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PRIMARUL EMILIAN FRÂNCU ÎN VIZITĂ LA 
FORUMUL CULTURAL AL RÂMNICULUI

În data de 03 10 13, la şedinţa curentă-săptămânală a FCR,
membrii Forumului Cultural au avut surpriza vizitei pri-

marului Emilian Frâncu sosit la acest for cultural după absenţa
sa, de cinci luni, din oraşul nostru... Emilian Frâncu este
preşedintele de onoare al Forumului Cultural, de altfel, ca toţi
primarii Râmnicului aflaţi în exerciţiu, o calitate dată prin statu-
tul acestui ONG. Ni s-a părut, domnul Frâncu, un om complet
schimbat, sigur pe sine, lipsit de vechiul trac-emotiv pe care
nu-l putea ascunde în trecut, chiar parlamentar fiind sau în
perioada dinaintea acestor funcţii... Domnia sa a prezentat mem-
brilor Forumului motivul absenţei din municipiu, detenţia sa
punitivă, cauzele care au dus la această absenţă, şi, imediat, şi-a
prezentat principalele direcţii pe care urmează se le parcurgă-
aplice în activitatea de primar, până la decizia finală a Justiţiei
asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei sale... Câinii vagabonzi vor fi
adoptaţi!...timp de o lună „îi lăsăm, până se vor găsi cei care
să-i adopte, după care legea va intra în acţiune”...Proiectele înce-
pute, de investiţii, vor fi continuate; în plus „vom înfiinţa, la
Râureni sau vom reînfiinţa celebrul târg de săptămână” care a
fiinţat zeci de ani în urbea noastră. Adăugăm noi, că, şi la
Francfurt pe Main, când am fost-în 1990-se practica o dată pe
săptămână acest negoţ pe malul Elbei. Cetăţenii Râmnicului,
mai ales cei proveniţi din altă parte după al Doilea Război
Mondial, îşi câştigau existenţa din această mică afacere înjosi-
toare-atunci, dar foarte utilă pentru familiile care practicau
această ...precupeţie! Mai amintim că talciocurile respective, târ-
guri de săptămână, se practicau în ţara noastră în mai toate
oraşele indiferent de mărime, până în 1980. 

... „Modernizarea-amenajarea albiei râului Olăneşti” cea
propusă de toată lumea de vreo treizeci de ani, dar stopată după
1990 a fost cea de a treia măsură pe care Emilian Frâncu şi-a
propus-o în perioada imediat următoare...La acest capitol, noi
i-am propus edilului şef că ar fi foarte bine, şi util, ca înainte de
a trece la această acţiune o delegaţie de la Râmnic să meargă la

Zaecear, în Serbia, 120 de km de la Turnu
Severin, spre inima Serbiei, ţinutul Timoc, locuit
de fraţii noştri vlahi (români), unde se poate
vedea o amenajare extrem de asemănătore cu ce
am vrea noi să facem, foarte inspirată, a parcur-
sului râului care traversează centrul acestui oraş!
I-am mai propus primarului Frâncu amenajarea,
în centrul Râmnicului, unui stand sau unei
librării unde tot omul să găsească publicaţiile
acestui oraş: cărţi de orice gen, ziare, reviste pro-
duse în Râmnic şi judeţul Vâlcea... Nu i-am pro-
pus, la Forum, dar o facem acum, faptul că
Râmnicul trebuie să-şi schimbe logica de sem-
nalizare luminoasă, rutieră, că degeaba Primăria
a aruncat banii pe fereastră angajând tot timpul
firme din Bucureşti pentru această problemă,
când la noi în oraş firma Intol omologa sistemele
care se caută acum, încă din 1994... Domnule
primar, până acum, datorită acestui
sistem defectuos, de semnalizare au
murit, pe trecerile de pietoni, doi
oameni şi niciodată nu a fost vinovat
...alcolul sau frânele, cauciucurile!
Trecerile de pietoni de la sensurile
giratorii sunt o calamitate, dar ele au o
soluţie! Soluţia este la Intol, care a
câştigat o licitaţie în 1998-la Eclipsă,
fiind singura firmă din România care
a reuşit să rezolve ce s-a solicitat,
atunci! ...Din păcate ea a fost exclusă
din această activitate, din Râmnicu
Vâlcea, în 2004!...cînd i s-a retras
service-ul! care a fost dat altuia. 

Alte proiecte ale primarului
Frâncu: refacerea ştrandului-vechiul

ştrand-din Zăvoi!... Mărirea capacităţii-modern-
izarea actualului stadion municipal-extinderea
tribunelor la cele două peluze, încălzirea gazonu-
lui la terenul de fotbal! Tabelă electronică!
Creşterea interesului pentru echipa de handbal
fete...înfiinţarea Centrului Cultural al Râmnicului
în locaţia Inăteşti-Seminar-clădirea veche, de pat-
rimoniu... Şi nu în ultimul rând, susţinerea
înfiinţării regiunii Sibiu- Vâlcea-Gorj-Alba,
regiune euromontană! ...

În final îi propunem, noi, domnului primar
Emilian Frâncu o mai bună administrare a legii
186 din 2003, cea care prevede sprijinirea culturii
scrise din comunitatea locală...care, în clipa de
faţă, nu se aplică deloc sau insuficent, puterea
locală, ghidându-se în această acţiune de hotărâri
locale în contra sens cu legislaţia naţională...De
asemenea, îl rugăm să încerce să pună pe picior

de egalitate, măcar la noi, în
Râmnicu Vâlcea, creatorii de fru-
mos din arta plastică vâlceană şi
pe cei din domeniul li-terar...
Domnule primar prea mult
monopolism de uniune a fost creat
după 2005..ori, orice creaţie-
producţie trebuie să se supună
Legii 31!

NOTA: Adresăm domnului
prefect rugămintea de a ne fixa o
audienţă în legătură cu aplicarea
Legii 290  din 2003, şi care,
privind efectele ei în judeţul
Vâlcea, a produs însemnate
pagube şi nedreptăţi sociale, mai
multor cetăţeni vâlceni, beneficiari
ai acestei legi... 

Petre CICHIRDAN

MITROPOLITUL IRINEU LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
Eveniniment bine primit de cetăţenii

vâlceni, la Biblioteca Judeţeană a avut
loc prezentarea-lansarea unui film documentar,
pe suport magnetic, împreună cu macheta
Mânăstirii Frăsânei despre personalitatea de
excepţie a Sfântului Calinic, episcopul
Râmnicului între 15 septembrie 1850 şi 11
aprilie 1868, ctitorul acestei Catedrale, cu hra-
mul Sfântul Nicolae, din cadrul  Arhiepiscopiei
Râmnicului, după ce, funcţionase ca stareţ al
Mânăstirii Cernica. Este numit episcop al
Râmnicului de domnitorul Barbu Ştirbei. „Din
banii săi, a ridicat Mânăstirea Frăsânei. Iubitor
de carte şi de cultură, episcopul Calinic a pus bazele, la
Episcopia Râmnicului, unei tipografii tipărind mai multe cărţi”
(„Monografia ecleziastică a Râmnicului”, Pr. Constantin
Cârstea, Doru Căpătaru, Editura Sfântul Antim Ivireanu, 2012).  

Mitropolitul Irineu: Iubiţi părinţi, maici şi participanţi la
această frumoasă întreţinere duhovnicească...Nu am considerat-
o o lansare ci mai mult, o rememorare, o aducere aminte faţă de
înaintaşii noştrii aşa cum ne învaţă Sf. Apostol Pavel...
„Aduceţivă aminte de înaintaşii noştri, urmaţi-le exemplul şi
întru toate vă bucuraţi de această transmitere de viaţă spirituală
a celor care au fost înaintea noastră”...Vedem, Sf Calinic este
părintele nostru, al celor din Oltenia, părinte al celor din

Bucureşti, părinte a multor generaţii; Sf Calinic
este urmaşul stareţului Gheorghe-Sf. Stareţ
Gheorghe-şi este cel care a pus în practică viaţa
isihastă paisiană, cu o notă caracteristică părţilor
noastre, de aici, din această parte a Ţării
Româneşti; Sf Calinic a învăţat din experienţă
personală, a acumulat o mulţime de daruri
duhovniceşti pen-
tru că el însuşi a
trăit în comuni-
une cu Dumnezeu
şi în apropiere de
Dumnezeu... Este

o mare diferenţă între unul care a
învăţat în şcoală şi ştie să
vorbească despre Sf.  Duh şi
între Sf. Calinic care ştie ceea ce
vorbeşte din experienţă
personală, din viaţă curată şi din
nevoinţă stăruitoare... Aceste
informaţii pe care Sfântul le-a
transmis ucenicilor săi, le-a dat
celor din vremea sa, şi nouă astăzi, sunt lucruri care intră puter-
nic în sufletul nostru şi se aşează ca nişte pietre de mare preţ în
viaţa noastră, pentru că ori de câte ori ne aducem aminte de Sf

Ierarh Calinic simţim prezenţa lui... Prin ceea ce a realizat editu-
ra noastră, cu o mare bucurie şi, în acelaşi timp, cu un mare
devotament-important şi impresionant-în acelaşi timp, a reuşit,
pentru că a gândit această lucrare, a conceput-o, a participat la
realizarea ei atât pe calculator cât şi în dialogul cu realizatorii
ei... S-au ostenit foarte mult, în primul rând realizatoarea acestui
document...şi părintele Adrian, şi părintele Gresceanu, demon-

strând că pentru a face ceva
trebuie ca totul să treacă prin
inimă, prin suflet... Pentru a
face ceva trebuie să fii preocu-
pat de acest lucru şi în mod
sigur-la împlinirea acestui
lucru-având un mare rol însuşi
Sf. Calinic. El ne-a dat posibi-
litatea aceasta să-l imprimăm
pe peliculă ca să putem să-l
vedem, că nu întotdeauna ceea
ce ne imaginăm şi vrem să
facem, putem să şi realitzăm!
...Aici a fost ajutorul sfântului
şi noi am considerat o mare

binecuvântare ca el, după 162 de ani să vină din nou în Oltenia
pe care a păstorit-o şi de care s-a îngrijit...Evident că activitatea
Sfântului are o largă cuprindere... noi am redat numai ceva din

Cina cea de taină, ulei pe lemn,
foiţă de aur, 2004, 
12.3x18.5 cm, CP

Cina cea de taină, pictură pe sticlă, 
foiţă de aur, 2002, 34x29cm, CP



2 octombrie 2013CULTURAvâlceană

viaţa Sfântului...Câte lucruri a făcut el, pe câţi i-a ajutat, pe câţi
i-a miluit şi nu numai în vremea vieţii sale, ci şi după aceea, pen-
tru că sfinţii nu se opresc în lucrarea lor,  ca şi Dumnezeu. Iată
cuvintele Mântuitorului: „Tatăl meu lucrează, şi eu lucrez”, şi
sfinţii lucrează în continuare acolo, la Cernica, ca şi la Râmnic,
ca şi în toată Oltenia... Găsim imprimate în istoria localităţilor
amintiri ale Sf Ierarh Calinic, care merge de nenumărate ori în
parohiile Mitropoliei noastre, şi, iată, găsim urme ale Sf
Calinic...Este o mare emoţie sufletească să ştii că pe acele trasee,
acele drumuri,  a călcat Sf Ierarh Calinic... Şi cum este cunoscut,
tuturor, amintirea şi duhurile prin care a trecut, şi la sfinţi se
petrec aceleaşi lucruri, şi ei trăiesc prin apropiere şi se bucură de
aceste lucruri, pe care, ei înşişi le duc în împărăţia cerurilor...
Aşadar Sf Calinic este prezent şi în seara aceasta împreună cu
noi pentru că sfinţii nu pleacă din lumea aceasta ca să stea unde-
va într-un loc deosebit, de fericire binenţeles, fără ca să poarte
grijă de noi... Aşadar este prezent pentru că şi Dumnezeu este
prezent, şi pentru că aşa cum ne-a spus şi Domnul nostru Iisus
Hristos, unde sunt adunaţi doi sau trei în numele meu, şi eu sunt
în mijlocul lor... Aşadar dacă Mântuitorul este prezent în
mijlocul nostru, şi noi ne bucurăm de prezenţa Sf Ierarh Calinic

în viaţa noastră, şi în această seară... Aşadar am urmărit această
primă parte care cuprinde viaţa Sf Calinic până la aducerea aici,
la Râmnic, a sfintelor moaşte, şi la Craiova şi pretutindeni...

Emilian Lovişteanu: Înalt Prea Sfinţia voastră, prea cuvioşi
şi prea cucernici părinţi, stimate domnule
primar, prea cuvioase maici, dragi invitaţi
şi participanţi la această bucurie
duhovnicească din Mitropolia Olteniei...
Este ziua Sf Ierarh Calinic, pentru că este
ziua de naştere în patria aceasta
pământească, 7 octombrie 1787 sau 79,
după cum s-a prezentat în documentar...
Însă ne bucurăm că anul acesta se
împlinesc 200 de ani de la hirotonia sa în
preot, în 1813, ieromonah la Mânăstirea
Cernica;... împliniri de suflet care vin să
marcheze viaţa noastră duhovnicească, teologică, bisericească,
pentru că noi iubim în mod deosebit sfinţii noştri români, care au
sfinţit locurile în care au trăit...Înalt Preasfinţitul Irineu ne-a
făcut o mare bucurie anul trecut, aducând moaştele Sf Calinic în

întreaga Mitropolie a Olteniei...Şi aici la Râmnic, şi la
Mânăstirea Frăsinei, unde Sf Calinic a păstorit vreme
îndelungată, în care a sfinţit biserici, a binecuvântat lucrările
eparhiei pe care o păstorea prin harul şi prin mila lui
Dumnezeu... Atât la Cernica, cât şi aici, la Râmnic, a continuat

talanţii, a înmulţit darurile, şi ne-a lăsat în
biserica Mitropoliei Olteniei o mulţime
de mărturii ale lucrării lui Dumnezeu,
prin  el... Anul trecut am trăit o
săptămână de intensă bucurie şi simţire
duhovnicească prin participarea la toate
slujbele în cadrul sfântului pelerinaj
desfăşurat în întreaga Mitropolie a
Olteniei...la Craiova, la Râmnic, la
Lainici, la Frăsânei...la Drobeta Turnu
Severin, la Slatina...la Piteşti în drum
spre Bucureşti. Am constatat şi

sufleteşte, şi fizic, cu această ocazie, că Sf Calinic, chiar dacă s-
a mutat la ceruri, este prezent printre noi... Chiar dacă moaştele
sale sunt la Cernica, el lucrează în continuare pentru noi, ne
inspiră... 

În seara de 07 octombrie 2013, varianta pentru flaut a
„Anotimpurilor” de Antonio Vivaldi, iată, a răsunat pe

scena Filarmonicii încântându-i pe vâlceni, pe cei aproape trei
sute de melomani care au aplaudat frenetic la sfârşitul concertu-
lui, toată lumea fiind de acord că prezenţa flautistului în acest
spectacol de muzică, interpretarea sa, a fost de neuitat.

Dorel Baicu s-a născut la Constanţa în 1959 şi a absolvit
Conservatorul de Muzică, din Bucureşti., în 1982. A continuat
perfecţionarea în Italia, cu Antonio Baccheli şi Arturo Sacchetti,
şi în Germania cu Pierre Yves Artaud. Din 1982 este
prim flautist al Filarmonicii "Mihail Jora" din Bacău
şi, din aceeaşi perioadă, este component al prestigio-
sului „Trio Syrinx”. Din 2009 este conferenţiar doctor
la Academia de Muzică din Iaşi. 

În această seară, Dorel Baicu a interpretat la flaut
minunata muzică a „Anotimpurilor” de Vivaldi acom-
paniat de orchestra simfonică-partidele de coarde şi
orgă-avându-l dirijor pe Mihail Ştefănescu. Spunem
că muzica celor patru anotimpuri, cântată în mod
obişnuit la vioară, este, după părerea noastră, una din-
tre cele mai cunoscute-interpretate lucrări din istoria
muzicii. Prin această compoziţie, « preotul roşu »,
cum i se mai spunea lui Vivaldi-sintagmă provenită
de la culoarea părului, pune bazele muzicii progra-

matice cu mult înainte de Beethoven sau Berlioz (Simfonia a VI-
a, respectiv Simfonia fantastică). 

