul, de
către soborul arhiereilor care îl aleseră episcop la Râmnic,
în locul episcopului Grigorie, demisionat în „7272 (1764),
mai 21”**)  (… pasaj despre Grigorie [Socoteanu]… câte-
va luni mitropolit…p. 145-146).

Episcopul Partenie face parte tot din ceata prelaţilor
distinşi care păstoriră la Râmnic în secolul XVIII. Fu un
bun gospodar şi chivernisitor al averii Episcopiei şi
continuă tipărirea cărţilor bisericeşti începută de către pre-
decesorii lui. Unul dintre cele dintâi acte ale sale, va fi
aducerea moaştelor cinstitului cap al Sfântului Mercurie
de la Biserica Domnească din Ocnele Mari, la biserica
Sfintei Episcopii din Râmnic şi aşezarea lor într-o cutie de
argint aurită, făcută cu cheltuiala sa, la leat 1767.

În vremea păstoriei sale se zideşte şi se închină, ca
metoh Episcopiei, schitul Tândăleştii 1), se mai închină,
de asemenea, Creţeştii, Obedeanu, şi Tărtăşeştii, tot ca
metoaşe episcopiei 2) şi se începe zugrăvirea schitului
Dobruşa, metohul episcopiei 3). Tot pentru episcopie,
Partenie mai câştigă, ca danii, următoarele: o vie de la
Ioan Hulubescul, în „Fevruar 11, 1768”; 4) moşie în
hotarul „Copăcelul”, de la „Partenie ieromonahul
Căzănescul”, în „Iulie 17, 1767; 5) şi, în sfârşit, altă moşie,
tot în hotarul „Copăcelul”, de la „Iane Căzănescul”, în
„Mart. 20, 1768” 6).

Apoi, el mai cumpără, tot pentru Episcopie: un loc în
Râmnic, „pe lângă Râu”, de la „Stanca fata lui Gheorghe
Gavrilescul”, în „Noemvre 15, 1767” 7); un alt loc la
Râmnic, „la Cireş”, de la „Ion sin Radu Lenga”, în
„Noemvre 24, 1767” 8); o „selişte” în oraşul Râmnicului
de la „Ignat… Curărariul”, în „Fevruar 18, 1767” 9); un alt
loc, în Râmnic, de la „Ion sin Diaconu Pătru”, în „Iunie
20, 1767” 10); un „loc arător”, în Râmnic, de la „Ioan

Diaconude la Bogdăneşti”, în „Mart 18, 1768” 11); „o casă
de piatră cu pivniţă şi puţină selişte” de la „Ioan Diaconu,
sin Rafail Ierodiaconu de la Bogdăneşti, ân „Mai 14, leat
1767” 13); o vie în „dealul Troianului” de la „Aniţa
Clucereasa Bucşeneasca”, în „April, 1767”14); o parte de
moşie „în hotarul Modoea”, de la „Popa Radu”, în
„August 9, 1765” 15); moşie”la Modoea”, de la „Antonie”
şi alţi moşneni, în „Aprilie 8, 1767” 16); şi, în sfârşit, o vie
„în dealul Drăgăşanii”, de la „Lazăr sin Dicul Mustăţea ot
Zăvideni”, în „Mart 20, 1764” 17).

Tot de la episcopul Partenie se mai păstrează şi alte
acte referitoare la schimburi de vii 18); de cumpărătoare şi
schimburi de ţigani 19); şi, în sfârşit, diferite alte acte de
hotărnicii de moşii 20).

În folosul păstoriţilor săi şi al creştinilor din alte
părţi, episcopul Partenie a tipărit, la Râmnic, următoarele
cărţi: „Antologhiul” din 1766, „Penticostariul” din 1767,
„Slujba sfântului Nicodim” din 1767, „Liturghia” din
1768 şi „Molitfel”-icul din 1768. 21)

Sfârşind cele despre episcopul Partenie, nu putem
spune hotărât până când a stătut în scaun şi nici dacă a
murit în scaunul episcopiei ori dacă a fost îndepărtat de
către mitropolitul Grigorie cu ajutorul oştirilor ruseşti prin
1771, cum se pretinde 22). Ceea ce ştim sigur este că do-
cumentele episcopiei îl pomenesc numai până la anul
1769, când el răspunde unei scrisori a lui „Arhon
Postelnicul Nicolae Gănescu”, în luna Mart 2, referitor la
o diată a răposatului „Barbu Gănescul Stolnicul” 23). În
tot cazul, însă, episcopul Partenie era mort în „August 2,
1772”, căci într-o carte de judecată, cu această dată de
către „Divanul Banatului Craiovei” în judecata lui
„Dumitru Logofeţelu din Râmnic”, ce fusese făcut fiu de
suflet de episcopul Partenie, care se judecă cu „Ioan, ce l-
au chemat pre mirenie popa Barbu 24), care au fost
egumen la „Fedeleşoi”, cumnat cu episcopul Partenie,

pentru nişte case, se vorbeşte despre „răposatu prea sfinţia
sa părintele episcopul Partenie”.   

* Ştefulescu, „Mănăstirea Tismana”, ed. II, p. 25, nota.
După o notiţă găsită de d-l Iorga pe un manuscris al
mănăstirii Cernica şi publicată în „Biserica Ortodoxă
Română”, XXVI, p. 221, se vede că pe la 1756, Partenie
era eclesiarhul episcopiei Râmnic, unde tălmăceşte o
liturghie din elineşte. Tot în calitate de eclesiarh, el
cumpără de la „Ilie, ce au fost slugă sfintei episcopii” o
casă cu locul ei în Râmnic, în „August 10, leat 7264
(1756). „Condica Episcopiei Râmnicului”, filele 76 şi 77.

** „Condica Sfântă”, p. 188 – 189.
1) A se vedea, mai jos, la capitolul: „Metoaşele

Episcopiei, la Schitul Tăndăleştii. 2) Idem, la schiturile
respective. 3) Idem, la Schitul Dobruşa.

4) „Condica Episcopiei Râmnicului” filele 371 şi 372.
5) „C.E.R.”, fila 421. 6) …fila 421. 7) … fila 64. 8) …
fila64. 9) … fila 65. 10) … fila 65. 11) … 65. 12) … fila
76. 13) … fila 76. 14) … , fila 362. 15) …, fila 460. 16)
… , fila 461. 17)…, fila 508. 18)…, fila 63. 19) …, filele
143, 144. 20) …filele 243,245,247,344,346,588,589. 21)
A se vedea mai jos, în această carte, la capitolul
„Tipografia Episcopiei”. 22) „Condica Sfântă”, p. 191. 23)
„Condica Episcopiei Râmnicului”, fila 589.

Şi, pentru ce am urmărit toate acestea? Pentru a ajunge
la Nota 25): Pe „Popa Barbu” îl cunoaştem că era din
Mihăeşti, jud. Vâlcea, cf. „Condica Episcopiei
Râmnicului”, fila 446 - şi avea de soţie pe „Sanda,
preoteasa mea” care, deci, trebuie să fi fost soră cu
Episcopul Partenie, ceea ce arată că acest episcop era, de
fel, din judeţul Vâlcea, poate chiar din Mihăeşti (p.146 -
149) („Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin.
Alcătuit în anul jubiliar 1906”, 700 p). 

Felix SIMA

ARS MUNDI

GALERIA DE ARTĂ POPULARĂ CONTEMPORANĂ HOREZU ( I )

CERAMICĂ DE HUREZ

Când vorbesc despre localitatea Horezu îi pronunţ
numele ca atare dar când mă refer la ceramica din

zonă, se deşteaptă instantaneu în mine aşa, un fior istoric
care mă îndeamnă să folosesc arhaismul: Hurez sau Hurezi.
Deci: ceramică de Hurez sau de Hurezi. În schimb, constat
că toată lumea aplică această regulă atunci când se face vor-
bire despre ctitoria Domnului Brâncoveanu: Mânăstirea
Hurez sau Hurezi. Aici suntem cu toţii de acord să folosim
rezonanţa istorică. Mi-ar plăcea foarte tare ca regula să se
extindă şi asupra termenului “ceramică” dar se pare că
lucrurile sunt prea bine încetăţenite şi mă tem că aşa vor
rămâne. 

Încă din momentul în care m-am înscris la concursul
pentru ocuparea postului de profesor de ceramică la Clubul
copiilor din Horezu am avut certitudinea că săvârşesc o
impietate. Cu atât mai mult în prima zi în care, cu numirea
în buzunar, mă îndreptam cu paşi înfriguraţi, mai rău ca un
şcolar de clasa întâi, spre noul post, gândind: “Cum voi
apărea eu  în faţa acelor oameni, spunându-le că de astăzi
voi fi profesorul lor de ceramică? Lor, care primesc arta
olăritului odată cu laptele de la sânul mamei!? Merg acolo
să vând zăpadă eschimoşilor? ” Şi nu era numai părerea
mea. Mult timp nu am fost văzut cu ochi buni din cauza asta.                                             

Numai că, iată, momentul acela a trecut demult, acum
mai cârcotesc doar...cârcotaşii. Nu e prima oară când un lup
a fost mâncat de oaie: în scurt timp, copiii pe care eu i-am
pus pentru prima oară pe roata olarului şi cărora le-am
îndrumat primii paşi, acum vin cu medalia de aur de la
olimpiade şi merg în străinătate ducând numele ceramicii de
Hurezi şi al artei populare româneşti...Este cea mai mare
răsplată a mea. Întâlnirile cu părinţii lor, deasemenea,
mulţumirile şi zâmbetele lor complice şi cordiale când ne
vedem pe stradă...

Dar...m-a furat condeiul , pentru că eu despre altceva
voiam să vă vorbesc.

Voiam să vă spun că, în cei câţiva ani de când îmi petrec
zilele prin Horezu, am căutat, după un vechi nărav al meu,
să colind locul şi să încerc a cuprinde cu mintea cât mai

multe din cele ce se petrec în jurul meu. Bineînţeles că
rezonanţa istorică şi artistică a spaţiului hurezean, familiare
mie din copilărie, au făcut ca râvna mea să fie
înzecită...parcă aşteptasem de o viaţă această ocazie, să pot
studia, “magnetizat”, la faţa locului, acest fenomen al
ceramicii de Hurez.

