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FILOTEI DE LA
COZIA

Printre călugării cărturari ai Mănastirii Cozia îl întâlnim şi
pe Filotei monahul. Acesta a fost una şi aceeaşi persoană cu

Filos, grec de origine, şi a avut funcţia de logofăt al lui Mircea cel
Mare la începutul domniei sale, perioada 1386-1392. Hrisoavele
date de Voievodul Mircea în aceşti ani au fost redactate de Filos.
Printre acestea se află şi hrisovul din 20 mai 1388, în care, pentru
prima oară localităţile Călimăneşti şi Jiblea sunt atestate
documentar.

Filos şi-a exercitat funcţia de logofăt prim la începutul anului
1392. La 8 ianuarie 1392 a fost redactat ultimul hrisov în care mai
apare logofătul Filos. După această dată cancelaria lui Mircea cel
Mare a cunoscut ca logofăt pe Baldovin N. Aldea.

Filos a renunţat la înalta funcţie de logofăt şi s-a retras la
Mânăstirea Cozia. Aici el s-a călugărit şi a primit numele de
Filotei. În perioada 1400-1437 el a redactat opera sa intitulată
„Pripealele la toate praznicele împărăteşti şi ale Născătoarei de
Dumnezeu şi la toţi sfinţii şi preacuvioşii părinţi şi la marii
mucenici aleşi şi la toţi sfinţii aleşi, care se cântă cu psalmii aleşi,
când se cântă polieleul, începând cu cea de a opta zi a lunii sep-
tembrie. Facerea lui din Filotei monahul fost logofăt al lui Mircea
Voivod”.

Filotei monahul petrecând în această mânăstire şi participând
la „muncile divine” a observat că la privegherile din ajunul
praznicelor împărăteşti şi ale sâmbetelor cu polieleu, o anumită
„piesă imnigrafică” din slujba utreniei lipseşte, sau chiar dacă
există, nu-l satisface conţinutul ei. Familiarizat cu cuprinsul
psalmilor şi fiind înzestrat cu talent muzical, Filotei, în jurul anului
1400 s-a apucat să implinească această lipsă, alcătuind o „ poezie
imnografică” prin care a devenit cel mai vechi dintre cărturarii
noştri, truditori pentru un început de literatură românescă. El
îmbogăţeşte câteva polielele, înlocuind vechea pripeală „aleluia”,
care se cântă ca psalmi aleşi printr-un tropar, creaţie proprie,
păstrându-i însă vechea numire de pripeală. Contribuţia lui
liturgică a plăcut şi a fost primită şi cântată în scurt timp în toată
Biserica de limbă slavă din Balcani şi până la Moscova. Termenul
de pripeală vine de de la slovonescul „pripeati” care înseamnă a
cânta, a repeta; pripeală este un fel de refren, o repetare a ideii
principale din imnul cântat. Cu privire la limba în care au fost
scrise, părerile cercetătorilor sunt împărţite: Melchisedec (1823-
1882) episcop al Romanului ne spune că Filotei şi-ar fi scris
pripealele în limba română şi după aceea le-ar fi tradus în limba
slavă. Tit Simedrea (1886-1971) mitropolit şi istoric este de altă
părere; el afirmă că acele pripeale au fost redactate la început în
limba greacă şi tot Filoftei le-a pus pe arte muzicale bizantine. 

Pripealele au pătruns mai întâi în slujba liturgică de la
Mănăstirea Cozia, iar de aici   s-au răspândit în mânăstirile din
ţările româneşti şi apoi la toate neamurile slave ortodoxe.

În anul 1536 au apărut într-un Sbornic editat la Veneţia de sâr-
bul Bozidar Yurovic; în 1586 au fost tipărite în Psaltirea din
Vilnius. În secolul al XVII-lea apar în 6 ediţii succesive ale
Psaltirei tipărită la Kiev. Pripealele lui Filotei au fost tipărite şi în
limba română. Mai întâi în anul 1580 în Sbornicul tipărit de
diaconul Coresi la Sebeş în Transilvania; în Psaltirea de la Govora,
în anul 1637, în limba română şi apoi în Psaltirea tipărită la Buzău
în 1703 şi în Catavasierul tipărit la Râmnic (Vâlcea) în 1715. Până
în anul 1830 aceste Pripeale au avut 72 de ediţii.

Răspândirea extraordinară a acestor pripeale dincolo de
hotarele Ţării Româneşti l-au determinat pe istoriograful George
Ivaşcu să afirme că „Filotei monahul de la Cozia este primul
nostru scriitor de circulaţie internaţională”.

Gheorghe MĂMULARU

EMIL LUNGEANU:
ICOANE ŞI SCRIPTURI

Mobilizare remarcabilă la Biblioteca Judeţeană,
scriitorul Emil Lungeanu, din Bucureşti, şi-a

lansat cartea „Icoane şi scripturi”, o culegere de „critici
duminicale” apărută în 2012 la Editura Rawex Coms,
Bucureşti...Cartea are câteva cuvinte de întâmpinare
sub semnătura lui Aureliu Goci („...un tânăr aspirant la
gloria literelor care a demonstrat rare disponibilităţi
pentru diverse formule de creativitate literară” ), Ionel
Nicula („Orice asociere cu alţi autori şi maniere este
riscantă, căci Emil Lungeanu sfidează toate tiparele
cunoscute, toată opera sa purtând pecetea unei
personalităţi debordante şi ieşite din tipicuri bătătorite”
sau, cum spunea însuşi autorul la lansarea cărţii sale,
„trebuie să fac critică în mod original, în manieră
personală, fiindcă de lucruri comune, nu are nevoie
nimeni!”. Mai adăugăm la aceste referinţe şi pe cele ale
lui Florentin Popescu: „Nu mă
îndoiesc că dincolo de prezenţa şi
firea omului, cei ce se vor apleca, azi
sau în viitor, asupra cărţilor lui Emil
Lungeanu vor avea serios de lucru
pentru a-i putea judeca opera
polivalentă şi cu mesaje profunde în
spiritul adevărului şi al dreptăţii.”
Alte consideraţii: „rafinament şi
nonconformism, eleganţă stilistică şi
umor” (Alex Ştefănescu); „combină
gluma cu erudiţia” (Horia Gârbea);
„talentul cu geniul” (Adrian
Mihalache); „o arhitectură interioară
ca la teatru” (Nicolae Georgescu);
„dotat cu un simţ special al cuvintelor
(Mircea Ghiţulescu); „un monstru”
(Paul Everac) ; „un enciclopedist, un
mânuitor de idei, de contexte
intelectuale de primă mână, cu un
umor suveran şi cu o foarte mare
ştiinţă a fluidităţii frazei, un stilist redutabil” (Henri
Zalis). 

La întâlnirea de la Biblioteca Judeţeană, modera-
torul, Ioan Barbu, a trecut în revistă cărţile scrise de
Emil Lungeanu, făcând aprecieri şi dând citate...”O
lume în care şi câinele dă din coadă la vederea unei
bancnote”. Doru Moţoc, fin observator, a făcut câteva
aprecieri care subliniază mai accentuat personalitatea
invitatului...”Trăiesc o mare plăcere, Emil Lungeanu a
realizat în cadrul UNITR-ului o reprezentaţie, marca
Moţoc, în care interpreţi au fost Radu Beligan şi Dan
Puric, visul meu de o viaţă fiind să-l văd pe Beligan
jucând într-o piesă de-a mea! (...) Va veni o zi  când o
să vă lăudaţi că l-aţi cunoscut pe Emil Lungeanu (...) Se
spune că totul s-a terminat la Nichita Stănescu! nimic
mai fals, există foarte multe personalităţi cu care
România se poate lăuda şi care trebuiesc urmate...Emil
Lungeanu este una dintre aceste personalităţi! Mai
mult, şi el are acelaşi crez! Emil Lungeanu are o cultură
enciclopedică, are totul la îndemână din a face dintr-un
fapt aparent mai puţin lipsit de interes, un fapt de mare
importanţă, real, fiindcă are mijloacele necesare...”

Ion Horia Horăscu: „Salut şi eu, alături de „Nenea”,
pe cei doi mari scriitori! Noi, la Prundeni, ne învăţăm
copiii cum să vizioneze un film, dându-le filme! cum să
vadă un spectacol de teatru, aducând în comună specta-
cole de teatru, biletele de intrare fiind suportate de

Primărie; trebuie să avem grijă de viitorul consumator.
Cu Emil Lungeanu ne-am cunoscut acum doi ani la
„Rotonda plopilor aprinşi”, care are o zi de desfăşurare
la Prundeni, sperăm ca din acest an să facem la
Prundeni două zile din această grandioasă manifestare
cu participanţi de valoare din ţară şi de peste
hotare!...Şi eu, şi Doru Moţoc, am scris pe vremuri la
Scânteia Tineretului, aşa că avem ceva experienţă şi o
tot atât de mare plăcere pentru publicistică...Cu mare
satisfacţie îmi amintesc perioada cenaclurilor literare
prezidate de Doru Moţoc (anii 70 n.n). Astăzi, a doua zi
de Ziua mondială a poeziei mă  aşteptam să particip la
o lansare de carte de poezii, şi nu de critică literară...
Dar este minunat şi aşa, cartea şi biblioteca fiind două
dintre domeniile vitale ale vieţii...”

Emil Lungeanu: „Mă bucur atât de mult că sunt aici
cu dumneavoastră, la lansarea acestei cărţi...fiindcă la
noi, în capitală-adevărată junglă - toţi îţi sar la gât, şi

numai despre literatură nu poate fi
vorba; avem câteva întâlniri la
Uniunea Scriitorilor, şi atât; iată,
la dumneavoastră, nu mă
deranjează nici măcar o eroare de
presă, când, la Curtea de Argeş, la
CIC-ul lui Gh Păun, a apărut un
comunicat: din partea oamenilor
de cultură din Vâlcea participă
George Rotaru şi...Emil
Lungeanu! Da, sunt onorat să
particip la această lansare la
Biblioteca dumneavoastră! Iarăşi,
ca să zic ceva de jungla
bucureşteană, la propriu, dacă
treci pe zebră şi nu eşti atent, rişti
să fii spulberat de un Jaguar care
merge cu 160 km pe oră! (...) În
această junglă, cartea devine un
obiect de tortură în loc să fie o uşă
deschisă, către ceva!....Personal,

nu agreez numele acordat mie, de critic literar; nu-mi
place termenul! Eu scriu despre alţii în deplină
libertate, fiindcă aşa vreau, şi nu că vrea altcineva
(bravo maestre, aşa trebuie să se facă critica, şi nu ca la
vernisajele şi cărţile de artă, expoziţiile de artă, unde
criticul răspunde solicitării artistului, denaturându-i aşa
zisa creaţie în faţa gurilor cască n.n). (...) Când nu ai
treabă muza te părăseşte, şi te trezeşzi cu ea la uşă, când
ai treabă... Este o mare sărbătoare pentru mine să-mi
lansez cartea între aceste personaje deosebite, mari!
cum sunt acestea de lângă mine (prezidiu n.n): Ion
Horia Horăscu, Ioan Barbu şi Doru Moţoc!

*
Consemnarea noastră referitoare la carte: Icoane şi

scripturi sau „critici duminicale” a apărut în editura
menţionată mai sus şi în îngrijirea Ralucăi Tudor,
directorul editurii; este formată din două părţi:
„Iconostas” şi „Lecturi recente”, ambele, formate la
rândul lor din eseuri, aşa cum le arată şi tilurile,
referitoare la teme de cele mai înălţătoare sensuri: capi-
tolul „Iconostas” (Paul Everac, D.R.Popescu, Doru
Popovici, Henri Zalis, Dumitru Prunariu, Mircea
Eliade, Eugen Ionescu...) şi altele (capitolul II) mai
comune, care sunt alcătuite în urma lecturilor...recente,
şi care sunt mai mult situaţii de caz, şi mai puţin ţin de

Petre CICHIRDAN
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CARTE ÎN MEMORIA LUI
CORNELIU TAMAŞ

În cursul lunii februarie, anul curent, la
Arhiepiscopia Râmnicului, în cadrul unui ciclu de
mai multe manifestări, a fost lansată cartea „Valachia
Cisalutana-Oltenia istoricului Corneliu Tamaş”,

Editura „Fortuna”, 2013, o ediţie îngrijită de Eugen
Petrescu şi în tehnoredactarea lui Ovidiu-Valentin
Ciorobea şi corectura Anei Maria Udrescu. Cartea a
fost publicată sub egida Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor „Regina Maria” , Centrului de Cercetări
Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa” şi cu sprijinul financiar
al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea. Portretul
lui Corneliu Tamaş, de pe copertă, este o reproducere
a picturii în ulei semnată de Violeta Scrociob. O
reuşită tipografică, realizată pe baza datelor de arhivă
a biografiei scriitorului şi cercetătorului vâlcean, cel
care a realizat investiţia (PIF 1982) din centrul
Râmnicului, Arhivele Statului, şi care, are în plus una
din cele mai importante şi valoroase opere de artă a
mozaicului românesc: „Lupta de la Posada-1330”,
magnifică realizare în piatră spartă, de diferite culori,
de către artistul plastic Ervan Nicogosian...

„RIGOLETTO”, DE GIUSEPPE
VERDI, LA RÂMNICU

VÂLCEA!

LUNI 11 MARTIE 2013, ORA 19.00
SALA „LAHOVARI”
„RIGOLETTO”- Giuseppe Verdi

Orchestra simfonică a Filarmonicii
Teatrul Liric din Craiova
Dirijor: Alexandru Iosub

Distribuţie:
Liviu Iftene (Ducele de Mantua)
Lucian Petrean (Rigoletto)
Diana Ţugui (Gilda)
Sorin Drăniceanu (Sparafucile)
Mihaela Popa (Maddalena)
Rodica Dinişoară (Giovanna)
Ioan Cherata (Monterone)
Victor Dimieru (Marullo)
Marian Dăbuleanu (Borsa)
Adrian Grădinaru (Contele de Ceprano)
Mihaela Leonte (Contesa de Ceprano)
Aura Dudu-Poenaru (Pajul)
Regia artistică: Kerstin Jacobsen, Arabela
Tănase
Concert-maestru: Meda Stanciu
Scenografia: Kerstin Jacobsen, Răsvan
Drăgănescu
Regia tehnică: Mihaela Grama
Maestru de cor: Lelia Candoi
Maestru corepetitor: Corina Stănescu, Maria
Cristina Stan
Maestru de lumini: Roberto Bujor
Sufleur: Viorica Tomuş

TEATRUL MUNICIPAL „ARIEL”:
„CĂSĂTORIA”

DE N. V. GOGOL (1809-1852)
Europa secolului XVIII îl impune pe Carlo Goldoni

în actul de perfecţionare a teatrului, personajele
sale, părăsind alura de paiaţă a teatrului de stradă-
Commedia dell Arte-încetăţenit încă din secolul XV  şi
ajunsă atât de bine până la el şi după... Personajele arată că
se pricep la negustorie, şi, părăsind mimica, se dedau la
fine replici şi monologuri care să le ateste inteligenţa.
Acest teatru al lui Goldoni exploatează trainic comedia,
căci oamenii care plătesc sunt bogaţi, construiesc scene,
construiesc oraşe şi după atâta muncă trebuie să se...distre-
ze! De asemenea, indiferent ce li se întâmplă în viaţă ei au
dreptul la o clipă în plus, de trăit, prin intermediul comicu-
lui care prevede şi urmează...tragedia. Au învăţat aceşti ita-
lieni de la marele rege al teatrului şi poeziei, Shakespeare,
care este sinonim cu filosofia şi psihologia, că acolo unde
este râs este şi plâns, şi mai mult decât la el râsul trebuie să
înăbuşe plânsul...În primele decenii ale secolului XIX-lea,
pe scenele ruseşti predomină producţia franceză, abun-
dând în vodeviluri şi melodrame  romantice. În acea
perioadă se petrece o puternică mişcare de trezire  cultu-
rală şi naţională, în care un rol important îl juoacă lenta
ascensiune  a  burgheziei... Piesa „Căsătoria” caracteri-
zează într-o desfăşurare scenică amuzantă şi plină de
vervă, clase medii sociale cu comportarea lor, folosind o
comică voiciune descriptivă şi un simţ burlesc al spiritului
de comedie (pliant spectacol). Nu numai pe scenele ruseşti
se întâmplă acest lucru, ci tot estul Europei se umple de
asemenea spectacole fiindcă în şcoala franceză vin să stu-
dieze mulţi tineri emancipaţi din această parte a Europei, şi
aici, primesc învăţătura să meargă în patriile lor ca să-şi
adapteze ştiinţa-învăţătura în creaţii care să oglindească
propriile istorii-realităţi. Teatrul lui Gogol surprinde cum
nu se poate mai nimerit această realitate a societăţii ruse
din începutul de secol XIX, personajele sale din
„Căsătoria” având anume un deliciu în intonaţiile proprii;
ele, dovedind şi isteţime, şi o anume nepăsare, care, în
cazul însurătoarei-măritişului, devin critice...E bine, lumea
trăieşte din negustorie, din adminisraţie, din limbi străine,
lumea e la datorie, datorie cu şi fără pălărie, nimeni nu vrea
tragedie;... ceva ca la Cehov, „Livada de vişini”-la alt dia-
pazon, dar şi vremuri-capitalism imberb, la Gogol, finalul
fiind invers ca la Cehov, şi la fel ca la Goldoni: de mâine o
luăm de la capăt! Personajele lui Gogol, din „Căsătoria”,
interpretate admirabil, se supun realităţilor, dar  le şi subli-
niază... „Oho, râsul e lucru mare! De nimic nu se teme
omul mai mult decât de a fi luat în râs!” (N.V. Gogol)! „A,
dacă ai lua buzele lui Nikanor Ivanovici şi le-ai adăuga la
nasu’ lui Ivan Kuzmici; şi să mai luăm ceva din aerele lui
Baltazar Baltazarovici şi, poate, să adăugăm la asta şi cor-
polenţa lui Ivan Pavlovici, atunci m-aş hotărâ pe loc”
(Agafia Tihonova). Da, aşa spune tânăra-şi nu prea oferită
în această căsătorie, Agafia Tihonova, precum într-o socie-
tate ca acea visată de  „Mură-n gură”: i-ar fi dorit pe toţi
(pretendenţii) întrunul şi în nici un caz numai unul.
Anucikin-Baltazar Baltazarovici (care nu-şi doreşte decât o
parteneră care să vorbească franţuzeşte), actorul Gabriel
Popescu, smulge zâmbete şi aplauze tot timpul cât umblă
pe scenă, şi mai mult nu vorbeşte, decât vorbeşte...
Mestecău-Ivan Kuzmici, actorul Alin Păiuş face şi el un rol
de zile mari-atât cât îi permite acesta, un rol parcă născut
pentru el...Jumarov-Ivan Pavlovici-Dan Constantin poate
reuşeşte unul din marile sale roluri de teatru-admirabil pe
întreg parcurs. Un rol greu are Roxana Filip-în postura
Agafiei Tihonova-feminin (între feminin şi femeiesc),
făcându-i faţă în posturi mai mult decât dificile...
„Omul...cum e omul?” întreabă Jumarov, şi îi răspunde în
pliantul de sală, regizorul Aurel Palade: <<Lumea lui
Gogol este o lume grotească ce se chinuie să se plieze pe
calapodul unei societăţi dependente de convenienţe.
Spectacolul oferit de „Căsătoria” lui Gogol ţine să ne vor-
bească despre dubitavitatea fiinţei umane mereu duale,
mereu contradictorie, unde masca ipocriziei funcţionează
ca o plaşotă salvatoare...Şi asta din frica de a fi ea
însăşi...Omul gogolian, nu este laş! El doar are curajul să
nu se hotărească>>  Şi credem că regizorul bucureştean a
reuşit un spectacol de nota zece şi cu ajutorul lui Bogdan
Constantin, Anca Şerban şi Rebeca Ene, Ionuţ Vlaşcu...
„V-aţi pusără în gând să vă bateţi joc de noi? Ce, am ajuns
de râsul vostru?”(Arina Panteleimonovna, sărind cu sabia
pe masa sub care se ascunde Kociakariov) ... „Ascultă,

Ivan Kuzmici, nu te încăpăţâna, drăguţule, însoară-te
acum!” (Kocikariov, acest mediator în cererea în căsătorie
a lui Podkoliosin, gata să se sacrifice pe el în încercarea de-
a o convinge pe  Agafia...)... „Ei, cum era viaţa mea de bur-
lac? Ce făceam eu? (...) Dacă aş fi un rege undeva, aş da
poruncă să se însoare toţi, ca în ţara mea să nu existe nici
măcar un om neînsurat.” (Podkoliosin, vrăjit, după primul
contact cu Agafia)... „Şi uite, că în sfârşit, mă aşteaptă o
schimbare de situaţie! Au să mă ia, au să mă ducă la bise-
rică...apoi au să mă lase singură cu un bărbat” (Agafia
Tihonovna, gata să primească oferta, căci, nu aşa, vârsta o
îndeamnă la treburi mai pragmatice)....Comicul lui Gogol
este unul realist, constă în fapte-întâmplări adevărate, este
de situaţie, şi, nu îşi are originea în umorul verbal: după
cum am văzut, un regim verbal cât mai aproape de coti-
dian...

“- Ah, ce m-ai speriat! Ai spart oglinda şi încă pe asta
în care nu se vedea nici un fir de păr alb.

- Va să zică ţi-ai pus în gând să te însori şi te ascunzi de
mine.

- Fleacuri, nici nu-mi trece prin minte să mă însor”
(Podkoliosin şi Kocikariov)

… Podkoliosin este un funcţionar imperial, ajuns flăcău
tomnatec, un om moale, visător şi mai ales leneş. Un fel de
Oblomov, nu în lene, ci în a lua decizii fiindcă amândoi
sunt capabili de visare…Parcă s-ar însura şi el, mai ales că
toţi îl bat la cap cu asta, dar parcă e prea mare efortul. În
abstract căsătoria i se pare realizabilă, în concret însă,
Podkoliosin nu e în stare să facă nici măcar primul pas,
pînă la trăsură. Fiind un om comod, orice schimbare a
felului său de viaţă îl înspăimântă şi preferă să viseze cea-
suri întregi pe divan cam cum ar arăta viaţa lui de om
căsătorit.

Trupa de la Ariel, prin regizorul Aurel Palade, a reliefat
bine societatea rusă de la începutul secolului XIX, a exe-
cutat un Gogol realist-chiar prea realist-o comedie de

situaţie, deşi, exceptând scenele cu Gabriel Popescu-alias
Baltazar Baltazarovici, nu s-a avut parte de râs. Credem că
regizorul Palade, chiar nu a vrut să sublinieze efectiv latu-
ra de comedie a piesei, ci mai de grabă să pună în evidenţă
starea de convieţuire în societete, anume societate-una a
naşterii marelui Imperiu rus în care popoarele vor fi ţinute
sub obroc după modelul poporului rus, în dauna marilor
valori, puţine, dar destule ca număr, care au impresionat
lumea...Piesa nu exprimă decît sugestiv tensiunea
dramatică a realităţii (libertatea individului-dependenţa sa
de poziţia în societate-servici la stat) binele ei imediat,
lăsând comediei numai partea de substrat greu-uşor de
suportat asupra idealurilor legate de dragoste şi familie.
Văzând piesa vrei să spui imediat: la aşa vremuri, aşa
oameni, spectatorul, bucurându-se că a văzut-o,
bucurându-se că nici nu a durat aşa mult, că a avut de unde
veni, şi, că, iată, astăzi e mai deştept fiindcă l-a cunoscut
pe...Gogol!

pcickirdan
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Un spectacol reuşit artistic; vocile au plăcut
publicului; mişcarea de scenă, cum era şi
normal, având de suferit! Nouă ne-a plăcut

chiar şi în lipsa spaţiului-orchestra simfonică
pe aceeaşi scenă cu cântăreţii şi figuranţii. În
urmă cu o lună, Orazio Baronello a condus

concertul „Verdi 200” cu uverturile la operele
lui Verdi. Instrumentiştii, atunci, având spaţiu
vital şi un dirijor nestânjenit de actori, au
impresionat în aceste uverturi. Credem, în
continuare, că se poate încerca, ca la radio, ca
opera din Craiova să producă operă în
concert...Cu alte cuvinte soliştii să fie aşezaţi
în faţă având ştimele în mână, corul şi
figuranţi pe locurile coriştilor, orchestra şi
dirijorul, ocupându-şi locurile obişnuite, din
simfonic!...Ar ieşi spectacole bombă!
Melomanii simfonicelor, nu sunt aceiaşi cu ai
muzicii de operă! Dar în opera concert, da!
Vâlcenii, vor şi operă!

