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„MIRACOLUL BRÂNCUŞI”

UN PATRIARH
TRIMIS DE
DUMNEZEU

Petre CICHIRDAN

avem aici pe domnul Mocioi şi multe din cărţile
dumnealui, şi-l avem în mijlocul nostru şi pe domnul
Constantin Zărnescu, cel care a scris şase ediţii ale
a sala de lectură-Secţia de împrumut carte
Aforismelor lui Brâncuşi! (...)
pentru adulţi-Bilioteca Judeţeană a organizat
întrunirea culturală „Miracolul Brâncuşi” având în
Mihai Sporiş: ...-Multe biblioteci s-au scris despre
program lansarea cărţilor: „Aforismele lui Brâncuşi”,
Brâncuşi. Suntem foarte norocoşi, astăzi, să avem aici,
de Constantin Zărnescu, ediţia a VI-a; „Brâncuşi,
printre noi, oameni mari care au scris despre Brâncuşi,
cioplitorul în duh” de Ştefan
Stăiculescu, ediţia a II-a; „Semne şi
sensuri ale sacrului în arta lui
Constantin Brâncuşi, de Mihai
Sporiş; colocviul „Brâncuşi-ieri,
azi, mâine”; recital poetic şi muzical
dedicat lui Brâncuşi: Ioan St. Lazăr
(versuri) şi Dragoş Constantinescu,
ghitară. Expoziţie de carte: „În
căutarea lui Brâncuşi”, expoziţie de
sculptură: „Constantin Zorlescu”,
expoziţie de sculptură în lemn:
Omagiul meşterilor populari vâlceni
şi argeşeni: Ioan Rodoş-NucşoarăMontajul de probă al Coloanei în
Argeş, Constantin Manoli, Vasile
atelierul de construcții metalice al
Ene, Alexandru Ilinca, Paul
Atelierelor Centrale Petroșani.
Stănişor, Constantin Ţanea.

L

Aretia Tătărescu soţia
Primului Ministru

despre acest titan al sculpturii româneşti şi mondialeÎn holul central al Bibliotecii au fost organizate
universale. În dreapta mea îl am pe domnul Ion Mocioistanduri cu specificul artei fiecăruia din cei şase
este în prima linie despre adevărul despre Brâncuşi!
participanţi: „Opincărie”, un stand cu opinci şi obiecte
este cel care ştie că folosindu-l pe
din piele ale cunoscutului Alexandru
Brâncuşi, noi, ca români, mai
Ilinca. O „Instalaţie”-sculptură din
putem obţine ceva!...modul nostru
lemn, aparţinând lui Constantin
original de a ne poziţiona în
Ţanea; standuri de artă populară,
modernitate...Brâncuşi este una
Incustraţii în lemn, aparţinând lui
dintre „cetăţile” noastre de
Constantin Manoli, Vasile Ene şi
informare, de apărare! iar în
Ioan Rodoş; şi patru lucrări, în lemn,
această cetate avem oameni ca
de Paul Stănişor. Asistenţa a fost
domnul Ion Mocioi; v-au fost
impresionată de lucrările celor şase
prezentate câteva din lucrările
expozanţi şi, după efectuarea
domniei sale de amfitrionul
prezentărilor s-a deplasat în sala de
nostru, d-na Ioana Pârnuţă....
lectură unde au avut loc prezentările
Îl am în stânga mea pe domnul
de carte şi colocviul Brâncuşi.
Constantin Zărnescu - un
Întrunirea culturală s-a desfăşurat
brâncuşolog la fel de important; şi
conform proiectului Ioanei Pârnuţă,
mai văd aici, în spatele meu,
şefă de secţie la Biblioteca
cartea lui Horia Muntenuş,
Judeţeană, iar moderator al întregii
„Dincolo de Brâncuşi”, alt
acţiuni a fost Mihai Sporiş.
brâncuşolog de la Cluj!
Întrunirea a adunat la un loc într-o
...pe care am avut ocazia
utilă dezbatere, pe lângă cei arătaţi
s-o lansăm aici la
mai sus, pe membri ai Forumului
Biblioteca Judeţeană,
Cultural al Râmnicului, ai Cenaclului Artelor 21, ai
anii trecuţi. Mai avem,
Societăţii „Anton Pann” şi oameni de cultură ca Ion
tot aici, în vecinătate, un
Mocioi-Târgu Jiu, Constantin Zărnescu-Cluj Napocagorjan care a devenit
scriitor născut în judeţul Vâlcea, ca şi domnul Mocioi,
vâlcean, pe domnul
cunoscut brâncuşiolog; Ştefan Stăiculescu, Marian
Ştefan Stăiculescu, un
Ghiţă-directorul Bibliotecii din Curtea de Argeş,
mare
iubitor
de
Violeta Scrociob, Zenovia Zamfir, Petre Cichirdan...Au
Brâncuşi (cel care îi
fost în sală cetăţeni ai oraşului Râmnicu Vâlcea,
pune pe o linie pe
iubitori ai artelor plastice, ai lui Constantin Brâncuşi...
Napoleon Bonaparte, pe
Ludwig van Beethoven
Ioana Pârnuţă: -Bine aţi venit la întrunirea culturală
şi
pe
Constantin
„Miracolul Brâncuşi” ...Prin acesta, după cum a spus şi
Brâncuşi...şi mai vrea, în ultima vreme, ca România să
domnul Sporiş în cartea sa, să confirmăm şi noi după
se cheme Dacia!...îi urăm succes! n.n)...Brâncuşi este
puterile noastre, gândul indus nouă de opera lui
revendicat de toţi, fiindcă, cine nu vrea să se atingă de
Brâncuşi...Despre Brâncuşi se afirmă că este cel mai
important sculptor român al tuturor timpurilor...Astăzi

(urmare în pag.4)

Dan CIACHIR

S

pre sfârşitul unei cărţi de convorbiri cu Patriarhul Teoctist
(1), la pagina 145, se poate citi: „După părerea mea,
Patriarhul Justinian ar trebui trecut în rândul sfinţilor. Vai, vai,
câte n-a făcut omul ăsta!”
Îmi împărtăşesc această părere, care poate părea stranie celor
străini, rupţi sau îndepărtaţi de Biserică, deşi clişeul unui
Justinian colaborator al fostului regim, pe deasupra ridicat până
la cea mai înaltă treaptă vlădicească dintr-un „popă de ţară”, a
fost demult spulberată de istorici şi de documentele publicate.
Ura vinovată referitoare de Patriarhul Justinian îşi are două
izvoare: în catolicism (îndeosebi în greco – catolicism), respectiv în diversiunile aparatului represiv, la care au plecat urechea
nu numai mediocritatea însufleţită, ci şi oameni de indiscutabilă
calitate. Parte din ei au făcut mea culpa atunci când adevărul a
ieşit la iveală. Nu-l uit pe Alexandru Paleologu care-mi spunea
(a şi scris, de altfel, lucrul acesta): “Dragul meu, nu şti cât l-am
mai înjurat noi, prosteşte, pe Justinian, numindu-l Patriarhul
roşu ori Sovrom Patriarh, pe acest om care a făcut totul ca să salveze Biserica…”
1973, Patriarhul Marina în vizită la Colecţia
Gheorghe Petre din Govora

Înainte de instaurarea regimului comunist, un fruntaş politic
ţărănist, Ion Mihalache, s-a gândit că preotul Ion Marina –
întrucât era văduv prin deces – intrat în monahism, putea fi un
bun episcop. S-a împotrivit, însă, Mihai Antonescu, pe care îl
înfruntase, când acesta venise la Palatul Patriarhal, în 1943, să
ceară Patriarhului Nicodim să accepte să se lucreze duminica,
atât în agricultură cât şi în fabrici, întrucât era război. Patriarhul
Nicodim l-a desemnat să răspundă la întrebare pe părintele Ion
Marina, care lua parte la această întâlnire în calitate de membru
în comitetul de conducere al Asociaţiei Generale din România.
Răspunsul a fost pe măsura canoanelor, potrivnic cererii lui Ică
Antonescu, care venise trimis de Ion Antonescu, însoţit de soţia
acestuia şi de Veturia Goga (2).
Preotul Ion Marina era şi un om de condei, cu bogată
activitate publicistică, şi un om de carte.
În anii ’90, am primit o scrisoare în care profesorul Paul
Miron de la Freiburg îmi evoca un aspect al întâlnirii sale cu
Patriarhul Justinian din 1959, de la Athos, pe când se prăznuia un
mileniu de existenţă monastică al Sfântului Munte. Era prima
oară când Patriarhului Justinian i se permitea să călătorească
într-o ţară necomunistă. Justinian nu i-a ascuns interlocutorului
său încercările prin care trecea Biserica noastră, apoi, când s-a
vorbit despre alte lucruri, i-a spus, scoţând de sub mâneca
reverendei manşeta cămăşii: “ Uite, domnule profesor, butonii
ăştia de aur îi am cadou de la Nae Ionescu, care a venit în câteva
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DRAGOŞ VRÂNCEANU-IN
MEMORIAM-BĂBENI 2013
La Băbeni a avut loc joi, 14 februarie 2013, un
simpozion In memoriam - “Dragoş Vrânceanu, omul,
poetul începutului de secol XX, mentor al poeţilor
vâlceni şi ideal poetic contemporan” organizat de
către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea, în
parteneriat cu Primăria oraşului Băbeni, Casa de

Cultură „Dragoş Vrânceanu”, Băbeni; cuvântul de
salut a aparţinut primarului Ion Bâzâc, simpozionul,
desfăşurându-se în sala de festivităţi a Primăriei
oraşului Băbeni, şi, încheindu-se cu o poză de grup la
bustul din bronz al lui Dragoş Vrânceanu executat de
Sergiu Sălişte, şi în care îi vedem pe Elena Stoica
directorul CJCPCTV, Doru Moţoc, Ioan St Lazăr,
Felix Sima, George Voica, Dragoş Teodorescu, Nelu
Barbu, Emil Catrinoiu, Mihaela Deaconu, preot Emil
Rădulescu, directorul Casei de Cultură “Dragoş
Vrânceanu” Băbeni şi copii elevi din Băbeni.

CARTE DEDICATĂ LUI
CORNELIU TAMAŞ
Memorialul „Prof. dr. Corneliu Tamaş” a ajuns
anul acesta la cea de-a doua ediţie.
El reprezintă un omagiu adus de oamenii de
cultură şi de ştiinţă, de administraţie locală activităţii
celui ce a plecat prea devreme dintre noi.

februarie 2013
rânduri să-şi petreacă sfârşitul de săptămână la mine, la
Vâlcea.” Şi nu cred că în anii ’30 ai secolului trecut, Nae
Ionescu ar fi bătut drumul dintre Bucureşti şi Vâlcea pentru oricine.
Am pomenit un episod necunoscut din existenţa
providenţialului Patriarh Justinian care a reuşit, sub regim
comunist, să facă ceea ce nu se făcuse până atunci în
pravoslavnica noastră ţară: să canonizeze sfinţi. Sfinţi
Români. Atât N. Iorga cât şi E.M. Cioran – ca să dau două
nume de intelectuali străluciţi şi atât de diferiţi între ei - au
scris că românii nu dăduseră nici un sfânt. Dăduseră destui,
omologaţi, în parte, de Mitropolitul Dosoftei; evlavia
poporului dreptcredincios îi socotea ca atare. Nu fuseseră
însă canonizaţi. Iar în primul an de regim comunist, care
era şi primul an de păstorire al lui Justinian, în 1948, s-au
tipărit şi două volume ( III şi IV) din Filocala, continuată,
apoi, din 1976.
Erou de tragedie, ca să folosesc o expresie consacrată,
Patriarhul Justinian ar avea nevoie de un biograf cu talent
şi anvergură de romancier, apt să descrie, de pildă, întâlnirea sa din 1966 cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii,

care îi pregătise ca dar un Rolls Royce. Justinian a determinat-o să-l schimbe cu o tranşe de hârtie adecvată, pe care
a tipărit o sută de mii de Biblii sinodale (după unii, chiar
două sute de mii), ajunse în librării în 1968, an în care
împlinea douăzeci de ani de patriarhat.
Aveam 17 ani pe atunci şi nu uit uimirea şi bucuria cu
care am cumpărat, cu 90 de lei, BIBLIA, dintr-o librărie
centrală din Bucureşti; o librărie de stat. Nu ştiu ce m-a
uimit mai mult în acel an: vizita generalului De Gaulle,
preşedintele Franţei, în România, în mai ’68, neparticiparea ţării noastre la invadarea Cehoslovaciei, în august ’68,
sau cumpărarea acelei Biblii datorate Patriarhului
Justinian, ajunsă în vitrinele librăriilor de stat... Cred că
cumpărarea Bibliei.
1) Boris Buzilă, Un patriarh în oglinda vremii sale, Ed.
Timpul, Iaşi, 2009, p. 145.
2) Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Amintiri, Ediţie, studiu introductiv şi note de prof. dr.
Remus Rus şi drd. Dorin Demostene Iancu, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2011, pp. 43 – 47.

“NIŞTE ŢĂRANI” DIN SATUL
DE ALTĂDATĂ
Florin EPURE

L

a Editura Universitaria din
Craiova a apărut albumul
“Nişte ţărani” din satul de altădată,
proiect realizat de Muzeul Naţional
al Satului “Dimitrie Gusti” din
Bucureşti. Autorul acestui volum,
prof. univ. dr. Paulina Popoiu, managerul
acestei
prestigioase
instituţii, a dorit să continue, prin
publicarea acestui album, seria
colecţiilor de arhivă „Restititio”.
Albumul
cuprinde
mărturii
fotografice
din
perioada
premergătoare colectivizării şi
imediat după aceasta (1939-1950).
Primele fotografii aparţin cercetătorilor Şcolii Sociologice
din Bucureşti şi al Regionalei Cluj, condusă de prof. dr.
Iuliu Moldovan, iar celelalte sunt realizate de muzografii
coordonaţi de profesorul Gheorghe Focşa, toate aparţinând
fototecii Muzeul Naţional al Satului.
Lumea satului românesc, cu tineri şi bătrâni deopotrivă,
este surprinsă în cele mai diverse momente ale vieţii cotidiene: la munca câmpului, torsul lânii, mulsul oilor, negoţul
din târgul de vite sau de zarzavaturi, la biserică sau la horă,
întotdeauna înveşmântaţi cu frumoasele straie ale portului
popular românesc.
Printre sutele de imagini de arhivă se regăsesc şi chipuri

de ţărani din zona Vâlcii şi, mai mult
decât atât, autoarea a denumit acest
album după titlul capodoperei literare
“Nişte Ţărani”, scrisă de scriitorul
vâlcean Dinu Săraru, în urmă cu
aproape patru decenii. Acest fapt este
menţionat în Cuvântul înainte al
volumului: “Doresc să aduc mulţumiri
profunde maestrului Dinu Săraru
pentru îngăduinţa de a folosi titlul
romanului său “Nişte Ţărani”, precum
şi pentru susţinerea morală întru
editarea acestui album”.
Discrepanţele celor două etape în
care au fost realizate imaginile indică
paradigme existenţiale antitetice, ireductibile. Locuitorii satelor de până la
debutul celei de-a doua conflagraţii mondiale sunt, parcă,
mai relaxaţi, mai zâmbitori, chiar şi atunci când sunt istoviţi
de muncă. Ţăranii din perioada colectivizării forţate poartă
pe chip, ca un stigmat, acea tristeţe a lui Năiţă Lucean şi a
celorlalte personaje ale maestrului Dinu Săraru, o tristeţe
izvorâtă din drama făuririi societăţii “omului nou”, a
societăţii egalitariste care a marcat profund lumea satului
românesc.
Albumul este o frescă a aceleiaşi lumii rurale în două
perioade diferite, o recuperare în imagini alb-negru a
trecutului nostru istoric şi un folositor material didactic
pentru generaţiile care vor veni.

DE ZIUA TA, FEMEIE!
(...) De asemenea, Primăria a contribuit la
organizarea manifestării de astăzi, în cadrul căreia s-a
lansat o carte dedicată omului deosebit care a fost
Corneliu Tamaş.
Tot astăzi s-au acordat şi diplome unor oameni de
cultură care au avut o activitate prodigioasă în

Paulian BUICESCU
De secole încearcă barzii
A defini ”savant” femeia.
Unii-au spus că este ”codul”
Alții-au zis că este ”cheia”.
Însă Biblia ne-nvață
Că femeia-nseamnă viață.
Ea de prunci e născătoare
Și prima Educatoare.
De la ”buna”- aflai și eu
C-astea-s de la DUMNEZEU.
”La mulți ani!” fecioară castă
Care-ai devenit nevastă,

domeniile de activitate atât de dragi lui Corneliu
Tamaş: cercetarea istorică, studiul arhivelor şi
educaţia tinerilor.
La un astfel de eveniment nu putem fi altfel decât
trişti. Dar, în acelaşi timp, cred că putem să ne
exprimăm şi bucuria că – deşi au trecut câţiva ani de

Apoi de prunci născătoare
Și prima lor Învățătoare !
Tu muncești și pe ogoare
În fabrici, laboratoare.
În cercetare, sănătate
Oriunde se cere carte.

Nici pe schele și-n uzine
Nu se poate fără tine!
Te-au pus ca să strigi urale
Pe tractor sau macarale,
La războiul de țesut
Sau la mașina de cusut.
Astăzi știm că niciodată
N-ai fost de ajuns stimată.
Bărbații m-au desemnat
Ca să fiu eu „Avocat”.
La bun simț să fac apel
Să-l reabilitez pe el,
Cel puternic ca din fier,
El ce-ți este partener,

Nu vremelnic, ci mereu
Cum zis-A chiar DUMNEZEU
Să te pună în valoare
Mai ceva ca pe o floare !

Și să-ți cânte versu-n triluri
Să te danseze-n cadriluri
Și chiar de trece ”primăvara”
Și după ea vine ”vara”,
Să nu te temi de acea ”toamnă”
- Tu vei fi o mare doamnă!Și soacră, dar și bunică
Cu nepot sau nepoțică.
Cu jocuri sau balonașe,
Cu zale sau bastonașe,
(Vezi că totul se repetă
Ca-ntr-un dans de operetă…)
Eu pe Pământ ridic paharul,
Cu-n vinișor de Drăgășani
Iar Cel de Sus Să îți dea Harul
Ca să trăiești întru mulți ani!

Cu ocazia Zilei de 8 Martie
urăm femeilor din întreaga
lume:

LA MULŢI ANI
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CERAMICĂ DE HUREZI ( II )
Ne-a părăsit Eufrosina Vicşoreanu
Măleanu din Bărbăteşti, Vâlcea. Aceasta, la fel, se simte
pustiită, trăind o dramă a abandonării, raportându-şi viaţa
recentă la zilele glorioase când curgeau ovaţiile, diplomele
de la festivalul “Cântarea României” şi valuri de oficialităţi
îi treceau pragul, elogiindu-i talentul. Bătrâna îşi duce traiul
zilnic la fereastră, cu ochii aţintiţi pe poarta casei, prin care,
speră ea, să mai intre, ca altădată, cineva.

Cristian SIMA

P

entru cei care mai ţin la valorile noastre, începutul
anului 2013 a adus o veste tristă : pe data de 6 ianuarie, în sfânta zi de Bobotează, Eufrosina Vicşoreanu,
simbol al ceramicii româneşti, a lăsat grijile acestei lumi,
după o viaţă de trudă şi împliniri.
Născută la 16 mai 1935 pe dealul Hurezilor, în satul
A trebuit să întrerup discursul început în episocu nume reprezentativ, Olari, în casă de ceramişti,
dul trecut pentru a o comemora pe cea pe care, împreună cu
căsătorită cu maestrul Victor Vicşoreanu, împărtăşind o
toată familia de ceramişti Vicşoreanu vom vorbi mai
amănunţit în curând.
Vorbeam despre intrarea ceramicii de Hurez ca
element viu de patrimoniu românesc în patrimoniul
UNESCO. Bineînţeles că asta ne aduce şi bucurie dar şi
griji suplimentare...Tocmai mă întâlnisem cu Nuşi, (Ion
Vicşoreanu, fiul lui Victor Vicşoreanu şi al Eufrosinei) cel
care caută din copilărie să calce pe urmele tatălui său . El,
după cum ştim, este stabilit de mai mulţi ani în Franţa şi a
venit să-şi petreacă sărbătorile acasă. Din păcate, pentru el,
bucuria sărbătorilor şi a venirii în ţară au fost întunecate de
pierderea mamei, eveniment trist, care l-a mai reţinut ,
vrând-nevrând, acasă. Comentând cu el subiectul intrării
ceramicii de Hurez în patrimoniul UNESCO, suntem
amândoi de acord că acum, fiind în atenţia lumii întregi,
viaţă alături de el toate cele bune şi cele rele, a fost printre
statul român va trebui cu atât mai mult să se îngrijească prin
primele femei care a luat în mână “cornul cu ţiplă” pentru a
instituţiile sale competente să gestioneze acest filon, să
decora celebrul “taier” de Hurezi.
vegheze la nealterarea lui. Îmi amintesc exprimarea domnul
A traversat anii grei în care lutul se frământa manuprof. univ. dr. Corneliu Bucur - Directorul Complexului
al, a învârtit roata olarului peste şaptezeci de ani, a rămas
Naţional
Muzeal
ASTRA-Sibiu:
“...cultura
singură mult, mult prea devreme, maestrul grăbindu-se săpopulară...sinteză a valorilor...păstrate incredibil până la cel
şi facă drum spre cărările cerului, a avut expoziţii peste
de-al doilea război mondial şi cu supravieţuiri miraculoase,
hotare, în toată Europa, cele mai multe la Budapesta şi
în zonele etnografice, până în zilele noastre” (revista
Viena dar şi peste ocean, la Chicago.
Lamura, Craiova, nr.7-8-9 din 2007). Ceramica de Hurezi,
Dacă treceai pragul casei muzeu, pe care a îngrijit-o
parte integrantă a acestei culturi populare româneşti este
până în ultima clipă, îţi arăta mândră cele peste trei sute de
printre acele puţine, fericite şi miraculoase
exponate, cuprinzând şi vase de peste o sută de ani, create
“supravieţuitoare” ale trecerii prin vitregiile vremurilor.
de înaintaşii ei şi ai maestrului.
Această perenitate a ei, alături de vecinătatea importantelor
Născută în condiţiile precare ale epocii şi ale unei
nuclee de cultură şi civilizaţie românească, mânăstirile
familii sărace, chiar în atelierul de olărie, absolventă a şase
Arnota, Bistriţa şi Hurezi, crează în depresiunea Horezu
clase primare, a lucrat până la sfârşit pe roata bunicului, cea
tabloul unei zone etnografice care, iată, astăzi, ne face
mai veche din oraş. A fost mângâiată de faptul că doi dintre
celebri. Numai că, în paralel, presiunea asupra ei este
cei trei copii şi nepoţii continuă tradiţia.
foarte mare, tăvălugul globalizării aduce cu sine iminenţa
Era mândră că a fost vizitată de Regele Mihai, de
pervertirii ei, a diluării, sub influenţa unor agenţi ai
familia Ceauşescu, dar şi de Traian Băsescu.
modernităţii din ce în ce mai virulenţi şi cu posibilităţi
Odihneşte-te în pace Eufrosina Vicşoreanu, îţi
superperformante de insinuare şi contaminare. În acest
mulţumim pentru ce ai fost şi pentru ce ai făcut şi, în noul
moment şi în aceste condiţii, Galeria de artă populară
tău sălaş, îţi dorim toată acea linişte şi seninătatea pe care
contemporană din Horezu este, iată, un reper esenţial în
le meriţi din plin !
sprijinul acestei bătălii care trebuie duse. Ea devine astăzi
cu atât mai preţioasă iar meritele iniţiatorilor şi îngrijitorilor
În ultimii ani era foarte supărată că lumea nu mai
ei sunt cu atât mai mari. Despre aceşti oameni devotaţi,
acordă importanţă celor care au contribuit la faima mărcii
îndrăgostiţi, dăruiţi, vom vorbi în curând.
Horezu. Pe această temă, acum câţiva ani, Televiziunea
„Etalon” din Râmnicu Vâlcea, a făcut un film în care era
(va urma)
adus în faţă un personaj similar, rapsodul Gheorghiţa
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la stingerea lui Corneliu Tamaş – suntem atât de
mulţi cei care ne mândrim că am fost norocoşi să ne
numărăm printre prietenii şi colaboratorii săi.
Dumnezeu să te odihnească, domnule Profesor!
Nu vei fi uitat niciodată!
Text şi foto: Paul BALANCA

STRADĂ ÎN RÂMNICU
VÂLCEA CU NUMELE LUI
CORNELIU TAMAŞ
In semn de respect şi pretuire pentru cel care a
fost istoricul, cercetatorul şi scriitorul Corneliu
Tamaş, Primaria Ramnicului a decis ca artera de
circulaţie care face legatura între strazile Ştirbei Voda
şi Morilor sa ii poarte numele. Placuţa strazii « Prof.

