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CONCERT EXTRAORDINAR LA
FILARMONICĂ DE ZIUA IMNULUI
NAŢIONAL: FLORIN TOTAN, IOANA
LUPAŞCU şi LUCAS MOLINA

GROUND ZERO
ART GALLERY-INTERIOR DESIGNER

SALT MINE OCNELE MARI

Petre CICHIRDAN
hiar dacă am ales pentru ziarul nostru concertul de
luni seară, 29 iulie 2013, la care am fost de faţă şi
în care, pe scena Filarmonicii din Râmnicu Vâlcea, au
evoluat orchestra simfonică dirijată de Florin Totan,
concertmaistru Meda Stanciu,
Ioana Lupaşcu-pian şi Lucas
Molina-Argentina-dansator de
flamenco într-un concert
„Tango şi Flamenco-Foc şi
Pasiune”, vom începe prin a
remarca spectacolul din 28
iulie în care, pe aceeaşi scenă,
Corul Academic « Eufonia »
condus de Mihail Ştefănescu a
impresionat publicul spectator
printr-un buchet de „Bijuterii
corale” avându-i compozitori
pe A. Orhwall, P.I Ceaikovski,
N. Ursu, Gh Danga, Gh
Şoima…informaţie preluată
din cuvântul de deschidere al dirijorului Florin Totan în
concertul de luni seară…
Finalul spectacolului, cu suita „Zorro-Pas de deux”, a
fost atât de convingător executat de cei trei protagonişti:
pian, orchestră şi dansator-cum spunea în deschidere şi
Florin Totan: un spectacol sincretic-muzică-dans şi teatru
scenic, încât am plecat din
sală, la sfârşitul suitei şi bisului, cu mintea şi inima pline de
muzică contemporană-nouă, o
senzaţie asemănătoare având
şi la concertul de acum câţiva
ani când Libertangoul lui Astor
Piazzolla făcea furori pe scena
vâlceană…Eroul concertului
de luni seară, neanunţat, dar
rezultând a fi ... „extraordinar”, a fost, fără îndoială,
Florin Totan care a condus o
orchestră care, iarăşi, pentru a
câta oară, s-a depăşit pe sine-absolut toţi: corzi şi instrumente de suflat, şi care a tras după sine (foarte greu în
acest sincretic), mobilizându-i pe cei doi parteneri de
lucru: un „pianoforte” de zile mari şi un dansator de flamenco expresiv şi bine ancorat întratâtea armonice ale

sunetului; dirijorul, sigur pe formula compoziţiei structurii
concertului, de el aleasă, a produs o premieră la Râmnicu
Vâlcea, solicitând publicului să-şi schimbe atitudinea
participativă în sala de concert… A avut şi şansă, pentru
prima dată sala a fost plinăun public de calitate care nu
prea vine la concert, care nu
vine cu forţa, şi care atras
de ritmurile sudamericane,
expuse vizual pe afiş, vrând
să se destindă real în zi de
sărbătoare, gratuit, a umplut
sala…Da, un public inteligent! Ne-au uimit copiii,
tinerii numai ochi şi urechi!
de ce? fiindcă Florin Totan,
părăsind orice inhibiţieexperienţa îi dă dreptul, le-a
explicat ce se va întâmpla
pe scenă şi i-a îndemnat,
dacă au plăcere, să se exprime!...ca în lumea bună a muzicii unde arta a devenit formă de viaţă şi la care sunt
îndemnaţi să participe cât mai mulţi! „Ca în Germania
fraţilor, unde, deşi spectatorul poartă smoching, dacă are
plăcere-în ton cu cei din jur-atunci el poate să bată din
palme, din picioare sau/şi
fluieră…”
Aţi observat că am început cu finalul, „Zorro-Pas de
deux” fiindcă am avut de a
face cu o muzică elaborată,
muzică nouă, contribuţie
sud americană-argentiniană,
în care auzim influenţele
tonalităţilor
unui
Şostakovici sau Haciaturian,
şi în care tangoul are puternice ecouri, cum spuneam şi
mai sus, Astor Piazzolla
aducându-l în prim planul
muzicii culte…Contribuţie
şi românească, Sergiu Pobereznic, compozitorul, fiind un
român plecat în 1978 la Londra, urmându-şi tatăl, şi care
s-a afirmat la Royal School în arta dansului, în 1990,
devenind prim balerin la Londra, apoi coregraf. Din nou a

(continuare în pag.2)

„L’ARTE e l’unico collante tra i popoli e le realta’ storiche. Senza ARTE
l’uomo non esiste.”
(„ARTA este unicul liant între popoare şi, realitate istorică. Fără artă omul
nu există.”)

L

a Salina turistică de la Ocnele Mari pe
data de 06 07 13 a avut loc vernisajul
unei expoziţii unicat în România, cum a numito părintele Petre Veţeleanu, intitulată „Ground
Zero-Art gallery” şi care s-a constituit dintr-o
înţelegere a preotului Petre Veţeleanu şi directorul Salinei-Marius Tănăsie, şi Luise Pierluigi
acţionar al acestui mare proiect-de întindere
mondială care este „Ground Zero”. curator al
marelui critic Vittorio Sgarbi. Vernisarea a a
avut loc prin prezentarea exponatelor
(aparţinând mai multor galerii particulare) de
către criticul de artă dr. Giorgia Cassini, director artistic al Bienalei de la Veneţia, pavilionul
Italiei, 2011, director artistic în Fundaţia
Guggenheim (din prezentarea pr Petre
veţeleanu), şi curator al marelui critic Vittorio
Sgarbi. Întreaga floare a culturii vâlcene a fost Raffaella Maron
prezentă la acest vernisaj, dată fiind prezenţa în
expoziţie a unor nume grele ale artei moderne
contemporane şi pentru prima dată prezentate
în România. Pe lângă artiştii străini au expus şi
reprezentanţi ai artei contemporane româneşti,
cazul pictorilor Constantin Neacşu şi Vasile
Tolan sau a sculptorului Mihai Ţopescu.
Trebuie să remarcăm că genul de artă expus,
aşa cum şi altădată remarcam pentru lucrări
Mario Schifano
similare, aparţine designului interior,
caracteristică afişată şi în genericul
expoziţiei… Surprinde însă rafinamentul
exprimării artistice, sensibilitatea, mai ales în
cazul sculpturilor, care, bucurându-se de tridimensionalitate, apelând şi la simbolul pictural
(iată! de câte ori apare la semnătură: „Pittoscultore”) face ca lucrarea să se bucure de
potenţial! să completeze pozitiv golul creat în
contemporaneitate de lipsa produsului omului
faber. Arta picturii, ea însăşi, arătând că pierde tot mai mult teren, sigur, dacă
nu considerăm că şi pictorrii expuşi au apelat la o grafie din ce în ce mai
ambientală ca să sugereze tocmai acele goluri…Designul în general, care se
afirmă la noi, puternic, cam prin 1970, dezbătându-se tot prin laboratorul de
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CONCERT EXTRAORDINAR...

punctat Florin Totan, invitând-o pe Ioana Lupaşcu săl prezinte pe Pobereznic; Ioana Lupaşcu, pianistă de
forţă, şi delicată (senzuală-vezi interpretarea din
„Tango 3D” în care face un cuplu mai mult decât inspirat cu Lucas Molina! pe fondul muzical al şlagărului
„Mon Amour”, prelucrare-orchestraţie de Sergiu
Pobereznic), îl prezintă pe acesta!
Programul a început cu cuvântul de prezentare al
dirijorului Florin Totan (care a anunţat un spectacol
sincretic), utilul său dialog cu sala, care, a reacţionat
imediat-într-o ordine-manieră nemaiîntâlnită, urmat
fiind de interpretarea orchestrei simfonice a Tangoului
argentinian orchestrat de Smirnoff.
„Concertul din această seară ar putea fi
declarat Portret componistic” a anunţat Florin Totan,
spunând că mai multe lucrări sunt compuse ori
orchestrate de Sergiu Pobereznic, „un compozitor
complet necunoscut nouă”…Urmează Tango 3D o
compoziţie în care începutul şi sfârşitul este motivul
principal din şlagărul „Mon Amour”…O lucrare plină
de sensibilitate la care între cele două extreme, început şi final, îşi fac loc ritmurile îndrăcite ale tangoului

celebru atât de bine relifate! (iată ideea de 3D) de pianul forte şi de o orchestră care „prinde” alură de bandoneon!
Florin Totan îşi justifică dorinţa de a avea un
public participativ-dată fiind sintagma „Foc şi
Pasiune”, de pe afiş, interpretând cu „cavalerism” un
fragment din spumoasa uvertură din opera „Carmen”
de Bizet, publicul, arătând de această dată, că ştie să
aprecieze şi muzica, dar şi interpretarea ei, pe măsură.
Urmează „Noapte la Buenos Aires”, o schiţă muzicală
sentimentală-caun duet: pian şi balerin, scena intrând
în semiîntuneric şi protagonişti fiind Ioana Lupaşcu şi
Lucas Molina-dansatorul de flamenco…Emanuel de
Falla, „Dans ritual al focului”, şi orchestra cucereşte
din nou inima publicului!
Concertul se va încheia (spre regretul tuturor spectatorilor-copii, tineri şi bătrâni) cu suita „Zorro”, partea „Pas de deux”, din care se va acorda şi un bis, dar
despre aceasta am scris deja la începutul comentariului la unul dintre cele mai frumoase şi valoroase şi
utile manifestări ale verii, aşteptând toamna când se
va relua stagiunea muzicală…

creaţie din Pangrati, al sculptorului Lucaci-în dialog cu
Iulian Creţu, este mai bine configurat în sculptură, aşa
cum se vede şi în expoziţia lui Luise Pierluigi, în desen
şi culoare suferind de lipsa celei de-a treia dimensiuni.
Deschizându-se expoziţia, montându-se şi etichetele de definire a exponatelor, spaţiul repartizat în
Salina turistică, afectat din start de întuneric, devine
unul straniu, accentuat şi de lipsa luminii suficiente şi
filtrate, proiectată pe lucrări, cartonaş (doar galben)
Francesco Gonzaga
arătat organizatorului, care nu a înţeles că răceala
naturală din salină nu dă deloc bine cu lipsa de lumină,
spot luminos proiectat asupra orice ai expune. Spaţiu straniu-celebral amorf-mai ales
la craniile pictate şi încondeiate, aparţinând pitto-scultorului Raffaella Maron…Şi
pictura lui Constantin Neacşu a suferit de lumină, altfel, conaţionalul nostru sintuându-se bine la acest capitol al designului interior, poate şi din faptul că Neacşu

încearcă detaşarea din cele două dimensiuni. Exceptând violentele tuşe de roşu ale
tabloului lui Mario Schifano sau roşu opac al lui Lucio Fontana, care omoară spaţiul
negativ din jurul lor, situându-se mai pozitiv, ca imagine, ceilalţi pictori sunt înghiţiţi
de întunericul nociv din mină…Tare mi-e teamă că ei nu rezistă nici la lumină!...Să
mai remarcăm figurinele cabaline, da, atât de specifice designului interior, liniştitor,
care poartă semnătura lui Francesco Gonzaga, dar şi cele mai puţin liniştitoare precum portretele lui Michele Ormas. O lucrare specifică acestui design, fără îndoială şi
foarte frumoasă, rămâne lucrarea în sticlă a lui Gian Genta. Iar pentru spaţii deschise
căutătoare de lumină, gen Benjamin Fuller, lucrările lui Su Kyung Lee sunt numai
potrivite…Sigur am lăsat la urmă lucrarea provocatoare a lui Giorgio di Chirico,
simulând un fel de rezervaţie a spiritului, un fel de nedorit efect de seră, obiect
minuscul, care chiar reprezintă simbolul artei de azi, în care opera este din ce în ce
mai adumbrită sau nu de pălăria numelui…Dar ceea ce ne-a plăcut cel mai mult pe
site-ul acestui proiect Ground Zero este sintagma afişată sub titlu şi care se regăseşte,
în alţi termeni, în chiar Manifestul lui ECOSTAR 21… ecologia ştiinţei şi artei în
secolul 21…pe care îl vrem, toţi, cât mai rezistent în vreme!

UN OM DIN NEGURĂ
E

ra în toamna anului 1959. Nu pot preciza data pentru că nam crezut că voi mai avea vreodată dreptul la anumite
amintiri. În perioada aceea eram internat în puşcăria de la Piteşti,
secţia a patra, camera 53, condamnat la 23 ani. Nu putea fi numită,
celulă. Celula (aşa cum ştiam noi, şi, poate că aşa mai este numită
şi astăzi), însemna o cameră strâmtă, pentru o singură persoană.
Aceea de care îmi amintesc avea cincizeci şi trei mp, deci, era o
cameră mare, dreptunghiulară, cu 29 de paturi de fier-cazare.
Prin luna noiembrie (cine mai ştie ziua!), ne-a fost adus un
„duşman al poporului”, aşa cum ne categorisea măria sa securitatea
„noastră" şi mult umanul regim „ales de noi", comunist.
Cel adus avea părul şi mustaţa complet albe, statură atletică,
părea şi poate chiar era înalt.
Tânărul de lângă mine, am impresia că eram de o vârstă, a
exclamat surprins „Generalul”!. „Ce general?” am întrebat.
„Generalul Teiuşanu” mi-a răspuns cu un glas care adunase în el
respect şi iubire în acelaşi timp. S-a îndreptat către general cu
decenţa cuvenită, iar după ce acesta l-a recunoscut, i-a acceptat ca
un fiu, îmbrăţişarea. Erau, la urma urmei, consăteni din comuna
Viişoara, judeţul Olt. Amândoi „duşmai”. Li se reproşa „infidelitatea” faţă de ţară. Fiecăruia în felul lui. Era singura infidelitate pe
care nici unul dintre cei fără nume acolo, n-o recunoştea.
Generalul nu mai avea mâna dreaptă din cot. O pierduse în
primul război mondial, chiar la început, în 1916, în timpul luptelor
de la Jiu. Iar în luptele de la Mărăşeşti, cu braţul nevindecat complet, a luptat ca voluntar, conducăndu-şi compania până la sfârşitul
conflagraţiei. Era invalid de război. După încheierea ostilităţilor a
îndeplinit mai multe misiuni. Cel mai mult timp a activat ca ataşat
militar al ambasadei române în S. U.A. Scria cu mâna stângă şi vorbea la perfecţie engleza, franceza şi germana. Îmi amintesc că de

multe ori a corectat profesori de engleză şi franceză care ne ţineu
cursuri de limbi străine. Intervenea când socotea că s-a făcut vreun
dezacord sau când vreo expresie era tradusă sau interpretată greşit.
O făcea cu multă bunăcuviinţă, având nu numai acordul profesorilor, ci, rugămintea lor ca s-o facă ori de câte orie va fi nevoie, pe
motivul că era singurul dintre noi care trăise efectiv în mijlocul unor
colectivităţii vorbitoare curent ale acestor limbi.
Ne-a povestit mult despre America, despre diaspora română de
acolo, despre civilizaţia şi cultura altor popoare, având în vedere că
prin natura funcţiilor sale intrase în contacte multe şi diverse. Avea
un deosebit spirit de observaţie şi o permanentă dorinţă de a învăţa.
La 76 de ani câţi avea în 1959, făcea gimnastică în fiecare
dimineaţă, îşi rezerva mult timp îngrijirii podoabei sale, mustaţa, pe
care o purta răsucită. Era foarte amabil şi avea capacitatea de a se
face folositor în cele mai diverse împrejurări, încercând şi reuşind
să procedeze în aşa fel ca nu cumva să crezi că i-ai rămas dator cu
ceva. Cel mai mult însă, îi plăcea să răspundă la întrebări, să fie
solicitat la rezolvarea unor probleme cu grad ridicat de dificultate.
Ii plăcea de asemenea să povestească şi-mi amintesc cât de multe
ne-a povestit despre Ecaterina Teodoroiu, pe care o cunoscuse atât
în timpul luptelor de la Jiu, cât şi în timpul celor de la Mărăşeşti. În
ziua de Crăciun a anului 1959 s-a întâmplat ceva grav şi care putea
să aibă un sfârşit tragic. Între general şi gardianul care era de serviciu pe secţie a izbucnit un conflict în timpul mesei de prânz. Nu neam dat seama dacă fusese regizat sau nu. La insulta gardianului,
generalul a răspuns cu demnitate. Reacţia gardianului a fost tipică.
L-a lovit cu pumnii pe general l-a umplut se sânge şi i-a rupt doi
dinţi. Generalul a cerut să fie dus la comandantul închisorii. Nu a
fost dus dar a venit comandantul în cameră. Nu putuse fi oprit.
Comandantul, un maior de securitate, nu mai ştiu cum se

numea, a luat apărarea gardianului, cerând generalului să ia poziţia
drepţi în faţa lui. Răspunsul a venit prompt: „eu sunt general şi ţara
mi-a acordat acest grad pentru faptele de pe câmpul de onoare, tu
eşti maior pentru josniociile pe care le acoperi aici, în spatele unor
ziduri, tu ar trebui să stai drepţi în faţa mea”.
Generalul a fost pedepsit cu 7 zile de arest sever. Arestul se executa în nişte celule foarte mici, neîncălzite şi fără paturi. Seara la ora
10 se aducea o saltea, care era luată la ora 5 dimineaţa. În restul timpului se stătea în picioare. La două zile se distribuia hrană caldă, în
rest, câte 100 gr. pâine şi o cană cu apă pe zi.
După 5 zile generalul a fost adus în cameră pe o pătură,
inconştient şi îngheţat. Toţi am crezut că este mort dar când s-a constatat că este încă viu, a fost dezbrăcat de către doi medici
deţinuţi(R. V şi S. C.) din aceeaşi cameră, întins pe un pat într-un
spaţiu mai liber şi frecţionat cu apă rece şi săpun din creştet până-n
tălpi. De medicamente nici nu putea fi vorba. A fost apoi acoperit
cu haine ale altor deţinuţi şi lăsat să doarmă singur într-un pat.
Dimineaşa, cînd ne-am trezit, generalul îşi făcea obişnuita-i
gimnastică. A mulţumit respectuos celor doi medici care l-au readus
la viaţă.
Când s-a făcut numărătoarea deţinuţilor, unul dintre gardieni a
exclamat cu ţâfnă: „N-ai murit bă!”. Generalul a clătinat din cap
cu compătimire: „Nu mor caii când vor câinii”! Auzeam pentru
prima oară această sintagmă. Apoi parcă a devenit parolă naţională.
Aşa l-am cunoscut pe generalul Teişanu, erou în primul război
mondial, apărător cu arma, cu mintea şi sufletul, al gliei strămoşeşti,
care deodată, ca atâţia alţii, neştiuţi, pentru slugile preaplecate ale
Moscovei (aceştia adevăraţii trădători de neam şi vânzători de ţară)
devenise duşman. Dumnezeu să-l odihnească în cerul său, neînduplecat şi demn, cum odihneşte în amintirea mea de tînăr deţinut pentru aceeaşi infamantă şi infamă „ vinovăţie ".

Toma STANCIU,
Voineasa, august, 1996

Iulian Comănescu şi-a sărbătorut ziua de naştere la Asociaţia Seniorilor
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imp de trei zile (19-21 iulie 2013), Cetatea Băniei şi Bârca
copilăriei sale au fost capitala românismului, a muzicii şi
poeziei. La împlinirea a şaptezeci de ani de la naşterea ilustrului scriitor şi om politic, Adrian Păunescu, Liga Culturală pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni, Fundaţia Culturală „Iubirea”, Fundaţia
Constantin şi Mişcarea de Rezistenţă (condusă de Marius Tucă), în
parteneriat benefic cu Primăria municipiului Craiova, Consiliul
Judeţean Dolj şi Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova
au organizat prima ediţie a Festivalului Internaţional „Adrian
Păunescu”. Dar, trebuie să spunem din capul locului că sufletul acestui festival a fost familia scriitorului: copii Ana-Maria şi Andrei şi
soţia, Carmen. Spunem acest lucru, dintru început, având în vedere,
de pildă, Zilele „Marin Sorescu”, organizate tot la Craiova, şi la care

Bârca, bustul Poetului, opera sculptorului Al. Deacu, moment în care
s-au rostit emoţionante cuvinte de către primarul comunei, Marin
Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, Petre
Gigea, primarii din comunele care au deja bustul său (Boldu,
Dumbrăveni, Alba etc.), Angelica Stoican a cântat „Cântecul
Mareşalului”, pe versurile poetului, iar elevii liceului din localitate au
prezentat un reuşit program artistic în faţa unui numeros public local.
S-a vizitat, în continuare, casa părintească şi, apoi, crama „Domeniile
Coroanei” de la Segarcea (principalul sponsor)).
Seara, în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” au fost
lansate vol. „Maluri de Prut” (o antologie din poeziile poetului dedicate Basarabiei, editată la Chişinău de editura „Ştiinţa”, prefaţată de
acad. Gh. Duca şi acad. N. Dabija), prezentat de V. Grozavu şi Gh.

La 70 de ani de la naştere

Simion (din juriu au făcut parte: M. Cimpoi, Victor Crăciun, V.
Tărâţeanu, I. Brad, Viorel Cosma, Eugen Doga, N. Dabija, Tudor
Nedelcea, Andrei Păunescu, Adam Puslojici Eusebiu Ştefănescu,
Carmen Păunescu) a anunţat fericiţii câştigători ai acestui concurs (sau înscris aproape 300 de concurenţi) care şi-a propus „să acorde o
şansă scriitorilor care încă mai cred că talentul nu este un defect, ci o
armă împotriva degradării generale la care asistăm de atâta vreme
încoace. Pentru că Adrian Păunescu a refuzat mereu îngrădirea
libertăţii de exprimare”.
Marele premiu, înmânat de Marius Tucă, a fost acordat scriitorului gorjan Adrian Frăţilă (n. la 6 martie 1950, autorul vol.
„Echinocţiul de fiecare zi”, 1974, „Vânător înzepezit”, 1983, „Carte
pentru învăţat alfabetul minunat”, 1986, „Şmecherici”, 1996, „La
arat văzduhul”, 1996, „Restanţier la primul meu mileniu”, 2011).
Premiul special a fost acordat lui N. Dabija, premiul I, Geo Ciolcan,
premiul II, Ioan Nicoleta Dopu, premiul III, Gh. Oproiu, cele trei
menţiuni fiind atribuite unor tineri scriitori.
Ultima zi a fost consacrată atribuirii numelui Adrian Păunescu
unei străzi din Craiova ( toate cheltuielile legate de schimbările din
Prini), „De la Bârca la Vien şi înapoi” (ediţie necenzurată) prezentată cărţile de identitate ale locatarilor fostei străzi „Deva” vor fi suportate
de N. Arsenie şi albumul „Adrian Păunescu 1943-2013”, o excelentă de administraţia publică locală, gest demn de apreciat!) şi a bustului
realizare documentară şi artistică (apărută la Editura Semne, condusă poetului de pe Aleea Personalităţilor (inaugurată de Fundaţia Scrisul
de Sanda şi Şt. Dulu), ca un „omagiu adus memoriei Poetului la data Românesc în parteneriat cu Primăria Craiovei, în 2005), alături de
când ar fi aniversat 70 de ani de la naştere”. Albumul a fost realizat bustul prietenului său, Marin Sorescu. Preşedintele Ligii Culturale,
de Cristiana Crăciun, Victor Crăciun, Tudor Nedelcea, Ana-Maria Victor Crăciun şi primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, au fost
Păunescu, Andrei Păunescu, Carmen Păunescu, dar rolul de „furnică- moderatorii acestui eveniment, la care vorbitorii s-au adresat unui
regină” l-a avut Cristiana Crăciun. Volumul a apărut cu sprijinul numeros public. A impresionat cuvântul lui Hajdu Gyözö, „etnic,
financiar al Bibiliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din maghiar şi patriot român”, care a comentat cu subtilitate mesajul conCraiova (director prof. dr. Lucian Dindirică) şi editat sub egida Ligii temporan al poeziei „Capul de la Torda” („Unde au fost românii?
Culturale pentru Unitatea Românilor de
Totuşi, unde sunt românii?”). În aplauzele
Pretutindeni. Este o lucrare de excepţie,
auditorului, Victor Crăciun a respins propîmbinând fotografii din arhiva familiei, ale
unerea lui Emil Boroghină ca Festivalul
Ligii Culturale sau ale autorilor, cu un cuvânt
Internaţional „Adrian Păunescu”, ca şi
înainte, „Portret neconvenţional”, semnat de
Festivalul „Marin Sorescu” sau Zilele „I.D.
Eugen Simion şi prefaţa lui Victor Crăciun,
Sîrbu” (propuse de Eugen Simion) să fie
„Recunoaştere şi recunoştinţă”. Urmează cap.
organizat din doi în doi ani, în alternanţă cu
„Din cronica vieţii şi activităţii” şi „În
Festivalul W. Shakespeare. Înainte ca un
amintirea contemporanilor”: Nichita Stănescu,
grup de tineri folkişti, coordonaţi de
Al. Piru, Z. Stancu, Mircea Eliade, Marin
Mădălina Amon, să prezinte un spectacol
Preda, Amza Pellea, M. Ungheanu, Marin
muzical omagial, a vorbit, profund
Sorescu, N. Manolescu, Cella Delavrancea, G.
emoţionată (care, împreună cu mama sa,
Dimisianu, O. Paler, E. Barbu, Şerban
Carmen, poartă încă doliu după aproape trei
Cioculescu, I. Brad, Ioan Alexandru, Ana
ani!), Ana-Maria Păunescu: „Sunt foarte
Blandiana, Gh. Tomozei, Fănuş Neagu, L.
emoţionată. Mă bucur că împreună am reuşit
Ulici, Dinu Săraru, Moses Rosen, N.
să încheiem cu bine acest festival
Steindhardt, C. Noica, Gr. Vieru, Nestor
internaţional, care sunt sigură că nu se va
Vornicescu, A. Puslojici, Fănuş Băileşteanu, I.
opri aici, pentru că tatăl meu merita şi acum,
Miloş, D.R. Popescu, Antonie Plămădeală, Şt.
şi în anii următori, să ne aducem aminte cine
Andrei, Mircea Chelaru, Tudor Gheorghe, N.
a fost. Merită să-i cinstim amintirea, merită
Dabija, N. Breban, A.D, Rachieru, Dan
emoţiile noastre, strada cu numele său, busOlguţa Vasilescu şi Ana
Zamfirescu, Răzvan Theodorescu, V.
turile care s-au dezvelit. În primul rând,
Maria Păunescu
Tărâţeanu, I.Iliescu, Tudor Nedelcea, V.
merită să-i recităm poezia şi să-i cântăm verGrozavu, Petre Gigea, Ov. Ghidirmic, I. Prioteasa, Cristiana Crăciun, surile, să ne aducem aminte de el aşa cum a fost: iubitor de Craiova,
M. Barbu, Th. Codreanu, L. Dindirică, Viorel Dinescu, Antonie de Oltenia, de Ardeal şi de ţară”.
Solomon, Marian Popa, Lia Olguţa Vasilescu etc., etc.
În încheierea festivităţilor dezvelirii bustului, Victor Crăciun a
Au mai vorbit despre scriitorul omagiat: Ov. Ghidirmic, Petre mulţumit oficialităţilor şi familiei Păunescu şi „alături de această
Gigea-Gorun, N. Dabija, V. Tărâţeanu, Mihai Cimpoi, Hajdu Gyözö, mulţumire, aşezăm gândul curat că aici, la Craiova, va continua să
Marius Tucă. Moderatorul acţiunii, Eugen Simion, a subliniat existe spiritul lui Adrian Păunescu, aşa cum a fost el, cu întreaga
meritele literare ale scriitorului, elocinţa sa (în contrast cu cei care dăruire pentru Oltenia”.
„urâtesc, jupoaie” limba română), implicarea Omului Păunescu în
Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu” s-a încheiat cu un
rezolvarea unor nedreptăţi ( a intervenit la regretatul Cornel Burtică spectacol de poezie şi muzică folk, pe versurile poetului, susţinut de
ca vol. 2 din „Scriitori români de azi” să nu fie dat la topit, l-a sprijinit Nicu Alifantis, Mădălina Amon, Octavian Bud, Cristian Buică, Raul
în obţinerea de fonduri pentru facsimilarea celor 38 volume de man- Cârstea, Emeric Imre, Vasile Mardare, Valentin Moldovan, Mihai
uscrise eminesciene, împreună au colaborat la instituirea Napu, George Nicolescu, Andrei Păunescu – trupa „Totuşi”, Magda
„indemnizaţiei de merit” şi a Zilei Culturii Române etc.). Adrian Puskas, Evandro Rosetti, Victor Socaciu, Vasile Şeicaru, Mircea
Păunescu ( ca şi Andrei Păunescu) a fost studentul, apoi doctorandul Vintilă. (Regretabilă pentru spectatori absenţa lui Tudor Gheorghe).
lui Eugen Simion cu o teză despre generaţia 60, văzută din interiorul
Adrian Păunescu există, cum a menţionat fiica sa, Ana-Maria. Nu
ei.
mai este acea voce în Parlamentul României, nu mai există Omul atâA urmat momentul mult aşteptat: decernarea de primii. Întâi, Lia tor înfăptuiri artistice umane, dar există spiritul său, dătător de
Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a înmânat plachete lui Hajdu speranţe şi călăuză postmortem.
Gyözö, N. Arsenie, Ştefan Andrei, Ferenc Füredi (traducătorul
Şi, totuşi, cât de mult ne lipseşte Adrian Păunescu!
maghiar al poeziei „Capul de la Torda” ), basarabenii, prin V.
Grozavu, au acordat familiei, monede de aur şi argint (emise de
P.S. Merită să felicităm postul craiovean GTV (condus de Cosmin
Banca R. Moldova) familiei Adrian Păunescu şi primarului Craiovei, Gagiu, absolvent de Teologie, care a transmis (şi retransmis) întreaga
iar Sindicatul Cadrelor Militare disponibilizate a acordat familiei o desfăşurare a Festivalului.
diplomă de recunoştinţă pentru „mareşalul poeziei române”.
Foto: Marin Smarandache
Preşedintele juriului Concursului Internaţional de Poezie, Eugen