ALEXANDRU POPESCU
MIHĂEŞTI SĂRBĂTORIT

LA ARHIEPISCOPIE

Subprefectul Aurora
Gherghina între Al

Popescu şi Ion Soare

Primarul Emilian
Frâncu elogiază

sărbătoritul

Pr. C. Cârstea

Gh.
Cărbunescu

Şt. Stăiculescu şi 
Ion Popescu Longin

Ion Rădoi

CRONICĂ  LA  ROMANUL  „GENEZA
UMBREI” AL SCRIITOAREI 
SILVIA DRUMEA BALCANU

Scriitoarea Silvia Drumea Balcanu munceşte şi
locuieşte de mulţi ani în Italia. Este o femeie

frumoasă, cu ochi stelari şi statură de dacă, cu multe vieţi în
ea, cu experienţă multiplă şi diversificată în fiecare din
aceste vieţi şi cu-n temperament vezuvian. E trup şi suflet
ataşată de nobila reînviere a dacismului, participînd la toate
cele 13 Congrese de Dacologie cu documentate şi
interesante comunicări.  Dacă n-ar fi aşa, nici n-ar fi putut să
conceapă şi să scrie un roman aşa de complex, palpitant şi
clocotitor de fapte reale, înmiresmate şi cu imaginaţia
conştientă a unui scriitor talentat . Nu degeaba doctorul
Napoleon Săvescu, preşedintele societăţii „Reînvierea
Daciei” şi director fondator la revistei „Dacia magazin” în
prezentarea făcută romanului diagnostichează chirurgical:
„Felicitări. De mult nu am mai citit un text în care autorul să-
şi înmoaie condeiul în propriul lui sânge”, iar profesoara
Mariana Terra, redactor la „România Jurnal”, din New York,
didactic îi pune nota: „Romanul Silviei Drumea respiră
realism de substanţă...şi aduce un dramatic expozeu narativ
care cucereşte cititorul convingându-l de talentul ei
excepţional”. 

La astfel de aprecieri, deşi succinte, scrise pe coperta a 4-
a a romanului, eu ce-aş mai putea să adaug? Şi totuşi!  

Scriitoarea nu întâplător a ales titlul  roamnului „Geneza
umbrei”, deoarece ea plasează acţiunea pe 2 planuri diferite,
separate de două mii de ani în timp imaginar, dar şi real, un
plan narativ petrecându-se în anii cuceririi Daciei de romani,
iar al doilea se desfăşoară în zilele noastre. Ambele se
interferează prin dubla ipostază a personajului principal,
deşi sunt separate de două mii de ani, fiind învăluite de
umbra genezei, adică de procesul de naştere şi formare a
celor două popoare, italian şi român. Greu îţi dai seama care
umbră a genezei a influenţat, din haosul şi zbuciumul istoriei
celor două popoare, apariţia şi vechime lor, a Romei asupra
Daciei, sau a Daciei asupra Romei. Personajele sunt aşa de
bine conturate prin cuvinte, încât le vezi cu ochii minţii, le
simţi  permanent în preajma ta şi de nenumărate ori intri tu,
cititorul, în jocul dialogului scris cu talent de Silvia Drumea.
Şi tu, cititorul, discuţi cu Decebal, cu Anna, nepoata sa, cu
Derzelas, prietenul dac al ei, cu Traian împăratul, precum şi
cu Rodica şi cu Alfredo, personaje contemporane.

Descrie cu un deosebit talent atmosfera şi depravarea din
Roma a acelor ani 110-125, şi apoi o plasează la fel de bine
în zilele noastre, dându-ţi seama că de 2 mii de ani în Italia
această atmosferă nu s-a schimbat decât foarte puţin.
Femeile luate ca sclave erau la discreţia totală a cuceritorului
roman, aşa cum e descrisă viaţa şi suferinţele Annei, nepoa-
ta lui Decebal, care ajunge, deşi avea numai 15 ani, amanta
lui Traian, fiind singura care mai trezeşte în el şi pofta
sexuală pentru femeie, el fiind  homosexual convins, avân-
du-l ca amant chiar pe dacul Derzelas. Apoi Anna, fiind
sclavă, e dăruită generalului Quinto Marcio Turbone, care,
în vârstă fiind şi hârşit prin nenumărate războaie, manifestă
calităţi de om bun şi înţelegător, faţă de situaţia Annei, iar în
zilele noastre, prin reţeaua mafiotă de carne vie, Rodica este
victima peştilor români care „muncesc” în Italia şi devine
prostituată de lux.    

Scenele de amor sunt descrise atât de amănunţít,
mergând până la detaliu intimităţii, încât mort să fii şi tot ai
tresăriri de virilitate, deşteptâd în cititor, indiferent de sex,
poftele spiritului şi ale cărnii ce stau în stare latentă, iar cele
două personaje feminine principale, Anna, nepoata lui
Decebal, şi Rodica cea devenită bacantă într-un bordel de
lux, sunt personificarea suferinţei ce le îndură o femeie
ajunsă într-o astfel de situaţie. Ce-i frumos, că până la urmă
ambele femei au parte de 2 bărbaţi care se îndrăgostesc de
ele , de Anna  generalul roman Marcio Turbone, iar de
bacanta Rodica bogătaşul Alfredo, ca dovadă că suferinţa
ajunsă la paroxism şi îndurată cu stoicism, este răsplătită, în
final, cu darurile fericirii. E bine că acţiunea romanului se
termină în acestă notă optimistă, arâtând că viaţa merge mai
departe, cele două femei sunt gravide, deci dătătoare de
viaţă, deşi pe Turbone îl plaseasă iarăşi pe câmpul de luptă,
iar Alfredo este accidentat de o maşină.

Sunt mai multe pagini de roman demne de remarcat, dar
rechizitorul Annei, de la pag.238 şi 250, făcut armatei şi
poporului roman, în faţa generalului Turbone, este caustic,
plin de ură şi revoltă: „De fapt sunteţi o naţie de nimic, o
adunătură de hoţi şi ucigaşi, sunteţi superiori doar prin faptul
că ştiţi să măcelăriţi oameni...fără discernământ bătrâni,
copii, femei! Legiunile voastre ucid şi pradă pe unde trec...şi
pentru ce? Pentru a face din Roma capitala lumii...sau
întregului Univers cum vă place vouă să vă umflaţi în pene,
de ce trebuie să fie condusă de un netrebnic beţiv şi pedofil
cum e Traian. Guvernul pe care-l aveţi este o găoace în care
cei mari se lăfăie în lux, risipă şi desfrânări...iar poporul se
preosupă doar de serbările date pe gratis, în cinstea zeilor
voştri caraghioşi, în care nu crede nimeni cu adevărat...trei
sferturi din locuitorii acestei Rome Imperiale au fost sau
sunt sclavi”. 

Portretul şi caracterizarea făcută împratului Traian,
descriindu-l ca un beţiv şi un depravat (şi cred că aşa a fost
Traian), este demnă de pus în manualele de istorie. Nu
degeaba, nu ştiu care Papă, prin anul 400 e.n. i-a dat jos
statuia de pe Columnă, că nu merita să stea acolo, şi acolo a
pus statuia Sfântului Petru.

Romanul are numai 6 capitole. Bine ar fi, ca la o
reeditare - şi e necesar s-o facă cât mai curând - să mărească
numărul capitolelor, în aşa fel încât să separe, mai distinct,
cele două perioade de timp despărţite de două mii de ani.
Trebuie, de asemenea, să arate care a fost realitatea istorică,
în sensul că podul de la Dorobeta-Tr.Severini, nu a fost con-
struit de romani, ci de daci. Sunt mărturii istorice de dată
recentă. E suprătoare cacofonia „ca copiii” de la pag.256,
rândul 4 de jos în sus, iar cuvântul „aţi” (verb auxiliar) şi
„îmi” (pronume personal, persoana I singular, cazul dativ),
nu se scriu cu cratimă. De vină a fost, de bună seamă, corec-
torul, care nu apare în caseta tipografică a cărţii. Aceste mici
greşeli nu scad, absolut cu nimic, din valoare inestimabilă a
roamnului. Îi doresc Silviei Drumea Balcanu să-şi reediteze
cât mai curând romanul, căci se impune într-un tiraj mai
mare  şi să-l găsim de vânzare şi-n librării din România şi
Italia, nu numai la Congresele de Dacologie. Sănătate şi ver-
ticalitate, Silvia!

Ştefan I. STĂICULESCU

„GLORIA” DE ANTONIO
VIVALDI, LA FILARMONICĂ!

În Sala „Lahovari”, pe 04 martie 2013,
s-a desfăşurat concertul curent din

actuala stagiune, 2012-2013, cu un
program atractiv, alcătuit din trei lucrări
foarte frumoase: „Codex Caioni” de
Doru Popovici, Concertul pentru pian şi
orchestră, la patru mâini, de Leopold
Kozeluch, şi „Gloria” de Antonio
Vivaldi. A dirijat, orchestra simfonică a
Filarmonicii, Florian-George Zamfir din
Craiova; a participat Corul „Eufonia” al
Filarmonicii, dirijat de Mihail Ştefănescu. Cum spuneam, un
concert foarte frumos-constituit, bine dimensionat, care a
mulţumit publicul meloman. „Codex Caioni” a cuprins doar

trei părţi: „Dans zglobiu”,
„Cântarea Voievodesei Lupu”,
„Dans valah” ceea ce a făcut ca
serata muzicală să se desfăşoare
fără pauză, fapt foarte indicat,
acum, când Filarmonica nu mai
dispune de spaţiu pentru pauzele
de spectacol. Credem că
Municipalitatea trebuie să ia
degrabă măsuri pentru remedierea
situaţiei! căci, protecţia

consumatorului, şi a muncii, nu permit ca un om să stea
nemişcat mai mult de patruzeci şi cinci de minute... „Codex
Caioni” s-a mai cântat, destul de recent, cu Florin Totan, în

Florian George
Zamfir



4 martie 2013CULTURAvâlceană

Itinerar cultural
...ŞI LA SUPCA, 

AL. POPESCU 80!

Familiile Pantelimon şi Dinescu

Ion Luca, Al. Popescu, Ioana Popescu şi Adrian Şuiu

Marinela Capşa
lângă sărbătorit

Nicolae Dobrică, Ion
Soare şi Familia Gorjan

PLUS ŞI MINUS

Se dă bătaie unui proiect de vis al vâlcenilor: se
construieşte în ritm destul de vioi Pasarela care va
exclude celebra, în înjurături, barieră a Vâlcii, peste
Olt! Primarul Emilian Frâncu îşi cere public scuze
râmnicenilor pentru deranjul produs de şantier!
Felicitări! ...Dar sufletul ne lăcrimează! căci s-a demo-
lat atât de repede celebra Gară CFR a Râmnicului, ca

A dispărut vechea Gară CFR

Lucrările la Pasarelă merg bine...

octombrie 2012, sarcina orchestrei şi dirijorului din această
seară fiind mult mai uşoară...Dar, cele trei fagmente fiind
foarte cunoscute, şi sarcina melomanului de a fi atent a fost
mult diminuată. În fond contează ce fac momentan cele
două entităţi, orchestra şi dirijorul, care, spunem noi s-au
achitat cu brio de această sarcină a începutului...părând a fi
o metodă mai veche, şi benefică, aceea ca fiecare concert
să cuprindă o lucrare românească!...Ei, dar după vigurosul
„Dans valah” din Codex Caioni” a urmat echilibratul-
frumosul-tonalul-iată clasicul! concert pentru pian şi
orchestraă la patru mâini de Leopold
Kozeluch (1745-1818)-primul de
acest fel din istoria muzicii-bine rit-
mat-aproximativ ca un concert de
Bach! Cele două soliste, adevărate
maestre ale claviaturii, s-au acomodat
imediat cu orchestra şi dirijorul, şi au
interpretat în aplauzele sălii o lucrare
rară, dar atât de atrăgătoare, precum
acest concert de Kozeluch! Şi nu
putem să nu spunem (aşa am simţit
înainte de concert, fiind foarte
cunoscută lucrarea vocal simfonică-
Gloria, de Antonio Vivaldi), abia am aşteptat să intre pe
scenă corul „Eufonia” pentru a asculta această
lucrare...Dintr-un început s-au impus corul şi cele trei
instrumente de suflat (atât de evidente în muzica
preclasică, de recunoscute), două trompete şi un oboi,
încât melomanul tresare de plăcere la auzul lor, la unison-
singurele instrumente de suflat intercalate între orchestră şi
cor... Mai apoi intră în ecuaţia
melodică, de concert, şi cele două
soliste, cântând separat şi împreună,
soprana Camelia Clavac şi mezzoso-
prana Andra Bivol-Costea,
amândouă frumoase şi talentate, şi
care, cu un dirijor inimos şi bun
cunoscător al partiturii, apropiat de
interpreţi, dăruit lui Vivaldi, toţi
împreună, au realizat o „Gloria” ca
pentru vremuri de glorie!...Felicitări
şi dirijorul corului, Mihail
Ştefănescu, care în asemenea condiţii ar fi trebuit să urce,
pentru aplauze, pe scenă, fiind coautor la...interpretare!

Reţinem din momentele mai importante ale seratei muz-
icale, cum spuneam, una de mare expresivitate artistică,
compoziţională şi interpretativă...În „Cântrea Voevodesei
Lupu” am remarcat atmosfera-patina timpului bine

subliniată de dublul dialog al primului violoncel cu prima
violă, apoi cel al viorii nr 1 cu vioara nr.2...Această parte
ne-a dus cu gândul la mult apreciata muzică de cameră,
cvartetul de coarde, pe structura căruia s-a construit
orchestra de coarde, şi care reprezintă laboratorul de
creaţie al marii muzici simfonice, al marii muzici în expre-
sia sufletului!... „Dansul valah”, de asemenea, a fost bine
ritmat, omogen, şi subliniat.

Concertul pentru pian a surprins încă din prima parte
Allegro, repetăm, un concert pe care nu-l cunoşteam, dar,

care, chiar din această primă
parte, am notat: „surprinzător de
frumos”! În partea a doua,
Adagio, am fost surprinşi de
acurateţea sonoră-muzicală deşi
pe claviatură se aflau ...patru
mâini! Surprinde, şi cu ajutorul
acestei interpretări-foarte bună,
naturalitatea mesajului sonor, aşa
cum era ea definită de marele
nostru Constantin Brâncuşi, care
spunea că „cea mai importantă
calitate a operei artistice este

Naturalitatea”! dar, nu o demonstra decât prin mijlocirea
Formei; Naturalitatea, în acest concert de Kozeluch,  face
ca muzica lui să pară că se naşte chiar în momentul
ascultării, atunci! că muzica se scrie singură! În acest
Adagio,  ni s-a părut că Adriana Maier a fost mâna întâi,
vocea întâi cum se spune în canto, şi Ozana Kalmuski-
Zarea a fost mâna a doua, acompaniând-o! ambele mâini,

deosebit de precise şi sensibile.
„Gloria”, de Vivaldi! cu orchestră

de coarde, cor, voce, şi suflători!
însemn al îngerului trompet! Nu
dorim decît să subliniem cele mai
importante cuvinte adresate lui
Dumnezeu, în limba latină-conform
ştimei muzicale şi limbii noastre:
„Gloria in excelsis Deo”- Slavă
marelui Dumnezeu; „Et in terra
pax”- Şi pe pământ pace;
„Laudamus Te” - Pe tine Te lăudăm/

Şi Te binecuvântăm/ O, Doamne; „Gratias agimus”-Ţie îţi
aducem preţuire şi mulţumire, Doamne; „Propter magnam
Gloriam”- Pentru slava Ta cea mare (citatele şi traducerile,
aparţin programului de concert)!

Simion PETRE

Adriana Maier şi Ozana
Kalmuski-Zarea

Camelia Clavac şi Andra Bivol

CERAMICĂ  DE  HUREZ ( III )

Horezenii cunosc bine faptul că, de–a lungul
timpului, au avut mulţi prieteni. Au şi în

continuare. Mulţi trecători au căutat aceste locuri, oameni
de toate felurile, mai mult sau mai puţin cunoscători, din
curiozitate sau din pasiune, veniţi în zonă cu treburi sau cu
ocazia târgului, alţii care şi-au făcut special drum pe aici ca
să-i  vadă pe olari la ei acasă. Bineînţeles, trebuie neapărat
să menţionăm aici şi specialiştii, atât cei vâlceni cât şi pe
cei de la instituţiile din ţară şi cele centrale, oameni care,
de-a lungul anilor, au depus eforturi şi mult suflet pentru
studierea acestui fenomen. Despre aceşti oameni vom scrie
mai pe larg, mai târziu. Astăzi vom evidenţia doar autorii
primului studiu tipărit pe această temă , a ceramicii de
Hurez, în 1956,  este vorba despre Paul Petrescu şi Paul
Stahi şi consider că este momentul să-l aducem în faţa
dumneavoastră pe cel care a fost poate cel mai înfocat, cel
mai aproape, cel care si-a petrecut mult timp aici şi care a
scris sute de pagini despre acest străvechi meşteşug local.
Îi cunoaşte pe toţi meşterii, cu stilul şi cu opera lor, cu viaţa
lor particulară, cu problemele, necazurile şi bucuriile, cu
desfăşurătorul familiilor lor pe generaţii. Le cunoaşte şi
curtea şi prispa casei dar şi atelierele unde a stat cu toţii, pe
rând, de vorbă, de nenumărate ori şi, prin scrierile sale, s-a
străduit să-i facă binecunoscuţi întregii lumi. Am descris-o
aici, în câteva cuvinte, pe doamna Dr. Corina Mihăescu,
Cercetator ştiintific principal la Centrul Naţional pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din
România. Domniei sale îi datorăm alcătuirea dosarului de
candidatură la înscrierea “Tehnicilor legate de meşteşugul
ceramicii tradiţionale de Horezu” sub egida UNESCO pe
“Lista reprezentativă a elementelor de patrimoniu cultural
imaterial al umanitaţii” pentru sesiunea 2012. Este unanim
recunoscută drept omul cel mai competent pentru a face

acest lucru. Susţin cu toată tăria faptul că horezenii au
datoria să o iubească şi să o cinstească pe doamna Corina
Mihăescu aşa cum şi domnia sa îi iubeşte şi îi cinsteşte pe
ei. Fac pe această cale apel la domnul primar Ilie Fîrtat şi
la Consiliul local pentru a o investi pe doamna Corina
Nicolescu cu titlul de Cetăţean de onoare al oraşului. Poate
că această distincţie este o ofertă modestă, poate că este
prea puţin pentru valoarea muncii dumneaei dar ar fi un
semn de preţuire cu care, zic eu, îi suntem datori.

Inserăm aici câte ceva din conţinutul acestui material
extraordinar de valoros pentru arta tradiţională
românească, pentru cultura românească în general şi pentru
localitatea Horezu şi Depresiunea Horezu în special.

“Descriere sumară: Localitatea Horezu şi satul
aparţinător, Olari, sunt locuri pitoreşti, situate în judeţul
Vâlcea. Studiile de arheologie şi de istorie au avansat
ipoteza că centrul de ceramică de la Horezu ar putea să
existe încă din Preistorie şi că în urmă cu 300 de ani şi-a
schimbat caracterul arhaic al producţiei sale.

Elementele tradiţionale, vechile forme şi motive s-au
menţinut de-a lungul timpului şi dovedesc cunoştinţe,
practici şi tehnici specifice producerii ceramicii
tradiţionale de Horezu, transmise din generaţie în
generaţie.

Această ceramică este unică, are particularităţi
specifice, care o diferenţiază de alte centre de olărie din
Oltenia şi din întreaga Românie.

Lucrată cu mâna, pe roată, ceramica din Horezu are o
ştiinţă aparte de lucru, cunoscută numai de comunitatea de
olari care o produce. Etape laborioase dovedesc acest fapt:
alegerea şi extragerea pamântului - din locul numit Dealul
Ulmetului, dospirea, framântarea, curăţirea, tăierea,
udarea, malaxarea. Toate aceste procedee fac din pamânt o
pastă pe care olarii din Horezu ştiu cum să o transforme

Cristian SIMA
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să facă loc unei Eurogări! Păcat; Gara din Râmnic era mai
importantă, ca monument, decât Casa „Anton
Pann”!...Acum, credem, se pregăteşte realizarea visului
nostru de ani! Râmnicu Vâlcea să se cheme Râmnicul
Nou sau New Râmnic! Atenţie vâlceni, dacă nu
electrificăm calea ferată Râmnic-Piatra Olt, Râmnic-
Sibiu şi Râmnic-Curtea de Argeş, atunci, ne vor blestema
urmaşii...Şi dacă nu folosim, Oltul! 

TREI GENERAŢII LA ETAJUL
TREI, PE REGELE CAROL I

Bunica, care
a ştiut să îl

aştepte

Bunicul-erou
al Primului

Război
Mondial Maria Şufană

ION CONSTANTIN COTULBEA,
O LUNĂ DE LA ÎNHUMARE

În 21 02 13 (astăzi 21 03 13) a
fost înhumat Ion Constantin
Cotulbea, secretar al Societăţii
Culturale „Anton Pann”, la
Cimitirul Sfântul Ion.
Dumnezeu să-l odihnească!

Imagine de la înhumare, 21 02 13

Ion Cotulbea, pastel de ulei, 2011, 
Violeta Scrociob

MUZEUL JUDEŢEAN DE
ISTORIE VÂLCEA 

MUZEUL JUDEŢEAN DE
MINERALOGIE BAIA MARE

Vă invităm să participaţi, joi 21 martie, ora 17,00, la
vernisajul expoziţiei „FLORI DE MINĂ”, eşantioane
minerale din regiunea  Baia Mare. Vernisajul va avea loc
în curtea interioară a Muzeului de Istorie din Calea lui
Traian, Râmnicu Vâlcea.

Tiberiu ANINIŞ

prin ardere oxidantă într-o ceramică de culoare roşie.
Datorită tehnicilor speciale moştenite, transmise din

tată în fiu, olarii simt „la mâna” pământul şi apreciază din
ochi dimensiunile „gogoloţului” - bulgărele de pământ care
este transformat în obiecte de ceramică.

Roata este instrumentul ce permite obţinerea formei
obiectului, folosind o tehnică aparte, a digitaţiei, o ştiinţă a
mişcărilor - un cod tradiţional de gesturi.

Fiecare olar are un fel anume de a
modela, un stil aparte, dar toţi meşterii
respectă ordinea operaţiilor. Abilitatea lor
de îmbinare a culorilor în decor defineşte
personalitatea şi caracterul unic al ceram-
icii de Horezu de-a lungul timpului.

Produsele nu sunt niciodată identice,
chiar dacă sunt făcute de acelaşi olar.

Jirăvitul este procedeul decorativ
folosit numai de olarii din Horezu; pe cât
de simplu ca realizare, pe atât este de
fastuos ca aspect. El constă în tragerea
culorii proaspăt aşezate pe vas cu ajutorul
cornului, prin deplasarea direcţiei modelului iniţial cu un
instrument numit „gaiţă” - un băţ prelungit cu un ac metal-
ic, utilizat pentru decoruri foarte fine. Această tehnică
practicată cu atenţie şi cu viteză totodată este o modalitate
de decorare care necesită salvgardarea, având în vedere
caracterul său unic.                                                                                                                                                                        

Ceramica de Horezu este, în general, smălţuită şi
necesită două arderi: primul foc sau „foc de ruşală”şi al
doilea foc - „focul de smalţ”. Cuptoarele de la Horezu sunt
de suprafaţă, construite din cărămidă, în formă de trunchi
de con, baza mare fiind pe sol.

Formele ceramice sunt rezultatul experienţei acumulate
de generaţii, precum şi al cunoştinţelor şi practicilor
transmise fără întrerupere: taiere (farfurii) cu diametre

diferite, ciorbalâce (un fel de castroane mari), boluri, ceşti
de ţuica, ulcioare, străchini, icoane, suporturi pentru lumâ-
nari, glastre, vaze de flori, ploşti (mai ales în trecut), căni
pentru vin etc.; toată aceasta varietate de forme reflectă
interesul comunităţii, dar şi al cumpărătorilor.