Transcripţia pentru flaut este la fel de sugestivă, la fel de
fermecătoare, partitura pentru instrumentul de suflat, punând la
încercare, destul de serios, măiestria solistului…Sunt pasaje de
dialog între vioara I şi solist-de data aceasta flaut-dintre solist şi
orchestră, alternanţe, unele de mare frecvenţă care pot pune
probleme suflătorului, ceea ce nu permite ca această artă, a

suflatului, să nu fie la îndemâna oricui…
motiv pentru care marii suflători, ai flau-
tului în speţă, să fie întâlniţi destul de
rar…Am remarcat şi grija orchestrei, a
concertmaistrului Meda Stanciu-o
specialistă-violonistă în interpretarea
acestor Anotimpuri-a dirijorului Mihail
Ştefănescu, care, toţi, împreună, au
reuşit să-i creeze un acompaniament de
toată lumea apreciat şi aplaudat. A rezul-
tat o interpretare de toată frumuseţea în
urma căreia solistul, dirijorul şi orches-
tra au primit aplauze la scenă deschisă,
interpreţii, oferind în final şi două
bisuri…   

pcickirdan

ÎPS GHERASIM A BINECUVÂNTAT TABĂRA ANUALĂ DE CERCETARE
ISTORICĂ A CENTRULUI „PR. DUMITRU BĂLAŞA” DIN CADRUL
ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”

07 10 13, la Reşedinţa Arhiepiscopală a Râmnicului a început tabăra anuală de cercetare istorică condusă de Eugen Petrescu,
prima ei acţiune din acest an-primirea binecuvântării Arhiepiscopului  privind acţiunea de cercetare, cu bune rezultate pentru isto-
ria locală a acestor locuri pline de încărcătură istorică... Cercetători de la Universitatea din Craiova şi din Râmnic, dar şi în
prezenţa unei clase, a VI-a, de la Şcoala Generală Nr. 2 din Râmnicu Vâlcea au fost prezenţi la această întâlnire de suflet,
participanţii fiind primiţi de însuşi ÎPS Gherasim Cristea, care pe 14 noiembrie, va împlini venerabila vârstă de 99 de ani! Îi
spunem, încă de pe acum, un călduros La Mulţi Ani! Tabăra urmează să se desfăşoare pe parcursul a patru zile în locaţiile
Râmnicu Vâlcea, Călimăneşti, Racoviţa, Costeşti-Arnota...

DOREL BAICU ŞI MIHAIL ŞTEFĂNESCU AU INTERPRETAT
„ANOTIMPURILE” DE ANTONIO VIVALDI

Mitropolitul Irineu şi
episcopul 

Emilian Lovişteanul

Dorel Baicu

Mihail Ştefănescu

Galina Nemţanu
la orgă

Tabăra în Dealul Mlăcii, foto Gh Sporiş

... la Arnota, foto Gh Sporiş
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Gheorghe PANTELIMON

NICOLAE DABIJA: NOI NU SUNTEM FRAŢI, 
NOI SUNTEM TOT UNA!

La întâlnirea din 18 10 13 de la Curtea de Argeş, de la
Muzeul Municipal, desfăşurată sub genericul „Pod de

reviste” între Republica Moldova şi ţara noastră, condusă de
Gheorghe Păun-academician şi poet, publicist, conducătorul
revistei lunare de cultură „Curtea de la Argeş”, a participat şi
poetul devenit academician al Republicii Moldova, Nicolae
Dabija - conducătorul revistei săptămânale de limba română
„Literatura şi Arta” şi care a reiterat ideea generoasă  şi onorantă
pentru noile relaţii dintre românii din cele două state, că „noi,
basarabenii nu suntem fraţi cu dumneavoastră, noi suntem tot
una cu dumneavoastră” (doar şi unii şi alţii am fost şi suntem
români n.n)...Mai mult, însoţitoarea marelui poet la această
întrunire de la Curtea de Argeş, Ninela Caranfil, actriţă a
Teatrului Naţional ,,Mihai Eminescu”, Artistă  a Poporului, „una

dintre cele mai elevate şi elegante doamne din ţară” (N. Dabija)
a spus, citând pe cineva, în direct argeşenilor... „România nu va
avea prosperitate, nu va fi fericită, atât timp cât Basarabia nu va
fi cu patria mamă”!...invocând necesitatea unirii celor două state
româneşti! Vlad Darie, directorul Moldpress, autorul cărţii
„Cronica Basarabiei între 1918-1944”, care urma să fie lansată
cu această ocazie a fost al treilea invitat din Republica Moldova,
la prezidiul întâlnirii, luând loc şi Ştefan Dumitrache, directorul
muzeului argeşean, care a şi deschis întrunirea...

Dabija: Eu am descoperit pentru mine, că mai multă
Românie există la Curtea de Argeş, la Roman, la Bacău, la
Oradea-unde am fost în acest an, decât la Bucureşti sau
Chişinău! Aici, la Curtea de Argeş mă simt ca acasă!

Ninela Caranfil: Dragii mei, înainte de a vă spune poeziile
ţin să vă mărturisesc că noi am venit să ne cunoaştem, să ne
redescoperim, să ne iubim, să vă mărturisim durerea, suferinţa,
dar şi dorul nostru pentru Ţară, un dor despre care Nicolae
Dabija scrie aşa: „Ţara mea de dincolo de Prut/ Mi s-a dat
poruncă să te uit/ Să te şterg din minte cu-n burete/ Patria mea-
pusă la perete/ Şi c-an anii noştri cei mai trişti/ Iar să mă prefac
că nu exişti/ Iar să mă prefac că nu pot plânge/ Şi că alta-i ruda
mea de sânge...” Gata!...s-a terminat cu înstrăinarea noastră de
două sute de ani!a mai spus Ninela Caranfil.

p cickirdan

Anul acesta, sărbătoarea celor
526 de ani de la atestarea ora-

sului Horezu a adus locuitorilor de
aici un eveniment notabil- HOREZU
OPEN CUP 2013. În perioada 5-9
septembrie, sala de conferinte a pensi-
unii OGRE a găzduit evenimentul
organizat de Asociatia pentru
Promovarea Patrimoniului Autentic
Horezu, eveniment ce a reusit să
propulseze orasul Horezu în circuitul
competitiilor sahiste internationale si
care a ajuns anul acesta la cea de-a

doua editie.
Într-un ambient perfect pentru

practicarea acestui sport – spatii
verzi, liniste-, 70 de participanţi au
luptat pentru câstigarea turneului,
printre care David Gavrilescu în
vârstă de 10 ani, campion en-titre la
juniori mici si vicecampion european
la aceeasi categorie de vârstă, Ioana
Gelip de la Politehnica Iasi, 18 ani,
multiplă medaliată natională la sah
junioare mari, Matei Vlădut,
câstigător în 2011 al Olimpiadei
nationale scolare de sah si câstigător
al mai multor turnee open nationale si

internationale, Andrei Arghirescu din Focsani, sportiv cu un
bogat portofoliu de turnee câstigate în ultimii 10 ani, precum si
sportivi din Germania si Serbia. Arbitrajul a fost realizat de
maestrul Herwig Varlan din Râmnicu-Vâlcea.

Câstigătorul competitiei de anul acesta este Sorin Samu, de
la CS Speranta Oradea (6 puncte din 7), iar pe locurile 2 si 3 s-
au clasat Stefan Telea (Compet Ploiesti, 6 puncte din 7), respec-
tiv Andrei Bunta (ACS Rm.-Vâlcea), un concurent cu o prestatie
excelentă, la cei numai 16 ani ai săi.

Primăria orasului Horezu a reprezentat un partener important
în organizarea acestei competitii, domnul primar Ilie Fârtat fiind
un vechi promoter al acestui sport si organizatorul primului con-
curs de sah din Horezu, în anul 1998. Un alt iubitor al sahului,
dar si al zonei Horezu este domnul Gabriel Galeteanu, căruia îi
adresăm multumirile noastre pentru sprijinul oferit de compania
sa, AVIS RENT A CAR Bucuresti, în desfăsurarea acestei a doua
editii a HOREZU OPEN CUP.

HOREZU OPEN CUP 2013
Daniel CÂRJAN

CONDESCENDENŢĂ PENTRU SENIORII VÂLCENI
Pe 23 octombrie 2013 s-au împlinit şase ani de la înfiinţarea

Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din
judeţul Vâlcea, în care sunt înscrişi peste 250 de membri, care au
profesat în domenii de importanţă fundamentală pentru progresul
social - învăţământul şi cultura.

Comitetul de iniţiativă întrunit pe 23 octombrie 2007 la sediul
Forumului Cultural al Râmnicului din Calea lui Traian nr.129 a con-
venit să întemeieze această asociaţie în care activează o parte a elitei
intelectualităţii din judeţul nostru. Actul de constituire a fost semnat
de 22 de personalităţi, în calitate de membri fondatori.

Preşedinte de onoare a fost desemnat preşedintele Consiliului
Judeţean Vâlcea, dr. ing. Ion Cîlea. Trebuie să subliniem că un spri-
jin real în coagularea acestui potenţial uman remarcabil l-au acordat
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, domnul Ion Tudor, care se
numără printre membrii fondatori, şi alte personalităţi.

Organizaţia seniorilor vâlceni, unicat la nivel naţional este prin
statutul său o componentă a societăţii civile, independentă,
neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi are un caracter umanitar,
cultural, ştiinţific. Ea pune în valoare experienţa bogată,
profesională şi de viaţă a membrilor săi, persoane remarcabile în
viaţa socială. 

Se cunoaşte că anul trecut s-au organizat activităţi solemne, cu
fast, prilejuite de aniversarea a cinci ani de la crearea asociaţiei. În
acest an, evenimentul a fost marcat printr-o dezbatere iniţiată de
consiliul de conducere la sediul asociaţiei, urmată de o reuniune
colegială la restaurantul „Supca” din municipiu, care au oferit
cadrul exprimării unor opinii utile, stabilirii unor proiecte noi.

Nu ne propunem să trecem în revistă multitudinea
manifestărilor desfăşurate de societatea noastră de suflet în cei şase

ani de existenţă. Bilanţul este rodnic. În această perioadă scurtă s-
au iniţiat în fiecare an, în parteneriat cu Forumul Cultural al
Râmnicului cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, cu alte
instituţii de învăţământ şi cultură, din domeniul sănătăţii, al
protecţiei mediului înconjurător, activităţi diverse, care s-au bucurat
de aprecierea membrilor asociaţiei, a opiniei publice. Este o reali-
tate că Asociaţia Seniorilor, organizaţie selectă, s-a afirmat ca o
prezenţă distinctă şi distinsă în viaţa spirituală şi socială a municip-
iului şi judeţului nostru, fiind renumită şi pe plan naţional.

Un rol însemnat în mediatizarea demersurilor noastre are revista
„Seniorii” publicaţie originală, echilibrată, care abordează o
problematică variată, complexă, de larg interes. Editată de Intol

Press Râmnicu Vâlcea, sub atenta coordonare a cunoscutului publi-
cist Petre Cichirdan, revista s-a afirmat ca o tribună a experienţei
pozitive, care pune în valoare tezaurul de idei al membrilor
organizaţiei. Precizăm că pentru tipărire, pe lângă fondurile proven-
ite din încasarea cotizaţiei, beneficiem de ajutorul generos al dom-
nului Ion Tudor şi al doamnei Victoria Preda de la S.C. Minet S.A.
Râmnicu Vâlcea.

Cu prilejul celebrării a şase ani de la întemeierea Asociaţiei
Seniorilor, consiliul de conducre adresează sincere mulţumiri celor
care sprijină demersurile noastre, partenerilor şi colaboratorilor şi
urează membrilor săi multă sănătate şi realizări de prestigiu în
viitor.
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VLĂDEŞTI COLŢ DE RAI
Primarul Sorin Ghiţă, inginer

cu mare experienţă,  cu gândul
la un viitor cât mai bun pentru

vlădeşteni.

Aşa cum ar fi normal să avem un moment de reculegere şi o
tresărire a spiritului, când pomenim de Dumnezeu, de Isus

Cristos şi Fecioara Maria, tot aşa ar fi firesc să avem o revelaţíe şi
când vorbim de sculptorul Constantin Brâncuşi şi de opera sa. Dacă
nu de toată opera sa în ansamblu, măcar de cea din Târgu Jiu,
compusă din Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului şi
Colaoana Infinită. 

Eu, de câte ori privesc Ansamblul Sculptural de la Târgu Jiu,
sunt cuprins de aceeaşi trăire ca a poetului lord George Byron (1788
– 1824) atunci când bea vinul, din respect pentru acest soare lichefi-
at, se scula în picioare, iar poetul şi dramaturgul Friedrich Schiller
(1759 – 1805), nu bea vin niciodată decât când era îmbrăcat în frac,
gesturi fireşti gândindu-ne la binefacerile vinului, de ce n-am avea
şi noi respect şi cinstire când vorbim despre Brâncuşi şi opera sa. 

Revenind la trăirile ce mi le-a declanşat, de-a lungul anilor,
Ansamblul Sculptural din Târgu Jiu, e normal şi sincer să
mărturisesc că  prima informaţie am primit-o în anul 1963, de la
inspectorul şcolar Găvănescu Gheorghe, pe vremea când eram tânăr
profesor de română  în comuna Mărculeşti, într-un Bărăgan plin de
ciulini, ca în romanul lui Panait Istrati. Inspectorul auzind că sunt
gorjean, el făcând liceul la Târgu Jiu, prima întrebare ce mi-a pus-o
a fost: ştii operele lui Brâncuşi din Târgu Jiu şi ce se mai aude de
ele? I-am mărturisit sincer că habar n-am. Atunci el mi-a făcut o
scurtă prezentare a lor şi mi-a spus cum se distrau ei, ca elevi, stând
cu picioarele pe Masa Tăcerii şi făcând un concurs pe care nu pot
să-l reproduc. Matur fiind acum, avea mustrări de conştiinţă şi-şi
condamna dascălii care niciodată nu i-au dus, poate în orele de
diregenţie, ca să vadă şi să li se explice, măcar sumar, despre
importanţa acestor sculpturi. Să nu uităm, Brâncuşi şi opera sa în
acea perioadă erau puşi la „a nu se aminti şi pomeni de el şi sculp-
turile sale”.

Primul meu dascăl în brâncuşologie a fost Ion Mocioi, omul
care şi-a dedicat şi-şi dedică, în continuare, toată viaţa lui Brâncuşi.
Apoi au veni pe rând brâncuşiologul şi scriitorul C-tin Zărnescu, de
care mă ţine la ţărmul vieţii o prieteniei de zeci de ani, apoi cărţile
şi multele articole ce le-am studiat şi, tiptil-tiptil, mi s-a născut şi
mie pasiunea pentru opera şi omul Stea Polară a sculpturii moderne.

Ansamblul sculptural de la Târgu Jiu, după părerea mea, are o
cheie cu care poţi să-i descifrezi misterele. Dacă poţi şi dacă încer-
ci! Dar sunt multe chei, cam câte sute, dacă nu mii de aprecieri,
studii şi cărţi care s-au scris despre ele. Fiecare cu cheia sa, pentru
că aşa este normal la operele de geniu, sunt multe şi diverse
interpretări. Chiar sculptorul în persoană are aprecieri, poate cele
mai de luat în seamă, despre acest ansamblu. N-am să le enumăr,

deoarece ele se găsesc în cărţile de brâncuşologie şi-n multe alte
studii.

După mine Masa Tăcerii îşi merită cu prisosinţă denumirea de
Masă a Tăcerii, o masdă a reculegerii. Ştiu, unii i-au zis că ar sim-
boliza Cina cea de Taină, chiar sculptorul la bătrâneţe zice că „...
Masa Tăcerii este o altă, o nouă „Cină cea de Taină...”. Grija, teama
de necunoscut, întâlnirea ce simţea că o va avea  în curând cu
Divinitatea l-a apropiat şi pe el, mai mult ca oricând, de Cristos. 

Să ne reaminti că acest Ansamblu a fost sculptat şi construit în
anii 1937 – 1938, în memoria ostaşilor români căzuţi la datorie în
timpul Primului Război Mondial, din 1916 -1918. 

Păi când ştii că-ţi pleacă fiul, fiii sau soţul pe front, masa la care
stai când mănânci împreună cu familia, masa de despărţire, poate
ultima pentru cel care pleacă, cum se poate numi decât Masa
Tăcerii?! Are cineva chef de vorbe inutile, de taclale, de glume?
Toţi mesenii sunt cuprinşi de un singur sentiment, sentimentul
tăcerii, al apăsării necunoscutului ce va urma pentru ruda şi
aproapele său. Cine are răbdare şi ascultă revelaţia ce se ascunde în
această Masa a Tăcerii, poate constata că, la anumite ore, dar numai
în zile astrale, ea se roteşte, măcinând Timpul. În nopţile liniştite,
când steua Alcor, din constelaţia Ursei Mari, îşi aruncă o rază în
jurul Mesei, lipiţă-vă cu evlavie urechea de masă şi veţi auzi cum
Timpul curge prin ea către întâlnirea cu eternitatea.     

Revelionul dintre anii 1984 – 1985 l-am petrecut la Staţiunea
pomicolă a naşului meu, ing.Ion Tomescu, avându-i invitaţi de
onoare pe scriitorul Marin Sorescu şi pe Tudor Gheorghe, împreună
cu soţiile. Înainte de a pleca spre locul de întâmpinare a Anului Nou,
am dat o raită pe la Masa Tăcerii, afară fiind o iarnă ca-n pastelul
Iarna al lui Vasile Alecsandri. Zăpada de pe Masa Tăcerii şi
scaunele din jurul ei era atinsă numai de razele unei Luni în creştre.
Am petrecut câteva minute, fiecare cu murmurul gândurilor noastre,
apoi ne-am întors către apartament. Marin Sorescu mi-a cerut o
carte de-a sa şi a scris următorul autograf: „Teodorei şi lui Ştefan
Stăiculescu care mi-au prilejuit întâlnirea cu un Brâncuşi de
zăpadă”, iar apoi, dintr-o suflare, a scris în continuare poezia Ninge:
„Ninge pe-un scaune de Brâncuşi/ S-aşază fulgii ca-ntr-o palmă,/
Deschide infinitul uşi/ Spre-o curgere ca visul, calmă/ Muşchi alb,
ce nu arată nordul/ Sărută Poarta, auster,/ Coloana-şi urcă-n cer fior-
dul,/ Ritmând un ţărm al nostru-n cer/ Ca un ţăran ce nu mai ară/ şi
e pierdut în bătătură/ Mă rog de piatra lui de moară/ Să-mi macine
ninsoarea pură:/ S-o ia-n căuş de suflet, fiul,/ Să-şi spel-o lacrimă –
şi Jiul. Târgu Jiu, 31 decembrie 1984.”  Scaunele din jurul mesei de
ce n-ar fi chiar mesenii în care timpul lucrează ca într-o clepsidră
astrală?