ADRIAN PĂUNESCU OMAGIAT LA
CRAIOVA ŞI BÂRCA
Tudor NEDELCEA
nu s-a reuşit participarea întregii familii Sorescu, motiv pentru care
casa autorului „Liliecilor” de la Bulzeşti, construită din banii săi şi pe
care şi-a dorit-o casă memorială, este disputată patrimonial de familie, în timp ce ploaia pătrunde încet şi sigur în interiorul ei. AnaMaria, Andrei şi Carmen au făcut ca Adrian Păunescu să nu intre în
conul de umbră, aşa cum, din păcate, se întâmplă cu alţi doi mari scriitori: Ioan Alexandru şi Marin Preda. Apreciem la modul superlativ
eforturile legistice şi financiare ale familiei şi instituţiilor organizatoare, dar trebuie să subliniem, câteodată, absenţa nejustificată a conducerii filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor ( Adrian Păunescu a fost
scriitor, timbrul literar pentru cărţile sale a îmbogăţit financiar Fondul
literar) de la acest eveniment literar (absentează cu perseverenţă şi la
Zilele „Marin Sorescu”) şi a Direcţiei de Cultură Dolj ( prezentă doar
în ultima zi prin directorul ei).
Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu” a debutat pe 19 iulie
în sala de festivităţi a Primăriei Craiova, cu o incitantă sesiune
solemnă, un micro Congres al Spiritualităţii Româneşti, pe care l-a
condus Adrian Păunescu. A avut acest caracter de micro Congres nu
numai prin faptul că a fost moderat de prof. dr. Victor Crăciun,
preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni (ligă care organizează şi Congresul Spiritualităţii
Româneşti), dar şi prin participarea internaţională a românilor din
ţară şi de pretutindeni, din Basarabia (acad. Mihai Cimpoi, acad.
Nicolae Dabija, prof. univ. V. Bahmaru, prof. univ. V. Grozav, prof.
univ. Gh. Prini etc.), Bucovina (acad. V. Tărâţeanu), Bulgaria (Ivan
Alexandrov), Serbia. Din ţară au onorat acest festival şi pe Adrian
Păunescu în mod special: gen. Mircea Chelaru, scriitorii: N.
Georgescu, Doina Rizea, Viorel Dinescu, Mihai Sultana Vicol, Hajdu
Gyözö, prof. univ. Ilie Cristescu, ec. Ioan Botezan etc.
Primarul Craiovei, prof. dr. Lia Olguţa Vasilescu, a precizat că
Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu” se înscrie în cursa pentru
ca Bănia să poată deveni, în 2021, capitală culturală europeană: „La
câţiva ani de la trecerea în veşnice a marelui Poet Adrian Păunescu
continuăm să ne purtăm ca şi cum ar fi printre noi. Evocăm poetul,
autorului «Imnului Craiovei», pe care mulţi încă îl cântă. Îmi doresc
ca acest festival să devină unul de tradiţie pentru Craiova. Pentru noi,
Adrian Păunescu nu va rămâne doar o statuie sau un nume de stradă,
el va rămâne întotdeauna copilul rebel al Olteniei”.
În acelaşi ton cu edilul şef al Băniei, preşedintele Consiliului
Judeţean, Ion Prioteasa, coleg de partid cu omagiatul, a mărturisit că
având „privilegiul de a-l cunoaşte, de a împărţi cu el momente prietenoase, de a asculta, de multe ori până târziu în noapte, trăirile acestui suflet tumultos şi a vedea bucuria cu care se dăruieşte celor din
jur, nu pot şi nu voi vorbi despre Adrian Păunescu la trecut. Sunt
personalităţi care, prin energiile pe care le descătuşează, prin felul în
care smulg destinele semenilor de pe orbitele mărunte ale cotidianului, proiectându-le către împlinire, evadează din graniţele strâmte ale
timpului. De aceea spun că Adrian Păunescu este: Mişcarea culturală
care ia naştere la Craiova, odată cu această primă ediţie a festivalului
internaţional care îi poartă numele, este cea mai bună dovadă că
flacăra poetului arde în continuare”.
Au mai vorbit în sala Primăriei, rostind cuvinte de pioşenie: N.
Georgescu, V. Tărâţeanu, V. Grozavu, Ivan Alexandrov, Tudor
Nedelcea M. Cimpoi, Ilie Cristescu, Mircea Chelaru, N. Dabija.
A doua zi, de Sfântul Ilie, ziua sa de naştere, a fost dezvelit la
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4 CULTURAvâlceană
PAUL TEODORESCU LA CĂLIMĂNEŞTI
Gheorghe MĂMULARU

P

francezi au abandonat, rămânând numai maiorul Paul
Teodorescu cu ghidul, care, prin mersul pe gheţari, au ajuns pe
cel mai înalt vârf de munte al Europei. Această temerară acţiune
este consemnată în „Cartea de Aur a Centrului Alpin „Claude
Maillard” iar comandantul Corpului 14 Armată, generalul
Margulet, a scris în memoriul personal al ostaşilor: „Maiorul
Paul Teodorescu a reuşit ascensiunea pe Mont Blanc, singurul,
cei trei ofiţeri francezi l-au însoţit doar parţial, dovedind prin
această performanţă rezistenţa omenească”. Mont Blanc este un
masiv muntos în Alpii Occidentali ( Alpii Savoiei) cel mai înalt
din Europa, situat la graniţa dintre Franţa şi Italia. Altitudinea
maximă este de 4807 m. Pe sub Mont Blanc s-a construit în
1965 un tunel pentru traficul rutier, lung de 11,6 km, între Franţa
şi Italia. După primul război mondial, în 1920, a venit la
Bucureşti, generalul francez Berthelot, Comandantul Misiunii
Franceze de pe lângă Armata Română, în timpul războiului, şi i
s-a oferit în semn de recunoştinţă o sabie de onoare. Cu acest
prilij a întrebat: - Cunoaşteţi pe colonelul Paul Teodorescu ? Da, a răspuns profesorul universitar Marinescu de la Cluj. - Vă
rog să-i spuneţi din partea mea că s-a prezentat la examenul de
ieşire de la Şcoala Superioară de Război din Paris, cel mai bine,
dar noi nu puteam să-l clasificăm primul, acesta trebuia să fie un
francez, de aceea i s-a acordat locul doi.
La vârsta de 80 de ani (în anul 1968) domnul general Paul
Teodorescu mi-a spus că a urcat pe vârful Omul ( 2504 m altitudine ). Vârful Omu este cel mai înalt vârf din Munţii Bucegi
(Carpaţii Meridionali ). Masivul munţilor Bucegi
se află în extremitatea estică a Capaţilor
Meridionali între Valea Prahovei, la est, şi Munţii
Leaota, la vest.
În anii 1930 ai sec. XX, Paul Teodorescu a
reuşit să-şi realizeze teza de doctorat cu tema: „
Opinia publică europeană despre războiul de
independenţă al României din 1877 - 1878”.
Ideea de a face cercetări pe un asemenea subiect
a fost sugerată de Nicolae Iorga. În prefaţa tezei,
autorul consmnează: „M Iorga, dornic de a vedea
îmbunătăţită bibliografia războiului nostru de
independenţă, şi-a exprimat dorinţa ca ataşaţii militari să facă
cercetări, în ţările în care sunt acreditaţi, referitoare la războiul
turco – român. Această idee m-a incitat să abordez calea
superioară a cercetărilor care m-au condus către opinia publicăeuropeană referitoare la războiul nostru pentru libertate. Lucrarea
a fost susţinută la Sorbona în faţa unei Comisii formată din

aul Teodorescu a fost general colonel în Armata Română
şi Ministrul Aerului şi Marinei (30 martie 1938 – 11 iunie
1940). A avut strânse legături cu judeţul Vâlcea. Tatăl său era din
comuna Şirineasa de pe Valea Luncăvăţului din judeţul Vâlcea,
dintr-o familie de moşneni olteni; a fost căpitan de cavalerie şi a
participat la Războiul de Independenţă din 1877 – 1578. Mama
sa, Antonia a fost fiica lui Săndulache Sturdza şi a Ruxandrei
Rosseti.
Paul Teodorescu s-a nascut la 28 martie 1888 la Bacău şi a
încetat din viaţă în ziua de 17 ianuarie 1981, la vârsta de 93 de ani
şi a fost înmormântat la Mănăstirea Dintr-un Lemn.
În prima jumătate a sec.XX dânsul a mai vizitat Călimăneştiul
şi în special Mănăstirea Cozia, Bolniţa Cozia şi Schitul Ostrov.
Dar în anii 60 şi 70 sec.XX a venit aproape în fiecare vară la
staţiunea Călimăneşti – Căciulata pentru a face tratament balnear.
Medicii curanţi i-au fost dr. Nina Ignat şi dr. Gh. Mămularu.
Suferea de o laringită cronică. Făcea tratament cu aerosoli pe gură
cu apa sulfuroasă a izvorului 8 din Călimăneşti şi cură internă cu
apa izvorului Căciulata 1. Era cazat la vila Teilor din Călimăneşti
(vis-a vis de Casa de Cultură). Ziua făcea trei drumuri
(dimineaţa, prânz şi seara) pe jos, dus intors la Izvorul Căciulata
1. Distanţa Călimăneşti – izvorul Căciulata 1 este de 2 km. Tot pe
jos mergea să viziteze mănăstirile din Călimăneşti.
Era un tip atletic, dornic de drumeţie şi de mers cât mai mult
pe jos. În ciuda vârstei înaintate, nu purta baston. Avea talie înaltă,
uşor adusă înainte de la spate, cu păr bogat dar mai încărunţit de
anii care s-au scurs, cu ochi căprui, vioi, strălucitori, protejaţi de
nişte sprâncene stufoase şi pronunţate, voce de bariton, iar intelectul şi memoria păstrate în limite normale. Avea o cultură
generală bogată. Cunoştea istorie universală şi în special istoria
poporului român. Era un mare patriot. Îi plăcea să povestească din
istoria poporului nostru şi mai ales din activitatea domniei sale, de
multe ori, cu lux de amănunte. În cele ce urmează mă voi opri să
relatez doar asupra câtorva secvenţe din activitatea domniei sale,
bazându-mă pe cele relatate de dânsul şi pe „Memoriile” sale.
În anul 1920 a fost trimis la Paris pentru a urma cursurile
Şcolii Superioare de Război. După terminarea acestor cursuri a
fost reţinut în statul major francez şi trimis stagiar pe timp de un
an la Corpul 14 de Armată, la Lyon. Cu acest prilej a participat la
patru călătorii de studii în Munţii Alpi, organizate de acest Corp
de Armată, cu numeroşi ofiţeri francezi din toate armele şi
specialităţi. În luna august 1921, cu aprobarea generalului comandant, Paul Teodorescu a plecat împreună cu trei ofiţeri
francezi să urce pe vârful
Mont Blanc, la 4807 m alti- P.S. Emilian Lovişteanul împreună cu stareţa şi şeful de lucrări în faţa noii biserici
tudine. Dar, din cauza
de la Mânăstirea Dintr-un Lemn, şi căruia îi mulţumim pentru cartea procurată
dificultăţilor,
cei
trei
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reputaţi profesionişti şi oameni de ştiinţă. Teza a
fost rezultatul unor cercetări minuţioase în bibiotecile din Paris, Viena, Berlin, Londra, Madrid,
Roma, Budapesta şi Bruxelles. Autorul tezei a beneficiat şi de accesul la bogata bibliotecă personală
a lui Baiooff. Lucrarea de doctorat avea 3067 de
titluri bibliografice! Teza nu a putut fi publicată
din cauza evenimentelor în care autorul a fost
implicat şi a rămas în manuscris.
Cercetările sale ştiinţifice au fost recunoscute.
Astfel, Academia Română, în şedinţa din 27 mai
1938, l-a ales pe generalul Paul Teodorescu ca
membru corespondent la Secţia Ştiinţifică.
Discursul de prezentare a fost onorat de academicianul Emil Racoviţă, care a subliniat că este în
tradiţia Academiei să aleagă titular şi un corespondent.
Paul Teodorescu a înteles rolul multiplu al
Bisericii Ortodoxe în istoria românilor şi a contribuit la repararea mai multor biserici din
comunele: Fundeni, Toamneş şi Işiţa (Ilfov);
Sfinţii Împaraţi (Bacău) şi restaurarea din temelii a
Mănăstirii Dintr-un Lemn, judeţul Vâlcea, între
anii 1938-1940. Prin grija generalului Paul
Teodorescu s-au realizat ample lucrări de restaurare la această mânăstire, devenind, după Matei Basarab (16321654) şi Constantin Brâncoveanu (1688-1714), al treilea ctitor.
Restaurarea a durat mai bine de doi ani şi a fost realizată în principal „cu soldaţi meseriaşi din aviaţie şi marină, şi mijloace
băneşti personale”
Au participat, benevol, mulţi locuitori
ai comunei Frânceşti. Lucrările s-au finalizat în 1942 prin grija contra amiralului N.
Paiş, subsecretar de stat al marinei, şi generalul de escadron, aviator Gh. Irenescu,
subsecretar de stat al Ministerului Aerului.
La 1 noiembrie 1942 a avut loc sfinţirea de
către P.S. Nifon, mitropolit al Olteniei.
Printre personalităţile care au participat s-a
aflat şi generalul Paul Teodorescu. Un act
oficial întocmit a prevăzut organizarea în
cadrul mănăstirii a serviciului religios de pomenire a eroilor aviatori, de Sf. Ilie (20 iulie), şi eroilor marinei, de Sf. Maria (15
august), patronii celor două categorii.
Într-una din zilele lunii august 1975 (avea vârsta de 87 ani) mă
vizitează la cabinetul medical. După puţin timp îmi spune ca doi
francezi, unul de 82, şi celălalt de 84 de ani vor susţine la Paris
teza lor de doctorat „şi, atunci, ca să le dau replică, le voi demonstra că un român de 87 de ani va susţine şi el teza lui de doctorat”.
Este vorba de lucrarea pe care am menţionat-o mai sus. Din
nefericire, generalul nostru n-a mai ajuns la Paris.
În vara anului 1978 domnul general m-a invitat sa vizitez
Mănăstirea Dintr-un Lemn. M-am dus împreună cu băiatul meu,
George, elev în clasa a VII a la Şcoala Generală din Călimăneşti.
Ne-a prezentat mănăstirea şi ne-a povestit contribuţia dumnealui.
A refăcut muzeul şi l-a dotat cu obiecte de cult. Pe unul din pereţii
muzeului era expus steagul francez „Legeiunea de Onoare” cu
cele trei grade: Ofiţer, Comandor, şi Mare Ofiţer cu plăci acordate
de Statul Francez domnului general Paul Teodorescu, pentru
cimentarea relaţiilor cu Franţa. A fost primul ofiţer al armatei
române decorat cu „Legiunea de Onoare”. Anul acesta, 2013, se
împlinesc 125 de ani de la naşterea acestui Mare Om al neamului
românesc, a acelui care a escaladat Mont Blanc, a scris cea mai
glorioasă pagină a Războiului de Independenţă din 1877-1878 şi
a reclădit Mănăstirea Dintr-un Lemn.

ADINA ENACHESCU - SEVE APRINSE ÎN CUVÂNT
„Ţ

ărâna sfântă a locului dintâi”, „Florile gândului” ,
„Ecourile anotimpurilor”, „Miresme şi greieri”, „Esenţe
nipone”, ,,Simfonie în verde”....sunt doar câteva din titlurile
cărţilor apărute sub semnătura doamnei Adina Enăchescu. Născută
pe meleaguri vâlcene, considerată „ poet, haijin, dramaturg, prozator, publicist, diplomat universitar în matematică” (Sabin Bodea în
dialog cu Adina Enăchescu, pag.50 ), a moştenit de la părinţii săi,
învăţători Elena şi Alexandru, dragostea pentru frumos, tradiţie, artă
şi cultură. După absolvirea Facultăţii de Matematică din cadrul
Universităţii Bucureşti, unde l-a avut ca profesor şi mentor pe renumitul academician Grigore Moisil, s-a întors pe meleagurile
natale. Cu pasiune şi pricepere a îndrumat generaţi de elevi vâlceni
spre tainele matematicii.
Debutează în anul 1997 cu volumul „Cântecele noastre”, semnat
împreună cu tatăl său Alexandru Enăchescu. Pornită pe drumul
scrisului la o vârstă matură, doamna Adina a demonstrat în scurt
timp talentul şi energia creatoare. Pe doamna Adina Enăchescu am
întâlnit-o cu ani în urmă. M-a impresionat prin sinceritate, bunătate
şi o dorinţă arzătoare de a scrie. „ Adina Enachescu şi poeziile sale
sunt două realitaţi care se completează una pe alta”.

„...Este o poetă profesionistă...valoroasă în tot ceea ce scrie, în
general, şi în amănunt,” spune domnul Marcel Crihană.
Membră a numeroase asociaţii şi societăţi culturale din Vâlcea
şi din ţară, participantă şi câştigătoare a mai multor concursuri literare, domnia sa a demonstrat că niciodată nu este prea târziu să-ţi
urmezi visul .
Cu un avânt greu de stăvilit a publicat poezie, proză, iar în ultima perioadă, haiku. Cărţile sale s-au bucurat de aprecerile multor
personalităţi .
„ Adina Enăchescu introduce în literatura română o nouă specie
literară – poezia în pilule, precum se poate vedea în următoarele
două poeme”: amurg discret/ cânt Sonata în Verde/ frunze pe balcon şi flori de gheţă/ pe geamul casei-/ unde-s marile ninsori?
(„Poezie în forme fixe” , Dacia literară, iulie 2008), acad.
Constantin Ciopraga
„Drumul Tainic al Poeziei – Destinul literar al Adinei
Al.Enăchescu este paradoxal... Devotată trup şi suflet profesiei, pe
care a practicat-o cu pasiune câteva zeci de ani în oraşul natal,
Râmnicu Vâlcea, doamna Adina Enăchescu a amânat pe mai târziu
exerciţiul plin de frumuseţe, dar marcat şi de inerente greutăţi, al

scrisului. A aşteptat vremi mai bune pentru litere, care iată, în cazul
domniei sale, se pare, au venit.” Doru Tismăneanu , 25 aprilie 2011.
Domnul George Ursa, preşedintele Societăţii Scriitorilor
Români, Bucureşti, o prezintă astfel: ,, ...doamna Adina Enăchescu
s-a aruncat spre amurgul vieţii în literatură cu un avânt greu de
stăvilit. Nu-i lipseşte talentul, este şi un spirit liric, încrezătoare în
sine şi în menirea de a scrie versuri, proză...” Imi amintesc cu drag
de perioda când mergeam împreună la şedinţele şi lansările de
cartea ale colegilor scriitori din Vâlcea şi din ţară. Fie ploaie, fie
vânt, dânsa ,,nu pregeta”. Generoasă, binevoitoare, neobosită, plină
de o energie molipsitoare, pentru doamna Adina Enachescu uneori
cuvintele sunt prea
putine. La ceas aniversar
îi urez din suflet: La
mulţi ani cu multă
sanătate.
Zenovia ZAMFIR
Vâlcea, iulie 2013
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untem la trei săptămâni de la praznicul Înălţării Domnului,
zi în care, conform regulilor, Biserica Ortodoxă Română
sărbătoreşte şi pomeneşte pe toţi „eroii, ostaşii şi luptătorii români
din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile
de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a
credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român...”. Iată deci, în această sfântă zi sunt
pomeniţi şi eroii martiri pătimitori în anii asupririi bolşevice.

FESTIVALUL NAŢIONAL „VASILE MILITARU”
încarceraţi şi au pătimit circa un milion de români şi în care, sute de
mii de dintre aceştia şi-au găsit sfârşitul în condiţii inimaginabile.
Fiind un penitenciar de tranzit, prin acest loc de detenţie, în numai
11 ani, în perioada 1948-1959, au trecut peste 1200 de români,
motivul fiind refuzul de a-l părăsi pe Dumnezeu şi de a accepta

suferinţă şi la moarte sunt dovada de netăgăduit că ei au urmat calea
Domnului Nostru Iisus Hristos, aceea a mântuirii.
Fiind adunaţi aici, într-un loc sacru al neamului românesc,
oameni de toate vârstele şi din toate categoriile sociale (politicieni,
profesori, militari, oameni de afaceri, ţărani şi muncitori, oameni de
cultură, elevi şi studenţi etc.), vreau să trag un semnal de alarmă prin care să vă atenţionez asupra faptului că istoria se poate repeta oricând şi că oricare
dintre noi, indiferent de nume, de gradul de cultură
şi de poziţia socială, poate trece prin ce au trecut
aceşti oameni.
În final, vreau să vă prezint numele a câtorva
comunismul. Suntem într-un loc în care au curs
personalităţi politice, militare şi culturale, dar şi
lacrimi şi sânge, un loc al durerii şi disperării în
oameni de rând, care, pentru „vina” de a se fi
care s-a murit fără vină, iar acest Monument al
născut români iubitori de ţară şi de neam, au avut
Memoriei Martirilor Politici Anticomunişti din
de pătimit cumplit între zidurile reci şi umede ale
România, operă a artistului plastic Simion Petre
puşcăriei comuniste de la Ocnele Mari: Mihai
Cichirdan, realizată la iniţiativa Asociaţiei Foştilor
Manoilescu - economist, profesor universitar, om
Deţinuţi Politici din România şi amplasată aici la
politic, susţinător al mişcării legionare, fost mipropunerea regretatului profesor Costea Marinoiu,
nistru de externe (iul. - sept. 1940), de mai multe
cu acordul şi sprijinul primarului oraşului Ocnele
ori ministru al industriei, comerţului şi lucrărilor
Mari, Petre Iordache, simbolizează tragediile acelor
publice; Gheorghe Mihail - general, şef al Marelui
ani de tristă amintire.
Stat Major al Armatei Române (23 aug. - 6 sept.
Odată cu dezvelirea şi sfinţirea monumentului,
1940, 23 aug. - 12 oct. 1944), vicepreşedinte al
la 4 iunie 2009, oraşul Ocnele Mari a fost desemConsiliului de Miniştri (4 iul. - 4 sept. 1940); Petre
nat, asemenea altor locuri ale suferinţei şi ale
Pandrea (1904-1968) - avocat, fruntaş naţionalmorţii, „Oraş Simbol al Martirajului şi al
ţărănist, scriitor şi publicist (cumnatul lui Lucreţiu
Rezistenţei Anticomuniste din România”. Vâlcea
Pătrăşcanu); Petre Ţuţea - eseist, ziarist, filosof şi
mai are încă o localitate simbol, dar un simbol al
om politic, membru al mişcării legionare, director
martirajului şi al rezistenţei armate anticomuniste.
general în Ministerul Economiei în Guvernul
După cum ştiţi, unul dintre grupurile importante din
Antonescu; Radu Budişteanu - avocat, scriitor,
acest lanţ al rezistenţei armate a fost cel cunoscut
ziarist, legionar marcant, ministru al cultelor în
sub numele de Grupul Arnota, cu tabăra în masivul
Guvernul Gigurtu (4 iul. - 4 sept. 1940); -lexandru
Buila, comuna Costeşti - grup lichidat de către
Constant - jurist, scriitor, comandant legionar, subTrupele de Securitate (Batalionul de Intervenţii
secretar de stat în Ministerul Presei şi Propagandei
Drăgăşani), în urma unui atac fulger şi sângeros
(14 sept. 1940 - 27 ian. 1941) în Guvernul
desfăşurat în dimineaţa zilei de 25/26 aprilie 1949,
Antonescu, director al ziarului legionar „Buna
a treia zi a Sfintelor Paşti.
Vestire”; Ion Dumitrescu-Borşa - preot, militant al
În timpul oficierii slujbei de sfinţire a monumişcării legionare, secretar general al Partidului
mentului, cineva din rândul asistenţei tot încerca să
„Totul pentru Ţară”, participant la războiul civil
mă atenţioneze asupra faptului că trebuie vorbit şi
din Spania alături de Ion Moţa, Vasile Marin ş.a.;
Eugen Petrescu
de „eroii” comunişti, eroi ai revoluţiei proletare,
Dumitru Funda - de origine aromână, şeful
datorită cărora România a făcut progrese şi a intrat
studenţimii legionare (1942-1943); Zaharia Panu în lumea civilizată.
de origine aromână, poet, gazetar, membru al mişcării legionare;
Nimic mai fals. De fapt, acei „eroi”, de care vorbea cetăţeanul Ion Victor Vojen - fruntaş şi ideolog al mişcării legionare, redactor
şi despre care ulterior am aflat că a făcut parte din reţeaua de anihi- la „Axa”, revistă a intelectualilor legionari; Mihai Popovici - doctor
lare a oponenţilor regimului, au fost nişte tirani ai umanităţii care au în drept, ziarist, fruntaş naţional-ţărănist, membru al Consiliului
adus comunismul în România distrugând tot ce a avut mai bun naţia Dirigent din Transilvania, ministru în opt guverne naţional-ţărăniste
română -cultul pentru muncă, hărnicia, tradiţiile, respectul faţă de (1919-1933); Dumitru Coroamă - general. S-a remarcat prin refuzul
semeni, dragostea de ţară şi mândria de a fi român; au adus suferinţă de a trage în tineretul legionar care, la 5 septembrie 1940, a maniîntregului popor român prin crimele săvârşite şi prin mutilarea sa festat la Bucureşti împotriva Regelui Carol al II-lea; Savel
din toate punctele de vedere.
Rădulescu - diplomat, subsecretar de stat la Interne (1936) şi conConform statisticilor, în perioada 1945-1989 şi în mod special în silier la Liga Naţiunilor; Aurel Lecuţia - jurist, doctor în drept, milperioada 1948-1964, regimul comunist a făcut peste două milioane itant al unirii Transilvaniei cu România, ministru secretar de stat la
de victime, din care aproape un milion de români consideraţi „cri- Ministerul Economiei Naţionale în Guvernul gen. C-tin Sănătescu
minali de război” şi „duşmani ai poporului” au fost arestaţi, judecaţi (4 nov. - 6 dec. 1944), ministru al agriculturii şi domeniilor în
şi condamnaţi la moarte, la muncă silnică pe viaţă sau la zeci de ani guvernul Nicolae Rădescu; Virgil Solomon - secretar general al
de puşcărie; peste jumătate de milion dintre cei urmăriţi şi arestaţi P.N.Ţ., ministru secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice în
au murit împuşcaţi sau în chinuri groaznice în beciurile securităţii şi Guvernul Sănătescu (4 nov. - 6 dec. 1944), ministru al lucrărilor
miliţiei, în timpul detenţiei din penitenciarele de „reeducare”, în publice şi al refacerii în Guvernul Rădescu (6 dec. 1944- 6 martie
lagărele şi coloniile de muncă forţată care împânzeau ţara în lung 1945); Horia Cosmovici - avocat legionar, subsecretar de stat la
şi-n lat. Vinovaţi pentru tragedia românească din perioada Preşedinţia Consiliului de Miniştri (în guvernul antonescianomenţionată sunt acei descreieraţi care s-au pus în slujba sovieticilor, legionar); Virgil Mateiaş - avocat, prefect legionar al jud. Făgăraş
umilind şi ucigând spuma şi floarea naţiei acestei naţii.
(1940); Emil Ottulescu - avocat, mort la Ocnele Mari; Iota
Din păcate, şi acum, la peste douăzeci de ani de la căderea Lăzărescu - dirijorul Corului „Vidu” din Lugoj; Nelu Cristea regimului comunist, încă mai avem eroi şi martiri consideraţi „crim- miner şi sportiv (boxer), a murit la Ocnele Mari; Adam Andrei inali de război”, pentru motivul că s-au opus invaziei roşii, în timp preot la Episcopia Caransebeş; Gheorghe Niculescu Malu - ofiţer,
ce urmaşii sângeroşilor torţionari şi criminali, trădători de ţară şi de mort în anul 1951 la Ocnele Mari. A fost membru al Comitetului
neam, care au mutilat România din toate punctele de vedere, fac Central al Partidului Socialist al lui Constantin Titel Petrescu;
averi imense, trăgând sforile în politică, economie, justiţie etc., rân- Andrei Nicola - avocat, fost comandant de voluntari transilvăneni în
duindu-ne viaţa după voia lor. Ne mirăm de ce ne merge rău. Iată de Primul Război Mondial (1916-1918); Iosif Arnăuţoiu - tatăl celece!
brilor luptători anticomunişti din Munţii Făgăraş, Toma şi Petre
Deşi eroii autentici ai neamului sunt în continuare decretaţi Arnăuţoiu; Emil Haţieganu - jurist şi om politic, fruntaş al mişcării
„bandiţi”, „fascişti” şi „criminali”, în conştiinţele noastre le purtăm unioniste din Transilvania; George Nacu - avocat şi poet; Savel
evlavie şi recunoştinţă veşnică. Condamnările lor nedrepte la Rădulescu - jurist, diplomat şi om politic; Mănciulescu Petre din
Slatina, condamnat la muncă silnică pe viaţă; Dumitru
Alimănişteanu - secretar de stat la Departamentul Stat-Finanţe;
Arthur Popescu - general, mort în anul 1952; Gelu Cristian
Duimovici (1946-1990) - elev, judecat şi condamnat la vârsta de 14
ani, de către Tribunalul Militar Craiova, la doi ani de temniţă; Ilie
Tudor - ţăran din Podari, jud. Dolj, tatăl celebrului rapsod şi actor
Tudor Gheorghe.
Dumnezeu să-i ierte şi să-i aibă în grija Sa, în veşnicia cerului,
pe toţi eroii şi martirii neamului, să ocrotească poporul român de
cele rele şi să-i lumineze calea cea bună spre nemurire.
(Eugen Petrescu, Alocuţiune rostită la Monumentul Memoriei
Martirilor Politici Anticomunişti din România, 1945-1989, în
deschiderea Festivalului Naţional de Poezie „Vasile Militaru”,
Ocnele Mari, ediţia a III-a, 6 iulie 2013)