Comunitatea din Horezu se identifică cu acest element
patrimonial pe care îl recunoaşte ca facând parte din
moştenirea sa spirituală.

Numeroase documente de arhivă,
cercetările întreprinse la Horezu de
reputaţi etnografi şi etnologi, din epoci
diferite, lucrările de referinţă sunt o
dovadă că ceramica de Horezu este un
fenomen care dovedeşte capacitatea
creativă de excepţie a celor care practică,
păstrează şi pun în valoare o importantă
moştenire culturală, având totodată
capacitatea de a transmite din generaţie
în generaţie un meşteşug tradiţional cu
care se identifică.

Practicanţi - comunitaţi, grupuri,
persoane: olari din oraşul Horezu şi satul Olari, care
aparţine de oras.

Categorie de vârstă: între 20 şi 80 de ani
Sexul: bărbaţi şi femei
Categorie socioprofesională: olari
Naţionalitatea: română

Starea actuală a elementului (viabilitate, pericole):
Cunoştinţele şi tehnicile de producere a ceramicii de
Horezu sunt elemente vii de patrimoniu cultural imaterial
ce necesită protejare şi salvgardare pentru asigurarea
viabilităţii acestei olării tradiţionale unice în context
naţional şi international.”

Mulţumim, Corina Nicolescu şi te aşteptăm cu drag,
oricând,  în mijlocul nostru.

SOCOTEAM CĂ NU TREBUIE NICIODATĂ 
DERANJAT NICHITA STĂNESCU

Când în 1970 devenisem cunoscut la revista
„Luceafărul”-debutasem odată cu Mircea

Dinescu, Florica Mitroi… la puţin timp după Daniel
Turcea, Ioanid Romanescu, Emil Brumaru – Sânziana Pop
m-a luat de mână şi m-a dus să mă prezinte lui Nichita
Stănescu, acesta aflându-se într-un birou vecin. „Dar nu
ştiu cum să-l privesc pe Nichita Stănescu…”, i-am spus
Sânzienei Pop. I-am fost prezentat, obligatoriu, dar am
făcut o piruetă, bezmeticindumă… şi m-am retras…
Bâiguiserăm câteva cuvinte, dar nu s-a legat un dialog. Mă
simţeam zdrobit numai privindu-l. Era Celest. Avea o
privire de Luceafăr. Nu am putut, pe moment, să
dialoghez cu Luceafărul, mai ales că era cufundat în
lectura unor reviste străine. Socoteam că nu trebuie
deranjat niciodată Poetul Nichita Stănescu şi mai ales de
mine, care abia publicasem de trei-patru ori în celebra
revistă literară a Uniunii Scriitorilor din Bulevardul Ana
Ipătescu nr. 15. De fapt, după ce citeam un grupaj de
poeme semnate Nichita Stănescu, nu puteam să mai scriu
câtva timp nimic… Scrisese el, acolo, tot ce aş fi vrut să
scriu şi eu… Îmi secau versurile toate / Ca dintr-o capră
fără lapte…

***
Orice cuvânt rostit sau scris despre Nichita Stănescu –

devenea Poezie. Aripile Poeziei sale erau, de pe atunci,
mult mai întinse decât aripile înseşi ale Vieţii…Aripile
Vieţii lui Nichita Stănescu veneau de la Dumnezeu... Aşa
cum, iată, citând şi din Pravila de la Govora (1640), şi
aripile Morţii vin tot de la Dumnezeu. Toate vin de la
Dumnezeu…Orice cuvânt rostit sau scris despre Nichita
Stănescu… devine Poezie.

***

Când în martie 1979 am mers la Bucureşti pentru
lansarea Operelor imperfecte, el a venit însoţit de Eugen
Simion, ploieştean de-al său, Mircea Sântimbreanu –
directorul Editurii „Albatros”, la care apăruse cartea – şi
de Gabriela Negreanu, redactorul cărţii (dar şi redactorul
cărţii mele de debut, Cineva mai tânăr), în Aula Bibliotecii
Universitare Bucureşti...Un loc construit special pentru
lansările cărţilor zeilor...

Pe fruntea acestei cărţi, Nichita Stănescu a aşezat o
sărutare însoţită de autograful prezent, în urma căruiaa
aşezat un semn de întrebare...zicând: „Bătrâne, lasă-l şi pe
el aici, şi el există”... Care este misterul acestui semn de
întrebare? Se îndoia de însăşi fiinţa sa? De însăşi Poezia
sa? Autograful aflat dedesubt, al lui Sorin Dumitrescu,
pictorul şi teologul care i-a însoţit volumul de versuri cu
ilustraţii, confirmă şi el autenticul momentului...Orice
cuvânt rostit sau scris despre Nichita Stănescu... şi atunci,
dar şi acum, este Poezie...

***
În 1983, trupul Poetului a fost depus în holul Casei

Scriitorilor din Calea Victoriei 113 (când au sosit, în data
de 16 decembrie, şi maramureşenii cu crucea-troiţă de
lemn împletit care încă mai veghează la „Bellu”), la fel ca
acela al lui Marin Preda, în 1980 – am stat la catafalcul
Său, alături de sculptorul Vlad Ciobanu şi de poeţii Ion
Stratan şi Traian T. Coşovei, plânşi cu toţii. Sub fotografia
capodoperă, portret răvăşit al poetului, creată de Aurel
Mihailopol, am observat încă o dată Aripile Morţii lui
Nichita Stănescu, de data aceasta mult mai întinse decât
Aripile Vieţii Sale…

Orice cuvânt rostit sau scris despre Nichita Stănescu
devine Poezie…Am socotit că nu trebuie deranjat
niciodată Nichita Stănescu… nici măcar cu o floare…
Totuşi, l-am deranjat cu această…Tăbliţă de lut!

Felix SIMA

Stau de-un veac în poezie
ca în pomul lui Adam
şi în care creşte rodul
din sămânţa ce o am
încolţeşte sub o frunză
taina lui cu ochii mari
stau de-un veac în poezie
ca în codrii seculari
printre care curge râul
când în sus şi când în jos

stau de-un veac în poezia
ce mă leagănă frumos
o sămânţă e cuvântul...
se închide-n el şi tace...
numai frunza guralivă
în picioare vrea să-l joace
o sămânţă am în suflet
şi încetul cu încetul
strânge-n palme
recompune

şi visează alfabetul
de-ar veni haiducii nopţii
să mă sfârtece de trup...
tot cu gândul îmi duc viaţa
tot cu sufletul mi-o rup
şi tot umblu-ncet pe urme
haina nopţii tot plângând-o
cu săgeţile-ncordate
umbra păsării vânând-o
ceasul vechi mai bate-n

apă
clipele de val şi mal...
se aseamănă atâtea
cu căderea de pe cal...
stau de-un veac în poezie
între colţii unui lup...
gura lui nemărginită
doar cu trupul i-o astup

Felix SIMA

TĂBLIŢĂ DE LUT (Nr 3 Martie 2013, Vatra Veche)
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Itinerar cultural
LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

EMIL LUNGEANU ŞI-A
LANSAT CARTEA „ICOANE ŞI

SCRIPTURI”

Pe 22.03.13 a avut loc lansarea, şi, pentru
prezentarea cărţii, vezi articolul de fond...pag.1

Scriitorul dând autografe

Ion Horia
Horăscu-primarul

Prundeniului

Emil
Lungeanu

Doru
Moţoc

Ioan
Barbu

M. Şufană

AŞA DA! ...MINUNĂŢII ALE
BUCUREŞTIULUI!

Pe 23 03 13 am purces la Bucureşti, intrând pentru
prima dată prin Grozăveşti pe complexa Pasarelă care s-a
construit în locul celei pietonale, „Basarab”. O minunăţie,
o mândrie! Dar mai înainte, am intrat în Bucureşti prin
cartierul Militari, trăind o mare emoţie! Avionul IAR 93,
de luptă, românesc, construit la Uzina din Craiova, 444,

IAR 93 la INCAS

pag.11

Duminică seara, la Teatrul Ariel, Sala Ostroveni, o
trupă de actori ai teatrului din Municipiul Râmnicu

Vâlcea, au oferit un excelent spectacol de pantomimă
denumit „A fost odată...”,  în scenariul şi regia cunoscutului
regizor Ştefan Ruxandra din cadrul Companiei de Teatru
Passe-Partout-Dan Puric, Bucureşti, pe
care acum îl reântâlnim, după ce în
2012, la Festivalul de Teatru „Ariel
Inter Fest”, Ediţia a II-a, 22-29 iulie,
l-am urmărit într-un spectacol-
workshop- susţinut de tineri amatori din
Râmnicu Vâlcea, dar şi cu aportul a doi
profesionişti: Mădălina Floroaica şi
Gabriel Popescu. Promitea, atunci,
Ştefan Ruxandra, că se va reântoarce...
Aşadar, iată, duminică seara, Cătălina
Sima, Mădălina Floroaica, Diana Cătănescu, Miky Paicu,
Alex Popescu şi Roger Codoi, în piesa pantomimă a lui
Ştefan Ruxandra, creând un spectacol de excepţie gustat de
o sală plină, până la refuz! Pantomima, veche de când
lumea, a pus la încercare actorii vâlceni (adevăraţii mimi au
fost împrumutaţi de la Sibiu, Miky Paicu şi Diana
Cătănescu), dar, care, în lipsa logică de voce-principal atu
în viaţa oricărui actor-au demonstrat o mişcare scenică de
invidiat, de aplaudat, Alex Popescu fiind după părerea
noastră revelaţia serii...Alex Popescu pare să fie noul as din
mâneca magică a Doinei Migleczi! în scheciul jucat
împreună cu Mădălina Floroaica, îl numim noi „La dentist”
Alex a impresionat asistenţa cu gestica elegantă,
sincronizată, la valoare cu cea a cunoscutei partenere...au
fost admirabili. Noi îl cunoşteam pe Alex de la Teatrul de
Păpuşi, îi cunoşteam dezinvoltura, dar în această seară şi-a
arătat măsura întregului talent; sigur, în pantomimă!
aşteptăm să-l vedem şi cu voce!... Doamnă Migleczi, din
punct de vedere al mişcării scenice, şi prezenţei scenice,
Alex poate juca orice rol! De fapt, piesa debutează cu o
scenă în care Alex Popescu
simulează foarte bine absurda
comuniune dintre mătură şi scaun, în
cazul nostru, mătura, refuzând să se
dezlipească de scaun! De fapt ne
referim la un sugestiv motto pe care
Ştafan Ruxandra îl vrea ca
premoniţie pentru întreaga piesă:
acolo unde muncă nu e (ca în cazul
lui Goncearov-Oblomov, salivând
după braţele goale) nu mai rămâne
decât iubirea (în cazul nostru rezultat
prin visare, muzică şi dans) şi luxul
de a face copii, ca preocupare
liberală...Tot spectacolul, care
urmează, este o succesiune de reprezentări, definiţii ale
actului-conflictului amoros, care, în final, duce la o pace
universală; perechile se contopesc, precum „Sărutul”-opera
cheie sculptată de Constantin
Brâncuşi. 

Vedem scheciul de început al
Dianei Cătănescu şi Miky Paicu
care prin mimă anunţă, ca un
prolog, întâmplările-definirile
despre marea taină a iubirii,
dintre El şi Ea în diferitele
ipostaze ale timpului, ale
arealului geografic: iată mai întîi
fetele cu pubertate avansată stând
pe bancă, numai împreună, şi
care aşteaptă să le pice o pară mălăiaţă, în braţe (nu în
gură)! ce tripletă: Diana, Mădălina, Cătălina; întâi (pudice)
cu genunchii lipiţi, apoi picior peste pivior... Degeaba! şi
teribilul tânăr, tip David Beckham cu păr pe picioare-alias
Alex (perfect)-destul de curajos, şi ministerialul plecat în

pauză de masă-Roger
Codoi şi care abia
întoarce capul, şi
tânărul îndrăzneţ-
Miky, toţi, nu reuşesc
să se ridice la
exigenţele fetelor fără
experienţă. Iar dacă
aceeaşi bancă este
ocupată de aceşti trei

băieţi, şi fetele defilează, nu rezultă decât, mai rău, aceştia,
visând cu ochii deschişi la finalitatea actului de iubit, care
pare însă a fi o fata morgana... Ineresante ni s-au părut, şi

foarte reuşite, aceste scene ale fetelor, care,
fiecare, are alt atuu...cum este şi în viaţă! Diana
e provocatoare prin bustul bine dăltuit;

Cătălina, îşi oferă buzele, iar Mădălina, fundul (numele
divelor sunt absolut întâmplătoare, ca în piesa lui
Pirandello: „ Şase personaje  în căutarea unui autor”, fără
nume-căci lipsă e autorul)! scheci, iarăşi, admirabil! 

Ei, dar cum să numim acest scheci căruia noi i-am spus
„Frumoasa şi Bestia”, şi care a ridicat publicul în picioare!
Roger Codoi şi Mădălina Floroaica; el Hercule pe mână
tatuat cu Love, ea femeia împlinită, modernă, civilizată,
model...şi cu lecţii de karate luate; probabil, cu centură de
patru dani! ...şi în final, ea, măturând pe jos cu el, precum
un David-harpistul, care l-a desfiinţat pe Goliat, uriaşul cu
un ochi şi cap de elefant... Şi, iată, ajungem la scheciul
Dracula (după Stocker) şi frumoasa marmoreană (Miky şi
Cătălina), în miezul nopţii, el, fiind puţin ratat, fără dinţi de
vampir, şi o ea, care îl prinde de guler şi i se aruncă în braţe,
vrând parcă să-i scoată sângele din cap; şi, obligându-l s-o
joace; ...deschizând o scenă fascinantă de noapte
valpurgică, în care, de acum, sunt trei perechi magicieni şi
pupilele lor, dansând pe muzică orientală-turcească; o
scenă inundată de negru şi roşu satanic...Tot aşa urmează

scheciul cu cavalerul medieval,
iubind o Julietă (de ce nu o
Dulcineea del Toboso) care îi sare
în braţe primului broscoi ieşit în
cale s-o înhaţe (Miky, Diana, Alex);
şi uite aşa, din povestea de mare
dragoste (ca şi în epopeea
Hyperionului-Luceafăr) mai dragă-i
fu iubitei de cavaler împerecherea
la baltă, precum cea din serile când
broaştele fac acelaşi lucru!
Urmează frumosul Hamlet (Miky
Paicu) într-o scenă de mimă
adevărată, mimă de gest şi voce,
care face deliciul sălii, tinerilor

spectatori, cei care aplaudă. 
Un alt moment de maxim al spectacolului, pe un fond

muzical rus, o scenă-poveste de dragoste dostoievschiană
de cea mai înaltă factură
umană, aproape
dumnezeiască, în care te poate
duce marea iubire, ca o religie
intimă-particulară, asociată
uneori chiar crimei (chiar şi-n
duel remarcată-unde eşti în
legitimă apărare? aşa să fie
oare?)...Scena se încheie cu
iubitul întemniţat în Siberia, şi
spre care bate drumul o
Nataşă, anual, ca să-l vadă pe

cel care a ucis pentru ea!...Şi un ultim scheci, la fel, foarte
frumos, şi duios, pe fondul muzical instrumental al
cunoscutului şlagăr francez „Mon amour” are loc în
interpretarea Cătălinei Sima şi lui Roger Codoi, un gest
artistic de acelaşi nivel cu celelalte şi care au trezit suspine,
şi simţuri elegante, la toată lumea. Felicităm artiştii şi
regizorul, pe toată lumea, de lipsa de vulgaritate şi de

mahalagism, de prostul gust
al scenelor de erotism
deşănţat, de ţipete, şi care
puteau exista din plin!...
Această lipsă de vulgaritate
situează spectacolul de la
Ariel, la una din cele mai
înalte cote ale artei. 

Simona Maria KISS   

A FOST ODATĂ...

Roger Codoi şi
Mădălina Floroaica

Alex
Popescu

Diana Cătănescu, M. Floroaica, Cătălina Sima

Roger Codoi, Miky Paicu, Alex Popescu

Să cinstim femeia - mamă

Binecuvântat să fie, acel ce-a avut ideea
Ca la-nceput de primăvară, să sărbatorim “Femeia!”
Care prelungeşte viaţa, prin naştere de copii
Şi-i învaţă cum să “crească”, “înfiind” atâţia fii.

S-ar putea (firesc!) ca unii, să mă-ntrebe cum o cheamă
Eu n-o să vă dau un nume, dar o ştiţi de bună seamă.
Este cea care la Domnul s-a rugat mult şi adânc
Ca să-i dăruiască-n casă, din iubirea Lui, un prunc.

Şi-n credinţa cea creştină, cu iubire ca să-l crească
Şi de-o fi ca să-i dea harul, Lui să i-l afierosească
Bun creştin şi bun român, Domnului un bun supus
Şi să ducă printre oameni, legea dată de Iisus!

Paulian BUICESCU
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„CUCUTA LUI SOCRATE”

(Fragment)
12 

..........  Din mijlocul poienii luminată de razele lunii
strecurate printre crengi, vârfuri şi frunze de arbori ies
din pământ, dintre  firele dese de iarbă, fete cuminţi în veş-
minte de borangic. Au fustele lungi până la vârfurile dege-
telor de la picioare. Taliile le sunt marcate de funii subţiri
înfrunzite, braţele le sunt goale, au pletele strânse şi înno-
date la spate, peste ele cad  trei rânduri de cosiţe-mpleti-
te şi un voal împletit dintr-un verde şi-un crem ce se pier-
de pe spatele acoperit de borangic încreţit. Ele calcă poia-
na  având capetele îndreptate spre un Pontifex Maximus
imaginar, fac un cerc din palme împreunate, se pleacă, se
îndreaptă, se aude sunet stins de caval, de ţiteră laolaltă
c-o orgă.  Încep să danseze. Fac rotiri. Se adaugă sunete
tari de sintetizatoare. Mişcările lor devin repezite, uită de
teama Colegiumului cu riscul de a fi îngropate de vii. Sunt
preotese, vestale? Sunt oare vestalele dacice? Există aces-
tea?  Sunt ielele, Fetele Codrului, fiicele lui Rusalim
Împărat? Tremurul mâinilor şi picioarelor se transformă
în haos. Muzicii i se adaugă zornăit de monede, semnale

de telefoane mobile, sirene de fabrici mugind, avertizări
de catastrofe din difuzoare nevăzute. Dansul fetelor devi-
ne când lasciv prin mişcări iscusite de şolduri, chemări
fierbinţi din irisuri negre, albastre sau verzi, din buze căr-
noase întredeschise şi umede, din dese clipiri de gene,
când  haotic. Fumegă iarba poienii, spirale din şuviţe de
fum se urcă spre cer, dintre copaci ies oameni bezmetici cu
minţile luate, lovindu-se de trunchiuri, călcându-se în
picioare. Se ridică poiana spre cer, cad de pe margini cas-
cade de oameni afundându-se în abisuri………. 

Se pierde românul, stă în ultimul rând, e rândul celui
care duce tava, fără să fie vreodată chemat la masă

ca musafir de onoare. Şi câte nu face, doar ca să fie!
Minte, înşeală, se laudă, fură, se prostituează, omoară.
Decapitează cultura, îngroapă civilizaţia, dansează bătăto-
rind pământul afânat ce acoperă groapa. E orgolios şi cer-
tăreţ cu semenii, e plecat în faţa străinului. Are ochii aco-
periţi de mirajul culorii stridente şi urechile astupate de
sonorul prezentului. E uşor de manipulat, se pierde în era
tehnologizării intrând în aceasta cu interioru-n derută,
superficial prin depresie. E când delăsător, când prea gră-
bit, violent. Nu pipăie lungimea firului în căutarea nodu-

lui, îl trage la vale noul şi acesta trebuie hrănit. Îşi dă esen-
ţa. Se alege cu palma şi inima goală, lipsit de părinţi, fără
înţelepţi lângă el. Dar toţi, toţi? Deschide-ţi ochii, cei care-
aţi rămas! Drumurile pelerinajelor o iau înspre Ierusalim.
Vaticanul îşi deschide umbrela, priveşte mai des prin teles-
copul din Gandolfo, teodolitul îşi schimbă coordonatele,
măreşte distanţele. Dinspre pământul cel nou, dinspre
libertatea cea mai bine conturată, cete de tineri se dezbra-
că de hainele materialului, migrează spre zonele libere de
făţărnicia timpului, căutând nealteratul, iubirea şi reapro-
pierea de bunul din om. Le răspund steaguri verzi, timide,
frunze fragede de pe frunţi de greenpeace ce mai ieri fuse-
seră călcate de pantoful scump al finanţistului atotputernic
ce-şi bea ceaşca de cafea îmbogăţită cu argintul coloidal al
dobânzii. Săracii dau din pâinea lor păsărilor cerului.
Omenirea rămasă-n picioare va cânta imnul inimii, legător
de pământ, cer şi mare. După era tehnicismului repercutor
se arată zorii erei porumbelului alb. O, câte victime până
atunci, câte mâini ridicate tăiate, câte coaliţii desfăcute şi
câte jurăminte călcate! Câţi copii morţi de foame şi câte
femei cu voaluri lipite de feţe, câte gemete neauzite şi câţi
munţi de hoituri neîmbălsămate de straturile bancnotelor
strânse prin furt!   

Adina DUMITRESCU

TÂNĂRUL ARTIST OLTEAN ALEXANDRU MUNTEANU, ÎNTRE
CRAIOVA ŞI MALAGA, PE DRUMUL AFIRMĂRII MUZICALE

(Note biografice selective)

Alexandru Munteanu s-a născut în oraşul Craiova,
judeţul Dolj, la 2 septembrie 1990. A urmat în

localitatea natală cursurile Colegiului Naţional „Carol I”
(până în clasa a VII-a) şi Liceului de Artă „Marin Sorescu”
(din clasa a VIII-a până în clasa a X-a, inclusiv),
specializarea chitară clasică, instrument principal
(profesori George Mitrache şi Maria Şopov) şi pian,
instrument secundar. Clasele a XI-a şi a XII-a le-a contin-
uat în cadrul Liceului de Muzică „George Enescu” din
Bucureşti, unde l-a avut ca profesor de chitară clasică pe
lectorul universitar dr. Cătălin Ştefănescu-
Pătraşcu, de la Universitatea Naţională de
Muzică. În prezent, este student în ultimul
an la Conservatorul Superior de Muzică
din Malaga – Spania, unde îi are ca
profesori de chitară clasică pe Juan Carlos
Almendros Baca şi Javier Fernández
Chamizo; în particular ia lecţii de chitară
flamenco de la Ruben Diaz, José Juan
Pantoja  şi  Chato Francisco Santiago.  În
acelaşi timp, în calitate de cadru didactic
asociat, predă lecţii de chitară clasică la
Centrul Experimental de Studii Muzicale
(Centro Experimental de Estudios Musicales) din Malaga. 

Începând cu anul 2005 obţine mai multe premii la
concursurile naţionale şi internaţionale de chitară clasică.
În anul 2009, din partea Consulatului iberic la Bucureşti,
intérprete de guitarra clásica, Alexandru Munteanu, a
primit „Diploma de Excelencia”, para la promoción de la
musica española.

Alexandru Munteanu este prezent în emisiunile (trans-
mise în direct sau înregistrate) realizate de mai multe
posturi centrale şi locale de radio şi televiziune: Pro TV,
TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Internaţional, TVR Cultural,
TVR Craiova, TV  „Onda Azul” Malaga, TVS Craiova,
TLU Craiova, Radio „Oltenia” Craiova.

Individual,  a susţinut concerte şi recitaluri de chitară
clasică şi flamenco: în anul 2009, în Spania, la Ateneul din
Malaga, Conservatorul din Cordoba, Centrul civic din
Nerja, Centrul civic din Malaga; în 2010, în România, la
Muzeul de Artă din Craiova; în 2011, în România, în Piaţa
„Mihai Viteazul” din Craiova, în cadrul Stagiunii estivale
2011 a Filarmonicii „Oltenia”; în 2012, în Spania, la
„Different Beach Club”, „Peña Juan Breva” şi „CFG
Studios” din Malaga.