Moment de reculegere în
memoria lui Corneliu Tamaş
Dr. Corneliu Tamas » a fost dezvelită astăzi în
prezenţa primarului Emilian Frâncu. Ziua de 14
februarie nu a fost aleasă întamplator pentru acest
eveniment. Dacă cercetatorul ar mai fi trait, acesta ar
fi împlinit astazi 80 de ani. La dezvelirea placuţei a
participat şi soţia renumitului cercetator, Veronica
Mioara Tamaş, la randul ei istoric şi autoare a
numeroase lucrări. Vadit emotionată, aceasta a
mulţumit primarului Emilian Frâncu pentru gestul de
a-i comemora pe cei care au contribuit la dezvoltarea
culturii vâlcene. Evenimentul a avut loc în cadrul
Memorialului “Prof. dr. Corneliu Tamaş” – ediţia a
II-a, manifestare organizată de Asociaţia Naţionala
Cultul Eroilor « Regina Maria » – Filiala Vâlcea, în
parteneriat cu Primaria municipiului.
Text şi foto: Paul BALANCA

GRĂDINA MAICII
DOMNULUI
A apărut revista „Cercul de la Râmnic: România
Grădina Maicii Domnului” pe semestrul II, 2012,
editată de cercul informaţional cu acelaşi nume şi

VOINEASA LA 1921
Pr. Nicoale MOGA

C

ercetând mai multe arhive, mi-am dat seama că
acestea păstrează pe rafturi bine aranjate, catalogate
în file legate şi numerotate, o mulţime de fapte, întâmplări,
situaţii, aspecte din viaţa unui om sau a unei colectivităţi, a
unei aşezări locale. Acolo pe rafturi se păstrează pentru
viitor, faptele, viaţa în scris încât atunci când va fi nevoie
ele pot să vorbească, să depună mărturie. Între coperţile
dosarelor se ştie totul mai ales de când se comunică prin
scris, vorba aceea, - scripta manent – spre nemurire, adică
şi cel bun şi cel rău, şi cel frumos şi cel urât şi cel care ne
convine şi cel care nu ne convine. Un astfel de document
care relatează despre viaţa locuitorilor din Voineasa, este şi
cel întocmit de către preotul Graţian Georgescu la 1921
februarie 21, în care se arată viaţa religios-morală a
credincioşilor din parohie.
“Parohia Voineasa - Comuna Voineasa - Judeţul Vâlcea
Nr. 3 - 1921 februarie 21

Prea Sfinţite Stăpâne,
Potrivit relaţiunilor verbale ce aţi binevoit a-mi da pentru a întocmi un raport datailat în care să se arate pe cât va
fi cu putinţă starea morală a enoriaşilor ce alcătuiesc
această parohie, precum şi cauzele principale ce determină
decăderea lor morală; cu respect Vă expun cele ce urmează.
Una dintre principalele cauze care a contribuit într-o
măsură mare la degradarea morală a credincioşilor din
această parohie a fost şi este numărul prea mare de cârciumi.
Locuitorii acestei comune sunt în cea mai mare parte
moşneni; ei stăpânesc un teren acoperit cu păduri seculare,
de brad şi fag, pe o rază de 15-20 km. în jurul comunei. Cu
începutul exploatărilor acestor păduri, prin anul 1867, au
început a se vărsa bani pe deagata, nemunciţi, în mâinile lor
de către societăţile exploatatoare. Oamenii aceştia, fără nici
o cultură şi mai ales fără nici o educaţie morală, neştiind ce
să facă altceva mai bun cu banii intraţi în mâna lor şi
venind în contact cu lucrătorii socialişti aduşi din Italia de
societăţile exploatatoare, cea mai mare parte alcolizaţi, au

condus de Mihai Sporiş...Multe informaţii ilustrate
trecute în contul Cercului, întâmplări culturale pe
care acesta le-a organizat sau la care a fost parte...la
loc central fiind „Anul Brâncuşi” (2012)...

REZERVA NOASTRĂ DE
CADRE
La Timişoara, zilele acestea, ne-am întâlnit cu
Alex Lazăr pe care îl cunoaştem de când s-a născut,
în 1991, fiind fiul Ancuţei şi Silviu Lazăr; Ancuţa,
fata surorii noastre mai mari, Manzur
Tamara;...Alex, care la 11 ani îi „scria” lui
Dumnezeu într-o lecţie la şcoală, şi acum, la 22 de
ani, este în ultimul an la Facultatea de Drept, şi,
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după model american, este chelner într-un bar din
Timişoara. Alex, are un Opel-auto şi un pitbul negruminune de câine!

FILM PE YOU TUBE DESPRE
CONSTANTIN BRÂNCUŞI

februarie 2013
început, a se deda, cu încetul, după obiceiurile mârşave ale
acestora. În zilele de repaus, duminica şi săbătoarea, se
adună cu toţii în jurul cârciumei, unde după ce prindeau la
chef începeau a căsca gura la palavrele socialiştilor italieni
şi astfel fără să-şi dea seama primeau cu încetul în sufletul
lor curat otrava distrugătoare a ateismului.
Cu timpul văzându-se ce căutare au băuturile spirtoase
şi că sătenii le caută din zi în zi mai mult, cârciumile
începură să răsară ca din pământ; azi una, mâine alta, până
ce ajunsese într-un timp de aveau 14 cârciumi.
Astăzi când pădurile au început a se împuţina şi
lucrările se apropie de sfârşit tot se mai găsesc în comună
8 cârciumi, la o populaţie de 170 familii şi 590 suflete.
Numele şi prenumele cârciumarilor, data deschiderii
cârciumii, locul naşterii şi act ce posedă pentru vânzare.
T. Gibescu, născut în com. Gibeşti, Argeş, are cârciumă
cu vin din anul 1912, alte art. deosebit de băuturi n-are.
P. Bratu, născut în Ardeal, are cârciumă numai cu vin
din 1911, alte art. afară de băuturi nu are.
Aron Bozdog, născut în Ardeal, are cârciumă numai cu
vin din 1919, alte art. afară de băuturi nu are.
Toma Andreescu, născut în comuna Vaideeni – Vâlcea,
are cârciumă cu tot felul de băuturi din anul 1913, alte art.
deosebit de băuturi nu are.
Gh. Turturea, născut în judeţul Mehedinţi, are cârciumă
cu vin, pe lângă care mai ţine şi diferite art. alimentare; din
anul 1919.
Marin Gibescu, născut în comuna Gibeşti – Argeş, are
cârciumă cu vin din anul 1919, alte art. nu are.
Dumitru Popescu, născut în comuna Drăganu – Vâlcea,
are cârciumă numai cu vin din anul 1918, alte art. nu are.
Marcu I. Mardale născut în comuna Voineasa – Vâlcea,
are cârciumă cu tot felul de băuturi din anul 1914, art. nu
are.
După cum se vede din cele expuse mai sus
aproape toţi cârciumarii sunt ori veniţi din alte părţi;
înainte de a fi cârciumari ori au fost funcţionari la
societăţile exploatatoare de păduri, oameni
cumsecade bineînţeles, însă pe dată ce s-au făcut
cârciumari au devenit elementul cel mai corupător;
atât pentru cei străini cât şi pentru cei mai aproape
de ai lor.
Duminica şi sărbătoarea deşi par închise
cârciumile până pe la ora 12, totuşi gem de lume
care a venit până în ziuă pentru a-şi potoli vechea
sete de alcool.
În timp ce la biserică se aude clopotul, chemând
pe credincioşi la rugăciune ei se îndeamnă pe
întrecute a înghiţi alcoolul sub formă de ţuică care le
otrăveşte şi sufletul şi mintea.
După ce am ieşit de la biserică, unde am fost asistaţi la
oficierea serviciului de cântăreţi şi două babe, mi-e mai
mare jalea privindu-i cum parte din ei se întorc acasă
legănându-se pe picioare de la o margine a şoselei până la
cealaltă.

(continuare din pag.1)
Un utilizator de YouTube din Georgia a postat pe
contul său un film care compilează numeroase imagini
document cu sculptorul român Constantin Brâncuşi.
Filmul, care conţine filmări de mare valoare istorică,

În grădina lui Man
Ray după montarea
Coloanei din lemn
(Man Ray şi
Brâncuşi)

îl arată pe Brâncuşi la lucru, unele dintre capodoperele
acestuia fiind surprinse în stadiul de construcţie.
Sculptorul poate fi văzut modelând lutul, tăind cu
ferăstrăul Coloana Infinitului sau primind vizite de la

Nu mai puţin sunt vinovate autorităţile săteşti de
această stare de lucruri, deoarece, duminica şi sărbătoarea
de dimineaţă, începând pe la ora 9, găsesc cu cale, a rezolva anumite chestiuni la ordinea zilei, rezervată anume
pentru acest timp; în legătură cu aceasta o mulţime de
oameni sunt chemaţi numaidecât la primărie, de aici vor
pleca cu toţii peste o oră sau două formând un cortegiu
până la cârciuma cea mai apropiată.
Sunt cazuri când chiar din biserică a fost chemat câte
cineva la primărie.
Nici chiar judecătorul când vine în localitate,
sărbătoarea, nu respectă orele când credincioşii ar trebui să
vină la biserică.
În sfârşit cum astea ar fi cauzele care au contribuit aşa
de mult şi contribuie la răcirea credinţei şi depărtarea
credincioşilor de biserică.
Ca o consecinţă a contactului cu socialiştii străini mai
avem de înregistrat un număr de 40 perechi care trăiesc în
concubinaj, dintre care patru sunt căsătoriţi civil; precum şi
un număr respectabil de sifilitici care în conştiinţa lor,
nedându-şi seama de gravitatea boalei, familii întregi se
molipsesc şi tinde a se lăţi numărul lor pe zi ce trece.
Prea Sfinţite Stăpâne, arătând prin cele cuprinse în
acest raport starea morală a credincioşilor din această
parohie, la încheiere Vă rog să binevoiţi a-mi îngădui a
arăta după modesta mea părere care ar fi mijloacele prin
care s-ar putea pune capăt într-o măsură oarecare acestor
triste stări de lucruri:
- Dacă s-ar putea să rămână o singură cârciumă în tot
satul, iar cârciumarul să fie obligat să aducă şi cereale, căci
de multe ori n-au ce mânca.
- Autorităţile locale să fie obligate a păzi cu stricteţe
repausul duminical.
- Să fie obligat fiecare a trimite cel puţin un membru al
familiei să asiste la serviciul divin, duminica şi
sărbătoarea; iar în cazul în care nu ar executa, să i se refuze
oarecare servicii religioase, după cum am auzit că se face
în Moldova, în unele locuri şi chiar în Transilvania. Cu
chipul acesta cred că-şi vor aduce aminte vrând, nevrând de
biserică, fiindcă ei ţin foarte mult la serviciile religioase şi
după un timp oarecare s-ar face obiceiul de a veni la
biserică fără a mai fi constrânşi.
- Pe cei ce trăiesc în concubinaj să li se refuze orice serviciu religios. - Pentru sifilitici să se trimită un doctor
specialist care să consulte pe fiecare în parte alegând pe cei
bolnavi şi trimiţându-i la spital spre a se vindeca.
Al Prea Sfinţiei Voastre prea supus şi plecat serv.
Paroh Girant. Ierom. Graţian Geogescu.”
1 Arhiva Arhiepiscopiei Râmnicului, Protoieria
Loviştea, Parohia Voineasa, pachet ll, Dos. 32 (19211923), p. 88-90.

„MIRACOLUL BRÂNCUŞI”

geniu!...aşa este şi cazul Soroamei Gorjan...care
ne-a dăruit cartea despre inginerul Gorjan cel
care a condus opera de construcţie a Coloanei
infinite de la Târgu Jiu (şi care prin această
lucrare a devenit unul dintre primii inventatori
în procesele de orientare şi bazare a pieselor în
spaţiu, în operaţiile tehnologice! construcţia
coloanei, fiind prima de acest fel, din metal, din
lume; şi nerepetabilă în acest fel. Numai
Columna lui Traian şi Coloana infinită se
încadrează, pe 29 de metri, în cilindri
generatori-nu sunt conice- şi, amândouă, fac din
poporul nostru unicul din lume care are aşa
ceva, şi acum, înfipte monumente în inima
lumii n.n).
Pentru că îl omagiem pe Brâncuşi, fiecare a venit aici cu
o ofrandă... „Aforismele lui Brâncuşi” sunt ca o întărire,
parcă, că la început a fost cuvântul! aforismul arată cel mai
bine trăirea care a fost Constantin Brâncuşi; aşa este şi
Titel, este la a VI-a ediţie a trăirilor lui Brâncuşi.
Constantin Zărnescu: -Am descoperit în atelierul marelui sculptor poemele citite de Constantin Brâncuşi,
scrisorile scrise de Brâncuşi; el a simţit nevoia de tipărirea
unei părţi din aceste aforisme ca teorii despre propriile
opere...Aşa a făcut şi Kandinski, aşa a făcut şi Paul Klee,
Dali sau Picasso! s-a impus ideea ca aceşti precursori să-şi
scrie ideile pe...un pachet de ţigări, pe şerveţele, texte

Constantin Manoli, Alexandru Ilinca,
Constantin Ţanea, Ioan Rodoş
sparte! maxime, sintagme celebre,
maxime aforistice... (aşa cum făceam şi noi prin anii 67-69
când, în timpul orelor de liceu, ne trimeteam bilete de
etalare a cunoştinţelor, rivalilor! n.n). Texte sclipitoare!
Brâncuşi a vrut să facă acest lucru când a înţeles că lucrările
lui nu erau receptate cum trebuie. Brâncuşi a devenit autor
de texte scrise, nu numai vorbite, pentru că a trăit în sânul
unei mari civilizaţii a cuvântului scris. El a fost însă un
sculptor şi nu un scriitor. El a fost sculptor şi filosof . Asta
a fost teoria care m-a îndemnat să spun că dincolo de faptul
că, oral, era sclipitor, o persoană frumoasă, cu ochi albaştri,
a fost un artist genial, care a trebuit să scrie pe hârtie
anumite teorii şi păreri proprii despre arta sculpturii...Eu
am luat aforismele lui ca făcând parte din opera sa, în frunte
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Constantin
Zărnescu

Ion Mocioi şi
Mihai Sporiş

Ileana Pârnuţă

cu acela care spune: „când nu mai suntem
copii suntem deja morţi” (şi care contravine
unui alt aforism atribuit lui, care spune că nu
atingi măestria în arta sculpturii decât când
eşti bătrân, sau cum se spune în Carmina
Burana: ce bun că iubirea deplină nu ţi se
oferă decât la bătrâneţe n.n). De la douăzeci
de aforisme pe care şi le-a însuşit chiar
Brâncuşi, noi am ajuns la cinci
sute, căutând în urmele scrise în
întreg mediul în care a trăit şi
activat Brâncuşi (iată, în unele
medii, în ultimul timp, circulă pe
Inernet un film original, din 1938,
cu Brâncuşi protagonist, fotograf
şi actor, în jurul construcţiei
Coloanei şi care atestă calitatea de
artist a lui Brâncuşi, şi de inginer
tehnolog artist a lui Ştefan
Georgescu Gorjan n.n).

să stau după sobă, să-mi încălzesc oasele”! (ce
curios, doar în Bucovina şi Basarabia de nord
se doarme pe cuptor, care aşa este construit...o
întreagă artă! n.n)... Avea de gând să se retragă
la Hobiţa, unde să-şi facă o casă. (...) Este
reprezentatul naţional al ţării în care s-a
născut! A ajuns la Paris deşi vroia să ajungă în
Italia, pentru că Ana Ştefănescu, prietena lui
din Bucureşti, era acolo să înveţe
coregrafie. Părinţii ei au
despărţit-o de Brâncuşi...
Ioan Rodoş, care ne-a spus că
simplitatea, Coloanei, este cea
care l-a impresionat!...A ieşit în
faţă şi a interpretat o doină care,
probabil, l-a sugerat pe Brâncuşi
...convinsul celibatar, şi mare
iubăreţ din Montparnass... „ (...)
Ei, pe mine mă bat ploile, măi,/ Ei, pe mine
mă bat ploile, măi/ Că tu bei cu mândra-n
casă/ Şi de mine nici că-ţi pasă”.

Ion Mocioi: - Oamenii mai bogaţi, iubitori
de Brâncuşi, din întreaga lume au declarat acest
an, care a trecut, anul Brâncuşi ...Această
Ioan St. Lazăr: - Am avut şansa, când
coloană infinită are o altă explicaţie decât cea
eram student, să vizitez la Sala Dalles din
pe care o ştie toată lumea; construcţia, şi
Bucureşti o expoziţie Brâncuşi (celebra sală
semnificaţia Coloanei! Există la ora actuală
Dalles, donată de Fundaţia „Ioan Dalles”, în
peste o sută de interpretări. ...Este o coloană a
1935, în vederea organizării de expoziţii de
respectului pentru eroismul poporului român
artă; şi unde, până în 1990 se ţineau cele mai
(întreg ansamblul realizat de Brâncuşi la Târgu
mari expoziţii de artă plastică; monopolizată
Jiu rescrie istoria acestui popor de-a lungul
după 1949 de către Uniunea Artiştilor
miilor de ani, spiritul neamurilor de pe aceste
Plastici. În 1973, la cincizeci de ani de viaţă,
locuri! mergând înapoi până în străfundul dacic
Constantin Lucaci a avut aici prima expoziţie
al luptei dintre Iacov şi Dumnezeu n.n)! faţă de
personală de sculptură! n.n)! ...Şi Brâncuşi,
cei care au căzut în războaie! faţă de cei care au
m-a vindecat de toate supărările vieţii. A
Ion Şt. Lazăr
creat Neatârnarea...Este simbolul libertăţii
spus Brâncuşi: -Eu vă dăruiesc bucurie
omului şi a puterii lui de creaţie (aşa a fost şi simbolul curată! Acestă afirmaţie este fundamentală pentru
Turnului Effel construit în Câmpul lui Marte, din Paris, înţelegerea operei lui Brâncuşi! Prin anii 70 am publicat,
simbolul libertăţii prin creaţie! numai că Coloana noastră într-o antologie vâlceană, o poezie de Felix Sima în care
răsare direct din pământul de sub tălpi fără o pregătire era evocată o coloană formată printr-o succesiune de ouă!
prealabilă-aşa pare n.n)! ...Spunea Brâncuşi: - Nu v-am Cine cunoaşte simbolistica înţelege că aici este vorba de o
dat nimic alceva, decât bucurie! Această Coloană geneză nesfârşită ...(păi chiar ouă în patru colţuri sunt, şi
reprezintă simbolul sufletului omenesc pentru că în faţa ei în Coloana construită de Ştefan Gorjan! şi ou este şi
trăim sufleteşte profund, şi simţim între noi o uniune Prometeu... apropo, Brâncuşi, niciodată nu a construit
desăvârşită care se vrea să fie fără sfârşit...Când a primit sfere; doar scaunele de la Masa Tăcerii şi care aparţin ciosă facă această coloană la cererea Aretei Tătărescu soţia plitorilor gorjeni sunt sfere secţionate şi recompuse, teoprimului ministru al României (Gheorghe Tătărescu 1934- retic, sub forma clepsidrelor; culmea, faptul că întreg
1937 şi 1939-1940 n.n), Brâncuşi a venit în România ca să monumentul este gândit unitar, îl constituie şirul de scaune
lase o amintire fără seamăn, a simţirii şi sufletului de la Masa Tăcerii până la Poartă, şi care transfigurează
românesc. A aceptat, după o scrisoare a Miliţei Petraşcu, clepsidrele sferice în clepsidre romboidale: cinsprezece pe
cea care a fost eleva sa la Paris, şi a făcut un mauzoleu, la o parte şi cinsprezece pe partea opusă adică exact cinTg Jiu, Ecaterinei Teodoroiu... Miliţa Pătraşcu i-a propus sprezece întregi câte are Coloana n.n)
Aretiei, varianta Brâncuşi!... „Am să mă duc în România,
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C. Brâncuşi şi Man
Ray demolând
Coloana din lemn,
1927

alte personalităţi care au marcat sculptura modernă, precum Barbara Hepworth.
Filmul arată şi imagini de la montarea Coloanei
Infinitului şi a Porţii Sărutului în Târgu Jiu.
Excepţionalele imagini document au fost filmate între
1923 şi 1929, potrivit „worlds-cinema.org.”
Adrian Ursu, realizatorul emisiunii "Secvenţial" de la
Antena 3, a comentat aceste imagini document.
Potrivit acestuia, "în arhivele româneşti de film, din
păcate, există extrem de puţine secvenţe filmate cu
Constantin Brâncuşi".
"Faptul că există în proprietatea cuiva aceste cadre
extrem de bine realizate mi se pare extraordinar", a spus
Adrian Ursu.