În puţinul timp rămas liber între orele de şcoală şi
plecarea autobuzului care mă aduce acasă, încă de la primele
incursiuni, am observat un panou în mijlocul târgului (cred
că nu greşesc deloc numind şi astăzi oraşul Horezu drept
târg, atât din punctul de vedere al aspectului său cât şi din
acela al activităţii de căpetenie ce se desfăşoară aici, în afară
de olărit, bineînţeles ). Un panou care îmi indica, lângă
primărie, în incinta Casei de cultură, un lăcaş care mi-a atras
atenţia pe loc, făcându-mă să mă opresc în mijlocul
drumului: “Galeria de artă populară contemporană”.
Bineînţeles că în ziua următoare mi-am făcut timp şi deja
păşeam în interiorul ei. Am descoperit aici acea lume pe care
de multă vreme mi-o închipuisem. În ciuda liniştii, a
nemişcării, a încremenirii specifice sălii de muzeu, contac-
tul cu ea m-a înviorat ca un aer proaspăt. Ambientată arti-
zanal,  începând cu lambriurile, tavanul şi tâmplăria uşilor,
folosirea cu preponderenţă a nobleţei lemnului în comple-
mentaritate cu aceea a ceramicii... de la prima privire mi s-a
părut gândită corect, este întruchiparea sălii tronului în care
ceramica românească domneşte ca o regină şi este pusă în

valoare pe piedestalul binemeritat...
Am avut ocazia să o cunosc atunci şi pe d-na Loriana

Todea, custodele lăcaşului,  împătimită şi devotată, bine
documentată şi bucuroasă să împrtăşească din suflet
vizitatorului informaţiile necesare pentru înţelegerea
conţinutului spaţiului muzeal...încă o dată mi se confirmă
faptul că, nu de puţine ori, natura face în aşa fel încât locul
să-şi găsească omul potrivit... 

Pe lângă toate astea, totuşi, am simţit plutind o undă de
glacialitate. Nu era decât curentul rece creat de puţinătatea
vizitatorilor ( ştim foarte bine, în ziua de azi, românului nu-
i prea arde de cultură şi de muzee). Într-adevăr, era toamnă,
se stinsese sezonul turistic, nici nu te puteai aştepta la mai
mult, dar înnegurarea care m-a cuprins în acel moment a
făcut să-mi încolţească în minte ideea scrierii şi publicării
unor articole prin care să încerc a face mai bine cunoscută
această minunăţie, acest muzeu al olăritului românesc.
Articolul pe care îl aveţi în faţă nu este altceva decât chiar
începutul acestui demers, primul episod al unei lucrări pe
care mi-o doresc cât mai  consistentă şi folositoare cât mai
multora dintre dumneavoastră.

Tocmai când terminam de scris capitolul de faţă aflu
bucuros că, la Paris, în zilele de 3-7 decembrie, s-a întrunit
cea de a VII-a Sesiune a Comitetului Guvernamental pentru
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, întrunire
care a hotărât înscrierea ceramicii de Horezu pe lista
reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial
al Umanităţii, ca “meşteşug tradiţional unic”. Pe această
listă, România a mai reuşit, în anii trecuţi, să impună ca
valori universale dansul căluşarilor (2008) şi doina (2009).
Lista conţine în momentul de faţă 171 de opere din 75 de
ţări. Românii, de-a lungul timpului, au obţinut destule
recunoaşteri internaţionale, pe diferite planuri : ştiinţific, lit-
erar, artistic, sportiv…dar victoriile despre care vorbim
acum mi se par cu mult deasupra tuturor celorlalte. Pentru că
ele sunt victoriile unui personaj mult drag mie, personaj
răspândit  pe întreg cuprinsul gliei româneşti, victoriile
aceluia care a construit ţara, a acelui glorios dar veşnic
înşelat, umilit, năpăstuit ...  nea’ Ion. Sunt victoriile lui nea’
Ion şi nu i le va putea lua nimeni...Profit de această ocazie
şi îi urez din toată inima: să ne trăieşti, nea’ Ioane !!!...

Cristian SIMA
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Itinerar cultural

LADY GAGA LA MIHĂEŞTI

Csaky E Poe cu Lady GAGA în braţe, care
aşteaptă să-i pozeze lui Cristi Sima.

ANTOLOGIA ATELIERULUI
LITERAR, ŞCOALA DE

POEZIE DE LA CURTEA DE
ARGEŞ 2012

Editată pe parcursul a două volume de către
Academia Internaţională Orient Occident şi de
Centrul de Cultură şi Arte „George Topârceanu”,
o ediţie îngrijită de Dumitru M. Ion, Bucureşti,
România, 2012, lucrarea surprinde prin mulţimea
de informaţii oferită în legătură cu mişcarea de
creaţie literară din oraşul veche cetate a
Basarabilor; creaţie care s-a materializat prin
participarea la cenaclurile Şcolii de Poezie de la
Curtea de Argeş sau prin publicarea sub egida
Academiei Internaţionale Orient-Occident. Întâl-
nim astfel zeci de autori
din arealul argeşean,
naţional şi internaţional.     

Această pleiadă de
artişti ai condeiului,
prozatori, dramaturgi,
poeţi, eseişti, din acest
colţ de lume, şi nu
numai, dar participanţi
la manifestările de aici,
prin această antologie,
care-i grupează cu o
scurtă biografie şi cu
câteva lucrări proprii de
acelaşi gen literar, ne arată că aceştia nu au făcut
umbră degeaba pe acest pământ roditor, fac cinste
celor două volume, dar şi invers, cele două cărţi
îşi cinstesc autorii. Puţine sunt locurile pe acest
pământ, cu atâta demnitate istorică, care să aibă
sub cer şi sub soare un cenaclu al unei şcoli de
poezie... 

EMINESCU, 130 ANI DE LA PUBLICAREA
POEMULUI LUCEAFĂRUL

Adoua jumătate a secolului al-XIX-lea pentru
România este caracterizată de  schimbările

sociale si economice, care vor influenţa si evoluţia
literaturii. Practic în această perioadă se pun bazele lite-
raturii române. În 1852 apare volumul Poezii poporale.
Balade (Cântice bătrâneşti). Adunate şi îndreptate de d.
V. Alecsandri. În 1854 apare sub conducerea lui
Alecsandri, România literară, revistă la care au colaborat
moldovenii C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, Al. Russo,
dar şi muntenii Gr. Alexandrescu, D. Bolintineanu, Al.
Odobescu. În 1863 se înfiinţează societatea „Junimea“,
unde Titu Maiorescu va fi criticul care va stabili pe baza
criteriilor estetice si de valorizare a operelor selectia
autorilor si orientarea artistică a acestei generaţii ce va sta
la temelia literaturii române.

Literatura română are în structura sa filonul literaturii
populare din care au provenit opere importante pentru
evoluţia ulterioară a istoriei literare, unde un rol
important îi revine poetului naţional Mihai Eminescu.

Data naşterii sale este înconjurată în farmecul relatării
consemnate de tatăl acestuia, Gheorghe Eminovici, pe o
Psaltire: „Astăzi, 20 decembrie, anul 1849, la patru
ceasuri şi cincisprezece minute evropieneşti s-au născut
fiul nostru Mihai”. Adolescentul Eminescu şi-a notat
propria dată a naşterii în registrele „Junimii“, ca fiind 20
decembrie 1849. Data de 20/12/1849 poate fi reală dacă
luăm în considerare faptul că sfârşitul fiecărui an este şi
un prilej de pregătire pentru sărbătorile religioase si de
asemenea condiţiile specifice fiecărei ierni, care puteau
să ducă la amânarea înregistrării naşterii poetului,
păstrând vie în memorie data precisă a naşterii aşa cum a
fost notată pe Psaltire de tatăl său. Perioada de treizeci
zile la care s-a organizat botezul poate să susţină că data
corectă a naşterii este cea consemnată în familie.

Însă actul de botez al copilului din 21 ianuarie 1850
este singurul document autentic cu privire la data naşterii
poetului, pe care l-au semnat alături de preotul Ioan
Stamate, econom la biserica Uspenia (Adormirea Maicii
Domnului) din Botoşani, stolnicul Vasile Juraşcu,
bunicul din partea mamei, care i-a fost naş, şi cei doi
părinţi.

Poetul, descendent prin filiera tatălui dintr-o familie
de bucovineni stabiliţi în Moldova, iar prin mama sa,
Raluca Juraşcu, dintr-o familie de moldoveni cu vechi
atestări boiereşti, este educat cu respect pentru tradiţia
populară, aceasta constituindu-se ca importantă sursă de
creaţie, înnobilată în operele sale şi datorită studiilor
universitare făcute la Viena şi Berlin.

Preocuparea poetului pentru folclor îl determină să
formeze împreună cu alţi tineri în 1869 cercul literar
„Orientul“, care avea ca scop, între altele, culegerea bas-
melor, poeziilor populare si a documentelor privitoare la
istoria si literatura patriei. La 29 iunie se fixează comisi-
ile de membri ale „Orientului”, care urmau să viziteze
diferitele provincii. Eminescu este repartizat pentru
Moldova.

La Berlin, A.D. Xenopol  publica un studiu intitulat
„Ceva despre literatura populară “, plecând de la
cercetările de pshihologie etnică. Studii de psihologie
etnică urmează şi Eminescu sub conducerea lui Heyman
Steinthal si Maurice Lazarus în 1872 la Berlin, unde
societatea Junimea îl sprijină cu o bursă. De altfel poetul
a notat într-un rezumat influenţa studiilor întreprinse
asupra concepţiei sale despre literatura populară şi rolul
ei pentru crearea unei literaturi naţionale. Rolul folcloru-
lui este marcat de spiritualitatea poporului ce alcătuieşte
fiinţa naţională în care sălăşluiesc toate năzuinţele şi
aspiraţiile generaţiilor anterioare, aspect recunoscut şi
apreciat de poet în toate creaţiile sale.

În cadrul şedinţelor de la Junimea, Eminescu îl
cunoaşte pe Dr. Moses Gaster un evreu român care, întors
de la studiile făcute la Halle, unde obţinuse titlul de
doctor, cu o teză de lingvistică romanică - despre fonetica
istorică a limbii, are meritul de a fi autorul primei
încercări de sistematizare a folclorului literar românesc în
„Literatura populară română”. Dr. Moses Gaster îl
recomandă lui Eminescu pe Richard Kunisch care
întreprinsese o călătorie în Orientul Europei la sfârşitul
anilor cincizeci ai secolului al XIX-lea, iar la întoarcerea
acasă, în Germania, publicase, în 1861, volumul
„Bucureşti şi Stanbul. Schiţe din Ungaria, România şi

Turcia”, cu relatările de călătorie din Valahia si Moldova,
unde întâlnise localnici şi culesese folclor. Autorul
memorialului este impresionat de pitorescul locurilor
văzute şi de specificul mentalităţilor pline de o candoare
deosebită şi aflate la impactul deschiderii spre Europa.
Era perioada frământărilor sociale, premergătoare
marilor schimbări care vor da un nou avânt istoriei mo-
derne a României sub Cuza, dar mai ales sub Regele
Carol I. Timpul în care Kunisch vizita Ţara Românească
şi Moldova este plin de vitalitatea şi prospeţimea
tradiţiilor şi obiceiurilor neamului românesc.