PREACUCERNICI PĂRINŢI, DOMNULE PRIMAR, DISTINŞI
PARLAMENTARI, DRAGI COPII, ONORATĂ ASISTENŢĂ
Eugen PETRESCU
Este necesar să amintim că totuşi există deosebiri între eroi şi
martirii sau mucenicii lui Hristos. Eroul este prin excelenţă un
luptător care îşi dă viaţa pentru apărarea integrităţii teritoriale sau
pentru întregirea neamului. Lupta eroului, se desfăşoară mai mult în
planul lumii acesteia, pământene, pe orizontală. În schimb, martirul
este un martor al lui Hristos, un mărturisitor al lui Dumnezeu, a
cărui unică armă este credinţa, iar lupta sa este una prin excelenţă
pe verticală. Împreună, lupta eroilor şi a martirilor dată atât pe coordonatele orizontalei şi ale verticalei, simbolizează crucea acestui
neam pe care ei s-au răstignit, câştigând viaţa veşnică. Dar pentru
că neamul acesta românesc este în esenţă creştin, eroii lui sunt
într-o anumită măsură şi martiri ai lui Hristos, iar martirii lui Hristos
sunt, în aceeaşi măsură, şi eroi ai neamului.
Când vorbim despre eroii martiri ai dictaturii comuniste trebuie
să ne gândim la milioanele de români care au murit sau au avut de
pătimit din cauza unui sistem nedorit, un sistem antiromânesc
impus cu forţa de către marea putere sovietică, moartea şi suferinţa
lor căpătând forme greu de închipuit pentru noi, trăitorii prezentului. Trebuie să ne gândim în primul rând la cei care au căzut în lupta
împotriva expansiunii bolşevice, la fraţii noştri basarabeni şi
bucovineni care au murit în sângeroasele masacre provocate de
invazia sovietică din iunie 1940 şi din martie 1944, la cei mulţi şi
neştiuţi deportaţi în lagărele răspândite în cele mai vitrege şi
înspăimântătoare ţinuturi ale fostei URSS, la zecile de mii de
luptători anticomunişti din munţi, organizaţi în sute de grupuri de
rezistenţă armată înşirate pe tot lanţul muntos din Bucovina până la
Cerna, la ţăranii care s-au opus colectivizării, la cei care au pătimit
şi au murit în temniţele comuniste, la cei ucişi în timpul Revoluţiei
Române din Decembrie 1989. Vorbim de militari ai Armatei
Române până la cele mai înalte grade, învinuiţi că au luptat pentru
eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa de
sub talpa sovietică, vorbim de legionari, ţărănişti şi liberali, oameni
din toate păturile sociale şi de toate vârstele: ţărani şi intelectuali,
laici şi clerici, tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei; vorbim de tot ce a
dat mai bun acest neam pentru veşnicie.
Iată un lung şir de martiri cărora le datorăm tot ce avem mai
scump: viaţa, libertatea, identitatea noastră creştină şi identitatea
noastră ca neam. Pe toţi aceştia, ştiuţi şi neştiuţi, trebuie să-i
pomenim în rugăciunile noastre şi să-i cinstim aşa cum se cuvine.
Odată cu instalarea la putere a regimului comunist au fost create
închisorile politice. Reacţia fermă a românilor faţă de măsurile dure
pe care trebuiau să le îndure şi să le accepte forţat, a determinat
regimul să dezvolte aparatul opresiv, să treacă la arestări în masă şi
la exterminarea prin orice mijloc a tuturor opozanţilor.
Întreaga reţea de detenţie politică, penitenciare, lagăre şi colonii
de muncă forţată a fost constituită după modelul sovietic, în perioada 1948-1989, având rolul convertirii, „prin reeducare”, la ideologia
comunistă şi, după caz, exterminarea prin tortură fizică şi psihică a
opozanţilor „irecuperabili”, în special a elitei politice şi intelectuale.
Organele de represiune - Securitatea, Miliţia, Grănicerii, Armata
şi Procuratura, împreună cu torţionarii sistemului de detenţie din
România comunistă, au experimentat pe poporul român cele mai
dure metode de distrugere fizică şi psihică pentru a accepta noua
ordine politică, economică şi socială dispusă de autorităţile comuniste.
Ne aflăm în vecinătatea locului pe care, la jumătatea secolului
trecut a existat unul dintre cele mai dure locuri de detenţie ale sistemului concentraţionar de exterminare a opozanţilor regimului
comunist, Penitenciarul Ocnele Mari, unul dintre cele 44 de penitenciare principale şi 72 de lagăre de muncă forţată destinate
deţinuţilor politici anticomunişti, locuri ale groazei în care au fost
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um ar fi să priveşti cerul din străfundul pământului? Cei ce
au coborât în plină zi în adâncul fântânilor au văzut imensitatea cerului cu miliardele de stele. Ne-au povestit-o. Cu ochii
închişi cosmosul tezaurizat în veacurile strămoşilor, impregnat
marcă genetică în sămânţa omenească, ne cucereşte gândul cel viu
şi vrea să se pună, faţă către faţă, mărturie în clipa fugară a prezentului. Atunci deschidem ochii, îi facem mari, mari, cuprinzători, să

trebuie să se întâmple, ca fapt de evoluţie, trâmbiţează proorocii
vremii… de apoi. Adică, felul de-a fi, în etnicitatea ta, probată de
limbă, de credinţă, de obiceiurile vieţii dintr-un loc anume, fariseii
albaştrii îl consideră boală grea. Deșteaptă-te române!, pare o
voinţă falsă, fără acoperire în … „idealurile revoluţiei” din 1989
(după cum ne sugerează Constituţia, chiar republicată, prin 2003!),
cum se vădeşte disoluţia societăţii româneşti şi angajamentul spre

plecaţi departe cu dorul de ţară întreg, de cei care, robi fiind pe propriile moşi, vor fi sărat pământul cu lacrimi şi sudori şi nu vor fi
încetat să creadă în izbăvire, cum şi azi, încovoiaţi fiind, de poverile
puse de noii arendaşi, nădăjduiesc că toate sunt până la o vreme.
În 06 Iulie, 2013, pelerini veniţi special să-l comemoreze pe
Vasile Militaru, cum fac lucrul acesta de câţiva ani, au trecut pe la
monumentul eroilor luptei anticomuniste (autor Petre Cichirdan),
ridicat de curând la Ocniţa. Au depus coroane de flori, iar preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”, filiala
Vâlcea: Eugen Petrescu a adus omagiul tuturor românilor iubitori ai
eroilor, din toate timpurile şi din feluritele lor lupte. La locul mărului, unde într-o noapte – noaptea somnului raţiunii!- tâlharii vor fi
Vest, ca vasali în jugul globalizării, pentru care
încercat să ascundă urmele unei fărădelegi, s-a oficiat un parastas
nepregătiţi fiind, trebuie să murim repede.
pentru poetul martirizat, tocmai pentru credinţa sa în Dumnezeu.
Prin 1933, la îndemnul primului Patriarh al
Apoi ţara toată – concursul de poezie dedicat poetului, fiind naţioBisericii ortodoxe Române, Miron Cristea apărea,
nal!- i-a adus în dar frumoase versuri. La şcoala generală ,,Costea
pe modelul celei a Mitropolitului Moldovei
Marinoiu” din Ocnele Mari, lume
Dosoftei, din 1673, versificarea românească a lui
multă a aflat despre premianţii conPetre
Vasile Militaru, după psalmii Vechiului Testament:
cursului, ajuns la ediţia a III-a, desIordache
pre recitatorii mai mici, ori mai mari
Psaltirea în versuri, într-un tiraj de 10.000 de exemplare. Lucrarea a fost premiată de Academia
(actorul Constantin Florescu, prof.
Română. După 60 de ani şi după cotitura drumului
univ. Alexandru Popescu Mihăeşti,
din 1989, în întunericul şi vânzoleala contrariilor se
pr. Paulian Buicescu, copii între 517 ani). Au fost exprimate opinii,
va fi arătat ediţia din 1993 la Divina Zidire, tot în
10.000 de exemplare. Era salutată atunci reîntoarceatitudini, confirmând rostul acestor
rea lui Dumnezeu din exilarea lui forţată, dar parte a
evenimente născute dintr-o pornire
naturală a oamenilor, să se limpebarbarilor de tirani îşi schimbaseră culoarea. Se
albăstriseră între timp şi milenarismul interbelic li se
zească mai repede cerul şi ceaţa…,
părea tot potrivnic. Comunismului, de ochii lumii, îi
nor să se facă!, să spele apoi păcatele
vor fi făcut… proces, fără cenuşă în cap, odraslele
nemântuite şi spovedite, doar cu
celor ce îl vor fi adus, şi îl vor fi recompensat cu penjumătăţi de măsură. Cercul de la
sii şi onorarii grase. Beneficiarii fiind, inclusiv torţionarii zeloşi. Râmnic, România: Grădina Maicii Domnului, prin regretatul prof.
Victimelor acestora, elita românească, trăind martiriul catacombelor Costea Marinoiu, preşedintele în exerciţiu al Societăţii Culturale
ca şi primii creştini, cu etichetele bizare ale legionarismului, încă ,,Anton Pann”, Parohia ,,Trăistari” pr. Petre Veţeleanu, cu sprijinul
nedescifrat şi dat înţelesului generaţilor de azi, li
Primăriei şi a Bibliotecii
Maria Şalaru
se vor fi impus legile tăcerii, ba chiar ameninţările
,,Vasile Militaru” ale oraşului
unor noi condamnări, dacă se arată în adevărul lor.
Ocnele Mari au pus, cu câţiva
din Basarabia
Vae victis!
ani în urmă, bazele acestor
Spiritului liber, nu al falselor democraţii, juste
manifestări care au căpătat o
doar în bătaia vântului prielnic, nu i se poate
amploare internaţională. Anul
opune nimeni, niciodată. Atunci când este nevoie
acesta au exprimat opinii
el se arată, trăire vie. Pornirea naturală, legea
interesante: Tudor Nedelcea,
pământului se rânduiesc, în felul lor, ca datini din
Traian Dobrinescu, Maria
illo tempore. Lupta cu potrivnicii îşi aduce în
Şalaru, Marian Pătraşcu,
prima linie oştenii. Fenomenul Vasile Militaru,
Ştefan Stăiculescu, Gheorghe
unul al trăirii creştine româneşti, opus făţiş ciumei
Cărbunescu, Petre Veţeleanu,
roşii, a devenit în Basarabia, nefericită Republica Moldova, un fapt Petre Iordache, Dumitru Lazăr. În numele juriului concursului
de conştiinţă românească la ceasul nevoii. Asociaţia Obştească, Mihai Sporiş a mulţumit participanţilor din întreaga ţară, precum şi
Societatea Culturală „Vasile Militaru” este un exemplu în cultivarea sponsorilor, între care remarcabila contribuţie a Fundaţiei ,,Dumitru
spiritului poetului patriot, acolo unde el este crez creştin, duh de Drăghicescu”, reprezentată de senatorul Dan Niţu, Salinei Ocnele
limbă curată românească, atitudine şi model de rezistenţă în faţa Mari ( prin directorul său!), unde a fost ocazionată o expoziţie interprovocărilor. Reeditarea operei poetului, cu binecuvântarea ierarhi- naţională de artă în care se vor fi aflat la un loc lucrările, underlor bisericii creştine, într-un tiraj decent (câte o mie de exemplare, ground, ale artiştilor plastici din Italia, Norvegia, Franţa, Corea de
la crizele materiale pe care ni le-au adus… idealurile cele noi, repre- Sud şi din România. Pr. Nicolae State Burluşi, poetul George Voica,
zintă eforturi pe care trebuie să le salutăm cu tot respectul!) prof. Ioana Florescu, Petre Cichirdan, nu doar membrii ai juriului,
Remarcăm cu recunoştinţă eforturile liderului acestei asociaţii: au contribuit printr-un voluntariat pilduitor la reuşita manifestărilor.
Maria Şalaru, de la Chişinău şi a colaboratorilor săi, că au intuit Au mai fost acolo amatorii de ştiri, de senzaţional cu lecţia lor desforţa spiritului poetului Vasile Militaru şi au adăugat-o unei oştiri pre audienţă şi conformaţi cameleonic cu prejudecăţile întregi. Se
puternice în care se vor fi adunat, tot spirite înalte, de curând pleca- plictisiseră de discursurile cărora nu le descifrau sensurile. Dar
te: Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Adrian Păunescu ş.a., să fie copiii, cu freamătul lor, antrenaţi în eveniment, trăindu-l pe Vasile
temei rădăcinilor şi mereu înflorire patriei de deasupra şi în atâtea Militaru, aflând despre el , vor povesti ei lumii ceea ce acum abia se
nevoi.
decantează.
Gândul oamenilor se înfrăţeşte. Nădejdea se întăreşte, iar firea
În salină, acolo unde noaptea este la ea acasă te cobori cu
românească îşi regăseşte sensurile ascunse de vremea rea şi de lumina propriei tale arderi. Acolo se vor fi topit vieţile damnaţilor
potrivnicii fără identitate. Babelul atâtor răstălmăciri şi rătăciri îşi cu gândul la bolta înstelată şi la soarele refuzat de torţionarii, cărora
va ridica ceaţa deasupra înălţimilor. Ceahlăul se va vedea din nou, le vor fi fost făcliile. Aici a venit o lume întreagă, în ziua dedicată
mai aproape. Copiii vor otăvi pajiştea, aşa cum ucenicii poetului, să confirme că din adâncul pământului, din beznă, spiritele
Mântuitorului au sporit oastea creştină. Lunga şi necesara propovă- profunde văd realitatea de dincolo de aparenţe. Aşa cum din puţul
duire va transforma testamentul cel vechi în nou legământ. Martirii orb poţi vedea cerul înstelat, tot aşa printr-o poartă stelară, (tema
şi eroii din catacombele Romelor, cu virtutea sfinţirii locurilor, vor expoziţiei din salină!) lumea ascunsă de toate limitele, poate avea
fi aduşi acasă, în cugetul nostru înnoit şi vor reconsacra duhul pusti- contur şi înţeles. Romele, cetăţi eterne ale puterilor, au venit în ocna
it o vreme. Pelerinajele la locurile sfinţite de suferinţă ne vor împru- cea mare, în fundul pământului să vadă dincolo de întuneric, dincomuta tăria pierdută vremelnic. Vorbind de suferinţă, să amintim lo de vreme, dincolo de limite, aşa cum va fi fost cugetul lui…
de… Siberia îngheţată, Sighet, Aiud, Poarta Albă, Piteşti, Jilava… Vasile Militaru.
Vorbind de nesupunere, să nu uităm de partizanii din munţi, de conştiinţele care n-au semnat cu Mefisto pactul noilor strune, de cei

POARTA SPRE DINCOLO…
Mihai SPORIŞ
se oglindească în ei imensa strălucire. Uneori ochii noştri absorb cu
nesaţ cerul clipelor cuprinzătoare de boltă ale semenilor noştri. Ei
„văd” şi se minunează şi nemuresc imaginea. Mare act de conştiinţă
să restitui… imago mundi!, ca pe un ecou pentru care ai fost hărăzit
să-l dai semenilor. Devenim atunci părtaşi - prin intermediarii, care
repetă într-o veneraţie maeştrii, adevărată imitatio Cristi!-la lumea
creată de Tatăl din ceruri. Acelaşi lucru, din altă perspectivă, se căzznesc toate religiile lumii să ni-l spună şi ele, tot cu rol de intermediere a lumilor de aici şi de dincolo, cum fac şi artele cu artiştii lor,
ori ştiinţele cu puterea lor de-a converti necunoscutul în adevărul
demonstrabil, prin atâtea legi credibilizate de concordanţele verificate în lunga experienţă, şi ea tezaurizată. Gândul nostru, cercetându-şi propria boltă de dincolo de pleoapele închise, ori stăruind în
întunericul din preajmă, spre cele primite daruri de dincolo de sine,
începe marea căutare de sine acolo unde vrea să se găsească în
marele întreg, orbitor, în plinul clocotului de zi.
Azi 6 Iulie 2013, cu mulţi ani în urmă, ca să se mai întunece ziua
şi să se limpezească gândul nopţii, poetul Vasile Militaru îşi va fi
isprăvit cazna prin sarea pământului şi va fi trecut dincolo de-o
poartă… Mărul unui colţ de ţintirim îl va fi umbrit cunoscător. De
aici oase de-ale sale, nezdrobite, vor fi fost duse în noaptea roşie, să
freamete în pădurea de cruci treflate de la Bellu. Hălăduise prin
lume până în 1959, ca un apostol, propovăduind … divina zidire,
imnurile psaltului şi poemele sale ca rugăciuni pentru toate vârstele
şi diversitatea firii, apoi, probându-i-se tăria precum lui Iov, va fi
fost coborât în infernul unde doar cei cu adevărat mari, oameni
fiind, au coborât în timpul vieţii: Orfeu, Heracles, Ulise, Iisus şi
imaginar… Dante. Apoi, după această călătorie iniţiatică ştim că
toţi au suferit inimaginabile cazne, demonstrând puterea de suferinţă a omului. Apostolii, cu vocaţia anticipării căii, vor fi fost răstigniţi cu toţii, de farisei (cu înţelesul popular al cuvântului!), acea specie omenească de intermediari complici, mai perverşi decât puterea
legitimată de forţa lovirii, cum va fi fost strălucitoarea Romă, revendicată mai peste tot ca Înaltă Poartă. Vasile Militaru va fi fost prigonit de fariseii cei roşii autohtoni, cu Cezarul undeva în Roma Nouă
a Răsăritului. De acolo Dumnezeu fusese excomunicat şi dus în …
lagăr, iar zeloşii - strigoii fiind întotdeauna din neam!- l-au dus pe
Vasile Militaru în Ocna cea mare de la Ocnele Mari…, să se ateste
scenariul marilor modele de eroism omenesc şi blestemul pământului acesta, de-a plăti binele cu răul cel mai mare. Istoria lumii consemnează, la loc privilegiat, pildele eroismului omului: imnurile lui
Orpheus sunt vii, iar lira lui dă numele unui sublim al poeticului;
mitologia ne vorbeşte de muncile lui Hercule; Homer ni-l ţine în
viaţă pe Ulise; Divina Comedia ne ia de mână să fim alături de
Vergiliu, Dante prin cotloanele împărăţiilor despărţite de … purgatorii; scriptura veche ţine vie povestea lui Iov, iar cea primenită în
Evanghelii şi Faptele Apostolilor ne dă pilda supremă a
Mântuitorului şi a celor lăsaţi să făptuiască creştinarea. Spiritul îşi
găseşte căile să rămână viu… Vasile Militaru, deşi ascuns în ocnă,
cu cărţile arse, manuscrise nepublicate, scos din cărţile de şcoală,
din istoria literaturii de zeloasa propagandă complice, este spirit
viu. (Cine au fost fariseii complici? Un ciopor de iude a luat arginţii
trădării, iar numele lor nu trebuie rostit! Oamenii doar, au nume.
Neoamenii se cheamă: tâlhari, şi aşa rămân dacă nu au curajul mărturisirii! ) Venea… în fiecare seară, la mamele românilor. Se rostea
cu vorbele poemelor sale la icoane la vremea rugăciunii, adică permanent. În ceremonialul religios, psalmii cu înţeles românesc,
limbă românească cu aleasă împodobire, sunt simţire poetică inconfundabilă cum este şi versificata Divina Zidire. Apoi trecătoarea
ceaţă, s-a ridicat pe la jumătatea privirii. O vedem, fiind în preajma
noastră, încă. Balansul între a fi şi a nu fi, dialectică cu contrarii, stă
în cumpănă. Să fim cu roşii? Să fim cu albaştrii? Că de…! Barbarii
de tirani ne adormiseră demult. Moartea sinelui, spirit naţional,
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FESTIVALUL ŞI CONCURSUL NAŢIONAL DE POZIE „VASILE MILITARU”

F

estivalul a început pe 6 iulie 2013, la
Primăria Ocnele Mari, adunându-se
invitaţi din toată ţara, concurenţi; de la primărie,
asistenţa: Petre Iordache-primarul Ocnelor Mari,
Traian Dobrinescu, Iulian Comănescu, Eugen
Petrescu, Maria Şalaru, Violeta şi Dumitru
Perian, reprezentanţii presei, membrii juriului
Concursului Naţional de Poezie „Vasile
Militaru”, Mihai Sporiş, Tudor Nedelcea - de la
Craiova, conducerea societăţii miniere a sării în
frunte cu directorul Marius Tănăsie, Petre
Veţeleanu, Forumul Cultural al Râmnicului...s-a
îndreptat către Ocniţa.
La monumentul închinat foştilor deţinuţi politici şi ridicat de
AFDPR-Filiala Vâlcea s-a declanşat, practic, Festivalul prin cuvântul
Primarului Ocnelor Mari, Petre Iordache şi al preşedintelui Asociaţiei
Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Vâlcea,
Eugen Petrescu (care, să recunoaştem, are meritul de a fi extins acest cult, al eroilor, şi asupra
deţinuţilor politici, al legionarilor patrioţi); s-a
intonat imnul şi s-au depus coroane de flori...De
la monumentul ridicat în 2009, cu o asistenţă ( la
acea dată) tot atât de numeroasă, ca şi astăzi,
participanţii s-au deplasat la cimitirul Bozasca,
din Ocnele Mari, unde îşi are locul de veci
Vasile Militaru, pentru a lua parte la slujba de
pomenire, de parastas, ţinută de un sobor de
preoţi condus, normal, de preotul Veţeleanu promotorul acestor comemorări şi al Festivalului, şi
Concursului Naşional de Poezie, parohul
Bisericii Trăistari şi al Bisericii din Salina
turistică; colecţionar şi cunoscător de artă plastică. Primul lucru pe care
mi l-a spus, când ne-am întâlnit: să vii să vezi ce n-ai mai văzut...un
Giorgio de Chirico expus în Salină! după masă, după Festival, îi facem
vernisajul!...Şi uite aşa, pentru noi, iubitorii şi cunoscătorii de artă,
Festivalul a durat 12 ore...
În sala de festivităţi a Şcolii Generale „Costea Marinoiu” din
Ocnele Mari s-a desfăşurat întâlnirea ocazionată de Medalionul literar
comemorativ „Vasile Militaru”, concursul de recitare „Vasile Militaru”
care a beneficiat de un juriu format din Constantin Mănescu, preot la
Urşani-celebra biserică obiect de patrimoniu-de lângă Horezu-publicist,
actorul Constantin Florescu, care a şi ţinut un recital de poezie apreciat
de toată lumea, Alexandru Popescu Mihăeşti-preşedintele Forumului
Cultural al Râmnicului (a povestit, a cântat, a recitat din Vasile
Militaru), profesor Aurica Costan-directorul şcolii ...După acordarea
premiilor pentru recitare a urmat acordarea premiilor câştigătorilor
Concursului Naţional de Poezie: Marele Premiu: Gianina GheorghiuIaşi-25 ani; Premiul I: Theodor Constantin Tăcutu-Frânceşti-Vâlcea-12
ani; Premiul II: Ionela Mădălina Grosu-Suceava-19 ani; Premiul III:
Florin Tupu-Iaşi-43 ani; Menţiune: Melania Briciu -Sopron, Ungaria43 ani; Menţiune: Steliana-Cristina Voicu-Ploieşti 19 ani; Premiul
Special: Dorel Mihail Gaftoneanu-Botoşani-53 ani; Premiul Special:
Paulian Buicescu-Slatina-64 ani. Felicitari tuturor (Biblioteca Ro)!
Selectăm şi noi câteva idei expuse în cadrul simpozionului moderat
de Eugen Petrescu la masa căruia au mai luat loc: Tudor Nedelcea,
Traian Dobrinescu, Petre Veţeleanu, Giorgia Cassini, Mihai Sporiş.
Petre Veţeleanu (selectiv): - Trebuie să mulţumesc prietenilor că am

reuşit să continuăm aceste comemorări,
acest Festival şi Concurs Naţional „Vasile
Militaru”...L-am cunoscut pe Vasile
Militaru prin intermediul preotului
Gheorghe Veţeleanu care era aici paroh,
în 1991, şi îl cunoscuse pe poet în detenţia
sa de la Ocne...Apoi
l-am
cunoscut
pe
părintele Druţu care-i
fusese alături...În 1994
mi s-a destăinuit unul
din gardienii care l-au
chinuit pe Vasile Militaru; a venit să stea de vorbă cu
mine, atunci, când îi era frică de plecare pe lumea
cealaltă. (...) În această încercare de a restabili imaginea marelui poet mi s-a alăturat şi Costea Marinoiu.
În anul 2000 a venit lângă
noi profesorul Tudor
Nedelcea care a fost scânteia acestor comemorări;
astăzi suntem la a 13-a
comemorare şi la a treia
ediţie a Festivalului. (...)
După amiază, în Salina
turistică vom fi martorii
unui
eveniment
internaţional de mare valoare-unic în România;
iată, Vasile Militaru a
hotărât
acolo,
sus,
împreună cu grupul lui de
prieteni: Radu Gyr, Nichifor Crainic... care au iubit
spiritualitatea şi credinţa poporului român, ca după festival să vină la noi un reprezentant al artei moderne
internaţionale...O am alături pe Giorgia Cassini, doctor
în artă, director artistic pentru Italia a Fundaţiei
Guggenheim, director artistic al Bienalei de la Veneţia
pavilionul Italiei 2011. Să o rugăm să ne spună ceva...
Giorgia Cassini s-a exprimat avându-l translator pe
preotul Veţeleanu, a mulţumit pentru invitaţia de a fi
prezentă la acest simpozion, s-a prezentat împreună cu
cei care o însoţesc şi au organizat expoziţia, şi a invitat
participanţii să vină la Salină, să o asculte, fiindcă
numai în faţa exponatelor poate emite păreri critice...
Tudor Nedelcea (Institutul de cercetări SocioUmane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” subordonat
Academiei Române): - Mă bucur sincer că particip
alături de dumneavoastră la aceste momente de evlavie
autentică. Ceea ce faceţi aici, comemorându-l pe
VasileMilitaru înseamnă comemorarea luptei de
rezistenţă anticomunistă din România... Istoria trebuie
înţeleasă aşa cum este, aşa trebuie cunoscută de tânăra
generaţie şi nu aşa cum încă se mai studiază în anumite
manuale şcolare. Anul 1959, al arestării lui Vasile
Militaru, reprezintă un mare val de arestări faţă de cei
mai mulţi intelectuali arestaţi imediat după 1945, 46,
47...50. (...) După revoluţia din 1956, din Ungaria, în

care sloganul era: „afară cu evreii şi ţiganii din Ungaria”, la noi,
rezistenţa armată din munţi împotriva totalitarismului nu apare în nici
un material, fiind, însă, mult mai periculoasă decât revoluţia din ţara
vecină...motiv pentru care Gheorghiu Dej s-a înţeles cu Hruşciov, şi ca
să-i arate acestuia că este stăpân pe situaţie, face aceste arestări a celor
care luptau împotriva sovietizării; Hrusciov, începând retragerea
armatei sovietice. (...) Mircea Eliade a fost scos din toate
literaturile şi cărţile lumii; ...el, considerat cel mai mare
istoric al religiilor! Continuă Tudor Nedelcea cu alte şi
alte exemple de pedepsiri ale foştilor legionari, mari intelectuali români, doar pentru faptul că s-au opus comunismului! ..o situaţie care persistă şi astăzi, cei mai mulţi
părăsind România încă dinainte de 44 şi, nici astăzi!
neîndrăznind să se întoarcă în România! Printre marile
exemple de luptători anticomunişti şi care au suferit în
închisorile comuniste, Tudor Nedelcea îi dă spre exemplificare pe Ilie Gheorghe, tatăl cantautorului Tudor
Gheorghe, şi pe Gh Calciu Dumitreasa; ...în contrast cu
timpul de astăzi în care un G. Iliceanu este considerat
anticomunist în timp ce aprigul preot din USA-Calciu
Preoteasa, nu! Spune Tudor Nedelcea: - Aceste nedreptăţi
sunt făcute exact de fiii celor care au adus comunismul în
România! În legătură cu mutarea osemintelor de la cimitirul Belu, aici, în Bozasca, ar fi o mare greşală, aşa cum
se încearcă de către falşi oameni de bine, români, să se
facă şi cu ose-mintele marelui Brâncuşi...şi, încheie
Tudor Nedelcea, parafrazându-l pe Creangă: „În ţara asta
nu ar fi rău să fie bine!”
Am regretat că nu avem înregistrarea cuvântului rostit de Traian Dobrinescu în prima sa inervenţie, dar am
reuşit să înregistrăm ultima parte, un fel de replică sau
completare la intervenţia lui Tudor Nedelcea...Adaugă
Traian Dobrinescu: - Citiţi şi vă informaţi, bazele
Legiunii au fost puse de Mihai Eminescu! Fiindcă
colegul de la Craiova a adus vorba de Mircea Eliade
doresc să vă spun că Eliade a murit legionar. Acum să nu
credeţi că noi dorim redeşteptarea Legiunii; „nu se mai
poate”, le-am spus în 1992, 93, când conduceam
„Informaţia zilei”, unui grup de legionari, toţi cu vârste
de 90 de ani; era de faţă şi domnul Manolăchescu...
„Dragii mei nu se mai poate!...a fost duhul unei vremi”!
De ce spun că Eminescu se află la baza Legiunii, fiindcă
el i-a pus în gură lui Mircea cel Mare: „Eu îmi apăr
sărăcia şi nevoile, şi neamul” ...Problema era veche, de
pe la 1877, 78, când Puterile Garante şi Rusia ţaristă, şi
Imperiul Otoman, ne-au impus primirea evreilor refugiaţi
sau trimişi din Rusia. Citiţi-l pe gazetarul Eminescu. Da,
mişcare antisemită la legionari, dar de ce? Fiindcă sunt
momente în istorie când trebuie să te lupţi pentru bucata
ta de pământ! Am vorbit de Radu Gyr, dar n-am vorbit de
Căpitanul Negrici! de aici de la Buda! tatăl lui Eugen
Negrici; n-am vorbit de „batalioanele morţii” care nu au
fost înfiinţate să radă tot, ci să se moară pentru ţară! Aşa
a ajuns Radu Gyr sub comanda Căpitanului Negrici, care
l-a retras la intendeţă ştiind ce valoare i-a sosit sub
comandă...