LA INSPECTORATUL ŞCOLAR,
LA SECRETARIAT,
IMPRESIONEAZĂ PRODUCŢIA
PLASTICĂ A ELEVILOR...
Maria Butuceanu
secretara
Inspectoratului

TEOFANA DE LA COZIA
Gheorghe MĂMULARU

Î

n pronaosul bisericii mari de la Cozia se află două
morminte în partea de sud a încăperii: cel al lui
Mircea cel Mare, iar alături cel al Teofanei. Dar cine a fost
Teotana? De pe piatra tombală aflam că „Aici odihneşte
călugăriţa Teofana, mama răposatului Mihai Viteazul”.
Teofana este numele de călugărie al Teodorei Cantacuzino
din oraşul Zagori, ţinutul Epir din Grecia. Tatăl ei a fost
Dimitrie Cantacuzino Şeitan, mare negustor. A avut şi trei
fraţi: Iane, care a ajuns mare ban al Olteniei, Mihai
Cantacuzino Şeitan mare cămăraş al ocnelor imperiale
otomane, iar al treilea frate a fost Constantin, duce de
Naxos. Toţi aceşti Cantacuzini erau nobili de origine
greacă, mari negustori şi proprietari de întinse domenii
funciare. Teodora avea şi ea preocupări negustoreşti.
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea o mulţime de
greci au migrat în ţările ocupate de turci şi în principatele
române Ţara Românească şi Moldova. Prin iscusinţa şi
priceperea lor în negustorie au reuşit să-şi agonisească
averi şi chiar să ocupe funcţii în administraţie. În scurtă
perioadă au ajuns în Târgul de Floci şi Teodora, şi fratele
ei Iane. Tărgul de Floci era o localitate pe malul stâng al
râului Ialomiţa, în apropiere de Dunăre. Aici era cea mai
însemnată piaţă a ţării unde se vindea multă lână şi de aici
şi-a luat târgul, numele. Floc, floace, floci = smoc de lână,
de mătase, etc.
În Târgul de Floci, Teodora şi fratele ei Iane s-au
îndeletnicit cu negustoria. Teodora a ajuns proprietara
unui han. Ea doar dirija afacerile; nu era nicidecum
„crâşmăniţă” cum afirmă unii istorici. Era o femeie

frumoasă, bună gospodină, bună organizatoare şi
pricepută în afaceri. Era o nobilă doamnă cu preocupări
multiple şi avea un rol major în viaţa economică şi
politică a localităţii.
Într-o bună zi Pătraşcu cel Bun, domnitorul Ţării
Româneşti (martie 1554-26 decembrie 1557), bătând
drumurile ţării cu treburile domniei a ajuns şi în Târgul de
Floci, şi a facut un popas la hanul Teodorei. „De cum o
zări se şi îndrăgosti de ea” şi o duse la curte. Domnitorul
era căsătorit cu Voica, din neamul boierilor de la Slătioara,
cu care a avut o fiică, Maria, care în 1557 s-a căsătorit cu
Radu din Dragoeşti. C. Gane ne spune că ceilalţi copii ai
lui Pătraşcu cel Bun, Petru şi Mihai, erau nelegitimi: Petru
avea de mamă pe Stana, iar Mihai pe Teodora. Domnitorul
a avut numeroase abateri de la datoria conjugală. Pe
Teodora a descoperit-o târziu, către sfârşitul vieţii sale ( 26
decembrie 1557). Teodora adusă la curte, ajunse în anturajul voievodului. S-a aflat ca însoţitoare în suita acestuia,
la nunta fiicei sale, Maria, cu fiul boierului din Drăgoeşti,
jud. Gorj. Către sfârşitul anului 1557, la 26 decembrie
1557, a doua zi de Crăciun, Pătraşcu cel Bun a încetat din
viaţă. Unii istorici spun că sfârşitul s-ar datora unei boli de
lungă durată, pentru care se dusese încă din luna mai „ la
aer la Rm. Vâlcea” . Alţii spun ca ar fi fost otrăvit de vornicul Socol. Teodora, care se afla la curte rămăsese
gravidă; peste câteva săptămâni, în februarie 1557, năştea
un băiat, pe Mihai( viitorul domnitor Mihai Viteazul) .
După moartea lui Pătraşcu cel Bun, doamna Voica s-a
retras la moşia fiicei sale din Drăgoeşti,iar Teodora, după
naşterea fiului său, şi-a „luat lumea în cap şi sărăcia de
coadă şi se porni iar prin ţară” ne spune C.Gane. A avut

Barna Roxana cls a x -a

CARICATURIŞTII NOŞTRI
Cornel
CHIOREAN

Lupti ca n-ai cum
sa fugi
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Itinerar cultural
LA MULŢI ANI!
DOMNULE ALEXANDRU
POPESCU MIHĂEŞTI

(n.1933)

POETICĂ

ELISABETA NOVAC
armonie
rugămu-ne ţie
armonie
izvor de miere
sabie de foc
lumină văzătoare
licărind viu
din loc în loc

înflorita cântare mareea de îngeri
unduitoare
implorându-L
pe Tatăl Ceresc
să nu dea mărăcini
celor care-L iubesc

să murmure blând

FELIX SIMA
(Reporter la Mihăeşti)
Don Felix avea un melc
ce se învârtea în cerc,
ca să afle, ca să ştie
ce e aia poezie...
Undeva, pe lângâ el,
creştea şi un ghiocel
chitit să vestească ţara
cum că vine primăvara.
Don Felix privea uimit
la peisajul insolit.
El apucase să ştie

ce e aia poezie...
Şi atunci s-a hotărât
să ne scape de urât,
să ne facă viaţa roză
şi l-a tras pe melc în poză.
Iar noi mult ne-am bucurat
de cadoul minunat
şi-admirându-l pe-ndelete
am zis "Să trăieşti, poete!"

însă un sprijin eficient şi trainic în fratele ei Iane.
Copilăria şi tinereţea au avut urmări asupra devenirii lui
Mihai. L-au ajutat să cunoască ”pe drumurile
negustoreşti” în ţară şi la sud de Dunăre, oameni şi locuri,
obiceiuri şi întâmplări, şi, trăind în mediul social al celor
mulţi şi a lumii interlope, a cunoscut abuzurile săvârşite
de emisarii Porţii, în ţară. A fost un autodidact, fin
observator, cu inteligenţă nativă. Ocuparea domniei e
pregătită de gruparea unor dezidenţi: bănişor de
Mehedinţi (1588) în a doua domnie a lui Mihnea Turcitul
(1585- 1591), mare stolnic (sfârşitul anului 1588), mare
postelnic (1591) sub domnia lui Ştefan Surdul (15911592), mare agă (1592), mare ban al Craiovei (1593) sub
Alexandru cel Rău (1592- 1593). În iunie 1593 Alexandru
cel Rău vrea să-l piardă pe Mihai. Acesta fuge în Ardeal şi
de acolo la Istambul. De la Istambul, cu sprijinul unchiului
său Iane şi al lui Andronie Cantacuzino izbuteşte să ia
domnia în septembrie 1593. Încă din timpul negoţului,
Mihai izbuteşte să-şi consolideze baza materială
căsătorindu-se cu jupâniţa Stanca, cu care va avea un fiu,
pe Nicolae Pătraşcu şi o fată, Florica. Mihai primeşte o
zestre exprimată în proprietăţi funciare şi ajunge unul din
marii latifundiari. Ajungând domn al Ţării Româneşti în
luna septembrie 1593, Mihai a luat la Curte pe mama sa
Teodora. I-a acordat toata atenţia şi respectul cuvenit. Ba
mai mult, Mihai donează, prin hrisovul din 26 septembrie
1597, „ cinstitei şi din inimă prea iubitei mame a domniei
mele, doamna Teodora, domneşte satele: Studina
Mestecănişului, Studina Barbului, Cruşovul, Frăsinetul de
Câmpie şi Studeniţa Hameiului”
Dar Teodora nu s-a împăcat cu viaţa zbuciumată de la
Curte şi a cerut să se retragă la o mănăstire. Dorinţa i s-a
îndeplinit şi a fost trimisă la Schitul Ostrov din
Călimăneşti, schit de maici. Aici, Teodora s-a călugărit şi
a primit numele de Teofana. Dar, după puţină vreme îşi
exprimă dorinţa să locuiască la Mănăstirea Cozia. Aici
însă era o mănăstire de călugări şi canoanele nu permiteau
ca într-o mănăstire de călugări să locuiască călugăriţe; şi
nici în cele de maici, nu se permitea să locuiască călugări!
Atunci, Mihai intervine la mitropolitul Tării Româneşti,
Eftimie (1595- 1602). Acesta fusese pus în scaun de Mihai

Viteazul; era originar din Dâmboviţa; bun diplomat şi om
de încredere al domnitorului. El a convocat la 13 aprilie
1596 un sobor de preoţi, la Târgovişte, în care s-a întocmit
un „aşezământ” după care să se conducă mănăstirile.
Mitropolitul Eftimie îngăduie ca mama lui Mihai,
monahia Teofana să locuiască la Mănăstirea Cozia.
Dintr-o însemnare a unui cronicar sas, aflăm următoarele:
„ Mihai lăsase în ţară (când a pornit campania în Ardeal
după victoria de la Şelimbăr, în octombrie 1599) pe mama
sa, Teodora, o matroană evlavioasă, la mănăstirea numită
Cozia; (...) nu a vrut să părăsească patria şi sfătuia pe fiul
ei să renunţe la Ardeal, căci îşi va lăsa gâtul acolo”. Aici
la Cozia a ajuns-o vestea morţii fiului ei „Şi a stat bătrâna
lăcrimând zile şi luni întregi de durerea ei şi de grija
nepoţilor rămaşi în Ardeal în mâinile duşmanului, fară
sprijin, fără bani”.
În ziua de 8 noiembrie 1602 călugărul Gavriil de la
Schit ( Mănăstirea Cozia veche) a redactat în româneşte
daniile Teofanei pentru Mănăstirea Cozia: satele
Frăsinetul şi Studeniţa „ pentru sufletul răposatului Mihai
Vodă şi pentru pomenirea noastră şi a tot neamului nostru”. La ceremonial a participat ca martor şi Efrem, episcopul Râmnicului (1601-1613). La Cozia, Efrem a stat
mult timp în apropierea Teofanei şi se pare că a vegheat la
căpătâiul ei chiar în clipa morţii acesteia. De asemenea el
a fost şi atunci când îndurerată monahia a lăsat nepoatei
sale Florica satele Studina şi Cruşovul.
În toamna anului 1602, Stanca, soţia lui Mihai,
împreună cu fiica sa Florica, au vizitat-o pe Teofana la
Mănăstirea Cozia. A mai vizitat-o şi în toamna anului
1603, pe când Stanca şi Florica se întorceau din Ardeal,
după ce au poposit la Rm. Vâlcea. Stanca s-a îmbolnăvit
de ciumă şi a fost îngrijită cu mult devotament de Teofana.
Cu toate îngrijirile, Stanca a murit înainte de 28 noiembrie
1603 şi a fost îngropată de Teofona şi Florica în curtea
episcopiei Râmnicului. La 1 septembrie 1606 s-a stins din
viaţă şi Teofana. A fost îngropată de nepoata ei în
pronaosul mănăstirii Cozia, alături de Mircea cel Mare.
Teofana a fost înainte de toate femeie şi mamă, femeie
care a păcătuit, mamă care a iubit şi călugăriţă care s-a
pocăit.

ÎN 2015, CLUJ-NAPOCA VA FI CAPITALĂ
EUROPEANĂ A TINERETULUI
Gheorghe PANTELIMON

U

n juriu internaţional reunit la Maribor, în
Slovenia, a desemnat oraşul Cluj-Napoca drept
Capitală Europeană a Tineretului, în anul 2015.
Municipiul din Transilvania a concurat cu oraşele
Vilnius, capitala Lituaniei, cu Ivanovo din Federaţia Rusă
şi Varna din Bulgaria.
Este primul oraş din România care a fost ales Capitală
Europeană a Tineretului.
Acest titlu poate să-i deschidă drumul spre mult
râvnitul statut de Capitală Culturală Europeană, în 2021,
după ce un alt oraş din România - Sibiu a avut acest rang,
în anul 2007.
Obţinerea acestui statut confirmă că oraşul transilvan
Foto: Felix Sima
Cluj-Napoca are valori europene şi poate oferi modele de
bună practică, în multe domenii.
Ne propunem să furnizăm mai multe informaţii utile
cititorilor revistei „Cultura Vâlceană.”
Municipiul Cluj-Napoca este situat în partea nordvestică a ţării, la marginea Depresiunii Colinare a
Transilvaniei, pe râul Someşul Mic.
Face parte din categoria oraşelor mari, cu o populaţie
de peste 300.000 de locuitori şi este reşedinţa judeţului
Cluj.
În perioada geto-dacă, pe locul actualului
oraş a existat aşezarea autohtonă Napoca, ce a
Matei Corvinul şi
cunoscut o dezvoltare însemnată în timpul
catedrala Sf Mihail din
stăpânirii romane. În 124 d.Hr. a fost ridicat la
Cluj. Sculptor Janos
rangul de „municipium”, iar după 180d.Hr la
Fadrusz 1902
cel de „colonia”. A fost atestat documentar în
Evul Mediu, în anul 1173, sub numele de
Clus, iar în 1316 a obţinut rangul de „civitas”.
După constituirea, în anul 1541 a
Principatului autonom al Transilvaniei a
devenit cel mai important centru economic,
politic şi cultural, fiind şi capitala acestuia,
între 1790 şi 1848, şi 1861-1867. În anul 1968
a fost declarat municipiu, iar în 1974 a primit

numele de Cluj-Napoca, în prezent fiind oraş de
importanţă regională.
Este unul dintre principalele centre economice,
financiare, universitare, cultural-ştiinţifice şi turistice ale
României, important nod de comunicaţie feroviară,
rutieră şi aeriană. Aici există o filială a Academiei
Române, mai multe instituţii de învăţământ superior,
operă, teatru (ultimele două-româneşti şi maghiare),
muzee, biblioteci etc şi cea mai importantă grădină
botanică din România, înfiinţată în 1872. La Cluj au trăit
mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice, literare, culturare,
artistice, muzicale, spirituale, între care Emil Racoviţă,
academician şi profesor universitar de notorietate. Acesta
a participat la expediţia antarctică, pe vasul „Belgica”,
între anii 1897-1899 şi a pus bazele biospeologiei, iar în
anul 1920 a înfiinţat, la Cluj, primul institut de speologie
din lume, care se ocupă cu studiul complex al peşterilor.
Printre numeroasele obiective de interes turistic se
numără Grădina Botanică, Muzeul de Istorie a
Transilvaniei, catedrala Sf. Mihail (sec.14-16), clădirea
Teatrului Naţional, statuia lui Avram Iancu.
Bugetul pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015 este estimat la 5,5 milioane de euro, care se compune din sume suportate din bugetul local, precum şi din
finanţări naţionale, europene şi private.
Acest titlu îi va aduce municipiului Cluj-Napoca
beneficii pe termen lung, mai ales în domeniul
turismului, oferindu-i şansa de a se poziţiona pe o piaţă
turistică importantă, alături de oraşe renumite cum sunt:
Rotterdam, Torino, Anvers (Antwerpen) şi Maribor.
Mari responsabilităţi revin tinerilor din Cluj, care
devin ambasadori ai României, cu perspective de a
dezvolta relaţii de prietenie, de colaborare în diferite
domenii cu tineri din toate regiunile Europei.
Declararea municipiului Cluj-Napoca drept
Capitală Europeană a Tineretului reprezintă o şansă, dar
şi o recunoaşter a progreselor înregistrate de ţara noastră
în procesul de integrare deplină în Uniunea Europeană.
Suntem convinşi, că şi de această dată vestita
ospitalitate românească va fi la mare înalţime.
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ARS MUNDI

COSTACHE NEGRUZZI
Ovidiu Cristian DINICĂ

Î

n „Istoria literaturii române”, G. Călinescu îl include pe
C. Negruzzi în capitolul „Primii umorişti”, alături de
Anton Pann şi Cilibi Moise. C. Negruzzi, fin literat şi
cunoscător al mai multor limbii de circulaţie europeană,
provine dintr-o familie de răzeşi, având rădăcini care coboară
până în secolul al XVII-lea la marele logofăt al Moldovei,
Gavrilaş Neniu (1667), cum se poate citi în hrisovul lui
Alexandru Vodă. Se poate ca numele de Negruţ să se fi format
de la o poreclă dată străbunicului său, Ianache Neniu (1740),
ulterior devenită nume şi italienizată, lucru care în acea
perioadă se petrecea des ca urmare a influenţei culturii
renascentiste.
Epoca în care se formează şi evoluează autorul este
caracterizată de profunde schimbări, de trecere de la regimul
fanariot spre istoria modernă a României, parcurgând şi etapa
regulamentelor organice. Moldova ajunsese la începutul secolului al XIX-lea obiect de dispută între imperiul ţarist şi
imperiul Hasburgic, datorită poziţiei sale strategice în sud-estul
Europei. În prima jumătate a secolului XIX se traversează
regimuri politice diverse: de la regimul fanariot (până la
revoluţia lui Tudor Vladimirescu) şi cea regulamentară aflată
sub protectorat ţarist (1828-1848), la republica ipotetică din
anul 1848 şi constituirea Principatelor Unite Române.
Din punct de vedere al culturii române aceasta perioadă este
de întemeiere a sa şi de formare a literaturii naţionale, de
recunoaştere a originii latine a limbii şi a romanităţii poporului,
de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin, de eliminare a
expresiei slavone din ceremonialul religios şi generalizarea
celui în limba maternă, de demonstrare a statorniciei,
de evidenţiere a trăsăturilor morale nobile precum
răbdarea, dragostea de viaţă, respectul faţă de familie
şi de neam.
C. Negruzzi s-a născut în 1808 la Trifeştii –Vechi,
lângă Iaşi. Părinţii săi sunt Sofia şi Dinu Negruţ.
Rămâne orfan de mamă de la vârstă fragedă, fiind
crescut de tatăl său care avea o situaţie materială
bună, dar şi prin sprijinul logofătului Constantin Balş.
Într-o perioadă tulbure, în care limba română literară
se păstra doar în scrierile cronicarilor, tatăl viitorului
autor, Dinu Negruţ, era un om instruit, inteligent,
având pasiunea lecturii.
Negruzzi învaţă limba greacă cu dascălul Chiriac,
iar franceza cu refugiatul politic Brancovitz, ambele
în casa părintească. La vârsta de 13 ani, singur, doar
cu ajutorul lucrării „Istoria pentru începuturile
Al.
românilor din Dachia” de Petru Maior, deprinde
cititul şi scrisul în limba română cu caractere
chilirice.
Manifestările violente ale eteriştilor din 1821-1822, în urma
cărora tatăl său va înregistra eşecul arendării otcupul menzilului
(întreprinderea poştelor) vor fi motivul refugierii familiei sale
la Chişinău. Datoria provocată de eşecul arendarii va atârna
greu şi va fi achitată abia în 1831. La Chişnău, Negruzzi, în
vara anului 1822, îl întâlneşte pe poetul Aleksandr Sergheevici
Puşkin care umbla însoţit de o jună înaltă, Calipso Polifroni,
conform însemnărilor sale din Scrisoarea VII. „Puşkin - scrie
Negruzzi - mă iubea şi găsea plăcere a-mi îndrepta greşelele ce
făceam, vorbind cu el frantuzeşte. Câteodată şedea şi ne
asculta ore întregi pe mine şi pe Calipso vorbind greceşte; apoi
începea a-mi recita deodată versuri de ale lui, pe care mi le
traducea”.
Din această prietenie, cu Puşkin, Negruzzi se va alege cu
învăţarea limbii ruse şi cu dezvoltarea gustului pentru literatură.
Perioada cuprinsă între 1821 şi 1837, respectiv de la vârsta de
13 până la 29 de ani este o perioadă de acumulare, de formare
culturală, de exerciţiu, când traduce din autori clasici, precum
La Fontaine, Voltaire, Lesage, Marmontel, Mme de Genlis,
Grecourt, D’Erbigny, Pesselier, D. Darvari. Având un puternic
spirit de observaţie şi analiză, cunoscând atât realităţile, cât şi
structura societăţii contemporane lui, va încerca să se elibereze
de inerţia conservatorismului şi va fi creatorul genului literar,
nuvela istorică, pentru care va folosi scrierile înaintaşilor săi,
cronicarii. Aşadar, îl putem considera pe C. Negruzzi ca primul
scriitor modern din Moldova.
Paralel cu formarea literară, începând cu 1825 şi până în
1835, Negruzzi activează în cariera profesională ca şi căminar,
vistiernic, diac, iar din 1845 devine membru în Comisia privind
mersul şcoalelor şi pricinile neprogresului lor.
Tatăl său moare prematur în 1826, lăsând nerezolvată
datoria uriaşă din arendarea eşuată în 1821.
Anul 1835 este debutul lui Constantin Negruzzi în literatura
din Ţara Românească, moment care i se datorează lui Ion
Heliade Rădulescu care îi aprecia gustul pentru dezvoltarea
literaturii naţionale, „care moartă în Moldova începuse a înflori
la Bucureşti”, mărturisea Negruzzi în Autobiografia sa.
Implicarea sa în constituirea literaturii naţionale îşi găseşte
împlinire în perioada de maturizare, aferentă anilor 1837-1844,
când colaborează la principalele reviste ale vremii (Curierul de
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ambe sexe, Albina si Alăuta românească, Dacia literară, Foaia
pentru minte, inimă si literatură, Propăşire etc). În aceste
publicaţii apar traduceri din V .Hugo, cât şi creaţii originale:
„Cum am învăţat româneşte”, „Aprodul Purice” (1837), nuvela
sentimentală „Zoe”, schiţa turistică „Plimbare”, anecdota
„Reţeta”, portretul „Un poet necunoscut”, schiţa „Calipso” etc.
Între 37 şi 45 de ani aplecarea către scris este întreruptă, tot
mai des, de activitatea politică pe care o începe ca deputat al
judeţului Iaşi de partea aripei moderate din gruparea
Conservatoare. Analiza sa critică asupra epocii continuă şi prin
articole precum Despre ruinele si ruinările Moldaviei.
Anul 1840 reprezintă un moment foarte important în viaţa
şi cariera lui C. Negruzzi. Astfel devine primarul Iaşului, dar si
codirector al Teatrului Naţional împreună cu Kogălniceanu şi
Alecsandri, iar în primul număr al revistei Dacia Literară i se
publică nuvela istorică, „Alexandru Lăpuşneanu”.
Din programul revistei Dacia literară trebuie mentionate
câteva aspecte la care a
subscris si Negruzzi şi care
se regăsesc în articolul
„Introducţie“, scris de M.
Kogălniceanu, întemeietorul
revistei:
- combaterea imitaţiei
scriitorilor străini şi a traducerilor mediocre;
-crearea unei literaturi
de specific naţional: în locul
imitării scriitoriilor străini
să se creeze
literatura

