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COCOŞUL DE
HUREZI

În capitala olăritului românesc, la Horezu, anual se
strâng olarii din centrele importante ale ceramicii

româneşti. În acest an la începutul lunii iunie (1-2
Iunie,2013), au răspuns Cocoşului... şi invitaţiei
primăriei oraşului, meşteri olari şi nu numai (au fost
acolo meşteri artizani cu produsele lor : covoare, costume
populare, opinci, păpuşi, produse din lemn de utilitate
curentă, obiecte decorative, etc.). Am  vizitat expoziţia  in
situ, în locul umbrit de stejarii falnici. Trecuse prima zi
cu emoţile jurizării şi se cunoşteau laureaţii. Fericiţi vor
fi fost ceramiştii din Oltenia de sub munte. Vâlcea prin
Horezu, Gorjul şi Mehedinţii îşi vor fi adjudecat podiu-
mul. Să-i felicităm şi noi pe învingători alături de toţi
participanţii veniţi dinspre toate zările şi cu o menţiune
specială pentru gazda acestei manifestări tradiţionale,
lăsată singură într-o perioadă cu... lipsă de resurse:
Primăria Oraşului. Să salutăm oaspeţii observaţi de noi
acolo veniţi din judeţele : Argeş, Dolj, Olt, Teleorman,
Dâmboviţa, Prahova, Braşov, Sibiu, Harghita, Covasna,

Alba, Hunedoara, Maramureş, alături de cei menţionaţi.
Vâlcenii au fost bine reprezentaţi, calitativ şi cantitativ:
Vlădeşti, Frânceşti, Băbeni, Lungeşti, Rm Vâlcea,
Măldăreşti, Horezu. Mulţimea vizitatorilor veniţi de
peste tot, forfota, bogăţia celor expuse, aparatele de
fotografiat, camerele video, cozile la mici şi tocană, lipsa
locurilor de parcare ( din cauza mulţimii autoturis-
melor!), veselia şi atmosfera vie ne dau răspunsul unei
reuşite meritate. Horezu a fost, este şi va fi capitala
olăritului românesc, una restectată şi iubită!

Cristian SIMA

(vezi şi pagina 6)

MONEDELE ŞI MONADELE LUI
MARCEL MUREŞEANU

„Dacă o mai ţinem aşa, ca acum, peste puţin timp vom
avea  Răstignirea ca probă  olimpică!”

(IV, p. 10, 2012)

Poetul, prozatorul, publicistul, iar astăzi creatorul de
aforisme, reflecţii, cugetări (Monede şi monade),

Marcel Mureşanu este, în esenţa sa, o fiinţă surprinzătoare.
De 40 de ani (1972), de când ne-am cunoscut, în redacţia
„Tribunei”, l-am văzut publicând – „străluminând”, struc-
turând peste 20 de volume de versuri, apoi, nu mai puţin
importante cărţi de proză (nuvele, povestiri, schiţe), cu ca-
racter poetico-mitic, precum „Şarpele casei”  (Ed.
Bucovina, 2001), „Memoria lui Orfeu”  (Ed. Augusta,
Timişoara, 2002); „Octogonul” (Ed. Grinta, Cluj-Napoca,
2006); şi, iată, din 2001 încoace, patru  volume de cugetări
şi maxime (numite, după un  concept, preluat din filosoful
Leibnitz, de la grecii cei vechi:  monada - „temei al Lumii”;
şi  moneda - simbol plastic-rotund şi „scânteietor” – al
„jocului” şi „schimbului”, dintre naţiuni, comunităţi,
societăţi - „sclipind” şi „rostogolindu-
se”, „de-a lungul povârnişurilor Istoriei”;
unul -  monada (metafizic), celălalt -
moneda - terestru „lunecător”  şi
„strecurător”,  aparent - prozaic, pândit
de caducitate, perisabilităţi, deşertăciune.

Deşi bănuim că a scris, toată viaţa sa,
monede şi monade, într-o luminoasă şi
febrilă interferenţă cu  poezia şi celelalte
genuri (literare), cultivate de un  scriitor
complet, Marcel Mureşeanu şi-a anunţat
(publicând) numeroase fragmente, din
aceste reflecţii şi maxime, în reviste pre-
cum „Convorbiri literare”, „Bucovina”,
„Oraşul”, „Steaua”, „Luceafărul” ş.a.,
însumându-se patru volume de aforisme,
începând cu 2001 (volumul I); 2007
(volumul al II-lea); 2009 (volumul al III-lea); şi 2012
(volumul al IV-lea), concentrându-se, acumulându-se
aproape 800 de pagini.

Într-o structură „mozaicată” (postmodernă) nu întâlnim,
în Monede şi monade numai aforisme, reflecţii, cugetări, ci
şi  poeme in nuce, sentinţe-metafore, confesiuni-
spovedanii, stări de spirit (surprinse,  laconic) - subliniind
ironia artistică, proza corozivă şi chiar  sarcasmul, sau, alte-
ori, umorul  negru, adeseori „oximoronic”, în subcapitole,
precum: „Din mirările temnicerului”; „Cugetările
cocoşului de tablă”; „Carta războinicului petrecăreţ”,
„Îngerul (ajuns) analfabet”; „Barza roşie” (şi zicerile sale);
etc.

Dl. Marcel Mureşeanu a optat pentru o surprinzătoare
translaţie, ce ne aminteşte de anticul (şi al nostru) Ovidiu,
cu tulburătoarele sale  Metamorfoze – care au produs teri-
bile influenţe asupra mitologiei ştiinţifice (şi l-am amintit
aici doar pe Darwin): a transformat, trasfigurat poezia (şi
ideea) mitico-filosofică întru aforism. Şi toate acestea,

graţie caracterului esenţial-concis, epi(gramatic), scurt,
memorabil, şocant mai ales, iată, în vremi de profundă
criză, ale Istoriei: maxima – sentinţa, cugetarea  – tradiţie
ireductibilă a spiritului şi culturii (pragmatice), esenţiale,
latine.

„- Cum se comportă  oglinda, când este singură?”, se
întreabă gânditorul, „locuind, poetic şi simbolic”, privitor,
iată, la  mimesis-ul aristotelic; însă şi la principiul estetico-
filosofic al recunoaşterii. „Nimic nu-i repugnă oglinzii mai
mult ca jurnalul!... Învăţaţi-vă mintea să se mire de toate!
Însă, mai ales, de ea însăşi! Contrafortul unui paradox ţine
aserţiunea mea în picioare!...”

Prin  misterul originar al cuvântului - „limbajul poetic”,
fie el al tradiţiei clasice, ori al  avangardelor, veacului... tre-
cut, se opune învechirii, caducităţii şi îşi găseşte, totdeauna,
rădăcinile în  „paremiile”, „proverbele”, „pildele” (biblice
– „ale Eclesiastului”), iar întru ceea ce l-a tentat, întreaga
viaţă pe  poetul (şi aforistul)  Marcel Mureşeanu:
„Proverbele Românilor”, monumentala operă în zece vo-
lume a lui Iuliu A. Zanne (Editura Academiei Române,
1905-1912); întreprindere (individuală) fabuloasă, întinsă
pe aproape patru decenii şi 7 provincii (teritorii) – ale

Românilor, unele „înstrăinate de
Patria-Mamă”): Basarabia, Bucovina,
Ungaria  (adică: Ardeal, Banat,
Crişana, Maramureş – „ţinuturile
ungureşti”); Istria, Macedonia
(românii şi aromâni din Serbia,
Bulgaria şi Grecia) etc.

E posibil ca o antologare, o
cuprindere într-un  unic volum al
Monedelor şi monadelor lui Marcel
Mureşeanu, să devină cândva cea mai
citită şi preţuită, chiar populară  carte
a poetului, aforistului şi scriitorului
nostru. Ea întruchipează,  la vedere,
esenţa (şi principiul)  icebergului –
plutind între intuiţia de geniu a unui
cugetător, precum Christian

Lichterberg, plăcută  dadaiştilor - şi preluată de ei - că „în
trupul limbilor sunt îngheţate metafore,  simboluri,
înţelepciuni ale vechimii, asemenea filoanelor de aur în
rocile munţilor, ori pulberii aurifere, în ape şi nisipuri!...”
Filosofia lumii  – frânturi „încremenite”, „fărâme” – prelu-
ate, transfigurate, transformate, de un  creator, întru  orali-
tate, apoi întru gloria  culturii scrise.

Orice substanţă (temă, cum ar fi spus un N. Manolescu),
se mută, se  configurează în  paradox, ironie, umor negru,
ori chiar cruzime-artistică!...  „Proşti (naivi) am rămas: nu
ne dăm seama, când ne fură cineva flamura, că ne trezim în
mână cu un toiag!... Moartea! Naşa soldatului necunos-
cut!... una pentru o mie de fini!... În numele lor, Ea nu
recunoaşte decât  Fecioria  şi  Adevărul...”. Sau: „E-atât de
frig, în închisoarea asta (s-a plâns vrăjitoarea temnicerului),
încât abia aştept să ajung pe rug!...”.

Poetul,  fiinţă mitică, ne-aminteşte, obsedant, existen-
ţa-i trecută (despodobirea trupului!), în cuvinte care, vag
doar, ne trimit spre „fortuna labilis”: „Mi-am pierdut, pe-
aici, pe aproape,  semnele tinereţii. Dar nu le declar nule!...

Constantin ZĂRNESCU

(Cluj Napoca)

Ion Mitroi
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EXPOZIŢIE DE ARTĂ

FOTOGRAFICĂ LA MUZEUL
DE ISTORIE

Luna iunie, la Muzeul de Istorie, curtea
interioară-etaj, a avut loc expoziţia de artă
fotografică „Clar de Bucureşti” susţinută de
membri fondatori ai Clubului cu acelaşi nume,
afiliat la Asociaţia Artiştilor Fotografi din
România. Imagini de excepţie, artă pură, expun
cei opt fotografi: Mirela Dinu, Marcel Eremia,
Cătălin Fudulu, Elena Hârţan, Eugen Negrea,
Ioan Nicolae, Doina Russu, Cristina Ţintă Vass...

Eugen Negrea

Doina Rusu

Marcel Eremia
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Cristina Ţintă

Cum se  tocesc, toate  (se miră temnicerul spre cuvioşii săi
puşcăriaşi): până şi cele ce nu au fost niciodată  ascuţite!...”
(...). Temeţi-vă de  greci, chiar dacă scriu aforisme!... Temeţi-
vă de...  ardeleni, chiar şi atunci când ei vă aduc daruri!...”.

Unele cugetări sunt sclipitoare şi fulgurante, asemenea
„scânteilor reci”; iar apropierea între  corbul lui Edgar Poe (cu
„nevermore”, răspunsul său unic) şi  corbul lui... Dracula
rămâne oximoronică şi, aşadar, şocantă: „În câte feluri se poate
muri? se miră el, corbul, pe câmpul de luptă, când totul s-a ter-
minat. Tânărului cavaler cu pieptul spintecat, el ( Corbul), el îi
aşază o piatră, la căpătâi!...”. Sau: „Totul stă pe lavă (în
Catania Siciliană)!... Lava însăşi stă pe lavă!...  Corbi albi –
norii  Etnei!...”. Poesia şi înţelepciunile vechi  – tăinuită,
„îngropata” în limbă, îl tentează într-atât pe Marcel
Mureşeanu, încât meditează asupra aşezării lor în alt unghi şi
în altă lumină, încercând  să schimbe forma! Astfel, „cel mai
bătrân vers” al lui Vlahuţă, despre „moarte – şi veşnicia ei”, e
ascuns într-o expresie, devenită mureşeană: „Timpul mă lasă
rece! Eu de spaţiu mă cutremur!... În el,  citesc Puterea!  La  ea,
s-a lucrat şi se mai lucrează, ]ncă!...” (...) Ce bine e să trăieşti
în  timpul trăit de alţii! A-ţi face  semnul  crucii înseamnă să
imiţi  iscălitura lui Dumnezeu”.

Peste tot, continuă poetul, disperat, suntem pândiţi de
puzderia şi nisipul deşerturilor, de perisabilitate: „memoria
bărbaţilor e ca un ciur. memoria femeilor – ca o sită!... Pe fe-
sele Puterii (vedem) vechi inscripţii - imne şi ruj (de buze)!...”
Concepând artistic, sentenţios, fulgurant, Mureşeanu afirmă,
ironic şi relativ: „Autorul din mine nu ştie ce-i aceea
performanţă a multului! el înoată, doar când este aruncat în
apă!... Şi se minunează, singur, de cât de bine lopătează!...”.
Tot astfel, priveşte pe „românul, care trece Dunărea, în altă
ţară: Mai bine stătea pe malul lui, zic peştii!... Rămânând
dezamăgiţi  de stilul, încă neomologat, al înotătorului!...”.

Acest teribil sentiment al  relativităţii  şi  cruzimea ironiei
artistice rămân singurele modalităţi de  reînnoire a limbajului
poetic. „Universul e o  clepsidră,  gâtuită la mijloc, unde o
strânge însăşi Mâna lui Dumnezeu!...  Formă de dincolo de
Timp!...”  Femeia iubită, creaţie divină, face şi ea parte din
Univers: „O noapte numai!..., cu clepsidra trupului tău în
braţe!... Şi, iată, când tocmai te-ai decis că vei întâlni cercuri,
peste tot, circumferinţa lor – nicăieri!...”. Aforistul-poet te
împinge în contradicţie  şi în controversă, relativitate şi în par-
adox: „Nu am văzut, niciodată, un  cerc, care  să nu se mute,
odată cu  centrul său!...”

Anumite sensuri, apostrofuri, accente devin  urmuziene,
insinuante,  absurde, iar la fine, înnoitoare: „Două umbre ne
stau în capăt, dar, altfel, tot mai bine la  umbra de nuc de sub
stejar!...”. Fiindcă – toate lucrurile  stau bine, până încep să
meargă! Iar, după aceea,  merg bine, până încep  să stea! (...)
Noroaie profane cad, astăzi, peste sacrele zăpezi, de-altădată!”.

Şi, cum nu poate  melcul scăpa de „templu-i” sisific, din
spate, nu poate evada nici  poetul din propriul său limbaj.
Îngemănarea dintre   îndrăznelile Avangardei şi  Folclorul
străvechi, paradoxal, parabolic – „absurd” îi apare ca o  nouă
lumină – scurtă, electrică, şocantă: „Of/ Şi-un pantof./ Şi-o
rochiţă/ Mov! (...) Cine-n horă/ Nu se prinde/ Singur cumpără
şi vinde/ Singur mărul şi-l întinde!...” (Anonim şi antonim, din
sec. XIX etc.).

„REGELE E GOL"! – ÎMBRĂCAŢI GOLICIUNEA
VEACULUI!...”

Mitico-aforistic concepând şi scriind, poate că mai mult

decât un „animal politic”, pentru poet, omul e o fiinţă esopică,
„legendară”, fabuloasă, „metamorfotică” (schimbătoare  – nu
numai „la faţă”, iubitoare de  poveste (spovedanie-comuni-
care), graţie... teroarei Istoriei: „Pasărea  Phoenix  a Bibliotecii
din Alexandria tocmai s-a aşezat pe acoperişul  Lumii, scu-
turându-se de cenuşă! (…). Un tropot de cai, un clipocit de
vâsle, un ţipăt de uliu, un tunet în ceruri şi un dangăt de clopot,
un clocot de ape, o uşă - izbindu-se de  rănile mele!”

Poetul – „Un miel, pe malul Mării, ţanţoş, cu mâinile la
spate, ca un predicator!...” Când tocmai ne aşteptăm să per-
cepem   sublimul, idei, Autorul ne aduce cu picioarele pe
pământ, realist şi şocant: „... cititorii noştri sunt chemaţi să ia
aminte – că toate fiinţele, dăruite de Dumnezeu cu coadă,
merg înaintea cozii  –, iar ei să nu lase, sub nicio ameninţare,
să se piardă acest obicei!...”.

Importanţa viziunii şi gândirii poetice continuă să fie ca la
„începuturile Lumii”, când scânteietoare şi fabuloasă, când
aventuroasă şi aburoasă, ca ritmurile „respirării” spiritului.
„Poetul are Adevărul lui, pe care ni-l vinde, apoi, nouă, după o
lungă târguială - pe nimic!...  Târguiala e totul!...”  Şi cum
Dumnezeu a folosit ca  liant, legătură (re-ligio!), o sintagmă
teribilă – „şi-ul biblic”, asemenea acelor simboluri şi metafore
supreme, numite (şi) „superlative ebraice”: „Sfânta Sfintelor,
Cartea Cărţilor şi... „Cântarea Cântărilor!...”. Însă ce s-a întâm-
plat, în era modernităţii cu vocabula şi? „Ziua, şi-ul îşi face
datoria de punte, peste crevasa dintre două cuvinte! Noaptea,
însă, lasă, în locul său, virgula!... De aceea, noaptea se petrec
cele mai multe catastrofe!...” Aşa încât, „zburdalnicii mei
călători, îşi continuă Autorul epopeea sa, opriţi-vă din mers,
când staţi pe gânduri!... Căci nu-i totuna să duceţi pe umeri o
cruce mare, sau o cruce mică, o cruce  crudă sau o cruce uscată
- dar, mai ales, să duci pe umeri crucea ta ori crucea altuia!...
(...). Lumina - luată pe furiş - tot  întuneric se cheamă!... Ia-ţi
soarta în mâini şi strânge-o de gât!... O  carte scrisă seamănă
mult cu o Carte nescrisă - chiar dacă numai prin aceea că
amândouă se pot pierde!... Când ecoul rugăciunii tale
se-ntoarce târziu înseamnă că  a fost tradusă în mai multe
limbi!...  Mă gândesc, uneori: de câte ori a fost îndreptăţit
Dumnezeu să pună  punct şi capăt - Lumii Noastre!...   Ou
vetust! Câmpie arsă! Moartea cea Moartă!...”

Afirm, la începutul acestei cronici, că poetul, prozatorul,
publicistul, aforistul Marcel Mureşeanu este un  om
surprinzător şi „proverbial”. Sper să fi putut releva cum
trăieşte el întru paradox, înnoind lucruri vechi şi (mai) demon-
strând că limbajul poetic e singurul miracol al spiritului, ce nu
se perimează, niciodată. Existenţa  paradoxală l-a „însemnat”,
şi urmărit, încă din tinereţe: ardelean (născut chiar în Cluj), a
trăit peste jumătate din viaţa sa, în Moldova (în  cetatea de
scaun - a Sucevei), impresionând cultura naţională şi cel mai
vestit  Festival literar - impunând un important număr de poeţi
ai acestei ţări: „-  Festivalul Nicolae Labiş”, întâlnindu-l,
acolo, deseori, în jurii, am înţeles, graţie lui „dramatica,
metafizică a moldoveanului”. După  Revoluţia Română, din
1989, chemat spre locurile natale, în Cluj, şi-a amintit aforis-
mul lui Brâncuşi: „Când nu mai suntem copii - suntem deja
morţi!...”; şi a pus pe picioare un teatru, ajuns faimos întru
exaltarea  copiilor şi copilăriei din oameni - PUCK! E un pa-
radox şi acesta - că am înţeles, graţie lui, un aforism în mişcare
- având  trei Moldove istorice - al căror destin nu e îngheţat în
expresie filosofico-politică, pentru că se înfăşoară, încet, încet,
sub ochii noştri!...

Atelier literar

Numai ce întinsese mâna după ceaiul de verbină care se
răcorise, când, năvalnic şi insistent - parcă dau turcii,

îşi spusese Arina – soneria interfonului începuse să zbârnâie.
Luă o gură de ceai şi se ridică să deschidă. În scurt timp, în faţa
uşii, parcă adusă de vântul ce se pornise pe afară, se opri cu
răsuflarea întretăiată, Dana. „Ufff – respiră ea precipitat – am
reuşit în sfârşit să ajung şi aici, că de azi-dimineaţă alerg ca ne-
buna peste tot, ca să termin ce am de făcut, pentru că o să plec
la Bucureşti, în sesiune până la sfârşitul lunii şi n-aş vrea să fie
vreo problemă. Iată, aveţi aici facturierul” – mâinile ei zorite,
deja scotociseră prin sacoşă cât timp vorbise fără întrerupere –
„iar actele acestea, trebuie semnate şi ştampilate, haideţi dacă
vreţi să vă ajut, ca să meargă treaba mai repede” şi aşezându-se,

se şi apucase să pună pe acte ştampila, apărută în mâna ei ca şi
cum ar fi făcut un act de prestidigitaţie.

„Gaaata! - Se alintă vocea ei şi se ridică de pe scaun făcând
câţiva paşi spre uşă, însă nu înainte de a apuca să spună cu
viteză superluminică, data la care credea că va reuşi să se
întoarcă, când anume o va mai suna pe Arina, ce ar fi trebuit să
facă aceasta dacă apărea vreo problemă, pe care ar fi fost
nevoită să o rezolve urgent, întrucât ea, urma să se ducă şi până
în satul bunicii pe care tocmai o externase din reanimare şi pe
care mama sa, doar cu o zi în urmă, o dusese şi o lăsase acolo,
singură. „Noroc de faptul că mai vin două vecine să aibă grijă
de ea, atunci când treburile gospodăreşti le permit...” şi-n timp
ce potopul de vorbe nu mai contenea, privirile îi rătăceau
neliniştite prin încăpere, de parcă ar fi fost în căutarea unui spri-
jin, ce nu se zărea.

„Ce bine că mai există şi persoane omenoase pe lumea
asta”, se auzi Arina replicând, mai degrabă în încercarea de a
stăvili hemoragia verbală la care asista. „Ei, daa... credeţi că din
omenie se duc? Au mai fost şi altădată şi pe urmă am constatat

OSÂNDA
(Fragment)

Tania NICOLESCU 
(Brăila)
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PĂSĂRILE ŞI OUĂLE LOR

O expoziţie foarte interesantă în luna iunie,
alături de expoziţia foto a artiştilor bucureşteni,
la Muzeul de Istorie au fost expuse exemplare din
păsările noastre, care ne umplu pădurile, perechi-
femelă şi mascul, şi ouăle produse...Într-un
perimetru destul de restrâns, dar suficient pentru
a-ţi îmbunătăţi cunoştinţele despre aceste specii
zburătoare, atât de comune...