petre cickirdan

COLONELUL DAN MARIN, UN GENIST DE ELITĂ
AL ARMATEI ROMÂNE, LA CEAS ANIVERSAR
D

an Marin s-a născut la 10 august 1963 în comuna Fălciu,
judeţul Vaslui.
După absolvirea cursurilor primare şi gimnaziale în comuna natală,
a urmat un amplu program de educaţie şi formare profesională în domeniul militar la Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc (1978-1982), Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Geniu,
Construcţii şi Căi Ferate din Rm. Vâlcea (1982-1985, şef de promoţie)
şi Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme din
Bucureşti (1993-1995, şef de promoţie).
În perioada 2007-2008 a urmat o serie de studii postuniversitare:
Managementul competitiv-resurse umane, financiare şi marketing;
Cursul de perfecţionare în conducere, domeniul Managementul
Educaţional Militar; Cursul de perfecţionare în conducere, specializarea Conducere Forţe Terestre (Colegiul de Război, Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti).
În anul 2008 a obţinut titlul de master în Managementul Sectorului
Public.
După absolvirea şcolii de ofiţeri, urcă în ierarhia militară de la
funcţia de comandant de pluton până la cea de comandant de unitate; de
la gradul de locotenent la 23 august 1985, locotenent-major la 23 august
1989, căpitan la 31 iulie 1994, maior la 31 iulie 1999 şi locotenentcolonel la 31 martie 2004, la cel de colonel la 1 octombrie 2010, traseul
şi evoluţia sa, în perioada 1985-2013, prezentându-se astfel:
Comandant de pluton la U.M. 01784, Rm. Vâlcea (1985-1990); Lector
la Catedra Drumuri, Poduri, Treceri la U.M. 01784, Rm. Vâlcea (19901992); Asistent la Catedra Drumuri-Poduri la U.M. 01784, Rm. Vâlcea
(1992-1993); Ofiţer-student la Academia de Înalte Studii Militare
(1993-1995); Comandant Batalion Tehnic, Regimentul 1 Geniu „Al.
Ioan Cuza”, Rm. Vâlcea (1995-1997); Ofiţer 2 în Biroul Pregătire de
Luptă, Regimentul 1 Geniu „Al. Ioan Cuza”, Rm. Vâlcea (1997-1999);

Instructor şef Catedra Management, Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu,
Construcţii şi Căi Ferate, Rm. Vâlcea (1999-2000); Ofiţer 2 în Biroul
Învăţământ, Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate,
Rm. Vâlcea (2000-2002); Şef Secţie Învăţământ, Şcoala de Aplicaţie
pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, Rm. Vâlcea (2002-2005); Şef al
Instrucţiei la Centrul de Pregătire pentru Geniu „Panait Donici”, Rm.
Vâlcea (2005-2007); Şef de Stat Major la Centrul de Pregătire pentru
Geniu „Panait Donici”, Rm. Vâlcea (2007-2008); Comandant al
Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait
Donici” şi comandant al Garnizoanei Râmnicu-Vâlcea (din 2008);
Inspector pentru Arma Geniu (din 2012).
În perioada aprilie – octombrie 2003, participă în funcţia de
Ofiţer 2 cu operaţiile, la misiunea multinaţională a Forţei de Stabilizare
(SFOR) în Republica Bosnia şi Herţegovina.
Studiul întreprins pentru realizarea acestei biografii relevă faptul că distinsul ofiţer, pe lângă faptul că este un bun comandant, este un
cercetător şi un strateg militar de înaltă clasă în domeniul armei geniu.
În acest sens, colonelul Dan Marin, care prin ordinul SMFT nr. 21 din
4 octombrie 2012, emis de şeful Statului Major al Forţelor Terestre,
deţine şi înalta funcţie de inspector pentru arma geniu, are pentru
următorii ani responsabilitatea elaborării a două strategii prin care arma
să evolueze la nivelul cerinţelor NATO. Ne referim la Concepţia de dezvoltare a armei şi Programul de dezvoltare/modernizare a armei pe termen mediu şi lung. Onorabila şi delicata responsabilitate încredinţată
colonelului Dan Marin, de a concepe viitorul armei geniu, îl poate
proiecta pe acesta în galeria marilor strategi ai Armatei Române. Cu
siguranţă că distinsul ofiţer, şef de promoţie a două instituţii de
învăţământ militar, un om inteligent şi bun profesionist va pune la
dispoziţia Statului Major al Forţelor Terestre o strategie prin care geniul
militar românesc va ajunge la cele mai înalte standarde de dotare şi

performanţă.
Colonelul Dan Marin se
dovedeşte a fi şi un publicist de aleasă
ţinută, opera acestuia cuprinzând o
serie
de
cursuri
destinate
învăţământului militar, studii, analize
şi puncte de vedere cu privire la istoria şi evoluţia armei geniu, articole
evocatoare legate de personalitatea
unor genişti de elită etc. Pentru exemplificare prezentăm selectiv câteva
dintre acestea:
Lt. col. Dan Marin, Opinii privind creşterea calităţii educaţiei în
centrele de instruire ale armelor, în Revista Armei Geniu, nr. 16,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008.
Lt. col. Dan Marin, Arma geniu – un veac şi jumătate de existenţă,
în Revista Armei Geniu, nr. 17, Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, 2009.
Lt. col. Dan Marin, Priorităţi ale noului an de învăţământ în cadrul
centrului; Sprijinul de geniu versus protecţia genistică, în Revista
Armei Geniu, nr. 18, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei,
2009.
Lt. col. Dan Marin, Opinii privind principalele direcţii de modernizare a armei geniu, în Revista Armei Geniu, nr. 19, Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2010.
Col. Dan Marin, Învăţământul militar de geniu după 130 de ani de
la înfiinţare, în Revista Armei Geniu, cap. Studii, analize, puncte de
vedere, nr. 20, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2011.
Col. Dan Marin, Modernizarea armei geniu între nevoi şi perspective, în Revista Armei Geniu, nr. 21, Editura Centrului Tehnic-Editorial
al Armatei, mai 2012.
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Col. Dan Marin, Inspectorul pentru Arma Geniu, în Revista Armei
Geniu, nr. 22, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, mai 2013,
p. 1-5; Idem, Personalităţi contemporane ale armei geniu. Generalul de
brigadă Nicolae Mazilu, p. 70-72.
Remarcabila activitate nu se opreşte aici, colonelul Dan Marin
având şi o serie de responsabilităţi de specialitate pe linie editorială,
fiind coordonator editorial şi ştiinţific al publicaţiei militare Revista
Armei Geniu, nr. 20 (2011), 21 (2012) şi 22 (2013).
Colonelul Dan Marin se bucură de aprecieri şi respect atât la
nivelul eşaloanele superioare, cât şi în rândul subordonaţilor săi, lucru
ce demonstrează calitatea acestuia de bun profesionist şi comandant. De
asemenea, educaţia şi caracterul ales îl situează pe colonelul Dan Marin
în rândul personalităţilor militare ce se bucură de o atenţie specială din
partea comunităţii, a instituţiilor şi oficialităţilor locale religioase şi
laice (Arhiepiscopia Râmnicului, Instituţia Prefectului şi Consiliul
Judeţean Vâlcea, Primăria Râmnicu-Vâlcea, Direcţia Judeţeană a

iulie 2013
Arhivelor Naţionale Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniul Naţional Vâlcea etc.).
De apreciat este şi faptul că distinsul ofiţer a ştiut să lege o
relaţia deosebită între instituţia militară pe care o comandă şi
organizaţiile culturale vâlcene (Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
„Regina Maria” – Filiala Judeţeană Vâlcea, Forumul Cultural al
Râmnicului, Societatea Culturală „Anton Pann” etc.), acesta clasânduse între comandanţii cu o mare deschidere către viaţa culturală a Vâlcii.
De-a lungul anilor, în semn de apreciere şi recunoştinţă i-au
fost conferite mai multe distincţii militare: Semnul onorific „În serviciul patriei”, pentru 15 (2000), 20 (2005) şi 25 de ani de activitate
(2010); Medalia NATO „Non article 5” (2003); Emblema de Onoare a
Statului Major General (2007); Emblema de Onoare a Forţelor
Terestre (2011); Emblema de Onoare a Armatei Române (2011).
De asemenea, pentru intensa activitate de promovare a cultului
eroilor, la 12 noiembrie 2009 cu prilejul Simpozionului Naţional de

ARS
Istorie „POSADA 1330”, ediţia I, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”
– Consiliul Director Central Bucureşti, i-a decernat Diploma şi Medalia
90 de ani de la crearea Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război,
1919-2009.
Acum, în prag de ceas aniversar, îi urăm distinsului comandant
de oşti ani mulţi cu sănătate, bucurii şi împliniri frumoase alături de cei
dragi, realizări depline pe linie profesională şi o ascensiune fără piedici
în ierarhia militară.

Eugen PETRESCU, Sorin PANCU

FESTIVALUL DE TEATRU ARIEL INTER FEST

Cronici semnate de Petre CICHIRDAN

ACTORUL

Eduard Vârlan şi
Doina Migleczi

TEATRUL „MASCA” DIN BUCUREŞTI

tival, prezentarea spectacolului. spectatorii
eatrul Masca din Bucureşti. În Sala Ostroveni a Teatrului
au admirat jocul plin
Ariel a avut loc joi 18 07 13 deschiderea Festivalului Ariel
de
voiciune
al
Inter Fest în prezenţa viceprimarului Eduard Vârlan, simplele
maestrului Mălaimare,
cuvinte de bun venit fiind rostite de acesta şi de directorul
care într-un scenariu
Arielului, Doina Migleczi. După scurtul dialog dintre cei doi
inspirat şi urmează
deschizători de Festival, moment foarte reuşit-după părerea
partitura, şi foarte
noastră-fără perdaf şi politic, pe scena binecunoscută iubitorilor de
teatru vâlceni au urcat reprezentanţii Teatrului Masca, din interesant, tot pe scenă îşi face pregătirea-machiajul, astfel, spectaBucureşti, formată din Mihai Mălaimare şi Mircea Tiberian, Actorul torul, intrând în culisele unui teatru de mimă şi pantomimă...În altă
şi Pianistul, protagonişti de elită, care au dat curs unui spectacol pe ordine de idei, în aceeaşi reprezentaţie, Mihai Mălaimare dezvăluie
măsură, primul, prin mimă şi pantomimă, încercând (şi reuşind cu unele întâmplări mai speciale, discuţii presărate cu sintagme dela
brio) să pună în scenă-simbolizeze viaţa chinuită, dar fericită în întâlnirile sale cu diverşi „monştrii sacri”, dar care se regăsesc în
viaţa de zi cu zi a oricărui actor, permanent
acelaşi timp, de actor, al
prezent pe scena de teatru. Să mai cităm
doilea, Pianistul, subliniMircea Tiberian şi
câteva idei din pliantul festivalului, referiind cu ajutorul muzicii,
Mihai Mălaimare
toare la acest spectacol, la actorul Mihai
naraţiunea-în
cazul
Mălaimare... „În urmă cu douăzeci de ani,
mimului! Spectacolul a
Mihai Mălaimare, atunci actor al Teatrului
purtat semnătura Ancăi
Naţional din Bucureşti, aducea în faţa pubFlorea pentru scenariu şi
licului un spectacol unic: „un one-man
regie, lui Mircea Dinescu
show” provocator care, în scurt timp, s-a
în cazul textului şi Sandei
dovedit a fi un mare succes. Spectacolul
Mitache
pentru
avea două părţi. Prima era scrisă pe un text
scenografie ... „O poveste
de Mircea Dinescu şi umplea sala de hohote
despre viaţă, speranţele,
de râs, Sala Amfitreatru. A doua parte se
bucuriile şi durerile trăite
constituia într-o profesiune de credinţă a
de actori” aşa îşi începe
unui tânăr actor care credea cu tărie într-un
autorul pliantului de fesaltfel de teatru: teatrul de imagine, teatrul

T

direct, în care textul este chiar Actorul.” Faţă de spectacolul de
acum douăzeci de ani, se miră
autorul textului din prezentare, textul lui Mircea Dinescu areaceeaşi
savoare-actualitate...Normal că-şi
păstrează actualitatea dacă în
această ţară de douăzeci de ani nu sa schimbat nimic profund, ci doar
numai la faţadă, ca şi în viaţa de
actor, românul netrăind decât nişte
roluri care îi sunt scrise...Mai mult
ca oricând, cetăţeanul, trăindu-şi
viaţa într-o pefectă dublă realitate,
una acsaă, la el, cealaltă în această
falsă societate...Textul lui Mircea
Dinescu datează de atunci, imediat
după revoluţie, ...atenţie stimaţi
cititori încă nu s-au scris textele
care să descrie lumea de azi; acestea, vor înfiora lumea de mâine! ca
şi cel care scrie în pliant şi noi am
remarcat acest al doilea personaj
(inexistent acum douăzeci de ani)
Pianistul, un joc-cântec, la fiecare
secvenţă, plin de înţeles, care nu
numai că subliniază actorul dar îl şi
completează,
mai
ales
în
exprimările sale dramatice...

TEATRUL MUNICIPAL “GUGUŢĂ” DIN CHIŞNĂU

PUIŞORUL CUCULIŢĂ
E

xistă oare pe lumea asta vreun copilaş care să nu vrea să aibă
casă, să nu vrea să aibă părinţi? Dar credeţi cumva că
păsărelele, animăluţele şi toate vietăţile sunt altfel? Nu, nu, nu! Şi ele
vor să aibă părinţi, şi ele vor să aibă casă! Şi puişorul Cuculiţă din spectacol vrea acelaşi lucru, dar el nu înţelege de ce e singur pe lume şi de
ce e atât de trist. Dar nu-i nimic, bunul Dumnezeu are grijă nu doar de
oameni, ci şi de vietăţi. Oare cine-i construieşte lui Cuculiţă casă în
pădure şi cine-l învaţă regulile vieţii? Cine-l face fericit? (Din
prezentarea spectacolului-site Teatrul „Guguţă”)
La aceste întrebări au încercat să răspundă, şi au reuşit, cei patru
actori şi păpuşile lor de la Teatrul Municipal „Guguţă” din Chişnău:
Alina Alferova, Ana Stăvilă, Denis Margine şi Inga Marcu-Rementov
în piesa „Puişorul Cuculiţă” de Aurica Plăcintă şi în regia lui Victor
Ştefaniuc. Un spectacol în aer liber, reuşit, în Zăvoi, dat în faţa copiilor
pe esplanada din faţa Teatrului Ariel.
Să aibă toţi copiii o casă, idée centrală a piesei, nu numai casă, ci
şi prieteni, drepturi egale la viaţă etc. pare a fi
ecoul verbal al feeriei muzicale „Povestea
Doina Migleczi şi
micului Pan” de Laurenţiu Profeta care, nu
demult, încânta copiii Râmnicului într-un concert pe scena Filarmonicii noastre...Iată, acum
în Zăvoi, ambasadorii artei teatrului din
Chişnău, pentru copii, ne-au încântat pe noi
cei mari (care trebuie să le asigurăm aceste
drepturi, celor mici), dar mai ales pe cei mici,
în acest spectacol atât de sugestiv interpretat
de tinerii actori... O piesă, căreia merită să îi
trecem în revistă cele câteva idei mesaje
întâmplări fiindcă este bine a fi reţinute... şi să
începem cu prezentatoarea Gabriela Lungu
care a deschis spectacolul:
- Bună ziua dragii noştri spectatori.
Suntem Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă”

care am venit tocmai de la Chişnău, din Moldova. Nu am venit cu mâna
goală fiindcă toată lumea ştie cât de măriminoşi sunt moldovenii. Am
venit cu două spectacole. Cel de astăzi este unul foarte îndrăgit de copii
fiindcă el reprezintă drepturile copilului…A mai fost prezentat în
România şi fiindcă a avut succes, l-am mai adus odată, acum!
Spectacolul începe cu puiul de cuc care cântă că e singur şi nu are
cu cine să se joace… „Cucu, cucu! mă duc şi eu să caut o casă” mai
adaugă el. Nimereşte într-un loc cu puii de cioară care se jucau de-a
număratul, fiindcă mergeau la şcoală; dar apare cioara mamă care îl
goneşte din mijlocul puilor ei: „Cum îndrăzneşti să te joci cu copiii
mei?...Auzi, să meargă la şcoală cu puii mei! vai, o să mă plâng la Barză
împărat”! În drumul său întâlneşte Vulpea Roşcată: „Câtă nedreptate în
pădurea noastră…că-s urâtă şi roşcatăăă…nu am nici un prieten pe care
să-l mângâi cu coada asta stufoasă”. Cucu, cucu … „hei, nu maiplânge
eşti aşa de frumoasă”. Pădurea surprinde minciuna vulpei: „Ce ruşine,
Vulpea să mănânce puiul de Cuc”…Spre deosebire de Cocostârc care,

Gabriela Lungu
văzând fapta cumătrei roşcate, s-a hotărât să trăiască în prietenie cu puii
de broască: „Prin câte păduri am umblat aşa ceva n-am aflat…De azi
promit să devin vegetarian; să-mi cadă ciocul dacă o să mă mai ating de
una din voi”, adresându-se puilor de broască. Cucu, cucu… „Toată
lumea trebuie să ştie că exist şi eu, cucu, cucu”. Înainte de finalul frumoasei piese, pentru copii, pentru ei dar mai ales pentru cei mari, pe
rând, actorii mânuitori de păpuşi au prezentat lozincile: Toţi copiii au
dreptul la propriul nume şi naţionalitate! Toţi copiii au dreptul la joacă!
Toţi copiii au dreptul la o casă în care să poată locui! Toţi copiii au dreptul să spună ceea ce doresc! Toţi copiii au dreptul să meargă la şcoală şi
să primească informaţii! Toţi copiii au dreptul să trăiască fără frică!
Nimeni nu are voie să lovească copiii! Copiii nu pot fi maltrataţi,
exploataţi sau discriminaţi!
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CRAVE/ AŞTEPTÂND CU NERĂBDARE

Î

n fapt, pentru majoritatea, inclusiv profesorii de limba
engleză, care au reclamat o oarece influenţă scoţiană, spectacolul de teatru nu prea a fost înţeles, desfăşurându-se în ziua a treia
a Festivalului, 20 iulie 2012, de la ora 17.30 în sala liliput din Zăvoi.
Spectacolul, dat de o trupă a Companiei Scottworks din Scoţia, la
care a asistat şi regizorul Scott Johnston, a fost pentru toată lumea
o lecţie clasică de teatru englezesc în care dicţia şi gestul au fost,
dintotdeauna, îndelung studiate... Cuvântul, substanţa faptului
teatral, postmodern în cazul de faţă, ţine de fizionomia psihică a
unei femei care are un punct comun cu fizionomia psihică a
autoarei; care pare a fi însăşi Sarah Kane...Din punctul de vedere al
mişcării pe scenă, schimbării de locuri între actori, expresivitatea
privirii fiecăruia şi, cum spuneam, claritatea şi sonoritatea vocii au
constituit o foarte bună îndrumare-exemplu pentru tinerii actoriistudenţi-spectatori vâlceni aflaţi, astfel, la un schimb de experienţă
mai mult decât util. Tinerii actori englezi, în acest corolar de idei ce
ţin de arta actorului, doi bărbaţi şi două femei, s-au depăşit pe sine
în a-şi demonstra calităţile, şi străpungând cu privirile masa densă a
materialului din jurul lor! În sala de la Teatrul Ariel a avut loc o etalare a calităţilor pe care trebuie să le aibă un spectacol de teatru, un
actor!...Pentru noi, neânţelegând nimic şi doar intuind, o lecţie de
dicţie, am mai spus-o, o înşiruire de recitative singulare sau în
pereche, părând un cvartet! atonic, sincretic.
Nouă, celor din rândul unu şi doi-de lângă scenă-ne-a plăcut
spectacolul, chiar dacă nu am înţeles decât replicile, dintre personaje, atâtea câte au fost (total paralele, dar compatibile în idei), care,
fiind în altă limbă şi fără text însoţitor-scris, poate fi comparat cu
unul de mimă-pantomimă; gestul, transformându-se şi el într-un
real mesager!
Muzica a fost semnată de Kenny MacLeod, iar cei patru
actori se numesc Robbie Stevens-cu cămaşă albă, Bhav Joshi-cu
cămaşă neagră, Emma Hindle-cu rochie roşie şi Vanda De Luca-cu
rochie neagră; conducerea de scenă-Emily Barr...Premiera piesei, a
patra, a scriitoarei Sarah Kane a avut loc în august 1998 la Teatrul
Traverse din Edinburg (Ariel Inter Fest-pliant Festival)... „Nu are
nici subiect, nici sens conveţional, nici vreo acţiune fizică; scenariul
lui Kane indică personajele doar prin iniţiale, şi nu include nicio
indicaţie regizorală, cu excepţia momentelor tensionate, când
remarcile dramaturgului sunt scurte şi obiective. (...) „Aşteptând cu
nerăbdare preia tema suferinţei din dragoste, temă pe care Kane a
abordat-o deja în piesele anterioare” (acelaşi pliant). Cu toate neajunsurile care ţin de înţelegerea textului, considerăm spectacolul din

HÂRZOBUL
S

crisă de Laurenţiu Budău, în regia lui Victor Ştefaniuc, şi
jucată in live-voce de trupa de actori ai teatrului „Guguţă”
din Chişnău, piesa Hârzobul a emoţionat în mod deosebit copiii,
tinerii şi mai vârstnicii spectatori adunaţi pe esplanada Teatrului
Ariel din Zăvoi la a doua reprezentaţie, 21 07 13, a trupei de actori,
dată cu ocazia Festivalului Internaţional de Teatru Ariel Inter Fest!
Felicităm din start, pentru spectacolul realizat, echipa de actori
păpuşari condusă în „hârzob” de directorul teatrului, Gabriela
Lungu, şi cărora ne face plăcere să le spunem numele: Denis
Margine, Viorica Vicol-artist emerit al Republicii Moldova, Vasile
Palea, Mihai Mărgineanu.
Spectacolul artiştilor români din Chişnău a impresionat atât prin
decorul şi fizionomia păpuşilor, una de excepţie (de remarcat că
stâlpii casei sunt identici cu stâlpii caselor vechi din zona comunei
Muereasca - Vâlcea) cât şi prin autenticitatea vocilor, a ilustraţiei
muzicale, cum spuneam, realizate in live, sincronizarea mişcării
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Zăvoi unul din reuşitele, mari reuşite ale Festivalului, ale teatrului
profesionist şi de idei...Mai ales şi după ce citim comentariul-traducere pe care ni l-a făcut Bogdan Cichirdan, şi pe care îl redăm,
parţial, mai jos...
*
Piesa conţine câteva teme întunecate, prezentate ca zbateri
interioare ce bântuie cele patru personaje - astfel de teme includ:
violul, incestul, pedofilia, anorexia, dependenţa de droguri, instabilitatea mentală, crima şi suicidul.
Kane incorporează numeroase aluzii lirice în text, în special
către „The Waste Land” de T.S. Eliot. De asemenea face câteva
referiri la scripturile biblice.
Bărbat în camaşă albă : A, Bărbat în cămaşă neagră: B
Femeie in negru: M, Femeie in roşu: C
C: Eşti mort pentru mine.
B: Citirea testamentului meu îmi spune sau îţi spun distruge-mi
acest moment şi te voi bântui pentru tot restul vieţii tale, de c---t.
C: Mă urmăreşte.
A: Ce vrei?
B: Să mor.
C: Cineva străin, din afara oraşului, i-a spus mamei. Eşti mort
pentru mine.

B.: Nu, nu este asta.
C.: Dacă aş putea sa mă eliberez de tine fără să te pierd.
A.: Câteodată acest lucru nu este posibil.
M.: Eu tot spun oamenilor că sunt însărcinată. Ei tot mă intreabă
cum am reuşit acest lucru, despre ce tot vorbesc? Le spun ca am
băut o sticlă de vin roşu, am fumat o ţigară şi am făcut sex cu un
străin.
B.: Toate sunt minciuni.
C.: El are nevoie să ţină un secret, dar nu se poatre abţine să nu
spună. El crede că noi nu ştim. Crede-mă, noi ştim.
M.: O voce în deşert.
C.: El, cel care apare ultimul.
M.: Ceva stă în cale.
A.: Încă sunt aici.
C.: Acum trei veri am pierdut pe cineva drag. Nu a murit nimeni
dar mi-am pierdut mama.
A.: L-a primit înapoi.
C.: Cred în aniversări. Starea aceea nu poate fi egalată nici dacă
evenimentul aniversar este trivial în esenţă sau uitat. În acest caz nu
este nici una nici alta.
M.: Voi creşte mare şi voi... voi face ceva.
B.: Am fumat până mi s-a făcut rău.
A.: Negru pe alb şi albastru.
C.: Când m-am trezit am crezut că mi-a început ciclul menstrual
sau mai degrabă nu s-a oprit pentru că s-a oprit acum trei zile.
M.: Căldura părăseşte trupul meu.
C.: Inima îmi este smulsă din piept.
B.: Nu simt nimic, nimic. Nu simt nimic.
M: Este posibil aşa ceva?
B: Poftim?
A: Nu sunt un violator.
M: David? - o bătaie de inimă.
B: Da?
A: Sunt un pedofil.
M: Îţi aduci aminte de mine?
B: Da.
C: Seamănă cu un neamţ.
A: Vorbeşte ca un spaniol.
C: Fumează ca un sârb.
M: Ai uitat.