Aleea Scaunelor, aliniate simetric în grupe de câte 3, în număr
de 15, de o parte de alta a aleii ce face legătura între Masă şi Poartă,

au dat naştere la nu ştiu câte chei de descifrare a misterului ce se
asunde în simbolistica lor. Unele chei au şi ruginit, dar altele încă
mai încearcă, ca-şa-i la operele de geniu. 

Eu, închizând ochii, văd în aceste scaune mulţimea de oameni
ce au ieşit în stradă ca să vadă şi să conducă cu privirea ostaşii ce
pleacă pe front. Unii din curiozitate, alţii din dragoste firească de-aş
mai vedea o dată aproapele ce pleacă pe front.

De ce sunt câte 3, de ce sunt 15 de o parte şi 15 de alta a aleii,
este misterul cu care a plecat sculptorul la întâlnirea cu Scaunul şi
Masa Domnului.

Poarta Sărutului este Arcul de Triumf pe sub care trec ostaşii şi
când pleacă pe front şi ostaşii care se mai întorc de pe front. Ea este
compusă din coloanele Templului Sărutului la care sculptorul a gân-
dit şi muncit peste 30 de ani, după proprile-i mărturisire, purtându-
l constant gândul spre eternizarea unei Porţi... a unei Porţi prin care
să se poată trece în nemurire, dar şi-n uitare. Când treceţi pe sub
această Poartă staţi locului un minut, cu ochii închişi, neapărat cu
faţa spre răsărit, gândindu-vă la moşii şi strămoşii voştri şi lăsaţi-vă
cuprinşi de nostalgia sărutului primordial.  

Coloana Infinită care, de curând, spre mândria noastră a gorje-
nilor, a fost aleasă ca Simbol Naţional reprezentativ pentru
România, ascunde cele mai multe taine, unele dezlegate, chiar de
sculptor, unele în curs de lămurire a simbolurilor ce iradiază din ea.
Ani de zile m-am tot gândit ce mistere ascunde în ea, am citit
părerile a multor critici şi brâncuşiologi cu state de serviciu neîntre-
rupte la constelaţia Stelei Polare Brâncuşi, am studiat şi cele 7 cri-
terii de apreciere pentru Coloană, făcute de însuşi sculptorul, ca să
pot să-mi fac şi eu propria mea părere. O apreciere a sculptorului,
când afirmă: „Coloana fără sfârşit este negarea Labirintului”, te
duce într-o mare răspântie de interpretări, cu drumuri şi poteci ca
într-un labirint.

Cu cât studiezi mai multe păreri, cu atât îţi dai seama că te afli
într-o infinitate de interpretări. Unele chiar fac legătura şi cu
Divinitatea, atunci când se ia în calcul înălţimea Coloanei, care este
de 29 de metri şi 33 de centimetri, apreciind că acei 33 de centimetri
ar avea legătură cu vârsta la care a murit Isus Cristos, adică la 33 de
ani. E, de aici mi-a venit ideea de a merge spre Coloană, de la o
distanţă de circa 33 de metri, aţintit cu privire numai pe un segment
al romboidului, adică pe o jumătate, acolo unde constaţi că acea
jumătate reprezintă un trunchi de con mai alungit, ca şi cum ar fi un
capac de tron, şi m-am apropiat uşor-uşor de Coloană. Atunci am
avut revelaţia şi pentru o clipă am văzut cum Coloana este compusă
dintr-o multitudine de tronuri suprapuse, unele peste altele. Tocmai
de aceea i se mai zice şi Coloana Recunoştinţei, bineînţeles faţă de
eroii neamului . 

Să ne lăsăm îndemnaţi de sfatul sculptorului care a zis: „Du-te!
îmbrăţişează Columna Infinirii cu palmele mâinilor deschise. Apoi,
înălţându-ţi ochii, priveşte-o şi vei cunoaşte, astfel, întru adevăr,
sinele cerului.” Dacă faci acest lucru în singurătate, simţi în acele
clipe cum Coloana Infinită face o legătură celestă între om şi
Dumnezeu.   

Ştefan STĂICULESCU

ÎNCEPUTUL LOCALITĂŢII CĂLIMĂNEŞTI

Săpăturile arheologice întreprinse între anii 1967-1970 de
către Dumitru Tudor în partea de nord a localităţii noastre au

dovedit că la venirea romanilor, în Poiana Bivolari, a existat o
aşezare dacică lângă care s-au construit castrul şi termelele de la
Arutela.

Tot în a doua jumătate a secolului XX, Gh. Petre-Govora a făcut
cercetări în această zonă şi a găsit, la Cozia Veche (Călimăneşti), pe
drumul naţional Rm. Vâlcea - Sibiu, la km 196, pe malul drept al
Oltului, în punctul Poiana Cozia Veche, la poalele muntelui
Basarab, urmele unor locuinţe a purtătorilor culturii Glina III. Tot
aici se află o aşezare dacică. Această aşezare se găseşte în unghiul
format de pârâul Valea Poştei cu râul Olt, la poalele muntelui
Basarab. Gh Petre Govora relatează următoarele: „Rezultă, că la
Cozia Veche a fost o aşezare dacică care a avut o perioadă maximă
de înflorire în sec. I, e.n, şi a cărei existenţă a încetat în timpul
războaielor dintre daci şi romani, la începutul sec. II e.n.”. Şi mai
departe, acelaşi cercetător ne spune: „După distrugerea aşezării de
aici, romanii au construit, în apropiere, pe malul celălalt al Oltului
(pe malul stâng) castrul de la Bivolari” (Gh Petre-Govora, „O preis-

torie a nord-estului Olteniei”, 1995).
Aşezarea geto-dacică de la Cozia Veche datează de la sfârşitul

sec. IV î.e.n şi până în sec. I, e.n. Întrebarea frecventă care se pune
este: „Cum a luat naştere localitatea Călimăneşti?” 

Cu privire la „geneză” se pot admite trei ipoteze: 
1. Obştea sătească care a fost o formă de organizare specifică

perioadei de trecere de la comuna primitivă la societăţiile împărţite
în clase sociale (sclavagistă, feudală). S-a constatat că, încă din sec-
olul IV î.e.n, au existat aşezări dacice şi în partea de nord a
Călimăneştiului, iar în sec. I, î.e.n, şi sec. I e.n, au ajuns la Apuseni.
Probabil au existat şi atunci obşti săteşti (teritoriale). De-a lungul
celor 165 de ani de ocupaţie romană, pe teritoriul Daciei au existat
obşti săteşti.  

Aceste forme de organizare au continuat să existe alături de
orânduirea şi organizarea impusă de puterea romană. Şi, probabil, în
fruntea acestor obşti, din localitatea noastră,  să fi fost un şef care se
numea Căliman, de la care a provenit şi numele Călimăneşti.

2. Procesul de romanizare a început chiar din anul proclamării
Daciei ca provincie romană. Romanizarea s-a făcut atât la oraşe cât
şi la sate. Venea câte un „colonist” de la oraş, la sat, şi organiza o

aşezare. Aşa probabil s-a întâmplat şi cu localitatea noastră, că, un
astfel de „colonist roman” a venit şi pe meleagurile noastre şi a
făcut o aşezare, o „ville” cum se numeau atunci. Împrejurul ei, cu
timpul, s-au ridicat şi alte aşezări ale colegilor şi prietenilor săi, şi
„vile” ajunge un ”vicus” (sat) sau „papus”, care purta de cele mai
multe ori numele întemeietorului. Probabil, că la unii întemeietori
să se fi numit Căliman, de unde şi numele localităţii Călimăneşti.

3. Existenţa unei canabal. Aceasta era o aşezare civilă dezvoltată
în imediata apropiere a castrului şi în strânsă dependenţă de aceas-
ta.

Era locuită de veterani, negustori şi meşteşugari. În partea de
sud a Călimăneştiului, în anul 137 şi 138, pe vremea Împăratului
Hadrian (117-138), exista castrul şi termele de la Arutela. În jurul
castrului a existat o aşezare, o astfel de canabal, şi în care au locuit
veteranii de la acest castru, negustori şi meşteşugari.

Şi, probabil, că această canabal a fost „nucleul” numit
Călimăneşti.

În concluzie, putem admite că toate cele trei ipoteze menţionate
mai sus au „contribuit” la geneza localităţii noastre.

Gheorghe MĂMULARU

SCULPTURILE LUI BRÂNCUŞI DIN 
TÂRGU  JIU, MINUNI ALE LUMII
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NATALIA COLOTELO-PANCEC ŞI FLORIN TOTAN
PE SCENA FILARMONICII VÂLCENE

Un program frumos alcătuit, concertul
pentru vioară şi orchestră op. 64 de

Felix Mendelssohn Bartholdy şi Simfonia a
IV-a de Ludwig van Beethoven, s-a desfăşurat
luni 28 octombrie 2013 pe scena Lahovary a
Filarmonicii vâlcene, avându-i ca interpreţi pe
Natalia Colotelo-Pancec, la vioară, şi pe
Florin Totan,  dirijor. Programul este străbătut
de fiorul muzical al spiritului beethovenian,
de mare seninătate, ştiindu-se că simfonia cu
număr par, a patra, este o etalare a binecunos-
cutului optimism al opusurilor marelui com-
pozitor, şi care iată, în seara cu pricina s-a
întâlnit cu cel care, l-a distanţă de patruzeci de
ani, trăind în plin romantism, nu uită rosturile beethoveniene! În
prima parte a concertului pentru vioară, de Mendelssohn, chiar
la început, parcă se aud celebrele acorduri simfonice ale
bătrânului (în muzică) „rebel magnific”, nu oricum, ci chiar în
concordanţă cu o sintagmă dragă tânărului rafinat-aristrocrat de
la Leipzig... „Beethoven, bătrânul meu cal de bătaie” (Larousse,
„Mari muzicieni”, Ed Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000)!

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) fiu de bancher,
tatăl, şi de muzician rafinat, mama, a primit o educaţie ultra
aleasă fiind instruit, până la universitate, de cei mai cunoscuţi
profesori ai vremii în aproape toate domeniile umanistice. Astfel
fără nici o problemă trecea uşor de la vioară la pian, la

compoziţie la poezie şi filozofie, şi, mai ales, la...pictură. Deşi a
avut o viaţă scurtă, Mendelssohn a strălucit social şi profesional.
Nimic nu vorbeşte mai bine despre concepţia lui despre viaţă,
precum opera sa. Aşa şi concertul pentru vioară şi orchestră op.
64, a cărui premieră a avut loc la Leipzig în 1845; el străluceşte,
atât în partea de acompaniament orchestral-cu dezvoltări pro-
prii-cât şi în partea de instrument solistic, în care tânăra Natalia
Colotelo-Pancevo, cu rădăcini în străvechiul Maramureş-partea
ucrainiană-şi cu un instrument minunat-vioară, timbru grav, a
brăzdat sonoritatea sălii de la Lahovary, impunându-se publicu-
lui vâlcean ca un artist desăvârşit...A reuşit împreună cu Florin
Totan şi orchestra condusă de Meda Stanciu, cu un puternic

compartiment de suflători, să aducă în faţa melo-
manilor vâlceni un Mendelssohn de zile mari.
Bravo Natalia!

La fel de strălucitor, aşa a simţit publicul, a
sunat şi simfonia a IV-a, de Beethoven, cum
spuneam, fiind înregistrată cu număr par (parcă
aşa au fost „proiectate” cele nouă simfonii ale lui
Beethoven, cele cu număr par exprimând esteticul,
natura şi mediul-pozitive, optimismul, dragostea,
coloritul în...roz, în timp ce simfoniile cu număr
impar îl subliniază pe magnificul compozitor, ca
un spirit revoluţionar, şi precum în uvertura
Coriolan, ridicând omul în slavă!...să ne gândim
doar la simfoniile a III-a şi a IX-a...) exprimă tre-

cerea spiritului din faza eroică în cea a destinului impacabil, dar
înspre cer! Noi, melomanii, am simţit că orchestra simfonică
este mereu în creştere, cele două mari compartimente, corzi şi
suflători, făcându-şi din ce în ce mai bine această dificilă
meserie-menire!...Nu credeam, în 1990, că oraşul Râmnicu
Vâlcea, în care totul era în cădere, se va găsi resursa pentru
înfiinţarea atât de repede a unei orchestre simfonice, unei
Filarmonici. Ne adresăm din nou edililor şi le reamintim că tre-
buie refăcută, dacă nu mai mare, la Filarmonică, sala pentru
pauza spectatorilor... 

Simion PETRE

Poezia pare că este cea mai simplă, cea mai uşoară şi cea
mai la îndemână exprimare sufletească şi literar-artistică,

atunci când prea-plinul iubirii de frumos dă să dea pe afară din
noi. Pentru că fiii acestui neam par să fie mai simţitori decât
semenii lor de aiurea, marele Alecsandri ne-a pus pecetea şi a
lăsat cu grai de nemurire: “Românul s-a născut poet”.

Cât adevăr şi câtă iluzie în aceste vorbe – nimeni nu ştie cu
adevărat. Cu siguranţă însă că, aşa cum spune o veche romanţă,
(aproape) “nu e om care să nu fi scris o poezie” în viaţa sa. De
aceea, dintre atâtea arte liberale, versificarea este cea mai iubită
specie literară.

“E plină ţara de poeţi, cum sunt pârloagele de scaieţi”, aş
glosa eu, nu răutăcios, ci mai degrabă statistic. Număraţi şi
dumneavoastră volumele de poezii scoase pe bandă rulantă, zil-
nic, de la imberbii puşti din clasele liceale sau chiar gimnaziale
până la octogenarii fără proteze dentare, dar care îşi cheltuie
pensiile pentru a-şi grava numele pe monumentele funerare ale
unor cărţulii cu poezele.

Se pare că avem mai mulţi poeţi decât truditori cu sapa. De
aceea, Uniunea Europeană ar trebui să elaboreze urgent câteva
directive şi pentru plugarii câmpurilor literare. Dacă nu ai voie
să depăşeşti anumite plafoane maxime la producţia de grâu,
sfeclă şi păstârnac, tot astfel ar trebui restricţionate şi cantităţile
de versuri pe cap de poet furajat.

Vâlcea nu putea să scape nici ea acestui fenomen poeticesc
de masă, încurajat frenetic de lipsa oricărei cenzuri estetice, ca
şi de liberalizarea economiei literar-artistice de turmă. 

Câţiva autori, cei mai oneşti, îşi vând pământurile sau
pădurile moştenite de la ăi bătrâni, poamele şi legumele din
grădini, îşi sacrifică salariile ori pensile de mizerie pentru a
aduna între coperţile unei cărţi bruma de speranţe literare
pigulite în nopţi de trudă şi de chin. Ei cred în talentul lor şi ne
oferă tot ce produc mai bun, chiar dacă multe din poeziile lor
sunt doar simple însăilări de rime sau versuri şchioape. Să fim
indulgenţi cu cei care nu reuşesc să treacă pragul Poeziei
adevărate decât arareori, să-i criticăm cu blândeţe, căci ei măcar
sunt sinceri în ceea ce scriu şi publică. Ei îşi plătesc singuri
dragostea pentru Poezie!

Alţii, atinşi şi ei de microbul creaţiei, de regulă veleitari, dar
cu chimirul plin din diverse învârteli financiare, scot pe bandă
rulantă volume după volume, pe hârtie luxoasă şi cu tematici
abracadabrante, îşi publică cu ajutorul prietenilor de coţcărie

literară op-uri omagiale, cu osanale băloase şi “referinţe critice”
pe măsură. Pe-aceştia să-i citim cu prudenţă, căci multe din ver-
surile lor sunt luate cu japca din cărţile altora, mai dotaţi literar
ca ei. 

Sunt şi o serie de profitori, care prin reţeau PCR (pile,
cunoştinţe, relaţii) obţin zeci şi sute de milioane de lei vechi de
la autorităţile municipale sau judeţene şi îşi publică maculatura
literară, sfidând nu doar bunul-simţ, dar şi legile ţării. Pe ei tre-
buie să-i judece nu doar justiţia literară!

Vom încerca, în săptămânile şi lunile ce urmează, să ne
aruncăm un ochi, când mai critic, când mai îngăduitor, peste
“operele” tuturor acestor curajoşi luptători cu metafora şi să le
arătăm – pe cât ne pricepem şi pe cât există – meritele
strădaniilor lor, fără deosebire între adepţii rimelor clasice şi cei
ai versului alb. Desigur, unora s-ar putea să nu le placă părerile
noastre, cum nu ne plac nici nouă întotdeauna productelor lor,
multe insipide sau chiar indigeste. 

E timpul ca armistiţiul general de non-combat al creatorilor
locali să ia sfârşit. Să înceteze leapşa laudelor reciproce, sterile
şi jenante, să ne scoatem “ochelarii de cal” şi să privim cu
atenţie în jurul nostru, şi chiar mult mai departe – până înspre
poezia altor literaturi, mai “critice”.