Porumbelul domestic

Sfrânciocul
roşiatic

Fazanul

destin

dăunăzi s-a făcut cam strâmt în calendar
nu mai încap duminicele 
şi am creat destin duminical

se îmbulzesc de-aseară agitate
o sâmbătă şi-o vineri după-amiază 
azi am găsit şi pentru ele gazdă

un zori-de-zi din luni mă spionează 
cu pleoape somnoroase a plecare 
ca să mă pomenesc cu-o nouă soartă

şi veacul 
mi-1 trăiesc 
pe apucate

remediu pentru durere

mi-am legat cărările de glezne 
am turnat noaptea în felinare 
să nu mă încerce ispita

în nor de puf s-au stins păpădiile
aurul a fost doar mugure de rugină
iluzii topite în zori

cortina cade peste amintiri 
acum trăiesc în culise
ploaia îmi numără clipele
tot mai adânc înmormântez un trecut

SVETLANA LUPU

(Poetă din Republica
Moldova care a lansat

recent volumul „Metafora
iubirii” la Cenaclul „Gând

românesc”, Alba Iulia)

că bunica nu mai avea nici hainele pregătite pentru înmor-
mântare... Dar, până la urmă, dă-le-n colo de haine, nu ele sunt
importante, măcar îşi mai aruncă şi ele câte o privire, să vadă
dacă este totul în ordine. Şi uite, acum, numai ce m-au sunat ca
să-mi spună că mama a lăsat-o pe bunica acolo şi a plecat, iar la
câteva ore după aceea, au găsit-o căzută pe jos...”. Dana se ridi-
case în picioare, dar încă nu era hotărâtă să plece.

„Şi mama asta... N-aveţi ceva s-o otrăvesc?” – adăugă ea
dintr-o dată, cu un ton aparent glumeţ, cu care păru că ar vrea să
pună punct torentului său de vorbe, în timp ce cu mâna apucase
clanţa uşii. „Şi tu... chiar aşa?!?” - nu-şi mai găsi Arina cuvin-
tele”. “Nici eu nu ştiu ce să mai cred şi ce să mai spun... că doar
acum câteva zile am internat-o pe bunica cu infarct – mi-a adus-
o sora mea cu maşina, că se simţea tare rău, dar mama, tot insista
cu părerea ei, că nu are nimic. Şi părerile ei, de când o ştiu, sunt
lege! Nu s-a gândit şi ea, că bunica are optzeci şi opt de ani şi că
ar trebui îngrijită... Că dacă nu aveam şi copii şi serviciile şi
examenele astea, mă ocupam eu... doar bunica a fost cea care
m-a luat să mă crească de când s-a născut sora mea; că mama a
spus că ea nu se poate descurca cu doi copii... Tata, ca de obicei
nu a avut nimic de obiectat. Dar am avut noroc, pentru că bunica
m-a iubit tare mult... ca o mamă adevărată...Şi acum, uite... când
am internat-o, avea oxigenarea de cincizeci la sută şi nu te puteai
înţelege cu ea; îmi spunea tot mie, că am internat-o şi am lăsat-o
acolo singură, ca pe un câine, deşi i-am explicat de atâtea ori, că
trec şi eu mai pe seară, pentru că am programul tare încărcat”.
„Ştii bine că i-a fost afectat în condiţiile acestea şi creierul şi apoi,
la vârsta ei... putem spune că nu vorbea ea” – îi răspunse cu
compătimire în glas, Arina.” Ştiu, ştiu, dar...” Dana tăcu, părând
frământată de ceva. 

„Şi cum, mama ta chiar nu a venit să se ocupe de bătrână,
când a aflat asta? – încercă Arina să o ajute, reluând discuţia. „Ba
da, de venit, a venit până la urmă cu maşina, cu tata - el este
mereu gata să-i îndeplinească dorinţele, însă nu are niciun cuvânt
de spus în faţa ei - şi cum ea se plictiseşte repede, a făcut ce a
făcut şi dacă a observat că bunicii nu-i place să stea în spital, a
convins-o să ceară mai repede decât trebuia, externarea. Şi întâi,
am adus-o la mine acasă şi am rugat-o pe mama să-i facă o baie,
dar ea, ştiţi ce mi-a spus?... A spus că bunica nu vrea.

Cred şi eu, că dacă îi spune aşa cum ştiu că obişnuieşte ea să
se exprime - hai treci să te speli că te-ai împuţit - bunica o să se
încăpăţâneze şi o să refuze. Dar eu am luat-o cu binişorul şi i-am
spus că în spital sunt mulţi microbi şi ar fi bine să scăpăm de ei
şi apoi o să se şi răcorească şi o să-i fie mai bine, şi bunica a fost
de acord. I-am cerut atunci mamei, să o ajute să se spele până îi
pregătesc eu patul, dar mama mi-a răspuns că ea nu ştie, că nu se
poate descurca cu bunica, aşa că degeaba m-am uitat lung la ea;
am pus mâna şi i-am făcut eu baie bunicii. Apoi, am rugat-o să-i
pună un pampers, dar a sărit ca friptă şi a refuzat; a spus că nu se
pricepe. Îmi venea să-i dau una, dar ce era să fac, am luat şi am
îmbrăcat-o eu. Pe urmă, am întrebat-o pe bunica ce i-ar plăcea să
mănânce şi ea a cerut o ciorbiţă acră, aşa că m-am apucat să
gătesc şi fireşte că mi-a luat ceva timp. Ce credeţi? În tot timpul
ăsta, mama i-a spus bunicii că în pampers poate să facă fără nicio
grijă, că nimic nu va da pe dinafară şi nu a dus-o nici măcar o dată
la veceu. Aşa că seara... abia adormisem şi eu, cred că era pe la
ora unu, când am auzit gemete dinspre patul bunicii şi când m-am
sculat, mi-a spus că nu poate să se mai ţină... şi era toată, leoarcă. 

Du-o la veceu, spal-o, că ştiţi, urină de bătrân îţi întoarce
nasul, nu alta... şi schimbă patul şi ea săraca începuse să plângă
că se ruşina, dar am liniştit-o eu, i-am spus că nu-i nimic,
mămăiţă, se mai întâmplă, trece şi asta, şi iar ne-am culcat, dar pe
la trei iar a început să geamă şi m-a trezit. Spunea că o doare

burta şi după ce i-am făcut un masaj uşor, a spus că o doare şi
piciorul şi... uuufff! Cred că era pe la ora patru, când am reador-
mit. Însă pe la ora şase, cine credeţi că bubuia în uşă? Mama! Şi
îmi şi reproşa, că nu sunt în stare să o pregătesc pe bunica la timp,
că uite, ei au venit deja cu maşina – se gândise să se întoarcă la
Bucureşti şi îşi făcuse planul că ar fi mai bine să facă doar un
drum, nu să vină înapoi şi să o ia şi pe bunica atunci când ar fi
fost mai pregătită să suporte transportul. Şi când îşi face ea un
plan, nimeni nu-i mai poate sta în cale... 

Degeaba i-am răspuns eu: „femeia lu’ Dumnezeu, nu vezi că
acum doarme, cum vrei să o trezesc acum, după ce nu a dormit
toată noaptea, vrei să i se facă rău pe drum?!” - că tot cum a vrut
ea, a trebuit să facem. I-am spus să o aşeze în faţă, dar mi-a
răspuns că acolo stă ea, aşa că a înghesuit-o în spate şi i-a pus şi
o sticlă cu apă rece de la frigider, la picioare, ca să o aibă atunci
când i-o fi sete... Nu ştiu ce să mai cred; le face pe toate în aşa fel,
de parcă şi-ar dori să o vadă cât mai repede moartă, pe bunica...
Aşa că acum, nu ştiu cum să mă mai împart şi cum să mai fac faţă
situaţiei. Cam aşa stau lucrurile...” 

„Da, neplăcută situaţie... dar... tu... n-ai putut să-i spui
vreodată mamei, că o să-i vină şi ei rândul şi atunci s-ar putea să
procedezi tot aşa cum ţi-a arătat ea, prin ceea ce face?” „Ei, nu,
eu n-aş putea să fac asta... nu, niciodată” – vocea Danei, părea că
se apără, însoţită de un zâmbet stingherit, pupilele i se dilataseră
a uluire şi pe chip i se aşternuse o paloare uşoară. 

Şi dintr-o dată, ca nişte mici piese de puzzle – scurtele pove-
stiri despre viaţa şi relaţia sa cu mama, pe care din când în când i
le mai relata Dana – se rearanjară în mintea Arinei într-o imagine
completă, o imagine a unui drum lung, abrupt şi fără de izbândă,
pe care aceasta pornise de ani de zile, în încercarea de a cuceri
imposibilul; iubirea mamei sale. Un gust amar şi cunoscut îi
invadă gura încleştată într-un surâs fad şi Arina întinse imediat
mâna, după ceaşca de ceai. Deja se răcise şi avea un gust ce-i
părea leşios. Înghiţi cu noduri. „Îmi cer scuze, v-am răpit atâta
timp... măcar am putut şi eu să spun cuiva, toate astea” – reauzi
tonul acela aparent vesel, cu care Dana se grăbi să încheie
discuţia. „Ei, lasă, că până la urmă o să reuşeşti tu şi aşa cum te
ştiu eu pe tine, o să fie totul bine” îi răspunse Arina, cu încura-
jarea în care nici ea nu credea. „Da, să dea Domul... La revedere;
ne mai auzim la telefon!” – şi ca un meteor, Dana ieşi pe uşă. 

În liniştea ce învăluise odaia, Arina rămase nemişcată, privind
prin fereastră cum norii începuseră să se îngrămădească pe cer,
vestind apropierea ploii ce se lăsase atâta vreme aşteptată. Un ful-
ger lung, despică dintr-o dată de sus până jos vineţiul cerului,
făcând-o să tresară. Strălucirea aceea fulgurantă îi strânse inima...
cândva... şi simţi cum iar i se răsuceşte în piept, zvâcnetul acela
scurt şi rece, precum odinioară, când observase sclipirea metalică
din ochii mătuşii sale, în momentul în care râsese de spaima ei.
Şi cum o mai privise îndelung, aşa cum se priveşte la microscop
o amoebă, pentru a nu scăpa cumva vreuna din reacţiile Arinei, la
gluma răutăcioasă pe care o făcuse atunci pe seama ei. Îi spusese,
nici mai mult nici mai puţin, că ea nu ar fi fost fiica mamei sale,
ci fiica unei ţigănci, care în trecere, o lăsase în grija familiei sale,
ce se milostivise de ea şi o acceptase. „Păi, nu vezi ce neagră eşti
tu şi ce piele albă au părinţii tăi?” – îşi întinsese ea într-un zâmbet
slinos buzele vineţii – suferea de inimă - ţintuind-o cu privirile
îngheţate, precum îşi fixează şarpele, victima. Şi în plină zi
fierbinte de vară, fiorul acela rece care îi cuprinsese cu repezi-
ciune tot corpul, îngheţându-l... şi mama, care fără să observe
nimic, râdea... Arina se simţea epuizată; împinse cu zgomot
ceaşca de ceai goală din faţă şi fără a mai face ordine, se ridică să
plece către casă. Nu-şi mai dorea decât să doarmă; un somn adânc
şi fără vise.

MARILE SPERANŢE SE POT NĂRUI,
DEVENIND ILUZII DEŞARTE

În 1860 – după Casa Umbrelor ( 1852 ), Timpuri grele (
1854 ), Micuţa Dorrit (1855 ) -  Dickens publică romanul

Marile speranţe. De dimensiuni mai modeste în comparaţie cu
Casa Umbrelor , de pildă , dar de o comparabilă valoare nara-
tivă şi beletristică . Imaginaţia , fantezia, invenţia , precum şi
bogăţia şi frumuseţea stilului fac şi din acest roman un caz apar-
te de creaţie şi literatură , un exemplu de palpitantă şi originală
descriere de individualităţi , caractere şi insolite destine umane.

În Marile speranţe spiritul romantic dickensian pare a fi mai
viu şi mai pronunţat – judecându-l , mai ales, prin analogie cu
Casa Umbrelor – dar nu atât încât să se îndepărteze prea mult

de linia persuasivă a verosimilului. Adevărul acestui roman – ca
de altfel şi cel al altora, scrise de marele scriitor englez – pen-
dulează , antitetic , între bogata sa imaginaţie şi scrupulozitatea
unui minim şi esnţial realism.

Rescrierea sentimentelor omeneşti Dickens o face, cel puţin
în acest roman, sub auspiciile favorabile ale unor proporţii com-
parabile cu cele din viaţa reală, fără să lase , însă, impresia  că,
cele dintâi , ar fi o copie fidelă a celor de pe urmă. Prin urmare,
personajele dickensiene nu au nimic monstruos în ele , cum se
întâmplă la alţi romancieri, ci constucţia şi reflectarea lor se cir-
cumscriu unei linii redundante care vizează normalul, dar fără
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VOINEASA, STAŢIUNE DE VIS

Când subliniem frumuseţile Voinesei ne referim
şi la împrejurimile ei care proiectează aceste
aşezări într-unul din cele mai căutate locuri din
lume în viitor...Acesta este atuul aşezării urbane
Voineasa, pe care-l simţi pe buzele tuturor...Vezi şi
scrisoearea lui Gh Sporiş de la pagina...

Primarul
Gheorghe Stanciu

Primăria Voineasa

Vedere Hotel Central

BENERE CARE
ŞTAMPILEAZĂ MUNICIPIUL 

Chiar întruna din intersecţiile cele mai impor-
tante, lângă Filarmonică, statuia (bustul) lui
Traian, între Colegiile Lahovari şi Mircea cel
Bătrân, un bener uriaş îi anunţă pe vâlceni, pe viz-
itatori, că Râmnicul luptă împotriva corupţiei...
Aşa să fie oare? când trei edili şefi au stat după
gratii, pentru corupţie, în ultimii ani?

să se suprapună , într-un fel sau altul, acestuia.
În Marile speranţe , întreaga energie a romanului se con-

centrează în jurul personajului principal  Pip, având o condiţie
socială modestă de care vrea , însă, să se debaraseze, dorind să
ajungă gentleman.Dar în ce fel  avea să facă saltul de la con-
diţia sa inferioară către una superioară – cum era cea de gen-
tleman – nu ştia nici el,deocamdată.

Vizitele la domnişoara Havisham, o femeie excentrică şi
bizară, dar bogată, îi trezesc în suflet, lui Pip, ideea de a schim-
ba condiţia lui de ucenic la fierăria cumnatului său Joe cu
aceea de a fi un om cultivat şi posesor al unei minime averi,
care să-i permită să se mişte liber în lumea celor favorizaţi de
soartă.Fără să se aştepte, în vreun fel, avocatul Jeggers – pe
care îl văzuse în casa domnişoarei Havisham – îl înştiinţează
că pe numele lui a sosit o importantă sumă de bani, dar nu este
autorizat să-i dezvăşuie si identitatea  persoanei care a făcut
acest vărsământ pecuniar. În plus, de admnistrarea banilor se
va ocupa el, urmând ca Pip să primească, atunci când  este
necesar, sumele trebuincioase acoperirii diferitelor cheltuieli
personale.

Până când fostul ocnaş Abel Maguitch - pe care-l cunoscu-
se, cu totul întâmplător, când era mic – să se întoarcă, în mod
clandestin, sub numele de Provis, la Londra, din Australia,
unde era surghiunit definitiv şi să-i dezvăluie că el este sursa
adevărată a banilor pe care i-a primit, Pip a crezut, tot timpul,
că binefăcătorul său nu poate fi altcineva decăt ciudata domni-
şoară Havisham. Aflând adevărul că banii care-i schimbaseră -
dintr-odată - viaţa nu provin de la cine îşi închipuia el, ci de la
cine nu se aşteta, de loc, Pip se simte, de-a dreptul, bulversat.
Refuză să mai primească şi alţi bani şi cum prezenţa lui Provis
în Anglia constituia un grav delict, susceptibil să-l ducă la
pedeapsa capitală, se gândeşte cum să-l scoată din ţară până ce
autorităţile nu-l descoperă. Visul său de a ajunge gentleman se
sfârşeşte lamentabil, întrucât nu i se pare onorabil să trăiască
pe banii unui proscris, ai unui individ ajuns dincolo de perife-
ria societăţii.

Începe să aibă regrete pentru viaţa pe care o dusese de când
se instalase la Londra şi nu ezită să creadă că ar fi fost mai
bine, pentru el, dacă ar fi rămas ucenic la la fierăria bunului şi
blândului Joe. În cele din urmă, îşi reface resursele pecuniare,
care deveniseră extrem de precare, lucrând, ca funcţionar, la
compania din Egipt a prietenului său Herbert.

O reîntâlneşte pe Estella, pe care o iubea de când se ducea
la domnişoara Havisham, însă ea îl privea, pe atunci, cu repul-
sie şi dispreţ, respingându-i, categoric, sentimentele. Estella se
căsătorise cu un individ bogat, dar îi făcuse viaţa un adevărat
calvar, astfel că trebuise să se despartă de el. În urma acestei
triste experienţe, ea, îşi reevaluează total atitudinea faţă de Pip,
înţelegând că el este omul alături de care îşi poate regăsi, în
sfârşit, liniştea şi echilibrul.

În Marile speranţe accentele acţiunii cad, în mod deosebit,
pe tipologii umane, pe dezvăluirea de carctere şi destine, în

simpla şi fireasca lor evoluţie. Astfel, domnişoara Havisham
este o bătrână maniacă, al cărei timp s-a oprit la ziua nunţii ei,
când cel ales n-a mai venit niciodată, acest trist eveniment stâr-
nind, în cele din urmă, în sufletul său  rănit o ură, incurabilă,
faţă de întregul gen masculin. Are momente de criză şi puter-
nice defulări, care par să insulte chiar şi destinul, deşi nu for-
mulează nimic expres în acest sens.

Pe micuţa Estella - pe care a adoptat-o - o educă, de la bun
început, în acest întunecat spirit, de neînfrântă ură faţă de băr-
batul, ca atare, educaţie care, dupa cum s-a văzut, n-a dat
rezultatele scontate, ci s-a întors împotriva bietei făpturi, zdro-
bindu-i viaţa. Acesta, s-ar putea spune, este al doilea eşec pe
care domnişoara Havisham îl înregistrează în faţa duşmanului
ei de temut - bărbatul.

Romanul pledează pentru simplitate, bunătate şi modestie.
Prototipul acestor nobile însuşiri este Joe Gargery, cumnatul şi
prietenul lui Pip. Pentru astfel de frumoase calităţi, Pip îl pre-
ţuieşte pe Joe mai ales atunci când visul său de a deveni gen-
tleman este pe cale să se năruie. Are serioase remuşcări pentru
faptul că atunci când se credea a fi un gentleman nu prea şi-a
adus aminte de Joe şi nici nu a trecut pe la el să-l vadă. Simţea,
parcă, o anumită stânjeneală să fie văzut, de cei din lumea în
care intrase, în prezenţa unui om atât de simplu şi de necioplit
cum părea să arate Joe.

Când visul de a ajunge în sânul high life – lui se prăbuşeşte
şi sufletul  îi este cuprins de amărăciune. Pip se gândeşte la
Joe, ca la o ultimă consolare şi se duce să-l viziteze, fiind  pri-
mit cu multă bunătate şi înţelegere. Un alt caz de umanitate
vine, în mod cu totul surprinzător, de la fostul ocnaş Abel
Maguitch, care nutreşte calde sentimente de simpatie, faţă de
Pip, aproape paterne. Singurul vis care-i mai rămăsese, în
urma unei vieţi zbuciumate şi pline de suferinţe, era acela ca
din banii  pe care îi agonisise, prin muncă, în acele îndepărtate
locuri de surghiun, să investească sume importante în viaţa şi
cariera lui Pip, făcând, astfel,din el un gentleman desăvârşit.

Din păcate nu a izbutit, viaţa sa luând sfârşit în redutabila
închisoare de care nu a putut scăpa. Pip îi este alături, veghin-
du-i ultimele clipe. Aşadar, atât Estella cât şi Maguitch, după
un timp de triste rătăciri, găsesc, la un moment dat, puterea de
a reveni la starea de echilibru şi binecuvântată omenie, la înţe-
legerea rosturilor adevărate ale omului pe pământ. Chiar şi Pip
cu deşartele lui visuri de a trăi ca un gentleman păşeşte pe căi
lăturalnice şi când îşi dă seama că acestea nu sunt tocmai ono-
rabile renunţă definitiv la astfel de necugetate ambiţii, reve-
nind, şi el, la calea adevărului şi onestităţii, înţelegând că tre-
buie să-şi făurească destinul prin forţe şi merite proprii.

Romanul este palpitant, cu suspansuri şi surprize, iar stilul
este dinamic şi atrăgător, trădând arta narativâ a unui adevărat
maestru, aşa cum a fost marele scriitor Charles Dickens.

Vasile CÎRSTEA

GEO DUMITRESCU
(N. 18 MAI 1920 - D. 28 SEPT. 2004)

S-a născut în Bucuresti în familia lui Vasile  Oprea.
Studiile sale, Literele şi Filozofia au fost absolvite în

1944 fără să susţină licenţa. Primele preocupări literare sunt
din perioada liceului, când împreună cu Mircea Sântimbreanu
editează o revistă. Debutează în revista « Cadran ». În 1941
realizează revista « Albatros » care are viaţă scurtă, doar nouă
apariţii, dar care adună în jurul ei talente care se vor afirma
ulterior: Constant Tonegaru, Radu Stanca, Dimitrie Stelaru,
Virgil Ierunca,  Ion Caraion. 

Debutează cu volumul « Aritmetica » în 1941. Este prezent
în revistele: Revista Fundaţiilor Regale, Kalende, Fapta, şi
este întâlnit la cenaclul « Sburatorul » al lui Lovinescu. În
1946 adună în volumul « Libertatea de a trage cu puşca » tex-
tele din « Aritmetica » şi manuscrisul « Pelagra » care fusese
refuzat anterior, de cenzura antonesciană. Preia  Almanahul
Literar de la Cluj înfiintat de Miron Radu Paraschivescu şi îl
transformă în revista « Steaua ».Timp de douăzeci de ani a
susţinut  rubrica « Poşta redacţiei » de la « Gazeta literară »,
«Luceafărul » şi « Contemporanul », girând apariţia a noi

generaţii de poeţi. A realizat  antologii bilingve: Baudelaire, «
Les fleurs de mal » (Florile răului), care conţin toate traduce-
rile marelui poet francez, realizate în limba romană de-a lun-
gul a o sută de ani, începând din secolul XIX.      

Poezia sa se înscrie în
linia lirică a lui Geo Bogza.

A dat  dovadă de un spi-
rit rebel în ceea ce priveşte
inovaţia  poetică, a renunţat
la forme prestabilite şi
găselniţe stilistice. În avan-
garda  poeziei române  Geo
Dumitrescu este creatorul
unui stil  bine precizat care a
deschis calea poeziei din
deceniile de mai târziu,
respectiv generaţiie dece-
nilor 8 şi 9 ale scolului XX.

OVIDIU CRISTIAN DINICĂ: 
PERSONALITĂŢI ALE LUNII MAI

Lacul de acumulare de la Malaia
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Itinerar cultural
OBSERVAŢIE DE POET:

„SURORI GEMENE...SUB
FLORI GEMENE”

Sintagmă şi foto: Felix SIMA

PREŢURI DE TREI ORI MAI
MARI ÎN REPARAŢIILE AUTO

O piesă de Logan, cost 30 lei la Riviera, în
Service-uri-poate doar unele-se vinde cu 80 de lei
sau cu 180 de lei-sanchi-fiind originară! O fi, dar
cele autohtone, de la 30! la 80 lei?... În alte idei, la
schimbarea curelei de distribuţie, la 70 000 Km,
mecanici neisprăviţi-Service autorizat dealer -
ne-au distrus găurile filetate din capac... Incredibil-
găuri oblice în capacul suport, de la cureaua de
distribuţie...