Costache
Negruzzi
autohtonă, inspirată din istorie,
natură şi folclor. Istoria este
privită ca model pentru contemporani, pentru a exprima
idealul de eliberare şi unitate
naţională. În acest sens, pentru
a ilustra satiric realităţile
sociale, lucrarea „Alexandru
Lăpuşneanu”, de C. Negruzzi,
face parte dintr-un întreg ciclu
Puşkin
în proză, numit „Fragmente
istorice”.
În 1857 publică volumul „Păcatele tinereţilor”,
alcătuit din patru părţi („Amintiri din juneţe”, „Fragmente
istorice”, „Neghină şi Pălămidă”, „Negru pe Alb”), în care
adună scrierile publicate anterior. Aceste lucrări se
caracterizează prin diversitatea tematică, specii şi formule literare, au caracter anticipativ asupra evoluţiei literaturii şi sunt
deschise spre modern.
Astfel, în „Amintiri din juneţe” se găsesc lucrările:
- „Cum am învăţat româneste” (Cu această povestire
deschide genul literaturii memorialistice, relatând cu tâlc
întâmplarea prin care un dascăl de la mănăstirea Socola, printre
singurele din epocă unde se putea învăţa româneşte, ţinând cont
de realitatea istorică a vremurilor sale, încearcă prin metode
sumare să-l înveţe gramatica limbii române, dar autorul, dând
dovada de isteţime, îl întrece şi chiar îl concediază.);
- „Zoe” (nuvelă tipic romantică, cu iubiri focoase şi
perfide, abandonuri crude şi dure, răzbunare, scrisoare de adio,
sinucidere, coincidenţa la final când se întretaie un cortegiu
funerar cu o paradă militară si epilogul cu sancţiunea divină,
toate petrecându-se în Iaşiul degradării morale);
- „O alergare de cai” (Cuprinde intriga si moravurile
epocii, văzute prin prisma a două cupluri care se întrepătrund şi
sunt analizate în paralel pentru sublinierea caracterului
fiecăruia ca o litografie neagră de ţinută umoristică, după cum
spune George Călinescu)
- „Tudorică” (povestire care se apropie de literatura
populară şi care va precede lucrarea „Ivan Tubincă” a lui I.
Creangă. Prin farmecul si ironia folosită, dar şi prin
meticulozitatea detalierii amănuntelor, pare o alegorie a
societăţii contemporane scrierii sale. Această povestire, apărută
în 1844 în revista Propăşirea, a contribuit la suspendarea
revistei şi la izolarea autorului la mosia sa);
În partea a doua a volumului intitulată „Fragmente istorice”
găsim povestiri si nuvele istorice inspirate din cronicile
Moldovei, din care nuvela „Alexandru Lăpuşneanu” este
capodopera cu care Negruzzi a inaugurat genul literaturii
istorice. Valoarea de noutate a nuvelei este enormă, aceasta
deschizând seria scrierilor inspirate din trecut, de la nuvelele
istorice ale lui Odobescu şi până la romanul istoric sadovenian.
Din perspectiva modernă, nuvela este o parabolă despre
vină şi pedeapsă, despre destin, despre urmările pe care le pot

avea actele unui conducător, atunci când la baza lor stă dorinţa
de dominare absolută. Prin caracterul general uman, nuvela
„Alexandru Lăpuşneanul” depăşeşte limitele spaţiului
românesc şi se înscrie în universalitate.
Autorul a scris „Alexandru Lăpuşneanu” , folosind capitolul al patrulea din cronica lui Grigore Ureche. Ca inspiraţie
istorică, nuvela se referă la cea de a doua domnie a lui A.
Lăpuşneanu, după uciderea lui Despot Vodă de către Ştefan
Tomşa. Aflat în confict cu boierii care nu-l doreau la tron,
Lăpuşneanu provoacă eliminarea acestora, dovedind multă
cruzime şi atrăgând asupra sa oprobriul public, inclusiv al soţiei
care este atrasă în cursa ce i se întinde pentru otrăvirea lui.
Lăpuşneanu este avid de putere, lacom, perfid, urmăreşte cu
orice preţ propriul scop imoral, toate aceste trăsături făcând
parte din portretul realizat cu eleganţă de autor. Zugrăvirea
portretului moral al personajelor create de Negruzzi va fi
amprenta sa în toate scrierile sale.
În această nuvelă, autorul introduce în literatura
română personajul colectiv, ca parte componentă a
acţiunii, dovedind o bogăţie de informaţii şi
aptitudini reale în stăpânirea tehnicilor literare.
Asupra lui Lăpuşneanu, autorul va reveni într-una din
scrisorile ce alcătuiesc capitolul al patrulea al
volumului „Păcatele tinereţilor”, dezvăluind motivul
pentru care el acuza boierii de clevetire, dar nefiind
de acord nici cu măsura de ucidere în masă a acestora.
Cu partea a patra a volumului „Păcatele
tinereţilor”, în ciclul numit „Negru pe Alb”, găsim
„Scrisori la un prieten”, în care Costache Negruzzi
introduce genul epistolar şi adună 30 dintre foiletoanele sale risipite prin periodice timp de 25 de ani.
Ca un ghid de atitudine Scrisorile alcătuiesc un cod
de etică şi morală necesar în toate epocile.
Articolele sale, publicate ca foiletoane, au
subiecte diverse constituind crâmpeie de realitate,
putând fi considerate ca prime reportaje literare. Astfel în
Plimblare se evocă atmosfera orientală a târgurilor din
Moldova. Bogăţia naturii se opune sărăciei înecate în praf. În
Catacombele Mănăstirii Neamţului este descrisă mănăstirea si
mormintele martore ale istoriei. În Pelerinagiu este descrisă o
călătorie pe malurile Trotuşului, prin Târgu Ocna, Slănic până
la Oneşti şi este întâlnit arhimandritul Paisie Ocneanul evocat
ca bun ortodox. În Ochire Retrospectivă se face un rezumat al
istoriei Moldovei, se amintesc figuri legendare, se analizează
atitudinea lui Lăpuşneanu.
Întâlnim în aceste „Scrisori la un prieten”, şi atitudini
polemice la adresa lui Ion Heliade Rădulescu asupra folosirii
limbii române, dar şi măiestria autorului în utilizarea corectă şi
cu eleganţă a ei. Scrisorile lui Negruzzi conţin forme literare
diverse, dintre care jurnalul de călătorie, scene de moravuri şi
fiziologii, dizertaţii ştiinţifice pe teme de istorie, religie,
literatură, folclor, lingvistică, precum şi analiza diferenţelor
dintre sat şi oraş.
Atitudinea corectă si morală a lui Negruzzi se poate analiza
si cu privire la forma limbii române. Astfel el pledează pentru
valorificarea limbii vechilor cărţi, a cărei expresivitate este de
necontestat si mai ales a limbii „ce se aude în gura poporului”,
pentru ortografierea fonetică a cuvintelor cu folosirea alfabetului latin. În 1833 este printre puţinii susţinători ai acestei idei
(trecerea la grafia latină se va face abia în 1860). El critică
eliminarea forţată a cuvintelor străine din limbă, precum cele
ungro-turce-grece şi slavone, dar nu este de acord nici cu
românirea cuvintelor nelatine.
Fiind un creator atent la spiritul moral şi uşor ironic în
compunerea lucrărilor sale, el caută să amendeze păcatele
întregii sale generaţii de întemeietori, cu inerentele ei erori,
stângăcii, căutări de forme şi structuri adecvate realităţii
istorice si estetice, după cum afirma în „Mărturisenie”, articol
apărut în Foaie pentru minte,inimă şi literatură nr. 30 din 1845.
Prin prietenia arătată scriitorilor munteni, sprijină şi
Asociaţia literară care se înfiinţase la Bucureşti în 1847, şi care
va deveni în 1866, Academia Română. Prin activitatea sa a fost
unul dintre primii fondatori ai literaturii române despre care
putem vorbi începând cu anul 1830.
Va muri în seara zilei de 24 august 1868, fiind îngropat la
moşia sa Trifeştii –Vechi.
Scrisorile lui Negruzzi au fost apreciate de critica literară şi
i-au atribuit meritul de a fi fost în generaţia sa primul prozator
artist şi intelectual, anunţând pe Cezar Bolliac, N. Bălcescu, V.
Alecsandri, Ion Ghica ş.a.
Bibliografie
Negruzzi, Constantin, Opere, volumele I-III, ediţie critică de
Liviu Leonte, Minerva, Bucureşti, 1974-1986
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până azi,
Minerva, Bucureşti, 1982, p. 205-217
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„RISIPIREA” ...ÎN ARTE!
S

unt oameni, în cultura vâlceană, dar nu numai, care
nu scriu, dar care vorbesc mult, care ţin cu tot
dinadinsul să conducă (în faţa autorităţolor) orice găinărie,
chiar şi o „coadă” la biletele de tratament pentru
pensionari, şi care trebuie neapărat să-şi pună amprenta, să
influenţeze, pe formarea spirituală, social-politică, a
oricărui nou pretendent...orice este proeminent în cultura
locală, zic dumnelor, controlată de ei!
Ultima chestiune care ne-a smuls din tăcere este şi
sintagma, auzită în ultimul timp, tot mai des la adresa unor
oameni care au mai multe preocupări! „domnule, te
risipeşti prea mult... Ce-ar fi ieşit din dumneata dacă te-ai
fi ocupat doar de un lucru!?”...Adică să nu mai construieşti,
să scrii doar poezii, să desenezi numai, să...
Noi credeam, după 1991, că prin orice mijloc acceptat
de Legea 31, care guvernează activitatea pe care o depun
cetăţenii acestei ţări, şi doar această lege, fiecare om
trebuia să-şi exploateze talentele, întreaga experienţă şi
pricepere, pentru a-şi asigura ziua de mâine, lui, şi parte
din familiei; ...că şomajul nu-i o ruşine, şi că munca doar
pe o direţie, nu există! munca în sine fiind într-o continuă
transformare. Că nu poţi fi filozof la douăzeci de ani, ca şi
sculptor, şi că nu-i o ruşine ca fiecare om să fi scris o
poezie... Că există o legendă personală, pe care a definit-o

elegant Paulo Cohelio, şi, că în drumul către cunoaştere al
Alchimistului era nevoie ca el să fie succesiv şi chelner, şi
tăietor de lemne, şi păstor, şi ...bandit! Cum să te risipeşti,
dacă eşti nevoit să răspunzi în diferitele momente ale
timpului veşnic, altor nevoi! Cum pot conduce aceşti
oameni, care se lamentează pentru alţii, ore la şcoală, în
universităţi, dacă ei îi critică pe alţii, la şaizeci de ani ai lor,
că s-au risipit, având, pe piaţa liberă, mai multe
îndeletniciri! pentru că ţi-ai folosit util cele trei faze (opt
ore) distincte ale unei zile, în cele treizeci de zile ale unei
luni, în cei cincizeci de ani activi; şi, că, din fiecare etapă
ai câştigat ceva pentru ziua de mâine!? „Domnule, dacă nu
te risipeai, ce om a-i fi ajuns”!? ...Avea dreptate
evanghelistul creştin, când spunea „Ferice de cei săraci cu
duhul”! Da, la noi, tot românul e poet şi e creştin...
Spunem la toţi părinţii şi copiii-elevii, invers cum le
spun „maeştri” cu patalama: să nu picteze toată viaţa - şi
numai asta să facă, că este semn de mare prostie, şi, nu este
în concordanţă cu timpurile din aceste vremuri şi care vor
veni... Să nu se facă pictori, dacă nu are cine să spargă
lemne, să facă linguri, roabe, pârghii, inele, pingele, pâine,
brânză, izmene, covrigi, tancuri, tunuri, maşini de frezat,
maşini de gătit, biciclete, motociclete, suzete, piane,

ARS
trompete etc. Să nu se facă profesori, dacă nu este
îndeplinită aceeaşi cerinţă, de mai sus. Să nu facă copii!
părinţii, dacă nu este îndeplinită aceeaşi condiţie etc.
Cum adică te risipeşti, dacă sculptezi, asculţi muzică,
desenezi-pictezi şi scrii despre toate acestea; îndrăzneşti, să
mai scrii şi poezii?! Păi ce să facă toată viaţa, în economia
de piaţă, pictorul, poetul, sculptorul, cântăreţul, preotul,
mercelogul? ...Te risipeşti, dacă te pricepi, iubeşti, trăieşti?
Da, domnilor aveţi o problemă în aceste noi vremuri-şi
ele au fost la fel şi vor fi mereu-dacă septagenari, fiind, nu
ştiţi decât să apreciaţi, să apreciaţi, şi iar să apreciaţi; ca
după modelul lui V.I.Lenin, să apreciaţi mereu!
Încheiem această dispută ce cei care ne critică risipirea,
cu un memorabil exemplu din Renaştere, referitor la acest
subiect, şi ce se ascunde în spatele său! Marele arhitect
Bramante, unchiul lui Rafael, din ciudă pe Michelangelo,
într-o dispută cu acesta, i-a rupt nasul!... doar pentru fapul
că, nu admitea ca marele sculptor să fie considerat şi mare
pictor (...în dauna nepotului său!).

Csaky E Poe

SINCRETISM - INTERFERENŢA ARTELOR -SINESTEZISM
Artele, nevoie firească a comunităţii
Motto:
Este imperios, în acest secol şi mileniu, să ne privim
meseria ca pe o artă. În fabrica mea de avioane, când
frezam o piesă, gândeam că execut o operă de artă.

U

na din îndatoririle familiale ale părinţilor din
trecutul medieval şi până în secolul XX-toate
sistemele ideologice, mai puţin cele sectante, şi mai mult în
cel marxist (chiar şi leninist) a fost ca să-şi cultive copilul
în totală dependenţă de artele libere, cum ar fi: lucrul manual, recitarea de poezie, teatrul, desenul-pictura, aeromodelismul (mai târziu), muzica, cititul, enciclopedia (ca
ştiinţă-după principiul cunoaşterii-ca treaptă superioară în
comunitate), excursia, sportul (mens sana in corpore sano),
după principiul că timpul liber trebuie folosit util prin
ocuparea lui cu plăceri ale sufletului…De aici a derivat şi
sintagma, că o artă le atrage pe toate celelalte, una după
alta, şi, că, chiar şi atunci când nu ai ureche muzicală, ai
dragoste de citit, şi iubeşti muzica prin arta istoriei ei, a
vieţii compozitorilor şi interpreţilor; sau, cum scriam undeva, cândva, cine este artist într-o direcţie poate fi la fel în
oricare direcţie!
În alt plan de idei, să recunoaştem (ne referim la ţara
noastră, alte ţări chiar mai devreme-vezi epoca luminilor),
că şcoala teologică şi şcoala normală, tocmai pentru
curăţenia spirituală a cetăţeanului şi elevului-viitor
cetăţean, scoteau absolvenţi preoţi, respectiv învăţători,
direct pe salarii, şi acesştia trebuiau să cunoască toate
artele; trebuiau să cânte, să deseneze, să joace-să danseze,
să « rupă » câte ceva în limbi străine; când cunoşteau foarte
bine şi erau inovatori într-o direcţie, atunci, ajungeau
maeştri; puteau, la nivel superior, să-i înveţe şi pe alţii,
după ceva studii-specializări!

Policalificarea, imperios necesară
Dacă plecăm pe firul istoriei despre care avem date,
noi, şi doar acele fapte de mare vizibilitate (căci, cum
arătam, încă din copilărie există preocupări multiple şi
diferite la un individ) întâlnim atâţia oameni -personalităţi
marcante - cu preocupări multiple…Bunăoară, Fidias:
sculptor, pictor, arhitect; Michelangelo: sculptor, arhitect,
pictor, poet; Leonardo Da Vinci:-maximă personalitate
enciclopedică, savant şi artist; toată Antichitatea şi
Renaşterea europeană, de la est la vest sunt pline de
asemenea personalităţi. Barocul, în Europa, dar cu rădăcini
în arta mileniului I, arabă, explodează prin formule
sincretice cum nu s-au mai văzut până în perioada lui, în
care muzica şi arhitectura, artele plastice, caută să exprime
luxul societăţii; polifonia, armonia, muzica concertantă şi
de acompaniament devin şi mai valabile în timpul iluminismului englez, dar mai ales francez; consumatorul deatunci, din salonul simandicos, trebuia să le cunoască pe
toate, artiştii, nu arareori, schimbând din mers instru-

mentele, chiar registrul meseriei, care anunţă din ce în ce
mai pregnant noile diviziuni ale muncii. Iluminismul
propune metoda studiului ştiinţific în oricare domeniu,
având rolul de a califica foarte uşor în aceste domeni, în
perioada luminilor, la umbra sincreticului baroc, parcă, din
filozofie, arte plastice, muzică răsar toate valorile: Voltaire,
Rameau, Diderot (Nepotul lui Rameau, roman cu valenţe
în domeniul interferenţei artelor), Rousseau, Newton…
Marea Enciclopedie Franceză! …şi omenirea pleacă pe o
cale a dezvoltării fără întoarcere, omul este în centrul universului, omul care face bine pentru el şi pentru mediul
său.
Clasicismul trece pe neobservate, legând individul de
domeniul său, dar nu pentru multă vreme (America rămâne
consecventă Iluminismului) şi se instalează Romantismul,
vine secolul XX, şi explozia multifuncţională a individului

policalificare la locul de muncă, fiecare, fiind instruiţi în
specialităţi colaterale…Noi, spre exemplu, ne-am specializat, peste meseria de tehnolog în construcţii de maşini, în
informatică aplicată şi hidraulică…şi am avut în aceste
două domenii peste 50 de invenţii şi inovaţii, aplicate. Nu
este glumă ce spunem, vorbimla plural - fiindcă chiar
cunoaştem problema, şi noi au fost sute, mii; sigur, mai
mult sau mai puţin cu succes.
Doctorul Nicolae Hociotă de la Centrul de
Fonoaudiologie Bucureşti avea nu ştiu câte invenţii în
tehnica medicală în domeniul auzulului-mecanică fină!
L-am cunoscut personal… Tot în acea perioadă, înainte de
1989 am cunoscut doctori şi ofiţeri de securitate (foşti
istorici) care îţi reparau maşina-Dacia mai bine ca la
Service. Era rău să fii polivalent? Şi totuşi, la general
vorbind, pentru întreaga planetă, în orice timp…care a fost
sensul ascuns, logica, utilitatea acestor policalificări?...
Libertatea omului în faţa creaţiei, în faţa vieţii şi a destinului (deja, în literatura lui Diderot omul doreşte să scape de
aşa zisa forţă a destinului - « Jack fatalistul şi stăpânul său
» -ea, libertatea, asta i-a făcut pe părinţi să caute să-şi
înveţe copiii în cât mai multe şi variate îndeletniciri-arte!
Învăţătura (nu tocileala) şi ucenicia fiind cele mai
frumoase şi plăcute pierderi de vreme, treceri de timp.

Jean Paul Richter şi interferenţa
artelor

Karl Stengel, Omagiu lui Musorski-Tablouri într-o
expoziţie, pastel în ulei
nu mai are limite: toţi sunt concomitent sau succesiv,
matematicieni, pictori, oameni de afaceri, doctori, avocaţi,
arhitecţi…Mendeson Bartholdy (muzică - pictură poezie), Arnold Schonberg (compoziţie, pictură), Sergiu
Celibidache (muzică, dirijat, matematică), Spiru Haret
(matematică, fizică, politică, astronomie, învăţământ),
Henry Coandă (inginerie, sculptură-cu şcoală la RodinParis, fizician, biolog la bătrâneţe), Mihai Brediceanu matematică şi muzică-dirijat şi compoziţie, Ana Maria
Avram (informatica le aliniază pe toate)... vedeţi, încă nu
am vorbit de poezie, de teatru, de roman, unde dubla, tripla
ipostază profesională este mai mare decât în oricare artă.
Aş mai adăuga pentru noi, că, după 1965, nu degeaba se
vorbeşte de omul multilateral dezvoltat; nu era un moft!
filozofia economică a momentului, prin americani (mulţi
ingineri români-profesori la Politehnică s-au întors atunci
din Statele Unite, de la studii), era, că un om, nu poate fi
eficient într-o meserie mai mult de zece ani! Ori atunci,
când câmpul de activitate, plin, era de 40 de ani se punea
deja problema ce va întâmpla, normal-eficient, cu el într-o
viaţă?…După 1980, noi, deja făceam cursuri de

În 1804, Jean-Paul Richter scria, că idealul artistic s-ar
constitui în acel spirit, care, în acelaşi timp, ar fi poetic,
pictural şi muzical. Acesta a fost unul din mentorii lui
Robert Schumann. De la sine înţeles, că Schumann, nu a
reuşit această triadă decât poate în sinele muzicii proprii,
cu alte cuvinte, picturalul şi poeticul rămânând a fi
descoperite de ascultătorii săi.
Jean-Paul Richter scrie gândul său în acel timp de prea
plin clasicism, în care barocul inundă, pătrunde în
arhitectura vremii, compensează golurile din pictură, se
află împlinit în clasicismul muzical. La Viena sau la Paris,
oriunde îţi întorceai privirea, vedeai arta împlinită în prea
plin, arta ca o răbufnire a măiestriei, arta şi viaţa, aşteptând
noul secol de lumină romantică.
Cu alte cuvinte, organele vizual şi auditive erau sătule
de simţire, urmând, deci, să intre în această armonie şi
organul nevăzut al gândirii, prin inimă, sufletul. Vă
imaginaţi, în ce atmosferă de împlinire artistică a trăit acest
iniţiator de nouă artă, peisagismul în muzică. Dacă în 1804,
arta însemna viaţa, formele din mediul înconjurător, astăzi
(sec. XXI) ea îşi caută metodele prin care să se inunde din
nou de realitate şi să devină un instrument ecologic.
Nebunia tehnologiilor dezmăţate, specifică secolului
trecut, va trebui să fie tratată cu ecoartă. Ştiinţa şi arta
trebuie combinate şi adăugate la lista lui Richter sub forma
unui termen nou: tehnologia artă; tehnologia de-a pune
creierul în mâna celui care trebuie să-l folosească... Încet,
încet, tehnologia firească, a vieţii, îşi cere dreptul de-a se
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însoţi cu arta, infirmându-se, sperăm noi, teoria
proorocistă a lui Sartre despre acest secol, pe care, în contra sa, noi o vedem ca pe o interferenţă sinestezică şi
sintetică a artelor, a artelor şi tehnologiei (P.Cichirdan, «
Idealul artistic al lui Jean Paul Richter. Crochiu la o seară
de concert », Info Puls, 10 februarie 2004).