Să intrăm, aşadar,  în “groapa cu lei” a poeţilor vâlceni!

POEŢII VÂLCII
Constantin POENARU

În 1951 s-a înfiinţat Serviciul Regional al Arhivelor în
cadrul Ministerului de interne...Aşa şi-a început spiciul de

deschidere a aniversării „62 de ani de existenţă”, şefa serviciului
judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, Doina Glăvan, şi care
s-a desfăşurat în holul central al Arhivelor Statului-Vâlcea, în
data de 31 octombrie 2013. Au participat salariaţii Arhivelor,
membrii Forumului Cultural al Râmnicului, membrii Asociaţiei
Seniorilor-Vâlcea, istorici, oameni de cultură, doamna Aurora
Gherghina-subprefectul Prefecturii, Gh Stancu consilier al pre-
şedintelui CJ, Ion Cîlea, Marin Florian-inspector şef al IJP
Vâlcea, col. Nicolae Cornea-IGSU Vâlcea, prof. Gheorghe
Oprica-Inspectoratul Şcolar Vâlcea... 

Au conferenţiat prof. Dumitru Diaconu: Ascensiunea clă-

caşului-deputat Stamate Budurăscu, g-ral (r) dr. Ilie Gorjan: 100
de ani de la războiul balcanic din 1913, prof. Cătălin Sîiulescu:
Un bucovinean de-al Vâlcii: Leca Morariu, prof. dr. Nicolae-
Bănică Ologu: O lacrimă pe obrazul culturii române, pr.
Constantin Mănescu: Gheorghe Bobei-rapsod al plaiurilor vâl-
cene, pr. prof. Petre Mateiescu: Un om de cultură „cât un
munte” arhim. Veniamin Micle, prof. dr. Ion Soare: Un mare
istoric şi arhivist, cvasi-uitat: Sergiu Purece (1947-1997), ing.
Mihai Sporiş: Doi apărători la „Porţile Oltului”: g-ral David
Praporgescu şi col. Traian Moşoiu, ing. Dumitru Bondoc: C.
Popian-om de cultură din Bistriţa Vâlcii, prof. Dumitru Garoafă
(moderatorul simpozionului): Un autodidact „controversat”:
Aurelian Popescu din Costeştii Vâlcei.

Intervenţii din sală-P Cichirdan: 

1. Valul de basarabeni şi bucovineni, 70 000-nr. rezultat din
listele întocmite de poliţiile locale, care a sosit în judeţul Vâlcea,
începând din martie 1944 şi până la 23 august 1944, a fost con-
secinţa decretului de evacuare a românilor din Basarabia şi
Bucovina de nord, din martie 1944 - emis de Guvernul
României; astfel că atributul de „refugiat” în dauna celui de
„evacuat”, şi practicat în folclorul local, este o jignire adusă
cetăţenilor români proveniţi din acele teritorii româneşti. Au
existat şi refugiaţi. Evacuaţii au avut act de evacuare pe care, în
general, nu l-au predat comisiilor de înregistrare-primire a „cetă-
ţenilor refugiaţi şi evacuaţi”. Nu au predat acel document fiin-
dcă, cei mai mulţi, nu s-au prezentat la destinaţia prescrisă.
Drăgăşaniul a fost destinaţia românilor din judeţului Soroca,
Horezu-destinaţia judeţului Hotin, Râmnicul şi staţiunile a fost
destinaţia celor din Bucovina-regiunea Cernăuţi-cei mai mulţi
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dintre aceştia făcând obiectul unei liste
mai speciale!.. .cazul, profesorului uni-
versitar Leca Morariu. În documentele
de la arhive nu se găsesc aceste acte de
evacuare, care au ţinut loc de buletin de
identitate. Când s-au acordat noile bule-
tine de identitate au fost necesare adeve-
rinţe emise din zonele evacuate, care să
certifice că respectivele persoane au

avut cetăţenie română la recesământul dinaintea lui 1944.
Ceea ce nu ne putem explica, însă, cum de populaţia judeţu-

lui Vâlcea, dinainte de 1944, este egală cu cea de după
1944?...Trebuie să ştiţi, că populaţia Râmnicului din 1937-spre
exemplu-este egală cu cea din 1960!...alt paradox. Explicaţia ar
fi că în acei ani au existat mutaţii de populaţii-familii-care nu au
fost foarte bine evidenţiate. Râmnicul era plin de afişe în 1946

cu oferte de împropietărire în judeţul Timiş!...în locurile
rămase libere în urma deportărilor în Bărăgan!

2. Sculptorul vâlcean C. Mihăilescu şi-a fixat chipul soţiei
(sora sculptorului Iordănescu-din Craiova, autorul statuii
Independenţei) pe faţada casei sale din strada Căpitan Negoescu,
nr. 14, şi care pare a fi acelaşi cu chipul femeii din monumentul
închinat lui Barbu Ştirbei, din Zăvoi, al cărui autor este, dar şi
acelaşi cu chipul femeii din Monumentul Independenţei.
Monumentul din Zăvoi este construit din blocuri de marmură-
tehnologie aplicată de către sculptorii italieni din echipa lui A.
Copetti (fapt confirmat de Memoriile lui C. C Popian-vol II şi
foto monument colecţia T. M. Gherghina) şi noi presupunem, că
şi Monumentul Independenţei, cioplit în piatră şi montat din
module, aceeaşi tehnologie, este tot opera sculptorilor italieni,
care, se cunoaşte din documentele existente la Arhive, au execu-
tat zidul ornamental şi de susţinere al acestui monument. Copetti

a avut aceeaşi sursă pentru piatra
folosită la zidirea Liceului
Lahovary şi piatra de la zidul monumentului Independenţei.

3. Autorul bustului lui Nicolae Pleşoianu, deşi nesemnat-în
bronz-este acelaşi C. Mihăilescu (Memoriile lui C.C Popian vol
II). Este vina metalurgistului care a executat turnarea în Bz, că
nu a redat şi semnătura, ştiind foarte bine că C. Mihăilescu îşi
semna lucrările; ... aşa cum este şi cazul bustului lui Spiru Haret,
semnat de autor în ipsos (C. Mihăilescu), şi nesemnat pe bustul
în bronz instalat în faţa Universităţii Spiru Haret, în 2013. 

Congresul de la Berlin din 1878 a lămurit doar în parte
problemele complexe ale Balcanilor,  lăsând în suspen-

sie numeroase chestiuni care, cu timpul, s-au acutizat şi au
răbufnit la începutul secolului al XX-lea, pe fond fiind vorba de
o parte din populaţia de la sud de Dunăre care se găsea încă sub
dominaţia Imperiului otoman, şi de faptul că unele graniţe nu au
fost precis stabilite, lăsându-se aceasta pe seama comisiilor con-
stituite în acest scop, comisii care nu au putut rezolva această
problemă nici până la începutul primului război balcanic.

În aceste condiţii, Bulgaria, Serbia, Muntenegru şi Grecia au
cerut imperativ Turciei în anul 1912, pentru teritoriile ocupate,
autonomie administrativă, guvernatori străini, diete provinciale,
libertatea instrucţiei şi demobilizarea armatei otomane din
zonele respective. Considerând aceste cereri un amestec în tre-
burile sale interne, Turcia a rupt relaţiile diplomatice cu ţările
respective, oferindu-le acestora prilejul să-i declare război în
septembrie 1912 în scopul eliberării conaţionalilor din Imperiul
otoman şi unificării teritoriilor eliberate. Aşa a început primul
război balcanic care a transformat Peninsula Balcanică într-un
teatru activ de acţiuni militare.

Deşi Turcia a intervenit pe lângă guvernul conservator din
România, condus de Titu Maiorescu, să declare în ziarele ofi-
ciale că “nu va sta insensibil şi indiferent în caz de acţiuni de
natură a zdruncina pacea în Balcani”, şi cu toată temerea
Bulgariei că s-ar fi încheiat o convenţie militară româno-turcă,
România a rămas neutră. De altfel, la 20 septembrie 1912, Titu
Maiorescu afirma: “România nu poate uita că ea însăşi şi-a
câştigat independenţa printr-o luptă contra Imperiului otoman.
Dacă bulgarii, sârbii, grecii, creştini ortodocşi ca şi noi, vor să
lupte pentru ameliorarea stării conaţionalilor lor supuşi otomani,
România va păstra o strictă neutralitate”.

În ciuda opoziţiei sale militare, Turcia a fost înfrântă de
alianţa celor patru state balcanice şi a fost nevoită să înceapă tra-
tivele de pace cu aceste state în luna ianuarie 1913 la Londra.
După conferinţa de pace de la Londra, aliaţii au început să-şi
împartă teritoriile eliberate de sub dominaţia otomană, câştigul
cel mai mare avându-l, evident, Bulgaria. Faţă de această
situaţie, guvernul român a decis să întreprindă acţiuni diplomat-
ice pe lângă conducerea statului bulgar pentru începerea trata-
tivelor în legătură cu frontiera dobrogeană ( la Congresul de la
Berlin din 1878, României i se făcuse o mare nedreptate prin
consfinţirea răpirii Basarabiei de către Rusia şi fixarea unei
graniţe dezavantajoase în sudul Dobrogei).

Nereuşind să se înţeleagă pe cale diplomatică, diferendul
dintre România şi Bulgaria a fost transferat în faţa Conferinţei
de la Petrograd la care au participat şi reprezentanţii puterilor
europene ( Rusia, Anglia, Franţa, Italia, Germania şi Austro-
Ungaria). În cadrul acestei conferinţe s-a acordat României
Silistra cu o rază de 3 km de la periferia oraşului, s-au prevăzut
unele drepturi pentru românii macedoneni şi s-a impus Bulgariei
să-şi dărâme fortificaţiile de la graniţa dobrogeană. Acceptând

această decizie, guvernul român a numit o comisie pentru delim-
itarea noii frontiere şi a făcut cunoscut tuturor statelor europene
că în cazul unui viitor conflict în Balcani, România nu va mai
rămâne neutră, iar la Sofia a făcut cunoscut că în caz de război,
România va intra în acţiune.

Soluţia de la Petersburg a nemulţumit adânc opinia publică
românească prin meschinăria ei. După o expresie ce începea să
circule, se dăduse României atâta loc cât îi trebuia ca să îngroape
demnitatea sa naţională. Procesul cu Bulgaria nu putea fi consid-
erat închis. Guvernul şi ţara întreagă aşteptau cu nerăbdare
desfăşurarea ulterioară a evenimentelor. Marile cancelarii
europene, aşa de ostile României mai înainte, în faţa tendinţei
Bulgariei de a nesocoti pe foştii aliaţi, începeau să privească
diferendul din Balcani cu alţi ochi. Simpatia rusească se concen-
tra tot mai mult asupra Serbiei, în timp ce Austro-Ungaria,
preocupată de teama măririi Serbiei, instiga Bulgaria contra
Serbiei şi făcea demersuri la Bucureşti în favoarea unei atare
acţiuni a guvernului.

În timp ce comisia stabilită desfăşura lucrările de delimitare
a graniţei cu Bulgaria, concretizată la Petersburg, la 16 iunie
1913 armata bulgară a atacat Serbia, declanşând astfel cel de-al
doilea război balcanic. Imediat guvernul român a suspendat
lucrările de delimitare a graniţei dobrogene, iar la 20 iunie 1913
regele Carol I a decretat mobilizarea armatei începând cu 23
iunie, lăsând acest termen de trei zile ţărilor în conflict, în spe-
cial Bulgariei, pentru meditaţie asupra actului săvârşit şi
rezolvării conflictului pe cale paşnică.

Războiul a continuat însă cu succese importante de partea
Bulgariei. Drept urmare, la 27 iunie 1913, guvernul român a
decis rechemarea reprezentantului său la Sofia şi a anunţat
guvernul bulgar că, în condiţiile în care forţele sale nu încetează
acţiunile agresive împotriva Serbiei şi Greciei, armata română
va trece graniţa. Concomitent, România a adus la cunoştinţa
tuturor statelor europene că prin războiul pe care-l începe nu se
urmăreşte distrugerea armatei bulgare şi nici cuceriri teritoriale,
ci numai împiedicarea hegemoniei Bulgariei în Peninsula
Balcanică şi asigurarea unei graniţe strategice spre frontiera
dobrogeană. 

Planul de campanie al Marelui Stat Major român, condus de
generalul de divizie Alexandru Averescu, prevedea executarea a
două acţiuni pe direcţii diferite, separate în spaţiu la 200 km.
Gruparea secundară compusă din Corpul 5 Armată, concentrată
în sudul Dobrogei, a trecut frontiera cu Bulgaria şi până la 30
iunie 1913 a ajuns pe aliniamentul Turtucaia-Balcic, atingându-
şi astfel obiectivul propus.

Gruparea principală compusă din Corpurile 1, 2, 3, 4 Armată
şi Diviziile 1şi 2 Cavalerie, concentrată în sud-estul Olteniei, a
trecut  Dunărea la 2 iulie 1913 în scopul de a ajuta armata sîrbă
şi a determina Bulgaria să înceteze războiul. Trecerea Dunării
s-a realizat prin două sectoare: Bechet-Rahova şi Siliştioara-
Măgura. După trecerea Dunării, trupele române n-au întâmpinat
decât câteva slabe rezistenţe din partea armatei bulgare, aşa încât
la 11 iulie au atins pantele de sud ale Balcanilor.

Pe timpul pătrunderii pe teritoriul bulgar, ostaşii români au
dat dovadă de foarte multă omenie faţă de populaţia şi armata
bulgară. Din proclamaţia prinţului Ferdinand, comandantul
armatei române de operaţii, rezultă: “Poporul bulgar a fost de la
început informat că armata română a intrat în Bulgaria pentru a
pune capăt unei situaţii grele chiar pentru locuitorii ei. Trupele
noastre au călcat pe pământul bulgar, nu cu ură pentru poporul
bulgar, iar autorităţile militare au căutat întotdeauna să uşureze
pe cât posibil greutăţile şi piedicile impuse de război. Se ordonă
ca tot ce se ia pentru armată să fie plătit şi să nu se ia decât prin
autorităţile administrative locale, iar pe de altă parte plângerile
şi nemulţumirile să fie ascultate cu atenţie şi satisfăcute-chiar şi
cele neserioase. Trupele bulgare ce ni s-au predat au fost elibe-
rate şi soldaţii au plecat fiecare la domiciliul său”.

La 6 iulie 1913 ţarul Ferdinand al Bulgariei a adresat regelui
Carol I rugămintea de a opri înaintarea trupelor române, decla-
rându-se gata a primi condiţiile României privind frontiera de
sud a Dobrogei şi a începe tratativele de pace. Guvernul
României a luat act de oferta teritorială a Bulgariei, dar nu era
dispus să înceteze acţiunile militare decât cu condiţia încheierii
unui armistiţiu general şi a păcii între toate statele beligerante.

Ca urmare a intenselor activităţi politice, diplomatice şi mi-
litare desfăşurate timp de câteva zile de către părţile în conflict,
s-a reuşit să se întrunească delegaţiile statelor beligerante la
Bucureşti, pentru a discuta condiţiile de armistiţiu şi încheierea
păcii. Armistiţiul s-a încheiat la 17 iulie, iar tratatul de pace s-a
semnat la 28 iulie la Bucureşti, acesta fiind unul dintre puţinele
tratate de pace încheiat fără intervenţia şi participarea marilor
puteri europene. 

Din textul tratatului, pentru România era important art.2 care
preciza:” Între România şi Bulgaria noua frontieră va pleca de la
Dunăre, înainte de Turtucaia, şi se va sfârşi la Marea Neagră la
sud de Ecrene. Bulgaria va dărâma timp de doi ani fortificaţiile
existente şi nu va construi altele decât la Rusciuc, Sumla şi pe o
zonă de 20 km în jurul Balcicului”. Ca urmare a acestei păci, a
intrat în componenţa României ţinutul de la hotarul de sud al
Dobrogei (Cadrilaterul) împărţit în două judeţe: Durostor, după
vechiul nume roman al cetăţii Silistra, stăpânită odinioară de
Mircea cel Bătrân, şi Caliacra.

Bibliografie:

- Curs de istoria artei militare, vol.II, Editura Academiei
Militare, Bucureşti, 1990, p.167-172;

- Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea
României, vol.I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, p.85-97;

- Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-dac la stat-
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100 DE ANI DE LA RĂZBOIUL
BALCANIC DIN 1913

Ilie GORJAN

A
ur

or
a 

G
he

rg
hi

na

G
he

or
gh

e 
S

ta
nc

u

Dumitru
Garoafă

Petre
Mateiescu Ioan St Lazăr

Dumitru
Diaconu

G
h 

D
um

it
ra

şc
u Corina

Betreagă

Iulian Comănescu între Elena Georgescu şi Mihai
Sporiş, în stg. fundal, fiica lui Sergiu Purece
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În perioada 25-27 octombrie, la Târgu Jiu s-a
desfăşurat manifestarea naţională „Calea

eroilor la 75 de ani”, probabil cel mai important
eveniment cultural, naţional, internaţional, desfă-
şurat anul acesta în ţara noastră vizând opera
monumentală a lui Constantin Brâncuşi, eveni-
ment în care s-a semnat şi protocolul de înscriere
la UNESCO a complexului statuar-monumental
„Calea eroilor” format din Masa Tăcerii, Poarta
Sărutului şi Coloana infinită... În cadrul manifes-
tărilor, pe 26 octombrie  a avut loc deschiderea
oficială, semnarea protocolului, în prezenţa
Primului Ministru al României, Victor Ponta şi a
Ambasadorului Franţei la Bucureşti, Philippe
Gustin...