TUDOR ARGHEZI
(N. 23 MAI 1880 - D. 14 IULIE 1967)

Tudor Arghezi este născut în Bucureşti la 23 Mai
1880, numele real fiind Ion N. Teodorescu. La

absolvirea liceului Sf. Sava, în anul 1886, îşi face intrarea în
lumea literară datorită lui A. Macedonski, care îl
promovează în revistă sa „Liga Ortodoxă”: „Ion Theo, aşa se
numeşte cel care de un şir de vreme, m-a surprins cu versuri
mai presus de vârsta sa, dar nu şi mai presus de talentul său”

În literatura română, perioada premergătoare începutului
de secol XX este dominată de curentul tradiţionalist care are
la bază publicistica naţionalistă a lui Eminescu. Aceşti ani
premergători unui nou secol sunt caracterizaţi de puternice
transformări pe plan naţional, transformări, care, implicit
prin schimbările de atitudine ale noului stat independent,
România, determină şi modificări în mentalitatea societăţii
contemporane acelor vremuri.

Pe fundalul acestei realităţi de la începutul secolului 19
s-a impus un nou curent literar, simbolismul. Arghezi a fost
unul din exponenţii revendicaţi de acest curent. Periodic
însă, el a refuzat să fie dominat de curente literare sau men-
tori. Desele adeziuni la una sau alta dintre publicaţiile vremii
le va contesta chiar el, ulterior. Opera sa este umbrită de ati-
tudinea lui polemică, referitoare la aspectele cotidiene din
viaţa societăţii căreia îi aparţinea. 

La 19 ani căuta adevărul divin în viaţa
de călugăr la mănăstirea Cernica, de
unde, însă, a plecat patru ani mai târziu.
Firea să liberă, adesea revoltată, o întâl-
nim şi în Psalmul VI: 

„Pentru credinţă sau pentru tăgadă/ Te
caut dârz şi fără de folos./ Eşti visul meu,
din toate, cel frumos/ Şi nu-ndrăznesc să
te dobor din cer grămadă”

Poet canonic, Arghezi recunoaşte în
zbuciumul său neliniştea căutării
Divinităţii. Îl caută pe Dumnezeu într-o
lume tulburată de păcat, într-o lume
nesigură. Ca şi Blaga, caută absolutul pe
care îl suprapune divinităţii (la Blaga
căutarea este asociată timpului infinit).
Psalmii lui Arghezi au caracter umil-
evlavios, dar şi revoltător, de confruntare
a divinităţii din partea poetului, care, prin poezie ajunge la
dumnezeire.

Anii primului război mondial îl găsesc în tabăra
Neutralităţii pe care o susţine, căpătând caracter filogerman.
Motivul său era, însă, teama de agresiunea rusească. În tim-
pul acestei conflagraţii mondiale publică mult în ziare
filogermane, fapt pentru care la finele războiului este con-
damnat pentru colaboraţionism, pentru o perioadă de cinci
ani, împreună cu un grup de scriitori din care mai făcea parte
şi Dem Teodorescu. În favoarea eliberării lor a insistat N.
Iorga. Demersurile făcute de Iorga au fost acceptate, şi
grupul de scriitori este eliberat după un an de zile. 

În anii debutului, Arghezi, pentru că depăşea caracterul
literar de îndrumare sănătoasă care se cerea, de orientarea
tradiţionalistă, condusă de Iorga, fusese repudiat de acesta;
acum,  în deceniul al doilea al noului secol, când criteriile
estetice erau altele, orientate spre sporirea sensibilităţii citi-
torului, spre noi forme de exprimare, rolul şi estetica operei
argheziene erau bine venite. 

Arghezi a devenit promotor al simbolismului, după
perioadă posteminesciană şi semănătoristă. Acest deceniu
este unul de deplină afirmare pentru Arghezi. În presă a
impus ca formulă, „tableta” prin publicaţia „Bilete de papa-
gal” care a cunoscut patru serii în perioade de timp cuprinse
între 1928 şi 1945. La această publicaţie au participat mai
mulţi scriitori şi poeţi, cum ar fi: Virgil Teodorescu (1928),
Aurel Baranga, Constantin Nisipeanu (1928), Virgil
Gheorghiu, Geo Bogza, Ion Biberi, Cella Delavrancea,
Laurenţiu Fulga (1937), Maria Banuş (1928),  Emil Botta
(1929).

Prin asprimea pamfletelor publicate va fi în contradicţie

cu clasa politică a vremii. Şi totuşi, Argezi a avut harul de a
se alătura clasei politice dominante la un moment dat, astfel
el  publicând atât în presa ţărănistă cât şi în cea liberală. 

În 1927 apare primul său volum de poezii intitulat
„Cuvinte potrivite”. Acest volum a atras puternice contestări
din partea tradiţionaliştilor, dar a fost mult apreciat de
susţinătorii curentului modernist, printre care criticul Eugen
Lovinescu. În 1931 publică volumul „Flori de mucigai”.
Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II” a
deschis seria ediţiilor definitive, începând cu opera lui
Arghezi. Nicolae Iorga a denunţat apariţia acestei opere în
şedinţa Academiei Române din 30 Mai 1936, caracterizând
opera lui Arghezi ca: „cea mai vulgară pornografie”. Ulterior
la Teatrul „Ligii Culturale”, Iorga a continuat atacul asupra
operei argheziene cu conferinţa „Boala literaturii noi”, unde
s-au făcut şi reproşuri asupra omului Arghezi cu epitete pre-
cum: duşman, puşcăriaş, ticălos. În sprijinul lui Arghezi,
intervine Lovinescu care apără latura artistică a operei şi îi
acuză pe profanatorii acestuia de „infirmitate estetică”.
Pedeapsa pe care şi-a atras-o Lovinescu este ratarea admi-
terii în Academia Română. În seria a treia a tabletelor din
„Bilete de Papagal”, Nicolae Iorga este ţinta numărul unu în

jurul căreia se realiza întreaga revistă. 
Pamfletul Baroane, puternic virulent la

adresa ambasadorului Germaniei în
România în cel de-al doilea război mondi-
al îi aduce o nouă condamnare în lagărul
de la Tg Jiu. În timpul celei de-a doua
conflagraţii mondiale atitudinea lui
Arghezi este puternic antifascistă.
Pamfletul este răspunsul dat de poet la ati-
tudinea ostilă practicată de armata
germană cu privire la aservirea teritoriului
românesc supus unei alianţe periculoase:
„Mi-ai împuţit salteaua pe care te-am cul-
cat, mi-ai murdărit apa din care ai băut şi
cu care te-ai spălat. Picioarele tale se
scăldau în Olt, şi mirosea pănă la Calafat,
nobilă spurcăciune! I-auzi! Vrea să-mi fie
stăpân şi să slugăresc la maţele lui, eu care
nu m-am băgât rândaş nici la boierul meu.

Vrea trei părţi şi din văzduhul meu, ca să răsufle în răcoarea
mea numai el. Lasă-mă să-mi aleg stăpânul care-l vreau eu,
dacă trebuie să mă robesc, nu să mă ia la jug şi bici, înşfăcat
de ceafă, cine pofteşte. Uită-te, mă, la mine! Baroane! Să ne
desfacem hârtiile amândoi, eu zapisul şi hrisoavele mele,
scrise pe cojoc, şi tu zdrenţele tale. Scrie pe ale tale Radu?
Nu scrie!... Scrie Ştefan? ? Nu scrie!... Scrie Mihai, scrie
Vlad, scrie Matei? Nu! Păi ce scrie pe cârpele tale? Degete
şterse de sânge?”

După 23 August 1944 se declară anticomunist şi publică
în Adevărul articole împotriva noii orânduiri sociale. În 1947
i se interzice să mai publice. Este reabilitat la jumătatea -
deceniului cinci, când acceptă să colaboreze cu organele put-
erii de stat ca traducător din limba rusă, dar şi din literatura
universală. Sarcina sa era să stilizeze textul brut tradus. În
anii ce au urmat, Arghezi a continuat să lucreze pentru tra-
ducerea în limba romană a operelor unor clasici, precum
Anatole France, Fabulele lui Krâlov (1952), romanul
"Suflete moarte" al lui Gogol,  Fabule de La Fontaine.

În septembrie 1953, în  revista „Cravata roşie” apar
poemele „Plajă” şi „Şcoală”, semnate Tudor Arghezi.
Urmează alte poeme în „Viaţa românească”. În 1954 i se
publică  volumul „Prisaca”. La vârsta de 75 ani este acceptat
în Academia Romană. Este sărbătorit ca poet naţional la 80
şi respectiv 85 ani. A murit  14 iulie 1967. Contribuţia sa
literară îl înscrie în panoplia marilor literaţi prin rescrierea
limbajul poetic modern, prin impunerea ca gen literar a
„pastilei”. Romancier şi dramaturg, martor al marilor eveni-
mente ce au marcat secolul XX, Tudor Arghezi reprezintă un
autor celebru a cărui valoare este de necontestat.

Chiorean, Între baros şi nicovală



6 iunie 2013CULTURAvâlceană

La căsuţa noastră dintre Stejari, de
deasupra Horezului, am expus mode-

lajul manual efectuat la roata olarului, noi
insistând pe teme de simbolistică locală:
Bufniţa de la Huhurezi, masca tradiţională de
sărbători şi celelalte elemente consacrate –
Arborele lui Ieseu, cu toţi sfinţii înfloriţi în
el, în cupe; Adam şi Eva sub Pomul
Cunoaşterii Binelui şi al Răului; peştele,
simbolul Creştinismului, IHTIOS scris pe
pieptul celor ce îndrăzneau să se rupă de
păgânismul înfiorător şi în decădere,
totodată; şarpele casei, ocrotirorul vieţilor
calme, precum şi elemente ale basmului
românesc şi ale poveştilor şi amintirilor din
copilărie pe care, fiecare dintre noi, le are în
tolba sa.

Tot la Căsuţa noastră dintre Stejarii secu-
lari au fost expuse şi lucrările Cercului de
cusături artistice, instructor Maria Dolofan, care
ne oferă o altă gamă de lucrături din zonă, dintre
care enumerăm: împletituri din pănuşi de
porumb, împletituri din sfoară, din mătase de
porumb, din paie şi spice de grâu, acestea fiind
elemente naturale ale zonei, care redau specificul
atât de variat al plantelor perene ce cresc pe
dealurile înconjurătoare iar, adiacent acestora, ar
trebui să ne revină şi nouă sănătatea şi robusteţea

măcar a …stejarilor seculari
sub care, iată, ne aflăm şi
astăzi…

Pe lângă simbolurile
ancestrale, amintite mai sus,
voi  insista, de aici înainte, pe
realizarea Icoanei Martirilor

Brâncoveni – Constantin Tatăl, Fiul Constantin, Fiul
Ştefan, Fiul Radu, Fiul Matei, dimpreună cu Ginerele-
vistiernic Ianachie Văcărescu -  aceştia devenind, cu toţii,
prin jertfa lor de trup şi suflet, una dintre cele mai cumplite
tragedii pe care le-a cunoscut (şi consemnt) istoria
României vechi…

Toată zona Horezului trebuie împânzită cu icoanele
martirologice ale Brâncovenilor…Mănăstirea Hurezi este
Pivotul, Altarul Creştinismului, iar Sfinţii Brâncoveni,
fiind  martiri ai Creştinismului, nu se vor şterge din Istoria
Neamului, din Istoria Trecutului şi din Istoria Viitorului…
aşa cum va fi el …

Vor trebui reprezentaţi la toate Răspîntiile, prin toate
Troiţele, prin Icoane aşezate la fântâni, aşezate în arbori,
aşezate la izvoare, prin Candele aprinse pe toate pote-
cile… 

(Ruşine neamului care îşi aminteşte de ei atât de rar,
doar la sărbătoarea din calendar, cu cruce albastră, în 16
august!)…

Pământul va păstra, în oglindă, Fiinţele lor, ale
Martirilor Brâncoveni, iar Cerul va reflecta în oglindă, în
Ştergarul Curcubeului, aceleaşi Fiinţe…

Noi locuim, alături de ei, de Martirii Neamului, şi pe
Pământ dar şi în Cerul fiinţei noastre…

Numai alături de Martiri – vom izbândi…
Aceasta este legea  Dreptei Credinţe: Ortodoxia.

PRINTRE STEJARI ŞI PRINTRE BRÂNCOVENI

C. SIMA

Concertul pentru clarinet, fagot şi orchestră în si
bemol major de Carl Stamitz a deschis această

sărbătoare a muzicii care a avut loc luni 03 iunie 2013 la
Filarmonica vâlceană, foarte bine lucrat-interpretat, rit-
mat-temperat şi purtând perfect tenta timpului istoric-pro-
priu: perioada de glorie a lui Mozart şi Haydn...Carl
Stamitz, compozitor, violonist şi violist (1745-1801) este
considerat cel mai însemnat virtuoz itinerant (Larousse,
„Mari Compozitori”, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti,
2000), locuind prin toată Germania. A scris muzică de
cameră, 50 de simfonii, 38 simfonii concertante pentru
vioară, clarinet, flaut, fagot, violă...În seara concertului din
această săptămână, vorbim de concertul din 03 iunie,

Mihai Ailenei-clarinet, Dumitru Iosub-fagot, au interpretat
această lucrare de Stamitz, şi, împreună cu orchestra şi
David Marcian-dirijor au creat o adevărată atmosferă, una
specifică sfârşitului de secol ...XVIII! David Marcian, care
constitue o mare surpriză, n-am citit nimic despre domnia
sa, dar în seara concertului am văzut un muzician
desăvârşit-în dirijat-care a făcut ce a vrut cu orchestra, şi
spunem noi, a făcut bine, oglindind cu brio, partitura!...

Ei Ehei...dacă Valentina Iablovskaia-violonista concer-
tului de Henryk Wieniawski, nr. 1 pentru vioară şi

orchestră, nu a putut ajunge la timp pentru ca să deschidă
concertul, lăsundu-le celor doi sufători această onoare a
apărut imediat în secunda parte, s-a recules, acordându-şi
instrumentul-spre disperarea unor melomani, dar ce a
urmat...Dumnezeule, a meritat banii! Ne-a plăcut această
poloneză-Iablovskaia-atât de mult, încât întregul concert
l-am urmărit cu sufletul la gură, şi am avut de câştigat!...O
interpretare ieşită din comun pentru ...pentru o femeie! A
lăsat publicul fără grai! toţi, plecând de la Filarmonică,
tăcuţi, epuizaţi de trăirea pe care am parcurs-o de-a lungul
concertului, epuizaţi de concertul lui Wieniawski, unul
ambiţios de a rivaliza cu ...Paganini! 

Henryk Wieniawski a fost violonist şi compozitor (n.
1835, Lublin - m. 1880, Moscova), 11 ani violonist la
Sankt Petersburg, virtuoz ieşit din comun, care se juca cu
instrumentul: decime, pizzicati cu mâna stângă, sunete
armonice, duble, staccato etc. Wieniawski şi-a scris
lucrările special anume, pentru el! O culme a
autocenzurării! ...Solista nu a lăsat, nimănui, nici o clipă
de respiro, reuşind performanţa de a fi totuna cu instru-
mentul, cu muzica persuasivă a celebrului compozitor
rus!...

Haydn (1732-1809) s-a născut pe graniţa dintre Austria
şi Ungaria... Haydn este părintele simfoniei şi muzicii
vocal simfonice, muzicienii timpului, numindu-l...Papa

Haydn! Între 1794 şi 1795 a scris cele şase simfonii lon-
doneze, nr. 99 şi 104, din care a făcut parte şi simfonia din
seara concertului, Simfonia 100-Militara, una care i-a adus
mare faimă... David Marcian şi orchestra simfonică a
Râmnicului s-au depăşit pe sine, reuşind o interpretare de
mare valoare...Excepţională alternanţa armonică dintre
partida suflătorilor şi cea a corzilor, ambele, de mare
reuşită...coroborată cu intenţia acestui dirijor-surpriză-
mare cunoscător de muzică, simfonia a mers ca ceasul!
orchestră şi dirijor, care au adus pe scenă o mişcare cu
totul nouă, alură inovativă, atât de plăcută publicului în
general, melomanilor în special!....

Simion Petre CICHIRDAN

REGAL MUZICAL LA
FILARMONICĂ

Primarul Ilie Fârtat la „Cocoşul de
Hurez”, 2013, foto Cristian Sima

Doamna Sporiş, stânga, printre vizitatori,
foto Cristian Sima

Dirijor 
David Marcian

Violonista
Valentina Tablovskaia

Dumitru Iosub-fagot
Mihai Ailenei-clarinet

ALEGE SĂ FII
SĂNĂTOS!

SANO VITA

Cornel Soare
director Sano Vita
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Lucrarea „Cotul Donului 1942: eroism, jertfa,
tradare“, a scriitorului român Vasile Şoimaru din

Republica Moldova, economist de calibru şi fost om
politic, a fost prezentată joi 13 06 13 elevilor şi profeso-
rilor, oamenilor de cultură vâlceni.  „Apreciată de critica
de specialitate, lucrarea reînvie momente dureroase din
luptele purtate de Armata Româna, pe frontul din Est, în
special la Cotul Donului, unde au murit sau cazut pri-
zonieri peste 150 de mii de romani“ (Mircea Merticariu-
Ziarul de gardă - Bacău, 2011). 

Alături de autor, a mai participat criticul literar Vlad
Pohila, din Republica Moldova,
iar din partea vâlceană, îi
amintim în primul rând pe orga-
nizatori: Ion Măldărescu (care a
şi moderat acţiunea) şi Nicolae
Dinescu, precum şi invitaţii de
specialitate, maior Sorin Pancu
din cadrul Garnizoanei oraşului
şi colonel (r) Grigore Predişor
preşedintele Asociaţiei Cadrelor
Militare în Rezervă-SRI, care au
ţinut alocuţiuni; dar şi invitaţii
de marcă: Ilie Gorjan-general (r)
conferenţiar la Universitatea
Spiru Haret, Nicolae State
Burluşi, publicist, Ioan St Lazăr,
Gheorghe Ploaie…

<< Economist, conferenţiar universitar şi publicist
moldovean. Născut la 30 aprilie 1949, Cornova, RSS
Moldovenească, URSS, astăzi în Republica Moldova, în
familia gospodarilor Şoimaru Alexei şi Nina (n. Roşca).
Licenţiat al Facultăţii de Economie a Institutului
Politehnic (ulterior – Universitatea Tehnică) din Chişinău
(1971). Studii de doctorat (1973-1977) la Institutul de
Finanţe şi Economie din Leningrad (Sankt Petersburg),
susţinând, în 1978, teza de doctor în economie cu subiectul
“Prognozarea productivităţii muncii în industria RSSM”.
În anii 1971-1973 este asistent la catedra de Economia a
muncii de la Politehnica din Chişinău. În perioada 1977-
1990 a lucrat la Facultatea de Economie a Universităţii de
Stat din Moldova: lector, lector superior, conferenţiar uni-
versitar (din 1982), prodecan. În 1991-1994 este vicerector
al nou-fondatei Academii de Studii Economice din
Moldova (ASEM), ctitorită de primul ei rector, prof. univ.
dr. Paul Bran de la A.S.E. Bucureşti. Conform aprecierii
date de rectorul fondator, P. Bran, „fără dăruirea lui V.
Şoimaru, dorinţa noastră de a realiza practic ASEM, nu s-
ar fi împlinit”. În iulie 1994, în urma unui proces politic,
P. Bran şi V. Şoimaru au fost destituiţi.

Este consultant la grupul (fracţiunea) de opoziţie
Blocul ţăranilor şi intelectualilor din cadrul Parlamentului
R. Moldova (1995-1998). În perioada 1998-2001 deţine
funcţia de preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din
Moldova. Odată cu alegerea unei noi conduceri a ASEM,
în 2002, revine aici în funcţia de conferenţiar universitar la
catedra de Management social a Facultăţii Economie
generală şi Drept. Mai bine de 35 de ani este preocupat de
domeniul ştiinţific legat de managementul productivităţii,
precum şi de problemele dezvoltării regionale. În acest
sens, a publicat patru cărţi şi peste 50 de articole şi studii;

cursurile universitare elaborate fac
parte din aceeaşi sferă de
preocupări. A fost ales deputat în
Parlamentul Republicii Moldova în
anii 1990-1994 şi 1998-2001, în
ambele mandate fiind vicepreşedinte
al Comisiei permanente pentru
economie. În această calitate, a mi-
litat împotriva privatizării cu bonuri
patrimoniale, care s-a dovedit a fi un
eşec total.

Având ca imbold şi model
preocupările lui D. Gusti şi ale părintelui
Paul Mihail, ambii cercetători ai satului
Cornova, V. Şoimaru iniţiază,
coordonează şi realizează volumul mono-
grafic Cornova (2000, colectiv de autori).
Următorul volum monografic, Neamul
Şoimăreştilor (coautor, dr. Al. Furtună), constituie un
omagiu adus memoriei străbunilor trăitori în ultimele cinci
secole; mulţi din ei s-au ghidat de principiul “Fapte, nu
vorbe”, devenit blazonul familial al lui V. Şoimaru. În
2004 editează albumul “Poeme în imagini”, care conţine
circa 300 de fotografii artistice, iar în 2008 – albumul
monografie “Românii din jurul României în imagini”, cu
un studiu introductiv şi circa 850 de imagini, selectate din

mii de lucrări efectuate în ultimii cinci ani în zece ţări, pe
trasee ce însumează peste 100.000 km. „Este o carte pen-
tru veşnicie, pentru că niciodată nu vor mai putea fi sur-
prinse mărturiile aşa cum V. Şoimaru le-a înregistrat şi pe
care le lasă tuturor românilor. Unicitatea acestei lucrări
este o realitate ştiinţifică” (prof. univ. dr. Zamfira Mihail,
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti). V. Şoimaru
este autorul , coordonatorul şi autorul proiectului de ima-
gini al următoarelor volume: “M. Vulcănescu. Litanii pen-
tru trei stări: (poezie, teatru, traduceri)”, (2004), “N. Iorga:
Cugetări”, (2005), “Născut în Cornova: omagiu lui Paul
Mihail”, (2006), “V. Preutu, A. Preutu. Satul Şoimăreşti:
cinci veacuri de existenţă demnă”, (2006) ş.a. Cărţile lui V.
Şoimaru sau cele editate cu contribuţia sa, au beneficiat de
lansări şi de recenzii elogioase atât la Chişinău, cât şi la
Bucureşti, Iaşi, Piatra Neamţ, Huşi, Bârlad, Ploieşti etc.,
precum şi la Cernăuţi, Praga, Vidin (Bulgaria), în
Macedonia, Serbia, Albania, Polonia>>  (Românii din
jurul României, Vasile Şoimaru).