Sincretism - sinestezism
O formă de sincretism, evoluat, este (prima în Europa)
”Carmina Burana”, formulă prezentată în muzică, plastică

Petre Cichirdan, O fortuna, sticlă, tempera 2002
şi în poezie, cu vers creeat în dublă ipostază, personalăproprie (”Carmine” 24 de poeme, Petre Cichirdan) şi
traducere în silabă, cantabilă precum originalul latin (tot
douăzeci şi patru);…în care muzica şi culoarea, desenul,
cuvântul cadenţat în rima şi ritmul melodic, se exprimă,
toate laolaltă, aproape într-o stare sincretică, dar, mai mult
sinestezică, interferenţă a artelor; şi în care nu şti care dintre elemente sunt mai vizibile, mai determinative. Acest
sincretism al ”Carminei Burana”, poezie - muzică - desen,
douzeci şi patru din fiecare, au aceleaşi mesaje şi trăiri,
împreună şi separat. Dacă ne reducem la oricare dintre ele,
muzică sau cuvînt, sau desen, vom descoperi valori
comune-elemente care trezesc în consumator senzaţii

comune fiecăreia: cuvântul are ritm propriu, melodie proprie, descrie permanent vizualul; desenul are ritm şi
mişcare, curgere liniară-muzicală şi vorbeşte ca în scrierea
arhaică, pictografică, conţine armonie; muzica este
peisagistă şi foloseşte cuvântul, dar rămâne în vizual, şi în
absenţa lui… Iată, ”Carmina Burana” este, în ansamblul
prezentat sub cele trei forme, şi sinestezică, este la fel în
fiecare parte;...confirmându-se aprecierile scriitorului
clujean Constantin Zărnescu, care în 2003, în ziarul
Adevărul de Cluj, spunea despre autorul ei: “…a cărui
viziune tinde spre civilizaţia de astăzi a audiovizualului:
sintetică şi sinestezică, revelându-ne, într-un efect cu totul
şocant, noutăţi ale unei estetici a postmodernismului”
(Constantin Zărnescu, Adevărul de Cluj, 7 octombrie
2003, “Expoziţia de pictură pe sticlă şi sculptură, Carmina
Burana, autor Petre Cichirdan”) sau, vorbind despre
sinestezia ce derivă din volumul de poezie “Carmine”:
„…realizând pentru melomanul spectator sinestezia: text
literar-muzică-silabă-notă-într-o hermeneutică (şi comprehensiune) care întoarce poezia, devenit text uscat şi sec, în
veacul XX, spre vechile ei splendori şi izvoare interioare
(ritmul, rezonanţa, sonanţa, vibraţia şi viziunea
polifonică).” ( Constantin Zărnescu, 11 decembrie 2008,
Info Puls, “Despre un spirit complet: Trei cărţi de poezie
semnate de Petre Cichirdan”). În relaţia cuvânt - pictură muzică să vedem şi ce spune Alexandru Firescu în
publicaţia Raţiunea nr. 64-66 din 2004 după ce a vizionat
expoziţia ”Carmina Burana” de pictură pe sticlă ţinută la
Craiova în 2003…” Marele compozitor Claude Debussy a
preconizat, cu îndreptăţire, că « muzica începe acolo unde
cuvântul devine neputincios »: românul Cichirdan a dat
picturii sale aceeaşi percepţie şi putinţa insolită de a da
cuvântului învestmântaţia coloristică menită să-l recreeze,
formă picturală, acţiune plastică” …
*
Sincretism sonor-vizual. Siberfest 2007, Festivalul
Muzical al Sibiului Capitală Culturală Europeană, dar nu
numai, ne-a pus în faţa unei noi manifestări a postmodernismului, acela de a aduce în vizual stări-realităţi
specifice trecutului îndepărtat; dar nu numai atât. În
programul de şapte concerte pe parcursul întregului an,
Iancu Dumitrescu şi Ana Maria Avram, directorii artistici
ai festivalului, celebri compozitori şi interpreţi de muzică
atonală şi cibernetică, au propus un sincretism sonorvizual care să dovedească că prin stare poetică, şi
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muzicală-atonală, şi imagine video, computerizată, se
poate ajunge la un spectacol total, “în care modularea
sonoră se îmbină fericit cu cea vizuală, poetică, împreună,
coabitând intim în spaţiul comun dintre artă şi tehnologie
(...) Muzica semnată de cei doi amfitrioni pe care nu neam sfiit să-i comparăm cu nişte arhangheli ai minunatului
mediu sonor - definit artistic - este una care nu se compune
din zgomote (cum s-ar părea), ci transportă auditoriul
într-un laborator de operaţie pe sunet, în care se
secţionează la nivel microinfinitezimal, şi în jurul său, în
spectrul propriu, rezultatul la propriu fiind magistral. (…)
În ziua a doua, rezervată acestei serii de concerte, aşa cum
ne aşteptam, Iancu Dumitrescu şi-a serbat personalitatea
şi, în dublă ipostază - compozitor şi dirijor, s-a dăruit
Sibiului, “Pavilionului 2007”, într-un spectacol
impresionant... Magie, muzică eterică, coloane sonore,
aproape vizibile, de legătură între cer şi pământ; …materialitatea sunetului - armonii, şi dezarmonii, împletite cu
fulgere şi năpraznice trăsnete au fost scrise ca pentru a
spinteca planeta, profilându-se-n văzduhul intens
frământat, necruţătorul bici, de foc, al proorocului Ilie.
Iancu Dumitrescu, un dirijor poet, dezlănţuit! Am auzit şi
perceput ampla mişcare (sic!) a exploziilor şi revărsărilor
de magmă... Din nou, este greu să secţionezi acest şuvoi
de sunete, primare - organizate logic, să te opui
excesivelor senzaţii, stărilor sentimentale. Percuţia
explodează la intervale logic stabilite şi produce fisiuni în
mediul receptorului, degajând energii fulminante. (…) În
acest opus, Iancu Dumitrescu a atins spectacolul total” (P.
Cichirdan, Povestea vorbei, Anul I, nr 2, 2007, “Sibiu
Capitală Europeană, Siberfest 2007, A doua serie de concerte-Hyperion“).
*
„Omagiu lui Skrjabin”. Karl Stengel, 2007. Acrilic pe
hartie; inspirată viziune asupra hăţişului ăstei lumi din
secolul XXI; păienjeniş de culori de toamnă încarcerată,
sângerândă şi uscată…Tăticul tăticilor muzicii moderne
ruse, influenţând-o şi pe cea sovietică, alură pozitivă, şi
care independent de Schonberg, părintele atonalismului şi
dodecafonismului, a provocat lumea muzicală cu savoarea
atonalului şi disonanţei. Alexandr Scriabin a fost printre
primii care a manifestat în creaţia sa, sinestezismul! Am
putea conchide despre pictura lui Karl Stengel ca are toate
atuurile de a fi sincretică şi sinestezică. (...)
p.cickirdan

Călător prin Asia

SINGAPORE – ORAŞUL ORHIDEELOR
Marinela BELU-CAPŞA

umezeală nefirească pentru noi, ca şi cum am fi intrat sub
duş.

S

ingapore este un stat - oraş, cea mai mică ţară din
Asia de Sud-Est, situată la sudul Peninsulei Malay,
la 137 km de Ecuator. Este o republică cu un parlament
unicameral şi un guvern parlamentar, reprezentant al mai
multor grupuri politice. Statul Singapore este format din
63 de insule, cu o temperatură ce variază între 22 grade C
şi 34 grade C , tot timpul anului, ziua fiind egală cu
noaptea.
Nu ştiu care european nu-şi doreşte să călătorească,
măcar o dată, prin Asia, vrăjit de mirajul unei alte
civilizaţii!
Iată că mie mi s-a împlinit acest vis, invitată fiind de
fiica mea. Aşa că, într-o însorită zi de toamnă, am decolat
spre Singapore, cu compania Turkish Airlines, via
Istambul, unde m-am întâlnit cu Diana, care a sosit de la
Geneva. Cu aceeaşi companie am plecat cu o aeronavă
transcontinentală şi, după 11 ore de zbor, am aterizat cu
bine pe Aeroportul Changi din Singapore.
Călătoria a fost liniştită, dar obositoare. Fiind noapte,
am dormit sau am văzut un film pe monitorul aflat în faţa
fiecărui scaun. Din când în când, pe o hartă apăreau detalii
despre poziţia avionului în zbor. Aşa am aflat că am
survolat
Marea Caspică, Iranul, Afganistanul,
Pachistanul, India, Oceanul Indian, Marea Andamanelor,
la o înălţime de 11000 de m, temperatura exterioară fiind
de – 97 de grade C, cer senin şi fără turbulenţe. Din
România am plecat seara la ora 21 şi în Singapore am sosit
la ora 16:30, după noul fus orar.
Încă de la aterizare am remarcat frumuseţea
aeroportului aflat pe malul mării, înconjurat de palmieri şi
de clădiri cu o arhitectură ultramodernă. Am fost primite
de vameşi politicoşi, cu zâmbetul pe faţă, într-o sală
imensă, invadată de coloritul şi mirosul orhideelor. După

formalităţile vamale, care au durat cam 5 minute (pentru
Singapore, nu e necesară viza), ne-am îndreptat spre un
tren electric, fără mecanic, care ne-a dus în staţia de
metrou. Peste tot domneau liniştea, curăţenia şi zâmbetele
funcţionarilor, gata să te ajute. N-am avut timp să
admirăm bine parcul de palmieri din curtea interioară a
Aeroportului, că a şi sosit garnitura silenţioasă a
metroului. Am urcat şi, de la înălţime, am admirat
frumuseţea cartierelor , prin faţa noastră perindându-se
case frumos colorate, temple, parcuri, flori şi palmieri. În
fapt, metroul este un monorail a cărui şină se află cam la
înălţimea etajului trei al unui bloc obişnuit.
Obosite şi încântate de câte văzusem deja, am sosit la
Fairmont Hotel, aflat în centrul oraşului. Am fost cazate la
etajul 19, camera 194. Am lăsat bagajele în dezordine şi
am alergat la bolcan, unde am fost primite de un peisaj
cum numai prin cărţi am văzut: un parc de zgârie-nori,
învăluit într-un aer cald, de aprox: 32 de grade C şi o

Plecasem cu 20 de ore în urmă din răcoarea toamnei şi
acum eram în plină vară.
Sub noi, la etajul opt se deschideau două piscine mari,
în care turiştii se bălăceau în voie. Alături, tot pe
acoperişul de la etajul opt, se găseau două terenuri de tenis
şi un restaurant. În depărtare, printre înaltele blocuri, se
zărea Marea.
Am făcut primele poze, apoi ne-am ocupat şi de
bagaje. Aerul condiţionat din cameră ne-a răcorit puţin,
pentru că transpirasem deja, noi fiind îmbrăcate gros, ca
acasă. În fugă ne-am echipat adecvat şi am plecat să
cercetăm împrejurimile, uitând de oboseala lungului drum
făcut peste mări şi peste ţări. Ştiam că vom sta aici doar
trei zile, deci trebuia să folosim timpul la maxim. A doua
oară în viaţă nu vom mai călca pe aceste fermecătoare
meleaguri.
Bulevarde largi, hoteluri luxoase, restaurante pline de
turişti, baruri cu un disain ultramodern, palmieri, plante
exotice, flori şi orhidee multicolore, totul crea impresia
unei atmosfere relaxante, lipsite de orice griji. Nu ştiam
unde să privim mai întâi. Parcuri pe acoperişurile
clădirilor, şosele suprapuse, muzică, totul era ameţitor de
frumos. Am ajuns pe malul mării unde este o roată,
Singapore Flying, ca aceea din Londra, apoi ne-am plimbat pe malul unui lac, aflat în mijlocul oraşului. Am
admirat fâtânile arteziene, clădirea Muzeului de Ştiinţă,
având forma florii de lotus, şi statuia unui leu uriaş, din
gura căruia ţâşneşte apa. Leul este emblema statului
Singapore. În traducere, Singa-pore înseamnă “oraşul
leului”. Legenda spune că primul venit pe această insulă sar fi luptat cu un leu uriaş.
Fiind noaptea de Halloween, la ora 22 am intrat în
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Muzeul de Istorie a Asiei, unde sute de tineri, costumaţi
cât mai înspăimântător, se distrau pe cinste. În oraş am
întâlnit mici orchestre ce cântau pentru publicul ce
invadase străzile, cerul fiind brăzdat de jocuri de lasere.
Obosite, ne-am aşezat pe-o bancă şi am admirat, încântate,
lumea în care picasem din cer.
După un timp, ne-am continuat aventura şi am ajuns în
zona restaurantelor chinezeşti. Mirosul mâncărurilor şi
invitaţia ospătarilor de a ne aşeza la masa lor ne-au amintit
că este foarte târziu şi că ne e foame. Am mâncat cu multă
poftă fructe de mare, peşte cu orez şi legume, am băut bere
şi ne-am simţit excelent. După miezul nopţii, obosite, am
trecut prin faţa Parlamentului, a Hotelului Carlton, a unui
moll (din zecile câte ne-au ieşit în cale, deschise şi la ora
aceea) şi am ajuns în frumosul apartament în care eram
cazate. Halate, papuci, internet, prosoape pufoase, lenjerie
albă, cu monograma hotelului brodată, luminile oraşului,
totul a făcut să ne simţim cu adevărat în vacanţă. Am adormit instant.
A doua zi ne-am trezit cu greu, la ora 9, adică ora 3
dimineaţa la noi în ţară. Nu ne obişnuisem cu noul fus
orar. Am coborât la etajul VIII şi am luat micul dejun la o
masă aşezată pe marginea piscinei. Desigur, printre tacâmuri domneau florile de orhidee, floarea simbol a statului
Singapore.
Ne-am îmbrăcat uşor, să rezistăm cădurii şi umezelii,
şi am plecat, cu un taxi, spre Little India, cartieul indian.
Statul Singapore este format din chinezi, indieni,
malaezieni, japonezi, europeni şi americani. Fiind
Deepavali, sărbătoarea indienilor, cartierul era împodopit
cu flori multicolore, naturale sau din hârtie, în aerul cald şi
umed plutind un parfum plăcut, de iasmin. Am vizitat
templul Mariamman – după ce ne-am descălţat la intrare-,
şi am admirat statuile zeilor, sculpturile colorate ale
vacilor de pe acoperiş (vaca - animal sfânt la ei), am făcut
poze, nu înainte de a plăti 3 dolari singaporezi, apoi ne-am
aşezat la umbră, să ne răcorim puţin. În curtea templului,
grupuri de indieni, aşezaţi pe jos, mâncau cu mâna dreaptă
o mâncare din linte fiartă, pusă pe frunze de bambus.
Văzându-ne, ne-au invitat şi pe noi la masă. Am refuzat
politicos. Ei ne-au dat, totuşi, câte o sticlă cu apă.. Pe
căldura aceea sufocantă pentru noi, apa era la mare preţ.
După ce ne-am strecurat printre zecile de indieni ce
mişunau prin bazarul lor, încărcat de ghirlande de flori,
parfum de iasmin şi muzică legănată, am plecat spre
Chinatown. Aici am vizitat moscheea Masjid Jamal,
câteva magazine, fără sfârşit ca mărime, am asistat la un
ritual religios budhist , apoi am plecat să descoperim
renumita Grădină Botanică, aflată într-o altă parte a
oraşului.
Încă de la intrare ne-a întâmpinat o natură luxuriantă,
adevărată oază de răcoare şi peisaj de poveste. Pe sute de
hectare de junglă se întinde Grădina Orhideelor, unde sunt
îngrijite peste 3000 de specii. Lacuri cu nuferi, poiene
pentru odihna vizitatorilor, teatrul (ridicat în mijlocul
lacului, are o scenă în forma frunzei de lotus, pe care
orchestra Filarmonicii din Singapore repeta , pregătind

concertul din seara aceea), fântâni arteziene, lebede,
păsări cu pene frumos colorate, broaşte ţestoase, totul era
atât de frumos, încât mi-au dat lacrimile de fericire
pentru că puteam să văd aşa o minune a lumii. Drept
mulţumire, mi-am îmbrăţişat fata cu multă dragoste, spre
mirarea ei. Umblasem atât de mult, încât picioarele nu ne
mai ascultau. Aveam deja bătături în tălpi şi am început
să mergem desculţe pe aleile încărcate de orhidee de toate
culorile şi formele. Pentru o jumătate de oră ne-am aşezat
pe iarba verde, la umbra unui platan uriaş şi ne-am odihnit.
Pe la ora 18 am plecat spre centrul oraşului, să

descoperim farmecul celebrului boulevard Orchard Road, cu cazinourile lui,
cu magazine de lux , cu bănci şi clădiri
ultramoderne. Mereu ne uimea stilul
arhitecturii şi ne întrebam ce arhitecţi
or fi având, de pot imagina nişte clădiri
atât de impunătoare şi de original construite. Desigur, puterea banului
explică totul.
Singapore este unul dintre cele mai mari centre de
afaceri din lume, al patrulea ca putere privind schimbul
valutar, după Londra, NewYork City şi Tokyo, turismul
fiind una dintre cele mai mari industrii ale acestui stat-oraş
insular.
După ce ne-am răcorit cu o îngheţată uriaşă, am plecat ,
cu un taxi, desigur, spre Parcul Mileniului - Marina Bay,
parc aşezat pe malul mării, format din copaci metalici,
înalţi de peste 100 de m fiecare, îmbrăcaţi în liane verzi şi
înconjuraţi de fântâni arteziene şi de plante tropicale. Am
urcat cu liftul în cel mai înalt dintre aceşti “ copaci-turn”,
unde am fost întâmpinate cu un pahar de vin roşu. De sus,
am admirat oraşul în noapte şi ne-am lăsat legănate de
muzica tradiţională asiatică. Am coborât regretând că
trebuie să părăsim acel loc minunat şi am trecut, mai întâi,
prin Centrul Cultural, o clădire imensă, pe mai multe etaje,
prin mijlocul ei trecând un canal ce face legătura între
lacul din oraş şi Mare, pe care canal te poţi plimba cu
barca. Mereu uimite de ceea ce vedeam, am urcat în
Hotelul futurist Marina Bay Sands, alcătuit din trei turnuri,
a câte 87 etaje fiecare, unite printr-o clădire –vapor. Sus,
pe acest “vapor” se găsesc o piscină imensă şi un miniparc cu palmieri şi flori tropicale. Se pare că arhitectul

COMUNICAT DE PRESA
Biroul de Presa ICPE-CA, 20 februarie 2013

I

nstitutul National de CercetareDezvoltare pentru Inginerie Electrica
ICPE-CA a dezvoltat in cadrul unui Proiect
Nucleu un produs granular pe baza de fosfat
tricalcic beta PG β-TCP, biocompatibil, osteoconductiv, bioresorbabil, destinat chirurgiei
dentare, maxilofaciale si in implantologie.
Produsul este indicat a fi utilizat in aplicatii de umplere si de reconstructie a
defectelor osoase: ridicare de sinus, umplerea
defectelor alveolare dupa extractie si dupa
osteotomii corective.
Pe langa faptul ca PG β-TCP permite
dezvoltarea de os biologic in conditii favorabile vindecarii, nu necesita o alta interventie
chirurgicala pentru indepartare, fiind inlocuit

treptat de osul nou format, este 100% sintetic, fara risc de transmitere de boli si radioopac, permitand vizualizarea lui in timpul si
post operatie.
Pentru PG β -TCP s-a depus cerere de
brevet de inventie in anul 2011, iar in 2012 sa obtinut certificarea pentru utilizare in chirurgia dentara si maxilofaciala.
O prezentare detaliata a produsului PG β
–TCP, modalitatea de achizitionare si alte date
tehnice, se va face in data de 28 februarie
2013 la sediul institutului din Splaiul Unirii nr.
313, sector 3, Corp J, etaj 3, Sala de
Conferinte, incepand cu ora 13.00.

acestei clădiri ar fi un român. La etajul 86 am descoperit
un renumit cazinou, restaurante, baruri, un muzeu de artă
modernă, magazine cu suveniruri. Construirea acestui
complex hotelier a costat 5,5 miliarde de dolari, hotelul
având 2561 de camere.
În plină noapte am admirat oraşul, de pe acoperişul
hotelului. Lumini multicolore, clădiri cu înălţimi
ameţitoare, lacuri, parcuri, marea cu vapoare în port,
autostrăzi suspendate, lasere – o frumuseţe fără egal, care
ne oboseşte, admirând-o.
A treia zi. Ne-am trezit devreme pentru că la ora 10
trebuia să eliberăm camera. După ce am luat
micul dejun, am coborât cu geamantanele, pe
care le-am lăsat la recepţie, şi am plecat spre
insula Sentosa, loc unde, cândva, se ascundeau
piraţii care atacau vapoarele. În al Doilea
Război Mondial, aici a fost un lagăr pentru prizonierii japonezilor. Acum este o staţiune
turistică cu plaje artificiale, un cazinou, 60 de
restaurante, patru parcuri tematice
cu locuri de joacă pentru copii, cu
trenuri electrice, telecabine sau
clădiri cu o arhitectură modernă.
Un pod pentru pietoni şi pentru
monorail leagă insula de
Singapore.
Am trecut podul pe jos,
bucurându-ne de adierea mării, şi
ne-am oprit, mai întâi, la un
restaurant unic prin mâncarea care
este preparată în faţa clientului.
Ospătarii au mănuşi albe, măşti la
gură, ochi zâmbitori. Am mâncat
nişte bule din orez , fierte la abur
în nişte coşuri, ca o sită, bule
umplute, unele, cu carne de porc,
altele, cu ciocolată. Sunt deosebit
de gustoase.
Apoi, ne-am plimbat pe plaja
cu nisip fin, am admirat vechile locuinţe lacustre, am
descoperit încă un templu şi, în final, am luat trenul
monorail şi ne-am întors la hotel, regretând , cu lacrimi în
ochi, că trebuia să plecăm din acest loc minunat.
Ne-am luat bagajele şi un taxi ne-a dus la autogară. Pe
o ploaie caldă de vară, am ajuns într-un cartier mărginaş,
cu case mici şi modeste, şi am coborât lângă o clădire
mică, părăginită, înconjurată de bărbaţi cu priviri curioase,
care ne-au cam speriat. Am avut noroc să găsim imediat un
autobus care tocmai pleca spre Johor Bahru, primul oraş
malaezian de graniţă . Eram singurele turiste care aveau
nebunul curaj să plece cu un autobuz încărcat cu muncitori
malaezieni, care făceau naveta între cele două state vecine.
Era ora 18. După o oră de mers pe o autostradă
mărginită de păduri de palmieri, am ajuns la vamă.
Priveam cu nesaţ la peisajul care ne bucura , cu regretul
că-l părăseam pentru totdeauna. De acum ne aşteptau
multe alte peripeţii în călătoria noastră, care mai de care
mai emoţionante, mai pline de adrenalină. Se zice că statul Singapore este unul dintre cele mai sigure din lume,
aici existând pedeapsa cu moartea pentru delicte grave
(crime, droguri). Nu acelaşi lucru se poate spune despre
Malaezia?!
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ISTORIA COMUNITĂŢII CATOLICE DIN JUDEŢUL VÂLCEA
DE CORNELIU TAMAŞ ŞI EMILIAN VALENTIN FRÂNCU
EDITURA « ANTON PANN », RÂMNICU VÂLCEA, 2007

N

e aflăm în faţa unui unicat:
prima monografie asupra
comunităţii catolice din Vâlcea, bazată
pe o îndelungă cercetare a documentelor
de arhivă, pe descrierile lăsate de
călătorii străini care au strabătut
teritoriul Ţării Româneşti, pe studii de
specialitate citate în aparatul bibliografic (16 volume de documente, 170 de
titluri) şi pe mărturiile contemporanilor
greco – catolici din Râmnic, completate
cu facsimile şi revelatoare imagini mai
vechi şi mai noi.
Apariţia primilor catolici la Râmnic
este urmărită în paralel cu procesul de
dezvoltare a oraşului medieval de la
poalele Dealului Capela, marcând şi
acele perioade de imixtiune în viaţa
localnicilor a neamurilor migratoare, nu
înainte de a avea o imagine globală a
ceea ce înseamnă creştinismul, ortodoxismul şi
catolicismul, jumătăţi ale unui singur trup al Bisercii lui
Hristos Dumnezeu, divizate în urma Marii Schisme din
anul 1054.
Aflăm, cu interes, de primele populaţii catolice care se
stabilesc la Râmnic, Ocnele Mari şi Govora, încă din secolul al XIII – lea: bulgarii bogomili ( secta creştină
apărută în Pen. Balcanică ) cunoscuţi şi sub numele de
catari. Tot în această perioadă se petrec şi colonizările
saşilor şi ungurilor în zonă.