Manifestările au început în 27 octombrie cu
deplasarea participanţilor la Hobiţa, Peştişani.
Apoi, la Galeriile Municipale de Artă (unde am
expus şi noi în 2003-sculptură pictură n.n)  s-a ver-
nisat Salonul de Toamnă, UAP-Gorj: au expus
Armand Landh, Aurelia Suta, Constantin
Dobriţescu, Dan Cîrjoi, Florin Hutium, Gabriel
Constantinescu, Georgiana Brandt, Gh Plaveţi,
Ileana Gheorghiu, Paul Popescu, Valer Neag, Vasile Fuiorea,
Mihai Ţopescu... A urmat, în parcul Muzeului Judeţean, dezve-
lirea bustului Arethiei Tătărescu (lângă bustul soţului ei, Gh
Tătărăscu, prim ministru în anii 1934-1937 şi 1939-1940)...În
sălile Muzeului Judeţean Gorj a avut loc, mai apoi, vernisajul
expoziţiei de sculptură al artiştilor din judeţul Dolj: Dan Nica,
Emilian Popescu, Dan Purcărea şi Marcel Voinea...o expoziţie
de mare valoare pe care o s-o comentăm în numărul din decem-
brie al revistei „Povestea vorbii 21” (ca şi celelalte momente,
detaliat, din această manifestaere)... 

A doua zi, 26 octombrie, participanţii au fost martorii unui
eveniment la fel de important, inedit, dimineaţă a avut loc dez-
velirea unei stele pe aleea celebrităţilor din centrul oaraşului,
având imprimat numele Arethiei Tătărăscu...Au fost de faţă cele-
brităţi cultural artistice din toată ţara, în frunte cu Adina
Andriţoiu-director al Centrului „Constantin Brâncuşi”, organi-
zatorul de bază al întregii manifestări „Calea Eroilor la  75 de
ani”, o manifestare excepţional pregătită...Nu putem să nu amin-
tim aici numele principalilor
p a r t i c i p a n ţ i : S o r a n a
Georgescu-Gorjan, fiica ma-
relui inginer tehnolog, prie-
ten cu C. Brâncuşi, autorul
fizic al Coloanei infinite, ing.
Ştefan Georgescu Gorjan.
Am avut fericita ocazie, ast-
fel, ca mai multe ore, să vor-
besc cu distinsa doamnă,
despre unele aspecte din isto-
ria construcţiei Coloanei, din
activitatea de excepţie a
dumneaei, considerând că recentul volum despe inginerul
Gorjan este una din cărţile cele mai eficiente despre naşterea
Coloanei... Constantin Zărnescu, Grigore Gigurcu, Ion Mocioi,
Matei Stârcea, Zenovie Cârlugea, Vlad Ciobanu,   Florea Firan,
Mihai Sporiş, S-P Cichirdan... Ne-a părut rău că a lipsit Ştefan
Stăiculescu un promotoriu al actului de rememorare al marelui
Constantin Brâncuşi!

A urmat deschiderea oficială a manifestărilor de la Târgu Jiu,
toate desfăşurate în ambianţa trustului hotelier „Anna”, comple-
xul „Anna Events”, la care participanţii au aplaudat prezenţa
domnilor Victor Ponta şi Philippe Gustin,  precum şi a domnului
primar al Tg Jiului, Florin Cârciumaru...alte persoane oficiale.
După acest eveniment a avut loc conferinţa ştiinţifică, care a
continuat a doua zi, în ultima parte a manifestărilor având loc şi
o procesiune religioasă între Biserica Sfinţii Apostoli şi Coloana
infinită...În respectivele zile de 25-27 octombrie la Teatrul
Elvira Godeanu au avut loc diverse manifes-
tări literar-muzicale. Redăm mai jos comuni-
carea lui Cichirdan, care a avut loc în ziua a
doua a conferinţei, alături de C. Zărnescu şi
M. Sporiş...   

*
Sărutul şi Prometeu, alături de „Calea

Eroilor” din parcul central, din Târgu Jiu:
Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana
Infinită sunt lucrările care îl scot pe Brâncuşi
din rândul sculptorilor şi îl încadrează în rân-
dul filosofilor...Zicând acestea ne întoarcem la un articol pe care
l-am scris în 2003, în Info Puls: „Constantin Brâncuşi, mai mult
filosof decât sculptor”. Această idee colosală  poate fi formulată

şi altfel:  Brâncuşi a creat  forma filosofică-tridimensională, tri-
miţând actul sculptural-artistic către alte spaţii ale existenţei-
experienţei şi  gândirii umane...Să legăm aceste gânduri de ulti-
ma şi nu cea din urmă afirmaţie a marelui sculptor evidenţiată de
Constantin Zărnescu, care într-un articol recent spunea despre
Brâncuşi... „apoi, sculptorul român, ca promotor – şi în creaţia
sa poetică, al unei intelectualităţi a pământului, îndrăzneaţă, ori-
ginală, genială”.  

Legăm aceste afirmaţii, care îl evidenţiază pe Brâncuşi ca un
mare gânditor, Brâncuşi filosof al formei şi prin formă, şi de
recenta apariţie (2011) a cărţii lui Ioan Viorel Bădică: Brâncuşi

după Brâncuşi unde se face vorbire despre încărcătura filosofică
a operelor lui C Brâncuşi
mai mult decât înseamnă
ea în lumea acestor
Aforisme, şi care doar se
bănuie că aparţin lui C
Brâncuşi; şi care este scri-
să de un ...filosof!

Brâncuşi a crezut în
era civilizaţiei imaginii,
precum în cea a lemnului,
motiv pentru care el a ales

mai mult să fotografieze despre sine şi colaboratori, despre
lucrările lui, decât să scrie! Este o patimă a unui om de geniu, cu

două tăişuri, fiindcă imaginea, ca şi scrisul-
mărturisirea, poate să te apere sau să te con-
damne...Şi totuşi, pe când o monografie a
artei fotografice a lui Brâncuşi!?

Ca nici un alt mare artist, român, Brâncuşi aparţine spaţiului
care i-a dat naştere, spaţiului vast carpato-dunărean, el, repre-
zentând cea mai evidentă progenitură a elementului autohton,
daco roman, dar şi mai departe...El nu aparţine nici Parisului,
nici spiritului oceanic (tehnologie de vârf). El aparţine, cum spu-
neam, muntelui şi câmpiei, nicăieri mai bine reliefate ca în acest
altar pe care-l formează Munţii Carpaţi cu poalele către Dunăre
şi Mare...Un altar care nicăieri nu se vede mai bine precum în
această desfăşurare către cer a noii Transalpine...Spiritul său se
îndreaptă către Zoroastru şi Zalmoxe fiindcă el este un sacerdot
al marilor iniţiaţi!

Brâncuşi are urmaşi de geniu, aici în Târgu Jiu, mă refer la
sculptorii  Valeriu Neag şi Paul Popescu, pe care-i cunosc eu, la
Craiova; dar cel mai însemnat sculptor contemporan, tot român,
urmaş al lui Brâncuşi, este după părerea lui Giulio Carlo Argan-
1983-Constantin Lucaci, din Bucureşti...

Este bine ca astăzi să ne decidem a ridica în faţa Ministrului
Culturii una din marile probleme ale artei contemporane româ-
neşti!... schimbarea Legii monumentelor de for public, din 2005,
care a introdus monopolismul în artă (monumentele se fac în
orice colţ de ţară doar cu aprobarea comisiei unice formată din
membrii UAP şi arhitecţi, când numai aceştia nu au voie să de-
a aprobări în concursurile publice din domeniul lor, şi condiţio-
nând pregătirea de specialitate a autorului, care trebuie să  fie

una cu patalama plasti-
că)...Vedem ce mon-
struozităţi se fac de 6-7
ani în acest domeniu:
opere de artă în sensurile
giratorii, distrăgând
atenţia şoferilor, una din-
tre cele mai grave fiind
statuia lui Carol I din
Municipiul Craiova... De
asemenea, amintim puz-
deria de monumente
incalificabile, cu socluri
din gresie lipită cu aracet
din Râmnicu Vâlcea. Să
ne amintim ce ne-a spus
tot Brâncuşi: „să nu aşe-
zaţi niciodată operele
mele pe acele înfiorătoa-
re postamente-piedestale
ale unor muzee, schim-
bându-le înălţimea,

armonia, echilibrul, ambienţa – şi tot restul!... Iar baza (soclu-
rile) trebuie să facă parte din structura sta-
tuilor. Altminteri, va fi necesar să se
renunţe, cu desăvârşire, la ele!... ” (citat din
acelaşi articol de C Zărnescu). Şi, să nu
uităm, ce comisie i-a dat aprobare lui
Brâncuşi ca să construiască aceste noi
minuni ale lumii ?...

NOTA EDITORULUI
Personal, nu agreem imprimarea nume-

lor ilustrelor personalităţi pe dalele care
compun trotoarele...De ce trebuie să calce

pe ele, să scuipe, orice nenorocit...De ce trebuie să imităm orice
prostie venită din lumea proastă a bogaţilor lumii!

Csaky E POE

Victor Crăciun - Grigore
Giugurcu - Ion Mocioi - Florea

Firan

„CALEA EROILOR” LA 75 DE ANI

Primul Ministru, Victor Ponta, între ambasadorul Franţei,
Philippe Gustin, şi primarul Tj Jiului, Florin Cârciumaru

A
di

na
 A

nd
ri

ţo
iu

Răzvan
Filipescu
preşedinte

ANT

Sculptorul
Vlad Ciobanu

Sorana Georgescu Gorjan şi
Constantin Zărnescu



8 octombrie 2013CULTURAvâlceană

ARS 

– Cum e cu nestatornicia limbii, îmi reaminti el, ca să mă
umilească, iarăşi, sufleteşte; cuvintele sunt ca monedele, ca val-
urile, ca undele. Ei, ei!..., şi se opri, uituc şi zăpăcit, în sine i, şi
cu mâna i dreaptă şi boantă îmi porunci, îmi dictă, cu plictis:

– Spune mi o ştire, o poantă!... Aşa, ca şi când ai avea o
hodoronc tronc, chiar acum, pe ţeava puştii de vânătoare!... Zi
mi o veste cioantă, o ştire, o poantă boantă, pentru ziarele de
mâine!...

*
– Ei, bine?!... Ei?...
– O tânără..., o femeie jună, am zis, asemenea mânzelor

alezane, pe crestele hotarelor imperiale, alergând singură, prin
lanuri de banane, o domniţă tentantă, interesantă şi antrenantă,
dar interetnică, însă nicidecum şovină, malvină, indecentă, sau
iredentă, şi, culmea, nici măcar adulteră, a venit la noi, din
Braşov, aici, în Capitala bucuriei şi a frumuseţii, versată şi
interesată de un sfert de uriaşă moştenire, lăsată în testament de
un unchi, însă temându se de vreo atmosferă inospitalieră, dar
pasageră, ea a pus într o sticlă ce semăna, după turnare, cu o
cadână – o fetişcană, o frumoasă mânză ardeleană, o ţărăncuţă
montană, a pus trei litri de ţuică, de 46 de grade; din aceea, de i
zic ei palincă. A dus o, prin îndelungi şi prelungi rugări subtile,
la judecătorul cazului, prin persoane interpuse, bine induse...
Acesta, din cauza pricinii unui ucaz; şi apoi, a unei poticniri, a
dus o, direct şi inocent, apoi aferent, la nişte domnişoare de
onoare şi acestea, la judecătorul cel mare...

El n a deschis o! Şi, tacticos, a tras concluzia că e prea
burtoasă şi arătoasă, ca să mai fie dată cadou cuiva; şi s a gândit
s o dezvirgineze, să i facă de petrecanie, adică să n o consume
singur, ci cu doamna sa, nurorile şi fiii săi. Însă, pupăză peste

colac, şi judecătorul a dat peste un bucluc, pânditor, neştiut, şi a
dus o plocon. La cine credeţi? Ia să vedem!... La judecătorul
suprem!... Acesta, având afecţiuni tainice, a dus o, de Crăciun,
sau de un An Nou, prosper şi bun, la secretarul general al
Monarhului.

Istorici secreţi şi discreţi spun că
nici el nu a deschis sticla, ci a oferit o
unui mare ambasador strein, savant în
botanică, prieten din tinereţe cu sirele,
cunoscător şi de limbi vechi, cu
siguranţă străine, aproape imposibil de
tradus, darmite de vorbit, de dinaintea
erei noastre.

Acesta, fiind şi el în necaz, fiind
maladiv şi costeliv, a dat o celui mai
vestit medic de plămâni, din sud estul
Europei şi care trebuia să l opereze, de
pulmonul stâng şi să i l înlocuiască cu
unul, drept, de viţel de lapte.

Fetiţa ardeleană, plină ochi cu ţuică
năzdrăvană, adică cu palincă a tot
călătorit, de la o persoană sus pusă şi
pioasă, către una şi mai simandicoasă şi
onorabilă, apoi, la alta şi la alta, trecând
cel puţin prin vreo 12 familii, alese şi
nobile, urcând spre înalta societate.

Sticla a destupat toate necazurile, ea rămânând ca o fecioară,
astupată şi curată, până azi!...

Şi se zice, printre oamenii noştri de drept, că s a întors la
judecătorul iniţial, din nou, înţelept – şi, Doamne ajută –, care nu
a mai oferit o nimănui cadou.

El, om vrednic şi prevăzător şi cu neputinţă de a fi dus de
nas, îi făcuse un semn dopului sticlei, cu vârf de chibrit ars, în

cleiul din gâtlejul ambalajului de plută, care urma să îi probeze,
irefutabil şi de necombătut şi ireversibil, puritatea şi întâietatea
umplerii, virginitatea! A chemat judecătorul la el, fel şi fel de
prieteni, devenind un om liber, adică în pensie; şi s au socotit şi
au verificat şi iscodit, cu chibzuinţă, drumul sticloanţei spre înal-
ta societate; şi ea, înaintând, deschidea şi destupa căile altora; şi
cel de la care a plecat cotoroanţa în periplul aventuros, a tras o
concluzie surprinzătoare, încrezătoare şi copleşitoare, altfel
sinagogică şi pedagogică:

„– Poporul nostru rămâne un neam econom, echilibrat şi
strângăreţ!... Întâlnim, însă, şi o largă undă de generozitate şi

ospitalitate, când el tot cadoriseşte aceea
sticlă aventuroasă!... Mulţi au râvnit sticla,
însă până la urmă, în chip ospitalier, sticla
ardelenească, ce imita un trup suav de
ţărancă muntenească, muncitorească, a
ajuns, neatinsă şi nedeflorată,
necompromisă, din nou, la domnia mea.“ 

– Povestea ta e poticnită şi ţicnită, sări
avocatul Anghelescu, ca o ţandără, sărită
din trăsnete de vară, însă şi mincinoasă;
sau poate că nu; adevărul stă în cumpănă,
dar comportă două lipsuri, cum se zice la
Braşov, două hibe!, spuse, iarăşi,
Anghelescu şi îşi duse, gânditor, mâna la
tâmplă. Unu, dragă Urmuz, că alta îi este
morala, dând ei obiectul contondent, afer-
ent şi inocent, corpul delict ici acolo, după
interese, chestii şi fese şi ungând legea, ca
să nu scârţâie! Iar, doi, dragă Urmuz, că
auzind eu vestea, ştirea asta, şi mai
coroborându o, avocăţeşte şi cu alte le-

gende, ei bine, o să ţi deconspir misterul, care nu e chiar aşa de
„sfânt“! Ei bine, după moartea marelui şi vestitului om de drept,
care scria, pe ascuns şi catrene, deschizând fiii săi sticla, au dis-
trus mitul.

Ce era în ea nu mai era nici un mister, nici o taină, nici secret.
Noroc că urmaşilor ilustrului om nu le plăceau alcoolurile tari şi,
deschizând o, au avut mult umor să constate că era... aghiazmă,
din care se bea o gură, dimineaţa, pe nemâncate!...“

Drumul unei sticle cu ţuică
(fără nici un manuscris înlăuntru)

spre înalta societate
(Fragment din romanul URMUZLAND)

Constantin ZĂRNESCU

AUREL I. ROGOJAN: „FEREASTRA SERVICIILOR
SECRETE-ROMÂNIA ÎN JOCUL STRATEGIILOR GLOBALE”

La Biblioteca Judeţeană din Râmnicu Vâlcea, într-o sală
arhiplină, generalul de brigadă (r) Aurel I. Rogojan şi-a

lansat cartea cu titlul de mai sus. Acţiunea a fost un veritabil act
de veritabilă cultură, în sală fiind prezente personalităţi care ştiu
să primească un asemenea eveniment, în plus, la prezidiu aflân-
du-se, în calitate de invitaţi, oameni deosebiţi, care gestionează
la nivel local, regional şi naţional asemenea acte de cultură.
Autorul şi-a desemnat moderatorul, pe nimeni altul decât val-
orosul om de radio şi televiziune, publicist, scriitor şi cadru uni-
vrsitar-pe bune-Gabriela Rusu Păsărin! Printre invitaţii de
marcă, care s-au şi exprimat asupra cărţii prezentate, dar şi
asupra autorului: Ion Cîlea-preşedintele Consiliului Judeţean
Vâlcea, Aurora Gherghina-supbprefect de Vâlcea, Grigore
Predişor-colonel (r) şi Adrian Bărbulescu-general (r).