A cântat Concertul în Re major de A. Vivaldi şi
Concertul de Aranjuez pentru chitară şi orchestră de J.
Rodrigo, alături de Orchestra Filarmonicii „Oltenia” din
Craiova, dirijori Alexandru Iosub şi Octav Calleya,
Orchestra Filarmonică „Sinfonietta” din Râmnicu-Vâlcea,
dirijor Alexandru Iosub, Orchestra Universităţii Naţionale

de Muzică şi Orchestra Liceului de Muzică „George
Enescu” din Bucureşti, dirijor Constantin Grigore,
Orchestra Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” şi
Orchestra Naţională de Cameră din Chişinău (Republica
Moldova), într-un turneu, în 2008, prin mai multe oraşe
din Sudul Spaniei, dirijori Octav Calleya, María Ánge-
les Rozas Carballo,  María del Mar Muñoz Varo, Juany
Martínez de la Hoz Casas şi Marta Silva Pérez; în anul
2011, cu Orchestra Teatrului Liric „Elena Teodorini” din
Craiova, a cântat în Piaţa „Mihai Viteazul”, din localitate,
Variaţiuni din Flautul Fermecat, de W. A. Mozart, de
Fernando Sor, dirijor şi orchestraţie Alexandru Iosub.

În 2011 şi 2012, cu Orchestra de chitare a
Conservatorului Superior de Muzică din
Malaga, dirijori Ana Blanco şi Estefania
Sánchez Guirao, a susţinut mai multe con-
certe la Malaga, Cordoba, Granada şi
Sevilia; la 28 decembrie 2012, pe scena
Filarmonicii „Oltenia” din Craiova,
Alexandru Munteanu a susţinut un recital
de chitară clasică şi flamenco, intitulat
Bijuterii muzicale (White Pearls of
Guitar); în zilele de 11 şi 12 ianuarie
2013, cu Orchestra Conservatorului
Superior de Muzică din Malaga, dirijor
Davíd García Carmona, a susţinut la
Malaga concertul Egmont, de Bert

Appermont, iar în zilele de 25 şi 26 ianuarie 2013, a
susţinut un concert de jazz, cu „Big Bang”, Orchestra de
Jazz a Conservatorului Superior de Muzică şi Orchestra
Simfonică a Centrului Experimental de Studii Muzicale
din Malaga, dirijor Ara Vardtanian.

În presa românească şi cea spaniolă au fost publicate o
serie de referinţe despre Alexandru Munteanu şi, de ase-
menea, mai multe interviuri din care vă prezint câteva:

-Dan Lupescu, Soli ai începutului de mileniu, în revista
Lamura, nr. 1-3, 2005.

-Viaţa în ritm de flamenco, în ziarul Gazeta de Sud, 21
iulie 2008.

-Ion Jianu, Interviu cu maestrul Octav Calleya, dirijor
titular al Orchestrei simfonice „Ciudad deMalaga” –
Spania, în revista Scrisul Românesc, nr. 11, 2008. 

-Alexandru Munteanu, chitaristul minune care a uimit
Spania, în ziarul Libertatea, 28 decembrie 2008.

-Centro Cívico de la Diputación de Málaga ofrecerá
un concierto de guitarra y soprano, în Noticias de
Malaga, 13 aprilie 2009.

-Viaţa Vâlcii, nr. 3580, 8 iunie 2009.
-Recital de chitară flamenco la Muzeul de Artă, în

Gazeta de Sud, 17 iulie 2010.
-Ştefania Bătrînca, Tinereţe cu flamenco, în Gazeta de

Sud, anul 16, sâmbătă, 18 iunie 2011.
-Ilie A. Ilie, Cred că mă voi întoarce în România, unde

intenţionez să înfiinţez o şcoală de flamenco, în Oltenia
Biz Magazin, 10 ianuarie 2013.

-Dan Lupescu, Alexandru Munteanu, un Picasso
al chitarei clasice şi Iulia Negrea, Alexandru Munteanu –
toreador al chitarei, în revista Lamura, nr. 132-137, sep-
tembrie 2012 - februarie 2013, p. 33-34.

**
Miercuri, 3 aprilie 2013, orele 19.00, Filarmonica „Ion

Dumitrescu” din Râmnicu-Vâlcea, Sala „Lahovari”, va
găzdui un recital extraordinar de chitară clasică şi
flamenco susţinut de Alexandru Munteanu.

Programul recitalulului:

Prima parte: Francisco Tárrega: „Adelita” (2:00),
Julian Arcas: „Fantasía sobre el paño” (5:24 min),
Francisco Tárrega: „Capricho árabe” (5:30 min), Isaac
Albéniz: „Rumores de la Caleta” (5:07 min), Erik Satie:
„Gnossienne nr. 1” (3:25 min), Isaac Albéniz: „Cádiz”
(4:40 min), Romanţa anonimă (2:36 min), Isaac Albéniz
„Granada” (5:27 min), Dilermando Reis: „Se ela pergun-
tar” (4:00 min), Isaac Albéniz: „Asturias” (6:00 min).

Partea a doua: Paco de Lucía: „Rondeña” (2:10 min),
Ernesto Lecuona: „Malagueña” (5:31 min), Paco de
Lucía: „Reflejo de luna” (3:29 min), Paco de Lucía: „Los
pinares” (4:25 min), Paco de Lucía: „Fuente y caudal”
(6:00 min), Paco de Lucía: „Gitanos andaluces” (5:32
min), ***:  „Granaína” (3:34 min), ***: Fandango de
Huelva (3:32 min), Paco Cepero: „Agua marina” (4:03
min), ***: Soleá (4:12 min).

***
În anul 2009, Alexandru Munteanu a cântat la

Râmnicu-Vâlcea, atât cu orchestra – dirijor Alexandru
Iosub –, cât şi singur (mai multe piese), bucurându-se de
un real succes. După concert, cotidianul local Viaţa Vâlcii,
a publicat în nr. 3580, din 18 iunie 2009, un interviu cu
acesta, iar televiziunea locală Vâlcea 1 a înregistrat şi
transmis integral evenimentul, timp de mai multe zile la
rând. 

Sperăm ca şi de data aceasta, mass-media locală să fie
alături de tânărul artist şi măcar una din cele trei
televiziuni locale (Vâlcea 1, VTV şi Etalon) să acorde un
spaţiu suficient înregistrării şi transmiterii integrale a con-
certului, spre bucuria publicului iubitor de muzică bună,
aşa cum a procedat Tele Universitatea (din Craiova), post
care a filmat şi transmis integral concertul din 28
decembrie 2012, susţinut la Filarmonica Oltenia din
Craiova.  

Urmărind acest recital, vă veţi convinge de faptul că
tânărul şi talentatul artist oltean, Alexandru Munteanu, se
află pe drumul presărat cu florile succesului, pe urmele
marilor valori ale universului muzical.

Succes, Alexandru! 
Notă:
Pentru realizarea acestei pagini am folosit ca surse

principale informaţiile oferite de către dl. Ion Munteanu
(tatăl artistului), referinţele şi interviurile apărute în
publicaţiile menţionate mai sus.

Eugen PETRESCU

Alexandru Munteanu la taină cu
...Picasso

ARS MUNDI
(ROMAN)
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ARS PROFESIONIŞTI LA FILARMONICĂ!
IPPAZIO PONZETTA ŞI LEONARD DUMITRU!

Un concert de zile mari, astăzi 25 03 13, la
Filarmonică: dirijor Leonard Dumitru; solist,

pianistul Ippazio Ponzetta-Italia! În program: Felix
Mendelsohn-Bartholdy, Uvertura „Hebridele”;  Wolfgang
Amadeus Mozart-Concertul în Re Minor nr.20 pentru pian
şi orchestră K.V. 466;Franz Schubert-Simfonia a IV-a!
...Orchestra Filarmonicii împreună cu pianistul italian, cu
dirijorul Leonard Dumitru, au realizat un spectacol absolut
minunat în care sepectatorul a plecat acasă mulţumit de
serata muzicală! 

Simfonia de Schubert, o capodoperă a geniului, a captat
atenţia publicului meloman, oferind una din compoziţiile
problematice, 1816, ale spaţiului romantic, din care, şi
Brahms a făcut parte...Schubert influenţează muzica până
în secolul XX, nu scapă nimeni de iradierea sa, un tânăr
ultra minune, care la nouăsprezece ani scrie această
simfonie, a IV-a, complexă, care îl ocoleşte până şi pe
Beethoven, dar şi pe înaintaşii lui!...

Concertul se deschide cu Uvertura „Hebridele”,
numele insulelor din preajma Scoţiei, o zonă care pentru
Mendelsohn, „va rămâne întipărită în memorie”, şi care va
refiinţa şi în poemul simfonic-Scoţiana! consolidând
compoziţia în acest nord de Europă! Sună bine
„Hebridele”, dar, parcă, nu convingător... instrumentiştii,
dirijorul, abia şi-au început periplu simfonic. 

Urmează spectacolul serii, anunţat, concertul în re
minor nr. 20 pentru pian şi orchestră de Mozart, în inter-
pretarea lui Ippazio Ponzetta, solist italian cu multe merite
în solistică, dar şi împreună cu orchestra! ne-a dovedit-o
bisul acordat, o interpretare ca o pecete pentru arta
pianului! Sigur, este o părere personală, Ponzetta este un as
al muzicii camerale, şi academice, instructive! Şcoala este
şcoală, interpreţii academici, nescăpând de acoperământul
pedagogic! 

Partea I, pianistul este riguros, orchestra cuminte, uşor
fragmentând fluxul armonic; dirijorul, căutând toate căile
pentru o construcţie plauzibilă. Partea a II-a mult diferită

de întâia, foarte bine interpretată, un dialog de mare
sensibilitate între pian şi orchestră; destul de „moale”
susţinerea suflătorilor: flaut, oboi, fagot!...şi iată partea a

III-a, ultima, rondo-prestissimo, muzică adevărată; omul
orchestră-pianistul italian, care demonstrează teoria:

Mozart este unul, poate cel mai mare inovator de muzică!
Concertul, în acest ultim act, anunţă concertul-simfonie,
ambele mişcări sunt deosebit de ample (pian şi orchestră).
În bisul acordat Ippazio Ponzetta îşi arată adevărată marcă
a muzicianului interpret! excepţională!...Din nou remarca,
care, poate, dezavantajează...pianistul este mai singur

decât pare, el se dăruie mai bine în solo, decât împreună cu
orchestra. Urmează partea a două a concertului spectacol,
Simfonia nr. IV de Schubert, o lucrare care a marcat
secolul XIX şi nu numai! Nici o măsură identică cu
Beethoven,  cu Mozart, cu Haydn, doar poate acordurile
beethoveniene, în parte, şi care îi reprezintă pe toţi!
simfonie fără acordurile bethoveniene nici că se poate!
doar poate în mişcările peisagistice franceze...Este, simfo-
nia lui Schubert, o împletire de linii melodice care-l trimit
direct în romantism, în croşetarea relativă, pe care doar
Brahms a cunoscut-o şi a dus-o foarte sus; muzică scrâşnit
elaborată, pas cu pas, care simbolizează permanenta
construcţie...o parte întâia, frumoasă, de admirat! Suntem
în faţa istoriei, martorii ei! În partea a II-a,  compusă din
trei mişcări, prima-lirică-expresie poetică, a doua, contra
primei mişcări, şi o partea a treia din nou spre final care
se suprapune peste primele două! Atenţie instrumentişti,

să nu adormiţi, că noi spectatorii ne aflăm în pragul
adormirii...Ne trebuie inovaţia! Partea a treia tresare-răsare
şi este de-a dreptul o capodoperă! Începută şi terminată în
menuet, amplu-cu întreaga orchestră; această simfonie
arată că este o continuă construcţie... chiar şi repetiţiile
sunt îmbrăcate cu haine noi! o repetiţie consolidată cu
noul! Şi iată, partea a patra, continuă drumul ascendent,
încă de la primele măsuri...Acorduri ample, care înlocuiesc
punctul prelungit, coda; ca un desen în care mâna
maestrului, nu se opreşte, improvizează detaliul,
croşetează continuu şi din când în când tuşează cu linii de
evidenţiere groase... Sunt reluate temele principale, dez-
voltate, în game sonore diferite. La Schubert liniile sonore
sunt continue, jocul cu ele, aleatoric; şi arareori compoziţia
se disipează în plăceri ale imediatului. Finalul dramatic
este plin de splendoare, se anunţă sfârşitul care trebuie să
reliefeze, să înalţe! 

Concertul acesta, de luni seară, simfonia lui Schubert,
pentru noi, vâlcenii, a fost o mare  şi imensă bucurie-
întâmplare!...Felicitări dirijorului, Leonard Dumitru,
felicitări orchestrei, felicitări, pentru prima parte, pianistu-
lui Ippazio Ponzetta!

P.CICHIRDAN.

CALIOPI ZOGRAFOS, PRIMA CULEGĂTOARE DE
“CÂNTECE POPORALE”

Pagini din istoria culturii vâlcene

Am aflat prima dată de numele Caliopi Zografos de
la Augustin Z. N. Pop, care o aminteşte în cartea sa

“Din istoria culturii argeşene”, Piteşti, 1965, p.101. “În
1882 - scrie cercetătorul şi universitarul respectiv -, după
ce colindase prin Vâlcea, tânăra Caliopi Zografos tipăreşte
caietul cu 12 compoziţii “Cântecele şi doinele de peste
Olt”. Recenzate în revista “Familia” de la Oradea de către
Iuliu I. Roşca, pretendent la mâna Veronicăi Micle”.

Iuliu Roşca (1858-1940) a fost un poet, gazetar şi autor
dramatic modest. A scris, între altele, piesa “Fata de la
Cozia”, premiată de Direcţia Generală a Teatrelor în 1882.
A publicat de toate: poezie, proză şi teatru, cronici literare
şi muzicale, articole, recenzii în ziarele şi revistele
bucureştene, colaborând totodată cu versuri şi cronici
săptămânale, intitulate “Viaţa la Bucureşti”, în revista
“Familia”. Corespondenţa despre Caliopi Zografos a
apărut sub semnătura A.C. Şor. în nr. 45 din 7/19 noiembrie
1882 al binecunoscutei reviste de la Oradea, la rubrica
“Salon. Cronica bucureşceană” (p.545-546).

Cronicarul monden este plăcut surprins să audă într-un
salon din Capitala ţării cum o tânără interpretează la pian
câteva piese muzicale de “inspiraţie naţională” din noua
lucrare “Cântecele şi doinele de peste Olt, culese şi
arangiate de dra Caliopi Zografos”. Îşi aminteşte că în
urmă cu ceva timp a cunoscut-o pe tânăra compozitoare
chiar la ea acasă, la Rm.Vâlcea, de unde este ca “fiică a
Oltului”, şi îi apreciază încă o dată talentul componistic,
spunând că “e demult cunoscută pe tărâmul publicităţii
musicale”, încă de la apariţia frumosului său vals “Fleurs
de Printemps” (Flori de Primăvară).

În caietul pe care îl are în faţă, Iuliu Roşca numără 12

cântece, între care “Oltule,
Olteţule” (“frumoasă, dar
cuprinde prea multe fraze
întrerupte, neisprăvite”), “Brâul”
(“plin de vioiciune”), “Hora”,
“Doina păstorilor”, “Coral” şi
“Hora miresei”. Prof.univ.dr.
Gheorghe Oprea, care îi
ortografiază numele culegătoarei
de “cântece poporale” din
Râmnic Zographos, menţionează
însă - în “Folclor muzical
românesc”, vol. I, Bucureşti,
2000 - că în culegerea respectivă
se găseau partiturile a 24 de
melodii, “notate fără textul
poetic, şi cu un acompaniament
sărăcăcios şi stereotip” (p.30).
Lucrarea e de mică însemnătate,
chiar şi pentru timpul respectiv,
fiind asemănată cu culegerile
modeste ale lui Ion Teioşan, A. Gebauer ori Ed.
Wachmann.

Examinând cu atenţie lucrarea “Cântecele şi doinele de
peste Olt”, Iuliu Roşca critică titlul acesteia, considerând
că e nepotrivit, căci şi “doinele” sunt tot “cântece”. Cât
priveşte “Brâul”, crede că seamănă prea mult cu cel din
“Nunta ţărănească” a compozitorului austriac, naturalizat
român Ludovic Wiest. Altfel, privită în ansamblu,
culegerea i-a plăcut, drept pentru care şi-ar dori ca tânăra
muziciană să-şi continue munca de adunare şi aranjare a
“cântecelor poporale”, urmându-i lui Vasile Alecsandri, cel
care tipărise în 1866 vestita sa culegere de “Poesii populare

ale românilor”.
O notiţă minusculă de la subsolul paginii 546 a revistei

“Familia” anunţă că oricine ar dori să-şi procure
colecţiunea domnişoarei Zografos se poate adresa
editorului bucureştean G. Gebauer, din calea Victoriei.
Preţul este de numai 3 lei.

Nu am reuşit să găsim alte amănunte biografice despre

Constantin POENARU
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Caliopi Zografos. Ea nu este menţionată de Lucian
Predescu, în “Enciclopedia” sa din 1940, şi nici de foarte
bine documentatul “Dicţionar al etnologilor români”, scos
de Iordan Datcu la Editura Seculum I.O. din Bucureşti în
2006. Fără îndoială, undeva prin hârtiile de la Arhivele
vâlcene trebuie să existe ceva. De aceea, sper ca unul din
tinerii istorici de astăzi ai Râmnicului să se aplece asupra
acestui subiect şi să întregească informaţiile de faţă.

Să menţionăm, totuşi, că în anul 1855, printre medicii
veniţi la Râmnic se afla şi un Zographos, care în 1877
ajunsese deja medic primar al judeţului Vâlcea, efectuând
diverse controale medicale la cererea administraţiei.

De notat, de asemenea că, între 1880-1882, preşedinte
al Consiliului judeţean Vâlcea era un Elie Zografos.

Există, oare, vreo legătură între aceste personalităţi şi
tânăra, la 1882, Caliopi Zografos? Cercetările ulterioare
ne vor lămuri. Până atunci să notăm preocuparea asiduă a

acestei femei din provincie pentru culegerea şi prelucrarea
cântecelor populare din zona unde locuia. Pentru anii
aceia, era un lucru remarcabil, căci arată nu doar
pregătirea ei muzicală deosebită, dar şi un grad de
emancipare feminină mult peste nivelul obişnuit al
societăţii româneşti de la sfârşitul secolului XIX.

O precizare:
Acest articol ar fi trebuit să apară în revista “Forum

V”, editată de scriitorul şi publicistul Ion Soare la Rm.
Vâlcea. El a fost trimis, prin e-mail, în data de 24 mai
2012. Adică acum aproape un an. La trei zile după aceea,
dl. Soare m-a gratulat cu un răspuns: “Am primit materi-
alul despre acea Caliopi Z. Este excelent: scurt, la obiect
şi incitant din punct de vedere cultural. Îşi va găsi locul
cuvenit în revista noastră “Forum-V” nr.1-2/2012”. Mi s-a
cerut şi o fotografie a subsemnatului, pe care am trimis-o
de îndată.

Prin noiembrie 2012, după aproape şase luni de
tăcere, văzând că dl. Soare nu îmi mai dă niciun semn că
ar fi apărut revista respectivă, care trebuia să cuprindă şi
materialul meu, l-am sunat la telefon. Uitase de articol şi

se întreba pe unde se putuse rătăci. Prin ianuarie 2013, mi-
a spus, amărât, că nu au bani şi revista nu poate fi, deci,
tipărită. Aceeaşi scuză am primit-o şi în lunile următoare.
Cum situaţia mi s-a părut curioasă, m-am interesat în
dreapta şi stânga, şi am aflat că din vara trecută şi până
astăzi dl. Soare a tipărit mai multe numere ale revistei, ba
a avut bani suficienţi, primiţi de la diverse autorităţi
locale, ca să scoată şi alte lucrări.

În acest context, am înţeles că, de fapt, alte
motive l-au determinat pe distinsul redactor al foii “Forum
V” să nu-mi publice scurta mea comunicare despre prima
culegătoare de folclor din Vâlcea, Caliopi Zografos. Fie
calitatea articolului meu nu se ridică la nivelul pretenţiilor
redacţiei şi al celorlalte materiale publicate acolo, fie
“gruparea literar-publicistică” din jurul fostul arhivar nu
doreşte colaborarea mea.

Şi într-un caz, şi în altul, bunele maniere - din presă şi
din viaţă - impuneau un răspuns tranşant de respingere a
articolului meu, de la început, nu o amânare “sine die”.

De aceea, am hotărât să public acest material în revista
de faţă.

C. P.

MUNDI

Cartea creată şi lansată în cadrul
Societăţii Culturale “Anton

Pann” Rm. Vâlcea, constituie o nouă
contribuţie la cunoaşterea la nivel
naţional a vestitei staţiuni balneare şi
turistice, dezvoltarea actuală a bazelor
de tratament şi infrastructura realizată în
ultimii anii. 

Volumul de prezentare a staţiunii
Băile Olăneşti este rodul creaţiei
medicului Viorel Popescu care şi-a uti-
lizat pseudonimul de V. Câmpulungeanu
şi a doctorului în biologie Traian Rădoi,
fondatorul şi directorul liceului din
această localitate.

Lucrarea nu a fost concepută ca o
monografie, intenţia autorilor fiind de a
pune la dispoziţia publicului larg un ghid documentat care
să reflecte situația geografică şi formele de relief,
sectoarele turistice care să producă satisfacţii şi desfătări
vizuale sau sufleteşti, utilizarea apelor minerale în tratarea
unor afecţiuni ale stării de sănătate, fauna și flora, unitățile
de cazare şi dotarea acestora.

Totodată se oferă turiştilor şi informații despre
aşezămintele monahale, unde aceştia se pot reculege şi să-
şi atenueze zbuciumul diurn prin asimilarea liniştii şi
aromelor naturale care domină acele locuri unice.    

Pentru a-i da un caracter uşor amuzant autorii
intercalează diferite glume legate de activitatea de cură
balneară şi tratament.

Este adevărat că despre staţiunea balneoclimaterică

Băile Olăneşti s-au scris anterior
monografii, cărţi şi studii științifice,
faţă de care autorii, la conceperea
acestui volum au simţit un
sentiment de stânjeneală şi teamă de
a nu putea aduce noutăţi sau ca
cititorii să-l ignore, după ce
studiaseră anterior și creaţiile altor
specialişti. 

Niciodată nu se poate susţine
că după un anumit eveniment ce
a fost tratat de alţii sau că
anumite localităţi au mai făcut
obiectul cercetării, nu se mai pot
descoperi noi elemente sau că
ulterior și alți autori nu vor găsi
noi metode sau idei pentru a
pune în evidență și alte valenţe
din viaţa unei localităţi. 

Autorii nu au dorit să ofere o carte eminamente
știinţifică deşi s-au bazat pe date de cercetare ale istori-
cilor, geografilor, mineralogilor, arhitecţilor sau
biologilor şi este un volum de informare în masă pentru
ca amatorii de drumeţii şi obiective turistice sau cei
care vor să-şi vindece afecţiunile și să-şi amelioreze
starea de sănătate să poată avea la îndemână
informaţiile necesare. 

Scriitorii noştri s-au dovedit buni psihologi,
cunoscând ce anume dorește să cunoască publicul
despre Băile Olăneşti. Volumul este bine structurat,
aerisit, se citește cu ușurinţă, se asimilează destul de
bine elementele care interesează pe cititori.

Poate că nu era lipsită de importanţă, includerea unui
capitol privind personalităţile mai importante care s-au
născut ori şi-au desfăşurat activitatea în staţiune. 

Nu putem trece peste superficialitatea
tehnoredactorului şi neverificarea volumului înaintea
multiplicării editoriale, întrucât sunt propoziţii fraze şi
pasaje care se repetă în mod supărător, ca de exemplu:
fraze de la fila 30 alin. 4 sunt reluate şi la filele 32 alin. 4,
33 alin. 6. 

În încheiere, transmit cu condescendenţă felicitări
autorilor pentru studiul materialului bibliografic,
concentrarea dovedită în alcătuirea volumului şi
prezentarea celor mai interesante lucruri din viaţa staţiunii
Băile Olăneşti.       

UN NOU VOLUM DESPRE ORAŞUL
STAŢIUNE BĂILE OLĂNEŞTI

Ion MICUŢ 

Mesia din Caracal

Că-i Oltchimu-n agonie
Este dus la terapie;
Dar sunând din clopoţei, 
Vine Dan c-un sac de lei.