În cartea lui Kunisch se află şi basmul Fata din
grădina de aur din care s-a inspirat Eminescu. Atenta
transcriere a basmului şi transformarea lui sub influenţa
filozofiei germane  începe în 1873. Poetul recunoştea
într-o notare pe marginea unui manuscris, scriind: „În
descrierea unui voiaj în ţările române, germanul K.
povesteşte legenda Luceafărului. Aceasta e povestea. Iar
înţelesul alegoric ce i-am dat este că geniul nu cunoaşte
nici moarte şi numele lui scapă de simpla uitare, pe de
altă parte, însă, pe pământ nu e capabil a ferici pe cineva,
nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar nici
noroc”. Eminescu a însemnat numele călătorului german
numai cu iniţiala, fără să-l divulge .

Lingvistul Moses Gaster, a indicat complet sursa de
inspiraţie a Luceafărului, în volumul său: „Literatura
populară română“ (1883), ştiind recomandarea pe care o
făcuse poetului. Până la data apariţiei poemului, poetul a
realizat cinci variante în care a transferat tema din reistrul
popular în registrul cult, adăugând motive din mitologia
greacă şi din cea autohtonă, completate cu elemente
personale ale destinului său.

Anul 1883 este unul foarte important în existenţa sa.
Este debutul bolii sale, dar şi anul celor mai importante
realizări artistice. Luceafărul este publicat în anul 1883 în
Almanahul Societăţii Academice Social Literare
„România Jună” din Viena. Revista Convorbiri literare
reproduce versiunea din almanah, iar T. Maiorescu
publică poemul în prima ediţie de versuri din opera lui
Eminescu la sfârşitul aceluiaşi an. În volumul realizat de
Maiorescu sunt cuprinse 64 poezii din care 26 inedite.
Acest singur volum antum numit Poesii va contribui la
receptarea poetului ca făcând parte din curentul romantic.

Eminescu intenţionase să realizeze o lucrare mai
amplă care să cuprindă poemele sale sub numele
„Lumină de lună“, însă debutul bolii nu i-a permis. Dacă
s-ar fi publicat volumul cu selecţia poemelor făcută de
autor, acesta ar fi conţinut si scrierile din perioada
vieneză, Mortua est, Replici, Lida, Când marea, Steaua
vieţii. Modalitatea de selectare a poemelor din volumul
de debut, alcătuit de Maiorescu, nu a fost pe placul
poetului.

Maiorescu realizează acestă lucrare prefaţând-o cu un
scurt cuvânt critic în care arăta că poeziile grupate de el
au fost publicate de Eminescu în ultimi doisprezece ani în
Convorbiri literare, dar sunt şi poeme strânse în
manuscris de la diferiţi prieteni ai poetului. Debutul lui
Eminescu în volum este un succes pentru critic şi urma să
atenueze diferenţele politice dintre cei doi. Poeziile trec
în umbră articolele incisive din presă ale poetului pentru
a fi mai usor acceptat de elita politică a vremii.
Recunoaşterea oficială si completă a marelui poet este
realizată după 1902, moment în care Maiorescu  predă
manuscrisele acestuia Academiei Române.

Ediţia completă este cea gândită editorial de
Perpessicius în 16 volume din care reuşeşte să publice
doar şase , care conţin opera poetică antumă si postumă,
cât şi poezia populară. În prefaţa primului volum,
Eminescu, Opere (1939), Perpessicius nota: „Integrală şi
critică, ediţia aceasta năzuieşte să ducă la bun sfârşit
împlinirea acelui corpus eminescianum, la care şi
memoria poetului şi obligaţiile culturii contemporane şi
năzuinţele de ani amânate au deopotrivă dreptul”.
Integrala Eminescu este finalizată după o lungă întreru-
pere de istoricul literar D. Vatamaniuc şi de filologul
Petru Creţia, colectiv care va încheia această
monumentală operă editorială.

Realizat  de 
DINICĂ Cristian Ovidiu

Florin Epure între
revoluţionari

Ion Cîlea între primar şi
preşedintele Cultului Eroilor

F
ot

o:
 F

el
ix

 S
im

a



12 decembrie 2012CULTURAvâlceană

Itinerar cultural
COLINDĂTORII LA REDACŢIA

CULURIIvâlcene

Atletism politic

Când zile calde se reduc,
”Vezi păsările cum se duc”…
La noi rămâne senatorul,
La alt partid să îşi ia zborul.

Cascadorul

În toamna asta la Senat, 
S-a-nscris acelaşi candidat,
Că a zburat ca un bolid,
Pe craca unui nou partid.

Hora orbilor

În secţia de vot, o turmă, 
Punând ştampila pe hârtie, 
Glumesc şi râd cu voioşie;
Iar dracu’ a ieşit din urnă!

Alegătorul

Bătrânul, la parlamentare, 
Doreşte urna de votare, 
Aşa că unul într-o seară, 
I-aduse urna funerară.

Disiminare

Olteni, cu firea lor sprinţară
Şi mintea ca argintul viu, 
Se nasc doar între Olt şi Jiu
Ș-apoi se-mprăştie prin ţară. 

Comoara divină

Constantin Brîncuşi, eu ştiu, 
N-a făcut coloana de la Jiu…
Dar prin forţa celui Bun şi Sfânt, 
A extras minunea din pământ.

ION MICUŢ
-epigrame-

SFÂNTUL GRIGORIE DECAPOLITUL,
PERSONALITATE MARCANTĂ 

A LUMII CREŞTINE

Sfântul Grigorie Decapolitul, prăznuit de Biserica
Ortodoxă în fiecare an la 20 noiembrie şi ale cărui

Sfinte Moaşte se păstrează în biserica Mănăstirii Bistriţa, se
bucură de o mare cinstire atât din partea credincioşilor din
ţară, cât şi a celor de peste hotare, datorită vieţii sale sfinte
şi a luptei pe care a dus-o pentru apărarea sfintelor icoane. 

Despre viaţa şi activitatea Sfântului Grigorie
Decapolitul, găsim cele mai bogate relatări documentare în
scrierea diaconului Ignatie, schevofilaxul bisericii „Sfânta
Sofia” din Constantinopol. Contemporan cu Sfântul, a trăit
în secolul al IX-lea, afirmându-se ca ilustru cărturar, poet şi
remarcabil epistolar, dar şi ca autor hagiografic; din acest
gen literar, se păstrează Viaţa Sfântului Tarasie patriarhul,
Viaţa Sfântului Nichifor patriarhul şi Viaţa Sfântului
Grigorie Decapolitul. Unele date biografice ale Cuviosului
au fost completate de Ioan şi Teofan, autorii cărţii Viaţa
Sfântului Iosif Imnograful, un ucenic
apropiat al Sfântului Grigorie, precum
şi de o scurtă însemnare din Sinaxarul
Sfântului Ioan, alt ucenic al său.

Ignatie diaconul relatează că
Sfântul Grigorie „s-a născut într-una
din cetăţile Decapoliei, care se numeş-
te Irinopolis”, iar data naşterii a stabi-
lit-o – pe baza unor ample analize – dr.
F. Dvornik, asistent la Facultatea de
teologie catolică a Universităţii
„Carol” din Praga. În lucrarea sa, Viaţa
Sfântului Grigorie Decapolitul şi slavii
macedoneni din secolul al IX-lea, sus-
ţinută la Facultatea de litere de la
Sorbona, în anul 1926, autorul conchi-
de: „Dacă îi atribuim 60 de ani, atunci
s-ar fi născut către anul 780”, dată
acceptată şi de istoriografia româneas-
că.

La vârsta de 8 ani, Grigore a fost
dat la şcoală de părinţii săi, Serghie şi
Maria. „După ce a învăţat toate câte i-
au părut de trebuinţă, alerga totdeauna
cu multă evlavie la biserică, şi toate
cuvintele cele de suflet folositoare şi
mântuitoare pe care le auzea, şi cu
lucrul le împlinea, ca un cunoscător şi
înţelept”, scrie biograful său Ignatie
diaconul.

Înclinat spre viaţa ascetică, tânărul
Grigorie renunţă la căsătorie – împotriva voinţei părinţilor
săi – şi pleacă la o mănăstire, unde era egumen fostul epis-
cop al cetăţii Irinopolis, retras în pustie din cauza persecu-
ţiilor dezlănţuite de iconoclaşti. Primindu-l cu bucurie,
ierarhul l-a încredinţat unor monahi îmbunătăţiţi duhovni-
ceşte, care l-au învăţat rânduielile călugăriei şi dreapta cre-
dinţă.

După moartea lui Serghie, la îndemnul mamei sale,
Grigorie se stabileşte la altă mănăstire, unde se afla şi fra-
tele său, însă egumenul era iconomah. Cuviosul Grigorie –
care cunoştea învăţătura ortodoxă despre cultul sfintelor
icoane, aşa cum fusese definită ea de Sfântul Ioan
Damaschin şi de Sinodul VII ecumenic – îl înfruntă în faţa
întregului sobor mănăstiresc, dovedindu-i că nu este vred-
nic să conducă obştea monahală. Înfuriat, egumenul porun-
ceşte adepţilor săi să-l bată fără milă pe înflăcăratul apără-
tor al Ortodoxiei. Plini de răni, Cuviosul Grigorie se retra-
ge la chinovia arhimandritului Simeon, un unchi al său
după mamă. Primindu-l în obşte, egumenul l-a învăţat toate
faptele cele bune, pentru că şi el „era foarte îmbunătăţit şi
prea iscusit în toate luptele împotriva duhurilor viclene şi în
nevoinţele călugăreşti. Iar tânărul Grigorie aşa primea învă-
ţăturile, sfaturile şi îndemnurile cele către lucrarea faptelor
bune ale unchiului său, precum ceara cea moale pecetea”,
cum afirmă Ignatie diaconul.

Timp de 14 ani, Cuviosul Grigorie a trăit viaţă chino-
vială, în smerenie şi ascultare desăvârşită, încât îl admirau
toţi monahii din mănăstire; apoi – cu binecuvântarea egu-
menului – pleacă în pustie, stabilindu-se într-o peşteră,
unde se desăvârşeşte în practicarea ascezei monahale; prin
post, rugăciune şi privegheri de toată noaptea, biruieşte

desăvârşit toate ispitele venite din partea trupului şi a dia-
volului.

Astfel, purificat şi întărit, Cuviosul Grigorie primeşte de
la Duhul Sfânt harul sfinţeniei, iar de la Dumnezeu porun-
ca de a părăsi pustia, pentru a pleca misionar în lume, întru-
cât iconoclasmul fusese reactivat de împăratul eretic Leon
V Armeanul (813–820), prin Sinodul din 815, care a impus
distrugerea tuturor sfintelor icoane şi pedepsirea drastică a
celor care vor încălca hotărârea imperială.