A rostit un cuvânt de deschidere a evenimentului directorul
BJ Sanda Constantinescu, şi un cuvânt de bun venit, din partea
Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi retragere ale Serviciului
Român de Informaţii Filiala Vâlcea, colonelul (r) Grigore
Predişor.

G. Predişor: - ...Mulţumim din inimă doamnă director pentru
primirea, ca întotdeauna, şi pentru tot ceea ce faceţi pentru cul-

tura vâlceană. Domnilor, doam-
nelor şi domnişoarelor, onorată
asistenţă daţi-mi voie ca înainte

de toate să vă mulţumesc pentru prezenţa în număr atât de mare
la acest act de cultură...Vă mulţumesc dumneavoastră domnule
preşedinte al CJ, dumneavoastră doamnă subprefect,
dumneavoastră, invitaţilor...

G. Rusu Păsărin: - Iubit auditoriu, stimaţi invitaţi (începe cu
o glumă n.n) „trebuie să recunosc că sunt mai mult obişnuită cu
microfonul şi mai puţin cu microfoanele”!...dar vă asigur că
asistăm cu toţi la un moment istoric!...nu sunt cuvinte mari, rar
ţi se întâmplă să te  întâlneşti cu purtătorul! purtătorul de
informaţii în cel mai nobil sens al cuvântului...de aceea volumul
semnat de domnul general de brigadă Aurel Rogojan se consti-
tuie ca într-o „fereastră” cum bine aţi constatat, chiar din titlu...
Este motivul pentru care sunt foarte fericită să constat impactul
pe care l-a avut invitaţia domniei sale şi pentru care sunt şi sun-
tem aici, reprezentanţi ai atâtor diferite medii culturale, diferite,
ceea ce înseamnă că impactul informaţiei este foarte important.
Este o mare bucurie să-i salut, aici, pe domnii... De multe ori
numele personalităţilor semnifică anumite domenii de larg
interes şi de aceea, atunci când vin la Râmnicu Vâlcea vin ca la
mine acasă, şi când mă întâlnesc cu domnul Ion Câlea am impre-
sia că mă întâlnesc cu întreaga suflare a judeţului!...

Când am deschis acest volum am avut o uşoară reticenţă; de
ce? fiindcă nu au trecut cinzeci de ani...Am fost obişnuiţi că nu
putem afla adevărul timp de cincizeci de ani! când vom putea

deschide arhivele! Dar poporul român a ştiut să ardă etapele ful-
minant. Vă dau un exemplu: de la primele forme de versificaţie
până la marele Eminescu au trecut doar cincizeci de ani! altor
popoare le-a trebuit sute de ani (bravo n.n)! noi reuşim să ardem
aceste etape....Recunosc că ştiam că domnul general de brigadă
a fost şeful de cabinet al generalului colonel Iulian Vlad. Vă
avertizez că urmează un moment în care ne vom întoarce în timp
pentru că sunt rare asemenea momente...momentul de
intervenţie publică a domnului general colonel Iulian Vlad, am
să vă invit la microfon, domnule general, cu detaşarea
emoţională binecunoscută pe care aţi făcut-o în momentele cru-
ciale istorice de toată lumea cunoscute...şi să ne spuneţi cât vă
regăsiţi în acest volum şi mai ales ce aşteptări mai aveţi de la
domnul general Rogojan.

I. Vlad: - Distinsă doamnă Gabriela Rusu Păsărin vă
mulţumesc pentru că aţi fost atât de generoasă în aprecieri,
distinsă doamnă profesor Constantinescu, director al acestei
instituţii de cultură polivalentă-pot spune, care este Biblioteca
judeţului Vâlcea; stimate domnule preşedinte, stimată doamnă
subprefect; onorat auditoriu şi dragi camarazi: mai întâi daţi-mi
voie să vă adresez dumneavoastră tuturor un cald şi afectuos
salut; suntem nespus de bucuroşi că ne aflăm astăzi la Râmnicu
Vâlcea în oraşul scăldat de apele bătrânului Alutus....în acest
aşezământ ce poartă amprenta neştearsă a marilor ctitori de ţară

Ion
Cîlea Iulian
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şi neam: Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Matei Basarab,
Constantin Brâncoveanu, ca să-i cităm doar pe cei mai
străluciţi...Să nu-i uităm nici pe cei care originari sau trăitori în
aceste locuri au avut un rol hotărâtor în istoria culturii
româneşti: Antim Ivireanul, Anton Pann, Alexandru Lahovary,
episcopul Calinic, Iustinian Marina, ... actorul Dem Rădulescu.
.Astăzi are loc aici cea de-a noua prezentare publică a volumului
„Fereastra serviciilor secrete-România în jocul strategiilor glob-
ale”, operă a domnului general de brigadă (r) Aurel I. Rogojan.
Remarcăm eforturile făcute până la această întrunire în alte
oraşe din ţara noastră, în special din Transilvania, şi este de apre-
ciat şi efortul Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în
retragere din Serviciul Român de Informaţii filiala Vâlcea, în
frunte cu domnul colonel în rezervă Grigore Predişor. Interesul
public care există în întreaga lume pentru informaţia secretă nu
este numai foarte activ, dar, şi circumspect! critic, subiectiv,
pasional...uneori ostil. Aşa că este foarte greu să faci parte
dreaptă adevărului aflat la graniţa dintre luminile şi umbrele
istoriei! Ceea ce era de neconceput în trecut, în România, să scrii
despre activitatea serviciilor de informaţii secrete a devenit
astăzi un fapt curent. Atunci documentele serviciilor de
informaţii secrete erau inaccsibile cercetării academice.
...Începând cu a doua jumătate al secolului trecut, anii şaizeci,
impregnant în anii şaptezeci, în urma unor scandaluri în lumea
occidentală s-a pus problema controlului civil asupra
comunităţilor serviciilor de securitate şi aproape concomitent a
avut loc o explozie a informaţiilor venite din lumea serviciilor
secrete...A existat în acea vreme o întreagă literatuă de speciali-
tate legată de acest fenomen care a fost permanent pusă la
dispoziţia serviciilor româneşti. ...Este foarte important ca în
această problematică, această nou gen de literatură, concepţie,
mai ales asupra perioadei războiului rece, să se aplece oameni,
specialişti, cu experienţă. ...Represiunile motivate ideologic au
existat în toate tipurile de societăţi. În prima perioadă a
războiului rece au existat chiar şi în ţările cu un grad înalt de
democraţie! Ceea ce astăzi ne apare eronat, ori ne repugnă, din
istoria trecută, a fost cândva considerat necesar, legiferat, justi-
ficat, cauzat. La fel se va întâmpla şi în viitor cu o parte din
realităţile de astăzi. În aceste condiţii, punerea în lumină a
adevărului, a întregului adevăr, este o îndatorire civică... Autorul

volumului prezentat şi-a asumat nu fără inerente riscuri o astfel
de misiune. Cum şi -o îndeplineşte, fiindcă fiţi siguri, că nu şi-a
încheiat-o, au spus-o observatori şi mai obiectivi cu putinţă,
între ei, şi distinse somităţi ale ştiinţelor istorice aşa cum sunt
academicianul Dinu C. Giurăscu şi mult regretatul istoric Gh
Buzatu. Iată câteva idei din comentariile lui Dinu Giurăscu care
a recenzat două dintre lucrările autorului
de faţă... „Cercetarea ştiinţifică a început
şi în aria seviciilor de informaţii, prin
publicarea de documente şi studii...O
notabilă contribuţie o reprezintă şi volu-
mul „Fereasrtra serviciilor secrete-
România în jocul strategiilor globale”,
datorată lui Aurel Rogojan. Interesul
pentru volum vine din ampla informaţie
inedită şi deopotrivă din perspectiva
însăşi a cercetării. Primele trei capitole
tratează teme, de actualitate directă şi
oferă un amplu material de reflecţie pen-
tru a înţelege istoria din mers. Pentru
etapa de până în decembrie 1989, subcapitolul intitulat
Apropierea intelectualilor de PCR începe cu constatarea autoru-
lui, întemeiată, că un regim politic este mai performant, sau
dimpotrivă, în directă relaţie cu poziţia sa faţă de competenţele
intelectuale pe care se sprijină...Am recapitulat cele trăite în anii
şaizeci şi începutul deceniului următor, etapă definită de unii ca
„rezistenţă prin prin cultură” (noi, C. Poenaru şi alţii, făceam
reviste personale, cunoscute şi de ceilalţi; înfiinţam şi con-
duceam societăţi fără a invoca elementul de partid! Mai târziu
făceam invenţii, inovaţii, comunicări ştiinţifice fără implicarea
factorului politic, care, însă, din umbră le organiza sau le
supraveghea...de această dată prin ochiul specialistului! n.n).
Mai întâi o precizare: tot ce a apărut în aria culturii a avut apro-
barea forurilor oficiale. Nu se putea altfel. A rezista faţă de
regim şi a avea în acelaşi timp aprobarea sa este o interpretare cu
totul neaşteptată, un fel de... Şi pe măsură ce politica promovată
de PCR a impus societăţii restricţii sporite şi directe,
nemulţumirea crescândă a oamenilor s-a extins de la partid spre
alte instituţii ale statului; inclusiv Securitatea. Aşa s-a ajuns ca la
răsturnarea bruscă din decembrie 1989 a fost relativ lesne să se
arunce blamul asupra Securităţii...Pentru acţiunea teroriştilor,
nici până astăzi lămurită, a fost o inversare de proporţii a
realităţii, întrucât se ştie astăzi, pe baza documentelor scrise, că
Securitatea nu a participat în nici un fel la represiunea din
decembrie 1989, că dinpotrivă, efectivele ei au fost consemnate

în unităţi, că armamentul din dotare a fost încuiat şi că militarii
din Securitate au fost ucişi deliberat sau în confuzia atunci
creată. Au fost 99 de victime. Volumul Fereastra...
demonstrează însemnătatea comunităţii de informaţii, cu locul ei
în aplicarea şi evaluarea evenimentelor. Activitatea acestei
comunităţi a fost şi este parte componentă a fiecărui stat oricare

ar fi sistemul social politic...ea se
cuvine integrată în locul ei firesc, alt-
minteri înţelegerea istoriei contempo-
rane, a României, rămâne neântregită.”

Stimat auditoriu, după cum am
văzut, istoria reală nu se poate recon-
strui, nu se poate înţelege şi nu se poate
scrie fără valorificarea memoriei
secrete a serviciilor de informaţii...Din
totdeauna, cei dintâi autori ai cronicilor
faptelor făuritoare de istorie sunt
învingători. Ori aceştia nu sunt
interesaţi să promoveze adevărurile ce

le sunt neconvenabile, ci propriile motivaţii (aşa gândeam şi noi
de mai multă vreme, atrăgându-ne oprobiul istoricilor, consid-
erând că istoricii, în scrierile lor, se bazează pe documentele
scrise în cancelarii! aşa că ele nu sunt sută la sută conforme cu
realitatea...n.n) interese şi interpretări... Strădaniile
cercetătorilor de a face parte dreaptă atât luminii  cât şi umbrelor
istoriei vor fi cu atât mai complexe şi mai  aproape de adevăr cu
cât vor putea cuprinde în investigaţia ştiinţifică şi izvoarele
secrete create de serviciile de informaţii, memorialistica oame-
nilor dedicaţi frontului nevăzut al informaţiilor şi
contrainformaţiilor, dar şi istoria orală a veteranilor celei de a
patra armă...Aurel I. Rogojan este unul din veteranii acestei
arme a cărui condiţie permanentă de combatant în prima linie a
apărării României în perioada  războiului rece ale destructurării
şi reconfigurării noii ordini mondiale...pe tărâmul comunicării
publice este foarte cunoscută. Prin ceea ce realizează în acest
domeniu cu reală aplicaţie, pasiune şi talent, serveşte promovării
culturii de, educării şi formării spiritului civic de autoapărare
faţă de ameninţările la siguranţa cetăţeanului, a societăţii, şi a
statului. După actualitatea temelor abordate de autor, urmează
temeritatea şi riscurile implicate de maniera abordată. Volumul
ce se află în prezent sub tipar: „Românii sub al şaselea escu” va
proba actualitatea celor spuse mai înainte...

S-P CICHIRDAN

MUNDI

Aurel I.
Rogojan

SLĂTIOARA-VÂLCEA COMUNA CARE ÎŞI
AŞTEAPTĂ UN NOU NUME: DINU SĂRARU

În 25 oct 2013, dimineaţa, am plecat
împreună cu Mihai Sporiş la Târgu

Jiu şi ne-am oprit vreme de-o Clip(a)ă în
Comuna Slătioara, la Şcoala Gimnazială,
pe aleea scriitorilor care precede intrarea
în fruumoasa unitate de învăţământ pentru
elevi şi preşcolari, unde ne-am întreţinut
cu prof. Mirela Cosmescu-director al
şcolii... 

Monumentul
Potecaşului,
sculptor Ioan

Bolborea, bronz,
2004.

Mirela Cosmescu între cele două mari nume ale culturii
româneşti...Dinu Săraru şi Adrian Păunescu  

Centrul de cultură
ţărănească din

Slătioara

VÂNĂTOAREA – RĂZBOIUL BĂRBAŢILOR

Sună cornul vânătorilor porniţi din curţi de palate. Flutură cozile
struţilor cocked hadurilor din catifeaua neagră, maro sau verde,

bordate cu auriu din sipetul dus pe braţe, din generaţii în generaţii, de
bărbaţi prieteni cu şoimii. Freamătă locul sub copite pur-sânge. Se aud
pocnitori în rafale. Pe cer sunt urcate trei    suliţe ca trei raze. Se lasă
pământul de pasul domolit al tandemului armăsar-om-pasăre cu capişon
şi atârnă de şei cu capetele plecate legăturile cu  guguştiuci, urecheaţi,
sau cozi de vulpi strepezite. Porumbiţe gureşe, gulerate gen Maria
Stuart,  parfumate, le aşteaptă sosirea pe podurile cu berbecii strigaţi.
Puiul mierlei scăpate de foc şi urgie, urcă însoţit de aceasta spre cer.

- Ce-au fost zarva şi fuga, pocnetele cu fum şi năduşeala de pe frun-
tea bărbaţilor?

- N-ai văzut pân-acum? Vânătoarea!
- Le lipseşte mâncarea? Scorburile din deal s-au golit de omizi?
- Ai să vezi! Eşti prea mic, aripile tale au învăţat doar să zboare şi

apoi… eşti bărbat!
- Sunt ca pomul culcat, răsfirat, purtător de ochi mari cu albastru, cu

galben şi verde din coada păsării care-şi spune păun? Sunt şi eu
asemănător celui ce ţipă pe seară ca şobolanul cu piciorul în laţ, sau sunt
una cu roşul curcanului pe care-l îndopară cu nuci ieri şi azi? 

- Ai să vezi, eşti bărbat.
- Şi-am să mă bat? Pentru ce? 
- Poate vreo dată mierliţa-fetiţa va auzi cântec de mierlă străină

lângă arin, sau poate va fi supărată că ouăle ei sunt nearanjate în cuib.
- Mai, vedea! Mierliţa-fetiţa va fi doar a mea, iar ouăle le vom aranja

amândoi. Zi-mi: omoară de nevoie?
- De voie. Ucid porumbelul, ucigându-şi rivalul. Nu înţelegi? Cei cu

mai multe ciocuri sau boticuri atârnate de şei, cresc în ochii femeilor.
- Cât? 
- Ei, câţiva centimetri, acolo!
Puiul de mierlă vede cum din cer se preling lacrimi pe veşminte de

îngeri. 

Adina DUMITRESCU
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Departamentul de Comunicare
Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni

Ministerul Afacerilor Externe

În cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Inginerie Electrica ICPE-CA se studiază şi se

experimentează de mai mult timp o tehnologie relativ nouă pe
plan mondial pentru extragerea componentelor din minereuri,
tehnologie care nu implica “cianurarea”. 

Această tehnologie alternativă, cu elemente de noutate
aparţinând cercetatorilor romani, poate fi aplicată cu succes şi în
cazul extracţiilor de aur de la Roşia Montana.

Tehnologia permite extragerea tuturor componentelor din
minereuri/ conglomerate prin procesul de fragmentare selectivă
a rocilor cu impulsuri de înalta tensiune şi mare putere. 

Metodele studiate şi propuse de ICPE-CA sunt absolut eco-

logice, bazandu-se pe electrotehnologii şi lichide magnetice ce
actionează pe principiul diferenţei de densitate a componentelor,
respectiv separarea electrodinamică prin diferenţa de con-
ductibilitate electrică a metalelor sau a altor componente.

Faţă de aceste aspecte semnalate, ICPE-CA poate să se
implice în vederea soluţionarii acestei probleme atât de delicate,
prin oferirea unor soluţii viabile şi, cel mai important, perfect
ecologice.

Biroul de Presă ICPE-CA

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de
Pretutindeni a sărbătorit 235 de ani de învăţământ româ-

nesc în Ucraina Directorul general al Institutul „Eudoxiu
Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni a participat
duminică, 27 octombrie 2013, la aniversarea a 

235 de ani de învăţământ românesc în localitatea Apşa de
Mijloc, din regiunea Transcarpatia, Ucraina.