(...)

TEATRUL MUNICIPAL “GUGUŢĂ” DIN CHIŞNĂU
scenice a păpuşilor cu muzica şi vocile actorilor, şi ce este mai
important, cu tematica dezbătută...dând impresia unui dinamici
esenţiale - evidente şi bine temperate...Ca şi artiştii plastici din
Republica Moldova, care de atâtea ori ne-au vizitat şi uimit, care
cunosc desen, şi actorii de la Teatrul „Guguţă” ştiu să cânte şi...să
vorbească! Hârzobul tradiţional al păpuşarilor a fost în acest spectacol o veritabilă scenă de teatru artistic!
Hârzobul este lădoiul în care se mişcă artiştii şi mânuiesc
păpuşile confecţionate din linguri pictate; de astă dată o fată de
măritat, cu zestre, împreună cu baba şi moşul ei-şi nelipsita căţeluşă
din ogradă, şi toţi, aşteptând peţitorii care nu întârzie să se arate:
Vasilache, care mai are acasă o nevastă şi câţiva puradei, însoţit de
peţitoare, cântând „Vasilică fără frică”!...dar ce frică vede el când îl
caută şi găseşte consoarta; negustorul cu pălărie-pe care fata-l respinge: „Hi, ăsta-i bătrân”; turcul, care-şi face intrarea într-un evantai
de linguri foarte bine şi sugestiv mânuite de cei din hârzob, şi care
confundă fata cu baba spre disperarea moşului... „Lasă baba în
pace”; muscalul-cazac care îl scoate-omoară din scenă pe turc şi

confundă casa babii şi a moşului cu cazarma; vânătorul şi vânatuliepurele, în tandem; doi tâlhari, care vor doar zestrea, şi pe care
doar Vodă Ţepeş îi lecuieşte de furat; fata plânge... „Să mă ia
dracu”! şi chiar dracul-teribilă scenă-se prezintă la peţit; dar nu, fata
nu rămâne nemăritată, căci apare Ionică-ciobănaş cu multe cornute
şi mulţumit de zestre rămâne în casa fetei...O poveste savuroasă,
spusă de actorii de la „Guguţă” cu mult farmec şi subliniată, la fel,
de o ilustraţie muzicală care a încântat publicul din Zăvoi! „După
atâta căutare s-a întâlnit Lună cu Soare!...Am ales pân-am cules”!
Nu putem încheia fără a felicita-o pe Gabriela Lungu, pe colegii
ei, pentru spectacolul realizat, noi, neputând să nu ne înăbuşim un
sentiment de tristeţe, „citind” în simbolistica piesei pentru copii
drama istorică prin care a trecut Moldova dintre Nistru şi Prut, când
în 1812 Rusia i-a schimbat numele în Basarabia după ce i-a alungat
pe turci şi a recunoscut Basarabia istorică, dar, să recunoaştem,
aducând preamărire lui Basarab Întâi. În fine, ciobanul mioritic,
instalându-se în casa fetei avea să renască stirpea noastră după ce arc peste timp - Vlad Ţepeş a făcut teribila sa curăţenie...1918!
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n cea de-a doua miercuri din luna iulie, a.c., după un calendar
lunar bine stabilit, a avut loc la Curtea de Argeş manifestarea
culturală a Clubului Iubitorilor de Cultură (CIC), unde s-au întâlnit,
după un obicei deja consacrat de ceva timp încoace, personalităţi
culturale din zonele Argeş şi Vâlcea. Sesiunea a fost condusă de dl Marian Ghiţă, iar activitatea s-a concentrat pe 3 subiecte: sculptorul Constantin Lucaci , poetul Vasile Militaru, volumul Mari gânditori, mari arhitecţi ai înţelepciunii de Romel Stăncioiu.
Cele peste două ore în care s-au manifestat criticul de artă Petre
Cichirdan, profesorul Dragoş Constantinescu, cercetătorul Marian
Pătraşcu, editorul Eugen Petrescu, autorul Romel Stăncioiu, profesorul Daniel Dejanu în faţa unui distins auditoriu adunat în sala de
protocol a Casei Armatei din Curtea de Argeş, au însemnat un
adevărat cenaclu al artelor, dat fiind conţinutul divers şi interesant
dispus pe o gamă ce viza, de la bun început, artele plastice, poezia,
muzica, matematica, informatica, filozofia etc., dar, în acelaşi timp,
o reuniune spirituală între tradiţional şi modern, dacă avem în
vedere gustul clasic de antologare a marilor gânditori ai omenirii
din Antichitate până astăzi şi poezia tradiţionalistă a lui Vasile
Militaru – pe de o parte, şi – pe de altă parte, gustul modern de abordare a sculpturii lui Constantin Lucaci, cel mai mare sculptor contemporan după Constantin Brâncuşi, incă în viaţă la 90 de ani, a
cărui operă atinge prin sincretism poezia lui Nichita Stănescu, muzica şi pictura contemporană.
Cartea lui Romel Stăncioiu, dar şi personalitatea autorului, au
fost amplu prezentate de Daniel Dejanu, ambii consăteni din
Stăneşti, satul copilăriei lor de pe valea Râului Doamnei, pe un ton

CIC Curtea de Argeş

“RISIPEI SE DEDĂ FLORARUL…”
Marian MIHĂESCU
(Curtea de Argeş)

cald şi cu selecţiuni relevante ale unor portrete emblematice din cultura universală, dar şi românească, precum şi cu citarea unor splendide buchete de gânduri şi aforisme antologate. Autorul şi-a ilustrat
lucrarea cu picturi celebre, precum Şcoala din Atena de Rafael, ori
Moartea lui Socrate de David.
Poetului Vasile Militaru i se face un medalion literar de către
Eugen Petrescu, directorul Editurii Petrescu. Destinul tragic îl leagă
pe poet de penitenciarul de tranziţie de la Ocnele Mari. Printr-un
miracol parcă, în urma unui vis al soţiei care intuieşte mormântul
poetului-mucenic la umbra unui măr la Ocnele Mari, osemintele lui
sunt mutate la Bucureşti. Poezia sa, puţin cunoscută de generaţia
tânără, din cauza necultivării ei în perioada comunistă, este evocată
şi cântată în cadrul cenaclului nostru de către Gheorghe Cărbunescu
( mulţi din sală murmurau împreună cu domnia sa Icoana carului
cu patru boi sau A venit aseară mama.).
Pe omul de cultură Petre Cichirdan, critic de artă, autor a
numeroase studii şi cărţi, editor al mai multor reviste culturale
vâlcene, noi argeşenii îl receptăm mai „de departe”, „dincolo de
deal”, dar, de când a poposit şi a zăbovit mai mult pe meleagurile
noastre, am început să-l cunoaştem şi să-l îndrăgim . Câţiva vâlceni,
desigur cunoscându-i mai bine capacităţile intelectuale, îi reproşau
că „se risipeşte” în prea multe domenii. Mie îmi place aşa cum este
Petre Cichirdan, abordând cu competenţă atât de multe domenii de
la filozofia culturii la pilotaj de avioane şi de aceea îi dedic cu prioritate titlul acestei modeste cronici. Spiritul său cultural abordează

riguros sculptura lui Constantin Lucaci, cel care primea în 1984
Premiul Herder, profesor de sculptură la Universitatea de Artă şi
Design din Cluj Napoca după 1993, cu 17 sculpturi din oţel inoxidabil expuse în Muzeul care-i poartă numele în localitatea natală
Bocşa din Caraş Severin. Se subliniază o paricularitate a operei,
anume cinetismul lucrărilor sale, concretizat în celebrele sale fântâni, cum ar fi cea de la Constanţa, „o gigantică explozie de apă şi
oţel inoxidabil”.
Nu ne mirăm de gustul pentru modern al oaspeţilor noştri
vâlceni, care se întrec în disertaţii despre sculptură, matematică,
inovaţii etc., căci încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea sincretismul artelor a devenit principiu estetic al simbolismului,
trecând apoi la modernism, neomodernism şi postmodernism. Iată
de ce Brâncuşi şi Constantin Lucaci se află pe aceeaşi axă estetică,
de ce între Nichita Stănescu şi Constantin Lucaci există o gândire
comună, dacă ne referim fie măcar la celebra sculptură intitulată
Două fire de iarbă, botezată chiar de poet în cunoscuta-i gândire
vorbită ce devenea ad-hoc poezie.
Disertaţia lui Petre Cichirdan e completată din alte perspective
de Marian Pătraşcu, cercetător ce scoate în evidenţă locul şi rolul
informaticii româneşti din deceniul 8, precum şi de muzica folk a
lui Dragoş Constantinescu, profesor care a încercat să pună pe
muzică versurile lui Blaga din poezia Trei feţe într-o formă
originală pe structura permutărilor matematice a celor trei motive
poetice ale vârstelor.
Sculptură, poezie, muzică, filozofie...un splendid „florar” care
„s-a dedat risipei”.

CINE N-ARE BĂTRÂNI, SĂ-ŞI CUMPERE
Constantin MĂNESCU HUREZI

S

enectutea, pentru unii cu capriciile şi neplăcerile ei, este
vârsta când un om, asemenea unui bun gospodar, culege
roadele din toamna vieţii, fapt care-i dă satisfacţia că nu a
îmbătrânit degeaba. Potrivit cuvântului Scripturii, zilele omului
sunt şaptezeci de ani. De este omul în putere, adică dacă are o
constituţie fizică bună, sunt optzeci, iar ceea ce este mai mult decât
acestea, ele sunt pline de suferinţă şi de chin.
Mi-a fost dat să cunosc, în urmă cu trei ani, în localitatea
Vaideeni, situată în vecinătatea Târgului Hurezi, un fiu al acestei
aşezări de sorginte ardelenească, numit Vartolomei Todeci, născut la
15 mai 1933. Cu ocazia vizitei la domiciliul său, făcută din dorinţa
de a afla mai multe lucruri despre istoria Vaideenilor, într-o zi de
sâmbătă, 11 septembrie 2010, domnia sa îmi oferea un exemplar din
„Monografia comunei Vaideeni”, alcătuită de mai mulţi colaboratori şi autori, al căror coordonator era domnia sa, cu următoarea
dedicaţie, care reprezintă de fapt o cugetare cu un profund caracter
filosofic: „Stimate Părinte, Oamenii sunt ca izvoarele: se despart în
viaţă şi se întâlnesc în „Fluviul Dorului”.
Şi a avut mare dreptate în aceste cuvinte, rostite în mod profetic.
Pentru că, după o discuţie de mai multe ore, în care am fost purtat
de profesorul de limba şi literatura română prin istoria zbuciumată
a Ardealului, strâns legată de cea a Vaideenilor, şi în care omul
Vartolomei şi-a împărtăşit satisfacţiile oferite de viaţa de familie şi
de realizările profesionale, am rămas apropiaţi şi, conform cuvintelor sale, ne-am întâlnit din nou, la „Izvorul Zânelor”, la „Plaiul
dorului”, precum şi la „Învârtita dorului”, care anul acesta a ajuns la
ediția a 45-a. Înzestrat de Dumnezeu cu inteligență, cu pasiune și cu
o imensă dăruire față de semenii săi, profesorul Vartolomei Todeci
a devenit exponentul idealurilor și al conștiinței unor oameni, din
sânul cărora s-a ridicat, valorificând tot ce este în jurul său: legende,
folclor, vorbe înțelepte, obiceiuri, putând fi considerat el însuși o
legendă vie. Din acest motiv, organizatorii Festivalului de Folclor
păstoresc „Învârtita dorului” au deschis ediția de anul acesta cu un
simpozion organizat în ziua de 22 iunie 2013 la Căminul Cultural
Vaideeni, cu tema: „Viața și creația profesorului Vartolomei
Todeci”, la care au fost prezente si au luat cuvântul personalității ale
lumii culturale din județ și din întreaga țară: Dinu Săraru, Gheorghe
Deaconu, Ioan St. Lazăr, Gabriela Rusu-Păsărin, Elena Stoica,
Florin Epure, Achim Irimescu, Iacob Cătoiu, Emil Bărbăriță, Ivan
Jinaru, Elisabeta Sâiulescu, Nicolae Lupșan.
Fiecare dintre vorbitori a evocat momente importante din viața
acestei comunități, care este formată din populațiile de „pământeni”
(băștinașii gorjeni sau vâlceni) și cele de „ungureni”, denumire care
arată că frații noștri români din Regatul Ungariei, îndeosebi din
Mărginimea Sibiului, dar și din alte localități din județele Alba,
Sibiu și Hunedoara, au fost nevoiți să-și părăsească locurile natale
și să treacă munții pe meleagurile noastre, ale Olteniei de sub
munte, unde au venit cu mândria unei origini nobile, de țărani liberi,
de pe „pământul crăiesc”, niciodată supuși unui nobil de pământ.
Atestați documentar la data 15 iunie 1504, într-un hrisov emis de
voievodul Radu cel Mare, aceștia au transformat numele de „Vai de
Ei” într-un renume cu rezonanță în întreaga Europă, rămânând în

istorie ca oameni ai muntelui, înfrățiți cu plaiul care le-a oferit
pășunile alpine, cu brădetul și aerul ozonat al înălțimilor, dar și cu
câmpiile întinse care le ofoereau condiții de iernat în străvechea
pendulare între munte și câmpie a oierilor, numită transhumanță.
De menționat faptul că venirea ardelenilor în Țara Românească,
respectiv în nordul Olteniei, s-a petrecut în două mari valuri. Primul
ar fi avut loc după năvala tătarilor din 1241-1243 în Ardeal, când au
fost distruse sute de sate, mulți oameni au fost uciși și multe biserici
arse, locuitorii care au scăpat luând
calea codrilor și ajungând pe
meleagurile noastre, unde localnicii iIntelectual-rapsod
au numit „Vai de Ei”. Al doilea mare
popular vâlcean
val de ardeleni care au trecut Carpații
a fost determinat să facă acest lucru,
de asuprirea națională, de persecuțiile
religioase, de „unirea cu Roma”, care
a avut loc la anii 1688-1700,
persecuții care s-au intensificat mai
ales după mișcarea condusă de
călugărul Sofronie de la Cioara și
după răscoala condusă de Horea,
Cloșca și Crișan. Așa se face că, mai
ales după 1760, în județul Vâlcea s-au
refugiat acești români și au întemeiat
mai multe comunități, ca și la
Vaideeni, între care se numără:
Șirineasa, Măgura, Câineni, Brezoiu,
Voineasa, Ciunget. De menționat faptul că ei și-au păstrat portul, obiceiurile, limba și ocupația străbună,
oieritul, ca și relațiile cu satele de
origine Poiana, Jina, Vinerea,
Marginea, Gura Râului, Săliște, Rășinari, Tărtăria, Cioara. Mai
mult decât atât, ei și-au format de la denumirea acestor localități
numele lor de familie, întâlnite până la ora actuală în Vaideeni:
Jinaru, Vinereanu, Tărtăreanu, Cioranu, Mărgineanu.
Un apostol al acestor oameni ai muntelui, cu suflet curat, de
adevărat român, este Vartolomei Todeci, despre care spunea Dinu
Săraru că se aseamănă cu George Coșbuc în ce privește originea
țărănească și talentul pus în slujba truditorilor acestui pământ:
„Sunt suflet din sufletul neamului meu, Și-i cânt bucuriile șiamarul!” Un cărturar și un animator haretian, unul din cei pe care îi
dorea Spiru Haret la țară, în lumea satului, numit de profesorul Ioan
St. Lazăr „sufletul satului”. Acesta își amintește cu nostalgie de
prima ediție a sărbătorii folclorice păstorești „Învârtita dorului”,
care a avut loc la Vaideeni la 27 iulie 1969 și ai cărei inițiatori și
realizatori au fost Vartolomei Todeci și primarul de atunci al
comunei Vaideeni, Ion Deloreanu. Același profesor Ioan St. Lazăr,
un mare îndrăgostit față de cei de la munte, își amintește cum primarul Ion Deloreanu a făcut un gest extraordinar atunci când
județul Vâlcea a participat la primul Festival Internațional de
Folclor „România '69”, care a avut loc la București în perioada 26
august – 4 septembrie 1969. el a demontat o stână din Carpați, a
adus-o în Capitală și a remontat-o în parcul Herăstrău, făcând din ea

o stână funcțională, care făcea parte din „Satul vâlcean”. Această
spectaculoasă strămutare a atras o mulțime de vizitatori din țară și
din străinătate, în frunte cu Ministrul Culturii de atunci, Ion Moraru,
care au fost încântați și de fluierașii din Vaideeni, îmbrăcați în costume populare.
De ce l-a numit profesorul Ioan St. Lazăr pe Vartolomei Todeci
„sufletul satului”? Pentru că el a fost omul care în decurs de mai
bine de 60 de ani, ca profesor, ca animator cultural, ca îndrumător,
a reușit să polarizeze oamenii din sat la
faptele bune, să devină un lider cultural al
comunei Vaideeni, un „depozitar și trezorier
al folclorului păstoresc”, funcționând ca o
„arhivă vie”, așa cum arăta profesorul
Gheorghe Deaconu. El este vlăstarul de
păstor devenit cărturar, dascălul care a contribuit la conservarea și promovarea patrimoniului imaterial al poporului român, modelul
de profesor care a aplicat psiho-pedagogia
atât la catedră, cu copiii, cât și cu oamenii din
comună, profesorul îngemănat cu omul total
al culturii populare.
Vartolomei Todeci a transmis copiilor
bucuria de a cânta vocal și a îndrumat sute de
tineri să cânte la fluier, mulți dintre ei
anjungând artiști consacrați și rămânând
atașați tradiției. A cules folclor de la ciobani
și l-a publicat într-o antologie intitulată
„Izvorul zânelor”, în care întâlnim colinde,
orații de nuntă, cântări la moarte, descântece,
povești, legende, povestiri. El a strâns aceste
creații populare, pe care le-a dăruit apoi celor
din jur, fiind cel care a făcut totul din plăcere,
din pasiune pentru valorile perene ale acestui neam.
În încheierea acestui simpozion, a luat cuvântul domnul
Vartolomei Todeci, care a mulțumit tuturor participanților pentru
frumoasele cuvinte pe care i le-au adresat. În opinia sa, ciobanii au
luptat, prin intermediul transhumanței, să țină legătura între cele
trei țări românești, fiind un liant între românii împrăștiați pe
meleagurile Europei. El i-a îndemnat pe cei prezenți și, prin ei,
toate generațiile care vor urma: „Nu uitați de unde ați plecat! Nu
uitați tradiția noastră!” El i-a numit pe ciobanii din Vaideeni:
„Stăpâni netulburați de nimeni, Din moși strămoși pe-aceste
plaiuri!” Plaiuri de dor, plaiuri mioritice, cu urcușuri si coborâșuri,
cu bucurii și necazuri, al căror cântec venit din străfunduri a știut
să-l asculte și să-l ducă mai departe doar păstorii...
Un astfel de păstor a fost și Vartolomei Todeci. El se poate mândri, la venerabila vârstă de 80 de ani, că a dobândit nemurirea,
luminând permanent pe firmamentul culturii române, „prin cele
care i-au stat aproape”, așa cum arăta profesorul Gheorghe
Deaconu, adică „fluierul cu care a cântat, condeiul cu care a scris,
slova cu care a îndrumat...” Și, adăugăm noi, prin „Învârtita dorului”, care va dăinui împreună cu dorurile noastre după frumosul și
binele absolut, cu care ne vom uni deplin în viața de dincolo....

iulie 2013

CULTURAvâlceană

11

GHEORGHE CĂRBUNESCU LA 70 DE ANI
G

heorghe Cărbunescu s-a născut la 9 august 1943, pe Valea
Olteţului, în satul Sârbeşti, comuna Alimpeşti, judeţul Gorj,
părinţii săi fiind Nicolae şi Elena Cărbunescu (născută Belei, în satul
Goruneşti, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea, care anul acesta a împlinit
venerabila vârstă de 92 de ani). După el au venit pe lume Nicolae (de
profesie inginer mecanic, inventator în mecanica hidraulică, astăzi pensionar, stabilit cu domiciliul la Târgu-Jiu) şi Constantin (de profesie
şofer, stabilit cu domiciliul la Sibiu).
Clasele I-VI le-a urmat la şcolile din localitatea natală, iar ultima
clasă gimnazială, a VII-a, la Târgu-Cărbuneşti. Foştii colegi de şcoală
îşi amintesc cu drag de Gheorghe Cărbunescu, despre care spun că era
un copil frumos, curat, ordonat şi silitor. La rândul său, eroul nostru
vorbeşte cu nostalgie de anii copilăriei şi cu admiraţie faţă de colegii şi
profesorii săi. În amintirile sale un loc aparte îl au cele trei familii de
dascăli Bondoc, Ghirlea şi Rogojinschi, stabilite în comuna sa după
evacuarea lor din Basarabia în 1944, faţă de care are o profundă recunoştinţă pentru profesionalismul dovedit. Profesoara Bondoc l-a îndrăgit pe când era de-o şchioapă şi, datorită trăsăturilor fizionomice de tip
germanic, păr blond şi ochi albaştri, aceasta l-a poreclit Fritz. Erau trăsături moştenite de la bunica din partea tatălui.
Copilăria şi-a petrecut-o în satul natal, Sârbeşti, la bunicii din
Goruneşti – Slătioara, la Câmpina şi la Târgu-Cărbuneşti acolo unde
tatăl se afla cu serviciul.
A urmat cursurile Liceului Teoretic „Tudor Arghezi” (promoţia
1961) din Târgu Cărbuneşti şi ale Institutului Politehnic din Bucureşti
– Facultatea de Transporturi (promoţia 1971). Cu toate vicisitudinile
vremii, din cei 36 de colegi de clasă din liceu 29 au absolvit o facultate;
o performanţă la care au contribuit din plin profesorii şi severitatea sistemului educaţional românesc din anii ’60-’70.
Odată cu încheierea studiilor şi obţinerea diplomei de inginer a activat în mai multe instituţii cu profil transport din ţară, serviciul purtându-l prin oraşele: Târgu-Mureş, Sibiu, Horezu şi Râmnicu-Vâlcea
(localitate în care s-a stabilit definitiv în anul 1975).
După anul 1990 a lucrat în firma proprie, SC Transcarbone SRL,
Rm. Vâlcea, până în 2005, anul pensionării. Începând cu anul 1979 este
expert tehnic în transporturi auto şi căi ferate, activitate pe care o
desfăşoară şi în prezent.
Inginer stagiar la Combinatul Chimic Azomureş din Târgu-Mureş
(1971-1973), o cunoaşte pe Maria Odaie, născută în comuna Răuceşti,
judeţul Neamţ, studentă la Facultatea de Farmacie, cea care în anul
1972 avea să-i devină soţie şi, ulterior, să-i dăruiască trei băieţi: MariusNicolae (n. 1974, Târgu-Neamţ, de profesie ziarist, stabilit la
Bucureşti), Iuliu-Bogdan (n. 1975,
Târgu-Neamţ) şi Bogdan-Mihail
(n. 1982, Râmnicu-Vâlcea, de profesie inginer, specialist în construcţii
de maşini şi jurist). Din nefericire, în 1981 familia Cărbunescu l-a pierdut pe
Iuliu-Bogdan, cel de-al doilea copil, care a murit la vârsta
de 6 ani. Din partea lui Marius, băiatul cel mare, soţii Gheorghe şi
Maria Cărbunescu au trei nepoţi: Iasmina-Maria (n. 2003, Bucureşti),
Alexandru-Gheorghe şi Octavian-Grigore, gemeni, născuţi în 2007 la
Bucureşti. De remarcat este faptul că Iasmina dovedeşte înclinaţii către
muzică, actorie şi artele plastice.
Cum spuneam, Gheorghe Cărbunescu a venit pe lume într-un sat
situat la hotarul judeţelor Gorj şi Vâlcea, o bogată zonă folclorică din
care s-au ridicat reginele muzicii populare olteneşti Maria Lătăreţu
(Bengeşti, Gorj) şi Maria Ciobanu (Roşiile, Vâlcea).
Îndrăgostit din copilărie de folclor, de obiceiurile şi tradiţiile popu-

lare, dar şi înzestrat cu voce şi talent interpretativ, în anul 1966, anul II
de facultate, în urma insistenţelor colegilor a reprezentat facultatea la o
manifestare culturală studenţească. În urma acestui eveniment a fost
inclus în Ansamblul Artistic al Institutului Politehnic şi, ulterior, în
colectivul Ansamblului Folcloric „Doina” al Casei de Cultură a
Studenţilor „Grigore Preoteasa” din Bucureşti, în care a activat până la
sfârşitul studenţiei.
Cunoscătorii în domeniu spun că dacă acest om ar fi beneficiat de
o educaţie muzicală academică, în special pe linia romanţei – „unul dintre cele mai vechi subgenuri ale muzicii uşoare româneşti”, astăzi
puteam vorbi despre un artist, aşa cum îl alinta distinsul şi regretatul
cărturar Costea Marinoiu, de talia marilor artişti şi interpreţi ai vremii: Jean
Moscopol, Gică Petrescu, Cristian Gh Cărbunescu la Festivalul
Vasile, Nicu Stoenescu, Titi Botez,
„Vasile Militaru”
Petre Alexandru, Ion Dacian, Maria
Tănase, Mia Braia, Ioana Radu etc.
Dar, aşa cum se întâmplă de cele mai
multe ori în viaţă, din lipsa voinţei personale, a neseriozităţii unora şi lipsa de
interes din partea celor în măsură să-l
îndrume către o carieră muzicală, s-a
pierdut o voce şi un talent de certă valoare.
La 8 iulie 2011, cu ocazia primei
ediţii a Festivalului Naţional de Poezie „Vasile Militaru”, Ocnele Mari,
Gheorghe Cărbunescu a fost desemnat de către preşedintele Societăţii
Culturale „Anton Pann”, Costea Marinoiu, să interpreteze în
deschiderea evenimentului celebra romanţă Mama, cunoscută în popor
cu titlul A venit aseară mama (versuri poetul martir Vasile Militaru,
muzica George Enescu). Acest cântec de suflet românesc, devenit imnul
festivalului, a fost interpretat la două din cele trei ediţii desfăşurate până
în prezent, de inginerul Gheorghe Cărbunescu.
La 11 octombrie 2011, orele 17.00, cu prilejul manifestării
Medalion „Poetul Damian Ureche”, eveniment cultural organizat de
Societatea Culturală „Anton Pann” şi desfăşurat la Sala MultimediaInternet a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”, Vâlcea, Gheorghe
Cărbunescu a lansat prima sa înregistrare muzicală. Este vorba de albumul de romanţe Mama, care cuprinde piese celebre ce aparţin unor
maeştri ai genului, în interpretarea prietenului nostru. Cum era de
aşteptat, albumul s-a bucurat de un real succes, ceea ce l-a motivat să
meargă mai departe şi, un an mai târziu, să ne surprindă cu o altă înregistrare şi alte două albume în pregătire.
Începând din toamna anului 2012 Gheorghe Cărbunescu a răspuns
invitaţiilor venite din Basarabia pentru a participa la concertele organizate de către Asociaţia de Caritate „Flacăra Speranţei” din Chişinău –
organizaţie de binefacere care se ocupă de ocrotirea copiilor cu handicap şi a celor defavorizaţi, în mai multe localităţi de peste Prut, acolo
unde împreună cu bunul său prieten, interpretul vâlcean de muzică
populară Ion Lupu, s-a bucurat de ospitalitatea fraţilor noştri şi de un
succes extraordinar.
Mărturii ale succesului stau interviurile date postului de Radio
Moldova 1 şi lansarea celor două albume de romanţe, înregistrările unor
romanţe (Gh. Cărbunescu) şi a unor piese folclorice din repertoriul oltenesc (I. Lupu) la Televiziunea Moldova 1, concertele celor doi artişti
vâlceni pe scena Filarmonicii Naţionale din Chişinău, în cadrul specta-

colelor organizate cu prilejul aniversării unui an de la înfiinţarea
Asociaţiei de Caritate „Flacăra Speranţei”, spectacolele susţinute în mai
multe localităţi din Basarabia.
În perioada 22-25 mai 2013, pentru a nu fi mai prejos decât fraţii
de peste Prut şi pentru a echilibra într-un fel balanţa, Gheorghe
Cărbunescu a organizat în câteva localităţi din judeţul Vâlcea (Nicolae
Bălcescu, Râmnicu-Vâlcea şi Ocnele Mari) un mic turneu cultural.
Evenimentul a fost patronat de Forumul Cultural al Râmnicului (preşedinte Alexandru Popescu-Mihăeşti) şi de Asociaţia de Caritate „Flacăra
Speranţei” din Chişinău (preşedinte Valentina Pătraş). Alături de
Gheorghe Cărbunescu, Corin Dobrinescu şi Ion Lupu, turneul a fost
onorat de prezenţa unor apreciaţi oameni de cultură din Basarabia: Gutiera Prodan – jurnalistă,
producătoare a emisiunii Bună dimineaţa la
Televiziunea Moldova 1, editoare a revistei
Viaţa ta; Gheorghe Bâlici – scriitor, poet şi epigramist; Maria Ţărnă – interpretă de muzică
populară şi uşoară, artistă a poporului; Maria
Jimbei – vicepreşedinta raionului Dubăsari,
interpretă de muzică populară; Valeriu Râşniţă
şi Sergiu Catârău – interpreţi de muzică uşoară.
Întregul program a fost regizat şi prezentat de
către distinsa realizatoare Gutiera Prodan.
Spectacolele s-au desfăşurat la Muzeul
Memorial „Nicolae Bălcescu” (în aer liber), la
Filarmonica „Gheorghe Dumitrescu”, Râmnicu-Vâlcea şi la Parcul
Turistic „Salina Ocnele Mari”, ultimele două sub acompaniamentul
Orchestrei de muzică populară „Rapsodia vâlceană”, dirijor George
Iordache.
În anul 2012 la solicitarea subsemnatului (E. Petrescu), Gheorghe
Cărbunescu s-a implicat alături de alţi vâlceni (pr. Nicolae Moga,
arhim. Veniamin Micle, ierom. Onisifor Petrescu, monahia Ambrozia
Rucăreanu, monahia Domnina Agapie, mr. Sorin Pancu, prof. univ. dr.
Al. Popescu-Mihăeşti, ing. Marian Pătraşcu, dr. ing. Mihai Sporiş, jr.
Nicolae Dobrică, col. (r) Ion Frântu etc.) într-un proiect de recuperare a
istoriei şi de cinstire a eroilor, aducându-şi o importantă contribuţie la
ridicarea Troiţei Eroilor şi Martirilor Neamului „Înălţarea Domnului” –
Izvorul Arnotei”, în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, iar la 26 aprilie
2013, în semn de recunoştinţă, a fost primit în rândul membrilor
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană
Vâlcea.
În ultimii trei ani Gheorghe Cărbunescu este prezent tot mai des în
emisiunile culturale ale unor valoroşi oameni de televiziune: Ion
Predescu şi Dragoş Teodorescu (Televiziunea VTV), Dumitru Miuţă şi
Jana Sdreală (Televiziunea „Vâlcea 1”).
Prezenţa lui Gheorghe Cărbunescu în viaţa culturală a Vâlcii,
Argeşului şi Gorjului şi, mai nou, a Basarabiei este una rodnică şi
merită aprecierile cuvenite.
Mă bucur că am avut ocazia să cunosc un artist, un patriot şi iubitor
al istoriei neamului, un sufletist şi un prieten pe care te poţi baza în
orice moment.
La ceas aniversar îi urez bunului prieten Gheorghe Cărbunescu ani
mulţi cu sănătate, bucurii şi împliniri frumoase pe toate planurile,
alături de cei dragi.