Subiectul tratat în lucrarea prezentată de scriitorul
Vasile Şoimaru, tragedia românilor de la Cotul Donului,
nu ne poate lăsa indiferenţi, şi ea ne aminteşte de una din-
tre cele mai mari tragedii ale acestui popor, răpirea terito-
riilor româneşti de către Ucraina şi Bulgaria, mizeria lor
sufletească, a conducătorilor, care menţin şi astăzi aceste
erori ale istoriei: evacuarea românilor din aceste teritorii
(totuşi, aşa au fost conservate stirpele bucovinene şi
basarabene - ultima, omagiu adus întemeietorului Basarab
I); dar, tragedia uluitoare, festă a istoriei perioadei interbe-
lice, este că în 1941 pe frontul din răsărit, dintre URSS şi
Germania, au luptat români contra români, ostaşii lui
Antonescu din România Regală împotriva ostaşilor
români din armata URSS mobilizaţi în 1940...La noi, în
Rm Vălcea, a trăit Cebotar Ana din Hlina, sat de lângă

Lipcani, fugită din R Moldova în 1966 şi care a avut mai
mulţi băieţi, toţi, căzuţi pe frontul rusesc din URSS; Ana a
venit aici după decesul ultimului (invalid de război-erou
URSS) să moară lângă fata ei, evacuată în martie 1944 la
Horezu, dar ascunsă şi stabilită la Rm Vâlcea!...

Denisa IACOB

ARS MUNDI„COTUL DONULUI 1942: 
EROISM, JERTFĂ, TRĂDARE“

SIMPOZION NAŢIONAL DEDICAT 
GENERALULUI PAUL (PAVEL) TEODRESCU 

Arhiepiscopia Râmnicului

Pe 28 iunie 2013, în Sala „Iosif Episcopul” a
Aşezământului Cultural-Pastoral „Sfântul Ierarh

Calnic” din cadrul Centrului Eparhial s-a desfăşurat o mani-
festare complexă dedicată omagierii generalului Paul (Pavel)
Teodorescu, o personalitate polivalentă a Armatei Române, cu
prilejul împlinirii a 125 de ani de la naştere. La organizarea
evenimentului au contribuit Arhiepiscopia Râmnicului,
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Statul Major al Forţelor
Aeriene, Statul Major al Forţelor Navale şi Serviciul Istoric al
Armatei. Au participat ÎPS Gherasim, Arhiepiscopul
Râmnicului; P.S. Emilian Lovişteanul, episcop vicar, care a
moderat acţiunea, cadre didactice universitare, cercetători, cadre
militare din aviaţie, marină şi infanterie, oameni de cultură,

preoţi, maica stareţă Emanuela de la Mănăstirea Dintr-un Lemn,
ziarişti etc.

Acţiunea s-a desfăşurat pe trei coordonate: prezentarea unor
comunicări ştiinţifice sub genericul „Generalul Adjutant Paul
(Pavel) Teodorescu  – slujitor al neamului şi ctitor al Bisericii”;
lansarea a volumului omagial „Generalul Adjutant Paul (Pavel)
Teodorescu (1888-1981) – vocaţia creativităţii” şi prezentarea
filmului documentar „Oameni care au fost -  generalul Paul
Teodorescu”. S-au spus cuvinte emoţionante, de suflet, care au
zugrăvit, cu sensibilitate, în mod realist personalitatea celui evo-
cat. I.P.S. Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, a rostit un
Cuvânt de binecuvântare şi de bun venit adresat participanţilor
la această reuniune solemnă. L-a cunoscut pe generalul Paul
Teodorescu spre sfârşitul vieţii lui şi rămâne, în memoria
Bisericii şi a neamului românesc, ca una din personalităţile care

a înţeles responsbilitatea acesteia faţă de valorile spirituale  şi
culturale, în păstrara identităţii naţionale. A lăsat urme la
Mănăstirea Dintr-un Lemn, din comuna Frânceşti, prin lucrările
de restaurare pe care le-a realizat între anii 1938-1940, unde
şi-a scris şi memoriile, şi unde are mormântul. De aceea este o
cinste să-i facem pomenirea fiindcă a fost un bun român...a mai
precizat ÎPS Gherasim.

P.S. Emilian Lovişteanul a apreciat că generalul Paul
Teodorescu se plasează pe linia urmaşilor domnitorilor care au
ctitorit mănăstiri, a luptat pentru neamul românesc, a păzit
credinţa şi a străbătut lumea cu demnitate. A avut rădăcini adânci
în cultura naţională şi internaţională. A contribuit la repararea
multor biserici din judeţul Ilfov, din Bacău, oraşul unde s-a
născut pe 28 iunie 1888 şi a ajutat mult Mănăstirea Dintr-un
Lemn, unde este pomenit în fiecare zi.

Gheorghe PANTELIMON

Ion
Măldărescu

Vasile Şoimaru,
Nicolae Dinescu

Vlad Pohila
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S-au prezentat mesaje din partea Statului
Major al Forţelor Navale transmis de contraami-
ralul de flotilă dr. Virgil Chiţac şi a Statului Major
al Forţelor Aeriene prin col. dr. Nicuşor Ţacu,
axate pe meritele generalului Paul Teodorescu în
cariera militară. Perioada 1938-1940, când a
îndeplinit funcţia de ministru al aerului şi marinei,
i-a adus consacrarea definitivă ca ofiţer de elită al
Armatei Române. 

Auditoriul a urmărit cu viu interes
comunicările ştiinţifice prezentate de specialişti de
marcă: prof. univ.dr. Valentin Ciorbea a prezentat
volumul de studii „Generalul adjutant Paul (Pavel)
Teodorescu - slujitor al neamului şi ctitor al bi-
sericii”, lucrare care constituie rodul unei cercetări
ştinţifice complexe pe care a coordonat-o, insistând asupra
Argumentului care deschide cartea. Aspecte din viaţa şi activi-
tatea pe multiple fronturi au abordat în mod documentat,
cercetătorii: dr. Valentin Marin, conf. univ. dr. Stoica Lascu, dr.
Luminiţa Giurgiu, dr. Andrea Atanasiu – Croitoru, dr. Marian
Moşneagu, dr. Alin Spânu, dr. Cornel Ţucă. Vorbitorii au sub-
liniat că generalul Paul Teodorescu a fost o personalitate
plurivalentă, cu o carieră militară excepţională, bazată pe o

educaţie patriotică solidă. A absolvit Liceul
Militar din Iaşi, Şcoala de Infanterie, Academia
Militară Saint-Cyr, unde a fost coleg cu Charles
De Gaulle, generalul care a ajuns preşedinte al
Franţei. A fost studentul lui Nicolae Iorga şi al
lui Vasile Pârvan. La îndemnul marelui savant a
susţinut doctoratul la Sorbona, în faţa unei
comisii franceze de elită. S-a distins în misiuni
de importanţă deosebită. A fost ataşat militar la
Lisabona, Madrid, Londra şi Paris, iar între anii
1937-1938 a îndeplinit funcţia de subsecretar de
stat la Ministerul Apărării Naţionale, perioadă în
care a iniţiat construirea noului sediu al Şcolii
Militare de Război, unde a fost profesor şi
comandant.

A fost un vizionar în cunoaşterea tacticilor moderne de con-
ducere a armatei, a scris lucrări şi a ţinut cursuri militare,
cuvântări, etc. A fost un om inteligent, cu o cultură vastă, fiind
ales membru corespondent al Academiei Române, distins cu
premiul „Gheorghe Lazăr” şi titular al Academiei Oamenilor de
Ştiinţă.

O contribuţie însemnată la proiectarea acestei personalităţi
de prim rang a Armatei Române, considerat un geniu al

organizării şi al eficienţei a adus filmul documentar „Oameni
care au fost ... generalul Paul Teodorescu”, realizat de nepoata sa
Florica Fulgeanu, autorul scenariului fiind Emanuel Bădescu.
De asemenea s-au prezentat imagini din cariera lui de dascăl.
S-a demostrat că generalul Paul Teodorescu a fost un militar
remarcabil, animat de patriotismul creator, de cultul realizărilor
măreţe. A înţeles pe deplin rolul armatei, bisericii şi şcolii, cei
trei piloni care au avut şi vor avea un rol fundamental în progre-
sul ţării, în păstrarea fiinţei naţionale. A doua zi, pe 29 iunie,
manifestările comemorative au continuat la Mânăstirea Dintr-un
Lemn, la mormântul generalului care a trecut la Domnul, la 17
ianuarie 1981. Legătura sa cu Sfântul Lăcaş, monument istoric,
va dăinui peste secole. Pentru ce a realizat în viaţă, generalul
Paul Teodorescu merită să fie aşezat în panteonul
personalităţilor neamului românesc. El va rămâne în memoria
urmaşilor, fiindcă „un soldat nu moare; el se mulţumeşte să
dispară”.

ARS 

RADU NOAGHIU ŞI MIHAI DIACONESCU AU ÎNCHIS
SATAGIUNEA MUZICALĂ 2012-2013

Fantastic, colosal, extraordinar
sunt cuvinte pe care le-am auzit

frecvent la sfârşitul concertului care a
marcat închiderea stagiunii muzicale
2012-2013, la Filarmonica vâlceană - o
instituţie regină, care fundamentează
cultura vâlceană contemporană...
Extraordinar, fantastic, incredibil, acest
colectiv cu adevărat intelectual-inega-
labil oricum s-ar numi urbea, publicul -
orchestranţii şi coriştii, nu au o sală de
întreţinere - pauză la jumătatea concer-
tului, şi, de multe ori se renunţă la acest
respiro-atât de necesar. Nu uitaţi dom-
nilor juraţi ai vieţii noastre culturale-
muzicale de cel mai înalt nivel calitativ
- fără comparaţie!... în fiecare
săptămână, cu voia sau fără voia
voastră, la Filarmonica vâlceană vine un solist sau dirijor
străin de cel mai înalt calibru, şi care, oricând, poate fi un
potenţial sol al ţării din care vine, şi invers! ...Aşa ceva
numai muzica cultă îţi oferă; ...copiii noştri, bătrânii, trăind
în această sală clipe unice, de neuitat!

Luni seară, 17 06 13, la Filarmonica Municipiului
Râmnicu Vâlcea a avut loc unul din evenimentele muzicale
greu de uitat, pentru oricine a fost prezent în sala de con-
cert...O să începem cu lucrarea lui Piotr Ilici Ceaikovski,
Concertul pentru pian şi orchestră numărul 1, interpretat de
Mihai Diaconescu, un tânăr student de la Academia de
Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, de la clasa
domnului Csiky Boldiszar ( un maestru care s-a speciaizat în
promovarea pe piaţa muzicală a tinerelor talente, care  şi-au
depăşit vârsta)! La acest concert, Mihai Diaconescu a fost
însoţit şi îndrumat, chiar în sală, de către maestrul său
internaţional Walter Krafft de la Munchener
Musikseminar... Doamne ce au putut să facă aceşti doi
talentaţi muzicieni, Mihai Diaconescu, tânărul pianist, şi
dirijorul, atât de sugestiv, şi original, şi expresiv, şi tânăr,
Radu Noaghiu, în această seară, pe scena Filarmonicii
vâlcene... publicul, nu ar mai fi plecat!  Un concert bine
aranjat de echipa de conducere, care a programat în prima
parte cele trei lucrări orchestrale: Richard Wagner-Uvertura
Tannhauser, Antonin Dvorak-Dans Slav nr. 7, şi Franz
Schubert-Rosamunde! după care, în partea a doua, s-a dat
frâu liber fanteziei impregnată de artistic-reală stare poetică:
Concertul pentru pian şi orchestră de Ceaikovski! Ne
aşteptam să-l urmărim pe Rubinstein, pe Ghilels, pe Sir John
Barbirolli, Karajan, pe Horowitz, pe Tudor Dumitrescu
(Dumnezeu să-l ierte, a murit la cutremur acest geniu al
pianului, în 1977-copil încă fiind, fiul lui Gh Dumitrescu,
fratele lui Ion  Dumitrescu), dar am trăit aceaste clipe,
fericite, de a asculta-urmări  un geniu interpret al timpului,
un copil-ce copil! tânăr de 22 de ani-din generaţia
excepţională-craioveană-pregătită de Mariana Ilie: Magda

Cichirdan, Mihai Diaconescu
... În partea a treia, pianul,
timpanul şi orchestra intră
fantastic în aceeaşi fracţiune
de secundă în formidabilul
rondo care îl evidenţiază pe
pianist... Incredibil! Atât de
mult ne-a plăcut explozia de
bucurie, americană, a diri-
jorului, care a sărit la final şi
s-a îmbrăţişat exaltart cu
pianistul, şi care a salutat
entuziast, pe rând, formida-
bilii suflători - garda grea şi
de mare preţ a orchestrei în
opusul ceaikovskian!

Considerăm că acest con-
cert realizat de Radu

Noaghiu, pianistul Mihai Diaconescu, şi orchestra
simfonică este un exemplu de spectacol ecologic specific
noului secol, care întăreşte spiritul, îl curăţă, îl înoieşte...

Ne-a spus Walter Krafft: - Filarmonica a făcut un  con-
cert excepţional! Da, aţi urmărit astăzi un pianist
excepţional! Astăzi el a arătat calităţi excepţionale pentru că
el cântă la fel de bine, şi Bach, şi Mozart... Am vorbit acum
cu directorul, data viitoare să facem un concert Mozart!...
Da, mă ocup de acest mare pianist...El vine la Munchen, vin
şi eu aici! ...Despre orchestră? Ce să vă spun; ...este un con-
cert foarte greu!...Un concert plin de capcane! Orchestra a
ştiut foarte bine să evite aceste capcane...

Mircea Suchici: - Extraordinar concert!...datorită solistu-
lui, care a reuşit să tragă orchestra după el...Are o forţă
interpretativă deosebită! Este o mare speranţă a pianisticii
româneşti! 

Walter Krafft: - Da, face faţă pe orice scenă a lumii, în
faţa oricărei naţiuni... Este un pui de geniu! Are mari premii
internaţionale...Da, lucrăm foarte mult, împreună!

Radu Noaghiu: - Colaborarea a început acum un an cu
orchestra din Râmnicu Vâlcea!...Totul a plecat de la un e-

mail! Eu stau în SUA şi am terminat un masterat de dirijat
la University of Utah din Salt Lake City...Am colaborat cu
Filarmonica din Braşov, iată, cu Filarmonica vâlceană. Şi ce
orchestră aveţi aici!...ce atmosferă!...una de prietenie, o
maximă concentraţie în concertul final, pe care, aproape,  nu
am găsit-o în altă parte! Am fost uimit când am constatat
puterea de concentrare a acestor instrumentişti!...Nu le pot
reproşa nici măcar o măsură de decalaj...

Petre Cichirdan: - În acest concert, în care v-am urmărit
în mod special, inclusiv la repetiţii, am avut impresia că
muzica lui Wagner, a lui Dvorak, a lui Schubert, parcă era
legată de mâna dumneavoastră...Am constatat că partitura
vă vine ca o mănuşă, cunoaşterea şi înţelegerea ei. Nu
sunteţi teatral, ci totul este ca într-o reverie poetică...mă
refer la gestică; orchestra parcă a fost electrizată!
Extraordinar, invers ca la repetiţia finală; asta înseamnă că
aţi mizat pe concertul final, pe dragostea şi prietenia
instrumentiştilor faţă de muzică, de ce nu, faţă de
dumneavoastră... Sigur, extraordinara dragoste a muzicie-
nilor vâlceni, asta vă asigur eu, pentru Ceaikovski!

Radu Noaghiu: - Asemena colaborări sunt de
preferat...oriunde! Eu sper să revin, să fac şi mai mult. Aici
poţi să realizezi extraordinar orice-ca artist! toţi colaborează
cu tine! Ce să mai spun? Un oraş atât de curat (o ho
ho...destul cu curăţenia, ce curăţenie era în 1960! n.n). Atât
de frumos! În America nu avem aşa ceva!...O asemenea
atmosferă de lucru nu am întâlnit niciodată!

- Mihai Diaconescu? O la la ...Veţi auzi multe lucruri
colosale despre el. Acum ne aflăm la un început de
drum!...Apropo, acum o lună şi jumătate eram în Statele
Unite şi s-a cântat acest concert de Ceaikovski sub bagheta
lui Fischer cu pianistul Tao Lee din Japonia!...E drept,
timpii au fost mai rari la japonez...dar tehnica lui Mihai
Diaconescu a fost mai bună!

Mai adăugăm noi că pianistul prezent în această seară are
un palmares de excepţie, în ţară şi străinătate! concerte la
Filarmonica Oltenia, la Radio România şi la Radio România
Muzical; la Sibiu, Braşov  şi Cluj; în Germania-la Munchen
la Bad Tolz  şi la Dresda; Italia: Portofino, Veneţia,  Citta d’
Aosta, Merano, Streza, Como, Monferatto; în Armenia: la
Erevan; în Polonia - la Gandsk ... Premii: Concursul
Internaţional  din Vasto, Concursul „Rovere d’Oro”-Italia;
Concursul Liszt-Festivalul Liszt de la Cluj Napoca!....

Radu Noaghiu

Mihai Diaconescu şi
orchestra simfonică

Walter
Krafft
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Arta, de-a lungul vremurilor, pe lângă marile încărcături
spirituale, ideologice, pe lângă faptul că a suportat ma-

rile chemări înspre cerinţele specifice epocilor parcurse, dincolo
de permanenta tentaţie a artistului spre înnoire, spre
împrospătare, poate fi considerată în final chiar un amplu
exerciţiu ludic. Iată doar o parte din motivele care au putut con-

stitui grupul de presiune care a acţionat în jurul anului 1960
asupra lui Ray Johnson, artist american, produs al şcolii de artă
newyorkeze, pionier al pop art-ului, al conceptualismului şi
adept al tuturor ideilor novatoare ale timpului, să caute un nou
mod de exprimare plastică. Acesta a fost momentul în care el a
început să trimită colegilor şi prietenilor, prin poştă, mici lucrări,
instituţionalizând rapid sistemul mesajelor artistice între artist şi
artist sau artist şi audienţă, creând astfel o reţea pe care a denu-
mit-o  “The New York Correspondence School”. Apărea, de
fapt, astfel, în dicţionarul avangardei artistice a secolului al XX-
lea, o nouă mişcare culturală, o nouă mişcare artistică. Ea se va
numi: mail art. Ca orice mişcare culturală serioasă, ea depăşeşte
zona pur artistică, fiind purtătoare a unor idealuri sociale. Ea
este un protest evident împotriva sistemului de galerii de artă,
care işi limitează zona de acţiune subjugându-se comercialului,
sistem corupt de interesele personale ale celor care le conduc.
Mail artiştii recunosc paternitatea mişcării DADA, a POP ART-
ului, folosind cu mare interes tehnicile colajului, asamblajului,
fotomontajului...Mişcării i-au trebuit zece ani până să se orga-
nizeze şi să deschidă prima expoziţie la “Witney Museum” din
New York.

Expoziţia de faţă este rodul unui proiect iniţiat de mine
acum aproape doi ani. În desfăşurarea lui m-am bazat din plin pe
sprijinul celor doi copii teribili ai secolului al XX-lea: calcula-
torul şi internetul, pentru contactarea artiştilor de pretutindeni.
Pentru obţinerea unei lucrări de la fiecare din ei, trimiteam în
schimb o lucrare a mea. Am obţinut pe de o parte această
frumoasă colecţie internaţională de lucrări, iar pe de altă parte, o
pleiadă de lucrări personale sunt, iată, astăzi, în colecţii din toate
colţurile lumii. Am avut bucuria să constat că, printre artiştii
participanţi, se găsesc personalităţi ca: Domenico Severino,
Mariano Filipetta din Italia-expozanţi la Bienala de la Veneţia;

Victor Fremenias-beneficiar de bursă Fullbright, întemeietorul a
două şcoli de gravură în Chile, profesori universitari : Caterina
Nicoltsou-Grecia, Ruud Jansenn-Olanda... În acest context al
mail art-ului, trebuie menţionat faptul că nu vom căuta valoarea
fiecarei opere în parte cât spectacolul oferit de întâmplarea

artistică în sine, de ansamblul multicultural şi multinaţional, de
multitudinea de căutări plastice ale tot atâtor entităţi căutătoare
de expresivitate artistică. Se evidenţiază în expoziţie spiritul
artistic robust, european şi american, alături de nuanţele exotice
aduse de artiştii din India (Jaspaal’s), Sultanatul de Oman
(Mohamad Nidham), Africa de sud (Cheryl Penn, Karin
Greenwood), Australia (Vizma Bruns)... Este o experienţă pe
care probabil că o voi continua, chiar ea te îndeamnă să continui.
Nu o poţi abandona pentru că nu te lasă inima să intrerupi aceste
legături stabilite în timp, cu destulă dificultatate şi (zic eu)
solide, fiind bazate pe dragostea pentru cultură şi artă. “

Nu în ultimul rând trebuie să mulţumesc “Muzeului Judeţean
Vâlcea Aurelian Sacerdoţeanu” şi Filialei Vâlcea a Uniunii
Artiştilor Plastici  pentru contribuţia avută la aducerea expoziţiei
în faţa publicului vâlcean.

C. SIMA

O expoziţie în care artistul plastic Cristian Sima expune alături de
prietenii lui, 120 de artişti plastici din 37 de ţări

Anul acesta, 2013, se împlinesc două secole
de la naşterea mareleui compozitor italian,

Giuseppe Verdi. El a fost unul din cei mai de seamă
reprezentanţi ai teatrului liric din secolul al XIX-lea.
Verdi s-a născut la 10 octombrie 1913 într-un cătun
din sudul Italiei, Roncole, ce aparţinea comunei
Busseto din ducatul Parma în ambianţa unui han pe
care-l avea tatăl său, Carol Verdi, şi a unui cămin
modest, condus de mama sa, Luigia, torcătoare de
meserie. Familia Verdi a avut doi copii: un băiat,
Giuseppe (viitorul compozitor) şi o fată Giuseppa,
care era cu trei ani mai mică decât fratele ei. Băiatul
a fost de ajutor mamei la treburile gospodăreşti şi la
îngrijirea surorii sale. Numele său la primăria din
Busseto (comuna cea mai apropiată de cătunul
Roncole) a fost înregistrat în limba franceză:
Joseph-Fortunin-Francois Verdi, deoarece pe atunci
ţinutul Parma făcea parte din Imperiul lui Napoleon
I.