Sfântul Grigorie a început activitatea de propovăduitor
şi apărător al sfintelor icoane prin anul 815, având aproxi-
mativ 35 de ani. În acest scop, a călătorit mult, începând de
la Efes; trece prin ostrovul Proconez, prin Helespont şi
cetatea Enos. De la Hrisopolis, ajunge la Râul Struma din
Bulgaria, apoi la Tesalonic, în Macedonia. Străbate întreaga
Grecie, prin Tessalia, Beoţia şi Attica, până la Corint, de
unde pleacă în Italia. După scurte popasuri, în porturile
Regio şi Neapole, ajunge la Roma; aici cere sprijinul papei

Leon III (795–816) pentru închinătorii sfin-
telor icoane din Răsărit, persecutaţi de ere-
tici.

Ignatie diaconul nu relatează nimic des-
pre activitatea Sfântului Grigorie la Roma,
consemnând numai că a „petrecut într-o
oarecare chilie mică, liniştindu-se trei luni,
neştiindu-l nimeni”, însă F. Dvornik nu
acceptă această idee; dimpotrivă, el susţine
că, din cele întâmpinate de Sfântul în ceta-
tea Hydros – unde, prins, bătut şi legat la
ochi, era să i se taie capul – rezultă că ico-
noclaştii hydrisini aflase despre intervenţii-
le sale la Roma”.

O anumită perioadă de timp, Sfântul
Grigorie trăieşte în Sicilia, la Siracuza, con-
vertind la credinţă şi săvârşind multe
minuni, apoi se îndreaptă spre Hydros sau
Otrante din sudul Italiei. Ultimii ani îi
petrece la Tesalonic, în Mănăstirea „Sfântul
Mina” pe care, după opinia lui C. van de
Vorst, ar fi construit-o el însuşi cu ucenicii
săi, dar Ignatie diaconul nu aminteşte nimic
despre acest lucru în biografia Sfântului.
Cert este că, aici propovăduia, sfătuia şi
tămăduia tot felul de suferinţe trupeşti şi
sufleteşti ale celor care veneau la dânsul,
remarcându-se ca mare dascăl şi făcător de
minuni, profitând de o perioadă mai linişti-
tă, întrucât împăratul Mihail II (820–829)
era un despot tolerant. Potrivit relatărilor lui
Teofan, acum primeşte Sfântul Grigorie ca

ucenic pe Iosif Imnograful, stabilit aici în jurul anului 831.
Odată cu ajungerea pe tronul imperial a prinţului Teofil

(829–842), singurul moştenitor al împăratului Mihail II,
persecuţia împotriva iconodulilor reîncepe cu mai multă
furie. În aceste împrejurări critice pentru Ortodoxie, Sfântul
Grigorie intervine din nou: mai întâi, trimite ca sol la împă-
ratul pe magistratul Gheorghe, căruia îi dă ca însoţitor pe
ucenicul său Anastasie; apoi, la trei luni, după plecarea lor,
se hotărăşte să meargă el însuşi la Constantinopol, împreu-
nă cu Iosif Imnograful. Întâmpinaţi de monahul Anastasie,
sunt informaţi despre poruncile drastice ale împăratului cu
privire la închinătorii sfintelor icoane.

La Constantinopol, Sfântul Grigorie s-a stabilit, împreu-
nă cu Iosif şi cu alţi ucenici ai săi, la biserica „Sfântului
Mucenic Antipa”. Despre Cuviosul Iosif, se spune, în
Sinaxarul său, că „dobândind de la cineva o parte din sfin-
tele moaşte ale Sfântului Apostol Vartolomeu, a făcut
împreună cu Sfântul Grigorie o biserică în numele
Apostolului”. Cert este că el primeşte misiunea, din partea
dascălului său, să meargă la Roma, unde păstorea papa
Grigorie IV (827– 844), pentru a-i solicita ajutorul în lupta
cu iconoclaştii. Din nefericire, Iosif este arestat şi închis
într-o temniţă din insula Creta, fiind eliberat numai după
moartea împăratului eretic Teofil.

Monahul Anastasie relatează că Sfântul Grigorie a mers
de la Constantinopol la Muntele Olimpului unde a petrecut
puţină vreme; acolo primeşte vizita unui ucenic al său, care
probabil i-a adus solia din partea credincioşilor să revină la
Tesalonic. Acceptând, se stabileşte la Mănăstirea „Sfântul
Mina” şi continuă lupta antieretică, atât prin predici, cât şi

Arhim. Veniamin MICLE

Peter cel mic
primind

colindătorii

Gheorghe Tattarăscu, Grigore
Decapolitul, ulei, 1870,

Mânăstirea Bistriţa
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prin scrisori. Biograful său relatează că, „pe toţi îi învăţa
prin cuvintele şi scrisorile sale, să se închine sfintelor icoa-
ne şi să le cinstească după tradiţia Bisericii”. În această
perioadă a fost hirotonit ieromonah, datorită sfinţeniei şi
râvnei sale pentru credinţa ortodoxă.

La anul 841, Sfântul Grigorie era grav bolnav în oraşul
Avion de lângă Tesalonic. Despre aceasta, Ignatie diaconul
scrie că: „Voind Dumnezeu ca să-l cheme la Sine şi să-l
aşeze în ceata îngerilor, ca pe un înger pământesc, şi să-l
preaslăvească cu lumina cea cerească şi întru odihna şi
bucuria drepţilor, ca pe un drept şi preacuvios şi pustnic
desăvârşit să-l odihnească, a slobozit asupra lui o boală
foarte grea a epilepsiei, încât zăcea pe pat nemişcat. Pentru
aceea, se ruga lui Dumnezeu prea fierbinte ca să-i uşureze
boala epilepsiei şi să-i dea boala idropicei, ca să se umfle
şi să putrezească trupul său. Deci, Dumnezeu a ascultat
rugăciunea lui şi a ridicat de la el patima aceea, şi i-a dat-
o pe cea care a cerut-o, şi atât s-a umflat trupul său, încât
numai după glas se cunoştea”. Această boala este menţio-
nată şi în Sinaxarul său, deşi în Viaţa sa pe larg, scrie că
suferea de o boală de „i se uscase tot trupul”.

Aflând despre îmbolnăvirea lui, arhimandritul Simeon
îi scrie din temniţa de la Constantinopol, unde era închis
pentru sfintele icoane, să vină la dânsul, pentru a-l vedea
mai înainte de trecerea la cele veşnice. Primind scrisoarea,

Sfântului Grigorie s-a rugat lui Dumnezeu să-l întărească,
şi a pornit la drum. Între timp, la 20 ianuarie 842 moare
împăratul Teofil, iar conducerea fusese preluată de împă-
răteasa Teodora, recunoscută pentru credinţa sa ortodoxă;
în primul rând, împărăteasa eliberează pe toţi episcopii şi
monahii ortodocşi, apoi convoacă un Sinod care, în şedin-
ţa solemnă din 11 martie 842, restabileşte cultul sfintelor
icoane.

Ajuns la Constantinopol, Sfântul Grigorie află pe arhi-
mandritul Simeon în libertate, bucurându-se duhovniceşte.
După despărţirea lor, „Sfântul Simeon s-a dus iarăşi la
Mănăstirea sa, iar Cuviosul a rămas la Constantinopol”,
cum scrie diaconul Ignatie, deşi – după Mitropolitul
Dosoftei – s-ar fi retras în Muntele Olimpului, îmbolnă-
vindu-se de „îmflăciune; se cunoştea numai după grai,
cine-l ştia, sau hidropică”. În biografia sa, citim că s-a chi-
nuit „Cuviosul un an întreg întru acea boală cumplită, şi
necăutându-se cu nici un fel de doctorie, că se hotărâse să
moară, şi-a cunoscut mai înainte moartea sa”. Astfel,
înaintea morţii sale, şi-a anunţa sfârşitul, zicând: „Fraţilor,
sfârşitul vieţii mele s-a apropiat. Deci, luaţi-mă şi duceţi-
mă în casa cea primitoare de străini, căci după douăspre-
zece zile va fi sfârşitul meu”. În acest chip, şi-a încheiat
Sfântul Grigorie viaţa pământească, la 20 noiembrie 842,
aşa cum rezultă din data revenirii ucenicului său Iosif în

capitala Imperiului.
Reîntors la Constantinopol, Iosif împreună cu monahul

Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie, au intrat în Mănăstirea
„Sfântul Antipa” sau, după biografia scrisă de Ioan, la
Mănăstirea „Sfinţii Serghie şi Vah”. După moartea
Cuviosului Ioan, Iosif Imnograful a voit să se retragă lângă
mormântul Sfântului Ioan Gură de Aur, dar mulţimea uce-
nicilor l-au determinat să construiască o mănăstire, unde a
transportat şi sfintele moaşte ale dascălului său, având hra-
mul Sfântului Apostol Vartolomeu şi Sfântul Grigorie
Decapolitul; acolo s-au păstrat şi moaştele Sfântului Ioan,
deşi informaţiile nu corespund cu cele relatate în Viata
Sfântului Iosif, unde scrie: „După săvârşirea Sfântului
Grigorie, Ioan s-a mutat la loc străin şi necunoscut, şi
acolo se nevoia. De aici, mergând la Locurile Sfinte, s-a
mutat la Lavra Sfântului Hariton, şi s-a dat pe sine spre
mai multe nevoinţe de virtuţi, şi aşa în pace s-a săvârşit”.

Ignatie diaconul scrie că, după moartea Sfântului
Grigorie, „cinstitul său trup a fost îngropat în mănăstirea
unde adormise Cuviosul. Făcându-se nenumărate minuni
la mormânt, monahii au hotărât să-l dezgroape, şi au scos
racla cu sfintele moaşte”, păstrându-le cu mare cinste,
datorită minunilor pe care le săvârşeau.

Cu greu îl poţi sustrage pe Eminescu dintr-o epocă
fără să atentezi la bogatele ornamente epice, lirice

sau ştiinţifice din acea perioadă. Acum când m-am întors
la poeziile eminesciene realizez că Luceafărul blând al
României cât a trăit a reuşit să îşi facă sonetele să răzbată
prin fiecare curent artistic sau ştiiinţific al tuturor
vremurilor cu toate că prima dragoste îi rămâne
Romantismul.

,,Iubind în taină am păstrat tăcere,
Gândind că astfel o să-ţi placă ţie,
Căci în priviri ceteam o vecinicie
De-ucigătoare visuri de plăcere.”