Jocul

Una în troleu:
Vă dau locul meu…
Consternat rămân,
C-am ajuns bătrân. 

Pendulul 

A fost, că legea nu e dură, 

La trei partide deputatul;
Cum trece una pe centură,
De la un tir turcesc, la altul. 

Devotament

La Argeş, sus la mănăstire, 
M-am dus cu soața hotărât,
S-o las ca semn de prețuire,
Să-ți țină Anei de urât.

Constataţie admisă

La facultate, o studentă, 
N-a vrut să dea extemporal, 
Spunând că dânsa e expertă, 
Doar la examenul oral. 

EPIGRAME
Ion MICUŢ

COMEMORAREA LUI BRÂNCUŞI LA MĂNĂSTIREA
POLOVRAGI ÎN ANUL 2013

Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a îngăduit ca şi în
acest an 2013, când, în data de 16 martie, s-au

sorocit 56 de ani de la data când trebuie să ne reamintim
permanent vorbele lui Constantin Brâncuşi: Îmi amintesc
mereu: nu m-aţi fi căutat, dacă nu m-aţi fi găsit demult. 

Aşa am făcut şi noi şi în acest an, un grup ceva mai
numeros alcătuit din gorjeni, vâlceni, doljeni, clujeni, dar
şi bucureşteni, fiind oaspeţii soborului de maici, aflat în
ascultarea maicii stareţe Evghenia, la Mănăstirea
Polovragi, pentru comemorarea sculptorului, căutându-l
pe Brâncuşi, deoarece l-am găsit mai demult şi nu trebuie
să-l dăm uitării, iluminându-i gloria, dacă nu zi de zi, cel
puţin la sorocul naşterii, 19 februarie 1876, şi la sorocul
morţii, 16 martie 1957.

Trebuie să precizez din capul locului că de organizarea
aceastei întâlniri interjudeţene de comemorarea
sculptorului s-au ocupat brâncuşiologul Ion Mocioi,
Gheorghe Cărbunescu,  Mihai Sporiş şi  subsemnatul, cu

aprobarea maicii stareţe Evghenia. Nu de altceva, dar sunt
nişte pişcotari  buni de dat din coate care, deşi n-au scris
nici un rând despre sculptor, se împăunează şi se fălesc cu
această faptă creştinească.       

Slujba de pomenire a oficiat-o preotul clugăr Mitrofan.       
Au participat la slujba de pomenire domnul prefect al

judeţului Gorj Ion Claudiu Teodorescu, brâncuşiologul Ion
Mocioi şi rectorul Universităţii „Constantin Brâncuşi”,
dl.Moise Bojincă, cu soţia şi cei doi nepoţi Ştefania şi
Iustin Raul Bojincă, posibili viitori – să ţină Dumnzeu
cont de prezicerea mea! – brâncuşiologi, cum e şi bunicul.
Ca-n fiecare an, ca un făcut, doamna Bojincă şi de această
dată se bucura că, din dragoste pentru Brâncuşi, a lăsat via
netăiată, numai şi numai să participe la această pomenire
la care vine de 6 ani. Domnul Ion Mocioi ne-a făcut
bucuria şi a adus şi pe filosoful Grigore Smeu, gorjean de
obârşe, dar trăitor în Bucureşti. Din Gorj au mai participat
ziaristul Ion Predoşanu, ţandără de D.N.Cocea, truditor la

ziarul de prestigiu înfiinţat în anul 1924, Gorjeanul,  con-
deier care a avut bucuria de a munci alături de poetul
Adrian Păunescu, la revista Flacăra. Ion Predoşanu e de
loc din comuna Peştişani, dar se ţine a fi şi hobiţean, şi-i
bine că-i aşa, îmi spunea că Brâncuşi se poate citi şi studia
dimineaţa,  la prânz şi seara fără să te plictiseşti.

Scriitorul Vasile Vasiescu, deja consacrat brâncuşiolog,
însoţit de Ioana, bătătarnica lui soţie, ne-a făcut o mare
bucurie, aşa cum numai cei care sunt de 24 de carate de
Gorj, ne-a distribuit gratuit revista „Brâncuşi”, nr.3, în
care ne reaminteşte, în editorialul său „Invitaţie la
primăvară”,” „...că între 19 februarie şi 16 martie, de
fiecare dată, e timpul nostru în care ar trebui să
performăm, să ne expunem preocupaţi de criterii şi de
imagini (deoarece)....Brâncuşi ne-a livrat lumii”. Cam aşa
le spuneam şi eu la o întâlnire cu studenţii de la
Universitatea „Constantin Brâncuşi”, la  invitaţia făcută de
dl.Moise Bojincă şi Ion Mocioi, că ei au, prin diploma de
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absolvire, paşaport diplomatic Brâncuşi. Oriunde s-ar
prezenta în lume cu această diplomă vor fi recunoscuţi ca
români absolvenţi ai unei universităţi  de prestigiu. Sperăm
ca în viitor să fie şi de prestigiu internaţional.

Din Rm.Vâlcea au participat scriitorul Mihai Sporiş,
care anul trecut şi-a lansat şi la Hobiţa  cartea „Semne şi
sensuri ale sacrului în arta lui Constantin Brâncuşi”, însoţit
de fratele său Gheorghe Sporiş, artist fotograf şi monta-
niard potecar pe crestele tuturor munţilor. De asemena au
mai fost preotul Nicolae State-Burluşi, poreclit pe bună
dreptate Badea Cârţan, deoarece este singurl preot care
împarte cu dărnicie iconiţe şi cărţi de rugăciuni. Scriitorul
vâlcean Ioan St.Lazăr a venit însoţit şi de o distinsă echipă
de clujeni care participaseră şi la comemorarea fostului
mitropolit Bartolomeu Anania, condusă de preotul profesor
Ştefan Iloaie, care predă religa la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj. Nu trebuie să uităm nici pe scriitorul şi
cercetătorul chimist Marian Pătraşcu, fost coleg de
facultate şi de an cu ing.David Viorel, directorul general de
la ARTEGO. A mai fost şi editorul de cărţi, istoricul Eugen
Petrescu, preşedintele Asociaţiei naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria”- filiala judeţeană Vâlcea. La o astfel de
întâlnire nu putea să lipsească Gheorghe Cărbunescu,
gorjeanul de la Alimpeşti, absolvent al Liceului „Tudor
Arghezi”, din Tg.Cărbuneşti, dar devenit vâlcean de vreo

30 de ani, omul care cântă, din pasiune, romanţe tot aşa de
bine ca şi consacraţi ai romanţei Ion Luican, Mia Braia sau
Ioana Radu. A scos până acum 2 ediţii de C.D.-uri cu
romanţe şi are în pregătire o a treia ediţia. La data când
scriu acestea el deja se află pentru a treia oră în Moldova,
invitat al Televiziunii, ca să ţină concerete la Chişinău,
Bălţi şi Soroca, împreună cu Ion Lupu, cântăreţ de muzică
polulară.

Nu trebuie să uităm mai ales pe artistul fotograf George
Boban, care a fost prezent, şi-i mulţumim, la toate
iluminările şi evenimentele brâncuşiene. An de an şi
acţiune de acţiune ne-a însoţit peste tot, chiar şi la Paris,
când s-au comemorat 50 de ani de la moartea sculptorului,
pentru a imortaliza prin fotografie şi printr-un film artistic
manifestările dedicate lui Brâncuşi. George, ca artist al
imaginii, ştie că fotografia este necrologul unei clipe şi nu

vrea să se piardă, păstrând-o şi redând-o eternităţii. I-am
mai recomandat şi cu altă ocazie să-şi editeze un album
Brâncuşi cu fotografiile făcute de el. Acest album este mai
mult decât necesar, mai ales acum când nu găseşti nici o
carte sau album dedicat sculptorului în nici o librărie din
Gorj, dar în librările din România nici atât. 

Ce bine ar fi dacă s-ar reedita cărţile „ Brâncuşi Viaţa”
şi „Brâncuşi Opera” scrise de brâncuşiologul Ion Mocioi,
cărţile „Aşa grăit-a Brâncuşi” şi  „Urcând Coloana
Infinită”, ale doamnei Sorana Georgescu Gorjan, cărţile
„Brâncuşi versus Brâncuşi”, „Muzeul fără pereţi” şi „ după
Brâncuşi” ale lui Vasile Vasiescu, „Brâncuşi şi civilizaţia
imaginii” a lui Constantin Zărnescu, precum şi încă multe
alte cărţi dedicate vieţii şi operei sculptorului. Aşa cum din
nicio librărie din România nu trebuie să lipsească poeziile
lui Mihai Eminescu, tot aşa nici o lucrare dedicată lui
Brâncuşi nu trebuie să lipsească. Eminescu şi Brâncuşi
sunt, vorba lui Vasiescu, cei care „ne-au livrat lumii”. Prin
ei să respirăm spiritual şi să ne apărăm graniţele de cei care
ne denigrază Romînia.     

Brâncuşiologul Constantin Zărnescu a lipsit, fiind oprit
la Cluj de o gripă rebelă primăvăratică. Însănătoşire
grabnică, Costică!, Brâncuşi are nevoie de tine ca să-i mai
faci o ediţie a cărţii cu Aforisme.

De asemena a lipsit scriitorul şi artistul plastic Petre
Cichirdan, un demn urmaş al lui Leonardo da Vinci
vâlcean, prin natura preocupărilor şi realizărilor tehnice şi
artistice ce le-a înfăptuit şi le va mai face, deoarece este
încă foarte tânăr.  

Ştefan I. STĂICULESCU

ARS MUNDI

Întâlnirea din 19 martie 2011

Motto: Dacă voi nu ne vreţi, noi vă vrem...altfel!

Vă transmitem un text care ne-a răpit 20 de minute
din activitatea noastră curentă-viaţă, privind

alcătuirea lui, şi care vă dăruieşte dumneavoastră,
cititorilor ziarelor Cultura vâlceană şi Cultura Ars Mundi
o meditaţie de cel puţin o oră, ceea ce este foarte mult
pentru ocuparea constructivă a intelectului, de meditaţie
asupra culturii reale, la suprafaţă, a acestei Românii, con-
temporane!

Sunday, March 24, 2013 9:12 PM
From: "crainic daniela" <crainicd@yahoo.com>
To: 
"cichirdan@yahoo.com" <cichirdan@yahoo.com>

Buna seara, numele meu este Crainic Daniela şi sunt
preşedinta unui ONG ,,Lunca Poganişului" din comuna
Sacosu-Turcesc, judetul Timiş. Scopul nostru este
promovarea tradiţiilor, a graiului şi obiceiurilor din Banatul
de pustă, dar şi protejarea zonei mai ales a unei flori extrem
de rare ce creşte în zona aceasta, laleaua pestrită.
Activitatea noastră a început în urmă cu 3 ani, în cadrul
rugii din sat am organizat un program de dansuri populare
şi teatru în grai banaţean. Autoritaţile sunt extrem de
reticente, de fiecare dată suntem întampinaţi cu răceală. Nu
ne-au ajutat cu nimic până acum, în afara faptului ca am
fost lasaţi să ne desfaşuram activitatea în căminul cultural,
căci nici acest lucru nu se întampla prea des, doar când
avea chef primarul. Mi-aş dori să colaborez cu alte ONG-

uri, să văd activitaţile desfaşurate ale
acestora, în acest proiect suntem doar trei
persoane implicate, suntem la început, nu
avem prea multă experienţă. Însă copiii
aşteaptă să facem mereu câte ceva, este o
oportunitate pentru ei, de a-şi descoperi
talentele, de a socializa, de a comunica,
lucruri foarte importante în dezvoltarea
lor. Dacă aţi putea să îmi sugeraţi câte
ceva sau să îmi trimite-ţi adrese ale ONG-
urilor din zona dumneavoastră. Am văzut ce activitaţi
bogate aveţi acolo, vă admir, aici autoritaţile nu sunt
deschise deloc, doar la cum să mai fure câte ceva, nu
doresc să vă mai plictisesc cu problemele noastre. Vă
mulţumesc anticipat.

LALEAUA PESTRIŢĂ
Dinastia faraonică Sesostris - cu care (spune o legendă

neconfirmată de istorici) ar fi luptat şi geţii, alături de hitiţi,
înaintea Războiului Troiei - dar şi regele Solomon al Iudeei
ori regina Semiramida din Babilon aveau în comun o
pasiune horticolă: cultura lalelelor. 

Cunoscută orientalilor de şapte milenii, floarea a ajuns
la europeni relativ târziu, prin intermediul bizantinilor,
făcând carieră atât ca plantă cultivată în condiţii controlate,
cât şi prin aclimatizare în flora spontană, dând naştere unor
soiuri de o frumuseţe aparte, precum cea cunoscută la
români sub numele popular de “lalea pestriţă” - fritillaria
meleagris, în limbajul ştiinţific.

Alintată şi ca “floare-de-
şah”, “bibilică” ori
“căldăruşe”, această
încântătoare floare a fost
recunoscută de legislaţia
românească drept “monument
al naturii”, în consecinţă fiind
organizate ca arii protejate mai
multe areale din centrul
Ardealului, dar şi din lunca
Oltului ori Banat - aici, în
Lunca Pogănişului. Faptul că,
ulterior, laleaua pestriţă a fost

înscrisă ca specie protejată şi de Convenţia de la Berna, ar
fi trebuit să-i asigure acesteia un viitor neproblematic.

Laleaua pestrita este o specie de planta rară, cu
răspândire locală, periclitată de dispariţie.

Lunca Pogănişului din judeţul Timiş, a fost declarată
arie protejata prin lege de catre Consiliul Judetean Timiş în
1995, fiind habitatul lalelei pestriţă (Fritillaria meleagris).

Padurea de luncă în care creşte această plantă a fost
distrusă prin defrişare completă în ultimii ani de către
localnici.

Tragem un semnal de alarmă pentru această luncă, în
care laleaua pestriţă se află  în pericol. Defrişările,
poluarea, depozitarea ilegala a deşeurilor, paşunatul exce-
siv cu oile pun în pericol această plantă deosebită şi
ocrotită prin convenţia de la Berna.

Va rugăm să interventiţi în acest forum cu opinii,
comentarii şi informaţii utile referitoare la acest subiect
(Forum Asociaţia Lunca Pogănişului).

Selectat de Bogdan CICHIRDAN

MIRACOLUL INTERNETULUI

Mircea Eliade s-a născut  13 martie 1907 în
Bucureşti gînditor şi scriitor, filozof şi istoric al

religiilor. Autor a 30 de volume ştiinţifice, opere literare și
eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de
articole şi recenzii cu o tematică extrem de variată, foarte
bine documentate.  Perioadă adolescenţei sale constituie
subiectul romanului „Jurnalul adolescentului miop”,
lucrare publicată integral postum.

În atmosfera efervescentă interbelică este recunoscut
şef al generaţiei sale.

Este absolvent al Facultăţîi de Filozofie şi Litere din
cadrul Universitii Bucuresti unde îl are că mentor pe
profesorul său de Logică şi metafizică, Nae Ionescu. 

În 1929 devine licenţiat în filosofia italiană.
Din Italia pleacă în India la Universitatea din Calcutta

unde a studiat cu Surendranath Dasgupta sanscrită şi yoga
sub impactul civilizăţiei asiatice asimilează filozofia

indiană şi realizează lucrarea intitulată Yoga. Filosofia
indiană devine a doua sa pasiune. 

Romanele şi nuvelele sale aduc în literatura romană un
spectru nou şi valoros, literatura fantastică.

În 1933 publică „Maitreyi” care devine în scurt timp
celebră. Îi urmează între 1932 şi 1943 alte volume de proză
literară şi ştiinţifică la fel de apreciate. Eliade a fost profe-
sor la Universitatea din Chicago din 1957, titular al cate-
drei de istoria religiilor („Sewell L. Avery” din
1962).Catedră care dupa moartea sa îi poarta numele.Este
naturalizat cetățean american în 1966, onorat cu titlul de
Distinguished Service Professor. A murit la dată de 22
aprilie 1986 în Chicago.

MIRCEA ELIADE NOTE BIOGRAFICE OCTAVIAN  GOGA

Poet al suferinţei şi  dramei naţionale Octavian
Goga s-a născut la 1 aprilie 1881 în satul Răşinari

judeţul Sibiu, în familia preotului ortodox Iosif Goga şi
al soţiei sale, Aurelia, învățătoare. A iubit satul şi lumea
sa, a înţeles patima ţăranului  şi  a împlinit  prin carac-
terul mesianic al poeziei sale rolul  profetului ce vesteşte
dezrobirea şi înfăptuirea visului de unitate naţională.
Încrederea sa în înfăptuirea acestor aspiraţii porneşte din
adânca cunoaştere a realităţilor  satului transilvănean. 

Format la şcoala curentului Semănătorist este
influenţat în opera sa de poezia lui G. Cosbuc şi St
.O.Iosif. Perioada adolescenţei o petrece la liceul de stat
din Sibiu (astăzi Liceul Gheorghe Lazăr), ale cărui cur-
suri le-a urmat în perioada 1890 -1899... În perioada
1900-1904  a făcut studii universitare la Budapesta şi
Berlin. La vârsta de şaisprezece ani debutează în  ziarul

Ovidiu Cristian DINICĂ
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Itinerar cultural
trona în mărime reală deasupra intrării principale de la
INCREST Bucureşti (astăzi Institutul Naţional de
Construcţii Aero Spaţiale-INCAS)!...Vai, vai ce a făcut
poporul român, în 1989!

Staţia de tramvai Basarab

ADUNAREA GENERALĂ A
SENIORILOR

Pe 26 03 13 la Colegiul Mircea cel Bătrân s-a
desfăşurat Adunarea generală anuală a seniorilor din
cadrul Asociaţiei Seniorilor din Ştiinţă, Educaţie şi
Cultură, Vâlcea...

Alexandru Popescu Mihăeşti şi Gheorghe Dumitraşcu

Adina
Enăchescu

Gh. Pantelimon

Aurora Gherghina
Subprefectul Vâlcii

Gheorghe
Stancu

Marinela
Capşa

RESTAURANTUL BELVEDERE
LOC DE ÎNTÂLNIRE ANUALĂ

A PRIETENILOR REVISTEI
„SEMN” ŞI „ŢÂNŢARUL”

Tribuna (Sibiu) cu poezia Atunci şi acum, semnată Tavi. 
Prima încurajare o primeşte de la  Ion Pop-Reteganul

de la Revista ilustrată (Bistriţa) care  i-a scris la poşta
redacţiei: "Ai talent, tinere amic, cultivează-l cu
diligenţă, că poţi deveni mare. Ziua bună de dimineaţă se
arată. Nu cumva să neglijezi datorinţele de studinte",
publicându-i-se pe o jumătate de pagină poezia Nu-i
fericire pe pământ. Publică în Familia şi în Tribuna. 

Împreună cu un  grup de studenţi români aflaţi la
Budapesta, în 1902, înfiinţează publicaţia Luceafărul în
care îşi publică mai multe poeme.Activitatea literară este
continuată şi  prin  implicarea sa politică. 

În septembrie 1906, Goga a fost ales secretar literar al
Asociației pentru literatura română şi cultura poporului
român-Astra. 

Primul său volum de versuri  a apărut  în  1905  la
Budapesta şi s-a întitulat Poezii, reeditat apoi de Editura
Minerva la Bucureşti, în 1907, şi la Sibiu, în 1910.
Volumul a fost primit favorabil şi apreciat de critica
literară ca un început al unei noi epoci pentru sufletul
românesc. Guvernul de la Budapestal, pentru activitatea
sa naţionalistă, l-a condamnat la moarte pentru înaltă
trădare considerandu-l cetăţean austro-ungar. 

Este prezent în publicaţii româneşti în perioada
premergătoare primului război mondial şi anume:Ţara
noastră,  Adevărul, revista Flacăra, România; publicistica
sa  continuă tematica naţională pe care o găsim şi  la
Eminescu. 

Împreună cu o serie de peronalităţi româneşti a
înfiinţat în vara anului 1918, la  Paris, Consiliul Naţional
al Unităţii Române  pentru a determina forurile
internaţionale să accepte unirea din 1918. 

În politică a fost membru al partidului Partidului
Naţional Agrar şi a format împreună cu Partidul Naţional
Creştin guvernul din 1919 care nu a rezistat decât 44 de
zile. 

A devenit membru al Academiei Române în 1920 şi
discursul său de recepţie a fost consacrat lui George
Cosbuc, astfel, recunoscând meritele mentorului său. 

A murit la 57 de ani de comoţie cerebrală în data de 7
mai 1938 la castelul de la Ciucea. 

Ca poet al redeşteptării naţionale dar şi inspirat de
lumina spirituală a satului tradiţional a marcat istoria
literaturii româneşti cu ecourile sale de lumină fiind
călăuză a sufletului oprimat.

DIN ISTORICUL POŞTEI PE 
VALEA OLTULUI

Valea Oltului păstrează multe pagini de istorie din
cele mai vechi timpuri. Serviciul poştal în Dacia

până la cucerirea acesteia de către romani, avusese o lungă
durată şi a fost bine organizat atât pe uscat, unde se făcea
de către curieri pedeştri cât şi pe apă folosindu-se navele
care legau punctele comerciale importante din imperiu.

În organizarea poştală romană, pe lângă curiei poştali
obişnuiţi mai întâlnim o poştă rapidă denumită „Cursus
celer” sau „Cursus velox”, care era dotată cu trăsuri
uşoare denumite „Vereda”, şi o poştă pentru transporturi
grele denumită „Cursus clabularis”, la care se întrebuinţau
căruţe mari „Birota”.

Pentru transportul corespondenţei particulare era
necesară o autorizaţie specială denumită „Lettera
evertionis”, eliberată de preotul localităţii. Întreg serviciul
poştal din întreg împeriul era condus de prefectul
pretoriului roman, în numele împăratului. Acest serviciu a
fost introdus şi pe teritoriul de astăzi al ţării noastre
începând cu secolul al doilea. Drumul cel mai important la
acea vreme şi după aceea, a fost cel de pe Valea Oltului,
care făcea legătura cu cel principal care trecea Dunărea la
Drobeta Turnu Severin şi se îndrepta spre răsărit, Romula
(Dobrosloveni), Piatra Olt, Drăgăşani, Ioneşti, Râmnicu
Vâlcea, Cozia, Câineni, Sibiu, Alba Iulia, Turda, Cluj
Napoca până la Zalău.

Cuvântul curier poştal apare menţionat pentru prima
dată, în documente la anul 1491, când împăratul
Maximilian l-ul cere oraşelor să înfiinţeze pe cheltuiala sa
releuri de curieri.

După retragerea aureliană, poşta a înregistrat o lungă
perioadă de timp de declin, fiind organizată în secolul al
XlV lea. Domnitorii noştri aveau curieri care se numeau
„călăraşi” şi „lipcani” care străbăteau în scurt timp
distanţe destul de mari. Înmulţindu-se numărul călăraşilor
a dus la apariţia olacului. Locuitorii satelor şi târgurilor
aflate pe traseu erau obligaţi să ofere „calul de olac” şi să
se ocupe de procurarea hranei pentru animale. În această

perioadă, poşta se ocupa doar cu transportul
corespondenţei oficiale a statului, a dregorilor şi a solilor
străini. Acest serviciu a trecut sub autoritatea unui postel-
nic pentru ca în secolul al XVll lea, să fie introdu-se
releele de poştă, numite „menziluri” Pe lângă drumul
vechi dacic şi apoi roman de pe Valea Oltului care făcea
legătura între Ţara Românească şi Transilvania mai exis-
tau drumurile comerciale de-a lungul râurilor Buzău,
Teleajen, Prahova, Jiu.

Drumurile se aflau într-o stare deplorabilă uneori
aproape impracticabile ceea ce făcea anevoios bunul mers
al serviciului poştal care mai avea de luptat în această
perioadă cu cenzura militară şi proasta organizare a aces-
teia, pierzându-se multe scrisori.

Drumul poştei pe Valea Oltului pornea pe Valea Poştei
(situată în partea de nord a Mănăstirii Cozia), urca apoi
muntele Basarab, peste culmea Lacul Doamnei, traversa
creasta Naroţului şi cobora în Valea Lotrului în apropiere
de Brezoi. Această denumire îşi are originea în vechiul
„drum de poştă” ce străbătea acest ţinut, după cum susţine
domnul Nicolae Daneş.