La vârsta de 7 ani a devenit ucenic în treburile
slujbelor bisericeşti. Aici, în biserică, copilul a fost
vrăjit de sunetele orgii. Ajungând acasă, l-a convins
pe tatăl său să-i cumpere o spinetă (instrument mu-
zical înrudit cu clavecinul). Dar, cel care a avut me-
ritul de a-l fi ajutat pe băiat să pătrundă în tainele
muzicii a fost organistul bisericii din Roncole,
bătrânul maestru Baistrocchi. Acesta l-a învăţat citi-
tul notelor, solfegiul şi cântatul la orgă. Progresele
tânărului ucenic au fost mari; a ajuns după 3 ani de
învăţătură să-l suplinească pe bătrânul maestru de
orgă al bisericii. 

La vârsta de 10 ani a fost trimis la Busseto pen-
tru a urma şcoala din localitate. Cu puţinii bani ca-
re-i câştiga duminica ca organist al bisericii din
Roncole, luând locul maestrului, elevul îşi plătea
gazda la cizmarul Pugnatta din Busseto. După doi
ani de şcolarizare a fost angajat de negustorul
Antonio Barezzi. Acest negustor avea pe lângă

activitatea sa de comerciant angrosist şi o mare pasi-
une pentru muzică, cunoştea şi cânta canţonete şi
arii din operă, era un bun flautist, compunea dansuri
şi marşuri pentru orchestra oraşului etc. Antonio
Barezzi l-a luat în gazdă pe elev şi tot el l-a
încredinţat profesorului Francesco Provesi, organist
al catedralei si dirijor al orchestrei oraşului. Sub
îndrumarea acestuia, Verdi a făcut progrese uimi-
toare. El a frecventat şi cercurile de cunoştinţe ce
frecventau casa lui Barezzi şi a ajuns să cunoască şi
să fie cunoscut de valorile culturale italiene. Şi tot
Barezzi l-a recomandat, pe Verdi, lui Pietro Saletti
pentru a-l iniţia în limba latină şi a-l îndruma în lec-
turile unor mari gânditori şi poeţi ai trecutului şi
prezentului.

Din această perioadă datează primele
compoziţii: dansuri, marşuri, cântece. La vârsta de
15 ani a obţinut un mare succes cu uvertura la
„Bărbierul din Sevilia” a lui Rossini.

Peste puţin timp autorităţile oraşului i-au oferit
o bursă pentru a studia la Conservatorul din Milano.

n vara anului 1839, cu o scrisoare de recoman-
dare din partea lui Pietro Saletti, a găsit găzduire în
casa lui Alessandro Rolla, violonist care l-a ajutat pe
Verdi să se înscrie la concurs. Dar a fost respins de
comisie ca „necorespunzător”. Fără a se descuraja,
Verdi şi-a făcut un refugiu în învăţătura pedagogului
Vicenzo Lavigna. Acesta era compozitor de opere şi
balet şi „maestro di ciantalo” la teatrul Scala. Acesta
i-a dat posibilitatea lui Verdi de a asculta seară de
seară reprezentaţiile de opere. Aceste spectacole vor
influenţa şi decide calea pe care Verdi o va urma în
compoziţie. Dar profesorul Lavigna l-a familiarizat
şi cu operele muzicale, începând cu cele ale lui
Palestrina şi Corelli, şi cu cele vieneze - contempo-
rane. Verdi a făcut progrese şi în tehnica compoziţiei
şi a interpretării la pian. După un an, elevul putea
suplini maestrul la repetiţiile cu orchestră de operă,
atunci, când se intâmpla ca acesta să fie obosit sau
bolnav. Având experienţă, Verdi a acceptat şi unele

comenzi de compoziţie. În anul 1834 a compus o
cantată pentru voce şi orchestră cu prilejul căsătoriei
contelui de Borromeo. După puţin timp a fost
chemat de autorităţile oraşului Busseto pentru a
ocupa postul deţinut de profesorul Francesco
Provesi. În anul 1835 a fost numit maestru de
muzică al oraşului Busseto, post care i-a asigurat o
retribuţie onorabilă. În anul 1836 s-a căsătorit cu
Margherita Berezzi, fiica protectorului său. Părea că
Verdi îşi găsise echilibrul sufletesc şi material şi îşi
va duce în linişte munca sa de dirjor şi organizator
de concerte, ca şi pe cea de compozitor. A creat în
această perioadă, de linişte, numeroase pagini corale
la tragediile lui Alessandro Manzoni, sau muzică
bisericească. În 1838 au fost tipărite primele
compoziţii: „6 romanţe pentru voce şi pian”. Dar
Verdi era atras de genul lirico-dramatic care îi capti-
vase sufletul în anii petrecuţi la Milano. Prima sa
creaţie în acest gen a fost opera „Oberto Conti din
San Bonifacio” (1839). Datorită sopranei
Giuseppina Strepponi şi impresarului Marelli opera
a fost inclusă în repertoriul teatrului Scala din
Milano pentru stagiunea 1839-1840. 

...Tânăra familie a dat naştere la doi copii, un
băiat şi o fată, şi s-a stabilit la Milano. Dar, după
puţin timp, în vara anului 1838 a murit un copil, iar
în toamna anului 1839 a decedat şi cel de-al doilea.
În 1840 a murit şi soţia! Verdi a intrat atunci într-o
mare criză sufletească. Cu toate aceste suferinţe
tânătul compozitor a terminat cea de a doua operă a
cărei muzică va fi departe de a corespunde vervei şi
hazului cerut de genul comic. Este vorba de opera
comică „O zi de domnie”, premierea ei fiind un
eşec.

Deprimarea ce a urmat acestui lanţ de nefericiri
l-a determinat să se retragă într-o prelungită izolare;
se hotărâse să nu mai scrie nici o notă. Un mare
merit la revenirea asupra acestei hotărâri l-a avut
impresarul Merelli. Acesta i-a prezentat un material
inspirat din Vechiul Testament. Era vorba de
poporul evreu învins şi asuprit de regele
Babilonului, Nabucodonosor. Autorul libretului era
Temisto de Selera, şi, după lectura lui, în sufletul lui
Verdi se trezeşte sentimentul de patriotism, pentru
că pe vremea aceea  poporul italian era stăpânit de
austrieci. Atunci, Verdi, a compus opera Nabucco
(1841) care s-a bucurat de un mare succes. După

Nabucco au urmat şi alte opere: Lombarzii... (1843),
Ernani (1843-1844), Cei doi Foscari (1844), Ioana
D’Arc (1844), Alzira (1845), Ierusalim (1847),
Hoţii (1847), Bătălia de la Legnano (1848-1849),
Luisa Miller (1849), Stiffelio (1850), Rigoletto
(1850-1851), Trubadurul (1853), Traviata (1853),
Vecerniile Siciliene (1855), Aroldo (1857), Simon
Boccanegra (1856-1857), Don Carlos (1866-1867),
Aida (1871), Otello (1884-1886) şi Falstaff (1889-
1892). 

În perioada 1861-1874, Verdi a fost deputat şi
senator în parlamentul italian. 

Către sfârşitul anului 1882 Verdi s-a întâlnit la
vila sa Sant Agatha situată în apropiere de Busseto
cu compozitorul român Ciprian Porumbescu. Acesta
din urmă se afla pe vremea aceea la staţiunea
climaterică Nervi, situată în apropiere de Genova,
pentru refacerea sănăţii. După ce s-a prezentat,
Ciprian i-a cântat la vioară Doina. După ce l-a ascul-
tat Verdi i-a spus: „Ai un mare talent tinere coleg.
Îmi dai voie sa-ţi spun aşa?”... „Mi-ai făcut o mare
bucurie (...). Dumneata m-ai convins că suntem
fraţi. Mi-ai adus certificatul. Vrei să mai cânţi
ceva?” Ciprian a mai cântat şi alte melodii
româneşti printre care şi Balada. La sfârşitul
întrevederii Verdi i-a spus: „Voi studia compoziţiile
dumitale cu multă atenţie”. 

În toamna anului 1897 a murit cea de a doua
soţie, Giuseppina Strepponi (1815-1897). A fost
descendentă dintr-o familie de muzicieni, fiica lui
Felicio Strepponi. Soprana Giuseppina Strepponi a
avut o strălucită carieră artistică la Scala din Milano
şi a contribuit la marele succes al operei Nabucco.
Din 1848 au trăit împreună şi, în 1859, s-au
căsătorit. N-au avut copii. 

În ultimii 8 ani de viaţă Verdi a mai compus
câteva pagini de muzică religioasă, „patru piese reli-
gioase”. Ultimii ani i-a trăit modest în izolarea ce îi
oferea vila... 

A fost generos cu semenii săi. A inaugurat în
oraşul Busetto un fond de premii pentru elevii dotaţi
şi harnici. La Villa Nova a construit un spital. A mai
construit şi un cămin pentru 100 de muzicieni
bătrâni din Milano, „Casa de odihnă”.

Verdi a murit în urma unui atac cerebral în ziua
de 24 ianuarie 1901 la Grand Hotel din Milano.

GIUSEPPE VERDI - 200 DE
ANI DE LA NAŞTERE

Gheorghe MĂMULARU

MUNDI

CRISTIAN SIMA : “EU ŞI RESTUL LUMII”- 
SALON INTERNAŢIONAL DE MAIL ART

Cristian Sima
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INVENTICA

În perioada 2-7 iunie 2013 s-a desfaşurat în Olanda,
Middelbourg,  Olimpiada de Proiecte de Cercetare

INESPO 2013, olimpiada dedicată tinerilor cercetatori.
La această competiţie România a fost reprezentată de 2

licee, medalia de argint fiind câştigată de echipa liceului
Tudor Vianu, compusă din olimpicii Ştefan Iov şi
Alexandru Glontaru. Echipa a fost coordonată în
desfaşurarea cercetarii de şeful Departamentului Micro-

Nano-Electrotehnologii din cadrul INCDIE ICPE-CA,
dr. Ing. Mircea Ignat.

Această initiativă de a susţine temele de cercetare
reprezintă o parte din politica institutului, aceea de a se
implica în iniţierea şi atragerea elevilor olimpici în dome-
niul cercetării ştiinţifice.

Pentru a detalia aspecte cu privire la proiectul
câştigător şi modalitatea de coordonare prezentă şi viitoare
a INCDIE ICPE-CA în astfel de proiecte, în data de 3 iulie

2013, ora 11, la sediul institutului din Splaiul Unirii 313,
sector 3, Corp J, etaj 3, Sala de  Conferinţe, se va organiza
o conferinţă de presă.

Conferinţa de presă va prilejui şi evidenţierea infiinţării
primului centru de iniţiere în cercetare ştiinţifică pentru
elevii olimpici.

Biroul de Presă ICPE-CA

COMUNICAT DE PRESA
-12 iunie 2013-ARS MUNDI

Dragostea şi datoria față de patrie au ocupat din cele
mai vechi timpuri un loc de mare importanţă în

viaţa de toate zilele a românului. Cu nădejdea că urmaşii lor
vor duce o viaţă mai bună, în libertate şi demnitate,
strămoşii noştri s-au dus cu fruntea sus la luptă, neînfricaţi,
pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe, pentru între-
girea neamului, dând dovadă de spirit de sacrificiu şi
rămânând astfel nemuritori în sufletele şi în conştiinţele
celor care simt şi trăiesc cu adevărat româneşte.

De o mare cinste se bucură eroii neamului nostru si din
partea Bisericii Ortodoxe Române, făcându-se rugăciuni de
pomenire la fiecare Sfântă Liturghie şi dedicându-le o zi
specială de pomenire în cursul anului, şi anume ziua
Înălțării Domnului la cer, numită „Ziua Eroilor” şi declarată
sărbătoare bisericească naţională. Nu există sat, comună sau
oraş de pe întinsul ţării noastre care să nu aibă un monument
ridicat în amintirea eroilor căzuţi în războiul de
independenţă, în primul şi al doilea război mondial, în faţa
căruia copiii, tinerii şi dascălii lor vin cu mare respect şi
depun coroane de flori.

Ziua Înălţării Domnului de anul acesta, joi, 13 iunie, a
fost sărbătorită cu un ceremonial deosebit într-un loc de
mare importanţă istorică pentru judeţul nostru, situat în
comuna Budeşti, satul Linia, situat la o distanță de circa 500
m de DN 7 Râmnicu Vâlcea-Piteşti, pe malul stâng al pârâu-
lui Sâmnic, la o altitudine de 265 m. Este vorba despre o
mică oază de linişte situată pe un platou, în mijlocul pădurii,
denumită din cele mai vechi timpuri „la Fântâna Rece”, care
are o istorie de peste 300 de ani. Numele acestui teren
provine de la fântâna cu apă rece, care a fost săpată în
pământ pe acest loc pe unde trecea vechiul drum de peşte cu
cai ce trecea peste Piscul Firii sau Vârful Zăpoziilor, făcând
legătura ani de-a rândul între Râmnicu Vâlcea şi Piteşti, prin
pădurea seculară „Dealul Negru” (la 662 m altitudine).

Documentele istorice arată că cel mai îndepărtat stăpân
cunoscut al acestui teren a fost Grigorie Socoteanu, episcop
al Râmnicului, al cărui arbore genealogic se trage dintr-o
veche familie de boieri, originară din satul Săcoteni, aşezat
pe Amaradia Gorjului. Familia Socotenilor (Săcotenilor) a

stăpânit locul din jurul anului 1715 până în anul 1814, când
acesta trece în proprietatea lui Ion-Iancu Lahovary (de ori-
gine greacă, născut în 1786, în Fanar-Constantinopol), în
urma căsătoriei acestuia cu Paraschiva-Bica Socoteanu,
fiica checerului Dincă Socoteanu şi strănepoata episcopului
de Râmnic.

De-a lungul timpului, terenul s-a aflat,  succesiv, în pro-
prietatea mai multor oameni, acesta fiind cumpărat, la 9
noiembrie 1925, de soţii Florea şi Ioana Mosor, din comuna
Blidari, jud. Argeş (azi, jud. Vâlcea), care l-au stăpânit până
în anul 1954. În acest an, pământul a fost „dat zestre” fiicei
lor, Elena, căsătorită cu Dumitru M. Aldescu din satul
Aldeşti, comuna Blidari. A fost stăpânit de aceştia până în
martie 1962, când a fost declarată „încheiată coopera-
tivizarea agriculturii în România”, aceasta fiind una dintre
ultimele suprafeţe de pământ colectivizate din ţară.

Între anii 1962-2002, terenul a fost în proprietatea statu-
lui. În 2002 a fost retrocedat colonelului Ion Aldescu, în ca-
litate de moştenitor al părinţilor săi. În perioada secetei pre-
lungite din anii 1946-1947, izvorul „Fântâna Rece”
rămăsese singurul care asigura apa pentru locuitorii din
această zonă şi din împrejurimi. După 1970, ca urmare a
colectivizării şi neglijenţei, izvorul nu a mai fost întreţinut şi
s-a astupat. Ataşat sufleteşte de locurile natale şi îndemnat
de un sentiment legitim de patriotism local, colonelul Ion
Aldescu, revenit pe meleagurile natale, după ce a slujit
patria, sub drapel, timp de 30 de ani în Valea Jiului, a con-
siderat necesar şi firesc să redea locului respectiv valoarea
de odinioară. Spre lauda lui Dumnezeu şi spre folosul oame-
nilor, în toamna anului 2010 a săpat o nouă fântână în
apropierea vechiului izvor, ridicând alături o cruce, în
memoria eroilor neamului, care au fost sfinţite în cadrul
unui ceremonial militar şi religios la 23 octombrie 2010. 

Anul acesta, la iniţiativa aceluiași colonel Ion Aldescu,
pe platoul „Fântâna Rece” - Budeşti, în acest minunat loc de
popas şi meditaţie aflat în mijlocul naturii, în ziua Înălţării
Domnului la cer a avut loc o impresionantă manifestare
religioasă şi istorico-militară, la care au participat
reprezentanţii mai multor instituţii din judeţul nostru:
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor – Filiala „Regina Maria”

din Râmnicu Vâlcea, Societatea Culturală Anton Pann –
Filiala „Gheorghe Simeanu” Goleşti, Parohia Sâmnic din
comuna Budeşti şi Parohia Galicea. Iată că acest loc unde se
intersectează trei comune (Milcoiu, Budeşti şi Goleşti) a
reunit preoţi şi credincioşi, precum şi cadre militare, spre a
comemora eroii acestor locuri cu o deosebită cinste. După
cuvântul de deschidere a manifestării rostit de col. (r) Ion
Aldescu, părinţii slujitori au săvârşit slujba Aghiasmei mici
cu rugăciunile de sfinţire a clopotului de la troiţa „Izvorul
Tămăduirii” şi a drapelului tricolor, precum şi slujba de
pomenire a eroilor neamului din cele trei mari războaie ale
ţării noastre. O delegaţie alcătuită din cadre militare a urcat
pe o potecă din pădure cu drapelul tricolor şi l-a arborat în
vârful zăpezii, pe Dealul Negru, la cea mai mare altitudine,
spre a putea fi vizibil din depărtare, ca un semn al biruinţei
şi al vitejiei românilor, în acest timp intonându-se Imnul
Naţional „Deşteaptă-te, române!” şi Imnul Eroilor. După ce
a fost păstrat un moment de reculegere în cinstea eroilor, au
avut loc depuneri de coroane de flori la crucea închinată lor
şi s-a dezvelit o placă comemorativă pe care col. Ion
Aldescu a ridicat-o în amintirea părinţilor săi.

În continuare, P.C. Pr. Enache Ştefan-Costinel a vorbit
despre „Dubla semnificaţie a sărbătorii Înălţarea Domnului
şi Ziua Eroilor”, iar colonelul (r) Ion Anghelescu a prezentat
o „Statistică a eroilor Sâmnicului” din cele trei mari
războaie de apărare a ţării noastre, arătând că eroii pe care îi
comemorăm sunt de fapt moşii şi strămoşii noştri, de care ne
simţim legaţi fiecare dintre noi şi prin rudenia de sânge, nu
numai prin cea de neam. În încheiere, corul „Vocea
Topologului” alcătuit din tinere vlăstare ale comunei
Galicea, îmbrăcate în frumosul nostru port naţional, dirijat
de D.C. Pr. prof. Ion Tiţu, a intonat mai multe cântece patri-
otice şi imne religioase dedicate Zilei Eroilor, aducând mare
bucurie şi emoţie în sufletele celor prezenţi.

Această manifestare religios-militară, ca de altfel mul-
tele care au avut loc pe cuprinsul întregii noastre ţări, arată
că eroii neamului nostru românesc nu vor fi uitaţi niciodată,
pentru că războaiele lor nu au fost de cotropire, ci de apărare
a gliei strămoşeşti, a libertăţii visate de orice fiinţă raţională
de sub Soare creată de Dumnezeu ca să fie liberă, a
demnităţii umane, a specificului religios, cultural şi
naţional, principiu respectat fiecărui popor de Însuşi
Dumnezeu, când a grăit prin Duhul Sfânt, la Cincizecime,
fiecărui popor, în limba sa specifică. Slavă eroilor neamului
şi Dumnezeu să le odihnească sufletele alături de sfinţii Săi! 

Pr. Constantin MĂNESCU – HUREZI

ZIUA EROILOR LA 
„FÂNTÂNA RECE” BUDEŞTI

DOCTOR GHEOGHE MĂMULARU - 80 DE ANI

În primăvara anului 2013 medicul şi publicistul
Gheorghe Mămularu din oraşul Călimăneşti,  judeţul

Vâlcea, a împlinit vârsta de 80 de ani. S-a născut la 24 aprilie
1933 în oraşul Călmăneşti, judeţul Vâlcea. Părinţii săi:
Gheorghe Mămularu, horticultor, mama Ioana (născută
Stârcu) au avut un singur copil. În anii 1940-1945 a urmat
şcoala primară din oraşul natal, iar din 1945 şi până în 1948
Gimnaziul Unic din Călimăneşti. Strădaniile sale la
învăţătură au fost răsplătite în toate clasele cu premii. În
perioada 1948-1952 a urmat cursurile Liceului Teoretic de
Băieţi (fost Alexandru Lahovari din Râmnicu Vâlcea). În
primăvara anului 1952 şi-a susţinut examenul de bacalaureat
pe care l-a obţinut cu succes. În vara anului 1952 s-a prezen-

tat la concursul de admitere la medicină la Cluj şi a fost
admis. În perioada 1952-1958 a fost student la Facultatea de
Medicină Generală din Cluj. În luna septembrie 1958 a
susţinut exmamenul de stat obţinând media 10 (zece). 

După absolvirea facultăţii a fost angajat ca medic stagiar
la Băile Govora, unde a lucrat de la 15 octombrie 1958 până
la 15 ianuarie 1959, când a fost transferat în interes de servi-
ciu la staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata. Aici a lucrat
până la 1 iulie 1997 când a fost pensionat pentru limita de
vârstă. În anul 1960 a dat concursul de medic secundar şi
şi-a ales ca specialitate balneologia. În luna noiembrie 1963
a susţinut examenul de medic specialist, iar în sesiunea din
decembrie 1977 a dat concursul de medic primar reuşind
printre primii candidaţi. În anul 1964 s-a căsătorit cu dr.
Pansela Bucur. Din această căsătorie a rezultat un băiat, care
a urmat şi el medicina şi pe care a absolvit-o în 1990. Şi aces-

ta s-a căsătorit cu o colegă şi au împreună 2 fetiţe drăgălaşe. 
În anii 1962-1983 a îndeplinit următoarele funcţii de con-

ducere: medic inspector la Secţia Sanitară şi Prevederi
Sociale a Sfatului Popular al Regiunii Argeş (1 decembrie
1962-15 aprilie 1963), director medical al staţiunii balneare
Călimăneşti-Căciulata  (15 aprilie 1963-15 august 1983),
medic şef coordonator al oraşului Călimăneşti în perioada 29
aprilie 1980-15 august 1983. În perioada 1963-1970 a fost
profesor la Scoala Tehnică Sanitară din Râmnicu Vâlcea şi a
predat balneofizioterapie. După 22 decembrie 1989 a
îndeplinit funcţia de preşedinte al C.P.U.N. al oraşului
Călimăneşti şi Membru al C.P.U.N. al judeţului Vâlcea. În
perioada 1992-2000 a fost Membru al Consiliului Local al
oraşului Călimăneşti. 

Având funcţia de conducere medicală în staţiunea
balneară Călimăneşti-Căciulata a contribuit în mare măsură

Fenia DRIVA
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la organizarea, dezvoltarea şi promovarea ei pe plan naţional şi internaţional.
S-a ocupat de pregătirea profesionala a cadrelor medico-sanitare (cursuri

de perfecţionare, specializare, schimburi de experiente etc, precum şi de
antreanarea lor în activitatea de cercetare şi de efectuarea unor lucrări
ştiinţifice, privind acţiunea terapeutică a apelor minerale etc). La Sanatoriul
de copii cu sechele după hepatita epidemică (7-14 ani) din Căciulata, a orga-
nizat, începând din anul 1964, şcoala sanatorială şi a dezvoltat baza de trata-
ment. Sanatoriul de silicoză a fost mutat într-o clădire mai bună din
Căciulata, şi a organizat o baza proprie de tratament fizioterapeutic,  intro-
ducând, împreună cu doctor Lidia Taloş, aerosolii cu gerovital la silicotici
(premieră pe ţară). Şi-a adus contribuţia la înfiinţarea şi organizarea, la
Călimăneşti, la 1 aprilie 1974, a clinicii de Balneologie. O mare parte a
cadrelor medico-sanitare şi baza de tratament au provenit de la unitatea
condusă de dr. Mămularu. 