Eugen PETRESCU

TABĂRA INTERNAŢIONALĂ DE PICTURĂ „VLAICU IONESCU”
P

e 19 07 13, la Călimăneşti- Seaca-Pavilionul
Expoziţional Internaţional s-a deschis Tabăra
Internaţională de Artă Plastică „Vlaicu Ionescu” şi Tabăra
de vară, de teatru, condusă de actorul Florin Zamfirescu, în
care sunt pregătiţi candidaţii la admitrea din anul în curs la
Facultatea de Teatru...O participare ca în niciun alt an,
deschiderea, făcând-o primarul oraşului Călimăneşti,
Florinel Constantinescu...Pe lângă participanţi, au fost
prezenţi oameni de presă, reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean (Dumitru Perşu), conducători de ONGuri,
Forumul Cultural al Râmnicului şi oraşului
Călimăneşti...Redăm mai jos câteva din intervenţiile de la
această adevărată sărbătoare a artelor...

Florinel Constantinescu: - ... Am luat cunoştinţă cu
perioada în care aţi creat în localitatea noastră...Mai nou, operele create de dvs au ajuns să fie cunoscute atât în ţară cât şi în
străinătate...Prin ele vizitatorii de aici şi din altă parte au luat
cunoştiinţă de localitatea noastră, dumneavoastră fiind excelenţi
ambasadori ai Călimăneştiului!... vă mulţumim pentru aceasta! şi,
chiar, vă mulţumesc anticipat şi celor care sunteţi şi în acest an la
această acţiune de la Călimăneşti!...Ne mândrim cu aceşti artişti
născuţi şi crescuţi în localitatea noastră şi, aici trebuie să amintim, de
reputatul artist-actor, profesor universitar, aici de faţă, domnul Florin
Zamfirescu! Ca renumiţi pictori, călimănişteni i-aş cita pe Dinu
Vasiu, dar şi pe Virgil Moise...Iată, aici de faţă ne mândrim cu talentata Loredana Talpoş...Vă mulţumesc tuturor şi, de asemenea, vă
doresc să realizaţi opere deosebite, de care să ne bucurăm cu toţii!
Vicepreşedintele CJ Dumitru Perşu: - Mă bucur să particip la
această minunată întâmplare, prilej cu care permiteţi-m să vă adresez
un cuvânt de bun venit în oraşul Călimăneşti din partea CJ Vâlcea,
din partea preşedintelui CJ doctor inginer Ion Cîlea care, din păcate,
nu a putut să participe...Eu vă doresc să vă simţiţi bine în această

minunată staţiune şi în acelaşi timp să vă urez succes deplin în nobila
dvs activitate... Spuneam că pentru mine este un privilegiu, inclusiv
pentru faptul că, iată, am onoarea să fiu alături de unul dintre cei mai
mari actori ai noştri, al românilor, care, din fericire pentru mine şi dvs
este vâlcean, din Călimăneşti, staţiunea aceasta extraordinară, şi care
cu multă pasiune şi inteligenţă reuşeşte an de an să realizeze aceste
întâlniri într-un cadru din ce în ce mai plăcut şi să aducă în plus pentru judeţul nostru, ca imagine, un plus în cultură şi artă, pentru că, din
păcate, în celelalte domenii, nu putem să ne lăudăm aproape cu
nimic!...Vă mulţumesc maestre Florin Zamfirescu, vă mulţumesc din
toată inima pentru tot ce faceţi! sigur, trebuie să-mi închei cuvântul şi
să-l dăm specialiştilor oamenilor de artă, avem aici, iată, pe maestrul
Dican în mijlocul nostru, pe un artist plastic din Spania, am înţeles,
foarte consacrat!... şi foarte multe alte personalităţi. Vă mulţumesc
încă odată, să vă simţiţi bine şi să fiţi sănătoşi!...
Gh Dican: - Domnule primar, bună ziua tuturor, vreau să-i salut
pe toţi artiştii care au venit în această tabără, la acest simpozion aflat
la a şaptea ediţie, la Călimăneşti; de asemenea, vreau să-i salut şi pe

artiştii basarabeni, am mai făcut-o şi acum o oră, la
Biblioteca Judeţeană, care au venit la această ediţie a
taberei de la Râmnicu Vâlcea; iată, că lucrurile intră în
normalitate...Aş vrea să-l felicit pe domnul primar că a
realizat acest eveniment sub zodia normalităţii, sub semnul normalităţii. Normalitarte înseramnă ca locul artei să
fie acolo unde trebuie! ...o parte este aici, în acest loc
extraordinar. Pentru mine normalitate înseamnă ca arta şi
artistul să fie respectat...această deschidere, demonstrând
acest lucru...Acum o oră, în discursul pe care l-am avut la
BJ, vorbeam despre un om despre care s-a vorbit foarte
puţin şi despre care se vorbeşte foarte puţin, şi care va trebui să fie recuperat pentru memoria Vâlcii; este vorba de
muzeograful Alexandru Bălintescu cel care a făcut
colecţia de la Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea, care a
adus majoritatea pieselor de acolo....cel care s-a zbătut să facă
colecţia de la Costeşti, care cuprinde multe piese de tezaur, mă refer
la lucrările maestrului Gh Anghel...Iată, cum prin efortul multor
oameni se întâmplă lucruri extraordinare, în jurul unor întâmplări,
născându-se poveştile mari! ...În jurul teatrului de la Sibiu s-a născut
Festivalul de teatru care a dus Sibiul în centrul mondial al teatrului!...În jurul acestui festival se vând foarte multe lucruri, se vând
spaţii de cazare, vin foarte mulţi turişti...În jurul acestor lucruri se
învârt multe alte lucruri, şi văd preocupare şi în lumea politicienilor
şi a oamenilor care se gândesc la viitorul oamenilor acestor
locuri!...Le citesc cu plăcere, evident, articolele, cum sunt cele ale
domnului primar Zamfirescu, şi care, constat, că şi în continuare, se
gândesc la viitorul acestor locuri! Toţi căutăm soluţii pentru Râmnic,
toţi căutăm soluţii pentru această zonă!...Festivalul Umorului a fost
luat de Vaslui!...Dacă Festivalul de teatru l-a luat Sibiul, dacă
Festivalul de Film l-a luat Clujul, de ce, de ce n-am începe noi să
reluăm salonul, saloanele naţionale de artă...Să începem să ne gândim
la bunele practici din perioada interbelică, când aceste saloane se
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desfăşurau sub înaltul patronaj al Reginei, şi, când, între breasla
artiştilor de atunci şi ministerul culturii era o bună colaborare...După
1989 organizaţia pe care o reprezint (atunci aprox. se înfiinţase n.n)
a făcut foarte multe lucruri bune, dar şi foarte multe lucruri
proaste...După părerea mea printre lucrurile proaste pe care le-a făcut
este că a rupt legătura dintre stat şi artist...or noi trebuie să refacem
această relaţie instituţională...Oficiul naţional al expoziţiilor trebuie
să fie alături de breasla artiştiilor din UAP, poate şi alte uniuni de
creaţie, poate...şi alţi operatori în domeniu, chiar întreprinzători; să
refacem saloanele naţionale după modelul cultural francez pentru că,
noi, după acest model funcţionăm în toate domeniile, un model paternalist, un model care are grijă de artă şi de artist, care are grijă de cultura naţională... Vreau să vă spun că printre primele tabere care s-au
organizat în ţară, Călimăneştiul a fost primul...La motelul Cozia, în
anul 80, a fost organizată de către Muzeul de Artă din Râmnicu
Vâlcea, de către Inspectoratul pentru Cultură şi Educaţie Socialistă
de atunci, şi primele lucrări din aceste tabere sunt la Muzeul Judeţean
de Artă din Râmnic...Domnule Primar, aceste lucrări, colecţii, trebuie
să aparţină unui Muzeu de Artă în Călimăneşti!...Călimăneştiul
merită un muzeu! Eu mă bucur că această tabără există, şi vă felicit
pentru aceste lucruri!
Florin Zamfirescu: - Bună ziua la toată lumea...Scriam într-o
carte, a mea, că adevărata magie este aceea care se petrece între
oameni!...nu între oameni şi obiecte...Asta am încercat atunci când
am înfiinţat această tabără de teatru, deoarece mulţi ani am încercat
un sentiment care m-a preocupat tot timpul...ce să fac pentru semenii
mei de aici? Eram copil şi doream să devin actor...La 12 ani am
recitat la Râmnicu Vâlcea, şi, undeva, într-un ziar local, a apărut un
articoluţ unde apărea numele meu, scria acolo, că „acest copil a
recitat foarte interiorizat”...luni de zile m-am gândit ce înseamnă
acest lucru? ...am întrebat şi profesoara de română, dar răspunsul ei,
nu m-a satisfăcut. Existau multe întrebări la care nu aveam cu cine
comunica. Vedeţi, acum mi-am adus aminte de copilărie, şi, mi-am
zis la înfiinţarea de acum trei ani, dacă nu găsim al treile for care să
ne ajute! şi mulţumesc celor aici de faţă, că m-au ajutat. Într-o
discuţie avută cu fostul primar, caruia ar trebui să-i pronunţăm
numele, şi clădirea asta este meritul său, domnul Ilie Amuzan, am

domnişoarei Fenia Driva! pe care am cunoscut-o în tabăra din Spania.
Ajungând aici, ţin să vă spun că sunt un mare iubitor al naturii...
Ajungând aici am rămas cu gâtul strâmb admirând înălţimilefrumuseţile montane care vă înconjoară. Aşa că primul an l-am închinat munţilor. Al doilea an l-am închinat temei apelor, fiindcă apa
înseamnă viaţă şi consider că râul Olt este foarte important pentru
zona aceasta! A treia vizită a fost consacrată florilor, care
acompaniază apa! A patra experienţă o reprezintă raportul omului cu
apa! De asemenea, creaţia arhitectonică mi se pare esenţială, domnul
Florinel (Constantinescu n.n) trebuie felicitat pentru această ideea a
străzii, Calea lui Traian, aşa de frumos ornată de o parte şi alta cu ronduri de flori!
Domnul Zmarandache intervievat de Ovidiu Stângă

proiectat această tabără; faptul că domnul Florinel Constantinescu îi
continuă proiectele este un fapt foarte bun...iată, că se poate şi aşa,
demonstrează, că nu facem parte din acei oameni care distrug totul şi
o iau de la zero. Tot timpul, în România, o luăm de la zero...Aşa mam gândit că putem face o tabără care să-i satisfacă şi să le de-a un
răspuns celor care vor să devină actori! Şi anul acesta avem 40 de
candidaţi, se numeşte „Prima şansă” (tabăra) ei vor da în toamnă examen... Avem 25 de studenţi, de la teatru, care, şi ei, au fost la taberele
anterioare; care vor prezenta în faţa dumneavoasrtră nişte spectacole.
Acum o să vă spun pe scurt programul la tabăra de teatru, pentru
ceilalţi-artiştii plastici- vor vorbi alţii...
Joan Panisello Chavaria: - O vorbă din Spania ne spune că cel
mai mare elogiu este ...repetiţia! Eu şi soţia mea mergem mereu la băi
termale, la Valencia; în fiecare an mergem acolo fiindcă ne simţim
foarte bine! Mergem la acelaşi restaurant, fiindcă ne simţim foarte
bine!...să spună Loredana (Talpoş! - Da am fost şi eu acolo şi m-am
simţit foarte bine, ne spune Claudia...De fiecare dată dumnealor, la
acelaşi restaurant îşi aleg acelaşi lucru! De fiecare dată au, dumnealor, simt, acelaşi gust). De aici analogia-sintagma că
repetiţia...este cel mai mare elogiu! De ce vă spun toate aceste
lucruri, pentru că eu şi soţia mea participăm a patra oară la această
tabără de la Călimăneşti!...Prima dată am sosit în 2009 la invitaţia

Domnul Zamfirache şi-a prezentat cărţile, ultime, on line, dar
şi tipărite, cu imagini din Călimăneştiul de altădată, realizări
tipografice, care acum 16 ani au reprezentat premiere editoriale, în

Loredana
Taloş

ţara noastră!...Filmul domnului Zamfirache a avut de suferit datorită
luminii excesive din colosala sală expoziţională (iarna, scump de
încălzit, iar vara, scump de răcorit) de la Seaca!

Simon PETRE

FAMILIA SILVIA ŞI IOAN BARBU ŞI-A
CELEBRAT NUNTA DE AUR
George PANTELIMON

C

ine nu-i cunoaşte pe soţii Ioan şi Silvia Barbu sau cine n-a
auzit de această familie respectabilă? O pereche care a trăit şi
trăieşte intens, frumos şi demn, iubindu-şi copiii, profesia, semenii şi
ţara. Viaţa lor este o poveste fascinantă, care poate constitui subiectul
unui roman captivant. Au străbătut împreună cărările vieţii timp de
cinci decenii, cu bucurii, împliniri, cu greutăţi inerente, pe care le-au
surmontat fără să se lamenteze. Şi-au ales meseria de dascăl, una
nobilă, care solicită vocaţie, pasiune, devotament, dragoste
nemărginită pentru copii şi au avut cariere profesionale de mare succes.
Silvia Barbu, învăţătoare cu har, a îndrumat şi a pregătit pentru
viaţă, ca o adevărată mamă, multe generaţii de copii, cu care se
mândreşte, care la rândul lor o preţuiesc şi o stimează.
Ioan Barbu, filolog de frunte, s-a dedicat scrisului, devenind
ziarist şi scriitor cu faimă în România şi peste mări şi ţări. Este membru al Uniunii Scriitorilor şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România, al multor asociaţii profesionale din ţară şi de peste hotare.
În mod fericit, în luna mai anul acesta, Nelu a sărbătorit împreună cu
familia, cu prietenii 75 de ani de viaţă şi 55 de ani puşi cu măestrie şi
responsabilitate civică în slujba cuvântului scris. Şi-a desfăşurat
activitatea ca ziarist la „Orizont”, şi imediat după 1989, la 19 ianuarie
1990 a fondat primul cotidian particular din România, Curierul de
Vâlcea, în prezent fiind preşedinte de onoare al ziarului.
Scriitor şi jurnalist talentat, plin de sensibilitate şi unul dintre veteranii meseriei de gazetar, a iubit adevărul şi dreptatea ca pe lumina
ochilor şi a luptat pentru triumful lor, cu preţul unor sacrificii. I-a
plăcut să fie permanent în mijlocul oamenilor, la locul lor de muncă,
pe şantier sau pe ogor, în laboratorul de cercetare, în sălile de curs şi
de spectacole, pe arenele sportive, în sfânta biserică, pretutindeni
unde se creează valori materiale şi spirituale. A scris cu acelaşi
respect despre constructori, mineri, petrolişti, energeticieni, chimişti,

despre truditorii pământului, despre profesori, medici, despre creatorii de frumos, despre copii, tineri, sportivi etc. Cărţile sale, fresce
veritabile ale realităţii, au ajuns în librării şi biblioteci, la târguri de
carte naţionale şi internaţionale, în România, în Europa şi peste
Ocean. Are şi vocaţia de ctitor, fiind întemeietorul unor fundaţii cu
activitate prestigioasă: „Antim Ivireanul”, „Curierul de Vâlcea”,
„Salonul Naţional de Literatură şi Artă”, care organizează manifestări
culturale de anvergură cu participarea unor mari personalităţi ale
vieţii literare artistice religioase, din ţară şi de peste hotare.
Pentru rodnica sa activitate, Ioan Barbu a obţinut numeroase premii, distincţii, diplome de excelenţă, atât în ţară cât şi în străinătate,
cu care se mândreşte.
Numai în luna mai 2013, când a împlinit 75 de ani i s-a conferit
Premiul de Excelenţă pe anul 2013, pentru o viaţă inchinată
spiritualităţii româneşti, din partea Uniunii Scriitorilor din România,
filiala Sibiu, iar Fundaţia Europeană „Titulescu” i-a decernat Medalia
Jubiliară „Nicolae Titulescu”. Declarat Ambasador Cultural
neretribuit i s-a acordat Medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de
Ştiinţe din Republica Moldova, în semn de înaltă preţuire a activităţii
sale de cercetare a moştenirii literare şi promovare a operelor eminesciene în spaţiul literar european. Tot ca o recunoaştere a meritelor
sale a fost declarat Cetăţean de Onoare al localităţii Corbu din judeţul
Olt, unde s-a născut, şi al Municipiului Râmnicu Vâlcea, unde a trăit
şi a muncit cea mai mare parte a vieţii.
Onorabila familie Barbu se mândreşte cu cei doi fii, LeonidFlorin şi Alexandru (Sorin), care au crescut frumos, în cultul muncii
şi al respectului faţă de oameni şi valori. Ei au absolvit facultăţi renumite din Bucureşti, Leonid ajungând cadru didactic universitar în
Florida-SUA, iar Sorin deţine funcţia de director general al
„Curierului de Vâlcea”, moştenind pasiunea de-o viaţă a tatălui, fiind
căsătorit cu Ildiko Barbu, jucătoare de prestigiu a hambalului românesc.
Această familie deosebită şi-a sărbătorit în mod festiv nunta de

REMEMBER MAX
Max a fost un câine atât de frumos, cu
„faţă de om”, al prietenei noastre Adina,
şi care a încetat din viaţăt, spre durerea
noastră, din cauza vârstei înaintate.

aur pe 21 iulie 2013. Sfânta slujbă de mulţumire a fost oficată la
Biserica „Sfinţii Constantin şi Elena” din Râureni, al cărei preot
paroh este părintele cărturar Nicolae State Burluşi, prietenul şi
duhovnicul familiei Barbu.
La acest eveniment unic au participat membrii familiei, rudele şi
prietenii veniţi din toată ţara şi de peste hotare. Printre aceştia s-au
aflat scriitori, ziarişti, ingineri, medici, profesori, artişti, etc.
Acest lucru nu ne-a surprins fiindcă o mare bogăţie a familiei
Barbu sunt prietenii. La biserică surprizele s-au ţinut lanţ. Am parcurs
aleea care duce la intrarea în sfântul locaş pe un covor format din
spice de grâu, petale de trandafiri şi flori de câmp, care semnifică
bogăţia şi frumuseţea sufletească a românilor.
Naşi au fost Tatiana şi Lilian Zamfiroiu, vâlcean de-al nostru,
preşedintele Institutului Cultural Român, director onorific al
„Curierului de Vâlcea” şi de curând Cetăţean de Onoare al
Municipiului Râmnicu Vâlcea. După ceremonia religioasă s-au rostit
cuvinte calde, emoţionante, în semn de respect şi de preţuire pentru
sărbătoriţi. Pe toţi cei prezenţi ne-au impresionat lacrimile de bucurie,
de fericire care jucau în ochii celor doi soţi care au cucerit aurul la
examenul vieţii.
Petrecerea prietenească a avut loc la „Casa Oltenească” unde tot
personalul, în frunte cu ing.Cornel Barbu, patronul localului ne-au
înconjurat cu multă amabilitate.
Cu siguranţă, Silvia şi Ioan Barbu reprezintă un model de
trăinicie, de statornicie, de iubire şi respect între soţi, pentru familiile
mai tinere şi pentru cei care se hotărăsc să facă acest important pas în
viaţă.
La ceas de mare sărbătoare, urăm familiei prietene Silvia şi Ioan
Barbu ani mulţi şi binecuvântaţi, cu sănătate, bucurii şi împliniri
alături de copii şi nepoţi, de rude şi prieteni, de toţi cei dragi!
Îi felicităm şi le mulţumim pentru tot ce au realizat durabil în
viaţă, spre binele şi în folosul oamenilor.
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ELITA PRESEI ROMÂNEŞTI S-A REUNIT LA PRUNDENI
E

ste de notorietate că în comuna Prundeni din judeţul Vâlcea
se desfăşoară evenimente care se bucură de prezenţa unor
mari personalităţi din diverse domenii de activitate, la loc de frunte
aflându-se manifestările cultural-educative, prin implicarea
consistentă a primarului Ion Horia Horăscu. Am avut privilegiul să
asist pe 13 iulie 2013, la întrunirea semestrială a Comitetului
Director al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, o asociaţie
care devine tot mai vizibilă şi mai cunoscută. A fost prima şedinţă
cu public, la care au participat ziarişti de elită: Doru Dinu Glăvan,
noul preşedinte al UZPR, Adrian Cristi-primvicepreşedinte,
Adriana Călian Frăteanu, Alexandru Mironov, Gabriela Rusu
Păsărin, Bogdan Gumaleţ, Daniel Neguţ, Mihai Golescu, Ilie
Călian, Gh. Frangulea, Miron Manega, Bogdan Stanciu s.a. precum
şi gazetari din Râmnicu Vâlcea şi Craiova.
Lucrările s-au desfăşurat la Ateneul Sătesc Zăvideni (director
Domnica Mărcuşi), instituţie unicat în peisajul cultural al ţării. Pe
ordinea de zi a reuniunii s-au aflat probleme majore, care în esenţă
vizează perfecţionarea activităţii UZPR: prezentarea raportului
organizatoric, administrativ şi financiar pe semestrul I al anului
2013; definitivarea departamentelor care vor funcţiona în cadrul
asociaţiei; aprobarea Codului, deontologic, a Statutului de jurnalist
al Uniunii şi stabilirea coordonatelor activităţii din sementrul al
doilea al anului în curs.
Raportul, cuprinzător s-a referit mai ales la realizările obtinute
la nivel central, dar şi filialele judeţene au desfăşurat o activitate
valoroasă, evidenţiindu-se cele din Galaţi, Craiova şi Timişoara s.a.
Raportul financiar a consemnat o situaţie uşor negativă. S-a hotărât
înfiinţarea unui nou departament, de Ştiinţă, precizându-se că se pot
constitui şi altele pe domenii sau pe specific. S-au purtat discuţii
ample, responsabile, cu privire la profesia de jurnalist, care în viziunea actuală îmbracă o accepţiune mai largă. În context, Miron
Manega a subliniat că ziaristul este un formator de opinie, profesia
de jurnalist fiind una de excepţie, umană. Statutul de jurnalist al
UZPR, un document de mare importanţă va face şi obiectul unor
analize viitoare. Cunoscutul profesor, cercetător şi scriitor

Alexandru Mironov s-a referit la forţa uriaşă
pe care o deţine mass-media, a patra putere în
stat, la bogăţia şi sănătatea naţiunilor, pe baza
unor imagini sugestive.
Invitat de onoare, ziaristul şi scriitorul Ioan
Barbu, care a slujit cu fidelitate timp de peste
55 de ani cuvântul scris, pe baza experienţei
vaste pe care a acumulat-o s-a referit la unele
cerinţe actuale ale jurnalisticii româneşti şi a
atras atenţia că presa literară este pe punctul de
a muri. Apreciate, au fost şi alocuţiunile primarului-jurnalist Ion Horăscu, ale prof. dr.
Florin Epure, director executiv al Direcţiei
pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional
Vâlcea, primarului oraşului Ocnele Mari,
Petre Iordache.
S-au făcut multe propuneri interesante,
utile, pentru activitatea viitoare. Ion Horăscu
a recomandat inchierea unui parteneriat cu
Institutul Cultural Român şi a insistat pe
întocmirea de proiecte pentru obţinerea unor
fonduri financiare europene, iar Adi Cristea a
pledat pentru un dialog cu toate revistele culturale. Gh Dican, preşedintele Uniunii
Artiştilor Plastici, filiala Vâlcea a prezentat
expoziţia „Interioare” a artistului plastic Ion
Mielcioiu Boştină, amenajată în holul
Ateneului Sătesc Zăvideni.
Am apreciat în mod deosebit caracterul de lucru pronunţat al
reuniunii, disputa constructivă de idei, care evidenţiază dorinţa
Comitetului Director ca activitatea să se desfăşoare în viitor la parametri superiori. Participanţii au reliefat munca şi eforturile
preşedintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan, care are o experienţă
bogată în domeniu,iniţiativă şi aptitudini organizatorice, o viziune
de ansamblu a problemelor izvorâtă din rolul tot mai important al

presei în societatea românească. Suntem
convinşi că proiectele dezbătute şi aprobate vor
prinde contur fiindcă UZPR are un potenţial intelectual excepţional, oameni competenţi, de calitate, capabili de performanţă, şi acţionează eficient pentru atragerea de noi membri. În partea
finală a şedinţei s-au înmânat legitimaţii noilor
membri cooptaţi în UZPR, unor jurnalişti din
judeţele Vâlcea şi Dolj, care şi-au exprimat
opţiunea să activeze în această asociaţie de elită
a ziaristicii româneşti. Printre aceştia se numără
şi Ion Horăscu un primar destoinic care a primit
o nouă legitimaţie şi Diplomă de Excelenţă,
fiindcă la Prundeni actual cultural este la el
acasa, ziarişti de la Curierul de Vâlcea, colaboratori ai revistelor „Cultura Vâlceană”, „Forum
V” şi de la alte publicaţii.
Organizatorii au oferit invitaţilor şi un
interesant program de divertisment. Am asistat
la recitalurile cunoscutului grup folcloric
„Mândrele” din Prundeni şi de muzică folk
susţinut de Jean Băiatul de la Ţară, cu piese pe
versurile marelui poet naţional Mihai
Eminescu.
De asemenea au fost vizitate obiective culturale, şi de învăţământ din Prundeni, domeniul
viticol AVINCIS de la Dobruşa-Dragăşani,
Salina Ocnele Mari şi Mănăstirea Dintr-un Lemn, monument istoric
de importaţă naţională, un spaţiu mirific în turismul monahal.
Ne-am convins că UZPR este o asociaţie profesională vie, de
perspectivă, aflată în miezul problemelor multiple cu care se
confruntă ziariştii, cei care contribuie în mod substanţial, de multe
ori cu sacrificii, la bunul mers al treburilor ţării.