Iată cum mai sus aceste versuri s-ar potrivi mai
degrabă Renaşterii. Astfel cu sau fără voie vizirul nostru
intuieşte pneuma aristotelică sau mai pe româneşte
vehiculul sufletului. Şi pentru că Renaşterea este strâns
legată de Eros şi Magie lucru evidenţiat de Culianu în
lucrarea cu acelaşi nume („Eros şi Magie în Renaştere.
1484”), nu-mi rămâne decât să adaug cuvintele lui M.
Ficino ca pe o definiţie preliminară a iubirii: ,,Artiştii din
toate domeniile, nu caută şi nu au grijă de nimic decât de
dragoste… Iubirea reciprocă îndepărtează primejdia şi
prin aceasta ne dă un sentiment al siguranţei; ea înlătură
neînţelegerile, şi astfel naşte concordia; dispreţuind
nenorocirea, aduce fericirea.” Dragostea lui Marsilio
Ficino are o notă ideală care mă face să devin nostalgic,
dornic să mă propulsez în alte vremuri mai aspre dar mai
vitale unde dragostea zbura pe corzile lui Mercur şi să las
deoparte frivolitatea artificială a timpului meu.

Dar cum studiul nostru nu are nimic de a face cu
sonetele ne vom îndrepta atenţia către opera esenţială a

acestui domn şi trubadur din Moyen Age, anume
,,Luceafărul”.

Deşi lucrase la el de câţiva ani şi obţinuse peste 5
versiuni diferite ale lucrării, Eminescu îşi publică poemul
abia în 1883 aproape de sfârşitul vieţii. Sursa primordială
de la care a pornit a fost basmul ,,Fata din Grădina de Aur”
pe care  reuşeşte să-l modeleze în versuri după propria
viziune. Povestea pe care o deapănă este dragostea
neîmpărtăşită pe care Luceafărul ( personificat de
Hyperion) o nutreşte pentru o prinţesă pământeană cu
trăsături nefireşti, angelice. Cu uşurinţă, în versuri, se
poate face o paralelă destul de clară între Hyperion şi
Dante, care datorită morţii iubitei porneşte pe drumul
alunecos al creaţiei drept oamagiu. Tema e diversă în
Luceafărul: porneşte de la iubirea ideală dar incompatibilă
dintre o stea şi o fecioară debordând de viaţă; după care
autorul scoate în evidenţă egoismul, limitarea nativă a
omului care doreşte să stăpânească totul dar să nu ofere
nimic în schimb.

,, - O, eşti frumos, cum numa-n vis
Un înger se arată,
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată;

Străin la vorbă şi la port,
Luceşti fără de viaţă,
Căci eu sunt vie, tu eşti mort,
Şi ochiul tău mă-ngheaţă.”

Iar povestea se repetă şi fata ademenită d-altul îşi uită
menirea, îşi uită şi scopul, trecând sub un con de umbră
dragostea nemărginită – în vreme ce Luceafărul se ceartă
cu Dumnezeu pentru că nu-l lasă lângă iubită doar ca la
final să afle că în van se lupta pentru ursita promisă.

Nu pot să nu remarc aici paralela  - în sistem
cosmogonic -  consistentă sau nu cu Adam şi Eva, care în

final îl ademeneşte pe Adam să muşte din mărul oprit iar
în acest context al luptei dintre îndrăgostiţi şarpele este
amantul tinerei femei fără de prihană pe când iubirea
dintre nimb şi trestie joacă rolul de ispită. Cum indica şi
Cioran în ,,Căderea în timp”, ispita a coexistat din
totdeauna în Adam şi în Eva, iar şarpele a fost numai
Stâlpul de încercare al celor doi. Ca o adăugire, celălalt
bărbat, din poem, nu este cu nimic de vină pentru crima
săvârşită de tânăra fată, el, reprezentând doar unealta de
încercare, piatra care trebuia să se rostogolească la vale ca
dragostea celor doi iubiţi predestinaţi să reconstituie
lumea, să reziste: altfel fiind spus, dacă el n-ar fi fost
despărţitorul – firul de legătură al pământului cu Luna, ar
fi fost despărţit de un altul, şi de aceea are un rol secundar,
în operă, aparând la final. Din fericire, odată cu
descoperirea înşelătoriei, chiar dacă costul este uriaş -
pierderea fantasmei erotice, zahirului sau a iubitei,
Hyperion alungă nălucirea cu toate că fusese iremediabil
atins de frenezia erosului, şi se regăseşte pe veci năpăstuit.

,, - Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,
Dac-oi fi eu sau altul?

Trăind în cercul vostru strâmt
Norocul vă petrece,
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor şi rece. “

De altfel Luceafărul se traduce din latină ca
,,Purtătorul Luminii” sau Lucifer şi iată cum o altă
paralelă –corectă sau mai puţin corectă – răsare. În
accepţiunea noastră, poemul are un uşor iz hermeneutic şi
te duce cu gândul la Mefisto; la căderea acestuia în efemer
plecând de la  dorinţa geniului neînţeles de a antinomisma
legile pământului cunoscut pentru a se avânta în
necunoscutul care-l descoperă mereu în urma lui la
depărtare. Corectă ori nu, ideea de la care a plecat con-
ceperea acestui studiu a fost determinarea ori ghicirea
motivelor pentru care cel mai iubit dinte îngeri a ajuns un
răzbunător.

Alex CRĂCIUN
(Călimăneşti)

VIZIRUL EMINESCIAN

SOCIETATEA „GOVORA-CĂLIMĂNEŞTI”
ÎN PERIOADA 1910-1916

În perioada 1910-1916 conducerea operativă a
Societăţii a deţinut-o dr. Haralambie Botescu, iar

director a fost ing. A. Cantemir. Printre obligaţiile acestuia
în primii 7 ani era să iniţieze şi să finalizeze lucrările de
reconstrucţie. La 13 august 1910 a început consultarea
specialiştilor; dr. H. Botescu a cerut prof. dr. Demetriad şi
medicilor G.Nicolau, Moscu şi Frumuşeanu de la
Călimăneşti şi generalului dr. N. Popescu - Zorileanu, S.
Nicolau şi Popovici de la Govora să prezinte în scris
opiniile în legătură cu lipsurile din cele două staţiuni, atât
din punct de vedere terapeutice cât şi în general, de care

urma să se ţină seama în cadrul planurilor de reorganizare.
Proiectele au fost rapid întocmite. Investiţiile au fost de la
început mari şi au crescut de la 1.195.329 lei în anul 1911
până la 7.753.870 lei în 1916.

După alegerea primului Consiliu de Administraţie s-a
trecut la preluarea de către Stat a datoriilor existente la
Călimăneşti şi Căciulata: hotelul, băile, birourile de poştă
şi farmacie, clădirea maşinilor şi cazanelor, o mică clădire
pentru bucătării, 5 încăperi (prăvălioare) din faianţă (ce se
aflau pe locul actualei biblioteci şi cinematograf), un
garaj, un castel de apă cu rezervor din tablă, locuinţa
grădinarului din Ostrov, locuinţa intendentului din
Căciulata, pavilionul izvorului Căciulata, staţia pentru

îmbutelierea apei din Căciulata, sera  de flori, mai multe
bănci din lemn, două chioşcuri de muzică, un pod de lemn
lung de 108m, ce trecea în Ostrov, alt pod de lemn de 17m
lungime care traversa pârâul Căciulata spre izvor, filtrele
de apă potabilă de la Căciulata, două rezervoare din zid
pentru apa minerală, baraca pentru băi în Olt etc.
Majoritatea acestor dotări aveau un  înaintat grad de uzură.

La 5 septembrie 1910, Societatea a înaintat un memo-
riu explicativ Ministerului Industriei şi Comerţului (de
care depindeau staţiunile balneare n.n.) pentru a aproba
transformarea hotelului. Se arata în acest memoriu
următoarele: „la parter camerele pavate cu ciment şi
xylolit au devenit neigienice şi umede, tavanele şi întreaga

Gheorghe MĂMULARU
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lemnărie sunt putrede, etajul se află într-o stare
deplorabilă, iar bucătăriile şi spălătoriile murdare şi
aproape cu totul ruinate”. Se propunea ridicarea a încă un
etaj, înlocuirea scării de lemn cu o scară principală  şi sus-
pendarea galeriilor de lemn de la etaj. Se mai propunea
dărâmarea vechilor spălătorii şi construirea unei bucătări.

La Călimăneşti cazarea se făcea în  clădirea construită
în perioada 25 august 1881- 12 iulie 1886 cunoscută sub
numele de ”Hotelul Statului”, formată din parter, etajele I
şi II şi mansarda şi acoperită cu şiţă. Mansarda era plină de
păduchi de lemn. Clădirea băilor era degradată, avea 40 de
cabine. Instalaţia electrică era nesatisfăcătoare. Accesul în
Ostrov şi la izvorul Căciulata se făcea pe podul de lemn.
Parcurile erau neamenajate. Activitatea balneară se făcea
numai în sezonul estival de la 1 iunie pănă la 15
septembrie.

Administraţia Societăţii a început încă din primul an
(1910) reamenajările. Se urmărea ca aceasta să devină o
staţiune de rang european, deoarece apele minerale de aici,
după cercetările specialiştilor rivalizau cu cele de la
Achen, Aix-les-Bains, Eaux-Bounes, Baden-Baden etc.

În anii 1910 şi 1911 s-a refăcut hotelul după proiectul
arhitectului Gh. Mandrea (1855 - 1916) . După proiectul
acestuia clădirea a rămas cu aceeaşi lungime, dar s-au
adăugat aripile de la nord şi sud, iar pe verticală pe parter,
etajele 1-3 şi mansarda. Numărul locurilor de cazare a
crescut de la 120 cât a avut înainte de 1910 la 209 locuri
după 1912. S-au construit balcoane la etajele II şi III.
Arhitectura în stil elveţian care i s-a dat în anii 1911 a
rămas pâna în zilele noastre.De fapt imaginea acestui hotel
a rămas de-a lungul timpului un fel de carte de vizită a
staţiunii. După aceste lucrări clădirea a primit numele de
„Marele Hotel al Statului”. Cu acest prilej amintim şi
funcţionalitatea lui din 1910 - 2010 :

-Marele Hotel al Statului ( după 1912 )
-În timpul primului război mondial ( 1916 - 1918 ) a

fost transformat în spital militar pentru germani.
-În cel de-al doilea razboi mondial, în prima parte 1939

- 1940 au fost cazaţi refugiaţii armatei poloneze , iar în
anii 1940 - 1945 a fost spitalul militar pentru ostaşii
români şi apoi pentru nemţi.

-În 1948 a fost naţionalizat.
-În perioada 1948 - 1950 la acest hotel a fost

cazata o colonie de copii greci.
-În anii 1950 - 1952 s-au făcut reparaţii capitale

clădirii, dar fără să se schimbe arhitectura şi imaginea sa
exterioară.

-În 1950 s-a schimbat numele din „Marele Hotel
al Statului” în Sanatoriul balnear al Ministerului Sănătăţii.