În timpul domniei împatului Carol al Vl lea (1711-
1740), se reface drumul care lega Ardealul de Oltenia prin
Turnu Roşu, cunoscut sub numele de „Via Carolina”. Cel
care a avut această iniţiativă a fost Steinville, iar execuţia
s-a făcut pe timpul generalului Virmont, în anii 1717-
1719, pe când era comandantul trupelor din Transilvania,
care aveau sediul la Sibiu. Lucrările s-au desfăşurat sub
atenta supraveghere a lui Friederich Scwanz von
Springfel. Drumul a respectat vechiul traseu roman, pe
malul Oltului, pe care Schwanz l-a lărgit. Locuitorii de pe
ambele maluri ale Oltului au fost obligaţi să contribuie cu
mâna de lucru la construirea acestui drum. Itinerariul
poştal care făcea legătura cu Constantinopol şi Viena tre-
cea la început prin Serbia, pentru ca din anul 1803 să
treacă numai prin Ţara Românească, traseul fiind pe Valea
Oltului; Viena-Sibiu-Turnu Roşu-Râmnicu Vâlcea,-
Piteşti-Bucureşti-Giurgiu-Constantinopol.

Localităţile cu staţiuni poştale erau obligate să asigure
terenuri de păscut pentru caii poştei. Unele din
scrisorile trimise nu aveau menţionate locali-
tatea destinatarului sau prin altele se trimiteau
bani, la care trebuia să fie aplicată ceară roşie,
cu sigiliul de expediere prin diligenţă, care nu
trebuiau desfăcute, ci se taxau după valorile
declarate de expeditor, care trebuia să se înscrie
şi menţiunea „valoare declarată”.

Austriecii au avut o bogată activitate în
domeniul poştal în Principatele Române între
anii 1718 şi 1869, cea mai veche ştampilă
cunoscută a poştei austriece în Ţara Roânească
datează din anul 1811, purtând inscripţia
„Bukarest in der Walachez”. De asemeni
trebuie să amintim că şi Rusia a desfăşurat o
activitate în domeniu datorită privilegiului
câştigat în urma tratatului de la Kuciuc
Kainargi, din 21 iulie 1774.

Pr. Nicolae MOGA

Drumul pe Valea Oltului şi ruinele
turnului de pază. Litografie din anul

1830 de Franz Neuhauser
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...Toată lumea primeşte o Diplomă de Excelenţă...Noi am
primit de exemplu Diploma de Excelenţă pentru
„Publicistică”; iar banii  de consumaţie se adună printr-
o... tombolă!

CULTUL EROILOR-
CONGRESUL NAŢIONAL

ANCE "RM" este cea mai mare Asociaţie cultural-
patriotică din ţară, cu 42 de filiale judeţene (iclusiv mun.
Bucureşti). Datele din 21 martie 2013 indică 5000 de
membri cu drepturi depline şi peste 25 000 de membri
simpatizanţi (E. Petrescu). 

Generalul 
Visarion Neagoe,
noul presedinte

Eugen Petrescu,
preşedinte Filiala

Vâlcea

Generalul Stoica,
fostul preşedinte

ION I. PĂRĂIANU ÎŞI
SERBEAZĂ ZIUA DE NAŞTERE

CU O...CARTE DE POEZIE

În anul 1785 apare la Sibiu, la edituraa Martin
Hochmeister, un calendar care avea menţionate orariile
diligenţelor poştale de la Sibiu – Timişoara – Budapesta
sau Cluj-Ofen. Iar din 1789 în acelaşi calendar, apare
ştirea că din luna noiembrie se pot trimite scrisori în Ţara
Românească, de două ori pe săptămână, respectiv;
miercuri şi sâmbătă pe Valea Oltului. La predarea
scrisorilor trebuia să se ţină seama de următoarele; pentru
o scrisoare internă se plăteau 4 Kreuzeri, iar dacă era
dublă în greutate, se plătea 8 Kreuzeri; pentru scrisorile
externe se plăteau 8 Kreuzeri şi pentru o scrisoare dublă
16 Kreuzeri.

În 1823 s-au indrodus trăsurile poştale rapide, vopsite
în galben-negru, pentru 5 pasageri, care transportau
scrisori şi bani iar întregul serviciu s-a modernizat. Au fost
înfiinţate şi alte servicii de transport pentru călători,
mărfuri şi corespondenţă, pentru care s-au organizat
licitaţii de concesionare, introducându-se servicii de

diligenţă. În 1841 iau fiinţă trăsurile numite „braşovence”
pe rutele către Brăila, Giurgiu, Câineni şi Focşani. Între
plase şi comune, corespondenţa se făcea prin intermediul
dorobanţilor călări şi a vătăşeilor. Călătoriile cu
diligenţele prezentau şi riscuri fiind uneori atacate de
grupuri de bandiţi înarmaţi cât şi în ceea ce priveşte
răsturnarea diligenţei. În oraşele reşedinţe de judeţ s-au
înfiinţat oficii poştale ceea ce a dus la crearea unei funcţii,
în sistem, aceea de factor poştal. Din anul 1858 s-au
folosit primele mărci poştale adezive. În comune şi sate
şeful de poştă era obligat să primească şi să distribuie
corespondenţa dimineaţa şi seara cu maximum de
promptitudine. Acesta trebuia să înscrie într-un registru
fiecare scrisoare, greutate şi taxă, cu obligaţia de a trimite
lunar un extras funcţionarului poştal superior. 

În anul 1838 a apărut legea organizării poştei de stat
(Postregal). Legea era împărţită în trei capitole, cu 36 de
articole, care de-a lungul anilor s-a perfecţionat până azi.

personalitate...
O incursiune prin lumea mondenă a literaturii române

(auzi, mondenă! în care mai toată lumea are peste şaptezeci
de ani) care la Bucureşti, iarna, se adună la Palatul Brătianu
din strada Visarion, iar vara în „sala de dans” din podul
Clubului Calderon pe nume „Centrul pentru Activităţi
Recreative şi Inovare Ocupaţională”, a Primăriei sectorului
2, îi permite lui Emil Lungeanu, după ce-i redescoperă pen-
tru noi, septagenarii cititori-cu metehnele inerente anilor:
căscatul, somnul inopinat,plictiseala, repetarea ideilor...să-i
combine pe Paul Everac cu Bălăceanu Stolnici, via D. R.
Popescu, şi să constate stupizenia de astăzi, pierderea
adevăratelor valori... „Ştiu, unii exegeţi sunt de părere că
miile de scrisori rămase de la tatăl Emmei Bovary
reprezintă o moştenire mai preţioasă chiar decât romanele
în totalitatea lor. Dar asta e valabil la Paris. La noi, lămpile
se tot sting una după alta, spre nepăsarea roiurilor de lilieci
din jur” („Fluturii după stingerea lămpii” pag. 18, „Icoane
şi sripturi”, Ed. Rawex Coms, Bucureşti, 2012).

În aceeaşi serie, din „Iconostas”, se înscrie şi eseul
despre Doru Popovici, „După-amiaza unui mare destin:
Doru Popovici” (ibidem), pe care Costin Turchilă îl
numeşte „adevărată figură renascentistă”, şi noi, care îl
cunoaştem pe D. Popovici, îi dăm dreptate lui C. Turchilă,
şi mai adăugăm, spre informarea cititorilor, extraordinara
contribuţie a lui Doru Popovici în afirmarea în lume a
artiştilor români! Continuă Emil Lungeanu: „un muzician
român de performanţă universală”, conchizând: „Ca unul ce
am tras însumi din arcuş cândva, nu cred că în consolidarea
reformelor stă răspunsul, ci mai curând în stâlpi de
rezistenţă de felul unui Doru Popovici”...Cât adevăr, şi cât
balsam pentru rănile provocate intelectualilor români, de
această nenorocită realitate...

În continuare, iată sinteza unei vieţi de scriitor, Henri
Zelis - „O istorie condensată a literaturii române 1932-
2012”, şi care spune despre lucrarea sa, atât de frumos şi
instructiv: „Pomenind nume şi destine scriitoriceşti, nu îmi
atribui alt merit decât al consemnării faptelor...Cu ajutorul
lor luminez un drum...” 

Urmează o referire la Dumitru Dorin Prunariu, singur
cosmonaut român-1981, în urma editării volumului
„Dumitru Dorin Prunariu, biografia unui cosmonaut” de
Annie Muscă, în care autorul pune în evidenţă şi câteva
fapte puţin cunoscute din viaţa celebrului român, din care
cea mai interesantă-şi contra timpului de atunci-este
transmiterea unei legături de ceapă, ilegal transportată de
cosmonautul român, lui Kovalionok, aflat de două luni pe
staţia orbitală Saliut-6 cu care Prunariu şi Popov trebuia să
facă joncţiunea... Ceapa i-a fost înmânată lui Prunariu, în
secret, de nevasta lui Kovalionok!

O recenzie interesantă găsim la pagina 37: „Cu Henry
Pernet pe urmele lui Eliade”, care reflectă întâlnirea cu stu-
dent-doctorandul lui Eliade, Henry Pernet, în 2012, martie,
la Bucureşti, Biblioteca Metropolitană...Aflăm că „Mircea
Eliade” e numele Catedrei de Istoria Religiilor (Pernet îl
numeşte filosof al religiilor, şi nu istoric! cum îi plăcea şi lui
Eliade) a Universităţii din Chicago pe care Mircea Eliade a
păstorit-o timp de trei decenii! Mai aflăm că Henry Pernet
„şi-a mărturisit stupefacţia faţă de interesul manifestat în
România, astăzi, pentru personalitatea şi opera lui Mircea
Eliade, comparativ cu USA bunăoară, unde nu puţine din
lucrările marcantului filosof, dascăl şi scriitor au fost date
uitării cu trecerea timpului...” (op. citată).

„Lecţiile lui Ionescu”: „Scaune, mai aduceţi
scaune...Scaunele niciodată nu-s destule”... „Toată lumea va
avea un scaun”...O să vină şi Dan Puric „mimul lui

Dumnezeu”, şi Beligan, „care ne va lăsa aici Puricul”
(Beligan fiind Dumnezeul lui Puric). O incursiune în tearul
lui Ionescu (parţial), dar, oprindu-se pentru simbolistici la
„Lecţia” care, în 1951, la Paris, a avut soarta lui „Carmen”
de Bizet; şi care, ca mai toate lucrurile măreţe-magistrale,
au devenit mai târziu celebre, doar prin repetare...Repetaţi,
repetaţi, repetaţi piesele lui Ionescu dacă vreţi să ajungă
celebre ca opera „Carmen”, care şi după 150 de ani se cântă
cu casele de bilete goale...Admirabil eseu, beletristic!

„Cronica Fundaţiilor la împlinirea unui deceniu” ne
deschide în câmpul vizual un considerent, vulnerabil
spunem noi, afirmat de prietenul Mihai Cimpoi-
academician cu dare de mână la doctorate-care, vorbind
despre Schopenhauer şi incomensurabilul egoism uman,
„ce se revarsă peste marginile universului”, ne spune că
voinţa de a trăi este singura cauză de perpetuare a speciei,
valabilă în tot universul! Este prea mult, o viziune fatalistă
care cere, fără echivoc, o salvare având la bază gena
marxistă!...singura capabilă ca acest egoism uman să fie
diminuat... Bun! ... şi cum crede stimabilul nostru autor, în
acest mic eseu, că o revistă ca „Cronica Fundaţiilor”, chiar
şi ea, din vânzarea ei să ducă la atâtea altruiste fapte: acţiuni
umanitare, instituirea bursei Mihai Eminescu (zău, e chiar
prea mult!), spectacole de poezie şi muzică (şi iarăzi zău,
ne-am săturat de Cenaclul Flacăra care a transformat,
primul, folkul în manea!), editarea de volume literare,
albume de artă (ţine-mă Doamne!)...Iar pilda cu şfanţul
văduvei, nu cred că are loc în această istorioară de o pagină
şi jumătate!...şi unde? la banii câştigaţi din vânzarea unei
reviste culturale...

În partea a doua a acestei cărţi, semnate de Emil
Lungeanu, „Lecturi recente” (op. cit.), autorul face recenzia
unor cărţi, citite de domnia sa, în 2012: „Hronicul doamnei
lui Radu cel Drept”, o severă, pertinentă, minunăţie de
croşetări de idei, referitoare la cartea lui Nicolae Goja,
„Fabrica de iarbă”, în care E. Lungeanu surprinde comicul
unei situaţii funciare care frământă societatea românească
de 23 de ani, cum nu a mai existat vreodată...O Românie a
nimănui, din moment ce în nicio ţară fostă comunistă, după
1989, nu s-a aplicat retrocedarea pământurilor şi alte cele,
de la Adam şi Eva, documentate cu ştampilă de Notariat...
Această situaţie nemaiântâlnită a dus, în România, la
crearea de locuri de muncă în justiţie şi avocatură, şi notari-
at, de 1000 de ori mai mult decât perioada de înflorire a
forţelor de producţie şi de studiu la seral pentru facultatea
de Drept!...Nici o ţară fostă comunistă nu s-a declarat
dintr-o dată capitalistă (vai de mama noastră!) în dauna
societăţii socialiste. Spune Emil Lungeanu despre carte şi
stil: „Dezinvolt în alcătuire, iute şi ritmat ca un cântec
maramureşan, romanul semnat de Nicolae Goja e un
exemplu de reuşită a simplicităţii şi a scriiturii fruste
descotorosite de găteala şi rafinăriile livrescului” şi, în ton
hamletian citează mai departe: „Ce rămâne în urma mea, se
întreabă domnul Radu. Nimica, îngrăşământul natural,
altceva nimica”. Tot aşa, în continuare, vorbeşte „Despre
măreţia lucrurilor mici”, colosal eseu scris despre volumul
Victoriei Milescu: „Sub steaua câinelui” sau în „Poliţa de
asigurare pentru catedrale pierdute”, nu scufundate (Claude
Debussy), care ia în vizor volumul de povestiri „Catedrala
pierdută” a lui Doru Moţoc! Cartea lui Emil Lungeanu
continuă cu eseurile privind volumul de sonete „Eleganţii
atomi ai frumosului” de Marian Dumitru, romanul
„Atingerea de aproapele tău” de Nicolae Havriliuc, şi încă
multe altele, cărţi de autori contemporani, trebuie să
recunoaştem, o identificare mai mult decât necesară a
spaţiului literar românesc, contemporan!...

(urmare din  pag.1) ICOANE ŞI SCRIPTURI
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LIVIU POPESCU ŞI-A LANSAT

CARTEA DE POEZIE 
LA HOTELUL „ALUTUS”

Pe 29 03 13, la Hotel „Alutus”,  Liviu Popescu şi-a lansat
în faţa unei prezenţe selecte şi numeroase, cartea
„Metropoliliput”...

INTÂLNIRI DUHOVNICEŞTI
LA ARHIEPISCOPIE

În cadrul manifestă-
rilor organizate cu prilejul
„Anului  omagial al
Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena în
Patriarhia Română”, a
comemorării a 110 ani de
la naşterea Părintelui
Acad. Dumitru Stăniloae şi
a 20 de ani de la trecerea sa
la cele veşnice,
Arhiepiscopia Râmnicului
vă invităm în perioada
Postului Sfintelor Paşti la
Întâlnirile Duhovniceşti
„Libertatea creştină în
iubirea lui Dumnezeu şi a
oamenilor”.

Întâlnirile duhovniceşti se desfăşoară cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop
Gherasim, sub coordonarea Preasfinţitului Emilian
Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,
ca o continuare a comuniunii liturgice, prin reafirmarea
permanentă a dogmelor şi învăţăturilor creştine şi
evidenţierea lucrării şi responsabilităţii Bisericii în
activitatea sa spiritual-culturală şi social-filantropică,
activitate care s-a desfăşurat atât în perioada de prigoană
cât şi în perioada de libertate creştină. 

Programul Întâlnirilor Duhovniceşti „Libertatea
creştină în iubirea lui Dumnezeu şi a oamenilor” este
următorul:

-  Joi, 28 martie, ora 18.00 - Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile
Gavrilă de la Biserica „Sfântul Nicolae – Paraclis
Universitar” din Bucureşti;

-  Marţi, 2 aprilie, ora 18.00 - Pr. Lect. Univ. Dr.
Gheorghe Holbea, Prodecan al Facultăţii de Teologie
„Justinian Patriarhul” din Bucureşti;

-   Joi, 11 aprilie, ora 18.00 – Înaltpreasfinţitul Părinte
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei;

-   Marţi, 16 aprilie, ora 18.00 - Preasfinţitul Părinte
Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului.

Întâlnirile vor avea loc în Aşezământul Pastoral –
Social „Sfântul Ierarh Calinic” din cadrul Centrului
eparhial.

Pr. Constantin OLARIU
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ORAŞUL NAZARET,
LOCUL BUNEI VESTIRI

Nazaretul este un orăşel situat în nordul Israelului,
la poalele Muntelui Tabor, în apropiere de Marea

Tiberiadei, la aproximativ 140 de km de Ierusalim, fiind
capitala administrativă a Galileei. Denumirea localităţii
se pare că derivă din aşezarea sa pe o culme muntoasă,
având sensul de: „Cel care urmăreşte cu privirea” sau:
„Cel care păzeşte”. Zona a fost locuită încă din epoca
preistorică, însă în perioada antică, Nazaretul era un sat
modest. 

Localitatea Nazaret a devenit renumită datorită eveni-
mentelor religioase petrecute în acest spaţiu: Buna Vestire
– praznic sărbătorit de creştini în fiecare an la 25 martie –
şi locul unde a trăit Iisus Hristos.

Din Istoria Sfântă, se ştie că fiica drepţilor Ioachim şi
Ana, Maria, când a împlinit trei ani a fost închinată la
Templul din Ierusalim; arhiereul Zaharia, din îndemn
dumnezeiesc, a dus-o în  Sfânta Sfintelor, locul cel mai
curat de pe pământ, unde se păstra Chivotul Legii, dată de
Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai, şi unde intra
numai arhiereul o dată pe an. În acest sfânt locaş a trăit
Fecioara Maria timp de 12 ani, bucurându-se de o îngriji-
re aleasă din partea fecioarelor şi a văduvelor, consacrate
slujirii lui Dumnezeu; de la ele, a învăţat lucrul de mână,
citirea Sfintei Scripturi şi îndeosebi rugăciunea cea bine-
plăcută lui Dumnezeu.    

Potrivit rânduielilor religioase, când fecioarele împli-
neau vârsta de 15 ani, părăseau Templul, consacrându-se
vieţii familiale şi sociale. Fecioara Maria, dorind să-şi
păstreze întreaga viaţă curată,  fără însoţire bărbătească,
voia să slujească în feciorie lui Dumnezeu. Respectându-
i dorinţa, arhiereii şi preoţii Templului au hotărât să o
încredinţeze, spre ocrotire, unui bărbat cinstit şi sfânt. Cel
ales, printr-o minune dumnezeiască, a fost dreptul Iosif
(Matei 1, 16) din Nazaretul  Galileei (Ioan 1, 45), o rude-
nie a Mariei; el era feciorul lui Iacov (Matei 1, 15), fiul
cunoscutului preot Matan din Betleem. Stabilită în casa
dreptului Iosif, Fecioara Maria îşi continuă viaţa sfântă,
aşa cum învăţase la Templul din Ierusalim, trăind în
muncă, post şi  rugăciune.    

Iată însă că se întâmplă un lucru minunat, mai presus
de înţelegerea minţii omeneşti. Sfântul Evanghelist Luca
istoriseşte că, într-o zi, când Fecioara Maria se afla la
rugăciune, „a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu,
într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către
o Fecioară logodită cu un bărbat, care se chema Iosif, din
casa lui David; iar numele Fecioarei era Maria. Şi, intrând
îngerul la ea, a zis: Bucură-te ceea ce eşti plină de har,
Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei”
(Luca 1, 26-28). Auzind salutarea îngerului, ea „s-a tul-
burat de cuvântul lui şi cugeta în sine: ce fel de închină-
ciune poate să fie aceasta?” (Luca 1, 29), mai ales că o
numeşte „binecuvântată între femei”, în timp ce ea făgă-
duise lui Dumnezeu că-şi va  petrece viaţa în  feciorie.

Văzându-i tulburarea sufletească, „îngerul i-a zis: Nu
te teme Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu şi, iată, vei
lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui,
Iisus. Acesta va fi mare, şi Fiul Celui Preaînalt se va
chema” (Luca 1, 30-32). Noi, înţelegem şi mai bine tul-
burarea sufletească a Fecioarei, din explicaţia pe care o
cere  îngerului, zicându-i: „Cum va fi aceasta, de vreme
ce eu nu ştiu de bărbat?” (Luca 1, 34).  

La răspunsul  îngerului, că „Duhul Sfânt se va pogorî
peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru
aceea şi Sfântul  care se va naşte din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema” (Luca 1, 35), Fecioara Maria
acceptă, smerită şi ascultătoare, să devină Maica Fiului
dumnezeiesc, şi-i zice: „Iată roaba
Domnului. Fie mie după cuvântul
tău!” (Luca 1, 38). Astfel, Nazaretul
devine locul fericit al Bunei Vestiri,
aduse de Arhanghelul Gavriil
Fecioarei Maria.

Sfântul Evanghelist Luca relatea-
ză că: „În zilele acelea, a ieşit porun-
că de la cezarul August să se înscrie
toată lumea. Această înscriere s-a
făcut întâi pe când Quirinius ocârmu-
ia Siria; şi se duceau toţi să se înscrie,
fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi

Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în ceta-
tea lui David, ce se numeşte Betleem, pentru că el era din
casa şi din neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu
Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe
când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască”
(Luca 2, 1-6). Astfel, „Maria a născut pe Fiul său Cel
Unul-Născut, căruia I-a pus numele Iisus” (Matei 1, 25),
apoi, „L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, că nu mai era loc
de găzduire pentru ei” (Luca 2, 7). 

Atunci au venit magii să se închine, şi „steaua pe care
o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit
şi a stat deasupra locului unde era Pruncul. Şi văzând ei
steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare; şi, intrând în
casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui şi,
căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând viste-
riile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă”
(Matei 2, 9-11). Însă Irod, auzind de la magi că s-a născut
un nou împărat, s-a hotărât să-l omoare. De aceea, a între-
bat pe cărturarii poporului, unde trebuia să se nască, iar ei
i-au răspuns că, în cetatea Betleem (Miheia 5, 1).
Dumnezeu, purtătorul de grijă, a salvat viaţa Pruncului;
îndată ce au plecat magii, „îngerul Domnului se arătă în
vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui,
şi fugi în Egipt, şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă
Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă” (Matei 2, 13).
După moartea lui Irod, „îngerul Domnului s-a arătat în vis
lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe
mama Lui, şi mergi în pământul lui Israel, că au murit cei
ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat
Pruncul şi pe mama Lui, şi au venit în pământul lui Israel”
(Matei 2, 19-20). Auzind însă că în Iudeea domneşte
Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-au temut să meargă
acolo şi „luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileei.
Şi, venind, a locuit în oraşul Nazaret, ca să se împlineas-
că ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va
chema” (Matei 2, 23). Din această cauză, lui Iisus Hristos
I s-a zis şi „Nazarineanul”.         

Pe vremea când Iisus a trăit în Nazaret, localitatea era
un sat mic şi neînsemnat, numărând aproximativ 150 de
locuitori; el păstrează unele vestigii arheologice din vre-
mea Fecioarei Maria şi a lui Iisus Hristos, precum:
Izvorul sau Fântâna Maicii Domnului, de unde Fecioara
se aproviziona cu apă; Peştera-atelier al tâmplarului Iosif;
locul în care a fost Sinagoga unde a predicat Iisus;
Muntele Prăpastiei de pe care locuitorii din Nazaret au
voit să-L arunce jos pe Mântuitorul. Deasupra fântânii s-
a construit o capelă, care a fost distrusă de perşi în anul
614.