Urmele comunităţii catolice
la Râmnic şi împrejurimi sunt
grefate pe istoria statului
medieval Ţara Românească, fără
a omite victoria lui Basarab I
asupra regelui angevin Carol
Robert de Anjou, de la Posada –
actul de independenţă al ţării.
Autorii ne prezintă şi acţiunile
Doamnei Clara, a doua soţie a
lui Alexandru Nicolae o ferventă
susţinatoare a propagandei
catolicismului la sud de Carpaţi.
Ne sunt prezentate ipotezele
existentei unei capele catolice pe
locul de azi al bisericii Sf.
Dumitru. La anul 1688 se
înregistrează primul val de bulgari ce fugeau de stapânirea
turcescă de la sud de Dunăre.
Autorii nu omit nici episodul caterisirii episcopului
Ilarion ( 1693 – 1705), fostul stareţ al mănăstirii Bistriţa,
care cu toate că avusese merite deosebite a fost înlăturat pe
motivul că a permis catolicilor din Râmnic să-şi
construiască o biserică şi că a încuviinţat înhumarea
catolicilor în cimitirul ortodox.
Documentele vorbesc despre existenţa unei biserici
catolice înainte de 1717, dar piatra de temelie a lăcaşului
de cult de pe terasa oraşului : Biserica Sântul Anton de
Padova (Bărăţia) fost pusă la 5 iulie 1720, în vremea

stăpânirii austriece a Olteniei (finalizată în 1723 şi sfiinţită
în 1730), pe locul unei mai vechi mănăstiri franciscane.
Tot în această perioadă la Râmnic se stabilesc bulgarii
kiproviceni convertiţi la catolicism. În 1738 turcii au dat
foc oraşului arzând o mare parte din clădiri, între care
Episcopia şi Biserica Bărăţiei. Tot din documente se pot
urmări proprietăţile deţinute de biserica catolică,
privilegiile şi învăţământul. Istoria comunităţii catolice
din Vâlcea este descrisă şi în epocile modernă şi
contemporană, fără a eluda perioada de teroare a regimului comunist. Capitole distincte se referă şi la catolicii de
pe valea Lotrului şi Brezoi.
Este tratată şi geneza Bisericii Române Unite cu Roma
şi acţiunile corifeilor Şcolii Ardelene. Amănunte de
substanţă recompun istoria greco – catolicilor în Vâlcea, la
Râmnic (2001), Brezoi, Pesceana (2005) şi Drăgăşani
(2006). Este tratat şi momentul sfiinţirii bisericii greco –
catolică cu hramul Adormirii Maicii Domnului şi Sfânta
Rita de Cascia la 1 octombrie 2006, completat cu imagini
edificatoare.
Istoria comunităţii catolice din judeţul Vâlcea de
Corneliu Tamaş şi Emilian Valentin Frâncu este o carte
fascinantă, scrisă cu acurateţe, cu seriozitate, probitate şi,
nu în ultimul rând, cu talent pedagogic, accesibilă oricărui
cititor interesat de religie şi istorie, o carte de care cultura
vâlceană de azi avea nevoie.

Florin EPURE

Cu gândul la 16 martie 2013: Întâlnirea de la Polovragi

PRIN GRĂDINA OLTENIEI DE SUB MUNTE
Mihai SPORIŞ

V

mi-au pus în palmă felul de-a fi al olteanului de sub
streaşina munţilor, pe unde vor fi fost cândva strămoşii lor,
ungurenii originari. Ionică se ştie cu fluierul, iar Gică are un
viers remarcabil pentru romanţa născută din poezie. Ce
îngemănare în respiraţia adâncă a duhului locului…,
gândeam în sinea-mi şi cum ştie locul să-şi ridice glasurile
potrivite! Ionică curăţase via din curte şi căzuse de pe scară.
Se afla la a treia cascadorie de acest fel şi era bântuit de
gândul vreunui blestem. Îi făcuse provocarea vărul său să
pună mâna pe fluier. Era prea târziu şi apoi nu mai încăpeau
vorbele ce-şi aşteptau de mult slobozenia. Ziua de 16 Martie
se pupase deja cu cea de 17 (Anno Domini 2012!), şi hotarul
se cerea, cât de cât, respectat. Ne retragem la culcare mult
după miezul nopţii cu promisiunea să închidem taifasul şi

eneam dinspre Târgu Jiu, într-o zi ce fusese foarte
generoasă pentru dorinţa noastră de-a cunoaşte pe
mulţi dintre iubitorii lui Brâncuşi, pentru care dis de
dimineaţă am plecat cu Gh. Cărbunescu din Râmnicu
Vâlcea, cu destinaţia Peştişani. O zi densă în evenimente la
Peştişani, Hobiţa, Târgu Jiu. Lume multă venită din ţara cea
mare, în care astăzi Oltenia de sub munte era gazdă bună, se
va fi pus pe taifasuri şi pomenire pentru Constantin
Brâncuşi. Ca toate lucrurile frumoase ziua se topise iute,
iute… Aşa gonea în înserarea Gorjului şi neostoitul meu
companion, neostoit de viteză, se-nţelege! Seara coborâse
bine pe strada tânărului oraş Baia de Fier, când vom fi
poposit la porţile familiilor Greiere, junior şi
senior, la nepoţii şi vărul lui Cărbunescu, anunţaţi
că îi vom colinda preţ de-o noapte. O seară de ţinut
minte, cu povestea ei dusă lunecos în cumpăna
celeilalte zile. Nea Ionică Greiere, vărul, un om
plin de viaţă, umor şi îndoială socratică m-a
cucerit imediat. Un ştiutor de multe, hâtru, cu
spirit liber şi cu o părere fermă despre lucrurile…
păscute de demult. Adevărul său este mândrie
gorjeană autentică, spirit al înaltului care urcă cu
uliţa, devenită stradă, chiar pe munţii din spatele
casei. Plin de nobilitate, acest om netemător de
creste şi nestrivit de numele unor oameni, ridicaţi
din locurile lui de baştină, fie el chiar… fugitul deÎntâlnirea din 19.03.2011
acasă: Brâncuşi. Copiii, gazdele noastre, fiul şi
nora - din Bengeştii, care amintesc de un mare
neam boieresc înrudit cu Basarabii, după spusa lui tainele altă dată, poate chiar în zori.
Camera de la etaj, cu vedere spre răsărit, mă îmbie la
Haşdeu… neapărat gorjeni!- au o fată la liceul ,,Ecaterina
somnul
căruia îi cad prizonier instantaneu. Mă frec la ochi
Teodoroiu” din Târgu Jiu, în clasa a XII-a, viitoare
pe
la
primele
ore ale dimineţii. Lumina sporea în intensitate.
candidată la … Farmacie. Adevăraţi gospodari, juniorii
De
la
parter
răzbăteau vocalizele somnului. Gică se visa
vădesc un simţ al frumosului în întregul său. Ordine,
motor
cu
ardere
internă şi interpreta o romanţă în doi timpi,
curăţenie, armonia lucrurilor aşezate în utilitatea modernă,
de
parcă
ar
fi
fost… trabant. Descifram în adâncimea
fără ostentaţie, dezinvoltură de stăpâni peste truda mâinilor
cimpoiului
tihna
mulţumită a unchiului cu aşa nepoţi şi
lor şi fireasca aşezare în gândul lor despre frumos, au creat
confortul
construit
cu trudă şi pricepere de aceştia să sfideze
bucuria întâmpinării şi starea noastră de bine.
iarna
care
era
în
toi
pe crestele învecinate ale Parângului.
Deşi ziua păruse plină ochi, au mai încăput multe în
Nu
departe,
pe
valea
Galbenului, Peştera Amazoanelor - pe
povestea ei. Ionică, cu o memorie nesecată a evenimentelor
numele
lor
latin
muieri,
unele aprige şi devotate familiei
zgândărită de Gică, şi el un hâtru, pe măsura vărului, amân(cum
rar
mai
găseşti
în
bătătura
cea largă a lumii!)- vorbeşte
doi cu harul povestirii (chiar ieşind din tactul orologiului!),

de o mitologie şi o istorie ce parcă ieri s-au despărţit de
realitatea cotidiană. Femeia, stăpâna casei, gâtul bărbatului,
cum se va fi cuminecat în ordinea gentilică a Gorjului, din
substratul dacic şi apoi de-a pururi moşnenesc, se vădea şin nora lui Ionică, impecabila noastră gazdă şi gospodină.
Cândva stăpânii porţilor cu Puterea, căftăneau domnitorii şi
îi numeau…gospodari. Femeile amazoane, mai nou
monahiile obştilor feminine, dar şi gospodina fiecărei
gospodării este prin toate îndeletnicirile sale, stăpâna casei.
Rostul omului, adică al bărbatului, este în lupta sa cu lumea
de dincolo de gardul, prea strâmt pentru un cocoş de munte.
Bărbaţii Gorjului, şi ai întregului spaţiu cu oameni liberi,
respiră aerul rarefiat al înălţimilor. Ei vânează, adulmecând
urmele de sub cer. Adună trofeele : blănuri, coarne, colţi,
etc., probe ale puterii de-a stăpâni, dincolo de
gardul casei. Eroul este doar cel viteaz de la
fruntariile orizontului apărat straşnic. Interiorul
este apărat de leoaică (leoaică tânără iubirea…
ne atenţionează poetul!), adică de stăpâna
inimii din fortăreaţa comună cu casă şi orizont
de cuprindere. Cuibul puilor este al mamei, iar
cerul zborului lor este al … omului, cerc larg ca
ograda, ca ţara, pregătit tuturor şi apărat eroic.
Mi-am recuperat întârziat ziua de ieri.
Primele raze răzbăteau prin aerul proaspăt al
dimineţii, perpendicular pe inima inundată de
zvonul crescând al Olteniei de sub munte.
Dinspre acolo, de la hotarul cel viu al
Oltului, cu numele lui vechi altar de taină, se va
fi înstăpânit numele moşiei, iar dreptul asupra
ei va fi numit pe moşnenii, ca pe un soi de oameni liberi,
întotdeauna liberi. Aici, nu departe de gura peşterilor, case,
cuiburi apărate de amazoanele-muieri, la porţile de intrare
în cetăţile munţilor şi în respiraţia unei primăveri dinspre
colinele şi doliile sudice, începea o nouă zi, una de neuitat.
Mă scobor din Olimpul somnului. Respiraţia
zgomotoasă a lui Gică îmi spune că este tot în visul lui, deşi
dimineaţa îşi înteţise zvonul. Gazda noastră, stăpâna acestei
case frumoase, era demult în bucătărie. Pregătea intrarea
tuturor în noua zi. Legăm un dialog, dincolo de protocolul
formal. Eu static, contemplativ, tânăra gospodină,
trebăluind continuu. Gică se trezeşte şi el şi ni se alătură.
Vine şi vărul Ionică. Ne spune că a dormit mai bine decât în
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alte nopţi. Vorbim mult, cu ochii la ceas, mai ales eu, pentru
că verii trăiesc foarte afectiv clipa. Ceasul biologic îşi
impune mersul. Se simt bine unul lângă celălalt. Au poveşti
de viaţă comune şi chiar taine pe care nu le împărtăşesc cu
alţii. Gică îşi aminteşte de vânarea gâştei cu gonacii lui…
feminini. Ionică, păţania de sub Mohoru, când nu au
numărat corect muniţia adversarului (pădurarii din
Voineasa!) şi şi-au pierdut truda vânatului. S-a făcut ceasul
9.00, apoi 9.30 şi Gică nu dă nici un semn de plecare spre
Mănăstirea Polovragi, în fapt scopul înnoptării la gazdele
noastre. Încerc să-i sugerez, uitându-mă des la ceas, apoi îi
spun că nu trebuie să întârziem. Este sigur că şi ceilalţi
gorjeni funcţionează după acelaşi ceas şi m-am convins că
avea dreptate. Îi amintesc că mai are o vorbă de taină cu
văru… Până se termină taifasul de suflet al verilor admir
grădina, mestecenii din spatete caselor şi munţii din
preajmă. Se arată o zi însorită. Cred că vine cu adevărat
primăvara. Un ghiocel mă confirmă. Cunosc şi pe-al doilea
nepot al lui Gică. Făcea ordine cu via şi cu pomii din ogradă
(cumnata îi va fi spus că vişinii nu se îngrijesc prin… tăiere
!). El este căsătorit cu o polovrăgeancă. Sunt cu toţii tineri
frumoşi, gospodari harnici şi cu rafinamentul celor moderne,
după cum mi-am dat seama din scurta noastră conversaţie.
În sfârşit, vrem să ne urnim, dar cheile nu se ţin de Gică
cum, uneori, telefoanele. Ne despărţim de gazdele noastre
generoase, cu speranţa revederii să depănăm poveştile încă
nespuse.
Plecăm! Telefonul se zbate în buzunar. Petre Cichirdan,
aflat în Râmnic se interesează de evenimentul de la
Mănăstirea Polovragi. Îl redirecţionăm către Ştefan
Stăiculescu aflat în poarta mănăstirii, în plin loby pentru
viitorul rector al Universităţii Constantin Brâncuşi, din
Târgu Jiu. Cu Ştefan este şi Ion Mocioi. Aflăm imediat, cum
că Cichirdan, cel aflat în Râmnic, doar vorbisem cu câteva
clipe înainte cu el!, va sosi imediat. Măi, să fie! Sosim însă
noi, în circa cinci minute. Tot la poarta mănăstirii, prietenii
noştrii primeau colivă de la nişte femei grăbite spre
corvezile cerute de casele lor în fiecare dimineaţă, mai ales
că se făcuse târzior… Generoase, în spiritul românesc al
pomenirii, dădeau colivă şi la pachet, la cerere… şi au fost
solicitări. Am pătruns în curtea interioară a mănăstirii,
îmrejmuită ca o cetate, ceea ce şi fusese pe vremea ctitorului
Danciu Pârăianu. Facem fotografii cu biserica aflată în
restaurarea picturii din interior. Pridvorul cu Athosul,
înlocuind tradiţionala judecată de apoi, ne vorbeşte de unic-
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itatea unui loc cu munte sfânt şi cu porţi ale raiului, aici la
slobozirea Olteţului din chei, unde se va fi mutat chiar
nedeia de sub cer, să le fie oamenilor târg anual. Slujirea
parastasului se face în bisericuţa… de rezervă. Am adăugat
pomenirii lui Constantin Brâncuşi şi pe I.P.S Bartolomeu
Anania, tocmai plecat… dincolo, cu câteva săptămâni în
urmă. Ne-am amintit şi de trecerea lui pe la Polovragi cu…
flacăra rugului aprins, pentru care tânărul călugăr se va fi
pribegit pe scara cea lungă şi tot mai înaltă a vieţii sale, să

Descoperire Foto-Mihai Pârâianu
lângă strămoşul săuMânăstirea Polovragi, 2011
ajungă Înaltul Clujului, Vadului şi Feleacului, după o petrecere ca o epopee. Petrecerea sa, mare trecere, o împletire de
eroism şi martiraj, revelaţie divină şi inspiraţie poetică. O
slujire decentă, într-o intimitate naturală căreia i-am fost
martori gorjenii şi vâlcenii, sosiţi în primul val, alături de
obştea mănăstirii va fi fost comuniunea noastră din faţa
altarului. Rostim câteva cuvinte pentru omagierea duhului
acestor mari oameni dăruiţi lumii, de Oltenia de sub munte.
Sunt puţine vorbele noastre, dar sincere. Le vom spori
numărul la agapa de după, unde vor fi ajuns şi… oficialii, în
sensul reprezentativităţii lor publice. M-am aflat între
Călinoiu, vâlceanul din Bălceştii Olteţului, ajuns marele şef
al Gorjului şi Maica Stareţă, gospodarul suprem al
mănăstirii, chiar în faţa mea se afla preotul care oficiase
slujba. Le-am mărturisit că sunt acolo pentru a-mi onora
misia asumată în Cercul de la Râmnic : România Grădina
Maicii Domnului şi de pregătirea unei cărţi, omagiu pentru
Constantin Brâncuşi, ce se va lansa, probabil, în vară. Aflăm
despre implicarea Gorjului în organizarea celui de-al XIIIlea Congres de Dacologie, chiar în vară. Prin preajmă se
discută despre colaborarea Gorjului cu Vâlcea, în probleme

cultural-spirituale. Cichirdan, sosit între timp, cu juniorul
Bogdan dăruiesc din rodul lor proaspăt, revistele de cultură
editate. Pavelescu, din Horezu, patronul Normandiei îşi
arată disponibilitatea în susţinerea unor lucruri care-i stau la
îndemână. Ion Mocioi ne spune o istorie despre Tudor
Vladimirescu, pornind de la o inscripţie păstrată pe zidul
bisericii. Agapa se prelungeşte fericit spre înfiriparea unei
comuniuni speciale între oltenii megieşi de sub muntele de
dincoace de Olt. Încheiem, aşa cum am început, cu o
rugăciune comună care se încheie cu… Amin ! Adică tot ce
s-a spus acolo, mai ales legat despre privirea în faţă, aşa să
fie !
Facem o fotografie de grup, ne despărţim cu promisiunea
revenirii anuale pentru parastas, dar şi altele, ocazionale.
Rămânem împreună, cei ce-am pornit la drum ieri
dimineaţă. Gică îmi spune de îngustimea cheilor Olteţului,
de crucea de deasupra peretelui din dreapta, de multe altele.
Mergem să le vedem ? Eu, văzând ghiocelul din grădina din
Baia de Fier, mi-am adus aminte de covorul de ghiocei şi
brânduşe descoperit cu mulţi ani în urmă, mai sus de cheile
acestea, cu adevărat foarte strâmte. N-am pregetat. Între
petele de zăpadă, şi chiar prin zăpadă, ghioceii anunţau
primăvara şi s-au oferit să ne fie deconturi pentru… muierile
noastre înţelegătoare, lăsate acasă, acolo unde, spuneam mai
sus, sunt stăpâne incontestabile. Ne întoarcem către Râmnic
prin Racoviţa şi apoi Rugetul lui Damian Ureche, un poet
mare al locului, prea puţin cunoscut, ca să-l vedem pe alt
Ionică, prieten cu Gică, fratele poetului de pe valea Cernei,
afluentă a Olteţului. Ionică Ureche nu este acasă. Îl găsim,
recunoscându-i bicicleta în Slătioara. Stăm de vorbă. Facem
planuri şi o fotografie în faţa Biblioteci „Damian Ureche”.
Voiam să marcăm un fapt semnificant. În Slătioara foarte
cunoscutului Dinu Săraru biblioteca publică are numele poetului din Rugetu. Pentru cine nu i-a citit poezia pare
inexplicabil. Poetul a scris şi … proză. Ionică mi-a dăruit
„Nunta utopică” unde l-am descoperit pe poet, un luptător
împotiva celor ce îngrădeau libertatea de expresie şi mi-am
amintit că nu au fost mulţi aceştia pentru că majoritatea se
aliniase şi cânta frenetic odele... Ne-am dat întâlnire în vară
să mai povestim despre poet şi să le spunem şi altora.
Drumul către casă, cu expertul meu într-ale vitezelor, iute ca
o ploaie de vară la volan, tihnit şi mai mult marşarier când
trăieşte adânc clipa, a fost ca vântul, să nu se risipească
atâtea lucruri frumoase adunate în două zile minunate.

LA TEMPLUL DIN IERUSALIM:
ÎNTÂMPINAREA PRUNCULUI IISUS
Veniamin MICLE

Î

ntâmpinarea lui Iisus Hristos la Templul din
Ierusalim, eveniment prăznuit de Biserica Ortodoxă
în fiecare an la 2 februarie, este istorisit pe larg de Sfântul
Evanghelist Luca; el relatează că, la 40 de zile după naştere, Pruncul Iisus a fost dus la Templu de Fecioara Maria şi
de Iosif, pentru împlinirea rânduielilor Legii Vechi. În
Templu, este întâmpinat de dreptul Simeon şi de proorociţa Ana. Potrivit tradiţiei, Simeon a făcut parte dintre cei 72
de înţelepţi, convocaţi la Alexandria, în secolul III î. Hr.,
de regele Ptolemeu II al Egiptului, pentru a traduce
Vechiul Testament în greceşte, traducere cunoscută sub
numele de Septuaginta. Când Simeon a ajuns la versetul:
„Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu” (Isaia, 7,
14), el a tradus „Fecioara” prin „Femeie”, pentru că i s-a
părut de neînţeles ca o fecioară să nască. Pentru necredinţa sa, Dumnezeu l-a legat să nu moară până nu-L va vedea
pe Cel născut din Fecioara. Prin urmare, în clipa în care La ţinut pe Iisus în braţe, Simeon avea aproape 300 de ani!
Bătrânul are atunci revelaţia că Pruncul este însuşi
Mântuitorul lumii şi rosteşte impresionata rugăciune:
„Acum, slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul
Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai
gătit-o înaintea feţii tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău, Israel” (Luca
2, 29-32). Proorociţa Ana era fiica lui Fanuel din neamul
lui Aşer şi avea 84 de ani; ea nu părăsea niciodată Templul,
şi alături de Simeon, a dat mărturie despre divinitatea
Pruncului.
În iconografie, scena care reprezintă ducerea Pruncului
la Templu, ni-L prezintă pe Iisus, fie purtat pe braţe de
Maica Sa, spre a-L oferi dreptului Simeon, fie ţinut în
braţe de bătrânul Simeon. În spatele Maicii Domnului, stă
cucernic dreptul Iosif, având într-o colivie două turturele,
aduse la Templu ca jertfă, potrivit Legii mozaice.