-În 1960 i s-a schimbat din nou numele devenind
„Pavilionul Central” şi sediul Sanatoriului Medical
Balnear ( 1960 - 1970 ).

-La 1 aprilie 1974 se înfiinţează Clinica de
Balneologie şi este găzduită în această clădire la parter şi
etajul III aripa nordică. Această clinică a funcţionat în
Pavilionul Central de la această dată până în 1976 când a
fost mutată în Vila Oltul din Călimăneşti.

-În perioada 1981 - 1986 s-au făcut reparaţii
capitale în interiorul clădirii cu scopul ridicării condiţiilor
de confort , dar s-a păstrat arhitectura faţadei. După 1986
i s-a schimbat din nou numele devenind „Hotel Central”

până azi.
Tot în această perioadă , 1911 - 1916 s-au refăcut

băile şi au fost înfiinţate secţiile fizio- şi hidroterapie, s-a
construit uzina electrică cu 3 motoare Diesel din care două
de câte 250HP fiecare. Clădirea acestei uzine a fost
transformată în anii 60 din secolul XX în Casă de cultură.

O mare atenţie s-a acordat Ostrovului, unde se
afla Schitul lui Neagoie Basarab ( 1812 - 1521 ). În această
insulă s-au amenajat terenul de sport, o pistă de 900 m2
pentru skating (patinaj pe rotile) cea mai mare din ţară, o
sală de sport , în care a fost amenajat ulterior cazinoul. Tot
pentru divertisment au mai fost construite un cinematograf
şi un teatru de vară. În extremitatea nordică a Ostrovului
râul Olt bifurca: un braţ spre est, care este mare şi bogat în
apă şi constituiae braţul principal şi altul spre vest, braţul
secundar, mai sărac în apă. În braţul principal al Oltului
s-a amenajat o plajă lungă de 400-500 m şi lată de 100-150
m şi prevăzută cu 40 de cabine.

În perioada 1911-1913 s-a construit podul peste braţul
secundar al Oltului care făcea legătura dintre Călimăneşti
şi Ostrov. Podul a fost făcut din beton armat, lung de 110m
şi avea 3 arcade. Accesul era pentru pietoni, căruţe şi
maşini mici. Înainte de 1910 legătura s-a făcut printr-un
pod de lemn.

Noul pod dat în folosinţă în 1913 a fost folosit până în
anul1977. În perioada 1977-1981 a fost construită
hidrocentrala Călimăneşti. Ostrovul a fost micşorat ca
suprafaţă şi înălţat cu 6,5m şi dezafectat vechiul pod
construit de societate şi izvorul mineral nr.13 (Puţul
Ostrov). Vechiul pod a fost acoperit de apa lacului. S-a
construit un nou pod, tot de beton armat, în acelaş loc, mai
lung şi mai simplu, fără arcade.

Trecerea Oltului peste braţul principal se făcea cu
luntrea şi mai târziu cu ajutorul unui pod plutitor (bacul)
montat la extremitatea nordică a plajei, iar ulterior din
cauza inundaţiilor a fost montat la extremitatea sudică a
plajei .

Parcurile din Călimăneşti şi Căciulata au fost integral
refăcute după proiectele peisagistului francez Ernest
Pinard din Pont Rousseau Departamentul Loara
Inferioară.

Bazele de tratament au fost dotate cu aparate provenite
din Anglia, Germania şi Franţa. Personalul medical a fost
selecţionat din cei mai buni specialişti. La 8 august 1911,
din iniţiativa medicilor din cele două staţiuni, Govora şi
Călimăneşti s-a constituit la Govora „Societatea română
de hidroterapie şi fizioterapie” al cărui preşedinte a fost
ales generalul dr. N. Popescu  Zorileanu.

În partea de nord a Călimăneştiului se află pârâul
Căciulata şi din acesta, apa era condusă după filtrare în
localitate pentru consum. Societatea a facut aici
importante lucrări de amenajare şi filtrare a apei potabile.

Pentru sporirea cantităţii de apă minerală pentru băi,
societatea pe baza studiilor întreprinse a dirijat
emergenţele de apă minerală din matca Oltului. Acestea au
putut fi descoperite cu ocazia săpăturilor făcute pentru
pod. Atunci s-a mai descoperit o sursă abundentă de apă
minerală. De aici apa minerală era pompată în rezervorul
construit în apropierea Marelui Hotel al Statului. Din acest
rezervor apa minerală prin cădere gravitaţională era
dirijată în stabilimentul de băi.

La Căciulata Societatea a întreprins principalele
lucrări: a construit podul de piatră peste pârâul Căciulata;
s-a amenajat parcul pe partea dreaptă a pârâului şi un drum
cu pomi ornamentali. În această zonă a fost mutat chioşcul
de muzică care se afla în apropierea izvorului. La staţia de
îmbuteliere a apei de Căciulata, s-a construit un depozit de
zid cu mai multe compartimente. Terenul a fost protejat de
apa Oltului printr-un zid de piatră. S-a continuat
îmbutelierea sticlelor cu apă de Căciulata. La 21
octombrie 1910 Societatea solicită ca cele 50.000 sticle
oferite de sticlăria „Pruia” din Bucureşti să fie trimise
treptat, în funcţie de epuizarea stocului existent. Peste
două luni, în decembrie 1910, s-au primit 10.000 de sticle
şi tot atâtea banderole pentru imbutelierea cu apă de
Căciulata. La 3 noiembrie 1910, Direcţia Societăţii
Govora - Călimăneşti trimite o scrisoare conducerii
Societăţii „Swienert and C-re din Providence” SUA prin
care confirmă primirea şi acceptarea comenzii de apă de
Căciulata îmbuteliată. Solicitarea de câte o firmă din SUA
a apei de Căciulata dovedea că aceasta era cunoscută pe
piaţa internaţională pentru calităţile sale terapeutice.
Amintim aici doar câteva evenimente din care reiese
aprecierea acestui izvor peste hotare: Napoleon al III-lea ,
împăratul Franţei a facut cură cu apă de Căciulata în anii
60 ai secolului al XIX lea. În 1873 la Viena la o expozitie
internaţională a fost medaliată, iar în 1893 la Bruxelles apa
de Căciulata a fost premiată cu „Medalia de aur”. În anul
1905 preşedintele Franţei Emile Loube a făcut o cură cu
apă de Căciulata pentru suferinţa sa renală.

Tot la Căciulata Societatea a consolidat malul râului
Olt în dreptul izvorului cu blocuri mari de piatră. În zona
Bivolari, Societatea a facut cercetări cu scopul de a valori-
fica izvoarele termale. În 15 martie 1913 ziarul „Opinia
Vălcii” enumera următoarele: „s-a găsit până acum un
debit abundent de apă termală de 300 C şi pentru anul
acesta Societatea va săpa un puţ ce cu ajutorul pompelor
să poată merge mai în adâncime spre a găsi şi apă mai
caldă...” . Din nefericire cercetările şi lucrările de
recaptare a acestor izvoare n-au mai continuat.

În anul 1912 a vizitat staţiunea noastră Arhiducele
Leopold Salvator al  Austro-Ungariei însoţit de Stiengler,
maiorul Spiess şi căpitanul Lukansky şi a rămas atât de
plăcut impresionat de cele văzute, încât şi-a luat rămas bun
de la gazde cu următoarele cuvinte entuziaste: „Voi reveni
cât de curând aici şi sper, cu întreaga monarhie” . Ceea ce
l-a impresionat pe înaltul oaspete  au fost, desigur, atât
pitorescul regiunii geografice cât şi grandioasele lucrari
înfăptuite. Se terminase construcţia Marelui Hotel al
Statului, care devenise deja emblema staţiunii.

În anul 1911 şi 1912 numărul vizitatorilor a crescut: în
1911 au fost 2.891, dar în anul următor 4.250.

În 1914 Consiliul de administraţie al Societăţii a
hotărât să se facă analizele complete chimice şi fizice, la
toate izvoarele minerale. Acestea au fost efectuate în
laboratorul dr.C.I.Istrate şi al dr.Giurgea. Rezultatele
obţinute au servit la întocmirea unui prospect care să facă
cunoscute şi în stăinătate apele minerale şi staţiunea
noastră.

Iată câteva obiective realizate de Societatea „Govora -
Călimăneşti” în cei câţiva ani de existenţă (1910-1916).

Multe din ele există şi azi după aproape un secol.

Boală parazitară, comună pentru animale şi om,
caracterizată prin localizarea larvelor de Trichinela

spiralis în musculatura striată, activ circulată a gazdelor
infestante. Prima descriere a boii a fost făcută în secolul al
XIX-lea, când au fost puse în evidenţă larvele de trichinela
în musculatură la om şi la porc şi când s-a stabilit corelaţia
între boala animală şi cea umană. În ţara noastră lumea
medicală a depistat această boală în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, boală constatată cu ocazia
necropsiilor, popularizând cunoştiinţele referitoare la cauza
bolii, mijloacele de prevenire a îmbolnăvirilor, organizând
tot odată servicii pentru controlul ecropsic.

Trichineloza are o răspândire mondială şi ridică
importante probleme medicale şi economice, atât pentru
om cât şi pentru crescătorii de porci. Cu toate măsurile
cuprinse în legislaţia sanitară veterinară, apar cazuri destul
de frecvante, mai ales acolo unde se consumă carnea de

porc de mistreţ infestaţi, carne necontrolată microscopic şi
unde nu se realizează un tratament termic corespunzător la
carnea consumată de oameni, mai ales în timpul
sărbătorilor de iarnă când se sacrifică porcii pentru con-
sum.

Cauza bolii 

Trichinela spiralis, parazitul producător al bolii, un
vierme care parazitează o singură gazdă. Exemplarele
adulte ale parazitului trăiesc în intestinul subţite al organis-
mului infestant, iar larvele de dimensiuni microscopice
ajung în circulaţia sanguină şi se localizează în
musculatura striată activ circulată. Parazitul infestează ani-
malele domestice (porcul, câinele, pisica) şi animalele
sălbatice (mistreţul, ursul, lupul, vulpea, jderul, dihorul,
şoarecele, şobolanul). Trichinela, a fost evidenţiată până în
prezent la 18 specii de animale domestice şi sălbatice…

Focarele naturale sunt reprezentate de animalele
sălbatice parazitate (vulpea, în special,care constituie un
rezervor de alimentare cu paraziţi a animalelor domestice
şi a omului. Porcul, mistreţul şi ursul sunt considetate ca
principala sursă de paraziţi pentru om, iar şobolanul, este

unul din elementele importante ale menţinerii paraziţilor în
natură. 