La 1 aprilie 1975 a înfiinţat şi organizat Secţia Clinică a Institutului
Naţional de Geriatrie şi Gerontologie la Căciulata. În perioada 1963-1983
s-a preocupat foarte mult de amenajarea vechilor izvoare minerale şi de
forarea altor surse la Căciulata: sondele 1003 (1965), 1004 (1973); la Cozia:
sondele 1-5 (1968-1975) ; la Călimăneşti sonda 1005 (1974); izvoarele 4 şi 5
(1977). Noile foraje făcute la 1250 m adâncime au debitat ape sulfuroase ter-
male.  În perioada 1978-1985 s-au forat sondele: Căciulata 1006, Cozia 1008
şi Călimăneşti 1009 la o adâncime de 3250 m şi s-au obţinut ape minerale la
temperaturi de 87-90 gr. C. 

Baza de tramtament a fost extinsă la Călimăneşti-Căciulata şi Cozia şi a
fost dotată cu aparatură de electroterapie modernă, şi s-a lărgit gama proce-
durilor de balneofizioterapie. S-au construit bazine şi piscine acoperite în
interiorul clădirilor de la Călimăneşti, Căciulata şi Cozia, precum şi în aer
liber la Căciulata şi Cozia. 

Dr. Gheorghe Mămularu şi-a adus o mare contribuţie la temele de
proiectare a complexelor balneare : Motel Vâlcea, din Căciulata-inaugurat la
29 decembrie 1971, Compexul Sindicatelor din Căciulata, inaugurat la 12
februarie 1972; baza de tratament a hotelului de la Cozia (Căciulata, Cozia şi
Oltul). Au fost inaugurate baza de tratament şi Hotelul Căciulata la 28 iunie
1976, Motelul Cozia în august 1977 şi Motel Oltul în 1979. 

În anul 1977 Complexul de la Cozia a intrat în circuitul balnear
internaţional. 

Dr. Gheorghe Mămularu a fost membru al Comitetului Societăţii
Naţionale de Balneologie începând cu data de 4 iulie 1967, iar din 1968 a fost
ales membru al Federaţiei Internaţionale de Termalism şi Climatologie
(F.I.T.C.). A participat la multe reuniuni ştiinţifice printre care: al XIV -lea
Congres Naţional de Talasoterapie (27-31 mai 1969) de la Eforie Nord; a
doua Conferinţă Naţională de Reumatologie (17-18 mai 1973) de la
Bucureşti; Congresul Naţional de Balneologie (24-26 aprilie 1974) la
Bucureşti; la sesiunile ştiinţifice ale Institului de Balneofizioterapie din
Bucureşti etc. În decembrie 1975 a organizat sesiunea ştiinţifică omagială cu
prilejul aniversării a 125 de ani de activitate balneară. Cu acest prilej s-a acor-
dat staţiunii ordinul Muncii Clasa I prin Decretul prezidenţial Nr.280 din 24
decembrie 1975. Călimăneşti-Căciulata a fost singura staţiune balneară din
ţară decorată şi premiată.

Dr. Gh Mămularu a fost şi medic consultant ştiinţific la patru filme docu-
mentare  privind staţiunea în anii 1972, 1973, 1994 şi 1995. De asemenea a
dat multe interviuri la radio şi televiziune, a prezentat şi un ciclu de 15
conferinţe pe teme de cultură generală şi medicală la postul de radio din Rm.
Vâlcea în perioada 16 martie-22 iunie 1996; reporter a fost domnişoara
Denisa Dobrin din Rm. Vâlcea. A vizitat, în scop documentar, în perioada
1972-1978 staţiuni balneare din Cehoslovacia, Elveţia, R.F. Germania,
Belgia şi Isralel. Pentru activitatea sa prodigioasă a fot apreciat, decorat cu
Medalii şi Meritul Sanitar.

A tipărit cărţiile: “Vâlcea - ghid turistic” (coautor), Ed. Sport-Turism,
Bucureşti, 1976; “Cura hidrominerală în litiaza urinară”, Ed. Medicală,
Bucureşti, 1986; “Din trecutul Mănăstirii Cozia” (coautor), Ed. Fundaţia
Culturală Gheorghe Marin Speteanu, Bucureşti, 2004; “Călimăneşti mono-
grafie istorică etnografică” (coautor), Ed. Spandugino, Bucureşti, 2009;
“Enciclopedia jud. Vâlcea vol.II” (coautor), Ed. Fortuna Rm. Vâlcea, 2012. 

A publicat lucrări de specialitate în revistele: “Viaţa medicală” (pentru
cadrele superioare), “Studii şi cercetări de balneofizioterapie”, “Produse far-
maceutice”, “Studia universitatis Babeş-Bolyai”, “Caiet documentar de
reumatologie”, “Clujul medical”, “Timişoara medicală”, “Pediatrie”,
“Dermato-venerice”, “Revista Medicală Tg. Mureş”, Revista medicală
română, Pagini medicale bârlădene, Forum, Buridava, Studii vâlcene, etc.
precum şi în reviste străine din Cehoslovacia, Italia, R.F. Germania,
Argentina şi Egipt. În aceste reviste, menţionate mai sus a publicat peste 105
lucrări. 

Dar dr Gheorghe Mămularu a fost şi un mare publicist; a scris peste 600
de articole cu caracter medical, istoric şi de cultură generală în mai multe
reviste şi ziare: Albina, Orizont, Tribuna (Cluj), România pitorească,
Buridava, Steaua, Mitropolia Olteniei, Renaşterea (Râmnicu Vâlcea),
Renaşterea bănăţeană (Timişoara), Jurnalul de Vâlcea, Icar XXI, Curierul
Gintalatină, Cultura Vâlceană, Povestea vorbii etc.

În ziua de 28 martie 2013 Forumul Cultural al Râmnicului a acordat dr.
Mămularu “Diploma de excelenţă” pentru bogata activitate publicistică
desfăşurată în presa locală. 

Am prezentat succint acest studiu din viaţa dr. Mămularu desfăşurată
de-a lungul celor 80 de ani a-i domniei sale.

CENTENAR 
CONSTANTIN ISĂRESCU LA 

ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI

În prezenţa guvernatorului
Băncii Naţionale a României,

academicianul Mugur Isărescu, pe
13 iunie 2013, zi în care creştinii
ortodocşi sărbătoresc Înălţarea
Domnului şi Ziua Eroilor, la
Arhiepiscopia Râmnicului s.a
desfăşurat o manifestare de înaltă
ţinută - lansarea celei de-a treia ediţii a volumului
“Jurnal de front-518 zile şi nopţi în linia întâi,” al
cărui autor este Constantin Isărescu.

Acţiunea a fost organizată de
Arhiepiscopia Râmnicului, Forumul
Cultural al Râmnicului şi Asociaţia
Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură din judeţul Vâlcea, o
contribuţie esenţială având deputat-
ul Aurel Vlădoiu.

În eleganta sală “Sfântul Ierarh
Calinic” s-a aflat un auditoriu select,
format din oameni de cultură, cadre
didactice şi militare, reprezentanţi ai
administraţiei judeţene şi municipale, specialişti din
domeniul bancar, preoţi, ziarişti, rude, prieteni şi
colaboratori ai guvernatorului
Mugur Isărescu, din Bucureşti,
Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani şi din
alte localităţi. Au participat
Înaltpreasfinţitul Gherasim Cristea,
arhiepiscopul Râmnicului, sub
patronajul căruia s-a organizat
evenimentul, prefectul judeţului
Vâlcea, Mircea Nadolu, fostul pre-
fect Mircea Perpelea, viceprimarul
Râmnicului Edi Vârlan şi alte
personalităţi.

Autorul cărţii Constantin Isărescu, tatăl domnu-
lui Mugur Isărescu, s-a născut pe 5
iunie 1913, în comuna Şirineasa
din judeţul Vâlcea şi a trăit în
municipiul Drăgăşani. A fost
învăţător, profesor, inspector
şcolar, inspector bancar, apreciat şi
respectat. A luptat pe frontul de
vest şi de est, în Regimental 13
Dorobanţi Olt şi a scăpat cu viaţă,
ca prin minune, fiind doar rănit.

Prima ediţie a cărţii a fost
publicată în anul 1999 la Editura “Antim Ivireanul”,
patronată de Curierul de Vâlcea şi a fost îngrijită din
punct de vedere literar şi editorial
de scriitorul Ioan Barbu. Cartea
evocă, în mod veridic, momentele
grele prin care a trecut Constantin
Isărescu, ca luptător în cea de-a
doua conflagraţie mondială.

Manifestarea a fost deschisă şi
moderată de pr. Constantin
Cârstea, consilier cultural al
Arhiepiscopiei Râmnicului, care a
subliniat printre altele, că poporul
român a rezistat în vatra sa istorică pentru că a avut
înţelepciune şi putere de jertfă, iar cinstirea eroilor
are o semnificaţie profundă şi
exprimă recunoştinţa pe care le-o
purtăm. Aceste gânduri şi senti-
mente se îndreaptă şi către
colonelul (r) Constantin Isărescu,
care a supravieţuit celui de-al
Doilea Război Mondial.

Înaltpreasfinţitul Gherasim a
aşezat un cuvânt de binecuvântare

la Marea Sărbătoare a Înălţării la cer a
omnului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, a evocat întâlnirile pe care
le-a avut cu veteranul de război
Constantin Isărescu, i-a adus cinstirea
ce i se cuvine la 100 de ani de la
naştere şi a evidenţiat că eroii neamu-
lui au avut dragoste faţă de neam şi de
biserică.

Vorbind despre eroismul lui
Constantin  Isărescu, generalul  Nicolae Spiroiu, fost
ministru al Apărării Naţionale, a arătat că acesta este

un exemplu de luptă pentru apărarea
ţării şi un model de viaţă, în faţa căruia
ne înclinăm cu veneraţie şi îi închinăm
un gând pios. Cartea pe care a scris-o
este una cu totul specială fiindcă trans-
mite experienţă urmaşilor.

La rândul său, generalul Cornel
Codiţă, cunoscut analist militar, a
reliefat că prin modul în care a trăit şi
prin ce a realizat în viaţă, Constantin
Isărescu şi-a pus pecetea asupra oame-
nilor, familiei, şcolii şi războiului şi

s-a referit la învăţămintele cuprinse în carte printre
care a menţionat curajul colectiv. 

O amplă analiză a carţii şi a
personalităţii complexe a lui
Constantin Isărescu a făcut distinsul
profesor şi scriitor Emil Istocescu din
Drăgăşani. Domnia sa consideră că
această lucrare impresionantă are ca-
racter memorialistic, se bazează pe
realităţile dramatice ale războiului, are
valoare de document şi constituie un
act de acuzare a războiului, ca fenomen

social. De asemenea conţine reflecţii şi judecăţi
civice şi are o mare forţă educativă. Totodată a apre-
ciat talentul narativ, descriptiv şi portretistic al

autorului. Verdictul cititorilor este
admirativ, iar Constantin Isărescu
supravieţuieşte prin opera sa.

Cunoscutul scriitor şi ziarist Ioan
Barbu, membru al Uniunii Scriitorilor
din România, care a petrecut mult timp
în compania autorului i-a prezentat un
portret sugestiv, imagine a unui veri-
tabil erou: “…un om care a avut în
sânge vocaţia iubirii faţă de copii,
tineret şi ţară, faţă de frumos şi adevăr.

Era un tip rar, blând - cu uşa deschisă pentru cei ce
veneau la el cu un gând curat…
Jurnalul de front care este o carte de
referinţă în literatura de război a văzut
lumina tiparului în 1999 la Editura
Antim Ivireanul cu sprijinul financiar al
inginerului Cornel Barbu, după ce
Curierul de Vâlcea publicase în 1998-
1999, în episoade săptămânale, o mare
parte a lucrării…Ca urmare cititorul
poate să lectureze pagini memorabile
semnate de un autor ce probează har şi
meşteşug, dar şi o trudă petrecută sub

foc şi gloanţe, în prima linie a războiului”, a spus
Ioan Barbu. 

Consilierul guvernatorului BNR,
Adrian Vasilescu a apreciat că jurnalul
de front …este o carte foarte bună,
care cuprinde memorii de război cu
valoare documentară, care merită să
fie citită şi astăzi deşi au trecut
aproape 70 de ani de la incheierea con-
flictului şi a opinat că pe baza ei se
poate realiza un film psihologic foarte
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interesant.
Şi consilierul editorial Valeriu Ioan Franc, a vorbit

în termeni elogioşi depre Constantin Isărescu, un
supravieţuitor al frontului, iar eroii nu mor niciodată
şi a prezentat modul în care a realizat ediţia a treia a
cărţii la Editura Expert.

Inspectorul şcolar general al ISJ Vâlcea, Remus
Grigorescu, a apreciat activitatea didactică a
învăţătorului şi profesorului Constantin Isărescu, un
reper pentru învăţământul vâlcean, şi, în semn de preţuire,
i-a acordat post-mortem o Diplomă a Recunoştinţei. În acest
context, împreună cu primarul comunei Şirineasa, Dan
Cătălin Săraru au luat iniţiativa ca şcoala gimnazială din
localitate să poarte numele “Constantin Isărescu”. 

Ne-am bucurat că am participat la un
eveniment cultural de excepţie.
Impresionat de strălucirea manifestării,
guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a
adresat mulţumiri organizatorilor,
Înaltpreasfinţitului Gherasim, celor care
au vorbit cu emoţie despre ororile
războiului, editorilor cărţii, care reuşeşte
să fie o fotografie obiectivă a încleştărilor

de pe front, şi nu în cele din urmă, tuturor participanţilor.
Am rămas profund impresionaţi că domnia sa, o persona-

litate marcantă  a României post-revoluţionare, apreciată în
ţară şi în străinătate, este foarte apropiat de oameni, are
predispoziţie pentru dialog şi se bucură de admiraţia vâlce-

nilor şi nu numai a lor. Pentru
că a făcut şi face multe lucruri
bune pentru judeţul nostru şi
pentru ţară, nu numai în
perioada în care a deţinut
funcţia de prim-ministru al
României.

Noi şi generaţiile viitoare
avem datoria morală, civică,

patriotică să păstrăm în memorie pilda eroică a celor care au
luptat, chiar cu preţul vieţii, pentru apărarea şi întregirea ţării,
pentru libertate şi păstrarea fiinţei naţionale. …Fiindcă aşa
cum spunea ilustrul savant Nicolae Iorga, neamul devine
etern prin cultul eroilor.

Muntele Eleon sau al Măslinilor este un lanţ muntos
situat în partea de est a vechiului oraş Ierusalim, de

care este despărţit prin Valea lui Iosafat; înalt de 800 m, are
trei culmi: în nord, Muntele Scopus, unde se înalţă Noul
Ierusalim; partea de mijloc, unde se afla Universitatea
Ebraică şi partea de sud, ce coboară până la Valea Gheenei.
Numele şi l-a primit de la faptul că din timpuri străvechi a
fost prielnic creşterii măslinilor. El are o vechime foarte
mare, fiind menţionat prima dată, în Biblie, când Regele
David a fugit de fiul său Abesalom şi „s-a dus în Muntele
Eleonului” (II Regi 15, 30); aici, Iezechiel a avut viziunea
„carului ceresc”, iar Zaharia a proorocit că: „În vremea aceea,
se vor sprijini picioarele Lui pe Muntele Măslinilor”
(Zaharia 14, 4), vestind venirea păcii eterne. 

Pentru creştini, Muntele Eleon are o însemnătate deosebit
de mare, pentru că în acest loc a petrecut Iisus un timp mai
îndelungat de-a lungul misiunii Sale desfăşurate în Ierusalim.
Cât s-a aflat în zonă, El poposea cu ucenicii Săi în satul
Betania, iar în drum spre cetatea Ierusalimului trecea peste
acest Munte. Aici, Iisus i-a învăţat pe ucenici rugăciunea
Tatăl nostru. De pe Munte, se vedea Templul, iar El a prooro-
cit distrugerea lui şi a Cetăţii Ierusalim, şi chiar a deplâns
soarta lor. Pe coastele Muntelui, în Gradina Ghetsimani –
locul de rugăciune a lui Iisus – a fost trădat de Iuda şi arestat
de soldaţi, iar de pe cel mai înalt vârful al Muntelui, S-a înăl-
ţat la cer.

După slăvita Sa înviere din morţi, Iisus Hristos a petrecut
pe pământ încă patruzeci de zile. În această perioadă, El s-a
arătat de multe ori Sfinţilor Săi Apostoli, vorbind cu ei „des-
pre lucrurile referitoare la împărăţia lui Dumnezeu”. Pe Toma
l-a întărit în credinţă, iar pe Petru l-a restabilit în apostolat; pe
toţi cei unsprezece i-a împuternicit să-i fie martori în lume şi
să predice Evanghelia tuturor popoarelor. 

La plinirea acelor zile, a sosit timpul ca Iisus Hristos să se
înalţe la ceruri, de unde se coborâseră. Se ştie că Muntele
Măslinilor are două vârfuri: unul, numit „al Galileei“, iar
altul „al Eleonului“ sau „al Înălţării“. Cel mai înalt vârful al
Muntelui este Eleonul, locul de unde S-a înălţat Iisus. 

Evenimentul este prezentat pe scurt de sfinţii evanghelişti.
Sfântul Marcu scrie că „Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei,
S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu”
(Marcu 16, 19), iar Sfântul Luca relatează: „După ce Iisus li
S-a arătat Apostolilor în Muntele Galileei şi le-a lăsat ca tes-
tament porunca: Mergând, învăţaţi toate neamurile…“, a ple-
cat cu ei spre Muntele Eleonului. „Şi i-a dus afară până spre
Betania şi, ridicându-şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când
îi binecuvânta, s-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer“ (Luca
24, 50). Tot Sfântul Luca, în cartea sa Faptele Apostolilor,
oferă mai multe detalii, scriind că, Iisus le-a spus: „Veţi lua
putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie mar-
tori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la
marginea pământului. Şi acestea zicând, pe când ei priveau,
S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe
când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbră-
caţi în haine albe, Care au şi zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi
privind la cer? Acest Iisus, care S-a înălţat de la voi la cer, ast-
fel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer. Atunci ei
s-au întors la Ierusalim de la Muntele ce se cheamă al

Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă.
Şi când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau
de obicei: Petru şi Ioan şi Iacov şi Andrei, Filip şi Toma,
Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi
Iuda al lui Iacov. Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugă-
ciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus şi cu
fraţii Lui” (Fapte 1, 8-14).

Evlavia creştinilor au îmbogăţit Muntele Măslinilor cu
numeroase locaşuri de cult, unde sunt comemorate eveni-
mentele legate de viaţa şi activitatea lui Iisus Hristos, desfă-
şurate în această zonă a Ţării Sfinte. Astfel, menţionăm că, în
Gradina Ghetsimani – care, în traducerea ebraicului
„Gethemane”, înseamnă: „Presă de ulei” – având aproxima-
tiv 20 ha de teren, există patru locaşuri de cult, dintre cele mai
importante pentru toată lumea creştină: Mormântul Maicii
Domnului; Peştera Ghetsimani, unde S-a rugat Iisus Hristos;
Piatra prinderii lui Iisus şi biserica Sfântului Arhidiacon
Ştefan. Urmărind monumentele religioase în ordine ascen-
dentă, de la bază spre vârful Muntelui, întâlnim următoarele:  

Mormântul Maicii Domnului s-a păstrat într-o veche bise-
rică, distrusă cu timpul; în anul 1130, a fost reconstruită de
cruciaţi. Mai târziu, când Ierusalimul a recăzut în mâinile
musulmanilor, mormântul a fost respectat de aceştia ca fiind
al „Sfintei Maici a profetului Iisus”; ceea ce nu i-a împiedicat
să dărâme mare parte din zidăria nivelului superior, pentru a
folosi piatra ca material de construcţie. În cea de a doua
jumătate a secolului al XIV-lea, călugării franciscani au
reconstruit biserica. Din 1757, a fost preluată de Biserica
Ortodoxă Greaca şi Armeană, în a cărei grija se afla şi astăzi.
Din curte se intră în biserică printr-un portal de secolul al
XII-lea. La capătul scării, se află o capelă, având planul în
formă de cruce cu braţe inegale; în centrul braţului dinspre
răsărit se află mormântul Maicii Domnului, care se aseamănă
cu mormântul lui Iisus, fiind  adăpostit într-o biserică semi-
îngropată. Partea de la suprafaţă a bisericii a fost complet dis-
trusă, păstrându-se doar mormântul care se află într-o galerie
subterană. În biserică se află icoana făcătoare de minuni
Ierusalemita. În preajma Mormântului, se află Capela
Sfinţilor Ioachim şi Ana, părinţii Fecioarei Maria, şi Capela
Sfântului Iosif, logodnicul său. 

La baza Muntelui Măslinilor, în partea de sud a Grădinii
Ghetsimani, unde Iisus a petrecut împreună cu ucenicii Săi
ultimele ceasuri înainte de a fi prins, se ridică impunătoare
Biserica Agoniei sau Biserica Tuturor Naţiunilor. Aici exista
încă din secolul al IV-lea o bazilică bizantină, distrusă de un
cutremur în secolul al VIII-lea. Pe locul ei, în secolul al XII-
lea, a fost ridicată o capelă de către cruciaţi, dar abandonată
după anul 1345. Denumirea de Biserica Tuturor Naţiunilor
vine de la faptul că la construcţia ei au contribuit mai multe
ţări. Arhitectul italian Antonio Barluzzi a îmbinat elemente
de arhitectură creştină cu elemente islamice. Faţada, închisă
de un gard de fier forjat, foarte elegant decorat, este precedată
de trepte. Şase stâlpi monoliţi o împart în trei nave, susţinând
cele 12 cupole, având fiecare înscris numele uneia dintre ţări-
le donatoare. În centrul Bisericii, se păstrează Stânca
Agoniei, pe care Iisus s-a rugat zicând: „Părintele Meu, de
este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu pre-
cum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti” (Matei 26, 39).  Stânca
este înconjurată de o coroana de spini realizată din fier forjat.
Altarul este sculptat în formă de cupă, în amintirea rugăciunii
lui Iisus: „Dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să

nu-l beau, facă-se voia Ta” (Matei 26, 42). Interiorul păstrea-
ză câteva urme de mozaic ce aparţinuse bisericii bizantine de
secol al IV-lea. 