Nazaretul este cunoscut ca oraşul cu cele mai nume-
roase biserici creştine din Israel; multe dintre ele au
vechimea de secole şi se găsesc în Piaţa Veche a oraşului,
un spaţiu aparte pentru credincioşii creştini. Astfel, întâl-
nim Biserica ortodoxă „Sfântul Arhanghel Gavriil”, una
dintre cele mai populare pentru frumuseţea picturilor inte-
rioare, realizate între anii 1977–1978 de trei pictori mol-
doveni: Mihail, Gavriil şi Nicolae Moroşanu; „Biserica
Sinagogii”, de rit greco-catolic, ridicată pe locul unde a
predicat Iisus; „Biserica Sfântul Iosif Tâmplarul”, con-
struită unde se găsea atelierul dreptului Iosif; „Mănăstirea
Surorilor din Nazaret”, o frumoasă construcţie, cu biseri-
ca în stil gotic; „Biserica Anglicană”, cunoscută şi sub
numele de Biserica lui Iisus; „Biserica Mensa Christi”, de
cult franciscan, înălţată pe locul unde, potrivit tradiţiei, a
cinat Iisus cu Apostolii, după Învierea Sa din morţi;
„Biserica Saleziana”, considerată cea mai frumoasă bise-
rică din Nazaret; „Biserica Maronită”, fiind una dintre
cele mai interesante din oraş; „Biserica Coptă a Bunei
Vestiri”, construită de comunitatea coptă din Nazaret;
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„Biserica Ortodoxă Greacă Quasr al-Mutran”, zidită unde a
fost reşedinţa de vară a episcopului ortodox, şi „Mănăstirea
Frere de Betharram”, proiectată şi construită la începutul
secolului trecut de arhitectul-călugăr Blanch, în stil euro-
pean.

Cea mai impresionantă biserică din Nazaret este „Buna
Vestire”, de rit romano-catolic, considerată cea mai mare
construcţie din Orientul Mijlociu, având înălţimea turlei de
57 m, dar şi prin originalitatea structurii de susţinere a
cupolei; ea a fost ridicată pe locul casei Maicii Domnului,
pe ruinele unei biserici bizantine. Construită de cunoscutul
arhitect G. Nuzio, bazilica a fost inaugurată la 25 martie
1969, la 14 ani de la începerea lucrărilor. Marea cupolă a
bisericii are forma unui crin răsturnat cu 16 petale, care au
în partea inferioară inscripţionată litera „M”, de la cuvân-
tul Maria; are 64 vitralii cu decoraţiuni superbe şi 16
mozaicuri mari ce o reprezintă pe Maica Domnului, fiind
realizate de diferite ţări ale lumii. Una dintre cele mai fru-
moase reprezentări provine din România, datată luna mai
2004, iar alta deosebită provine din Grecia. La subsolul
bisericii se mai păstrează unele ruine ale casei Maicii
Domnului, unde s-a ridicat un altar.

Printre locaşurile de cult din Nazaret, se află şi nume-
roase moschei, dintre care, două sunt renumite: Moscheea
Albă, construită între anii 1799–1808, fiind cel mai vechi
lăcaş de cult islamic din localitate, şi Moscheea Păcii,
prima moschee modernă din oraş, construită după 1960.

Localitatea Nazaret este un oraş specific pentru
Orientul Mijlociu, plin de viaţă şi animaţie, exotic şi inte-
resant pentru toţi care îl vizitează; numără aproximativ
60.000 de locuitori, fiind cel mai mare oraş arab din Israel.

Astăzi oraşul Nazaret este împărţit în două zone princi-
pale: Oraşul de Sus, numit şi Nazaret Illit, unde trăiesc
evrei, şi Oraşul de Jos, locuit de creştini şi musulmani;
ambele sunt localizate pe muntele cu acelaşi nume. 

Nazaretul de Sus este un oraş modern, unde s-au stabi-
lit, după anul 1956, peste 20 de mii de evrei din România,
care şi-au păstrat limba şi cultura din ţara de origine, încât
până prin anii ‘90 – când au sosit primii colonişti evrei ruşi
– aici se vorbea numai româneşte. Nazaretul de Jos este un
oraş tipic oriental, diferenţele dintre cele două fiind uriaşe;
toate evenimentele scripturistice legate de Nazaret s-au
petrecut în actualul Nazaret de Jos, care este împărţit în trei
cartiere: musulman, creştin ortodox şi creştin catolic.

În Nazaret, impresionează grădinile de măslini şi porto-
cali, viile de pe coastele muntoase, casele albe zidite pe
pantele muntelui, pelerinii singulari sau în grupuri pe stră-
zile oraşului, forfota locuitorilor în treburile zilnice, pre-
cum şi magazine mici, clădiri administrative şi culturale,
toate definind Nazaretul actual.

Edilii oraşului au amenajat un centru turistic, numit
Satul Nazaret, formând o minuţioasă reconstituire a aşeză-
rii aşa cum era în urmă cu 2000 de ani, unde sub îndruma-
rea unui ghid, vizitatorii iau cunoştinţă de viaţa sătenilor
aşa cum era în vremea copilăriei lui Iisus; ei descoperă aici
case construite cu materiale şi tehnici de atunci; văd locui-
tori purtând veştminte tradiţionale, lucrând pământul cu
unelte antice; observă cum se construia o casă, cum se obţi-
nea uleiul de măsline, şi pot gusta mâncăruri preparate
după reţete tradiţionale. Totul este de un surprinzător rea-
lism, încât fiecare detaliu se cuvine luat în considerare.
Orice excursie la acest loc înseamnă o călătorie în perioa-
da când aici locuia familia formată din: Iisus, Maria şi Iosif
din Nazaret.

Se topeşte încet iarna de lângă, şi din noi. Au trecut în
goană, după spusa lui George Topârceanu, lunile… Vor

fi fost, cea a cinstirii cuvintelor: evanghelie (amintind de Vasile
cel Mare!), poezie (ca o rugăciune pentru Mihai Eminescu!),
unire (în cuget şi simţiri!), pentru obolul dat lui Ianus, dar şi
aceea, ofrandă adusă Făurarului, de cuvintele: meşter, meşteşug,
artă. Din topirea gheţurilor personale, vâlcenii, că dinspre
Vâlcea privim, au pus de hore şi s-au adunat cerc, să-şi vadă
centrul, acel punct cu puterea întregului neînceput în care se
observă la fel şi plini de iubire întemeietoare, izvor al atâtor…
raze. În unirea cea mică, augur al celor mari: instituţii,
organizaţii culturale, oameni, trăind prin/pentru cultură, i-au
chemat în hora comună şi pe vecinii din: Argeş, Dolj, Gorj, dar
şi pe cei mai de departe: Bucureşti, Cluj. Sub rotonda Bibliotecii
Judeţene, adică sub cerul cuvintelor Făurarului (numitele:
meşter, meşteşug, artă!), se va fi dat onorul oamenilor pricepuţi,
făptuitori, cu mintea şi cu duhul lor, a lumii de lângă noi.
Meşteri în plină activitate au adus prinosul lor de frumos în
obiectele expuse pentru atingerea privirilor noastre. Legătura cu
substratul era evidentă prin obiectele care îşi pierduseră între
timp utilitatea practică, înlocuite fiind, de altele mai lesnicios de
făcut prin cuceririle tehnologice (opinci, furcă de tors, opaiţ,
ceramică menajeră, linguri şi vase din lemn etc.), dar frumuseţea
lor le-a găsit un rost nou, acela de purtătoare de cuvânt unor
artefacte care ne-au însoţit viaţa cândva, iar acum sunt izvorul
primar a ceea ce avem, ca nişte amintiri dragi, tocmai de aceea
demne de-a fi. Vorbind despre substrat, meşterul Ion Rodos, din
Nucşoara, Argeş, se şi recunoaşte un dac autentic, îşi poartă cu
demnitate căciula şi nu uită să ne spună că arta modernă
lucrează cu alfabetul, evident actualizat… al arhetipului.
Profesorul Ion Manoli , muzeograful Constantin Ţană, ne vor fi
lămurit că între substratul, pe care îi mai vedem prin expoziţii,
prin ocazionalele târguri, şi arta modernă rezervată iniţiaţilor,
meşterii cunoscuţi şi foarte mulţi anonimi sunt veriga de
continuitate. Ca minimă demonstraţie lângă exponatele
artizanale se afla şi colecţia de sculptură, donată Bibliotecii
Judeţene Vâlcea de Aurel Constantin Zorlescu. Prin acest oltean
ne vom fi amintit imediat de Constantin Brâncuşi, numele pro-
priu al artei moderne cu respiraţie românească direct în
stratosferă. Despre lunile trecute în grabă revistele de cultură
locale vor fi făcut vorbire, aşa cum ne-a obişnuit demult Cultura
Vâlceană … 

Începutul anului vegetal, în vechea tradiţie cu Mărțişorul,
lună a începutului, ne-a amintit de un alt zeu bi-frons. Babele
întârziate, cu cojoacele lor de zăpadă, nu numai pe creste,
mucenicii înmulţiţi cu miile de sărăcia noastră anacronică, deşi
perenă peste ere, sunt în mod sigur priviri înapoi. (Există
blestemul tuturor nevolniciilor de-a da vina pe trecut, deşi de
acolo ar trebui să ne vină învăţătura de minte!). Din aceste
ocheade peste umăr am observat supravieţuitorul patriarhat, care
va fi dat totuşi, clementa zi de 8 Martie, ca semn al egalităţii,
formale, a sexelor. Sunt însă şi… Bunele vestiri, cum că
lucrurile se primenesc mereu. Fiecare mărţişor ales cu grijă este
o dorinţă, ca un început fecund, că aşa vrea florarul, cel ce ştie
întotdeauna ceea ce va urma… semănătorului. Mărţişorul
suprem al fiecărei luni martie este: Bunavestire. Ea face mereu
puntea între cele vechi şi cele ce se zămislesc din substraturile
primenite, întotdeauna cu curăţenia şi conturul neînceput al
pururea fecioriei. Ca să fac strat nou, adus la vederea soarelui,
ca o caldă îmbrăţişare a tatălui, brazdele mănoase ale substratu-
lui, întoarse toate la sorocul prielnic, trebuie să-şi transfere
duhul, ca o sămânţă pusă pe o tipsie de argint (zeu solar,
mirabil…ar fi spus Lucian Blaga!) şi apoi luată la sân, să ne
fie… bunăvestire. Evenimentele lui Mărţişor 2013, au fost toate

bune vestiri a ceea ce va urma din duhul lăsat de
zestre şi pus vremelnic în aşteptare.

7 Martie 2013, la Biblioteca Judeţeană,
Antim Ivireanul, Vâlcea s-a lansat Proiectul
concursului de creaţie: “Vâlcea Colţ de Rai », a
II-a ediţie, în cadrul Biblionet. O idee, mai
veche, sădită concurs prin Lovişte a fost extinsă
la întreg judeţul în 2012, tot cu ajutorul
bibliotecii judeţene, folosind pentru prima ediţie
suportul reţelei judeţene Biblionet, a fost o
reuşită. Au fost aduse, cu ocazia adunării bib-
liotecarilor de la bibliotecile locale, două veşti. Se lansa ediţia a
II-a a concursului în care vor fi vioara întâi, pentru faza pe
localitate şi era lansată acolo (şi o vor fi primit… drept
mărţişor!) cartea „Căutătorii de poveşti”, cu subtitlul „-o
călătorie prin bibliotecile de astăzi-”, Editura Humanitas,
realizată în cadrul Proiectului naţional Biblionet, având ca
autori: Radu Paraschivescu, Cătălin Ştefănescu, Irina Păcurariu,
Vlad Petreanu. Între bibliotecile colindate şi… duse în poveste,
sunt şi bibliotecile noastre vâlcene: Biblioteca Judeţeană, alături
de bibliotecile din Pietrari, Frânceşti, Grădiştea. Eroii de
poveste, bibliotecarii noştri: Corina Bedreagă,
Bogdan Dobre Serafim, Maria Bărbulescu,
Crina Popescu, Teo Şerban (voluntar!), Ilie
Fârtat, alături de toţi ceilalţi, la fel de harnici,
merită preţuirea noastră ei fiind promisiunea de
mai bine în cultura celor… lipsiţi de multe. Să
amintim aici şi pe animatorul proiectului,
insuficient menţionat în planul marilor eforturi
pentru reuşita Biblionetului în judeţ şi în
competiţia naţională: Valentin Smedescu. În
ceea ce priveşte concursul de creaţie (literară şi
arte plastice!), imbold, ca o sămânţă ce va rodi
până la vară, sub grija grădinarilor îndrumători
- suntem încrezători!- roadă bună şi frumoasă îl
dorim.

7 Martie 2013, la Arhivele Naţionale ale României,
Serviciul judeţean Vâlcea s-a vorbit despre : „Figuri feminine în
arhivele vâlcene”. Desigur, un omagiu adus femeii pentru ziua
de clemenţă a… bărbatului. Plecate mai demult în duhul
cuprinzător al neamului: Ioana Cantacuzino, Virginia Andreescu
Haret, Ada Orleanu, Malvina Urşianu, Cella Delavrancea vor fi
fost binevestite ca modele de implicare
a femeilor puternice în societatea
condusă, autoritar, de bărbaţi intoleranţi
şi misogini, într-o lume inerţial
anacronică. Prezentul evenimentului va
fi avut buni purtători de cuvânt,
majoritar feminini: Doina Glăvan,
Ionela Niţu, Andreea Grigore, Fenia
Driva, ori bărbaţi cu nume de floare,
precum Florin Epure, Dumitru Garoafă,
alături de necesarul… Soare Ion, fără
prea lungă expunere, să nu pârjolească toate florile şi să facă
jocul patriarhiilor într-o zi cu status quo. Credem aici şi-l
invocăm pe expertul în duh: Arsenie Papacioc: bărbatul este cap
femeii, iar aceasta este, la rându-i, inimă şi capului. Împreună, şi
aici ne referim la celula existenţei în armonie: familia, sunt cele
jumătăţi egale şi complementare, fără de care viaţa în general,
nu numai a oamenilor, nu-şi face rostul. Binevestim şi noi egal-
itatea, în imperiul atâtor puteri , unde femeia este stăpâna
absolută a casei. Să ne iubim şi să ne ascultăm… stăpânele!
Constat că infinitul, cu semnul 8… culcat, este pus pe verticală!
Să-l limităm doar la o zi? Cea dinaintea mucenicilor? Cred că
semnele ne joacă festele…

14 Martie 2013, la Forumul cultural şi la
Arhiepiscopie un om cu statura personalității,
Alexandru Popescu-Mihăeşti (medalion la 80!) s-a dat
din ceea ce a devenit până acum: model şi carte de
vizită (cartea ce i-a fost dedicată!), pentru ceea ce va
urma. Au fost de faţă responsabilii oraşului, judeţului,
oameni cu simţire şi duh, dar şi purtători de perie,
pentru propria lustruire, că aşa-i cu lume prea multă. A
fost semnul, binevestit, binevenit, lămuritor, de cum
încă arătăm şi cum am putea arăta, cuminecându-ne de
modele.

A venit apoi în 15-17 Martie : Memorialul
Bartolomeu Valeriu Anania, ediţia a III-a, ca o sărbătoare
comemorativă. Ne-am amintit la: Călimăneşti, Râmnicu Vâlcea,
Polovragi, Glăvile de: cerurile Oltului, de greul pământului, de
poezia-rugăciune, de primenirea scripturii cu limba proaspătă
românească, de zidirea viului în mănăstiri, de traiul între zidurile
marilor „universităţi” de la Aiud, Piteşti, Jilava, Sighet, Poarta
Albă etc., de oratorul din piaţa Clujului, de duhovnicul şi poet-
ul sufletului românesc … Un fel de liturghie, la ceas de
vecernie, în casa Simienilor - devenită muzeu de artă!- au stat de
taină acolo cei ce i-au fost în preajmă, ca adevăraţi ucenici ai

ierarhului. Veniţi de la Cluj-Napoca, Craiova,
Râmnicu Vâlcea participanţii la eveniment au văzut
rugul aprins cândva, devenit plop înalt să se vădească
peste vremurile încă cețoase, modelul militantului cu
puterea sacrificiului, puterea asumării unor misiuni
grele la vremuri potrivnice, lucrarea duhului şi forța
de iradiere spre izbânda tuturor celor iubite cu
venerație. Firea să nu se smintească, iar smerenia
răbdătoare să nu-şi piardă ascultarea şi împlinirea
poruncilor esenţiale. Apoi în „Măiastra” (Mănăstirea
Polovragi) şi-au dat întâlnire gorjenii cu vâlcenii, să-
i pună în dialog pe Constantin Brâncuşi şi el diacon
cândva, cu înaltul ierarh al Bisericii Ortodoxe
Române, Bartolomeu Anania ca să-i veşnicim

împreună, spre neuitarea Olteniei de sub munte. Cei din seara de
taină : I. St. Lazăr, N. State-Burluși, Tudor Nedelcea, Şt. Iloaie,
Gh. Cărbunescu, M. Sporiş, Marian Pătraşcu s-au adăugat gor-
jenilor: I. Mocioi, V. Vasiescu, T. Bojincă, Şt. Stăiculescu,
Claudiu Teodorescu (prefectul în exercițiu al Gorjului!) veniţți
deja la porţile Parnassului de la Cheile Oltețului. Au mai cinstit
momentul şi urmaşii ctitorului aşezământului monahal al

Polovragilor, poetul I. Pârăianu, … Badea
(născută Pârăianu şi autoarea unei monografii
dedicată acestei importante familii de boieri
olteni!), alături de reprezentanţi vâlceni de la
Cultul Eroilor : Eugen Petrescu, Dragoş
Călinescu; Pro Democrația: Maria Șufană, Sporiș
Gh.; Societatea Culturală Anton Pann cu alaiul ei
… tradiţional, condus de… Nicolae Dinescu.
(Care se recomandă, spre ştiința dvs., prof. univ.
dr. la Universitatea Spiru Haret, filiala din Vâlcea,
decan al catedrei de educaţie fizică –fost arbitru

internațional de fotbal- membru marcant al asociaţiei naţionale
Veteranmond, România, preşedinte şi director executiv al
Academiei Olimpice, filiala Vâlcea, membru al Forumului
Cultural al Râmnicului, al Asociației Seniorii, redactor la
cotidianul Viaţa Vâlcii, realizator TV –Vâlcea 1, şi Preşedinte la
Societatea Culturală Anton Pann. Un om de largă respiraţie…
culturală şi cu o operă importantă în structurile organizatorice,
care nu pot exista fără largul său sprijin şi marea sa contribuţie!
Prezentăm scuze pentru această lungă paranteză, dar pentru
hrana unor aşteptări permanente de statui pe socluri, chiar în
timpul vieţii, precizările sunt necesare ca să-i putem mulţumi.
Apoi, nota de culoare a majorităţii evenimentelor este dată… de

MARŢIŞOARELE LUNII MARTIE, 2013
Mihai SPORIŞ
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(Braşov, octombrie 2012)

La finele lunii octombrie 2012, din iniţiativa Asociaţiei
Generale a Medicilor Veterinari din România, în

colaborare cu: Facultăţilede Medicină Veterinară: din Bucureşti,
Cluj Napoca, Iaşi şi Timişoara; Colegiul Medicilor Veterinari din
România, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa  Alimentelor-cu IDMS şi DSVSA judeţene; Federaţia
crescătorilor debovine dinRomânia, Asociaţia “HOLŞTEINRO”,
S. C. Agroindustrial, Pantelimon-S.A, s-au dezbătut cinci teme
de interes şi actualitate, acestea, constituind adevărate
“provocări”: “Managamentul fermei de vaci de lapte”,
“Sănătatea animalelor”,                                          “Cerinţe
sanitare veterinare şi interacţiunea dintre crescător şi medicii
veterinary”, “Reproducţia şi patologia reproducţiei”,
“Alimentaţia şi bunăstarea animalelor”.

Au fost invitaţi să participe: medici veterinari de liberă
practică, fermieri, medici veterinari din cadrul autorităţilor
sanitare veterinare, reprezentanţi ai  instituţiilor centrale, ai
organizaţiilor patronale, crescătorilor de bovine şi asociaţiilor
din domeniu, fără a se percepe taxă de participare (s-au acordat
atestate de douăzeci de puncte, pentru participare!). 

Pentru informarea crescătorilor de animale, a specialiştilor şi
a unităţilor cu responsabilităţi în domeniul creşterii vacilor de
lapte din judeţul Vâlcea, transmitem un sumar din Concluziile şi
Rezoluţiile Consfătuirii: 

1. De informat în mod corect opinia publică cu privire la
transmiterea tuberculozei de la bovine la om (asupra căreia
preşedintele AGMVR dr. Horaţiu Olaru s-a referit în Jurnal
Medical Veterinar, Nr.103, 2012 asupra modului defectuos în
care se acţionează pentru lichidarea şi asanarea acestei boli).

2. Stabilirea de obiective clare în programul de supraveghere
şi control al bolilor care influenţează comerţul cu animale şi
produse de origine animală, şi boli de interes pentru sănătatea
publică.

3. Strategile sanitare veterinare să fie elaborate şi prezentate
în mod sintetic prin programe multianuale. Programele privind
bolile cu impact economic să fie lansate în parteneriat: între
serviciile sanitare veterinare şi crescători de animale.

4. ANSVA să emită un “Ordin pentru autorizarea
exploataţiilor de bovine-comerciale, care să cuprindă cerinţele
minime sanitare veterinare”.

5. Organizarea periodică de întruniri cu medicii veterinari şi
crescătorii de vaci de lapte; extinderea activităţii de consultanţă
şi încheierea de protocoale de colaborare între Consiliile
Judeţene ale Colegiilor Medicilor Veterinari şi asociaţiilor de
bovine sau constituirea unor grupuri de lucru între medicii
veterinari şi crescători, în scopul îmbunătăţirii nivelului de
cunoştiinţe şi creşterii profitului fermierilor.

6. Atragerea şi stimularea tinerilor din localităţile rurale,
către creşterea vacilor de lapte, pentru cunoaşterea activităţilor
din ferme şi organizarea exploataţiilor proprii.

7. Subvenţiile de la stat să fie date numai crescătorilor care
produc lapte pentru valorificare pe piaţă. 

8. Creşterea implicării medicilor veterinari în efectuarea
însămânţărilor artificiale la vaci, care să determine creşterea
procentului de vaci însămânţate artificial din gospodăriile
populaţiei şi fermele mici de subzistenţă.

9. Reducerea discrepanţelor dintre costurile efective de
producţie (furale, motorină, personal) şi preţul laptelui.

10. Alimentaţia vacilor gestante să se realizeze din raţii fura-
jere moderate cantitativ, dar de o calitate cât mai bună. În funcţie
de starea de întreţinere până în ultimele două săptămâni de
gestaţie, cantitatea de concentrate să nu depăşească 3-4 kg./zi; de
preferat nutreţuri combinate. Fânul de leguminoase, graminee la
discreţie, silozuri de porumb-cu peste 50 % substanţă uscată sau
rădăcinoasele.

11. Înainte cu două săptămâni de fătare, concentratele în raţie

pot să crească treptat, cu câte 0,5 kg.pe zi, fără să se depăşească
2,5 kg. la un tain. În perioada puerperală, furajele concentrate să
cuprindă, pe lângă cereale măcinate recent, şi şroturi (floarea
soarelui, soia sau rapiţă), tărâţe de grâu,concentrate proteino-
minerale.

12. Asigurarea bunăstării animalelor trebuie să fie
predominant profilactică, pentru care este necesară elaborarea de
indicatori măsurabili ai bunăstării animale, care contribuie la
creşterea eficacităţii controalelor şi normelor aplicate.

13. Întroducerea profilului metabolic în arsenalul mijloacelor
de diagnostic-care constituie un excelent instrument de
“prognoză de grup”- pentru evaluarea
bunăstării vacilor de lapte, îndeosebi a celor
gestante-înainte de fătare-dar şi a celor în
perioada de vârf a lactaţiei.

14. Transmiterea de informaţii corecte
legate de  bunăstarea animalelor de companie,
de la profesionişti către public, în scopul
educării populaţiei în spiritual cerinţei de
bunuri de calitate, care să nu fie produse în
detrimentul bunăstării animalelor, mediului şi
sănătăţii… Deficitul de lapte din judeţ, impune
organizarea corespunzătoare a activităţii de
creşterea  şi exploatarea vacilor de lapte prin
măsuri organizatorice, infiinţarea de noi ferme
şi exploataţii de creştere a prodicţiei de lapte pe fiecare animal în
parte prin măsuri de selecţie, ameliorare şi  furajare, precum şi
organizarea sub îndrumarea Consiliului Judeţean Vâlcea,  a unei
consfătuiri  cu participarea celor cu sarcini şi atribuţiuni în
domeniul creşterii vacilor  şi valorificarea corespunzătoare a
producţiei de lapte.