Sursa infestării porcilor o constituie şoarecii şi
şobolanii morti de trichineloză cu care aceştia se hrănesc
ocazional,precum şi produse de vânat care ajung în hrana
porcilor.Se îmbolnăvesc frecvent porcii care trăiesc în
preerii,la marginea satelor şi în apropierea pădurilor.Ciclul
de menţinere a acestei boli  se realizează şi prin canibalism,
fenomen întâlnit  la şobolani,astfel că larvele devin adulte
trecând la alţi şobolani.Este important de menţionat rolul în
transmiterea focarelor naturale,a câinilor şi pisiclor în
strânsă corelaţie  biologică dintre focarele naturale şi cele
din vecinătatea omului. 

Mecanismul de infestare este identic pentru toate speci-
ile de animale, prin intermediul consumului de carne
parazitată cu larve de trichinela spiralis.

Omul este socotit gazdă accidentală, se infestează prin
consumul de carne de porc infestată cu larvele nematodu-
lui. Larvele ajunse în tubul digestiv se transformă în 2-3
zile în adulţi-masculi şi femele. Femelele produc ouă care
maturizate devin embrioni, care trec în circuitul sanguin
prin peretele intestinulu şi se localizează în muşchii
diafragmei, ai globilor oculari, aduse de curentul  sanguin
puternic care împing paraziţii spre locurile de elecţie,

Vasile GREVUŢU

TRICHINELOZA
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musculatura activ circulată. Larvele spiralate se
închistează în a 7-a săptămână de la infestare, formând
chişti care se calcifică după câteva luni, păstrându-şi
viabilitatea multă vreme.

Manifestările trichinelozei la om

Evoluţia bolii este condiţionată de diversele etape de
dezvoltate a  parazitului în organism gazdă,de cantitatea
de  carne ingerată,de gradul de infestare a cărnii şi de
modul de preparare termică a acsteia. Boala începe cu
tulbutări gastrointestinale, consecutive prezenţei parazitu-
lui în intestin. Gastroenterita se manifestă prin greţuri,
vărsături, lipsa poftei de mâncare, dureri adominale,
constipaţia, alternând cu diaree sangvinolentă. Starea

generală a omului bolnav se modifică, apare febra 39-40
grade celsius, cu frisoane, ameţeli, dureri de cap, perioadă
care durează 7-8 zile. Într-o fază următoare, consecutivă
răspândirii în sânge şi localizării larvelor în muşchi,
tulburările sunt de ordin toxic şi alergic. Temperatura
organismului rămâne ridicată 39-40 grade menţinându-se
în platou, simulând a febră tifoitdă.În evoluţia bolii apar
uneori perioade fără febră sau subfebrilitate, Tulburările
cele mai vizibile sunt, edemele pleoapelor, a zonei faciale,
după care este prinsă zona capului de unde şi „boala
capetelor mari”. Pielea feţei este  congestionată şi de
culoare  închisă, uneori cu herpes labial, tumefierea ei
îngreunează mişcările buzelor şi ochilor, apare lăcrimarea
însoţită de fotofobie şi hemoragii conjunctivale. Edemul
cuprinde uneori şi faringele, iar pe piele apar erupţii
însoţite de prurit. Prin localizarea larvelor în vecinătatea

tendoanelor şi ligamentelor, apar dureri musculare şi
articulare.

Boala netratată duce la miocardită trichinelozică şi la
decese prin insuficienţă cardiacă, la encefalită şi la alte
complicaţii însoţite de paralizii şi de moarte. Boala
durează 4-8 săptămâni, iar scăderea temperaturii în urma
tratamentului anunţă o amelirare-odată cu calcifierea
chiştilor de trichină. Tratamentul obligatoriu în spital.

În perioada de sacrificare a porcilor pentru consum în
gospodăriile populaţiei se impun două acţiuni majore; 1.
Asomarea (Ameţirea n.r.) porcilor la sacrificare comform
legislaţiei actuale, acţiune care înlătură durerea, şi 2.
Controlul  microscopic obligatoriu al cărnii după sacrifi-
care.

DR. GHEORGHE F. CIAUŞANU

În galeria cercetătorilor şi iubitorilor de folclor din
Oltenia face parte şi preotul profesor doctor

Gheorghe F.Ciauşanu. S-a născut la 19 mai 1889 în
Făureşti, judeţul Vălcea, dintr-o familie de preoţi. În
perioada 1902-1910 urmează cursurile Seminarului
,,Central” din Bucureşti. La terminarea lor, se înscrie la
Facultatea de Teologie  urmănd cursurile acesteia pănă în
1914, susţinăndu-şi licenţa în teologie în anul 1915.

Este cunoscut mai întăi prin studiul etnografic
,, Superstiţiile poporului romăn în asemănare cu ale altor
popoare vechi şi nouă”(1914), lucrare  premiată cu premi-
ul ,,Vasile Adamachi” al Academiei Romăne. Este hiro-
tonit  preot primind parohia comunei Siminicu de Sus,
judeţul Dolj. Timp de 2 ani (1915-1916), slujeşte aici ca
preot de mir, fiind mutat apoi în comuna Laloşu- judeţul
Vălcea (1916-1923). Pentru activitatea desfăşurată la
această parohie , într-o perioadă istorică deosebită,
generată de izbucnirea Primului război mondial, primeşte
distincţia de ,,Iconom stavrofor”.

Începănd cu anul 1923 este numit director al
Cancelariei episcopale din Buzău, funcţie ce o
îndeplineşte pănă în anul 1924, cănd este numit profesor
titular la Seminarul ,,Sf.Grigorie Decapolitul” din
Craiova.  Această funcţie o îndeplineşte pănă în anul 1948.
În anul 1926 publică  la Craiova lucrările ,,Epistola către
Evrei”( o prelucrare după Maunoury) şi ,, Înmuguriri

.Stihuri, cuvăntări, recenzii, reverii ”  a cărei recenzie este
scrisă de Nicolae Colan şi publicată în Revista
Teologică,an XVII, nr.7-8/1927, p.342, Sibiu.

Împreună cu învăţătorii G.Fira şi C.M.Popescu publică
o bogată culegere de poezii populare ,,Culegere de folclor
din judeţul Vălcea şi împrejurimi”(1928). Cele mai multe
sunt din lirica erotică (576 poezii), urmate de 168 ,,satirice
(stigături la horă)”, 93 ghicitori şi 16 descăntece, culese de
mama lui în majoritate din comuna natală Făureşti dar şi
din comuna Tutana judeţul Argeş. În anul 1931 îşi susţine
doctoratul în teologie la Bucureşti cu teza ,,Monogenismul
biblic,studiu dogmatico-apologetic”.Tot în acest an,
publică în Analele Academiei Romăne lucrarea ,,Glosar de
cuvinte din judeţul Vălcea”.

Tipăreşte manuale de Religie pentru şcolile secundare
din perioada interbelică( ,,Parabolele şi învăţăturile
Domnului nostru Iisus Hristos”, pentru clasa a II-a
secundară, Bucureşti,1929; ,,Istoria bisericească
universală (cu elemente de Catehism şi Liturgică), pentru
clasa a III-a secundară, Bucureşti; ,,Dogmele Bisericii
creştine ortodoxe ( cu un supliment de Liturgică), pentru
clasa a V-a secundară, Bucureşti,1929, fie singur, fie în
colaborare cu profesorul N.Chiriac Dimancea din Craiova,
doctor în teologie,licenţiat în litere şi filozofie.

Colaborează la revistele ,,Albina”, ,,Anuarul Arhivei
de Folclor”, ,,Noua Revistă Bisericească”, toate din
Bucureşti, precum şi la revistele ,,Renaşterea” şi
,,Ramuri” din Craiova. 

În 4 ianuarie 1927, participă alături de N.I.Dumitraşcu,

Constantin Ciobanu, I.I.Buligan-De la Gorj,
Gh.Gh.Fierăscu, Ion N.Popescu, Pr.Gh. N. Dumitrescu-
Bistriţa, Prof.C.S.Nicolaescu Plopşor şi Pr.Teodor Bălăşel,
în casa acestuia de pe urmă, la Ştefăneşti-Vălcea, la
constituirea ,,Tovărăşiei folcloriştilor olteni”- o bază
serioasă de cercetări folcloristice în Oltenia, care timp de
un an a editat revista ,,Suflet oltenesc”. Începănd cu anul
1948, este numit preot la biserica ,,Sf.Ilie” din Craiova.
Scrie încă două lucrări, bine primite de publicul cititor
iubitor de folclor : ,, Frunză verde. Literatură populară
oltenească”- Rm.Vălcea,1938 ( în colaborare cu
Margareta Budălănescu) şi ,,Creştinismul romănului
oglindit în graiul său”, Craiova, 1944. A decedat la14
ianuarie 1953 fiind înmormăntat în municipiul Craiova.

Bibliografie :
-Pr.prof univ.dr.Mircea Păcurariu ,, Dicţionarul

teologilor romăni ”, Editura Enciclopedică, ediţia a II-a,
Bucureşti,2002, p.98-99 ;

-Pr.prof.univ.dr.Mircea Păcurariu ,,Cultura
bisericească în Oltenia în trecut şi astăzi (I)”, în revista
,,Mitropolia Olteniei”, anul LI, nr.1-2/ianuarie-aprilie
1999, p.33 ;

-Ovidiu Bărlea ,,Istoria folcloristicii romăneşti”,
Editura enciclopedică romănă, Bucureşti, 1974, p.399 ;

-Iordan Datcu şi S.C.Stroescu ,, Dicţionarul
folcloriştilor ”, Bucureşti,1979, p.135-136; 

Mihai POPA

Un album de artă (Dumitru Zamfira) m-a
colindat, răscolitor, să-mi vorbească despre

harul dăruit oamenilor. Dan Tudor – de două ori dăruire
în numele de botez şi cel al obârşiei – a realizat un
album de artă la Editura gallerya.ro, în 2012, sub
patronajul Fundaţiei Tudor-Art, ca să ne cunoaştem
,,artiştii contemporani”. Dar din daruri m-a colindat…
Dan Tudor a cules rodul lui Dumitru Zamfira, l-a
orânduit să ne atragă atenţia şi ne-a avizat, privind
artistul cu truda şi meşteşugul lui. Credem că important
este întotdeauna darul… ca o roză parfumată. Pomul, în
care se va fi rumenit rămâne  ascuns în însăşi substanţa
poamei dăruite. Darul îl conţine pe creator şi chiar
acesta ne este colindătorul travestit care ne bate la uşă să
ne vorbească de înnoirea noastră şi prin gândul său adus
prinos. Cu arta ta, purtătoare de cuvânt, poţi rămâne
smerit şi să observi dacă strigătul tău mut a ajuns la
oamenii cărora te-ai arătat. Ca să ieşi din ascunderea
fiinţei şi să te naşti vederii celor din preajmă, mai
mereu, trebuie să-ţi găseşti mijlocitorul prin care  să te
mântuieşti şi căruia apoi să-i aduci slăvitele mulţumiri,
aşa ca la… Vitezda. Lauda de sine nu miroase bine,
spune un cunoscut proverb românesc, amendând
judecata de sine ca şi sentinţa cu moartea lăudătorilor.
Nu sunt considerate valabile nici judecăţile celor foarte
apropiaţi, după cum nimeni nu poate fi profet în patria

sa, pentru că este greu să faci diferenţa specifică între
nişte oameni la fel, în aparenţa lor, şi cu  toţii, sub norma
smereniei. Dincolo de aparenţele generalizatoare stă
harul fiecăruia, unic, personal, pe care numai simţul
special, exersat, îl poate… vedea, ca o mijlocire
necesară. Este nevoie de acesta, aşa cum Zeus avea
nevoie de Hermes, ori mai târziu ,Dumnezeu de
Arhanghelul Gabriel.