Proorociţa Ana, cea care L-a slujit pe Dumnezeu în
Templu din tinereţea sa, „în post şi în rugăciuni” (Luca 2,
37), este redată în spatele dreptului Simeon, având în braţe
un pergament pe care scrie: „Pruncul a întărit cerul şi
pământul”.
Întâmpinarea Domnului este una din cele mai vechi
sărbători religioase creştine, fiind menţionată documentar
în Memorialul de călătorie al pelerinei Egeria, care participă la ea, în Ierusalim, la anii 382–384, numind-o
„Quadragesimae de Epiphania”, întrucât pe atunci la
Ierusalim, Naşterea se serba încă la 6 ianuarie, odată cu
Botezul Domnului. Slujbe închinate acestei sărbători există întocmite de sfinţii episcopi Metodie din Patara (+312),
Chiril al Ierusalimului (+360), Grigorie Teologul (+389),
Amfilohie din Iconium (+394), Grigore de Nyssa (+400)
şi Ioan Hrisostom (+407); de la ultimul, s-a descoperit o
omilie inedită, rostită la Antiohia între anii 386–398.
La Roma, praznicul Întâmpinării Domnului a fost
introdus în 494 de papa Gelasiu, înlocuind vechea serbare
păgână a Lupercaliilor, care îl cinstea pe Pan, omorâtorul
de lupi (Lupercus) şi ocrotitorul turmelor. La catolici, sărbătoarea pune accent pe persoana Fecioarei şi se numeşte
„Festum Purificationis Beatae Mariae Virginis”, adică
Sărbătoarea Curăţirii Sfintei Fecioare Maria.
În Răsărit, praznicul a fost introdus în 526 de Împăratul Justin şi generalizat de Justinian. La anul 528, în timpul împăratului Iustinian, un cutremur mare a ucis mulţi
oameni în Antiohia. După această nenorocire au mai venit
şi altele: în 541 a izbucnit în Constantinopol o groaznică
epidemie de ciumă, omorând mii de oameni în fiecare zi;
atunci au început oficierea unor slujbe speciale, pentru
izbăvirea de necazuri, mai ales în timpul sărbătorii Întâmpinarea Domnului, iar ciuma a încetat. Astfel, pentru a
preamării pe Dumnezeu, Biserica a ridicat la un rang mai
înalt această sărbătoare; numeroşi imnografi, precum
Sfântul Andrei Criteanul (sec. VII), sfinţii Cosma de

Maiuma,
Ioan
Damaschin,
Gherman
al
Constantinopolului (sec. VIII) şi Iosif arhiepiscopul
Tesalonicului (sec. IX), au împodobit-o cu imnuri religioase de mare frumuseţe.
Templul din Ierusalim era locaşul sfânt al evreilor,
unde se oficiau slujbele, se citea şi se explica Legea şi
proorocii, fiind numit „Templul Domnului” (Evrei 9, 6).
El a înlocuit „Cortul Adunării” sau „Cortul Mărturiei”,
care fusese construit – după porunca lui Dumnezeu – din
lemn de salcâm; el avea două încăperi: Sfânta şi Sfânta
Sfintelor, despărţite printr-o perdea. În Sfânta se aflau
sfeşnicul cu 7 candele şi masa cu pâinile punerii înainte,
iar în Sfânta Sfintelor se aflau Altarul tămâierii şl Chivotul
Legământului (Testamentului) sau al Legii; în el se păstrau
– pe lângă vasul cu mană – şi toiagul lui Aaron, care odrâslise, şi Tablele Legii. Deasupra Chivotului, erau
„Heruvimii slavei, care umbreau altarul împăcării”
(Apocalipsa 11, 19) şi închipuia prezenţa lui Dumnezeu.
„Cortul adunării” (Ieşirea 29, 42) a fost primul sanctuar al
evreilor, de care s-au servit în pustie 40 de ani, purtândul cu ei până la statornicirea lor, în Palestina, în timpul regelui David. Acesta a găsit şi locul pentru templu, pe muntele Moriah, dar templul va fi construit de Solomon.
În jurul anului 967 î. Hr., regele Israelului, Solomon
(972–933), construieşte pe Moriah Templul pentru a păstra Chivotul Legământului – cunoscut sub numele de
„Primul templu din Ierusalim” Socrul său, regele Tirului
din Fenicia, îi procură materiale de construcţie, cedri şi
chiparoşi, arhitecţi, meşteri şi muncitori care completează
mâna de lucru evreiască.
Templu era una dintre cele mai măreţe construcţii
iudaice din antichitate, având un perimetru de aproximativ
1500 m.; el cuprindea: Sfânta, rezervată preoţilor; Sfânta
Sfintelor, despărţite printr-o perdea, unde intra numai
Arhiereul o dată pe an, de ziua Ispăşirii sau a Împăcării; şi
Locul Sfânt care privea întregul complex – teren, portice
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şi construcţii – locul unde se ţinea Sinedriul şi cele din
jurul lui, având o curte vastă, împrejmuită de un zid, accesibilă poporului. În faţa porticului, se înălţa Altarul jertfelor, iar în apropiere se afla „Marea de aramă”, un vas cu
diametrul de 5 m, care conţinea apa purificărilor. Curtea
era înconjurată de numeroase săli anexe care serveau ca
depozite pentru materialul de cult şi tezaur. Chivotul legii
se afla în Sfânta Sfintelor şi era împodobit cu ghirlande de
aur.
Primul Templu din Ierusalim a fost dărâmat în anul
587, de armatele regelui babilonian Nabucodonosor
(604–562 î. Hr.), care incendiază şi distrug Ierusalimul în
timpul cuceririi regatului Iudeei.
După 70 de ani de robie babiloniană, împăratul Cirus
cel Mare (559–530 î. Hr.) a permis evreilor reclădirea lui,
fiind cunoscut în istorie sub denumirea de „Al Doilea
Templu”, care constituia o copie modestă
a primului; edificiu strâmt şi vechi, a fost
mărit şi înfrumuseţat, începând cu anul
19 î. Hr., de regele Irod cel Mare al
Iudeei (37–4 î. Hr.). Regele a hotărât să
reconstruiască monumentul la o scară
amplă; el a lărgit colina Templului şi a
amenajat pe noul spaţiu o curte mărginită de porticuri: Piaţa celor care nu sunt
neapărat evrei, deschisă tuturor, evrei şi
neamuri sau păgâni. În spate, curtea era
izolată de spaţiul sacru printr-un zid mic
care îi avertizează pe cei care nu sunt
evrei să nu treacă de această limită, sub
ameninţarea cu moartea. Dincolo se înălţa zidul care înconjoară clădirea
Templului; el avea o poartă care se deschidea în curtea principală sau Piaţa
femeilor, singura parte a monumentului
unde erau ele admise. O nouă poartă permitea pătrunderea într-un spaţiu lung şi
îngust – Piaţa bărbaţilor, unde aceştia
asistau la cult; locul nu reprezenta decât o parte din curtea
care înconjura sanctuarul şi care se numea Piaţa preoţilor.
Acesta este Templul din vremea Mântuitorului, care,
exterior şi interior, cuprindea o suprafaţă de 5 ha de teren
(500.000 m²), situat pe o colină, în trei terase suprapuse.
Prima, care cuprindea aproape jumătate din toată suprafaţa, se numea curtea sau tinda neamurilor (păgânilor) şi era
sub cerul deschis, înconjurată de ziduri cu portice acoperite. În aceasta putea intra toată lumea, păgâni şi iudei. Aici
negustorii vindeau boi, oi, miei, turturele şi porumbei,
pentru jertfă. Şi tot aici stăteau şi schimbătorii de bani
(zarafii), care ofereau – contra monedei romane – moneda
sfântă, singura admisă la Templu. Sub porticele acestei

„curţi” cărturarii învăţau, iar fariseii discutau. Acest imens
dreptunghi era înconjurat de vaste portice cu câte trei rânduri de coloane la apus, nord şi răsărit, coloane care formau două tinde ale Templului, iar la sud erau patru rânduri
de coloane, formând trei tinde. Acest ultim portic, cu 164
de coloane şi cu un acoperiş „în forma unei basilici”, sculptat în lemn de cedru, se numea „Poarta Regală”. În partea
de nord se afla Korvana, adică sala de tezaur al Templului,
sau gazofilachia. Porticul occidental avea patru uşi în partea Tiropeonului şi o punte de legătură directă cu oraşul de
sus. O uşă deschisă în porticul oriental sau al lui Solomon
– uşa Susei – dădea înspre valea Cedron şi spre Muntele
Măslinilor, având o singură uşă mai mare şi mai împodobită decât celelalte, numită „Poarta Frumoasă”; aceste portice serveau de adăpost împotriva soarelui şi a ploii. Sub
unul din aceste portice a şezut Iisus, la doisprezece ani, în
mijlocul cărturarilor, ascultându-i şi întrebându-i
(Luca 2, 46).
Templul în care a învăţat Iisus Hristos, a fost distrus în anul 70 d. Hr., de
către armata romană condusă de Titus Flavius
Vespasianus, viitorul împărat roman (79–81) care, în
timpul domniei tatălui său,
a fost comandant suprem al
armatelor din Iudeea.
Singura amintire a măreţului edificiu este un zid din
terasa vestică, fiind cunoscut astăzi sub denumirea de
„Zidul plângerii”.
Întrucât
structura
Templului aparţine descoperirii făcute de Dumnezeu
lui Moise pe Muntele
Sinai, unde a primit „Tablele legii”, în viziunea iudaică –
cultivată mai târziu de Filon din Alexandria şi de Iosif
Flavius – capătă o interpretare simbolică, cosmică.
Coloanele de la intrarea în el simbolizau puterea lui
Dumnezeu, forţa Sa creatoare şi acceptul Său de a locui în
casa făcută de mâini omeneşti. În viziunea lui Solomon şi
a poporului evreu, Templul închipuia şi prefigura cosmosul; cele trei părţi constitutive ale lui: Sfânta Sfintelor,
Sfânta şi Pridvorul, aveau un simbolism profund în cosmologia iudaică, reprezentând cele trei elemente fundamentale ale creaţiei: cerul, pământul şi apa. Chivotul care,
în obscuritatea din Sfânta Sfintelor, a păstrat simbolul
Dumnezeului ascuns al lui Israel; heruvimii sunt cele două

13

puteri primordiale, cea creatoare, prin care sunt toate, şi
cea conducătoare care stăpâneşte lumea; Masa de aur este
puterea binefăcătoare; Tablele legii simbolizau cârmuirea
şi judecata. Cuvântul care se face auzit în mijlocul heruvimilor este Logosul, care stă pe scaunul puterii. Se poate
vedea aici o concepţie platonică, care se opune simbolicii
cosmice a stoicismului. Jahve este, în concepţia iudaica,
un Dumnezeu ascuns, care rămâne în obscuritate; El există înainte de lumea vizibilă, care este opera Sa. Marele
preot este iniţiatorul şi numai el are acces în lumea misterului ascuns. Filon, în interpretare sa are o concepţie originală, în raport cu simbolica cosmică a Templului; va
relua în schimb simbolica tradiţională, în interpretarea
celor două părţi ale Templului: Sfânta şi Pridvorul. Iosif
Flaviu, vorbind despre semnificaţia cosmică a Templului,
spunea: „Chivotul legii, cu elementele lui sacre, simboliza
natura universului”. Partea a treia a templului – Sfânta
Sfintelor – unde preoţii şi poporul nu aveau voie să intre,
ci numai arhiereul o dată pe an, era cerul care se deschidea
numai lui Dumnezeu, iar cele două părţi, Sfânta şi
Pridvorul, accesibile preoţilor, este pământul şi marea,
accesibile oamenilor (Antichităţi iudaice III, 6, 4; III, 7, 7).
Această cosmologie a Templului a fost preluată mai târziu
de literatura rabinică. Simbolismul comun va fi acceptat
ulterior şi de Părinţii Bisericii Creştine: veşmintele preoţilor şi arhiereilor simbolizând Universul, iar culorile vii şi
multiple ale lor, lumea alcătuită din mai multe elemente.
Mai nou, se discută intens despre reconstrucţia celui de
„Al Treilea Templu”. Numeroase organizaţii civice, cum
ar fi Mişcarea pentru restabilirea Templului şi rabinii independenţi, inclusiv rabinul Israel Ariel, şeful principal al
Institutului Templului şi lider al reînviatului Sinedriu condus de rabinul Adin Steinsaltz, au cerut să se ia măsuri
pentru a reîncepe sacrificiile pe Muntele Templului şi
reconstruirea Templului, însă rabinii curentului Ortodox se
opun încercărilor de a-l reconstrui. Şeful Rabinatului din
Israel chiar a emis un decret care interzice evreilor intrarea în zonă, datorită problemelor ritualului de puritate.
De asemenea, şeicul Abdulla Nimar Darwish, fondatorul Mişcării Islamice din Israel, a avertizat împotriva
oricărei încercări de a reconstrui Templul înainte de venirea lui Mahdi, echivalentul musulman al lui Mesia. Într-un
interviu, a declarat că, „atâta timp cât există un musulman
în viaţă, nici un Templu evreiesc nu va fi construit pe AlHaram Al-Sharif (Muntele Templului). Status quo-ul trebuie să fie menţinut, altfel va fi vărsare de sânge.”
În acest sens, vorbeşte şi arhim. Serafim Rose afirmând, cu privire la reconstruirea Templului, că: „Singurul
lucru care stă în calea evreilor este marea Moschee a
musulmanilor de acolo. Dacă aceasta va fi distrusă, este
foarte probabil că după aceasta va urma un război”.

REGIONALIZAREA-UN ALT MOD DE-A NE SCĂRPINA!?
Gheorghe SPORIŞ

R

eferitor la articolul despre regionalizarea
României, al lui Mihai-Silviu Chirilă, autorul îşi
pune şi pune câteva întrebări legate despre cum se va realiza aceasta?!
Citind articolul, pe care l-am considerat foarte
interesant şi incitant, în acelasi timp, am găsit de cuvinţă
să-mi exprim şi eu câteva păreri…Tot ceea ce scrie
autorul, care stăpâneşte foarte bine legislaţia şi mersurile
actuale ale Europei, înclin să cred, că aşa se va întâmpla.
Necunoscuta este aceea că, încă nu cunoaştem care va fi
sistemul de organizare: unde va fi sediul lor; cine le va
conduce şi cum vor avea aceştia legătura cu masele - cu
mine, cetăţeanul, şi eu, cum îmi voi exprima doleanţele?...
Nu ştiu! Oricum, eu, nu sunt de acord cu acest sistem
de fragmentare a ţării! Romania a mai avut parte de aşa
ceva - regiunile fragmentate în raioane... Cu acel prilej sau
dezvoltat capitalele regiunilor - vezi Piteştiul, în
comparaţie cu Râmnicu Vâlcea!... Unde va fi capitala
regiunii? la Craiova?! Zona de nord, cea de sub munteareal în care se află şi Ramnicul, nu are nici pe departe
preocupările şi obiceiurile celor din zona de câmpie.
Fiecare euroregiune, dacă tot se face, trebuie ca ea să
ţină cont, în primul rând, de modul de viaţă al oamenilor,
de obiceiuri, tradiţii, activităţile de zi cu zi, mijloacele
tradiţionale de existenţă, resurse etc. Adică, zona de şes câmpie să formeze o entitate administrativă bine
delimitată, iar zona de deal şi de munte, altă entitate.
Cu câţiva ani în urmă, nu prea demult, cred că francezii
au fost iniţiatorii unei altfel de împărţire administrativă a

Europei, prin regionalizarea acesteia după criteri de relief.
Proiectul fiind gândit special pentru zonele montane.
Adică, desfiinţarea actualelor judeţe printr-o noua
delimitare administrativă, unind grupuri de munţi sub
aceaşi administraţie, cum ar fi spre exemplu, zonele
premontane şi montane ale judeţelor: Vâlcea, Sibiu, Gorj,
Alba şi o parte din Hunedoara, sub aceeaşi, şi aşa mai
departe, pe întregul lanţ carpatic şi cel montan european...
Cu zona de şes ar fi trebuit să se întâmple la fel, cum
ar fi: Câmpia Româna sau o parte din ea, la un loc,
Dobrogea, Moldova ş.a.m.d. De ce? Acestea numai aşa
puteau să fie funcţionale şi exploatate superior. Foarte rar
cel de la câmpie îl va înţelege pe cel de la munte şi-i va
cunoaşte cu adevărat problemele. Peste tot, în Europa şi-n
lume, locuitorii zonele montane au cam aceleaşi preocupari de baza: turismul de vara şi cel de iarna cu toate cele;
creşterea animalelor şi valorificarea produselor ce derivă
din această activitate. Legat de aceasta intră şi
administrarea păşunilor specifice zonelor înalte –
subalpine şi alpine; o altă activitate specifică şi nu ultima
este aceea de administrarea silvică a pădurilor, cât şi celelalte activitati forestiere - exploaterea lemnului, în regim
silvic şi prelucrarea superioară a acestuia.
La această oră, nu mai sunt în temă cu finalizarea
acestui proiect… Ştiu în schimb, că, la întâlnirea de la
Căciulata au fost prezente vreo 10 ţări, care au agreat
această formă de împărţire administrativă. Cunosc
problema, fiind şi eu prezent cu o expoziţie de fotografii
cu imagini realizate în spaţiul montan românesc.
Binenţeles că, la acest important Forum, “Gran Montana”,
pentru ca aşa s-a numit, a fost prezentă şi conducerea

judeţului de la acea vreme. Oranizatorul acestui forum a
fost Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Vâlcea.
Legat de regionalizare, a-şi mai avea un scurt comentariu, care vine în sprijinul celui dinainte. Am făcut parte
din comisia de autorizare de mediu a domeniului schiabil
de la Vidra-Ob. Lotrului - cel care deja s-a realizat:
"Transalpina Schi Resort", şi, ne aflam, cred, la a
unsprezecea sau a dousprezecea întâlnire din cele
şaptesprezece câte au avut loc până când această investiţie
a fost aprobată de către Agenţia de Protecţie a Mediului a
Regiunii 4, Sud-Vest Oltenia… Agenţia de la Vâlcea
căzuse de acord cu realizarea investiţiei, dar, nu era
suficient! Această aprobare trebuia supervizată şi aprobată
de cei de la Craiova. La una dintre aceste prime întâlniri,
observand că, una dintre cele patru doamne (venite de la
Craiova) se tot punea de-a curmezişul, combătând orice
argument prezentat de proiectant (în persoana d-lui arh.
Mihai Prădatu) am găsit de cuvinţă să intervin: "Doamnă
dragă, nu ştiu cine sunteţi şi ce calitate aveţi, dar am
abservat că în această adunare sunteţi un fel de “Gică
Contra”! Nu vă convine nimic! Observ că pe domnul
arhitect aproape ca l-aţi redus la tăcere! Cred că nimeni
din această sală, exceptându-l pe domnul profesor Ploaie,
care este aici de faţă, nu cunoaşte zona mai bine ca mine!
Dacă este cineva, să se ridice şi să mă contrazică! Nu aveţi
dumneavoastră cum să ştiţi, de acolo de unde creşte grâul,
cum creşte şi se taie pădurea pe la noi! Imediat în
vecinătate perimetrului unde se va amenaja pârtia s-au
tăiat sute de hectare de pădure şi nimeni nu s-a sesizat! iar
acum ne cramponăm, pentru că un neprofesionist a trasat
o linie de delimitare peste culmi şi peste văi, afectând, vezi
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doamne, un un mic colţ al rezervaţiei “Natura 2000”! Dacă
cei de la Protecţia Mediului-de la centru-ar fi cunoscut bine
zona montană şi ar fi ştiut că limitele arealelor şi parcelelor
de pădure se trasează pe muchii, creste, culmi şi pe firele
văilor, nu ar mai fi avut loc atâtea dezbateri (unele atingând foarte mulţi decibeli) pe marginea unui colţ din
arealul protejat, pe care l-ar fi atins “stadionul de zăpadă”.
Această denumire aparţine lui Horia Gheorghe Gologan,
inginer proiectant din Braşov, autorul proiectelor mai multor pârti de schi din România şi primul care a studiat, în
urmă cu 20 de ani, domeniul schiabil al munţilor Latoriţei
şi Parângului de nord-est, împreună cu o echipă din

Ministerul Turismului din care a făcut parte şi subsemnatul, în calitate de ghid. În urma acestor prospecţiuni, au
reieşit pe schiţele sale de proiect un număr de şaptisprezece
« stadioane de zăpadă » cu tot atâtea mijloace de transport
pe cablu.
…Ne fiind în temă cu aceste elementare cunoştinţe,
întrunirile pentru autorizare s-au prelungit exasperant de
mult. Au fost nevoie de şaptesprezece întâlniri până când
doamnele de la Craiova au catadicsit să elibereze
autorizaţia de mediu. Părerea mea este că, respectivele
doamne - diriguitoarele protecţiei mediului pe acest areal
al Olteniei s-au opus realizării acestui proiect care, azi, se

numeşte, “Transalpina Schi Resort”.
Doamna pe care eu o interpelasem era chiar şefa
Agenţiei de Protecţia Mediului de la Regiunea Sud-Vest
Oltenia, Craiova.
NOTA:
Dacă această regiune se va realiza şi întreaga
administraţie se va muta la Craiova, cam în acest gen vor
fi rezolvate treburile noastre, ale celor care trăim la
munte!!!

IN MEMORIAM

DR. MIHALCEA CONSTANTIN, MEDIC PRIMAR VETERINAR
Vasile GREVUŢU

L

a 21 ianuarie 2013, bunul nostru coleg ar fi
împlinit frumoasa vârstă de 75 ani, dar timpul nu a
avut răbdare, trecându-l în lumea veşniciei la vârsta de
numai 63 ani, în primăvara anului 2001, în urma unor
suferinţe la care nu li s-a găsit leac. A plecat dintre noi tocmai atunci când era mai necesar atât familiei, cât şi profesiei.
La vârsta trecerii în cele veşnice era un om format
profesional, plin de carte, după ce toată viaţa a dat
importanţă maximă pregătirii profesionale. A colaborat cu
dr. Ion Şofletea, primul Şef de Laborator, cel care a construit laboratorul veterinar, care l-a dotat şi a pregătit
seriile de specialişti şi care i-au secondat pe medicii veterinari din teritoriu în stabilirea diagnosticelor şi
instituirea măsurilor sanitare veterinare.
Dr.Mihalcea Constantin, o fire nu prea vorbăreaţă,
uneori chiar emotiv,dar perseverent în tot ce întreprindea.
A fost şi rămâne în sufletele noastre ca una din
personalităţile profesionale sanitare veterinare de

excepţie. Fiu al preotului de o mare cultură creştină,
şlujitor a celor sfiinte, Marin Mihalcea şi al Constantinei,
din comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea, care au
adus pe lume trei fii (Marcel, Alexandru şi Constantin), pe
care iau crescut şi educat cu încredere în cele sfinte,
oferindu-le o educaţie aparte, pentru fiecare. Bunul nostru
coleg dr. Mihalcea Constantin, după terminarea claselor
primare în comuna natală, a urmat cursurile Liceului
Lahovari din Rm. Vâlcea, după care în anii 1960-1966, a
fost student la cursurile de zi ale Facultăţii de Medicină
Veterinară din Bucureşti, unde s-a remarcat printre
studenţii merituoşi. Primul loc de muncă după absolvirea
facultăţii în judeţul Vâlcea a fost Circumscripţia Sanitară
Veterinară Galicea, pentru perioada 1966-1975, unde a
desfăşurat o activitate deosebită, şi unde cunoştiinţele
bogate teoretice s-au împletit cu cele profesionale,
concretizate în măsuri de eradicare a unor boli cronice precum tuberculoza, leucoza enzootică bovină şi altele, care
erau surse de îmbolnăvire pentru animale şi om.
Rezultatele activităţii de prevenire şi combatere a
bolilor la animale şi păsări la circumscripţia Galicea, l-au
recomandat pentru a fi promovat la Direcţia Generală
pentru Agricultură şi Creşterea Animalelor, unde o

perioadă de 5 ani s-a ocupat de una dintre cele mai importante specii de animale cu pondere însemnată în
zooeconomia judeţului-specia bovină. Măsurile sanitare
veterinare de creştere a bovinelor în condiţii intesive, prin
mecanizarea şi electrificarea principalelor lucrări (administrarea furajelor, evacuarea dejecţiilor, mulsul mecanic),
precum şi măsurile sanitare veterinare severe au condus la
eradicarea tuberculozei în judeţul Vâlcea, înlăturând sursa
de îmbolnăvire a consumatorilor de lapte, mai ales a copiilor. Meticulozitatea, activitatea concretă, nivelul de
pregătire acumulată îl recomandă pentru activitatea de
laborator, unde îşi desfăşoară activitatea de peste 20 de ani
în calitate de şef de laborator, director adjnct şi director al
instituţiei veterinare judeţene în anul 1998. Căsătoria cu
domnişoara Cernătescu Maria, medic psihiatru-specialist
de certă valoare profesională, a reîntrgit o familie de
profesionoşti în domeniul medical şi veterinar, aducând pe
lume doi urmaşi, pregătiţi în aceleaşi domenii ca şi părinţii
lor. La data de 27 aprilie 2001, sufletul lui bun a trecut în
lumea celor drepţi, cu regretul familiei, colegilor şi
prieteniror.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Sub semnul dragostei pentru Râmnic

GALA PREMIILOR FUNDAŢIEI CULTURALE „VÂLCEA 1”