În deschiderea evenimentului a avut loc o slujbă organizată
în cadrul bisericii ortodoxe din Apşa de Mijloc, care a fost ţinută
de părintele paroh Nuţu Dan. Sărbătoarea a continuat la şcoala
din localitate cu aniversarea a 50 de ani de la inaugurarea
actualei clădiri a institutiei de învăţământ . La eveniment a par-
ticipat întreaga comunitate de români,  aproximativ 500 

de persoane: foşti absolvenţi dar şi foşti dascăli ai şcolii.

Reprezentanţi ai presei locale şi ai presei din România, dar şi
reprezentanţi ai administraţiei locale, regionale şi ai inspectorat-
ului 

şcolar al Raionului Rahiv, situat în partea sud-estică a regiu-
nii Transcarpatia din Ucraina, au onorat participarea la acest
eveniment. De asemenea, din partea statului român au fost
prezenti : directorul general al IEH, Zvetlana Preoteasa şi con-
sulul general al României la 

Cernăuţi, Eleonora Moldovan. IEH şi consulul general al
României la Cernăuţi au donat cărţi în limba română (manuale
şcolare, culegeri de teste, literatură română şi reviste didactice)
bibliotecii din cadrul şcolii.

Zvetlana Preoteasa, directorul general al IEH a declarat: „Vă
mulţumesc pentru invitaţia de a participa la un astfel de eveni-
ment atât de important pentru comunitatea de români din
aramureşul de peste Tisa, de unde, potrivit istoricului Nicolae
Iorga, s-a născut limba română. Mă simt onorată să particip la o
astfel de aniversare şi doresc să le transmit tuturor românilor  din

regiunea Maramureşului istoric, mesajul prin care ministrul del-
egat pentru românii de pretutindeni, Cristian David, vă asigură
de oferirea întregului sprijin din partea statului român. Deşi sunt
doar câțiva kilometri distanță de România, românii din satele de
lângă graniță depun un efort deosebit pentru a-și păstra identi-
tatea națională, iar școala și, implicit, limba română sunt princi-
palii factori de coeziune în cadrul comunităţii. De aceea priori-
tatea Institutului este aceea de a sprijini românii de pretutindeni,
în vederea păstrării identităţii etnice, culturale şi lingvistice.”

Evenimentele au fost organizate de conducerea şcolii din
Apşa de Mijloc, de directorul Gheorghe Marina şi  director
adjunct, Ana Dan, membri ai comunităţii de români din
Transcarpatia, Ucraina.

Am întâlnit-o pe Elvira Tănasie în filmările audio-video
postate pe Youtube şi i-am asultat  C.D.-ul înregistrat de

curând, „Toate florile se-apleacă”. Aş începe prin a face o primă
observaţie în privinţa recuzitei: a optat pentru câteva costume
populare confecţionate cu paiete şi elemente decorative desenate
pe pânză, ea provenind din zona Pietrarilor de Vâlcea, însă aces-
tea predominau în zonă deoarece bătrânii asupra cărora deschis-
ese ea ochii, de mică, renunţaseră la cusutul şi ţesutul tradiţional,
ei înşişi, când au fost tineri, ieşiseră în lume, care la Combinatul
chimic, care la CET sau la Berbeşti, admirând, seara, obosiţi,
emisiunile „folclorice” de la televizor. Şi, ceea ce se transmitea
la Tv, până acum 20 de ani, ca şi acuma, de altfel, era luat de bun;
rele erau faptele arătate la emisiunea „Reflector”  - care era o
emisiune critică în socialism şi să te ferească Dumnezeu dacă te
prindeau cu ceva, să te şi filmeze, fiindcă o încurcai în societate
şi la serviciu şi erau destui cetăţeni culpabili laLegea 18, a
ilicitelor, viitorii clizidenţi de azi ai D.N.A.-ului. Firea omului
este aceeaşi, caracterul lui, năravul lui nu se schimbă, indiferent
de societăţile pe care le traversează istoria... Revenind la ale
noastre, la textele interpretate, acestea trebuie, desigur, să aibă
naivitatea cetăţeanului care ascultă şi judecă totul după cum „îl
duce pe el capul”. Textele trebuiesc să fie simple, pe înţelesul
tuturor, aşa cum şi sunt în interpretarea artistei noastre. Iată, din
cântecul „Nu-ntâlneşti ca la Pietrari”, câteva versuri: Nu-
ntâlneşti ca la Pietrari/ Oameni cu suflete mari/ Şi la fel de prim-
itori/ Şi harnici şi-nfloritori.// Eu acolo m-am născut/ Şi acolo

am crescut/... În toată duminica/ Ne cheamă biserica/ La slujbă
şi la-nchinat/ Şi-apoi la Târgul din sat/ Unde-ntâlneşti, de cu
zori,/ Fete mândre şi feciori/ Şi bătrâni şi tinerei/ Şi să cumperi
tot ce vrei...// În sat este un primar/ Aşa om ca el mai rar/ Vesel
şi cam iubăreţ/ Nici nu se ţine măreţ// Stă de vorbă cu oricine/
Parcă-ar fi făcut de mine/ E descurcăreţ în toate / Şi te-ajută cu
ce poate// ...Să trăiască acest primar care este pe buzele
cetăţenilor...Din textele cântate, aflăm că tânăra a fost educată, în
familie şi şcoală, în cultul muncii, al dragostei creştineşti faţă de
semeni şi de satul natal, legea moralităţii a fos plantată asupra
sufletului tânăr şi iată că persistă... În
momentul în care prezinţi publicului o
piesă interpretativă, ai responsabilitatea
de a-l educa pe acel public şi nu de a-i
cânta... în strună...Ea cântă, iată, pentru
oamenii buni...care sunt atât de naivi?!...
Desigur că nu poţi să cânţi texte din Kant
sau Hegel, din Gabriel Liiceanu sau
Constantin Noica sau Andrei Pleşu care,
de fapt, nici nu au scris texte pentru a fi
interpretate folcloric...

Să rezumăm, împreună, cateva din
aspectele notate în cadrul video-
audiţiilor interpretei, ca în cazul unui
concurs ad-hoc: REPERTORIUL -
reprezintă zona din care provine (cântece
de dragoste, de dor, de petrecere).
Interpreta încearcă sa evite abordrea

tematicii marilor interpreti, dar originalitatea nu reprezint, întot-
deauna,  o valoare in sine...Aproape toate piesele au acelaşi ritm
şi aceeaşi tonalitate (creează monotonie şi un uşor aer scolastic).
CALITAŢI VOCALE ŞI INTERPRETATIVE -Voce înaltă, fără a
excela în registrul acut (iar piesele au ambitus destul de extins
pentru vocea interpretei) -Vocea are o intensitate medie, cu
posibilitaţi de dezvoltare. Timbrul  este delicat, vocea are o lumi-
nozitate şi prospeţime ce trebuie păstrate printr-o buna tehnică
vocală. Emisia vocală este corectă, cu excepţia nazalizării care
apare în pasajeleîinalte ale pieselor. Pronunţie corectă, cu
încheierea foarte clară a cuvintelor, lucru care ajută la o bună
înţelegere a textului. Intonaţie foarte curată. Foloseşte procedee
vocale: tehnica respiraţiei prin alternanta linistită-accelerată,

colorează în mod plăcut vocalele, pune în valoare
textul literar-muzical prin accente expresive, tehnica
glissando-ului. Ar trebui sa fileze mai mult sunetul la
sfarsitul frazei, pentru a avea un plus de expresivi-
tate. PREZENŢA SCENICĂ: Foarte bună! Ar trebui,
însă, să opteze pentru un costum popular în care sa
nu fie folosite tehnici moderne de confecţionare (pai-
ete, elemente moderne, etc). Mişcarea scenică este
placută, mimica reflectă conţinutul textului şi al
muzicii. PERSPECTIVA DE A AVEA O CARIERA:
Are reale calităţi muzicale şi interpretative. Curajul
de a aborda un domeniu atât de vast ca muzica
populară o obligă pe interpretă la un atent studiu al
tehnicii vocale, largirea orizontului culturii muzicale
în domeniu (şi al culturii muzicale în general),
selectarea repertoriului în funcţie de valoarea
fiecărei piese şi nu în funcţie de ,,priza” pe care o are
la public. 

Toate florile se-apleacă
Felix SIMA

BERLIN-SPECTRUM XXI CU
HYPERION INTERNAŢIONAL

Protagonişti: Iancu Dumitrescu, Stephen O'Malley, Ana-Maria
Avram, Tim Hodgkinson, Eran Sachs, Andrei Kivu, Guillaume
Ollendorff, Alex Drool, Adam Scheflan şi Shmil Frankel.

Miercuri, 30 Octombrie 2013 ora 21, Berlin, Berghain/Panorama
Bar-lângă Wriezener Bahnof (Gara), Iancu Dumitrescu şi Ana-
Maria Avram, magicieni şi faimoşi artişti ai muzicii experimentale
se vor desfăşura într-o aventură a sunetului... 
În concert: 
Ana-Maria AVRAM: "Athanor II" pentru chitară electrică,
“Spacetime-Assymmetry” pentru ansamblu şi computer, “Vers La
Flamme” pentru chitară electrică, computer şi instrumente acustice
(premiere mondiale)

Iancu DUMITRESCU: “Falling Stars”-pentru chitară electrică,
computer şi percuţie, “Utopias” I-II-III -pentru ansamblu,

“Chimerae” (I) - pentru instrumente şi computer (premiere mondi-
ale)

Stephen O'MALLEY: "Tempestarii VI" - pentru chitară electrică şi
computer (premieră mondială)

Intrarea: 12 EURO sau 16 EURO cu un CD la alegere....

LONDRA-SPECTRUM XXI -A
ŞAPTEA EDIŢIE

Festivalul Internaţional al Muzicii
Spectrale

Ansamblul HYPERION INTERNATIONAL şi Cvartetul de coarde
BERGERSEN 
Dirijori: IANCU DUMITRESCU, ANA-MARIA AVRAM
Interpreţi: Tim HODGKINSON (clarinet, clarinet bas), Yoni SIL-

VER (clarinet bas, vioară ), Steve NOBLE (percuţie), Jonathan
TRUSCOTT, Craig STRATTON (viori), Elisa BERGERSEN
(violă), Nicholas ALLEN (violoncel).

Joi, 07 Noiembrie, Sala Conway, ora 19.30, în program: 
- “Trans Fusions III”-muzică electronică compusă de Gérard PAPE,
Tim HODGKINSON, Andrei KIVU, Călin IOACHIMESCU,
Stephen O’MALLEY. 
-  “Trans Fusions IV” (de la 20.30). Iancu DUMITRESCU: “Bright
Stars & Bolids” (II) pentru percuţie şi computer, Ana-Maria
AVRAM: “Réveil III” pentru cvartet de coarde şi computer, Ana-
Maria AVRAM: “ Athanor (II)” pentru ansamblu şi computer, Iancu
DUMITRESCU: “Sideral Erruptions” (II) pentru ansamblu şi com-
puter (premiere mondiale)

Discul “Iancu Dumitrescu: Pierres Sacrées/ Hazard and Tectonics”
va fi lansat cu această ocazie, precum şi  CD EDITION MODERN
EDMN 1031 cu premierele mondiale semnate de Dumitrescu şi
Avram,  “Live in London and Paris”.

Preţul biletului, la intrare, este de 10 GBP sau 15 GBP cu un CD la
alegere. 

Festivalul este finanţat din Fondul Cultural Naţional al Ministerului
Culturii din România.

HYPERION ÎN EUROPA

COMUNICAT DE PRESĂ
(30 octombrie 2013)

ARS MUNDI
COMUNICAT DE PRESĂ

(1 octombrie 2013)

INVENTICA



11octombrie 2013 CULTURAvâlceană

UN EVENIMENT DE EXCEPŢIE - CENTENARUL LICEULUI
TEHNOLOGIC „CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU” RÂMNICU VÂLCEA

Într-o atmosferă entuziastă, marţi 1 octombrie 2013, Liceul
„Pleşoianu” a sărbătorit cu fast, împlinirea unui secol de la

înfiinţare.
Construirea şcolii a început în primăvara anului 1912, la prop-

unerea prefectului dr. Gheorghe Sabin, lucrările s-au fina-lizat în
septembrie 1913, iar cursurile şcolare s-au deschis pe 1 octombrie
1913. Unitatea de învăţământ poartă numele celui care a făcut un
gest de nobleţe şi a lăsat prin testament toată averea sa pentru con-
struirea fie a unui „ospiciu pentru căutarea şi îngrijirea bătrânilor
sau a unei şcoli de arte şi meserii”. Din octombrie 2012 poartă den-
umirea Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” având în
componenţă, ca structură, şi Şcoala Gimnazială „Spiru Haret”.
Organizatorii - conducerea unităţii şi cadrele didactice, Forumul
Cultural al Râmnicului, Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor
Naţionale şi Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură,
Judeţul Vâlcea, au imprimat activităţilor jubiliare solemnitate şi
rigoare, un conţinut educativ ridicat, unanim apreciate. Au fost
prezenţi foşti şi actuali dascăli ai şcolii, elevi, părinţi, oamenii de
ştiinţă şi cultură, inspectori şcolari, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei
Râmnicului, ai Centrului de Formare Profesională a Adulţilor
Vâlcea, şi AJOFM, ai presei, Poliţiei, Jandarmeriei, agenţilor eco-
nomici parteneri, etc. Au participat prefectul Mircea Nadolu,
preşedintele Consiliului Judeţean Ion Cîlea, primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu, inspectorul şcolar general Ion
Gherghinaru, Andra Bică, directoarea Casei Corpului Didactic,
Doina Glăvan, director la Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor
Naţionale, alte personalităţi.

Festivităţile s-au desfăşurat pe două coordonate: o ceremonie
aniversară amplă, în noua sală de sport a liceului şi simpozionul cu
tema: „Un secol de învăţământ tehnico-profesional în judeţul
Vâlcea”, la Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea. 

În debutul programului a fost prezentată expoziţia unicat
organizată de Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale cu
tema: „Un secol de învăţământ tehnico profesional în judeţul
Vâlcea”. 

După slujba religioasă, directorul Adrian Boureci care a con-
tribuit substanţial la modernizarea unităţii i-a salutat pe cei prezenţi
şi a expus un scurt istoric al şcolii, care a trecut prin toate etapele
învăţământului românesc, având în prezent peste 900 de elevi,
îndrumaţi permanent de 67 de cadre didactice.  

Reprezentanţii autorităţilor judeţene şi municipale au adus un
gând pios de recunoştinţă căpitanului Nicolae Pleşoianu, descen-
dent dintr-o veche şi distinsă familie boierească implicată în eveni-
mentele istorice, i-au felicitat pe dascăli şi pe elevi pentru
strădaniile şi realizările lor şi au dat asigurări că vor acorda, în con-
tinuare, sprijin financiar pentru finalizarea noii clădiri. În semn de
preţuire au înmânat liceului celebrat diplome de excelenţă, iar
Inspectoratul Şcolar, Liceul Tehnologic şi Casa Corpului Didactic
au conferit diplome jubiliare, prin care se exprimă recunoştinţa pen-
tru sprijinul primit, care a contribuit la buna desfăşurare a procesu-
lui instructiv-educativ din şcoală.

În cadrul simpozionului au fost aprofundate probleme referi-
toare la evoluţia învăţământului  tehnico-profesional din judeţul
nostru.

Au adus contribuţii originale, Adrian Boureci, bun cunoscător al
domeniului, Doina Glăvan care s-a referit la importanţa fondului
documentar „Căpitan Nicolae Pleşoianu” aflat în Arhivele Direcţiei
Judeţene, Mihai Sporiş, membru al Forumului Cultural al
Râmnicului, care a expus sub forma unui eseu aspecte semnificative
privind contribuţia familiei Pleşoianu la marile evenimente istorice
ale poporului român, Ion Soare, vicepreşedinte al Forumului
Cultural care s-a referit la rolul familiei Pleşoianu în istoria ţării,
Gheorghe Dumitraşcu, secretarul general al Forumului Cultural şi al
Asociaţiei Seniorilor a adus elemente noi cu privire  la învăţământul

tehnico-profesional de tip haretian, în Vâlcea, iar Petre Cichirdan,
vicepreşedinte al Forumului Cultural a subliniat printre altele
importanţa capitală a învăţământului profesional pentru progresul
ţării şi s-a referit la personalitatea sculptorului Constantin
Mihăilescu, cel care a realizat bustul căpitanului Nicolae Pleşoianu.
Intervenţii pline de sensibilitate au avut şi Vlad Stan, fost director al
şcolii centenare, care a avut o carieră didactică impresionantă,
Iulian Iovan, fost elev şi apoi dascăl în unitatea sărbătorită, iar
Mariana Trainea a evidenţiat contribuţia dascălilor Şcolii de Arte şi
Meserii „Căpitan Nicolae Pleşoianu” la înfăptuirea Marii Uniri.
Alexandru Popescu Mihăeşti preşedintele Forumului Cultural şi al
Asociaţiei Seniorilor a prezentat concluziile dezbaterilor, exprimân-
du-şi şi cu acest prilej preţuirea faţă de activitatea dascălilor, a
oamenilor de cultură. Date şi informaţii interesante cuprinde docu-
mentarul Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”- Istorie şi
contemporaneitate, Editura Intol Press, Râmnicu Vâlcea, 2013. 