Dar din daruri… Marian Pătraşcu mi-a adus albumul
de artă realizat de Dan Tudor pentru Dumitru Zamfira în
preajma Crăciunului. În tihnă, cu o linişte detaşată am
contemplat fiecare imagine. Răgazul meu devenit
duminică s-a umplut de iubire. Mi-au vorbit pe înţelesul
meu trecutele mele amintiri din paradisul primordial.
Veneam şi eu cu coasa, cu sapa în spinare, când soarele
trecea culmile, însângerând orizontul. La lampa cu gaz
voi fi desluşit buchile cărţilor şi voi fi ajutat-o pe mama
la războiul de ţesut. Uliţele satului meu, ca şi cele ale lui
Dumitru Zamfira, se arătau rai al tuturor culorilor în
toate anotimpurile. Casele, oamenii, acareturile, gravate
pe cortex îşi redescopereau realitatea exterioară,
răscolitor… Poarta cu arcada zidită, ardelenească, m-a
transportat instantaneu la casa părintească, amintidu-mi
de bunicul, de mama şi tata plecaţi de-acasă, să-mi lase
vremelnica zestre. Câmpul nesfârşit cu lanul înroşit de
topirea macilor, minaretele dobrogene, amintindu-mi de
cuibul liniştit de la Balcic al neasemuitei Regină Maria
iubitoare de ţară, arte şi artişti. Peisajele cu verde crud
îmi dădeau senzaţia unui déjà vu şi mă trimeteau către
un Toledo al lui El Greco. Un stâlp de pridvor, ca un axis
mundi, plasat în central unei imagini, m-a regăsit în
curtea unui meşter universal din Hobiţa. Câteva
acoperişuri cu triunghiuri importate din ţuguiile tiroleze

mi-au sugerat Voineasa tinereţilor mele. Sighişoara, ca
oricare dintre burgurile coloniştilor saşi, mi-au sugerat
oboseala unor zidiri trainice sub povara timpului. M-a
impresionat măreţia neclintită a mamei, din Pieta, şi
forţa degajată, emblematic, în culmea durerii. Cei doi…
gânditori , bărbat şi femeie, portretul schiţat titanului
Beethoven etc., toate celelalte, ni-l arată pe Dumitru
Zamfira consonant unei tematici clasice (fără
experimente, după cum spune, cu evidentă expertiză în
acest domeniu rezervat iniţiaţilor, Dan Tudor!).
Portretele unor persoane apropiate, autoportretul, vazele
cu flori, sunt trăiri creştine, în spiritul iubirii  aproapelui,
o comuniune cu spaţiul şi timpul luate vremelnic în
posesie, pentru a li se dărui apoi ecoul trecerii. Totul este
revărsare de preaplinuri peste întinderea văzută şi iubită,
a unui dar celest (lucruri constatate de D.Tudor în
lămuritoarea prefaţă a albumului: ,,Artistul în viaţa lui
concretă şi opera sa”!)

La vremea colindătorilor am ascultat muzica,
vibraţie de culoare, ca o mărturisire a harului primit de
la Creator să lucreze în noi. Spunea o tânără poetesă
(Vişan Ana-Eliza… în ,,Cutii de rezonanţă”) că ne
macină o suferinţă, ca o dorinţă de-a înflori lumea din
adâncul persoanei: ,,Cât crezi că pot s-ascund acea
durere/ Căci lumea e-n mine, făcută din culoare/ Dar
este şi afară şi vrea ca să te soarbă…” Am primit
vibraţia culorilor tale şi gândul vădit în tematica aleasă,
în Duminica mea, când Dumnezeu a prânzit cu mine,
chiar din prea plinul vostru, artişti colindători la poarta
inimii mele. Bunilor colindători care propăvăduiţi harul
creaţiei, vă mulţumesc şi vă doresc găzduire şi în alte
inimi…!

COLINDĂTORI LA
POARTA INIMII

Mihai SPORIŞ
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La Galeriile de Artă ale Muzeului de
Istorie s-a deschis în 01 12 12

expoziţia de pictură-acuarelă a Mariei
Constantin prin grija Fundaţiei HAR şi a
Muzeului de Istorie, în prezentarea criticului
de artă Luiza Barcan, şi cu un pliant (din care
am luat şi informaţiile biografice) întocmit şi
realizat de Alexandru Nacu în cadrul aceleiaşi
Fundaţii.

Maria Constantin s-a născut pe 21 ianuarie
1926 şi a urmat între 1942 şi 1944 Academia
Liberă de Pictură -M.H.Maxy, în paralel cu
Facultatea de Filologie. A sudiat după 1944
până în 1950 pictura cu Maxy şi Al.
Ciucurencu. Începând din 1945 ilustrează
peste 30 volume de literatură pentru copii, mai
impotrante fiind cele semnate de Viorica
Porumbacu, Ion Caraion, Daniela Crăsnaru.
Premiul II pentru acuarelă în 1968 şi Ordinul
„Meritul Muncii”. A murit în 2012.

Cum remarca şi Luiza Barcan la Vernisaj, iată, la câteva
luni după ce la Muzeul de Istorie a expus Medi Dinu
Wechsler pictură în acuarelă, de această dată, o altă maestră
a acestui procedeu artistic se exprimă de această dată pe
simezele de la „Simian”, încercând să reânvie în imaginaţia
râmnicenilor interesul pentru arta plastică, care de prea
multă vrema nu a mai avut parte de maeştri.  Maria
Constantin mânuieşte pensula în tehnica acuarelă ca un
artist consacrat, putem s-o numim fără frică de exagerare,

o tehnică de maestru. 
Arta acuarelei, pentru M. Constantin, a pornit din nece-

sitate-utilitate, tablourile fiind create pentru destindere
proprie (acuarela este o tehnică rapidă ca şi catrenul, se
exprimă „fără cuvinte” precum în schiţa  umoristică),
ilustraţia de carte (la fel de rapidă), fiindu-i îndeplinit
necesarul-preplinul de viaţă.  

Tehnica acuarelei, cea mai ieftină, dar spectaculoasă
dacă reuşeşte să fie cât mai aproape de realitate, surprinde
la Maria Constantin prin selecţia de esenţialitate mai ales la

culorile care inundă natura în anotimpul toamnei.
Galbenul toamnei luminează în jurul nostru,
luminează şi-n interior, este miraculos şi atât de bine
formulat în tablouri precum „Vas cu frezii şi ceaşcă”
sau „Uşa roz în grădină”-1985; sigur, şi în „Floarea
Soarelui (I)”-1989 , totuşi, parcă prea plouată sau la
fel de diluată ca în „Peisaj la Târgovişte (Bulgaria)”;
sau portocaliul evidenţiat în „Candule”-1963. 

Ochii noştri au căutat mai mult acele acuarele care se
exprimă în spaţiul arhitectural, binenţeles - cu ceruri
înnourate, case, construcţii târgoveţe-cum am văzut şi la
Medi Wechsler în Cadrilater, clopotniţe-turle de biserici:
„Biserică şi gard de lemn”, 1969; sau lacuri-mări-ieşiri la
mare: „Sulina în amurg”. O expoziţie interesantă, bogată,
care, pentru cei mai mulţi mai completează un orizont de
cunoaştere.

MARIA CONSTANTIN (1926-2012)

FLORIN TOTAN ŞI MIHAI MURARIU AU REALIZAT „BROADWAY
FESTIVAL” PE SCENA FILARMONICII VÂLCENE...

Pe 26 noiembrie 2012 la
Filarmonica vâlceană 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, dorind să
ofere 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...

Un concert în care Florin Totan a
încercat să-şi facă la superlativ
prezenţa, la fel orchestra simfonică,
doar publicul, ceva mai leneş şi
neştiutor, nu a cuplat la intenţiile de
spectacol ale dirijorului...Cum
spuneam, pagini de mare populari-
tate: Leroy Anderson: „Fiddle-
Faddle” (Perpetua Mişcare-1947),
Jay Ungar: „Ashokan Farewell”,
Scott Joplin: „The Entertainer”
(muzica filmului  „The Sting” pen-
tru care a primit premiul Oskar)...S.
Joplin: „Suită pentru pian şi
orchestră”-solist Mihai Murariu;
Gene Kelley: „Singing în the rain”

(Muzica filmului „Cântând în ploaie”),
Glenn Miller: „Moonlight serenade”,
Richard Rodgers & O. Hammerstein:
Selecţiuni din „Sunetul Muzicii”.

Cum spuneam, concertul a purtat
peceta celor 18

ani de existenţă ai
Filarmonicii, permanent,
Florin Totan, căutând să
dea acestui spectacol o
alură sărbătoarească.,
reuşind acest lucru, mai
mult, reuşind să prezinte
o orchestră matură, care
a ajuns la acest nivel, şi
datorită domniei
sale!...Da, Florin Totan,
a reuşit minuni la
Râmnicu Vâlcea! A fost
dezinvolt, a cântat din
gură-a invitat şi sala să-l
urmeze, a dansat...în fapt
întrega seară a aparţinut

iubitului şi simpaticului nostru dirijor per-
manent, inspirat ca de fiecare dată, un
mare iubitor de muzică, un trăitor, toate la
un loc, neavând alt rost decât să imprime
cât mai mult patos şi energie în rândurile
membrilor orchestrei simfonice, şi, nu în

ultimul rând, pub-

licului meloman!...
Mihai Murariu a
reuşit o bună
tălmăcire a Suitei
pentru pian de
S.Joplin, chiar
foarte bună, şi el a
fost dezinvolt,
reuşind acea înge-
mănare între muzi-
ca de jazz şi muzica
cultă, mai mult,
degajarea sa, dând
o tentă de uşurinţă
în stăpânirea cla-
viaturii... 

În secolul XX, S. Joplin a compus o
lucrare de anvergură tonală şi armonică,
ritmată la propiu-foarte delicat, fiind peste
muzica destrăbălată a mai marilor săi
înaintaşi, destrăbălată datorită atona-
lismului şi dodecafonismului.
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