Al. Popescu Mihăeşti

Arhiepiscopiei Râmnicului ş.a. Pregătită minuţios şi
an în an/ Din ban în ban/ Să
condusă cu însufleţire de preşedintele Fundaţiei,
mai trăim contemporani/ Că nu
manifestarea a avut o mare încărcătură emoţională şi s-a
e alta de trăit/ Decât în fel de
desfăşurat într-o atmosferă cu totul de excepţie. Premiile
om cinstit/ Şi-o naştere a douareprezintă o recunoştinţă a
n cer/ Peste născutul efemer./
cetăţii faţă de creatori, iar
Fântâni cu apa ca vioara/ În ele
principalele
criterii
de
se scufundă ţara/ Şi-o scoatem
acordare au fost talentul,
toţi cu o găleată/ Şi-o dăm pe
vocaţia şi valoarea artistică.
jgheab la lumea toată”...Felix
În cadrul festivităţii au fost
Sima l-a rugat pe Emilian
decernate nouă categorii de
Frâncu să publice o carte a lui
premii. Premiul de excelenţă
Teofil Frâncu, străbunicul său,
„Petre
Bardaşu”
pentru
care a fost prieten cu Mihai
Emilian
cercetare istorică s-a acordat
Eminescu şi, nu de puţine ori
Frâncu
înaltului
ierarh
Emilian
în divergenţă! dar Eminescu,
Lovişteanul; acelaşi premiu,
Doru iubind ardelenii, l-a stimat pe
ex aequo, a fost decernat
Moţoc T. Frâncu, cei doi întâlnindu-se
Forumului
Cultural
al
adesea...Felix a fost aplaudat la
Râmnicului, care a editat, cu
scenă deschisă pentru toate
sprijinul
financiar
al
vorbele pe care le-a rostit, în
Consiliului Judeţean Vâlcea,
taina poeziei...
„Enciclopedia
Judeţului
Pentru
activitatea
Vâlcea,
volumul
II
–
desfăşurată în plan european,
localităţile urbane”, o lucrare
pictorul Constantin Neacşu a
Ion
valoroasă,
realistă,
în
primit premiul de excelenţă
Cîlea
coordonarea lui Ion Soare,
Felix „Constantin Iliescu” pentru
vicepreşedinte al Forumului
Sima arte vizuale. Meda Stanciu,
Cultural.
solistă a Filarmonicii „Ion
Talentatului scriitor Doru
Dumitrescu”, din Râmnicu
Moţoc, membru al Uniunii
Vâlcea - înfiinţată în 1995, a
Scriitorilor din România, i s-a
obţinut premiul de excelenţă
conferit premiul de excelenţă
„Ion Dumitrescu” în domeniul
„Dragoş Vrânceanu”, pentru
muzicii, iar actriţei Cătălina
cartea de proză scurtă
Sima, de la Teatrul „Ariel”
„Catedrala pierdută” şi pentru
Râmnicu Vâlcea, i s-a înmânat
Georgiana
volumul „Bust de femeie în
premiul de excelenţă „Goange
Poenaru
lumină astrală”; acelaşi preMarinescu”, în domeniul artei
miu, ex aequo, i s-a acordat poetului Felix Sima, care a
spectacolului. Premiul de
mulţumit în felul lui, atât de personal, pentru distinţie, exclenţă „Teodor Bălăşel” pentru cultură populară a fost
recitând versuri create ad hoc pentru Gala Premiilor: „Din atribuit ceramiştilor Marieta şi Sorin Giubega din Horezu,

Constantin Neacşu

iercuri, 13 februarie 2013, la Grand Hotel
Sofianu din Râmnicu Vâlcea s-a desfăşurat ediţia
a XV-a a Galei Premiilor Fundaţiei Culturale „Vâlcea 1”,
pentru anul 2012.
Înfiinţată în urmă cu 16 ani de
actualul primar al municipiului
Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu,
împreună cu soţia sa, Droseta
Frâncu, Fundaţia s-a afirmat în
viaţa culturală şi a realizat multe
lucruri bune pentru urbe.
Crescut şi educat într-o familie
de intelectuali, Emilian Frâncu
Droseta
este o personalitate plurivalentă,
Frâncu
care s-a remarcat şi în domeniul
promovării valorilor culturii
naţionale,
prin
numeroase
iniţiative, pe care le-a avut în calitate de senator în Parlamentul
României, iar ca primar al
Râmnicului acordă o atenţie
deosebită vieţii spirituale, care
cunoaşte o emulaţie.
La eveniment a participat o
asistenţă numeroasă, selectă,
formată din intelectuali de marcă,
specialişti din domeniul culturii şi
învaţământului, creatori de frumos,
parlamentari
vâlceni
( Adrănel Cotescu, Dan Niţu,
Cristian Buican, Constantin
Rădulescu,
Aurel
Vlădoiu),
consilieri judeţeni şi municipali,
primari, angajaţi şi colaboratori ai
Mihail
postului „Vâlcea 1”, reprezentanţi
Ştefănescu
ai mass- mediei vâlcene etc.
Au fost prezenţi
Mircea
Nadolu, prefectul judeţului Vâlcea, subprefectul Aurora
Gherghina, Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean
Vâlcea, P.S. Emilian Lovişteanu-episcop vicar al

P.S. Emilian Lovişteanu
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care au cucerit numeroase distincţii la
Târgul Ceramicii Populare „Cocoşul de
Hurez”, ajuns la a 42-a ediţie. Tinerei
Alexandra Dicu de la Şcoala Populară de
Artă şi Meserii Râmnicu Vâlcea i s-a înmânat premiul pentru debut artistic. Premiul
special pentru management cultural i s-a
conferit Doinei Migleczi, director al
Teatrului „Ariel” Râmnicu Vâlcea. Premiul
„Cornel Frâncu” pentru opera omnia
promovat de Fundaţia „Vâlcea 1” în
memoria părinţilor lui Emilian Frâncu i-a
revenit lui Gheorghe Diaconu, cunoscut

etnolog şi folclorist, pentru o viaţă pusă
cu pasiune şi destoinicie în slujba
conservării şi promovării culturii
populare, în ţară şi în Europa. De
asemenea s-au acordat şi premii ex.
aequo şi alte premii speciale pentru
alcătuirea şi aplicarea unor proiecte
europene în domeniul artei în Râmnicu
Vâlcea.

Meda Stanciu
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Frâncu, căruia îi spunem şi noi un călduros „La Mulţi
Ani!” Cei premiaţi şi ceilalţi vorbitori au apreciat că
Emilian Frâncu a făcut foarte multe lucruri bune în
politică, în cultură, iar acum şi în administraţie,
transmiţându-i mesaje şi urări de suflet, din suflet. Am
asistat la un act de cultură autentic şi am petrecut o seară
minunată, graţie eforturilor organizatorilor acţiunii.
Forumul Cultural al Râmnicului şi Asociaţia Seniorilor
urează Fundaţiei Culturale „Vâlcea 1” activitate rodnică,
în continuare, şi realizări de excepţie!

În mod fericit, acordarea distincţiilor
Fundaţiei „Vâlcea 1”, a coincis cu ziua
de naştere a fondatorului ei, Emilian

Gh. PANTELIMON

GHEORGHE PUIU RĂDUCAN:
„DE-ALE LUI GHEORGHE/DES GEORGES”
Elena TRIFAN (SUA)

„D

e-ale lui Gheorghe”,
volumul de poezii al lui
Gheorghe Puiu Răducan, apărut la
Editura Lumina în 2010, prefaţat de
academicianul Mihai Cimpoi şi
tradus în limba franceză, este o
amplă definiţie lirică a personalităţii
poetului în raport cu timpul, cu
locurile natale, cu Universul, cu
iubirea, cu semenii, cu viaţa şi cu
moartea.
Titlul volumului ne trimite la un
filon ţărănesc, modest, dar şi
ironico-sentenţios.
Autorul recurge la un truc literar,
plasează titlul poeziei la sfârşit
pentru a menţine treze atenţia şi
curiozitatea cititorului.
Poezia îşi trage seva din peisajul
Olteniei natale, în care se mai
păstrează încă vestigiile romanităţii: piciorul podului de la
Drobeta, apa râului Olăneşti şopteşte despre soldaţii
romani care îşi adăpau caii din ea, un peisaj în care
frumuseţea şi parfumul florilor de salcâm, crini şi
anemone se transformă în cuvinte.
Poetul se autodefineşte ca fiind alcătuit din contraste:
”Îs Gheorghe, /cel care intrigă prin încăpăţânare,/calmează
prin concesii,/renunţă când învinge,/şi suspină când
râde./” (Îs Gheorghe)
Marea lui dorinţă este de a se convinge de
credibilitatea lumii, pe cale sinestezică, apărând mai

CUGETĂRI
M.SPORIŞ

S

inea? Adâncime de taine şi tâlcuri puse straturi,
straturi în cercurile … infernului, altul decât cel
damnat de ignoranţă. Ca să te dumireşti… trebuie să te
scobori în infern. Au făcut-o cu mult înaintea noastră şi
ne-au povestit-o cei ce şi-au explicat căutarea: Ulise,
Orfeu, Heracles, Iisus Hristos… Dante. Fiecare om în
căutarea de sine coboară în lumea reală cu stratificarea
ei… ciudată, apoi se mai uită şi în oglindă să vadă şi alte
oglindiri. Când ajung să-i dea de capăt căutării (câţi oare
ajung acolo?!) sunt puţini cei care nu amuţesc, primind
blestemul să-şi ispăşească clevetirea. Exemplele luate, la
întâmplare mai sus, vorbesc despre acest lucru.
Sinele? Ardere, urcuş spiralic , în cercurile de
deasupra numite şi ceruri, tot atâtea câte numără în
oglindă şi străfundurile. Aflăm acest lucru de la Dante,
după ce se va fi… purificat de infern cu ajutorul…
inchiziţiei, adică instituţia cenzor a tuturor schimbărilor
de direcţie (aici de fapt doar inversare a sensului!).
Ca să poţi arde ai nevoie de combustibili şi mult cer.
Arderea este permanentă lucrare a stihiilor, în care aerul
suflat şi răsuflat însufleţeşte. Dar motorul interior al
vieţii înseamnă şi ceea ce arde (să vorbim aici de hrana
pământului!) şi scânteia, foc interior permanent, prealabil, cât soarele este pe cer, dar toate acestea sunt legate
şi mânate să facă după o poruncă dinainte rostită şi după
o voinţă fermă, consecventă în regularitatea ei.

degrabă în ipostaza unui Toma
Necredinciosul decât a Sfântului
Gheorghe în lupta cu balaurul: „Să
creadă ce aude,/Să audă ce vede/Şi
să vadă ce crede.”(Îs Gheorghe)
Deşi e plecat din lumea satului
în care s-a născut, poetul nu apare
în ipostaza unui dezrădăcinat, ci
dimpotrivă este în căutarea
propriilor rădăcini şi a restabilirii
legăturii
cu
strămoşii,
rememorează
imagini
ale
copilăriei,
precum
casa
părintească, un spaţiu securizant
care îl proteja de întunericul nopţii,
carele care treceau „fie la moară/fie
la bâlci”, reînvie jocurile
copilăriei, uneori de un realism
dur.
Sufletul lui oscilează de la
candoarea faţă de un peisaj pur,
binecuvântat de Maica Domnului
la suferinţa provocată de o lume bântuită de întuneric,
„mătrăgună,/venin/şi ocară”. Speranţele poetului sunt
distruse la pătrunderea în Noul Mileniu în care în loc de iz
de liliac alb, lămâiţă ori mărgăritar a găsit doar nedreptate,
sacrificii, durere, „nori de furtună”, „miere otrăvită”,
incertitudini, tendinţă spre bestializare, valori răsturnate,
hoţie, „îmbuibaţi feroce”, „furnici otrăvitoare” ce se
hrănesc cu hrana rece a oropsiţilor şi stresul zilnic din
cauza căruia îi „furnică arterele cerebrale” şi „scoarţa
cerebrală se-ntinde spre casant.”
Un personaj al acestui tablou social, realist şi
dezumanizant este cerşetorul de la poarta bisericii căruia

Gheorghe Puiu Răducan îi dedică unul din puţinele
portrete din literatura română. Agresat de „apropiaţii
prieteni” poetul ar vrea să devină o figură geometrică pe
care, probabil, le va fi mai greu să o distrugă într-o luptă
de „Care pe care!”.
În poezia „Trişti” se imaginează în ipostaza unui
călător care bate la porţile oraşului ce nu i se deschid, ceea
ce îi umple sufletul de durere revărsată în boabele de rouă
ale ochilor trişti.
Poetul trăieşte neputinţa de a se adapta „otrăvitelor
timpuri... moderne” şi rămâne închistat în propriul
conservatorism, static şi anchilozant.
Unul din motivele centrale ale volumului este trecerea
timpului care aduce cu el îmbătrânire şi moarte în plan
universal şi uman.
Întregul Univers poartă însemnele suferinţei şi ale
morţii: soarele plânge în asfinţit, luna are lacrimi fierbinţi,
Terra este „înnegrită la suflet”, negura nopţii este de
smoală, soldaţii şi licuricii iau forme de cruci, troiţe şi
biserici se îndreaptă către cimitirul bisericii, ale cărui cruci
sunt „obosite,/moarte,/dar şi proaspete.”
Sufletul poetului se sincronizează cu acela al
Universului: în asfinţitul care plânge este cuprins de frică,
tristeţe şi deznădejde, trăieşte „drama cosmică/ a furtunii
negre”, „cu melancolie” ascultă „mocăneasca ploaie”,
gândurile îi încărunţesc, este apăsat de răceala timpurilor,
asemenea lui Arghezi are impresia că moartea îi bântuie
prin orgradă şi prin odaie, ameninţându-i fiinţa „cu satârul
din ambele mâini.”
Singurele forme de salvare pot fi iubirea, ruga către
Dumnezeu sau creaţia al cărei judecător va rămâne tot El,
neîndurătorul Timp, poetul însuşi punându-şi întrebări
asupra consacrării sau nonconsacrării sale literare.

Între cele două rotiri de cercuri (straturi şi ceruri)
stă osia, trecând axis mundi, chiar prin buricul nevăzut,
numai în aparenţă tăiat de mamă, să poată dărui tatălui
partea sa de rod.
Două contrarii unite o vreme şi… dezlegate, pentru
sensul căutării , unul cu rost.
Vremea căutărilor, pentru a lega la loc… jumătăţile,
este căutarea în, şi de lumină, este viaţa însăşi în trăirea
ei. Ce poţi găsi în adâncul adâncului? Stelele cerului, cu
atât mai strălucitoare, cu cât este mai în afund
cercetătorul. Luceafărul însăşi, stigmatizat de pofta
măririi, arde în focul veşnic al străfundului.
Atingerea scopului este liman, contemplaţie, contopire numite repaus, sau zi de duminică. Ne topeşte
focul tartarului, dar şi prea marea apropiere de … soare.
Despre cele două jumătăţi, numite în fel şi chip de
trăitorii tuturor vremilor vorbesc numele, şi chiar,
înainte de tăierea ombilicului… prenumele.
Primul dă seamă de străbunii, puşi la temelia
substraturilor, cărora le va duce vestea.
Prenumele este adus de un arhanghel, la timpul précis consemnat în calendarele cu sfinţi. El este semnul
cerului pe care îl vom purta …sub soare.
Când îţi rosteşti numele şi prenumele, obligatoriu în
dualitatea lor, eşti! Te vădeşti (ce frumos constată aici
limba noastră: văd + eşti!) persoană cu unicitatea unei
rădăcini şi a unui moment, précis, pe circumferinţa
trasată de soare pe pământ. Poţi spune ,doar atunci, că
eşti cel ce eşti, vădindu-ţi partea de dumnezeire, cum
constată un psalm al înţeleptului.
Ca să răsai, să ieşi din ascundere trebuie să descui
din interior, uneori să spargi, să erupi sub presiunea

sorocului anunţat demult în cer. Imediat, cel ce te
aşteaptă cu braţele desfăcute îţi dă acreditarea prin
numele încredinţat.
Te înconjori apoi cu toate numele rostite, pentru că ceea
ce numeşti iei în posesie. O lume întreagă de-a împrejurul
tău şi tu centrul acesteia. Cercuri, peste cercuri, lumea îşi
pune vârstele.
La un moment dat, pe culme, braţele nu mai pot
cuprinde şi atunci, chiar la apusul soarelui le împreuni,
orizont închis, şi în roata lor te prăvăleşti în noaptea de
dincoace a lumii déjà îmbrăţişate.

VASIAN MIRCESCU
FLORI…

Pe postul lor de magi
Prin raza cea aleasă

…Îmi vine câte-un gând
Tresar adesori
Şi mă trezesc plângând
De tine şi de flori...

Raza cea din petale
Iluminând feeric
Spre dorurile tale
Dincolo de-ntuneric

De frunze din copaci
Din vaiet de petale
De pomişori buimaci
Prin dorurile tale

De tine şi de flori
Mă mai trezesc plângând
Tresar adeseori
Cu florile în gând...

De trandafirii dragi
De prinprejur de casă

Călimăneşti, iulie 2012
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melomanii din judeţ şi nu numai de ei.
Pe scenă a urcat şi un alt nume de rezonanţă în
muzica populară, Dumitru Margine, care a avut
şansa să cânte de-a lungul carierii sale artistice
alături de nume celebre, printre care Lucreţia
Ciobanu, o interpretă strălucită a cântecului
scriitor şi artist plastic, editor al
păstoresc. O impresie bună a făcut şi Lucreţia
unor
publicaţii
culturale
Goagea, care vine din Roşiile, comuna natală a
binecunoscute
şi
apreciate.
marii doamne a cântecului popular românesc,
Atmosfera a fost electrizantă,
Maria Ciobanu.
interpreţii fiind răsplătiţi cu
Dintre tinerii vâlceni, adevărate flori ale cânbinemeritate aplauze. De aceeaşi
tecului
popular s-au remarcat Andreea Dobre,
apreciere s-au bucurat formaţiile şi
Romică
Vâlceanu, Radu Condurache şi alţii.
soliştii vocali vâlceni. Este vorba
Conform
propriilor mărturisiri, soliştii care au
Ioan Horia Horăscu
despre renumitul Grup vocal
încântat publicul la Prundeni, şi-au cules melodiile
„Mândrele” din Prundeni, care aşa
cum remarca prof.Corneliu Roşianu este o formaţie tânără, din satul natal, din zona în care au copilărit şi le-au trecut
care cântă din „inimă pentru inimă” şi păstrează cu prin filtrul sufletului lor. Toţi au un respect deosebit pentru
cântecul, portul şi dansul popular românesc, iar
inimile iubitorilor de folclor vibrează când
George Nucă, trei Mândre şi Ana Maria Iorga
ascultă acest gen de muzică. Într-adevăr, cum
spunea poetul Nicolae Labiş, veşnicia s-a
născut la sat, iar satul românesc rămâne
păstrătorul tezaurului nostru folcloric, al
tradiţiilor populare. Cântecul uneşte suflete şi
trebuie să rămânem uniţi prin cântec.
De asemenea am constatat cu multă
satisfacţie că, în mod lăudabil, primari din
judeţul nostru se implică direct, în mod activ, în
actul de cultură, fiind convinşi că acesta are o
Dumitru Margine
contribuţie însemnată la propăşirea ţării. Se

PRUNDENI - CAPITALA CÂNTECULUI
POPULAR ROMÂNESC!
Gh. PANTELIMON
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ntr-o organizare ireproşabilă, pe 2 şi 3 februarie 2013,
la Centrul de Cultură şi Educaţie Zăvideni, care
aparţine Ateneului Sătesc Prundeni s-a desfăşurat Gala
Cântecului Românesc. Organizatorii, Primăria Prundeni,
Societatea Naţională pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
„Spiru Haret” şi Televiziunea România de Mâine
(TV H2.0) au oferit sutelor de spectatori două concerte de
muzică populară de excepţie. Directorul artistic al programului, nimeni altul decât primarul Ion Horăscu, un mare
iubitor al cântecului popular a iniţiat şi alte manifestări de
succes, cum sunt Festivalul vinului şi Glasul cântecului
românesc.
Realizatorul şi prezentatorul galei a fost vâlceanul
George Nucă, un interpret de valoare, apreciat de public.
Cele două spectacole aniversare de televiziune au fost
dedicate cunoscuţilor şi îndrăgiţilor interpreţi de muzică
populară, Ion Lupu şi Marcu Nicolici, care au fost
înconjuraţi de prieteni dragi, de un public minunat, plin de
căldură şi sensibilitate şi aplaudaţi la scenă deschisă, pen-

Primarul Prundeniului şi
fam. Ioan Barbu

Dumitru
Miuţă

Ion Lupu

Grupul Haiducii din Amărăşti
tru tot ce au realizat în cariera lor muzicală.
Cocheta sală de festivităţi din Zăvideni,
dotată modern, cu televiziune cu circuit inchis a
devenit neîncăpătoare, iubitorii de folclor,
urmărind ore un şir evoluţia unor mari interpreţi
ai cântecului popular românesc, dar şi a unor
copii şi tineri care bat la porţile afirmării.
Organizatorii au invitat peste cincizeci de
interpreţi, nume importante ale folclorului autentic, cum sunt: Maria Loga, Vasilica Dinu,
Nineta Popa Ionescu, Maria Ghinea, Ioana State,
Tudoriţa Gorjanu, Alina Ceuca, Valentin Sanfira, Mioara
Raica, Constantin Ceaşu, Irinel Popa, Ana Maria Iorga,
Ana Maria Cârjan, Alin Pavelescu, Neta Soare şi mulţi
altii. Printre spectatori i-am remarcat pe scriitorul şi ziaristul Ioan Barbu, director general, al primului cotidian particular din România -Curierul de Vâlcea, prieten apropiat al
edilului Ion Horia Horăscu, pe Simion Petre Cichirdan,

Grupul Rapsozii Oltului

cuvine să subliniem că şi de
axceastă dată Ion Horăscu a Corneliu Roşianu
fost o gazdă extraordinară.
Ce am văzut, ce am trăit şi simţit la Prundeni ne
întăreşte convingerea că „tot ce-i românesc nu piere
şi nici nu va pieri”.

Dumitru
Sprâncenatu,
sfinţenie portul popular. Cunoscut în judeţ şi în ţară este şi
Grupul vocal „Haiducii” din Amărăşti, din care face parte
între ai săi
şi primarul comunei, Constantin Drăghici, un animator
veritabil al vieţii culturale. O bună impresie artistică a făcut
şi Grupul vocal „Rapsozii Oltului”, care uneşte valori
reprezentative din Râmnicu Vâlcea, veteranul formaţiei
fiind Constantin Sprâncenatu.
De asemenea a impresionat publicul
spectator cu vocea sa melodioasă şi prin
prezenţa scenică, talentatul Dumitru
Ziar de cultură realizat de SC INTOL SRL
Miuţă, cunoscutul realizator şi prezenEditura INTOL - PRESS.
tator al emisiunii de televiziune „La
fântâna lui Miuţă”, cel laureat al
Petre CICHIRDAN
concursului „Floarea din grădină”, cel Director:
Consilier
editorial:
Constantin
POENARU
care ,,cu multă răbdare şi pricepere
Senior
editor:
Arhim.
Veniamin
MICLE
descoperă şi formează tinere talente din
Colaboratori:
Felix
SIMA,
judeţul nostru. „La fântâna lui Miuţă”
Mihai SPORIŞ,
este una dintre cele mai longevive emiVasile GREVUŢU,
siuni de folclor din Vâlcea, care de
Titi Mihai GHERGHINA
peste zece ani, promovează cântecul
Simona Maria KISS
popular adevărat, apreciat de
Denisa IACOB

Gheorghe PANTELIMON
Adina DUMITRESCU

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

Tipografia „PETRAS”, Râmnicu Vâlcea

Tehnoredactare computerizată: Bogdan CICHIRDAN.
Corector: Leontina RUS
Adresa: Calea lui Traian 169, bl. 5, sc. E, ap. 3
Tel/Fax: 0250.736615, 0350.401254, 0746.029824,
E-mail: cichirdan@yahoo.com
Parteneri media: www.globalartfusion.com, Revista
Interferenţa Artelor, www.publiconline.ro, www.publictv.ro, www.pcichirdan.go.ro
Preţ: 3 lei