Urcând aproximativ 200 m de la Grădina Ghetsimani spre
vârful Muntelui, ajungem la Mănăstirea Sfintei Maria
Magdalena. Biserica a fost construită de ţarul Alexandru al
III-lea în secolul al XIX-lea, în memoria mamei sale, împără-
teasa Maria Alexandrova. Piatra de temelie a fost aşezată la
21 ianuarie 1885 de către Patriarhul grec Nicodemus, iar
biserica a fost sfinţită la 29 septembrie 1888 de marele duce
Serghei Alexandrovici, fratele ţarului Alexandru al III-lea.
Văzută din depărtare, biserica Mănăstirii, cu cele cinci turle
ale ei, pare un candelabru uriaş care se înalţă spre cer.
Cupolele aurite sunt tipice stilului arhitectonic moscovit.
Biserica impunătoare, cu interior aproape pătrat, are pereţii
pictaţi în ulei. Cel mai de preţ odor din biserica este o cutie
mică din lemn aurit, în care se păstrează părticele de sfinte
moaşte.

Pe coasta Muntelui Măslinilor, cu faţa spre Muntele
Templului, se află Biserica Dominus Flevit sau Biserica
Domnul a Plâns. Aici, pe locul unde Iisus a plâns soarta
Ierusalimului – care nu peste mult timp avea să fie distrus –
zicând: „Duşmanii tăi [...] te vor face una cu pământul, şi pe
fiii tăi care sunt în tine, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră”
(Luca 19, 43-44), a fost ridicată, în secolul al IV-lea, prima
biserică ortodoxă, fiind urmată de alta în secolul al VII-lea.
Actuala Biserică, aparţinând Ordinului călugăresc al francis-
canilor, are forma unei lacrimi şi a fost proiectată în anul
1955 de arhitectul Antonio Barluzzi; ea mai păstrează încă
fragmente mari de mozaic bizantin, deosebit de frumoase,
aparţinând primei biserici. În spatele altarului se deschide o
mare fereastră spre peisajul impresionant al vechiului oraş.  

Pe locul unde Iisus i-a învăţat pe ucenicii Săi rugăciunea
cea mai sfântă a creştinătăţii, se află Mănăstirea călugăriţelor
carmelite numită Pater Noster sau Tatăl Nostru; este o
mănăstire catolică impunătoare, construită în anul 1920, fiind
renumita prin faptul că are înscrisă rugăciunea Tatăl nostru în
numeroase limbi ale pământului, inclusiv în braille. În limba
română, Tatăl nostru este scris pe peretele de sud, din dreapta
altarului. Interiorul păstrează ruinele bisericii construite în
anul 387 de împărăteasa Elena. Impunătoarea biserică, a cărei
cruce se vedea din tot Ierusalimul, a fost distrusă de perşi şi
reconstruită, practic pe acelaşi plan, de către cruciaţi. Istoria
acestui loc sfânt consemnează că, în anul 1187 Saladin, a
transformat biserica în moschee. Prin 1851, pietrele rămase
din vechea biserică au început să fie vândute de evrei şi folo-

Arhim. Veniamin MICLE

MUNTELE ELEON,
ÎNĂLŢAREA LUI IISUS LA CER

Nicolae
Spiroiu

Valeriu
Ioan Fran

„Nu te atinge de mine, încă nu m-am suit la Tatăl
meu”, pictură pe sticlă, 2002, CP
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site ca pietre de mormânt pentru cimitirul din Valea lui
Iosafat. Actuala biserică, aflată pe locul celei ridicate în
1868–1872 de prinţesa de Tour d’Auvergne (Aurelie de
Bossi), nu respectă planul bisericii bizantine iniţiale, dar
include grota în care s-a găsit o placă de marmură având gra-
vată rugăciunea Pater Noster în latină. 

Pe platoul Muntelui, se află Mănăstirea Eleon, cu hramul
„Înălţarea Domnului”, ctitorită de Sfânta Elena între anii
326–333. În această zonă au fost înălţate, şi apoi distruse, mai
multe biserici şi mănăstiri ortodoxe, greceşti, trace, armene,
siriene, egiptene, cum atestă frumoasele coloane, numeroase-
le mozaicuri, precum şi unele morminte vechi existente în
incinta Mănăstirii. Actuala Biserică a fost înălţată de ruşi, la
sfârşitul secolului al XIX-lea, dar fără un stil arhitectonic spe-
cific. În interiorul Mănăstirii, există şi două paraclise: unul,
cu hramul „Aflarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, în
partea de est a incintei, având în pronaos locul unde o femeie
creştină ascunsese capul Sfântului, păstrând mari fragmente
de pardoseală cu mozaicuri din secolul al VI-lea; al doilea
este un paraclis mic, închinat Sfântului Filaret cel Milostiv,

construit în anul 1913. În partea de nord a Mănăstirii, se află
clopotniţa, cea mai impunătoare construcţie din Ierusalim,
având înălţimea de 65 m.

În apropierea mănăstirii, puţin mai sus de peştera
Cuvioasei Pelaghia, s-a păstrat în bună stare Capela Înălţării
Domnului din piatră, în formă de rotondă. Ea este situată în
centrul unei curţi octogonale. Din acest loc Iisus s-a înălţat la
cer. Primul locaş a fost construit în 390; un pelerin din veacul
al şaptelea o descrie ca având două şiruri de coloane cu arca-
de şi o rotondă. Biserica a căzut pradă persanilor, iar cruciaţii
au construit alta, din care se mai păstrează o parte şi astăzi.
Actuala construcţie datează din anul 1150, la care i s-a adău-
gat, în 1200, tamburul cupolei şi cupola. Capitelurile decora-
te cu motive de grifoni şi modele florale s-au păstrat aproape
intacte. Dupa ce au recucerit Ierusalimul, musulmanii au
transformat Capela în moschee, închizând spaţiile dintre
piloni, arcadele şi cupola. Minaretul şi moscheea datează din
anul 1620. De atunci, ansamblul a rămas în posesia musulma-
nilor, care îl venerează pe Iisus ca profet. În interiorul
Capelei, într-un cadru dreptunghiular, se află o piatra albă, de

aproximativ 50 / 70 cm, pe care se distinge urma unui picior.
Este Piatra Sfântă de pe care S-a înălţat Iisus la Ceruri.

Tot pe platoul Muntelui Măslinilor există locul numit
Mica Galilee. Incinta ei cuprinde o mică livadă de măslini, cu
o frumoasă alee, iar în mijloc câteva clădiri modeste şi o mică
biserică. Aici este sediul de vară al Patriarhiei ortodoxe din
Ierusalim. Aceste înălţimi oferă o privelişte deosebită asupra
Muntelui Măslinilor şi a Cetăţii Ierusalimului, aducând în
acelaşi timp o linişte aparte în sufletul creştinilor veniţi să se
închine în aceste Locuri Sfinte.

Trebuie menţionat că, la poalele Muntelui Eleon, se află
Cimitirul evreiesc din Valea lui Iosafat, considerat cel mai
vechi cimitir din lume, care a fost folosit în permanenţă de-a
lungul veacurilor. Profeţiile Vechiului Testament relatează că
în acest loc va fi Judecata de Apoi; din acest motiv, evrei,
creştini şi musulmani doresc să fie înmormântaţi aici, ca să
fie primii care se  vor prezenta la acest act final din istoria
mântuirii.

(Postfaţă)

Poemul într-un vers nu are la noi o tradiţie prea
îndelungată. Au experimentat genul acesta de

literatură Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Grigore Vieru,
Gheorghe Tomozei şi, nu în ultimul rând, Ion Pillat – dintre
cei mai cunoscuţi.

Oricine poate scrie poeme într-un vers – ar putea spune
unii. Într-adevăr, dar nu de dragul distracţiei, din uşurinţa
formulării, ci având înainte un ideal estetic şi în spate o
susţinută activitate literară, rezultat al aplecării continue
asupra manuscrisului de poezii.

Activitatea literară a Adinei Enăchescu este neobosită,
fapt dovedit de publicaţiile în volum, în nenumăratele reviste
literare; de participările la concursuri literare, la cenacluri,
dezbateri, lansări de carte; de nenumăratele premii şi
distincţii primite. Colaborările cu numeroase personalităţi ale
scenei literare, colectivele de autori din care a făcut parte sunt
de asemenea dovada profundei cunoaşteri a ceea ce înseamnă
cu adevărat actul de creaţie artistică, sacrificiul pe care îl
impune, roadele dulci-amare ale muncii asidue, titanice, de
şlefuire a nestematelor talentului înnăscut. Personalitate care
jertfeşte totul pe altarul poeziei, autoarea slujeşte idealului de
absolut şi spirit estetic, tangibil numai prin delicatul condei
de artist.

Trecerea de la poeziile de inspiraţie niponă – volumele de
haiku-uri „Miresme şi greieri”, ediţiile I şi a II-a, „Ecoul
toamnei”, „Simfonie în verde”, „Ecoul anotimpurilor”, volu-
mul de poeme tanka „Dor de tine”, ca şi publicaţiile de acest
gen în diverse reviste de actualitate – la ediţiile de poeme
într-un vers „Florile gândului”, este cât se poate de firească.
Cititorii primesc astfel o dovadă în plus asupra spiritului pro-
teic al autoarei, atât de absorbită de ceea ce însăşi numeşte
„pasiunea mea de-o viaţă”, care, iată, a condus inspiraţia
poetică spre forma versurilor unice : „Vreau să scriu ca tine,

să rămân nemuritoare” (Lui Ion Pillat, în eternitate).
Adina Enăchescu are cultul imaginii estetice şi credinţa

cuvântului, venerează sufletul cu simţirile sale cele mai
înalte, cele mai nobile, care rezonează în trecut, în divinitate
şi în oameni. Dorinţa sa nestrămutată este ca poezia să zboare
pe deasupra timpului.

Volumul de poeme într-un vers reprezintă un jurnal al
interiorităţii poetei, al experienţei sale în jocul cu inspiraţia,
cu muza cântărilor de zei către care şi-au îndreptat ochii din-
totdeauna cei aflaţi în slujba ARTEI. Poemele într-un vers nu
sunt frânturi de închipuiri scriitoriceşti, ci rotunduri, atomi de

viaţă trăită şi adunată în „cuvinte potrivite”, după expresia
genialului Arghezi. Sunt nuclee arzânde, plăsmuiri cu trudă,
închegate din lavă de vulcan, pentru a rămâne, peste veacuri,
mărturie umanităţii despre atingerea fericirii. Cât adevăr
adună talentata scriitoare vâlceancă sub titlul Culmea creaţiei
: „Un poem întreg sălăşluind un singur vers”.

Segmentele lucrării parcurg vârste ale patosului liric, ast-
fel încât poeta să aibă certitudinea transmiterii experienţei
interioare complete : I. Taina cuvântului  / The Word Mystery,

II. Oameni de bine / Good People, III. Anotimpurile mele /
My Seasons, IV. Râul, ramul / The River and the Branch, V.
Rugă / Pray , VI. Moştenire / Inheritance. Lucrarea începe cu
o suită de poeme – stări : Credinţă, Smerenie, Creaţie,
Nostalgie, Dor, Zbucium, care secondează motoul dedicat
mentorului Ion Pillat : Cu un singur vers, o lume el a cucerit.
A doua parte emană oarecum un aer social, împărtăşirea sen-
timentului de iubire, de comuniune sufletească („Sărută-mă,
alintu-ţi mai tare decât vinul”, Beţia dragostei).
Anotimpurile mele sunt reflecţii ale destinului, în timp ce
Râul, ramul se axează asupra frumuseţii plaiurilor natale.
Rugă este o selecţie amintind de poezia religioasă anterioară.
Capitolul final, Moştenire, vine cu o concluzie optimistă :
„Mă nasc din nou, cu fiecare poem pe care îl scriu”
(Renaştere).

Poemele într-un vers sunt perle de pus în şiragul preţios al
limbii, al exprimării nuanţate ; în ele gândul îşi găseşte uneori
continuitatea, alteori urmează sinuozităţi pe aripile sprinţare
ale trăirii, în tărâmurile fantastice ale imaginaţiei.

Cunoscând natura frământărilor artistei şi aspiraţiile sale
privitoare la receptarea volumului de către publicul larg,
micile poeme sunt cu adevărat bijuterii ale sufletului, care
rămân mărturie, pe aripile timpului, a unei sensibilităţi aparte
şi a unui talent unic. Poeta Adina Enăchescu se închină
altarului Cărţii – în faţa lui şi-a aşezat crezul şi jurământul
pentru trecut, prezent şi viitor. Chinul scoaterii la lumină, din
haosul libertăţii de cuget, a cuvântului şlefuit este fără
pereche, cu lupte crâncene, aşa cum ne destăinuie poemul
„Zbucium”: Se zbat în mine râuri de gânduri fără punţi.

„Florile gândului” sunt stihuri puternic ancorate în auto-
hton, pendulând între orizontul local şi cel de cultură
naţională. Deseori, sensibilitatea poetei se ascunde în cadrul
restrâns, familiar, ca într-un cuib cald şi încărcat de intimi-
tate: Când mergeam pe Otăsău, eu mă oglindeam în el. („Pe
Otăsău”), Pruni şi nuci pe dealuri şi casele pitice. („Sat
natal”). Alteori, totuşi, singurătatea este înăbuşitoare:
Nimănui nu-i pasă de mine, Doamne! („Singurătate”).

Impulsuri ale senzorialului artistic, repercutând din
„ghimpii amintirii”, aşa cum Ion Pillat spunea într-unul din
poemele sale într-un singur vers, reflecţiile capătă forme con-
centrate, cuvinte ce strălucesc prin forţa lor de sugestie pre-
cum glasul unui izvor, ce ademeneşte cititorul cu promisi-
unea de a-i potoli setea de frumos şi de firesc, de simţire
tainică şi de creaţie binecuvântată.

GÂNDURI ÎNTR-UN VERS 
SAU …VERSURI ÎNTR-UN GÂND

Petronela BADEA
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FESTIVALUL DE TEATRU

ARIEL INTERFEST
EDIŢIA A III-A, 18-28 IULIE 2013, RÂMNICU VÂLCEA 

Joi,18 iulie

Ora l 9.00 - Sala Ostroveni: Deschiderea Festivalului
- Inaugurarea Standului permanent de carte
-  Actorul, scenariul şi regia Anca Florea - în interpretarea acto-
rului Mihai Malaimare, acompaniat de pianistul şi compozitorul
Mircea Tiberian-spectacol al Teatru lui Masca Bucureşti

Vineri, 19 iulie

Ora 20.00 - Sala Ostroveni - Căsătoria, de N.V. Gogol, regia
Aurel Palade- spectacol al Teatrului Municipal Ariei Râmnicu
Vâlcea

Sâmbătă, 20 iulie
Ora 11.00- Esplanada T.M. Ariei din Zăvoi, Matineu pentru
copii-Puişorul Cu-cu-liţă, regia Victor Ştefaniuc - spectacol al
Teatrului Guguţă din Chişinău, Republica Moldova
Ora 17.30 - Sala Zăvoi - Crave/Aşteptând cu nerăbdare, după
Sarah Kane, regia Scott Johnston - spectacol al Companiei
Scottworks, Scoţia
Ora 21.00 - Sala Zăvoi - premiera Groparii, scene din Hamlet de
W. Shakespeare, regia Vlad Popescu - spectacol al Teatrului
Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea

Duminică, 21 iulie
Ora 11.00 - Esplanada T.M. Ariei din Zăvoi, Matineu pentru
copii-Hârzobui, de Laurenţiu Budău, regia Victor Ştefaniuc -
spectacol alTeatrului Guguţă din Chişinău, Republica Moldova
Ora 20.00 - Sala Ostroveni - Lansarea publicaţiei de cultură şi
arte Infinitezimal, director Sebastian Vlad Popa 
Ora 20.30 - Sala Ostroveni - Conu Leonida faă cu Reacţiunea,
de I.LCaragiale, regia Silviu Purcărete - spectacol al Teatrului
Naţional Bucureşti în parteneriat cu Teatrul Municipal Ariei
Râmnicu Vâlcea

Luni, 22 iulie
Ora 17.00 - Sala Ostroveni - Căutând semne de inteiigenţă în
univers, de Jane Wagner, regia Liana Ceterchi - spectacol al
Teatrului pentru Puţini, Bucureşti
Ora 19.00 - Sala Ostroveni - Recital de muzică şi poezie cu par-
ticiparea violonistei Olimpia-Liliana Ştefănescu Scagno, a pia-
nistei Renata Seranella (Italia) şi a actorului Cristian
Alexandrescu
Ora 21.30 - Sala Ostroveni - Fata din Curcubeu, textul şi regia
Lia Bugnar-spectacol al Teatrului Naţional Bucureşti

Marţi, 23 iulie

Ora 12.30 - Sala Ostroveni - Step 100%, teatru-dans, regia
Claudia Negroiu - spectacol al Companiei Gestual Art Bucureşti
Ora 13.00 - Sala Zăvoi - Nishte-doamne, adaptare după Dumitru
Solomon, regia Marian Popescu - spectacol al Companiei
GestualArt Bucureşti
Ora 19.00 - Sala Ostroveni - Made in Moldova, de Constantin
Cheianu, regia Alexandru Grecu - spectacol al Teatrului
Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale”din Chişinău, Republica
Moldova
Ora 21.00 - Restaurant-Terasă «Ariel» -1000de motive să te
omor, adaptare după Sam Henry Kaas, regia Sebastian Lupu şi
Richard Balint- spectacol al Companiei Art Emotion, Oradea
Ora 21.30 - Sala Ostroveni - Noi4, de Lia Bugnar, regia Dorina
Chiriac - spectacol al Teatrului Nu e o Clădire, Bucureşti

Miercuri, 24 iulie
Ora 16.00 - Sala Ostroveni - O femeie singură, după Dario Fo şi
Franca Frame, regia Veronique Widock - spectacol al Teatrului
Naţional „Radu Stanca” din Sibiu. 
Ora 18.30 - Sala Zăvoi - premiera Groparii, scene din Hamlet
deW. Shakespeare, regia Vlad Popescu -spectacol al Teatrului
Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea
Ora 21.30 - Sala Ostroveni - Fotografi şi clovni invizibili, regia
Val Butnaru - spectacol al Teatrului Eugene lonesco Chişinău,
Republica Moldova

Joi, 25 iulie

Ora 18.00 - Sala Zăvoi - Valsul hazardului, de Victor Haim,
regia Ingrid Bonţa - spectacol al Teatrului Montage Bucureşti.
Ora 20.30- Sala Ostroveni- Lansare de carte: De la cortina de
fier la teatrul fără perdea, de Doina Papp, critic de teatru
Ora 21.00 - Sala Ostroveni - premiera Noaptea trece chiar şi
prin piatră, de Leonid Andreev, regia Horaţiu Mihaiu - spectacol
al Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea

Vineri, 26 iulie
Ora16.00 - Sala Ostroveni - Non vorei parlare d’amore/N-
aşvrea să vorbesc despre iubire, scenariul şi regia Riccardo
Rombi -spectacol al Companiei de Teatru Catalyst Florenţa,
Italia.
Ora 18.30 - Sala Zăvoi- O noapte la Madrid, textul şi regia
Vitalie Drucec - spectacol al Teatrului „Eugene lonesco”
Chişinău, Republica Moldova.
Ora 21.00 - Sala Ostroveni - Interpretul, deTristan Bernand,
regia Radu Gheorghe- spectacol al Teatrului Mic Bucureşti.

Sâmbătă, 27 iulie
Ora 11.00 - Esplanada T.M. Ariei din Zăvoi - Matineu pentru
copii The clowns tell.../Clovnii povestesc..., scenariul şi regia
Romano Foddai - spectacol al Teatrului S’Arza, Sardinia, Italia
Ora 12.30 - Esplanada TM. Ariei din Zăvoi - Matineu pentru
copii Marceline â la recherche de la graine perdue/Marceline în
căutarea fructului pierdut - spectacol al Teatrului L’Enfumeraie,
Franţa
Ora 18.00 - Sala Ostroveni - Lagrande storia del Teatro/Marea
poveste a Teatrului, scenariul şi regia Riccardo Rombi -specta-
col al Companiei de Teatru Catalyst Florenţa, Italia
Ora 21.00 - Sala Ostroveni - Mondenităţi, adaptare după texte
deTudor Muşatescu, regia Ingrid Bonţa - spectacol al Teatrului
Montage Bucureşti

Duminică, 28 iulie
Orele 11.00 şi 12.30- Esplanada TM. Ariei din Zăvoi- Matineu
pentru copii Marceline â la recherche de la graine perdue/
Marceline în căutarea fructului pierdut - spectacol al Teatrului
L’Enfumeraie, Franţa
Ora 12.00 - Sala Ostroveni- Matineu pentru copii Clasic e fan-
tastici - Copilăria lui Vivaldi, scenariul şi regia Monica Ciută -
spectacol al Teatrului Odeon Bucureşti
Ora 17.00 - Sala Zăvoi - Yes, we’ll dream it!.../Să visăm, într-
adevăr!..., scenariul şi regia Romano Foddai - spectacol al
Teatrului S’Arza Sardinia, Italia
Ora 21.30 - Sala Ostroveni - work in progress Pescăruşul de
A.P. Cehov, regia Antoaneta Cojocaru - spectacol al Teatrului
Bulandra Bucureşti.
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SCRISORIDragii noştri,

Ne-au bucurat mult rândurile voastre cu urări de
bine pentru Anul Nou, 1983.

Dar ne-ar fi bucurat şi mai mult, dacă am fi aflat din
ele că ne vom bucura în acest an de vizita unuia dintre
voi, „cei mari”, venind în treacăt pe la Bucureşti. Până
atunci, aflând cu bucurie că în anul care s-a dus, Cătălin
este student în medicină – Doamne cum trec anii!- şi îşi
face stagiul militar în Bucureşti. Îl felicităm din inimă
pentru reuşita de la admitere şi-l rugăm – şi vărugăm şi
pe voi să insistaţi pe lângă el, ca să vină pe la noi
Duminica, să-l vedem cum arată „cătană” şi să stăm de
vorbă în tihnă. Îl felicităm şi pe  „Cuţăle” pentru fru-
moasa reuşită la treapta I, matematică-fizică.

Noi vă dorim şi mai multe bucurii în anul care vine:

bucurii pentru alte succese ale copiilor, bucurii pentru
succesele voastre. Şi mai presus de orice, sănătate, voie
bună în casă, pace în suflete şi viaţă lungă şi luminoasă.
Noi studii folclorice în reviste, şi noi cărţi în vitrina
librăriilor.

Vă sărutăm cu drag,
Liviu, Ştefan, Ştefania şi Ovidiu Papadima.
P.S.
Liviu e tot profesor în Breaza, Ştefan tot cercetător

ştiinţific la Increst, tot grijului de familie, făcându-ne şi
pe noi să ne bucurăm de nepoţica Raluca -  de succesele
lui ştiinţifice, după doctorat mai ales.