(A consemnat dr.Vasile Grevuţu, Rm.Vâlcea, 30 martie
2013).

VACA DE LAPTE, 
„DOICA OMENIRII” , PE CALE

DE DISPARIŢIE?                     

“Vaca este doica omenirii. De pe vremea vechilor Hinduşi,
până în timpurile noastre, gândurile omenirii s-au îndreptat
mereu către această creatură blândă şi folositoare ca pe una
dintre principalele forţe care susţin viaţa umană” (William
Demspter Hoard; 1836-1918).

“După ce şi-a alăptat proprii produşi, secole de-a rândul, ne-
a alăptat şi pe noi. Şi, în plus, unii a mai folosit-o şi la diferite
munci. Oricum, fără vacă, specia umană n-ar fi arătat aşa cum
arată în prezent”. Vaca reprezintă din cele mai vechi timpuri unul
din cele mai importante animale, datorită volumului, divirsităţii
şi valorii producţiilor şi produselor pe care le furnizează. Astfel
din cele păste 500 milioane tone de lapte produse anual în
prezent în lume, 92 % sunt produse de vaci. În acelaş timp vaca
asigură circa 30 % din necesarul mondial de carne şi aproape
90% din totalul pieilor grele, alte produse şi subproduse de largă
folosinţă şi 70% din îngrăşemintele organice folosite în
agricultură; de la o bovină, obţinându-se anual 8-12 tone dejecţii
în compoziţia cărora sunt înglobate 100 kg. azot, 20-30 kg. fos-
for, 80-90 % potasiu.    

Producţiile multiple şi variate pe care le realizează şi modul
avantajos din punct de vedere economic prin valorificarea de
către rumegătoare (bovine, ovine, caprine) a unei cantităţi
enorme de masă verde şi producţia secundară din agricultură, pe
care le transformă în prodsuse zootehnice (lapte ,carne) cu
valoare biologică ridicată.

Scopul  activităţii de creştere a vacilor de lapte este obţinerea
laptelui, unul din cele mai hrănitoare alimente mai ales pentru
copii şi bătrâni. Este cunoscut faptul că în compoziţia chimică a
laptelui se găsesc peste 100 substanţe hrănitoare necesare vieţii

omului, din care: cca.20 aminoacizi,10 acizi graşi, 25 vitamine şi
45 elemente minerale

Valoare hrănitoare a unui litru de lapte exprimat în calorii,
este echivalentă cu: cca. 400 gr.carne de porc, 750 gr.carne de
viţel, 600 gr. carne de vită, 8-9 ouă, 500 gr. peşte, 2600 gr.varză,
1.000 gr. mere, 125 gr. pâine.

• Reducerea efectivelor de vaci de lapte a condus la deficitul
de hrană pentru populaţie. …Dezastrul provocat după anul 1989,
în toate domeniile de activitate, dar mai ales în agricultură şi
creşterea animalelor,domenii care asigurau hrana şi existenţa

celor 22 milioane de români,
sectoare care în anii anteriori
suvenţionau industria şi real-
izau export de produse agricole
vegetale şi animale care alături
de alte sectoare economice
compensau valoric importurile,
au ajuns în zilele noastre la
faliment total, astfel că hrana
populaţiei este asigurată din
import de produse animale şi
vegetale în procent de peste 80
%. În aceste condiţii, în
perioada 1990-2013  “Românii

au plătit scump, laptele şi carnea, şi vor plăti încontinuare” ca
urmare a scăderii efectivelor şi a producţiilor  acestora  la sub
50% faţă de  nivelul  anul 1990.

În judeţul Vâlcea, la finele anului 1989, existau 125,7 mii
bvine, din care 80mii vaci şi juninci gestante. Atitudinea împotri-
va formei de organizare în CAP, dorinţa de acaparare de bunuri
prin desfiinţarea acestora au condus la  diminuarea acestora,
astăzi, astfel:  50.8 mii bovine din care 25,7 mii vaci şi juninci
gestante. Producţia de lapte la nivel de ţară şi judeţ este
insuficientă hrănirii populaţiei, ceea ce a condos la import masiv,
lapte mai slab calitativ, şi la preţuri ridicate..După anul
1990,agricultura înregistrează scăderi cauzate de  posibilităţile
financiare scăzute ale majorităţilor  agricultorilor, pe fondul
reducerii substanţiale a sprijinului acordat de stat, cât şi a
limitării continue a capacităţii de a corecta înfluenţele negative
ale condiţiilor naturale neprielnice (irigaţii, mecanizare etc.).

După estimările specialiştilor, numai în sistemul de
îmbunătăţiri funciare, capitalul investit de circa 6 miliarde de
dolari până în anul 1989, sa redus, prin  distrugeri, furt, uzură
fizică şi depreciere productivă cu 75% la irigaţii, 85 % la
desecări şi 90 %la drenaje.    În zootehnie:

Au fost desfiinţate forţat fermele zootehnice producătoare de
lapte şi carne.Vacile de lapte au fost distribuite către foştii mem-
brii cooperatori care în timp şi-au pierdut aptitudinile de
crescători de animale, neavând condiţii de adăpostire şi furajare.

Au fost sacrificate în masă bovinele (vaci şi viţele), în
condiţii neeconomice, fără a se ţine cont de  vârstă, starea de
întreţinere şi fiziologică şi de faptul că întrgul efectiv de female
pe bază de lege era destinat pentru reproducţie.

Desfiinţarea, punctelor de însămânţări artificiale suport al
ameliorării vacilor de lapte, din care, numai în judeţul Vâlcea
peste 100 din punctele funcţionale la acea vreme, acţiune din
care rezultau 85 mii viţei cu valoare zootehnică ridicată ; o
privatizare fără suport financiar, realizarea de monte naturale cu
tăuraşi cu valoare de ameliorare scăzută, necontrolaţi din punct
de vedere sanitar veterinar şi zootehnic,perioadă când s-a într-
gistrat un regres biologic la efectivul matcă de bovine de  cel
puţin 20 de ani. 

Reducerea drastică a suprafeţelor de păşuni şi fâneţe comu-
nale, prin atribuirea acesstora în compensaţia foştilor membrii
cooperatori, şi neântreţinerea celor rămase.

Dispariţia unităţilor de colectare a laptelui, iar acolo unde s-
au menţinut, noii întreprinzători au oferit preţuri care nu-l
stimula pe crescătorul de vaci de lapte. (…)  

Vasile GREVUŢU

aceşti fac totul, ducând lucrurile în
direcţia pe care o merităm! Să le
mulțumim pentru toate binefacerile
lor  şi să-i scuzăm când mai
încurcă… borcanele!

16-17 Martie, Târgu Jiu, s-au
desfăşurat mai multe evenimente în
cadrul tradiţionalei Brâncuşiana.
Anul acesta au onorat evenimentele
şi vâlcenii: Marian Pătraşcu, Eugen
Petrescu, Dragoş Călinescu,
Gheorghe Cărbunescu, Ştefan
Stăiculescu, Gheorghe Sporişi şi
subs. La Muzeul de Artă, din Târgu
Jiu, din imediata vecinătate a parcului cu Masa şi Poarta
sărutului, am asistat la vernisajul unei expoziții a sculptorului
Aurel Contraş, cu lansarea albumului său, alături de lansarea a
două cărți unde protagonista a fost Doina Lemny, venită special
de la Paris să ni le prezinte. Mare onoare să slujeşti o lumină

românească dăruită universalului, în chiar oraşul luminilor şi
datorie sfântă, de împlinit mereu, întoarcerea la baştina unde
s-a născut şi unde a marcat povestea întregului, prin ansamblul
de la Târgu Jiu. Colocviu, filme, fotografii, schimburi de cărți,
reviste, discuții, proiecte comune… convergenţă în
preocupări. Prefectul, Ion-Claudiu Teodorescu, prezent în
cursul dimineţii la Te Deum, la Polovragi, va fi remarcat, aici
la muzeu, conlucrarea oamenilor de cultură ai Gorjului şi ai
Vâlcei şi îşi va fi exprimat sprijinul pentru aceasta. Revistele
gorjene Brâncușiana şi Portal-Măiastra, pe care le-am primit
cu această ocazie confirmau și ele evidența. Articolul lui Dinu
Săraru din revista îngrijită de V. Vasiescu şi cel al lui I.St.
Lazăr din revista lui Zenovie Cârlugea susțineau din plin
constatarea. Apoi dedicațiile făcute vâlcenilor de Dumitru

Dănău, cel care doar în urmă cu o lună își lansase la Râmnicu
Vâlcea… Piatra de hotar, se adăugau și ele. Spuneam acolo că
am fi fost mai mulți, însă manifestările dedicate lui Bartolomeu
Anania sunt în plină desfășurare, simultan, la Glăvile-Vâlcea
adică la locul de naştere al marelui poet și ierarh vâlcean. 

Simultan cinstirii lui Valeriu Anania… în patria sua, la
Glăvile, cu lansarea cărţii dedicată lui, de I. St. Lazăr la Muzeul
Satului vâlcean, de la Bujoreni era comemorat la 40 de zile de
la trecerea în eternitate Alexandru Nancu. Zi de înălțare
personală pentru cel rămas duh şi recunoştinţă alor săi. Vâlcenii
pe care i-a iubit şi cărora le-a slujit cu, şi prin HAR, au primit şi
darul de preţ. Cartea „Simbolica fundamentală tradiţionala-
perspective, mentalităţi ,evoluţii”, Editura „Ars docendi”, 2013,
rezultat al cercetărilor sale doctorale, a fost prezentată în cadrul
adecvat, în vecinătatea bisericuțelor de lemn, salvate prin
proiectele sale şi nu departe de locul atâtor întâlniri de suflet cu
cei pe care tocmai i-a lăsat să-l pomenească. Am primit-o ca pe
un dar de mare preţ, dovadă a trecerii prin lume a unui om care
ni s-a dat pe sine în superba carte. În rânduiala firii, parcă
anticipată în cartea-testament, îi vom prețui și valorifica munca,
ajutați și de sufletul-ți pereche, Luiza Barcan să ne împlinim şi
noi curgerile…

(continuare in pag.16)

CONSFĂTUIREA NAŢIONALĂ
“CREŞTEREA ŞI SĂNĂTATEA VACILOR DE LAPTE”

Carmina Burana, pictură pe sticlă, 2002, CP
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Tipografia „PETRAS”, Râmnicu Vâlcea

LIVIU POPESCU: „METROPOLILIPUT”
La Editura „Adrianso”, 2013, a apărut volumul de poezie

„Metropoliliput” scris de Liviu Popescu şi prefaţat de
Dumitru Velea, coperta şi grafica cărţii, aparţinând Ligiei
Olănescu Rizea.

Liviu Popescu, care, probabil -dacă nu cu siguranţă-scrie
această carte sătul şi scârbit de anunţurile publicitare, idioate,
cretine şi apocaliptice sfătuindu-ne deunăzi că insectele conţin
cele mai multe vitamine şi calorii!...Of „Mondo cane” ce puţin
timp a trecut decând te-am vizionat în 1962, o lume a nebuniei,
pentru ca acum să te avem din nou, reţetă de lux, rezervă serioasă
a timpului când vom înlocui animalele cu copită despicată! Şi ce
a făcut Liviu Popescu? a trecut peste scârbă şi a scris acest volum
de fabule cu insecte, rozătoare, mătrăguni care trăiesc nu după
chipul şi asemănarea omului, ci chiar mai bine ca el, fiindcă omul
se îndepărtează de legea naturalităţii, în timp ce aceste creaturi de
coşmar, chiar trăiesc într-o lume tot mai ecologică, naturală
pentru ele, şi, lăsându-ne nouă sarcina să facem din ecologie o
ştiinţă...Legea vieţii! care îţi cere ţie ca trăitor să te înmulţeşti cât
mai mult, ca pe viitor să ai cu ce te hrăni... Avem de a face, în
marea parte a cărţii, cu un text genial!

Ligia Olănescu Rizea ni se prezintă, ca grafician, mai mult
decât artist fotograf...chiar aşa, cu mult mai mult! Fotografii,
colaje, prelucrări de imagini, care pot merge la cele mai mari şi
severe concursuri ţinute sub egida ONU...De asemenea, aceste
ilustraţii, luate separat, fiecare, permit o dezvoltare ulterioară, pot
constitui puncte de plecare! Ilustraţia, precum textul, te trimite
automat la prezentul pozitiv: claritate, elaborare-manoperă, sug-
estivitate, simbolism; nu te trimit în trecut
(iarăşi, ca şi textul). Ne aflăm în
contemporaneitate-cazul poeziei şi
ilustraţiei- fără legături cu trecutul-fără
analize şi rapoarte-nici măcar aluziv...

Dumitru Velea, nimeni altul decât fostul
nostru omolog, în 1968, 69, la cârma
Societăţii literar artistice a elevilor vâlceni
(coordonator din partea Judeţului-prof. C.
Rădulescu) filiala Drăgăşani, scriitor în
toată regula, şi care acum activează în Valea
Jiului, municipiul Petroşani, semnează
prefaţa cărţii, o interesantă incursiune în
poetica lui Liviu Popescu şi intitulată „Liviu
Popescu, jocul de-a insecta sau despre efe-
meritatea omului”.

Lecturarea, într-un fel, ne duce cu gândul la faptul că
diferitele regnuri de viaţă, în linii mari, au cam aceleaşi reguli;
urmează aceleaşi principii, sunt construite pe aceeaşi idee
schopenhauriană a voinţei de viaţă. Dar, la insecte, poate mai
mult ca oriunde, viaţa şi moartea au acelaşi preţ...adică sunt nule;
există la întâmplare: doi viermi pot fi fericiţi într-un măr, şi într-
o clipă pot dispărea în ciocul unei găini. Copilul iubeşte fluturele
care zboară, şi, fără nici un sentiment, îi ia viaţa prin atingere sau
printr-un ac înfipt în piept...El nu ştie că fluturii înainte sunt larve,
şi toată lumea le strivesc în picioare!...sau, vai, un cărăbuş, o
rădaşcă sau câţiva licurici lipiţi pe frunte...

Şi în poemele - insectare vii ale poetului - cu gongi, sunt
transferate-ca în orice viaţă-regn-caracteristicile regnului uman,
ele, constituind subiecte pentru schiţe, nuvele romane...în cazul
de faţă, fabule! dar foarte uşor, transfe-rându-le viciile sociale ale
regnului uman, ca demonstraţie! De aceea, şi cred că sunt puţini
ca el, crează fabula, ridicând la rang de animal, omida. Cât de

importantă este omida? iată, în limba română, grafirerea a ½ din
ea este chiar cuvântul om...faţă de limbile marilor popoare-
civilizaţii, milenare, în care grafia cuvântului om este fiinţa
bipedă care cuprinde în braţe soarele!...X, Y, II (grafia chineză);
primele două însemne: complexitate!
...importanţa membrelor inferioare şi
superioare; ultimul, două verticale: dublă
verticalitate, şi, nu una pe care noi o
atribuim coloanei verticale, care la
târâtoare devine orizontală!

Intrăm în carte, şi vedem prima
ilustraţie colaj fotografic. Există o
dedicaţie: „Fiului meu, Albert” şi un
Motto: „Dacă timpul ar fi vascularizat,
clepsidrele ar putea privi înapoi.” Ne
place prima pagină, ne invită la gândire,
ceea ce ni se pare cel mai important. Dali
a vascularizat timpul, altfel ceasul său,
flasc, nu ar fi existat; dar fotografia Ligiei
Rizea este mai bună, şi face mai corectă
prefaţarea cărţii...copilul este la fel de
fascinat de lumea jucăriilor ca şi de lumea
gâzelor, nu face diferenţe între ele, dar se joacă cu gâzele
împrumutând din apucăturile omului!

„Dura lex, sed lex” o simulare de fabulă, care se încheie cu o
morală, la fel: „C-aşa e regula la noi. Când trântorii/ prea mulţi
devin, ministrul de resort, în speţă/ matca fără chip,/ omoară

adaosul masculin”. În fond mai
plăcut este unghiul de vedere în
care oamenii se mişcă cu nume
de insecte, ca în mahalaua
interlopă, de lângă groapa
Bucureştilor! Pocker între
bondari, moartea tragică a trân-
torului, care s-a dat la frumoasa
bondăriţă şi a fost ucis de
mascaţii din poiană, în cârciuma
borcan...

La pagina nouăsprezece
întâlnim, iarăşi, o fotografie de
excepţie, prelucrată, şi deosebit

de sugestivă: fluturele-cărăbuşul din casă jinduieşte după lumea
largă, dar cum să îndrăznească, când afară l-aşteaptă o lume hâdă
şi un eventual ...insectar!? Sigur, ştim cum este realizată poza,
dar, trebuie să gândim! „Condiţia umană” este titlul fabulei
aferente, cu un text pe măsura sinteticului din imagine, dar
elegant şi detaliat, şi clar, expus-descris...ca într-un roman!... o
poveste atât de lungă, dacă gândim la raportul dintre dimensiunea
cărăbuşului şi drumul parcurs (o casă întreagă şi până la ghena de
gunoi) ca de la noi la Ocnele Mari! Şi iată şi morala, una completă
şi de toată frumuseţea... „Orbiţi de întuneric şi cu picioare/ lipsă,
la groapa de gunoi,/ un cărăbuş şi un păianjen narcoman/ îi
blestemau pe oamenii gregari:/ <<Sunt cam murdari şi mult prea
mari>>.”

Suntem pe punctul, totuşi, să răsfoim puţin cartea, pentru a o
putea prezenta cititorilor la o dimensiune cât  mai apropiată cu
realitatea. 

„Disgrace Kelly” este o altă fabulă cu tâlc: broscuţa râioasă,

se opri din plâns, când părinţii i-au spus că râia înseamnă pistrui,
şi că ăsta este un semn al rasei lor saxone...Începu să se viseze
regină, prietenă cu Merkel, prietenă cu înalţi europarlamentari! şi
tocmai când aştepta sărutul matrimonial dat de vre-un cavaler de

înaltă speţă, un cioc de barză o înghiţi pe loc. Şi
iată şi jumătate din morală, e drept
shakesperiană: „Urâţenia vieţii devine/ mai
urâtă cu cât parfum adaugi./”

„Europa dream” (Europa de vis) o fabulă
(poate fi şi un poem al gândacului de Colorado)
de mare sugestivitate, în care dungatul gândac
deschide o afacere-cinematograf  într-un pantof
din Europa, poate chiar ţara noastră, şi la
premieră, chiar în toiul proiecţiei, peste
cinematograf fu proiectată o mare baligă de
vacă! Şi ce morală are! ... dar noi o să punem
morala care ne-a venit în minte: Europa, nu-i
totuna cu America; America, America!...ori o
alta: şi cum rămâne cu globalizarea; Trăiască
America!

„The Legacy” (Moştenirea) în morală s-ar
traduce astfel: Ce unii strâng în patruzeci de

ani-gospodarii, golanii îi strâng şi papă într-un an, dolarii! O
fabulă, parcă, mai frumoasă decât toate şi dusă-n spate de un
şoricel şi pisic birmanez; dublată, din nou, de un excepţional foto-
colaj, mai mult decât artă! Banii, nu trebuie să reprezinte decât
altceva decât   valoarea unei nevoi, şi nu altceva. Ar spune
şoricelul din imagine: Eu nu banii vreau, ci doar bucata de
caşcaval! sau, cum ar spune Brâncuşi: „Înapoi la naturalitate”,
când banii reprezentau valoarea trocului... „Când l-au găsit, deşi
în rai era demult/ putea să spună că în scurta-i viaţă/ mâncase bani
nu glumă, sute şi mii/ de dolari ghiaţă. Banii strânşi de umani,/ în
peste patruzeci de ani.”...Sau, ca o concluzie, escrocii ăştia de la
noi fac bani, într-un an, câţi alţii din economia capitalistă într-o
viaţă!

„Champions League” o fabulă în care se atinge sublimul
naraţiunii poetice, sublim şi pentru comparaţia, jalnică pentru
noi...Da, suntem şi noi capabili de o lume dezmăţată, extrem de
preoductivă financiar, nu în arta fotbalului, ci în cea a
weekendului uman efectuat, şi în urma căruia înregistrăm
puzderia de ambalaje rămase la locul faptei; loc ultra frumos,
natural, şi care pentru lumea metropoliliputană, de mare capaci-
tate din Champions League - categoria paraziţi şi insecte este un
vis!... „Cochilii sparte, picioare rupte,/ aripi pe jos, muşte
mâncate,/ greieri arestaţi, pariuri pierdute/ şi jurnalişti
turmentaţi./ Cârciumile pline, mobsteri scarabei,/ iar fetele de
noapte, zglobiile lăcuste/ iubite pe-ntuneric, pardon fără fuste!”

„Tristan şi Isolda”: Un cioc de graur străpunse mărul şi
termină cu dragostea dintre doi viermi, atât de ideală, precum cea
wagneriană dintre Tristan şi Isolda...Ce morală! mărul străpuns de
de săgeată-arta graffiti-deveni simbolul acestui înalt sentiment-al
marii iubiri... „Prea trist destin transformat azi de creion în su-
blim.”

„Ploaia care va veni...” un text destul de liniar fără prea multă
conotaţie dar cu o morală sau concluzie, sau divagaţie, poftim!
genială, din nou, shakespeariană!... „Poveştile apar pe lună plină
şi se termină când e furtună.”

P.CICHIRDAN

NOTĂ
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conţinutului. 

Ne-au mai dăruit cărți-mărţişoare în această lună şi
nonagenarul Nicolae Rădulescu, cu ajutorul lui Dragoş
Constantinescu (Profu de mate!): „Război în miez de veac”
editura Fortuna, 2013 lansată la Biblioteca județeană, şi
Gheorghe Stancu : „Amintiri din război, amintiri din viață” ediţia
a II-a, revizuită şi adăugită în 2013, tot la Editura Conphys (ca si
prima ediţie!) o carte despre alt nonagenar: Petre Georgescu și
despre acelaşi măcel mondial. 

În 26 Martie, Clubul Umoriştilor Vâlceni şi-a făcut bilanțul
anual la… Belvedere. S-au făcut evidențieri și s-au trasat noile
direcții. Revistele proprii: Semn şi Ţânţarul sunt… în viaţă, prin
entuziasmul unor oameni deosebiţi şi prin surse proprii.
Festivalul național al umoriştilor, organizat anual în Râmnic, şi
cu sprijinul Direcţiei de Conservare… (Dir. Stoica Elena) este
deja tradiţie şi o reputaţie câştigată pentru Vâlcea. Muncesc mult
pentru aceste lucruri: Nichi Ursei (unul dintre marii epigramişti

ai României!), George Achim,
Gogu Rusu, Constantin Poenaru,
Ion Tălmaciu etc. Au mai fost

remarcate succesele în atragerea umoriștilor din întreg judeţul,
promovarea tinerilor şi creşterea calităţii revistelor. Nu a fost
uitat nici trecutul, unul bun sfătuitor la vreme de.. criză. În
aceeași zi asociaţia Seniorii şi-a ținut adunarea generală de
descărcare anuală. Bilanț pozitiv - spunem noi, unul
remarcabil şi exemplu de bună practică și pentru alţii!- dar
și spirit critic, obiectiv, îndreptat spre mai bine, o detaşare de
parada găunoasă a unora, care fac mai mult deservicii în
prea căutarea lor, mai mult de sine. Ne bucurăm de sănătatea
acestei organizații model şi îi dorim să țină steagul sus, în
folosul tuturor… ! În 28 Martie, urmează adunarea generală
la Forumul Cultural al Râmnicului, căruia îi vom dedica un
reportaj… special 

Teatrul Ariel ne va fi dăruit două noi premiere;
Arhiepiscopia o frumoasă conferință susținută de P.S
Emilian Lovişteanu; Biblioteca, între toate celelalte și
lansarea unei cărţi a lui Ion Lungeanu; Muzeul Judeţean o

nouă expoziţie, în timp ce peste tot ne îmbiau mărţişoarele.
Bunevestiri, mărţişoare - cărora la adăugăm şi noi aceste puţine
cuvinte, spre a ne mândri cu atâtea lucruri frumoase ale
oamenilor de lângă noi – vorbesc despre dezgheţul şi ivirea unei
noi primăveri. 
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