Gh PANTELIMON

COMEMORARE: REGINA MARIA – 75 DE ANI
DE LA TRECEREA SA LA CELE VEŞNICE
Marian PĂTRAŞCU

L

a 18 iulie a. c., s-au împlinit 75 de ani de la trecerea la cele veşnice a Reginei Maria, cea care a fost supranumită în popor
„Regina tuturor românilor”, „Mama răniţilor” dar şi „Regina-soldat”,
pentru atitudinea ei bravă din timpul Primului Război Mondial când,
alături de doamnele de la Curte a lucrat direct pe front în spitale de campanie şi a condus activitatea unei fundaţii de caritate. Anterior, spre
sfârşitul războiului româno-bulgar (1913), pe când era Principesă de
România, nu ezitase să îngrijească soldaţii bolnavi de holeră într-un spital de campanie din Zimnicea.
În memoria celei mai iubite regine din istoria monarhiei române,
Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM) – Filiala
Vâlcea în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
(BJAIV), a organizat vineri, 19 iulie a. c., un medalion comemorativ.
Moderatorul manifestării a fost dl. prof. Mihai Moldoveanu – preşedintele ANRM Vâlcea, care i-a avut alături, la masa prezidiului, pe dl.
prof. dr. Ioan St. Lazăr – membru în Consiliul de Conducere al
Forumului Cultural al Râmnicului şi pe dl.. dr. Alin Pavelescu din
Drăgăşani – copreşedintele ANRM Vâlcea. În cuvântul său, rostit la
deschiderea manifestării, dl. M. Moldoveanu a punctat câteva repere
biografice ale vrednicei de cinstire care a fost Regina Maria; acestea,
completate cu unele informaţii pe care le-am considerat necesare, le
prezentăm sintetic în cele ce urmează.
Regina Maria îşi are originile în două mari familii regale din
Europa secolului al XIX-lea, fiind nepoata Reginei Victoria a Angliei şi
a Ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei. S-a născut la 29 octombrie 1875
în Eastwood Park, Kent, Anglia, primind la botez numele de Marie
Alexandra Victoria, Pricipesă de Edinburg şi de Saxa-Coburg şi Gotha.
Tatăl ei era Ducele Alfred de Saxa-Coburg şi Gotha, al doilea fiu al
Reginei Victoria, iar mama – Marea Ducesă Maria Alexandrovna, unica
fiică a Ţarului Alexandru al II-lea. La 17 ani se căsătoreşte cu
Principele Ferdinand, moştenitorul tronului României şi „de atunci nu
s-a mai despărţit de sufletul românesc până a închis ochii, în 1938, la

vârsta tânără încă, de 63 de ani” (cit. M. Moldoveanu). În 1914 devine
Regina Maria a României, odată cu încoronarea lui Ferdinand ca Rege
al României.
Atunci, România „a traversat o perioadă extrem de dificilă, marcată
de suferinţele provocate poporului român de Primul Război Mondial”
(cit. idem), cu precădere la începutul acestuia, când Regatul României
a fost în mare parte ocupat de forţele inamice, conducerea ţării fiind
silită să se retragă la Iaşi. Dar, la sfârşitul războiului, toate suferinţele
îndurate au pălit în faţa bucuriei împlinirii visului de veacuri al poporului român – realizarea României Mari! Această realizare nu era însă
decât una pe plan intern şi nu ar fi avut nicio valoare dacă ea nu era
recunoscută şi pe plan internaţional. Puţini ştiu faptul că, la recunoaşterea pe plan extern a acestei mari victorii a poporului român, o contribuţie de seamă a avut-o chiar Regina Maria. Negociatorul-şef al delegaţiei
României la Conferinţa de Pace de la Paris, începută la 18 ianuarie
1919, primul ministru I. C. Brătianu, începuse să piardă teren. Regina
Maria, cu acceptul soţului ei, Regele Ferdinand, a plecat rapid într-o
misiune neoficială la Paris şi Londra. Cu un curaj ieşit din comun l-a
înfruntat pe Clemenceau, primul ministru al Franţei, care se autointitulase cu aroganţă „tigrul Europei”, spunându-i verde în faţă că „a venit
leul la tigru” şi că ar face bine să asculte ce are de spus. Cu acelaşi curaj
i-a înfruntat şi pe Poincare, preşedintele Franţei, dar şi pe Wilson, preşedintele SUA; discuţii aprinse a purtat şi cu Lloyd George, primul
ministru al Angliei. În cele din urmă, Regina Maria a avut câştig de
cauză, Tratatul de Pace de la Paris semnându-se în condiţiile pe care le
pusese România, adică prin consfinţirea internaţională a actelor de
unire cu România ale Basarabiei (martie 1918), Bucovinei (noiembrie
1918) şi Transilvaniei (1 decembrie 1918, Marea Unire).
În 1922, Regina Maria şi Regele Ferdinand aveau să fie protagoniştii încoronării omagiale în cinstea înfăptuirii Marii Uniri, ceremonia
având loc în mod simbolic la Alba Iulia, odată cu sfinţirea impunătoarei
Catedrale a Reîntregirii Neamului Românesc, a cărei construcţie fost
realizată în mai puţin de doi ani! (Comparaţi vă rog cu „ritmul” în care
se construiesc astăzi autostrăzile în România, adevărate „găuri negre”

pentru banii contribuabilului român). Atunci, Regele Ferdinand a purtat
pe cap coroana de oţel a Regelui Carol I de la 1877, iar Regina Maria –
o splendidă coroană din aur realizată la Casa de bijuterii „Felize” din
Paris, după desenele pictorului C. Petrescu, inspirate de coroanele voievozilor români zugrăviţi la Mânăstirea Curtea de Argeş, necropola
familiei regale a României.
Regina Maria a avut o participare intensă la viaţa politică şi culturală din România, fiind şi o eficientă ambasadoare a acesteia în lume.
În 1926, de exemplu, întreprinde un turneu în SUA, însoţită fiind de
Principesa Ileana şi Principele Nicolae. La 14 octombrie ajunge şi la
New York, unde, în Times Square, a fost aclamată de peste un milion de
oameni adunaţi în mod spontan acolo. Primarul de atunci al marii
metropole americane, James J. Walker, i-a oferit Reginei Maria, în
semn de omagiu şi preţuire, cheia oraşului. Peste trei zile era prezentă
la Washington, ca invitată a preşedintelui SUA, Calvin Coolidge, care
a dat la Casa Albă o grandioasă recepţie în onoarea ei. A traversat apoi
SUA de la est la vest, cu opriri în principalele oraşe unde, de fiecare
dată, a fost primită cu onoruri demne de o regină. Presa americană şi
internaţională au contribuit prin relatări entuziaste la creşterea popularităţii în lume a reginei, dar şi a României. Turneul în SUA, prevăzut să
dureze o perioadă mai lungă de timp, a fost întrerupt după două săptămâni, deoarece Regele Ferdinand se îmbolnăvise, iar regina s-a întors
grabnic în ţară.
În 1924, Regina Maria inaugurează Palatul de la Balcic, de fapt –
un complex rezidenţial cu o arhitectură deosebită, ridicat într-un peisaj
superb, construcţiile şi amenajarea exterioarelor fiind permanent supravegheate de regină şi a căror concepţie i-a aparţinut în totalitate. Regina
Maria a făcut din reşedinţa de la Balcic un loc de suflet şi un loc de
întâlnire pentru artiştii epocii. Atât a iubit regina marea şi reşedinţa de
la Balcic, încât a dispus testamentar ca, după moarte, inima ei să fie aşezată într-o casetă de aur care să fie depusă în bisericuţa Stella Maris din
complexul regal de acolo. După pierderea Cadrilaterului (1940) caseta
a fost adusă la Castelul Bran, a doua reşedinţă a reginei, după Balcic. În
1968, autorităţile comuniste au dispus spargerea sarcofagului de mar-
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mură care o adăpostea şi sustragerea ei, care, fără inima reginei, a fost
inclusă în Tezaurul Istoric al României iar inima reginei zace şi astăzi
prin subsolul Muzeului Naţional de Istorie într-o cutie de plastic…
Regina Maria a avut şase copii, pe care i-a crescut şi educat cum a
putut mai bine. Primul născut a fost viitorul rege al României, Carol al
II-lea, iar două fete au devenit soţiile regilor Greciei şi Iugoslaviei, încât
a mai fost supranumită şi „Soacra Balcanilor”; de fapt, ea nu voia decât
stabilitate în această parte a Europei pentru a proteja nou apăruta şi încă
vulnerabila Românie Mare, pentru care nutrea o dragoste sinceră. Din
păcate, la doi ani de la moartea reginei, România Mare s-a destrămat şi
nici astăzi nu mai este întreagă…
În 1926, Regina Maria a trecut la ortodoxie, iar toţi copiii ei au fost
botezaţi în acest rit, devenind astfel româncă sută la sută. Era fascinată
de portul popular românesc, şi în special de iia românească, pe care o
purta cu mândrie ori de câte ori avea ocazia…
„Este de datoria noastră, a membrilor ANRM, să reamintim în permanenţă românilor ce a însemnat regalitatea pentru ţara noastră, iar
momentele esenţiale ale istoriei monarhiei din România vor fi mereu
aduse în atenţia publică” – a spus în încheiere dl. M. Moldoveanu, după
care a invitat asistenţa să vizioneze filmul documentar „Rolul Reginei
Maria în societatea românească”, film realizat pe baza mai multor fotograme de către Flori Ghiţă şi Alina Nicola, angajate ale BJAIV, care
merită toate felicitările noastre pentru modul în care au înţeles să abordeze acest subiect. Între altele, documentarul acordă o durată însemnată
reşedinţei de la Balcic a Reginei Maria, care a avut o mare însemnătate
în viaţa social-culturală a României din acea perioadă, fiind un loc de
întâlnire consacrat pentru elita artistică şi politică din ţară şi chiar din
afara ei. Trebuie să menţionăm faptul că, la Balcic, Regina Maria a fost
adusă pentru prima dată de către pictorul Alexandru Szatmary, cumnatul Ceciliei Cuţescu-Storck, celebra artistă plastică născută la Râu
Vadului, comuna Câineni. Acolo, la Balcic, familiile Szatmary şi Storck
aveau deja câte o reşedinţă de vacanţă şi creaţie. După vizionarea documentarului, manifestarea a continuat cu intervenţia foarte aplicată a dlui I. St. Lazăr care a vorbit asistenţei despre relaţia dintre Regina Maria
şi Cecilia Cuţescu-Storck, pe baza volumului autobiografic „Fresca
unei vieţi” al acesteia din urmă, volum care a apărut în 1943. Vorbitorul
a apreciat de la început că „Regina Maria reprezintă un al doilea mare
exemplu, după Antim Ivireanul, şi unul mai complet – dacă se poate
spune aşa, de dragoste a unui străin pentru neamul românesc”, cele
două personalităţi reprezentând pentru domnia sa „nişte repere” (cit. I.
St. Lazăr).
Cecilia Cuţescu-Storck a fost alături de Regina Maria încă din tinereţea lor, pe când aceasta din urmă
era principesă. Artista plastică era
membră a Societăţii „Tinerimea
artistică”, ce-şi desfăşura activitatea sub înaltul patronaj al
Principesei Maria. Din 1910,
această societate a început să promoveze o nouă generaţie de artişti,
în acea perioadă apărând tot felul
de curente noi, moderniste, iar viitoarea regină dorea să canalizeze
munca de creaţie a tinerilor artişti
către un stil propriu fiecăruia, dar
şi unul care să-şi tragă seva din
specificul naţional, românesc. În
cadrul acestei societăţi însăşi
Principesa Maria şi-a exersat
talentele artistice, participând la
vernisajele anuale cu lucrări proprii, acuarele – de obicei, tema
preferată fiind florile. Niciodată,
însă, nu a avut pretenţia că ar fi
fost şi o mare artistă dat fiind faptul că ea era cine era. (Comparaţi
vă rog această nobilă atitudine cu
grobianismul şi infatuarea unor
îmbogăţiţi peste noapte din ziua de azi, care cred că dacă au bani cu
nemiluita, se pricep la toate, dar mai ales la politică, şi aşa se face că
ajung în posturi de conducere ori în parlamente – naţional şi european,
tot felul de semianalfabeţi şi agramaţi care se şi, mai grav, ne fac de râs
ori de câte ori deschid gura). La baza relaţiei Ceciliei Cuţescu-Storck cu
Regina Maria stătea „extraordinara admiraţie a artistei pentru frumuseţea şi caracterul deosebit ale reginei, pentru nobleţea şi eleganţa ei, pentru simplicitatea şi dragostea deplină pentru poporul român, cu care
căuta să se identifice” (cit. idem). În fine, artista originară din Ţara
Loviştei, „vedea în exemplarul uman care era Regina Maria o întruchipare afrodisdiacă” (cit. idem). Iată ce spune Cecilia Cuţescu-Storck în
mai sus-amintitul volum autobiografic: „Mişcarea de artă cea mai
însemnată şi formarea gustului publicului românesc se datorează
Societăţii Tinerimea artistică, ea stăpânea opinia şi prestigiul artei
noastre. […]. Adevărata mişcare autohtonă de artă se datora Societăţii
Tinerimea artistică, a cărei preşedinte de onoare era Principesa Maria.
Cu însuşirile ei morale şi intelectuale, cu extraordinara sa frumuseţe şi
cu lumina ochilor ei albaştri, avea un ascendent covârşitor asupra celor
care şi-o apropiau. Sub imboldul ei, Societatea se afirma din ce în ce
mai mult, cu un prestigiu răsunător”. Datorită înaltei atenţii pe care o
acorda pregătirii fiecărui vernisaj anual, la care venea adeseori împreună cu soţul ei şi cu copiii, deschiderea expoziţiilor emana de fiecare
dată o atmosferă de sărbătoare. „Într-adevăr, se întâlneau aici intelectuali din elita Bucureştiului şi din pătura conducătoare, alături de un
public înflăcărat pentru artă. Ce putea fi mai încurajator pentru artişti
decât această strălucire care încununa munca şi strădaniile lor?” – mărturiseşte Cecilia Cuţescu Storck.
Curios, dar lucrările Ceciliei Cuţescu-Storck nu au fost de la început pe placul Principesei Maria. „Pe atunci, Cecilia Cuţescu-Storck şi
Constantin Brâncuşi, erau răzvrătiţii Societăţii Tinerimea artistică, în
sensul că erau nişte căutători de stil propriu în arta lor, în acord cu miş-

cările moderniste ale vremii, dar, în acelaşi timp, în acord şi cu fiinţa lor
interioară, care venea de demult” (cit. I. St. Lazăr). Mărturiseşte Cecilia
Cuţescu-Storck în acest sens: „Mă considera prea modernistă şi-mi
dădeam seama că nu-i făceam aceeaşi impresie ca altădată Carmen
Sylvei (Regina Elisabeta, pseudonimul ei literar – n. a.) […] Odată,
însă, am văzut-o pe Regina Maria, însoţită de regele Ferdinand, privind
mai cu atenţie lucrările mele şi m-am mirat. Ce bucuroasă am fost! De
atunci mi-a vizitat toate expoziţiile particulare, câteodată aducând cu
sine pe prinţul moştenitor (viitorul Carol al II-lea – n. a.) şi pe fiicele
sale, ba, chiar, reţinându-mi şi tablouri”. Majoritatea tablourilor Ceciliei
Cuţescu-Storck achiziţionate de Regina Maria sunt peisaje.
În continuare, dl. I. St. Lazăr a prezentat asistenţei albumul „Pictori
români la Balcic”. Iată ce spune Doina Păuleanu, realizatoarea acestui
album într-o postare pe internet referitoare ediţia a doua (2012), mult
îmbogăţită faţă de prima ediţie: „Balcicul, aparţinând aşa-numitei
Coaste de Argint – a României la acea vreme –, a însemnat, mai presus
de toate, o stare de spirit. În arta românească, de numele acestui spaţiu
pitoresc se leagă o întreagă şcoală de pictură, denumită metaforic
„calea solară a picturii româneşti, sudul ei strălucitor”, şi aceasta deoarece va cultiva nu atât marea, ca specie a genului peisagistic, cât „o pictură sau grafică a ţărmului incendiat de soare, împietrind fluiditatea
mării în seninătatea solară a luminii”.
După dl. I. St. Lazăr a luat cuvântul dl. A. Pavelescu, spunând că
noi, monarhiştii „luptăm pentru nişte simboluri ale României, din păcate uitate pentru unii şi trebuie să învăţăm să citim şi să interpretăm adevărata istorie a românilor”. „Dacă alţii se laudă că-l au pe naşul în
suflet, noi avem monarhia în suflet şi cred că nu deranjăm pe nimeni cu
opţiunea noastră” – a mai spus domnia sa în încheiere. Trebuie să arătăm că, datorită activităţii sale, foarte mulţi drăgăşeneni sau înscris în
ANRM şi sunt motivaţi să militeze pentru reinstaurarea monarhiei. De
altfel, eu am spus imediat după lichidarea dictatorilor (în ziua de
Crăciun, mai mare păcatul, el ne va urmări – şi chiar vedem asta acum
– ca un blestem mult timp de acum înainte) şi asumându-mi mari riscuri, că primul act de dreptate care trebuia îndeplinit îndată după căderea comunismului era reinstaurarea monarhiei. Nu era nevoie de nici un
referendum pentru bunul motiv că monarhia a fost înlăturată abuziv,
printr-un şantaj ordinar (dacă Majestatea Sa Mihai I nu ar fi abdicat,
câteva mii de studenţi arestaţi la o demonstraţie de susţinere a
Majestăţii Sale urmau să fie executaţi!). Nu a întrebat nimeni poporul
român în decembrie 1947 dacă vrea republică sau în continuare monarhie, republica ne-a fost băgată pe gât de sovietici cu ajutorul cozilor de
topor autohtone! De aceea eu nu am recunoscut şi nu voi recunoaşte

niciodată forma actuală de guvernământ a României deoarece ea este
ilegală!
După dl. A. Pavelescu, dl. M. Moldoveanu a dat cuvâtul domnului
Luc Francois, un belgian „aclimatizat” la Râmnicu Vâlcea, care de
peste 10 ani participă intens la viaţa culturală a oraşului nostru şi datorită căruia, moderatorul, pe când era încă în activitatea didactică, a putut
face o vizită de neuitat împreună cu elevii săi în Belgia, vizitând inclusiv Waterloo, loc cu o puternică încărcătură istorică. Prietenul nostru
belgian, monarhist şi domnia sa, fireşte, a vorbit asistenţei despre
monarhia belgiană, precizând la început că, peste două zile (21 iulie –
n. a.) urma să se producă o schimbare de ştafetă în cadrul acesteia,
Albert II renunţând la tronul Belgiei în favoarea fiului său Philippe
(după numele francez) sau Filip (după numele neerlandez), fapt care sa şi întâmplat, desigur, la ora la care scriem aceste rânduri. L. Francois
a mai spus şi unele lucruri interesante despre monarhia belgiană, necunoscute nouă, românilor. Astfel, primul rege al Belgiei, Leopold I
(1831-1865), era cât pe ce să devină prinţul consort al Reginei Victoria
a Angliei (1837-1901). Fiul lui, Philippe de Flandra, căsătorit cu Maria
de Hohenzollern, sora lui Carol de Hohenzollern -Sigmaringen, viitorul
domn al Principatelor Unite şi apoi rege al României, sub numele de
Carol I, fusese iniţial ofertat să devină domnitor al României, dar el a
declinat această ofertă în favoarea cumnatului său. Şi astfel, România sa ales cu domnul care a scos România de sub jugul otoman iar în 1881
inaugura monarhia în România, având şi cea mai lungă domnie din istoria sa.
Dl. L. Francois a mai arătat că, în ultima vreme, în presa belgiană,
au apărut relatări privind apariţia şi creşterea constantă a unui unor
curente monarhiste în Franţa (vinovată după părerea mea de impunerea
– prin forţă, sângeroasă – a republicii ca formă de guvernământ, cu
toate consecinţele ei nefaste) şi Germania. În fine, prietenul nostru belgian ne-a mărturisit că de mai mulţi ani are un cadou pentru domnişoara

Corina Bedreagă, purtătoarea de cuvânt (şi nu numai) a BJAIV, pe care
o consideră o monarhistă mult mai înfocată decât domnia sa; este vorba
de revista belgiană „Point de vue”, un număr din 2003, în care există un
articol despre drumul sinuos parcurs de un safir foarte valoros, care a
aparţinut Reginei Maria şi care a fost identificat în Danemarca.
După L. Francois, din public a luat cuvântul venerabila doamnă
Aurelia Stroescu. Domnia sa a spus că şi-a petrecut copilăria şi tinereţea
sub doi regi – Carol II şi Mihai. Cu acesta din urmă, ne-a mărturisit că
ar fi vrut nespus de mult să se şi căsătorească. Pe atunci lumea era mai
aşezată, mai respectuoasă, mai cu bun simţ. Fiecare zi de şcoală începea
cu ridicarea steagului pe catarg şi cu intonarea rugăciunii „Tatăl nostru”
şi a imnului patriotic „Trăiască regele”. Serbările şcolare puneau accentul pe etalarea sentimentelor patriotice, care erau sincere, izvorâte din
inimă şi nu ipocrite sau doar clamate fără a avea acoperire în fapte, ca
astăzi. „Astăzi este o luptă pentru altceva, ceva ceea ce eu nu pot să
înţeleg. N-oi fi eu destul de coaptă să înţeleg lumea de astăzi sau lumea
de astăzi nu poate fi înţeleasă de cineva ca mine care am crescut în respectul pentru părinţi şi pentru conducătorii ţării, într-o vreme în care am
fost marcată de cultură şi de disciplină?” – s-a întrebat retoric (şi cu
umor) venerabila doamnă.
Dl. I. St. Lazăr, remarcând faptul că în două secvenţe ale filmului
documentar s-a prezentat costumul popular cel mai îndrăgit de Regina
Maria, a venit apoi cu completarea că acest costum a fost realizat la
Mihăeşti, în casa Brătienilor. Ca urmare a unei cercetări etnografice
întreprinse cu mulţi ani în urmă sub îndrumarea celei mai bune specialiste în costumul popular românesc, Doina Secoşan, în 1972 a apărut o
carte care în care se prezentau diverse costume populare, cu explicaţiile
cuvenite. Domnia sa şi-a exprimat regretul că în cartea respectivă nu a
putut fi inclus şi acel costum popular al Reginei Maria, motivele fiind
lesne de înţeles. De asemenea, legat de intervenţia d-lui L. Francois,
prietenul nostru belgian, I. St. Lazăr a mai precizat că Cecilia CuţescuStorck şi-a realizat pregătirea de bază în cadrul Universităţii Liege,
unde a studiat arta decorativă.
În finalul manifestării, dl. M. Moldoveanu a precizat că ANRM
este o mişcare ce nu se bazează pe un militantism agresiv, ea luând naştere ca o contrapondere a faptului că astăzi românii trec printr-o profundă criză moral-creştină, fiind lipsiţi de repere viabile, lipsiţi de modele
pozitive, demne de urmat. A dat chiar un exemplu: la întoarcerea din
excursia în Belgia, unde tocmai vizitaseră Parlamentul European, în
autocarul în care se aflau elevi de la clasa a V-a şi până la a XII-a, domnia sa i-a întrebat pe acei elevi dacă cunosc vreun europarlamentar
român iar ei la unison au răspuns: Gigi Becali! Edificator, nu? Fireşte,
numai cine nu vrea să vadă
sau nu-l duce mintea, nu
sesizează astăzi că naţiunile
conduse de monarhii constituţionale o duc cu mult
mai bine decât cele conduse
de diverse sisteme republicane. În ceea ce mă priveşte, am ajuns demult la concluzia că astăzi, orice bembeluc cu bani şi gură mare
poate ajunge preşedintele
României.
Obiectivele imediate
ale ANRM sunt introducerea pe steagul României a
stemei regale (aşa cum o au
şi alte state foste comuniste,
Rusia – de exemplu), deoarece actualul steag al
României se confundă cu
cel al altui stat (Ciad) şi
adoptarea zilei de 10 mai ca
a doua Zi Naţională a
României, deoarece ea are
o triplă semnificaţie în istoria românilor, respectiv – înscăunarea ca domn al Principatelor Unite a
Prinţului Carol de Hohenzolern-Sigmaringen (1866), câştigarea independenţei faţă de Poarta otomană (1877) şi instaurarea monarhiei în
România (1881).
Dl. M. Moldoveanu a mai precizat că, pe 11 noiembrie, de Sf. Mc.
Mina, al doilea hram al Bisericii „Toţi sfinţii”, în incinta acesteia,
AFDPR – Filiala Vâlcea va dezveli un monument închinat deţinuţilor
politici din România comunistă. Monumentul se află în lucru la un atelier din Simeria şi va avea inscripţionat, între altele, îndemnul regal
„Nihil sine Deo”, iar la bază două strofe dintr-un frumos poem al cărui
autor este Gheorghe Popescu-Vâlcea. ANRM Vâlcea va întreprinde
demersuri pentru ca la acea ceremonie să participe şi Prinţul Nicolae,
fiul Prinţeei Sofia, cea de-a doua fiică a Majestăţii Sale, Mihai de
România. Cei prezenţi au primit câte un pliant care prezenta tripla semnificaţie a zilei de 10 mai pentru poporul român şi un frumos poem de
Vasile Alexandri închinat Regelui Carol I şi au fost invitaţi să viziteze
expoziţia de periodice vechi şi cărţi referitore la monarhie şi Regina
Maria, expoziţie realizată prin strădania d-rei Corina Bedreagă. De asemenea, asistenţa a fost invitată să participe a doua zi, de Sf. Ilie, la un
parastas de pomenire a Reginei Maria, parastas ce a avut loc la biserica
sus-amintită în prezenţa unui mare număr de credincioşi. Reamintim, în
1993, dl. M. Moldoveanu a avut onoarea de a fi invitat la Versoix de
către familia regală, însoţit fiind de către doamna prof. Augustina Sanda
Constatinescu, directoarea BJAIV şi membră fondatoare a ANRM
Vâlcea.
Încheiem cu aprecierea că la reuşita acestei manifestări, o contribuţie de seamă a avut-o d-ra Corina Bedreagă, monarhista noastră cea mai
activă şi deţinătoarea unei impresionante colecţii de costume populare
şi pe care de cele mai multe ori o vedem purtând câte o frumoasă ie
românească, precum odinioară Regina Maria…
NIHIL SINE DEO!

iulie 2013

CULTURAvâlceană

15

Un important poet român-libanez:

Dr. RACHED ELIAS DAOUD
Constantin ZĂRNESCU

P

rin anul 1980, toamna, mi-au fost prezentaţi, în aula Societăţii
Scriitorilor, filiala „Transilvania” din Cluj, doi studenţi străini,
la Medicină, care scriau poeme, în limba română, unul libanez, Rached
Elias Daoud, celălalt sirian, Raet Arafat, viitorul nostru ministru, reformator-revoluţionar, al Sănătăţii. Amândoi vorbeau perfect româneşte,
cu inflexiuni orientale - un indefinit ritm oral-muzical şi o eufonie
fermecătoare.
Fire „aventuroasă” şi „rătăcitoare”, „hoinară”, Dr. Daoud a ales, sau
a fost ales, de destin, să aprofundeze, „cu frenezie”, cum afirmă el,
mitologia română, fabulosul „Arc carpatic” şi un domeniu care ţine de
spiritul antic al omului: biogenetica, psihiatria-psihanaliza, ştiinţele
despre psyche – fenomenul poetic, pecetluit în viaţa tuturor limbilor,
tăinuind în el filo-sofia, soarta, eternitatea, moartea.
Deşi a citit, susţinut şi s-a format în cenaclul revistei „TRIBUNA”
şi al Societăţii scriitorilor, din Transilvania, graţie unor inerţii ale
epocii, Rached Elias Daoud a debutat cu un ciclu de poeme în revista
„Flacăra”, din Bucureşti, la finele anului 1981; apoi a călătorit prin
toată ţara, încât a debutat în volum la Ed. „Junimea” din Iaşi, în 1983,
cu vol. „Fascinaţia timpului”; cunoscându-i, vizitându-i în această
perioadă pe Petre Ţuţea, Geo Bogza, Constantin Noica (aventurânduse, deşi auster, în trei pelerinaje, la Păltiniş, şi primind câteva scrisori de
la filozof, în care acesta îi elogiază „originalitatea şi inteligenţa, lirismul
şi măreţia limbii”. Îl cunoaşte, în acelaşi timp, prin pictorul Mihail
Bandac, şi îl vizitează, des, pe Nichita Stănescu; iar în 1982 predă, la
Ed. „Dacia”, un volum de poeme, de o şocantă îndrăzneală, cu caracter
nu numai artistic, ci şi ştiinţific, cu o Prefaţă a savantului biogenetician,
din Bucureşti: Constantin Maximilian, intitulată: „Poezia marilor
întrebări”. Deşi recunoaştem, în esenţă, arhetipul din epopeea FAUST, a
lui Goethe, mitul pruncului Euphorion (cel „născut” de savantul german în eprubetă), volumul apărut la Iaşi: „Escale pe Golgota”, se
structurează – dintr-un tulburător melanj, între simboluri ştiinţifice şi
îndrăzneţe metafore şi stări poetice, viziunea autorului „metamorfozându-se”, pentru prima oară, în analele unei universităţi medicofarmaceutică, în... teză de licenţă, închinată „valorilor terapeutico-catartice”, întru spirit – ale expresivităţii culturii scrise – Cuvintelor; poeziei
„mântuitoare”, poeziei-rugăciune etc.
Dr. Rached Elias Daoud este, pentru cei ce-l cunosc bine, încă din
studenţie (şi formaţia) sa, în România, o remarcabilă personalitate, ale
căror priviri influenţează (fascinează), vestit între colegi şi alţi
specialişti prin lecţii practice, de psiho-terapeutică şi himnoză, producându-se câteodată, „pantomimic-histrionic”; şi posedând un umor
„negru”, pe care un Nichita Stănescu l-a categorisit, în epocă, în sfera
înnoitoarei estetici a transmodernităţii: „râsu-plânsul”.
Neputându-se întoarce acasă, din pricina îndelungului război din
Liban, Daoud s-a specializat, la Londra, devenind doctor în ştiinţe medicale, traducându-şi singur poemele „ştiinţifice” din română în engleză,
publicând lucrări de strictă specialitate, privitoare la interfaţa şi limitele
unor suferinţe, impunându-se în vindecarea unor maladii socotite terminale! Fie că ţine de trupul omenesc, fie de metafizica istoriei, boala
(maladia), suferinţele spiritului, precum şi ale cărnii rămân „etajatepotenţate”, afirmă vizionarul Daoud: prin frică, apoi spaimă şi groază
– „pe escalele Golgotei”:
„O nelinişte ancestrală / mistuitoare, obsesivă / ne însoţeşte ca o
umbră / Paşii noştri împiedecaţi / Pe drumul efemerei existenţe. / Frica
animalică / De a nu ne pierde masca, / Sub care ne aţinem / Striviţi de
cavalerul trecerii. (...). Ea nu cedează, decât în faţa persuasiunii / ori
gândului. / Gena ei rezistând la asaltul / Tuturor mutaţiilor. / Temelie
pe care se înalţă senilitatea / senescenţa...” (Din Eterna frică).
Poetul, cercetătorul, savantul – fiecare cu darul său, (o)rânduit de
Creator trebuie să îndepărteze „Maladia-Răul, care ucide, lent; să
oprească „vârtelniţa nebună a timpului”, „grandiosul vârtej”, „fumul,

vântul şi ceaţa”, „voalul opac” al tuturor spaimelor de moarte; „tăcerea
(extincţia) genei”.
„Numele spaimei/ !... / Ne sperie – Acelaşi infinit! / Hăul, / Unde,
dacă am ajunge / Am ştii / De unde venim!...”
„La început au fost codrii / Apoi, umbrele mişcătoare. / Şi când
buzele fierbinţi / Ale deşertului / Au sărutat albastrul Mediteranei, / S-a
născut Libanul. / Apoi străvechiul / Biblos, / Mirifica Palmiră / Ugaritul
/ Măreţia Baalbecului... / Toate celelalte... / Între care şi... fenotipul
meu.” (Din Geneză).
Căutarea, calea este tot atât de esenţială, în probele ei, precum
capătul drumului: „Nu mă zbat / Nu blestem / Nu mă lamentez! /
Privindu-mi strigarea vesperală / Împăcat, cu mine însumi, /
Despărţindu-mă de câtimea agoniselii / De lumină, / pe care voi /
Urmaşii / O veţi adăuga / Strălucirii solare.” (Din Chipul sfârşitului).
*
* *
Reîntorcându-se, în 2004, la Bucureşti, dr. Rached Elias Daoud a
publicat GÂND DE MULŢUMIRE, o esenţială antologie a tot ceea ce a
scris poetul nostru, referitor la patria adoptivă România, la prietenii
români şi spaţiul mitic, carpatic-românesc. Caracterul elegiac, jocuri
ale memoriei culturale, inflexiuni euritmice ale sentimentelor lui Daoud
(recunoştinţa, peitatea, nostalgiile anume) se întemeiază pe rafinate
simboluri metrico-eufonice, extrase tainic, din Mioriţa, La Steaua carea răsărit, Dor, Viersuind din fluiere, Cedrul şi Stejarul, Pre dulcea
limbă românească ş.a. Poeme ardente şi memorabile.
„S-a înfrăţi stejarul vostru / Cu cedrul verde de la noi, / Şi cerul meu
e tot albastru / Ca Voroneţul de la voi / Cât mi-o fi dat şi cât mai sunt /
Suindu-mi visul şi aleanul / Să plâng aş vrea şi să tot cânt / Cu Davele,
cu Bărăganul. (...) Frunză-n tremur de stejar / Dă-mi tu
spor de multe zile, / Şi le-nşiră-n calendar / Cu
nenumărate file! / Să am vreme-a mulţumi / Nălbioară
de pe vale / Cât voi fi şi-oi mai trăi / Românie –
Dumitale!...” Melanjul român-libanez de expresii originale şi legende rămâne insolit: poetului i-a intrat „dorul”
în sânge, deşi nu există în limba sa: şi, de pe „cea mai
înaltă stâncă a Carpaţilor – trimite „semne / corăbierilor”
pierduţi ai ţării sale (antica Fenicie!) care încă mai
plutesc – „cu pânze sfâşiate, pe ceţoase şi întunecate
mări.” Finalul ei imnic-patriotic: „Aici, în Arcul
Carpatic, / Pe cetini prefirate-n stei / Din Tisa-n Pontul
Euxin / În veci s-or naşte pui de lei.”
În anul 2009, în periplul său european, revenind şi
lucrând, din nou, la Bucureşti, dr. Rached Elias Daoud
şi-a împlinit, amplificat viziunea poetică cu un nou,
amplu volum de versuri (euritmii, elegii, descântece,
panseuri, catrene şi haiku-uri), gândit şi scris (tot) în româneşte, intitulat CEL FĂRĂ CHIP, cu un Cuvânt înainte: POEZIE şi GENETICĂ
SAU INVERS, din partea celui ce i-a fost redactor de carte, cândva, la
„Dacia”, în Cluj, fostul nostru ambasador la Berna-Elveţia, publicistul,
poetul, scriitorul VASILE IGNA.
Dincolo de mitologia românească şi libaneză („arca feniciană”,
cedrii, Biblosul şi Tirul – cetăţi ilustre, din Cartea Cărţilor), întâlnim,
la dr. Daoud, tot mai pregnant structurate, reprezentări, noi elemente,
simboluri, expresii – îndrăzneţe, uneori riscante, ştiiţifice: precum
„genele fericirii şi morţii”, „fenotipurile”, „cromatoforii”, „atonia
totală”, „memoria genetică”, „mesaj genetic”, „engrame amnezice” etc.
Se înalţă şi irumpe, peste acestea un caracter irepresibil-mistic: legendele despre OM, înţelepciunea şi „singurătatea” Orientului – spaţiu
sacru al celor trei mari religii ale Lumii.
Dr. Rached Elias Daoud deţine strămoşi comuni, din universurile:
biblic şi coranic. Ceva din SUFLUL stră-stră-vechimii, păstrat în
Teofania şi Ritmul Divin, ale Privirii Bunului Dumnezeu peste ape; sau
zbaterea copitelor cailor, prin nisipurile deşertice, cu care începe

ÎN LOC DE PREFAŢĂ:

O TÂNĂRĂ GORJEANCĂ PE DRUMUL AFIRMĂRII

A

lice-Andreea MAREŞI s-a născut la 15 ianuarie 1994, în
oraşul Rovinari, judeţul Gorj. Este elevă la Colegiul
Naţional „Spiru Haret” din Târgu-Jiu şi prim-vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean al Elevilor, Gorj.
Compune poezie, eseu şi proză (în general proză scurtă),
desenează şi pictează de mică, dar opera sa începe să se definească
ceva mai târziu, după vârsta de 14 ani.
Pe linia creaţiei literare şi a publicisticii debutează în anul 2008
cu proză, în anul 2010 cu poezie, iar în anul 2012 cu un interviu şi
memorialistică, opera sa cuprinzând în prezent peste 15 titluri de
proză, eseu şi memorialistică şi peste 70 de poezii. Debutul său ca
poet, prozator, eseist şi publicist are loc în paginile revistei Interval,
publicaţie cultural-artistică cu circuit închis a Colegiului Naţional
„Spiru Haret”, Târgu-Jiu.
Din 2011, i se încredinţează o serie de responsabilităţi publicistice şi editoriale precum aceea de redactor-şef al revistei Interval şi
de corector al volumului Imixtiuni Critice (de Ion Trancău), publicat
la Editura Fundaţiei Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2011.
În domeniul artei plastice se face cunoscută în anul 2005, la

vârsta de 11 ani, cu prilejul unui concurs de desene pe asfalt, iar cu
pictură debutează în anul 2010, la 16 ani, cu o lucrare în tempera,
realizând 31 de tablouri, în perioada 2010-2012, lucrări expuse publicului gorjean cu diferite ocazii.
Despre opera literară şi artistică a Andreei, cuprinsă în volumul
său intitulat Aş vrea să pot (ediţie de debut îngrijită de Eugen
Petrescu şi Ana-Maria Udrescu), publicat cu sprijinul Părintelui
Ieromonah Onisifor Petrescu, la Editura Rotipo, Iaşi, 2013 (editor
Răzvan Petrescu), au apărut o serie aprecieri semnate de Simion
Petre Cichirdan, Ilie Gorjan, Constantin Mănescu-Hurezi, Emil
Istocescu, Alexandru Popescu-Mihăeşti, Nicolae Moga, Olimpiu
Orza, Marian Pătraşcu, Eugen Petrescu, Mihai Sporiş, Ştefan
Stăiculescu, Ana-Maria Udrescu şi Petti Velici. Sunt referinţe care
pun în valoare opera de început a Andreei, talentul şi ambiţia ei de
a pătrunde în lumea culturii, a creatorilor de valori, o lume a frumosului şi a plăcutului pe care şi-o doreşte din copilărie; mesaje profunde şi de mare sensibilitate ce dau forţa necesară unui om aflat la
început de drum, de a merge mai departe pe calea sa spre afirmare.
În paginile primul capitol din acest volum, intitulat Referinţe şi

Epopeea Suratelor, s-a statornicit, asemenea unui miraj – în expresia
scrisă, inconfundabil-originală a acestui poet vizionar, în tot mai rotunda sa viziune, devenită, iată, româno-libaneză.
Din 2006, Dr. RACHED ELIAS DAOUD a fost examinat şi primit
într-o prestigioasă şi cunoscută societate artistică de profesionişti ai culturii scrise – poeţi, publicişti, romancieri, dramaturgi, traducători:
Uniunea Scriitorilor din România.
Deşi a scris în libaneză, arabă, engleză (şi a tradus din aceste limbi),
istoricii şi criticii literari, chiar statisticile ne revelează că poemele, concepute şi scrise – publicate în româneşte, reprezintă cea mai însemnată
parte a operei sale (dincolo de cercetările, studiile, lucrările cu caracter
pur ştiinţific). Scriitorului-medic i-au fost traduse poemele, până azi, în
franceză, germană şi suedeză, turcă, maghiară, greacă, sârbă etc.
În acest sens, proaspătul volum, pe care l-a terminat de curând şi pe
care îl prefaţăm, azi, ANAMNEZA TRAGICĂ rămâne exemplar, întru
continuitatea şi amplitudinea mesajului şi a întregii sale viziuni artistice. Tentat de „gândul reîntoarcerii”, după o excepţională aventură
intelectuală, prin Europa, de aproape 15 ani, „hoinarul”, „rătăcitorul
Rached” afirmă:
„Mi-am târât, îndeajuns, crucea / Pe drumul mistuit de cuvinte (...)
/ Printre strămoşi, pe Iov mi-l ştiu. / Strămoş îl am şi pe Isus, /
Crucificatul ce a spus / Cu glasul stins, sfârşindu-şi anii / Eli, Eli, Lama
Sabachtani!...” (Din Arborele genetic).
Omul matur, cercetătorul-medic şi poetul, însă, în aceeaşi vreme,
copilul de odinioară, crescând în umbra cedrilor, scriitorul, publicistul,
spiritul „aventuros” nu poate evada din cea ce i-a fost destinat, scris,
în-scris – genetic:
„Portretul funerar al lui Zabda / ne priveşte de secole. / Fiul lui
Ogga / a alergat, desculţ, pe străzile Palmyrei / a devenit
apoi flăcău în lege / şi lumânarea lui s-a stins / înainte
de vreme. / Nu pot desluşi vântul vinovat / de crima
care nu a lăsat nici o urmă / pe chipul cioplit în piatră. /
Chipul acesta rar, / desăvârşit de frumos / şi neîntinat de
gând ascuns!...” (Din Frumuseţe încremenită).
Poet-terapeut, magician, suflet „daymonic” (dacă-l
vom repera la mitologia şi filo-sofia socratică), vom
conclude că misticul Rached Elias Daoud îşi întemeiază
întreaga viziune expresivă dincolo de religii.
Neîncătuşat, puternic şi liber, el trăieşte ca un cetăţean
al lumii, aşa cum a fost şi înaintaşul său, celebrul autor
al Profetului: Jibran Kahlil Jibran. „Rătăcitor”,
„hoinar”, „călător”, plin de o luminoasă energie – care
îi fascinează pe cei care îl cunosc şi îl citesc, Dr.
Rached Elias Daoud experimentează (şi) ştiinţific (practic: întru limitele cunoaşterii), devenind discipol
„poesc”, iar destinul său, un bătrân corb: celula, ca temniţă, oul-ovulul,
celula umană, între „a fi” şi... nepieritorul „nevermore”:
„La uşa celulei mai şade / Şi astăzi, trist, ca un corb / Tăcut, vigilent, impasibil, / Un paznic demonic şi orb. / (...) Tu nu eşti cel ce ştii
că eşti / şi nici acel ce pari a fi, / şi eşti departe de a şti / Misterul căilor
cereşti! / Se-ntunecă, şi tot nu ştii / Cât eşti tu însuţi, cât pierdut, / Cu
trup încovoiat sub cnut / şi neştiind de unde vii. / (...) spre unde mergi /
de unde vii, / de ce alergi, / atunci să-ţi spun / eşti un nebun / strunit în
ham / de Dumnezeu. / (...) Cine a scris codul / comportării tale / stabilindu-ţi modul / stanţelor vitale? / Cum de mai adastă / Îngropată-n
tine / ziua mea cea fastă / care nu mai vine?”
Sentimentul tragic al vieţii, aşa cum apare el structurat în volumul
ANAMENEZA TRAGICĂ al maestrului Rached Elias Daoud se edifică
întru genul grec, în sens strict mitico-ştiinţific, dincolo de realizările
artistice de seamă în poezia europeană şi românească, aşa cum ne apar
„anamnezele”, în poezia lui Vasile Voiculescu, ori Bartolomeu Valeriu
Anania.
Un aport, un experiment excepţional. Un pas înainte.

aprecieri critice, descoperim
înţelepciunea,
gândurile,
îndemnurile şi recomandările
celor menţionaţi mai sus,
oameni bine poziţionaţi pe
scara valorică a învăţământului
şi culturii româneşti, cărora le
facem o scurtă prezentare în
cel de-al doilea capitol intitulat
Indice de autori.
Se cuvine să mulţumim şi
pe această cale părinţilor,
dascălilor şi tuturor celor ce au
contribuit la educarea şi
susţinerea Andreei Mareşi,
oamenilor de cultură amintiţi
pentru încrederea pe care o au
în viitorul ei şi, totodată,
Preacuviosului Părinte Ieromonah Onisifor Petrescu, un iubitor de
cultură şi de oameni, un monah ales să facă lucruri alese, pentru
sprijinul acordat în finalizarea acestui proiect de promovare
editorială.

E. PETRESCU
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MEMORIAL PREOT DUMITRU BĂLAŞA.
PATRIARHUL DE LA DRĂGĂŞANI
A

noua întâlnire a „copiilor” (nume dat de părintele Nicolae
State Burluşi, participanţilor la aceste întruniri, după
expresia „Copile” cu care se adresa „Patriarhul” de la Drăgăşani,
oricui!) lui Dumitru Bălaşa a avut loc la Mânăstirea Cozia în 30
iulie 2013 şi a constat într-o slujbă parastas, un simpozion cu
numele din titlu şi o masă pentru participanţi... Organizatori: Sfânta
Mânăstire Cozia, Primăria Râmnicului, Fundaţia Ortodoxă
Ieromonah Arsenie Boca, Forumul Cultural al Râmnicului, Parohia
Râureni, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor, Federaţia Nostra Silva,
Comuniunea Stăpânilor de Munţi şi Păduri. În Biserica „Sfânta
Treime” a avut loc parastasul, unde un sobor de preoţi a ţinut slujba
de pomenire...În Trapeza nouă a Mânăstirii Cozia a avut loc întâlnirea dedicată părintelui Bălaşa, şi a fratelui Dumitru MisăilescuPanu-„la doi ani de când s-a mutat la cele veşnice”, moderată de
cunoscuţii cărturari: Alexandru Stănciulescu-Bârda şi Zenovie
Cârlugea. Au participat, pe lângă enoriaşi şi monahi, mai mulţi
oameni de cultură care i-au cunoscut sau au scris despre Patriarhul
de la Drăgăşani şi fratele Panu...
Acad. Emilian Popescu a spus printre altele, subliniind măreţia
personalităţii preotului comemorat, că este imperios necesar ca
comunitatea cultural ştiinţifică din zonă, din România în general, să
întocmească o monografie Dumitru Bălaşa care să evidenţieze tot
ce a scris acesta în publicaţiile Mitropoliei Olteniei, încercările sale
artistice literare, fiecare cu comentariile necesare, fiecare studiu
însoţit de un rezumat al principalelor idei...A mai adăugat, ca monografia să cuprindă un capitol de scrisori emise de Dumitru Bălaşa şi,
scrisori primite. Iată deci, o lucrare monumentală în care trebuie să
domnine spiritul ştiinţific!
Pe aceeaşi linie, a ideilor, scrisorilor, s-a înscris şi intervenţia
profesorului doctor Zenovie Cârlugea, care a prezentat celor de faţă
câteva scrisori către domnia sa, soţiei Zoe Cârlugea, de la D. Bălaşa.
După părerea noastră acest moment a fost unul de maxim interes,
căci scrisorile dinainte de 1995 reprezintă cele mai preţioase documente care pot reconstitui un portret cât mai aproape de adevăr al
ilustrului subiect, acum comemorat, îndelung de foarte mulţi controversat... Zenovie Cârlugea a dat citire şi unor mărturisiri poetice
legate de subiect. A lecturat o pagină dintr-o carte închinată lui
Dumitru Bălaşa, doamna Zoe Cârlugea.
Alexandru Stănciulescu-Bârda unul dintre cei mai buni experţi
în personalitatea lui Dumitru Bălaşa a trecut în revistă cărţile publicate de Dumitru Bălaşa, domnia sa fiind redactor al acestor cărţi,
chiar îngrijitor de ediţie. A Stănciulescu a ţinut să precizeze că, deja,
dânsul lucrează la o astfel de monografie şi că îşi permite să spună
că activitatea publicistică a lui Bălaşa „este de-a dreptul
fabuloasă...” Oricine, a amai adăugat Stănciulescu-Bârda, poate să
ia legătura cu dumnealui şi să-i transmită orice informaţie despre
Dumitru Bălaşa...
Eugen Petrescu, preşedintele Filialei Vâlcea a Cultului Eroilor
s-a referit la frăţia legată cu părintele Bălaşa, de care domnia sa nu
a avut parte, dar, din legăturile familiei cu preotul din comuna sa,
Orleşti, se poate considera un adevărat frate, mai ales după dovezile
de preţuire faţă de părinte aduse de prietenii săi...adăugăm noi că
meritul lui Eugen Petrescu, la şefia Cultului Eroilor, este acela de a
mării aria acordării titlului de erou, cum a fost şi în cazul lui
Dumitru Bălaşa, Gh Petre Govora, Vasile Militaru...eroii legionari
de la Bistriţa (fapt subliniat şi de Mihai Sporiş, în cuvântul său)!
Mihai Sporiş, mentorul Grupului Formal de la Râmnic-Grădina
Maicii Domnului, s-a referit la rolul jucat de părintele Bălaşa în
activitatea sa de scriitor, părintele, fiind cel care l-a îndemnat să
scrie prima carte: „Coplile ai ce spune! desfăşoară-te în carte” Noi
deţinem o casetă cu lansarea primei cărţi a lui Mihai Sporiş, în
cadrul Bibliotecii Judeţene, în 1998, şi vedem acolo un Dumitru
Bălaşa vorbitor-orator cu „barba răsfirată” făcând una dintre cele
mai spectaculoase prezentări de carte, prima carte a lui Mihai
Sporiş... Aceasta, intervenţia lui Dumitru Bălaşa, din 1998, şi parte
din interviul acordat nouă în 1993 de către părintele Bălaşa va constitui tema prezentată de noi la Congresul Daciştilor de la Buzău din
2013. Mihai Sporiş a mai prezentat detaliile, contribuţia sa, dar mai

ales a lui Misăilescu Panu, şi nu în ultimul rând
a lui Dumitru Bălaşa la proiectarea, realizarea şi
montarea Crucii de pe vârful Cozia! ...atunci
când s-a realizat (Dumitru Misăilescu Panu)
celebra fotografie, cu părul în vânt, care astăzi
face înconjorul lumii...La Congresul Daciştilor
de la Târgu Jiu, 2012, M Sporiş a lansat cartea
sa despre opera şi personalitatea lui Brâncuşi,
pe un fundal magnific cu această fotografie a lui
D Bălaşa, ştiindu-se că la baza acestui congres
se află personalitatea Patriarhului de la
Drăgăşani care a reuşit să implementeze în istoria contemporană
mondială ideea de primordial al limbii daco române, ideii unei
Dacii primordiale, măreţe!
O reuşită şi frumoasă intervenţie a făcut Eugen Petrescu intervenind în plenul întâlnirii şi făcând o demonstraţie poetică, o
comparaţie între stolurile de rândunele care zburau deasupra Oltului
la înmormântarea lui Dumitru
Misăilescu Panu şi cartea (dând şi
citate) Cerurile Oltului, carte al cărui
autor, Bartolomeu Anania, a devenit
un alt erou al neamului românesc, şi
care are câteva pagini de mare poezie,
aici, deasupra Oltului şi a Coziei...
Ioan St Lazăr a recunoscut că nu
prea mai are ce spune în timpul limitat
dar şi după atâţia valoroşi vorbitori, şi
a dorit să-şi dea acordul cu propunerile academicianului Emilian Popescu,
ale lui Zenovie Cârlugea-scrisori,
menţionând că nu-i suficient să ne
întâlnim şi să vorbim, dar trebuie să şi materializăm ceva care să
constituie urme de neşters...este foarte bine o monografie, dar ea
trebuie să se nască printr-un demers
ştiinţific...Propune ca Centrul de Cercetări
Medievale de la Râmnic să preia problema în
două secţiuni: una închinată lui Dumitru Bălaşa
şi una închinată „dacismului”! ...
Ion Soare a avut o intervenţie la obiect
părând a dori să tempereze oarecum unele
iniţiative ale participanţilor... A fost de acord cu
propunerile academicianului E Popescu şi ale lui
Ioan St Lazăr, dar a subliniat partea din opera
ştiinţifică, adevărată, a lui Dumitru Bălaşa, „care
nu a fost depăşită de nimeni” precum şi faptul că,
după Densuşianu, a reînviat interesul istoric pentru
perioada dacică...A mai adăugat, că ţinuta ştiinţifică
trebuie introdusă în studiul despre Dumitru Bălaşa,
dacă se vrea monografie!...căci nu poate fi de acord,
că oraşul Roman a existat înaintea... Romei!
A revenit Alexandru Stănciulescu-Bârda, arătând
caracterul altruist al înaintaşului său dând exemplul
părintelui Bălaşa care s-a luptat cu consilierii de la
Mitopolia Olteniei să poată publica o poezie a unui
aspirant tânăr, existând pe atunci concepţia că, un
elev, nu poate să publice la o asemenea publicaţie (ehei ...câţi nu
sunt şi acum, care spun, se luptă în acest sens, chiar şi în Forumul
vâlcean, „că un copil nu poate lua premiu lângă un profesor universitar care trebuie să iasă la pensie!...).
Vasile Ponea, scriitor, a recitat câteva poezii, pe care le-am
reţinut şi noi, cubunăvoinţa dumnealui, spre publicare în presa
locală!
Ne-am întreţinut în scurtele pauze din cadrul întâlnirii, pe lângă
prietenii tradiţionali din jur, cu Mihai Popa, colonel în rezervă, care
ne-a ajutat în cunoaşterea unor participanţi, cu Violeta Scrociob, cu

care am avut un viu schimb de păreri, şi
nu ultimii, dar foarte interesanţi, cele
două
cadre
din
conducerea
Jandarmeriei Române, domnii Turcu
Cristian George, jurist, lt colonel, şi
Dima
Gheorghe,
adjunct
al
Inspectorului Şef, lt colonel, şi dumnealui...
Gheorghe
Dumitraşcu-Mamu
învăţător din Lungeşti, fost primar, a
dorit să intervină spunând că la
cunoscvut pe Dumitru Bălaşa, în 1964, când s-a întors din puşcărie
şi a venit în Orleşti, când l-a întâlnit pe viitorul academicean
Barnea, atunci profesor doctor - arheolog undeva prin Dobrogea, şi
căruia Dumitru Bălaşa i-a spus: „Lasă domnule Dobrogea şi
cercetează pământul Olteniei, că aici ai ce descoperii...a încheiat
Dumitraşcu - Mamu spunând celor de faţă că este imperios necesar
să ne păstrăm fiinţa noastră
naţională!... „Îl rog pe Eugen
Petrescu să facă toate demersurile pentru a ridica şi noi, la
Drăgăşani, un monument
închinat lui Dumitru Bălaşa!
Marian Pătraşcu a adus un
elogiu eroilor legionari,
menţionând că trebuie făcută
distincţie între legionarii lui
Corneliu Zelea Codreanu, ai
Legiunii, şi legionarii lui
Horia Sima...Povesteşte cum
i-a cunoscut pe Dumitru Panu
şi Dumitru Bălaşa...Panu l-a dus în faţa preotului şi acesta i-a spus:
„Copile, prietenii fratelui Dumitru sunt şi prietenii mei!”
Nicolae State Burluşi a avut ultima intervenţie,
spunem noi magistrală, despre Dumitru Bălaşa,
oprind răspândirea ideii că Dumitru Bălaşa ar fi
fost legionar... „În urmă cu 15 ani, împreună cu
câţiva copii, i-am stat alături, împreună cu fratele
Panu...I-am văzut adevărata faţă, a părintelui
Bălaşa, care spunea că ortodoxia este credinţa
adevărată, că limba română este cea mai veche
limbă de pe Terra...Ce straniu mi se părea odată,
dar încet, încet oamenii îşi deschid ochii şi iată că
un consilier al Vaticanului, scoţian, vine şi spune
anul trecut, că nu limba română se trage de la Roma, ci
limba romană se trage de la daci!!...Astăzi nu mai
găsesc alt ajutor, ca Panu... care în orice litigiu sau
prezentare de invenţie punea crucea şi biblia pe masă!”
...Mai spune câteva lucruri de curaj, apoi prezintă câteva poze, tip poster, de mare importanţă în legătură cu
cei doi comemoraţi: Dumitru Bălaşa şi Dumitru
Misăilescu Panu, ultimul, îngropat aici la Cozia în urmă
cu trei ani! Ultimul vorbitor, domnul avocat Bogdan
Tudor, un apropiat al lui Misăilescu Panu, poate mai
mult decât oricine, face dezvăluiri importante-atât de
necesare-în legătură cu participarea financiară a fratelui Dumitru în
diverse, foarte diverse puncte de pe teritoriul României; o temărealitate care, iată, îi va provoca pe biografii inventatorului vâlcean,
asupra evidenţierii unui alt caracer, destul de controversat în acest
moment, figura cu totul specială, de altruist material, a colegului şi
prietenului nostru de la Societatea Inventatorilor din România (SIR)
din 1990...Misăilescu-Panu!
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