Pe 4 iunie 2013, la Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân” din Râmnicu Vâlcea s-a desfăşurat o dez-

batere interesantă cu tema: „Să dăm o şansă Pământului”!
ediţia a IV-a, dedicată Zilei Mondiale a Mediului.
Organizatori: Forumul Cultural al Râmnicului, Asociaţia
Seniorilor din Educaţie Ştiinţă şi Cultură Vâlcea,
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Vâlcea, şi unitatea de învăţământ unde a avut loc
acţiunea. 

Au participat cercetători, specialişti în domeniu, cadre
didactice, membri şi reprezentanţi ai instituţiilor şi asociaţilor
care au iniţiat manifestarea (elevi de la Colegiul Naţional
Mircea cel Bătrân, Colegiul Forestier, Şcoala Postliceală
F.E.G. din Râmnicu Vâlcea-însoţiţi de cadre didactice...). 

În abordarea acestei problematici, complexe, s-a pornit de
la faptul că aceasta suscită un larg interes pentru cei peste
şapte miliarde de locuitori ai Terrei, mai ales pentru generaţia
tânără.

Prezentă, ca de obicei, la activităţile cu un impact social
însemnat, doamna subprefect  al judeţului Vâlcea, Aurora
Gherghina, a apreciat acest demers, care vizează un domeniu
vital pentru omenire, şi a îndemnat la acţiune practică, pentru
a crea un mediu curat şi sănătos, pentru a forma o cunoştiinţă
ecologică modernă, avansată, o atitudine pozitivă faţă de tot
ce ne înconjoară.

Vicepreşedintele Asociaţiei Seniorilor, Gheorghe
Pantelimon, care a fost şi moderatorul dezbaterii, a scos în
evidenţă ameninţările grave cu care se confruntă planeta
noastră: poluarea aerului, apei, solului, înălzirea globală,
schimbările climatice, criza apei şi a hranei, dezastrele natu-
rale şi a insistat  pe motivele şi consecinţele încălzirii globale,
o problemă reală şi controversată,  generată de cauze naturale
şi antropice, printre care: emisiile de dioxid de carbon care se
degajă în atmosferă şi a căror concentraţie a atins cotele cele
mai ridicate din ultimii 600.000 de ani. Printre efectele posi-
bile se numără: topirea gheţarilor continentali şi montani,
creşterea nivelului Oceanului Planetar, inundaţiile, unele
catrastofale, seceta ş.a.

Îngrijoritor este şi faptul că resursele de apă ale planetei
sunt limitate şi afectate de poluare.

Dacă în prezent, la scară mondială, aproximativ un mil-
iard de persoane nu au acces la apă de calitate, până în 2050,
cererea va creşte cu 55%, odată cu explozia demografică din
unele zone, cu accelerarea urbanizării.

În alocuţiunea sa, ing. Gheorghe Mihăilescu, directorul
Direcţiei Silvice Vâlcea s-a referit, în mod convingător, la
rolul foarte important al pădurii, ca ecosistem, în asigurarea
echilibrului ecologic. Aceasta furnizează oxigenul, fără de
care nu ar fi posibilă viaţa şi „atrage” ploaia, influenţează
vântul şi regimul hidric al solului, previne eroziunea de
suprafaţă, alunecările de teren, este bogată în resurse: plante
medicinale, fructe de pădure, ciuperci şi
totodată are şi funcţii turistice şi eco-
nomice însemnate. A apreciat, că, dacă
la nivel mondial suprafaţa ocupată de
păduri s-a înjumătăţit, şi s-a redus la
nivel naţional, în judeţul Vâlcea se
întind pe 264.000 ha, care reprezintă
47% din teritoriu, situându-ne pe locul al
treilea, pe ţară, după Suceava şi Caraş
Severin. 

Cu toate acestea, există şi în judeţul
nostru zone care au fost afectate de
tăierea ilegală a arborilor. De aceea este necesar  să se
întocmească proiecte naţionale viabile pentru a proteja
pădurile existente şi pentru efectuarea unor lucrări de
împădurire.

Reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Vâlcea, dna Silvia Pădurariu, a evidenţiat preocupările speci-
fice cât şi activităţile organizate în parteneriat cu Primăria
Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean, pentru educarea elevilor, a cetăţenilor, în spriritul
responsabilităţii faţă de mediu, al respectului faţă de natură.
În context, a apreciat că în judeţul nostru s-au făcut investiţii
pentru reducerea gradului de poluare generată de unele
instalaţii industriale, dar, în continuare, cele mai mari prob-
leme le creeaază platforma industrială a municipiului
Râmnicu Vâlcea, şi mai ales CET Govora. De asemenea, un
factor poluant continuă să fie şi traficul rutier.

Ion Soare, vicepreşedinte al Forumului Cultural a atras

atenţia asupra poluării pe care o produc autovehiculele care
funcţionează cu benzină şi motorină, în timp ce unele
mijloace de transport nepoluante, cum sunt automobilul elec-
tric şi cel cu hidrogen, nu sunt promovate din cauza unor
interese economice.

La rândul său, un alt vicepreşedinte al Forumului
Cultural, Petre Cichirdan, a apreciat că Râmnicu Vâlcea este
un oraş privilegiat, având suprafeţe de pădure chiar pe terito-
riul său şi în împrejurimi, şi a făcut apel la factorii care au
responsabilităţi în domeniu, să facă mai mult pentru igien-
izarea Dealului Capela, care trebuie să devină o importantă
zonă de agrement pentru vâlceni şi pentru turişti.

În ultima parte a reuniunii, prof. dr. Gheorghe Ploaie,
biolog şi ecolog cu activitate meritorie, profesor la Colegiul
Naţional „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea a pledat

pentru respectul pe care trebuie să-l manifestăm faţă de
clorofilă, şi a accentuat, că, „dacă ne va lipsi oxigenul, ne va
lipsi viaţa!”. Prin două proiecţii foarte interesante, apreciate
de participanţi, a prezentat frumuseţi ale munţilor noştri din
Parcurile Naţionale Cozia şi Buila-Vânturariţa, adevărate
minunăţii ale naturii. Totodată şi-a exprimat regretul că nu s-
a înfiinţat Parcul Naţional Parâng.

Din dezbatere a rezultat că pentru menţinerea unui mediu
favorabil vieţii, trebuie să se adopte măsuri eficiente, la scară
planetară, care să vizeze dezvoltarea ecoeconomiei, pro-
movarea principiilor ecologice, educarea în acest spririt a
tinerilor, a tuturor cetăţenilor, pentru economisirea apei,
energiei electrice, colectarea selectivă a deşeurilor şi valorifi-
carea lor etc.

Şi să nu uităm niciun moment, că, „nu natura aparţine
omului, ci omul aparţine naturii!!

„SĂ DĂM O ŞANSĂ PĂMÂNTULUI”!

CRIZA ŞI SFÂRŞITUL
LUMII

Este o aberaţie asemănările care se fac dintre criza din
1933 şi criza actuală. Adevărata criză a început în 2000, când
un sistem acceptabil a fost înlocuit cu un sistem de împrumut,
care să pună mai repede România pe calea integrării în NATO
şi în UE; un sistem neindicat pentru noi, cei care 50 de ani am
făcut altceva decât restul lumii. În 2000 s-a dat startul,
galopant, privind mondializarea, globalizarea, ideea absolută
aplicată în timp real uniform în cele patru direcţii cardinale:
de la Nord, peste Ecuator, la Polul Sud şi de la Est către Vest
peste meridianele longitudinale…Din 2005 începe dezastrul
naţional, în care fiecare secor îşi connstruieşte, invers decât o
face în declaraţii, propria legislaţie. Am vorbit atât de mult

despre aceste lucruri! …acestea care ne arată că ţara noastră
nu a fost pregătită penztru intrarea în noul UE! iar acum
tragem ponoasele.

Sfârşitul lumii aparţine întemeierii creştinismului în sen-
sul că totul are un început şi un sfârşit, şi, neavând treabă cu
teoria ciclurilor bazate pe perceptele Potopului, şi Sodomei şi
Gomorei.

Când a fost începutul? ne spune foarte bine Vechiul
Testament; ne spune idealist şi materialist proorocul Ioan
care vede la începutul Creaţiei, Cuvântul! dând nuanţă mai
mult spirituală decât materială întregului sistem. Colegii lui
Ioan ne vorbesc de actul îngrijorător de periculos al creşterii
economice, al agonisirii al dezvoltării, al banului, prevăzând
utopia fiinţării comunismului, care nu va exista niciodată pre-
cum niciodată nu va exista ceva care nu a fost, Raiul pe
pământ !

Când este sfârşitul? Dacă-l cităm pe Ioan - materialistul -
acest sfârşit apare atunci când se neagă începutul, când reg-
ulile impuse de Tatăl, nu mai sunt respectate; acest sfârşit

vine încet - este lent - fiindcă trebuie să se producă pe întrea-
ga faţă a pământului, după ce globalizarea se va fi încheiat.

Schimbarea naturii este atât de lentă în sistemul relativ, al
individului, încât acesta, nu o va observa niciodată, aşa cum
nu poate sesiza mişcarea de rotaţie a Pământului cu viteză
nebună în sistemul absolut, solar.

Reluăm…Când valorile morale ale creştinismului nu vor
mai fi respectate, ca până acum, măcar cinci zece procente!…
ar însemna, că vine sfârşitul pământului. Dar ce sfârşit al
pământului a fost în anul zero, când a părăsit această lume,
Cristos? Pentru el, nu atunci a însemnat sfârşitul lumii? Când
cerurile sau crăpat şi s-a dărâmat templul ? Când a apus un
cod al legii şi a venit altul? Rezultă că bază reală nu are nici
Apocalipsa după Ioan. Rezultă că sfârşitul începutului este o
relitate pe plan filosofic şi religios şi este o utopie în planul
care se încearcă să-i determine cu precizie distanţa între ele…
Reală şi valabilă rămâne doar legea lui Lavoisier: nimic nu se
pierde, nimic nu se câştigă, ci totul se transformă! 

(continuare din pag.16) GÂNDURI...

Gh PANTELIMON
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Cultură politică-politică culturală

EXEMPLUL ROMEI
"Bugetul trebuie echilibrat, Tezaurul trebuie reaprovizionat,

Datoria publică trebuie micşorată, aroganţa funcţionarilor pu-
blici trebuie moderată şi controlată, şi ajutorul dat altor ţari tre-
buie eliminat pentru ca Roma să nu dea faliment. Oamenii tre-
buie să înveţe din nou să muncească în loc să trăiască pe
spinarea statului" (Cicero, anul 55 înainte de Cristos)! 

…Spinarea statului sau a “prostimei”, dacă încă nu s-a
înţeles că statul, mai mult ca oricând, este produsul cetăţeanului.
…Şi n-au trecut nici 150 de ani şi Traian a salvat Roma,
cucerind Dacia.

EXEMPLUL GRECIEI
Exceptând perioada antică, când grecii i-au dominat, prin

spirit - pe romani, şi până în perioada fanarioţilor - pe români,
după regalitate, şi până în 1990, niciodată România nu a fost
economic mai slabă decât Grecia; economic! şi, nu referitor la
viaţa luxuriantă…pe care i-a dat-o marile puteri, izolând-o de
URSS! 

Această paralelă care ni se prezintă stăruitor astăzi,
catastrofală pentru România, vrea să arate că în fond, acum, în
criză,  cine nu renunţă la al tresprezecelea salariu, nu reduce
salariile şi numărul nesimţit de mare al locurilor de muncă din
aparatul administrativ şi bugetar, nu are nici o şansă de revenire.
Paralela este neacceptabilă, nefiind tot una să reduci salariul
minim de la 900 de euro la 750, iar în cazul nostru, ce să mai
reduci ca să ajungi la 150 de euro!? Şi totuşi, mulţi români îşi fac
concediile în Grecia! şi în Bulgaria!…Iar grecii şi bulgarii, să nu
audă de români!...noi, care dăm amenzi, după legislaţie locală,
egale cu salariul minim pe economie! Ce trebuie să facă şomerii
şi tinerii români care au 150 de euro pe lună? dacă-i au şi pe
aceştia! Şi iar îi dăm cu munca la negru de parcă 150 de euro ar
reprezenta soluţia ideală.

Aceste paralele le punem pe seama specialiştilor (auzi, măi!)
bancari şi economişti, prostănaci-cum i-a numit domnul Iliescu,
dumnealui, neştiind de ce le-a spus aşa, dar, întărim noi, bine le-
a zis! deoarece aceştia, nu şi-au dat niciodată seama, că fără
obiect al muncii, obiect material, nu poate să existe bani
adevăraţi şi economie reală! şi de piaţă. Ori, tocmai ei au
declarat şi impus firmelor, chiar dacă aveau sau nu salariaţi, încă
din 1992, că trebuie să angajeze contabil, şi expert! Păi cum să
facem noi comparaţie cu alţii, când la noi, după anul 2000,
muncitorii, ţăranii şi inginerii au dispărut! Am intrat în Nato şi
Uniunea Europeană cu trenuri de lux importate de probă, la fel
legislaţie nouă de formă, şi fără clasă muncitoare, fără bătrâni şi
maturi de 50 de ani-majoritatea în pensie şi activi fără obiecte
ale muncii; şi nici măcar cu mâncarea noastră!nu am intrat în
UE, importând-o pe a lor!Noi cu cea mai puternică agricultură şi
zootehnie!

Acum, nu credeam vreodată să-o spun, bine că România a
urmat calea comunismului, pedalând pe forţa de muncă, iar
Grecia calea turismului - industrie producătoare de stat! Auzi
domnule să-i zici turismului industrie, când turismul, ca şi agri-
cultura, nu pot rezista impactului concurenţial fără investiţie de
stat! ştiindu-se că nimeni nu poate menţine o autonomie
financiară, îngrijind o gospodărie şi convieţuind cu impozitul
permanent dat către stat. …Să creezi o industrie a turismului
când nu există instrument de măsurat. Aşa s-a ajuns la oameni
păcăliţi să stea în munţi şi să aştepte, acumulând credite, când
vrea cineva să-i viziteze. În afară de ce s-a construit în timpul
comunismului, în folosul turismului intern şi internaţional, în
România, nu s-a mai făcut aproape nimic. De 20 de ani zicem că
lucrăm la infrastructură... Mare lucru! că ne vin informaţii pe
Internert cu oferte, când  noi nu avem după ce să stăm la odihnă,
la “reparat”…Noi, cu Mare multă, cu Munţi, cu Dunăre, cu
Deltă, cu permanent (50 la sută din structura populaţiei) miros
de oaie, de vacă, de grâu şi porumb, noi cei mai hotărâţi turişti
în sărăcia proprie…Ce turism? Faci turism când eşti perfect
sănătos, când nu te gândeşti la ziua de mâine şi nu, când eşti un
bătrân leşinat şi nu ai bani de algocalmine şi după ce să te p…şi
să te c… Păi toate ţările ăstea care fac din turism industrie, întâi
s-au perfecţionat-dezvoltat şi mai apoi cetăţenii lor au devenit

amabili cu alţii veniţi la ei în vizită! Da, şi zic acum că au tu-
rism! Că turismul, ca şi globalizarea a cuprins o lume! care nu
mai ştie pe unde să scoată cămaşa şi uite aşa îşi aşteaptă
sfârşitul! Capete de economişti, pregătite să numere boabele de
grâu la hectar sau piesele strunjite la IUCF sau IEH, sau CPL,
ole, ole, care nu mai sunt!...Săracă Fabrică de Placaj şi Mobilă,
vâlceană, care nu mai este acolo pe malul Oltului, care acum, şi
el, este o ruină! …Oltul, frate cu Mureşul! ultimul, rămânând
capitalist, celălalt devenind comunist şi salvându-şi patria prin
electrificare...

Grecii se luptă cu poliţiştii, închid bănci, dezvoltă bor-
delurile…noi radem tot ce am construit şi construim vile hoţilor
din materiale aduse cu vapoarele lor!

JUSTIŢIA ŞI 
CULTURA SĂ TRĂIASCĂ!
Cultura trebuie trăită şi făcută de către comunitate pentru ea

şi mai apoi pentru alţii, ca şi turismul, şi nu de instituţii specia-
lizate, care, doar o remarcă şi o prezintă altora ; …şi nu de ONG-
uri profesionale care sfidează legile de asigurări sociale de stat
şi denaturează munca liberă a creatorilor de frumos…Mai nou,
sloganul politic este « să devenim prin Cultură » faţă de cel
vechi şi retrograd « să avem străzi cu panseluţe şi un oraş mai
curat ». De aceea propunem, încă o dată, ca Tribunalul să
redevină  Palatul Culturii, care acum este putere în stat; şi asta,
iarăşi nu este bine, că doar, nu fără de lege este mai răspândit
decât respectul faţă de lege şi bunăcuvinţă; nu noi, judecătorii şi
procurorii, am inventat satul, unde nu se încuie nici poarta, şi
nici uşa de la casă (ca în satul românesc-indiferent de regiune);
sau ca în America, în care nu se încuie nimic-niciodată!... Şi
totuşi, să fim cel mai corupt stat, când procentul oamenilor de la
sat este egal cu cel de la oraş ?

Când dreptatea şi nedreptatea, ambele, îşi construiesc palate
şi se baricadează faţă de cetăţean, trăiesc după alte legi, atunci
soarta acestuia este pecetluită. (Gânduri din 10 05 10).

MĂSURI DE ALEASĂ
CRIZĂ!

SOS: în administraţie, în conducerea ţării, a guvernului, în
ministere, şcoli şi instituţii care lucrează cu bani de la buget, să
nu aibă acces oamenii politici. Doar în cele două Camere ale
României, Parlamentul şi Senatul, să aibă acces, căci doar aceste
două instituţii sunt formate pe criterii politice declarate. 

Am ajuns abia astăzi să constatăm, nu o criză, ci un colaps
informaţional, credem, singur în lume. Noi ne-am mai referit în
toate trecuturile asupra neidentităţii sistemului informativ cu cel
informaţional. Este un mare pericol să vorbim şi să investim în
sistemul informatic, fără să existe un sistem informaţional în
concordanţă cu realitatea; aşa s-a ajuns la crearea de zeci de mii
de locuri de muncă pentru evidenţă, impozitare, evidenţă
contabilă, supraveghere, raportare, gestiune etc.

Astăzi România, iată, nu ştie pe ce să butoneze, să accelereze
progresul, nu ştie exact nu numai numărul de votanţi, dar, ce-i
mai grav, nu ştie care este diferenţa dintre cheltuieli şi venituri…
Păi cum să ştie, dacă nu banii depuşi interesează, ci formularul
care atestă depunerea, formularul şi copia sa cât cearceaful.
Când îţi toci nervii stând la coadă ca să demonstrezi cu ştampile
şi zeci de formulare pe ce s-au dus banii… Colaps
informaţional, care ne-a dus la o nejustificată distrugere a celor
cinstiţi şi cuminţi, prea puţini de altfel, cu dare de mână la buge-
tul de stat, la plata de datorii, de rate… Credem, că trebuie
impozitat banul atunci când este el circulat, şi nu când se
completează hârtia formular. Este o greşeală impozitarea banu-
lui de mai multe ori. Nicăieri în lume, nu se munceşte atât de
mult în munca de casier pe consola de calculator, de inspector
financiar. Da, nu avem sistem informatic real! şi mai rău, nici
sistem informaţional. Trebuie, Europa, să ne renască, să ne
reeduce, să învăţăm mai înainte adunarea şi scăderea şi mai apoi
extragerea rădăcinii pătrate…Vedeţi, de asta se insistă atât de

mult pe Educaţie!...ca să devenim, şi mai needucaţi! precum
atunci când vrei să nu rezolvi ceva şi înfiinţezi o comisie! …
Revoluţia, în loc să se limiteze la Nicolae Ceauşescu, ciracii săi
şi la partidul unic, s-a năpustit feroce asupra poporului român,
să-l distrugă! (12 05 10)

CAPITALISM DUPĂ
SOCIALISM?... 

IMPOSIBILĂ ÎNTOARCERE!
Capitalismul şi economia de piaţă, nu mai există de când ger-

manii şi francezii s-au unit sub umbrela Producţiei Oţelului, în
1957. Revoluţiile comuniste, revoltele, războaiele mondiale,
supermarchetele sunt cele care au schimbat lumea, şi această
perioadă, nu are o vechime mai mare de o sută de ani. 

Agonia capitalismului şi economiei de piaţă au fost preluate
de aşa zisele state foste comuniste de la statele superdezvoltate
care, după al Doilea Război Mondial, treceau la…socialism. Din
această cauză a existat o alianţă URSS-SUA şi, după 1990,
Ungaria a păstrat partidul comunist aflat la guvernare, ca de alt-
fel şi URSS-ul, amândouă, trăind în miza schimbărilor radicale
ce aveau să vină în viitor, dar nu a fost aşa… România le-a dat
peste cap socotelile, fiindcă, încă din anii 50, în fond, la noi se
practica aceeaşi politică ca a Franţei şi Germaniei (mai mult a
Germaniei-totuşi, am fost aliaţii lor) industrial şi cultural, şi tot
ca atunci, România nu a dorit să se mai supună URSS-ului... 

Serviciile secrete sovietice, încă, dominând în România  sau
multiplii lor agenţi (aceasta fusese miza retragerii armatei so-
vietice, în 1958) au produs haosul, au distrus baza capitalistă
(capitalul promovat pe forţa de producţie, deja repartizat, în
1986, salariaţilor din producţie), întârziată ceva - ce e drept; au
promovat turismul-ca industrie-un lucru extrem de fals, acesta,
neavând motor intern, ci unul împrumutat-stricat -au promovat
incompetenţa prin promovarea tineretului neexperimentat; au
promovat o şcoală fără practică; apoi, au venit specialiştii noştri,
cu studii de scurtă durată şi pe bani grei la Londra şi
Washington… Să laşi un popor pe mâna artiştilor din uniuni de
creaţie şi locuri de muncă subvenţionate!...pe mâna noilor
încadraţi, nici măcar cu studii la seral-ca juriştii din ultima
perioadă comunistă (la seral, trebuind să munceşti undeva); a
noilor profesori şi doctori din ABC universitar privat sau
decăzut de la stat, unde plata lor a venit din vânzarea terenurilor
copiilor de ţărani…şi altele, înseamnă crime majore ! 

S-a inventat certificartul de competenţă, obţinut pe « da » şi
« nu » ca la şoferii de grupa B. Am ratat intrarea în prima lume,
a producătorilor, în care eram până în 89, rămânând în cea fără
de speranţă, a consumatorilor şi a vaccinatului forţat…Păcat.
Imediat după 90 puteam spera la inversul acestor lucruri (16 05
10)

GÂNDURI DIN URMĂ, ADUNATE!
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