Moderatorul simpozionului, Gheorghe Dumitraşcu, cel care s-a
implicat direct în organizarea întregii solemnităţi şi-a exprimat
intenţia de a contribui la întocmirea unei monografii model a
Liceului „Pleşoianu”, cu sprijinul Primăriei şi al Inspectoratului
Şcolar. 

La ceas de mare sărbătoare, Forumul Cultural al Râmnicului şi
Asociaţia Seniorilor urează conducerii liceului, cadrelor didactice,
elevilor şi părinţilor un călduros „La mulţi ani!” şi obţinerea unor
rezultate de prestigiu în întreaga activitate viitoare. Şi să nu uităm
actualitatea proverbului reamintit de preşedintele Consiliului
Judeţean, Ion Cîlea, că „meseria este brăţară de aur.”

În context menţionăm că ministrul Educaţiei, Remus Pricopie,
care a fost prezent la începutul lunii octombrie a. c. în judeţul nostru
a afirmat că, în România, învăţământul profesional şi tehnic a fost
pur şi simplu dărâmat, declarând că intenţionează să revigoreze
şcoala profesională. O intenţie lăudabilă.

Discurs Simion-Petre Cichirdan la Simpozionul „100 de
ani de existenţă a Liceului Tehnologic „Nicolae

Pleşoianu” (01 oct 1913-01 oct. 2013)” desfăşurat în Râmnicu
Vâlcea în 01 octombrie 2013.

I
Doamnelor şi domnilor, îmi prezint acum spiciul, după ce azi

dimineaţă, domnul Vlad Stan-fost director la această unitate de
învăţământ timp de 50 de ani-îi urăm La Mulţi Ani!- la întâlnirea
de la sediul Liceului Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”,
spunea, parafraza sintagma lui Marlaux, dintr-un dialog cu Max
Torrès, publicată în Hôtes de passage, 1975, cap. 3, precumcă
„Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”...Spunem şi noi,
acum, că secolul XXI va fi unul al muncii şi meseriei, al activi-
tăţii practice, precum şi Toffler perora că în secolul XXI omul va
învăţa să trăiască, exploatând metrul pătrat pe care îl ocupă. Iată,
toată lumea prevede că omul va trebui, în viitor, să exploateze
eficient mediul în care trăieşte, în care activează! munceşte...
practic! ...există, hrănindu-se din el.

*
În jurul anilor 1950, Japonia, prin vocea sfatului bătrânilor,

declara, în faţa scepticilor care nu acceptau noua idee că în viitor
toată lumea se va ocupa cu informatica , că populaţia Japoniei, a
lumii întregi, nu ajunge pentru meseria de...programator! Sigur,
astăzi vedem, că nimic nu mai este posibil, să pui în mişcare,
fără a avea cunoştinţe în manevrarea computerului, a comenzii
numerice, în aplicaţiile care domină lumea tehnologiei construc-
ţiilor-de orice fel-inclusiv a medicinei, a cuceririi spaţiului în
macro şi microinfinit...

*
România, dintotdeauna, ca şi Germania dinainte şi după cel

de-al Doilea Război Mondial, a avut în programa de învăţământ,
până în 1989, ore de atelier şcoală, ore de desen tehnic - care
reprezintă limbajul de comunicare, productiv şi cel mai sigur,
internaţional, valabil în orice colţ al Pământului, în univers, lim-

bajul prin care oamenii faber se pot înţelege fără traducător!...
*

Matematica, geometria, desenul fac ca popoarele
să se înfrăţească! ca popoarele să se iubească.

*
Dacă nu ţinem cont de această nouă deviză a omu-

lui pe pământ, munca şi meseria-artele lor-omenirea
nu are nici o şansă de a exista în viitor !...

*
Corolar cu aceste gânduri, i-am propus directoru-

lui ca de la anul, sau imediat, să introducă în şcoală
cursul de Artă şi Tehnologie. Astfel, Liceul
Tehnologic Pleşoianu va fi conectat în mod natural la
Universitate, care şi ea va avea acest curs, mai amplu,
atât la Facultatea tehnică cât şi la cea de Artă…
Această nouă ştiinţă-artă va fi bine să fie studiată şi în
şcoala umanistică! dacă mai putem vorbi de aşa
ceva...Instruirea umanistică, doar ea, nu mai poate
exista, de altfel- ca şi până acum,  în afara sferei pro-
ductive, cea care are în centrul său reproducerea
fiinţei şi ecologia…

II
Constantin Mihăilescu (1881-1928, cu locuinţa în str.

Căpitan Nicolae Negoescu nr. 14, Rm Vâlcea) n. 14 oct 1881 în
satul Bereşti, jud Putna (Suceava astăzi). 1900, termină cursul
secundar al liceului din Focşani şi intră la Academia de Arte
Frumoase din Bucureşti, unde studiază sculptura până în 1904
cu Wladimir C. Hegel, iar din 1905 fiind profesor în învăţămân-
tul secundar, de caligrafie şi desen, în Râmnicu Vâlcea. A mai
îndeplinit şi funcţia de expert grafic la Tribunalul din Rm
Vâlcea...Nicu Angelescu spune despre el, în „Memoriile unui
om obscur”, că era şubred la trup, că l-a avut profesor în 1905,
că a lipsit un an fiind în Egipt să se însănătoşească, şi că în 1906
a revenit cu coloana strâmbă-pe viaţă...Constantin C. Popian

scrie în „Memorii, o viaţă de om (1913-1944)” , vol.II, că
Maestrul sculptor C. Mihăilescu era  şi un veritabil caricaturist,
în presa vremii, dar şi că ţinea prelegeri în spaţiul public, despre
artă sau despre intenţiile ligii culturale la monumentul
Independenţei-operă a cumnatului său, sculptorul craiovean
Iordănescu, fratele soţiei (al cărei  chip se regăseşte în femeia

din ambele monumente: Zăvoi şi Independenţei)-precum şi, că,
„Muncea, muncea şi iar muncea. În curtea lui (care era şi este în
spatele Casei Simian-astăzi Muzeul de Artă- n.n) n-aveai loc de
grămezile de lut cu care îşi modela operele în mărime naturală,
pe care să le predea italienilor spre cioplire: monumentul lui
Ştirbey din Zăvoi, Brâncoveanu de la biserica Toţi Sfinţii ,
Căpitan Pleşoianu din curtea fostei şcoale de arte şi meserii, str.
Traian...” În afară de citatele şi realităţile extrase din memoriile
celor doi înaintaşi vâlceni, ne susţinem aprecierile de mai sus şi
din colecţia foto a lui Titi Mihai Gherghina, unde există fotogra-
fii cu înscrisurile vremii despre monumentul din Zăvoi...

Asupra datării şi atribuirii bustului din bronz al lui Nicolae

DEVIZA SECOLULUI XXI: OMAGIU MUNCII,
MESERIEI, ACTIVITĂŢII PRACTICE

Andra Bică

Doina Glăvan

Ion Gherghinaru Mircea Nadolu

Emilian Frâncu

Adrian Boureci

Ion Cîlea

Mihai Sporiş
Gheorghe Dumitraşcu

Gheorghe PANTELIMON
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Pleşoianu, în urma cercetării până în acest moment afirmăm că
nu este inscripţionat şi datat, şi nu există ipsosul ca în cazul bus-
tului lui Spiru Haret (colecţia Petre Petria). ...Cert este faptul că
în documentul din 02 07 19, „Memoriu” cu pagubele suferite de
şcoala de meserii în timpul ocupaţiei germane-scris de directorul
de atunci, reiese că C. Mihăilescu a încercat să salveze bustul de
bronz, dar nu a reuşit, acesta, fiind trimis în Germania pentru
retopire (?!)...Rezultă, ori că în final bustul nu a fost trimis, ori
că Mihăilescu avea ipsosul şi a turnat altul. Amestecul în această
problemă, în 1919, a sculptorului vâlcean, stilul de execuţie al
portretului, mărturia lui C. C Popian, ne arată - ne face să presu-
punem - că bustul îl are ca autor pe C. Mihăilescu. Vedem şi cum
mai târziu, astăzi, la Spiru Haret-Universirtatea din Râmnicu

Vâlcea- a fost montat un bust al lui Spiru Haret, turnat în Bz de
către „Turbonef” fără să fie semnat, deşi ipsosul original, al lui
Mihăilescu, aflat acum la Primăria Râmnicului, este semnat...
Asta este capacitatea intelectuală, acum şi atunci, a constructo-
rilor, edililor, de a nu conta numele artistului! Şi într-un caz, şi
în celălalt, cele două lucrări ale lui C. Mihăilescu ne arată pe ce
mâini se află  cultura şi ce aprobări dă comisia unică... 

*
Marele Constantin Brâncuşi, înainte de Bele Arte a urmat o

astfel de şcoală, de arte şi meserii. Vedeţi în documentul din 07
07 1916, adresat şcolii vâlcene de către Şcoala superioară de arte
şi meserii Iaşi, de câtă popularitate şi valoare se bucurau absol-
venţii unei asemenea şcoli...Iată, fără examen şi direct în anul II,

absolvenţii acestei şcoli puteau accede direct în şcola superioa-
ră... 

*
Gustul pentru arte şi meserii, pentru tehnică în şcoală, pentru

meseria practică, nu poate fi reînviat, pentru aceste şi viitoare
generaţii decât dacă în viaţa de toate zilele se schmbă raportul în
societate: costurile din administraţie-finanţe-regii/ costurile din
interprinderi productive SA (SRL)-asociaţii familiare-indepen-
dendenţi productivi... devine un număr subunitar, cu mult, numi-
torul mai mare ca numărătorul...Aceasta trebuie să fie noua devi-
ză pentru a scăpa de actuala şi viitoarele crize! ...Producţia,
banul din producţie, conduce societatea!

CULTUL SFINTEI PARASCHEVA DE LA IAŞI, ÎN OLTENIA

Sfânta Parascheva, în limba greacă: Αγία Παρασκευή,
adică „Sfânta Vineri”, este ocrotitoarea Moldovei, fiind

cinstită în Biserica Ortodoxă Română, dar şi în alte biserici de rit
oriental, precum Serbia, Grecia şi Bulgaria. S-a născut în secolul
al XI-lea, în satul Epivat, pe ţărmul Mării Marmara, între
Selimbria şi Constantinopol. Părinţii săi erau oameni bogaţi şi
cinstitori de Dumnezeu, care au mai avut un fiu, numit Eftimie;
acesta s-a călugărit, ajungând ulterior episcop renumit la Madite. 

Se spune că pe când Parascheva avea 10 ani, auzind citindu-
se în biserică cuvintele Mântuitorului: „Oricine voieşte să vină
după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze
Mie” (Marcu 8, 34), a fost atât de impresionată, încât ieşind din
biserică şi întâlnind un sărac, şi-a dezbrăcat hainele sale străluci-
toare şi i le-a dat lui, iar ea le-a îmbrăcat pe ale săracului. Când a
venit acasă şi au văzut-o părinţii, s-au îngrozit şi au bătut-o ca să
nu mai facă aşa ceva; ea însă a repetat de mai multe ori asemenea
fapte, nesocotind ocările şi bătăile lor. Dorind neîncetat o viaţă de
nevoinţă pentru Hristos, după moartea părinţilor săi, părăseşte
casa părintească, plecând la Constantinopol, unde s-a închinat la
mulţimea sfintelor moaşte adăpostite în bisericile capitalei
Imperiului creştin; apoi trece în Calcedon, ajungând la Iraclia din
Pont, petrecând cinci ani.  De aici, merge la Ierusalim, călcând pe
urmele Mântuitorului, apoi s-a retras în pustiul Iordanului la nişte
călugăriţe pustnice şi a intrat în mănăstirea lor, nevoindu-se prin
toate faptele bune. Plinind vârsta de 25 ani, a mers la Ioppe, iar
de acolo, cu corabia s-a îndreptat spre Constantinopol; apoi a
mers la satul Calicratia şi s-a stabilit la biserica Sfinţilor
Apostoli. După doi ani de nevoinţe, a trecut la cele veşnice.   

Cu privire la sfintele sale moaşte, mult timp nu s-a ştiut
nimic. Odată decedând un marinar, trupul său a fost înmormântat
de un monah şi câţiva ţărani, la marginea mării. Întâmplarea a
făcut ca trupul să fie aşezat tocmai peste mormântul Sfintei
Parascheva. În noaptea următoare, Sfânta s-a arătat unuia dintre
ţărani, anume Gheorghe, care participase la înmormântarea mari-
narului, zicându-i: „Du-te îndată şi scoate moaştele mele şi aşea-
ză-le în alt loc”, făcându-i cunoscut cine şi de unde este. La fel s-
a arătat şi creştinei Eufrosina, spunându-i acelaşi lucru. A doua
zi, făcându-se săpături la locul indicat, s-au descoperit sfintele
moaşte, pe care le-au aşezat în biserica Sfinţilor Apostoli; ele
aveau miros bine plăcut şi s-au dovedit a fi făcătoare de minuni.

Sfintele Moaşte ale Cuvioasei Parascheva au cunoscut o mare
circulaţie. În anul 1235 au fost aşezate într-o biserică din cetatea
Târnovo (Bulgaria); între anii 1393–1395, pe vremea lui Mircea
cel Bătrân, au stat la Mănăstirea Curtea de Argeş (Ţara
Românească), împreună cu ale Sfintei Filofteia, spre a fi ferite de
turci; în anul 1395, din cauza atacurilor otomane, au fost mutate
la Belgrad, unde s-au păstrat până în anul 1521, când patriarhul
ecumenic Ieremia I rânduieşte ducerea lor la Constantinopol. În
anul 1641, moaştele au fost aduse la Iaşi de către domnitorul
Vasile Lupu şi aşezate în ctitoria sa de la Sfinţii Trei Ierarhi.
Aducerea moaştelor la Iaşi a fost un gest de recunoştinţă din par-
tea patriarhului Partenie I şi a membrilor Sinodului Patriarhiei
Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul că domnitorul
Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice. 

Aducerea lor în capitala Moldovei s-a făcut cu o ceremonie
deosebită. Racla a fost purtată de o corabie, pe Marea Neagră,
până în dreptul oraşului Galaţi, iar de aici până la Iaşi a fost adusă
într-un car, urmat de o mulţime de preoţi, monahi şi credincioşi.
În apropierea oraşului, Sfintele Moaşte au fost întâmpinate de
domnitorul Vasile Lupu, însoţit de Sfântul Varlaam, mitropolitul
Moldovei, şi de episcopii de Roman şi Huşi. În ziua de 13 iunie
1641, au fost aşezate în Biserica Sfinţii Trei Ierarhi, fiind prăz-
nuită prima dată la 14 octombrie acelaşi an. Rămase neatinse de
focul ce a incendiat biserica în ziua de 26 decembrie 1888,
Sfintele Moaşte au fost mutate în Catedrala Mitropolitană, unde
se află şi astăzi. Ele se bucură de o mare popularitate în rândul
credincioşilor ortodocşi de pretutindeni, fapt confirmat de numă-
rul imens de pelerini care se reculeg şi se roagă la racla care le
adăposteşte. 

Primele menţiuni despre cultul Sfintei Parascheva pe pământ
românesc datează de prin anii 1293–1302 şi 1310, fiind cunoscut
primul ei hram la Costei (1383), din cadrul Mitropoliei
Ungrovlahiei, apoi s-au răspândit la toate regiunile locuite de
români. Curtea de Argeş, centru mitropolitan în epoca respectivă,
de care depindea şi Oltenia, a determinat răspândirea firească a
cinstirii Cuvioasei şi de către credincioşii olteni, cunoscuţi drept
cinstitori ai sfinţilor, pentru a le fi povăţuitori în viaţă spre mân-
tuirea sufletului. 

O contribuţie majoră aduce la cinstirea Sfintei Parascheva
mitropolitul Matei al Mirelor, în calitatea sa de arhiereu al
Ungrovlahiei. Astfel, în anul 1605 scrie Viaţa şi Slujba Cuvioasei
Parascheva, în Mănăstirea Dealul, care apare la Câmpulung-
Muscel în Antologhionul-Prăznicar mediobulgar, la Câmpulung-
Muscel (1643), precum şi în Cazania de la Govora (1644), fapt
care a redeşteptat interesul pentru Cuvioasa Parascheva. De ase-
menea, episcopul Chesarie al Râmnicului traduce Viaţa
Cuvioasei Parascheva în româneşte, care va apare în Minei
(1776), iar Cazania, publicată de Episcopia Râmnicului – Noul
Severin (1781), cuprinde în româneşte, viaţa mai amănunţită a
Cuvioasei, accentuând viaţa sa plină de nevoinţe, care a învred-
nicit-o de cununa sfinţeniei.

Pentru a ilustra evlavia credincioşilor din Oltenia, faţă de
Sfânta Parascheva de la Iaşi, vom prezenta în continuare locali-
tăţile, în număr de 141, pe care am reuşit să le identific, unde au
fost ctitorite biserici întru cinstirea ei.  

Cea mai veche ctitorie din Oltenia, închinată Sfintei
Parascheva, este biserica Schitului Cozia Veche sau „Schitul de
piatră”, situată la 1 km nord de Mănăstirea Cozia, şi se crede că
ar fi ctitoria lui Radu I (1377–1383), tatăl lui Mircea; urmează
apoi biserica din satul Butari-Guşoieni – Vâlcea (1550); Mariţa-
Vaideeni – Vâlcea (1556-1557); Ştirbei-Balş – Olt, ridicată de
fraţii Buzeşti (1560-1584); Râmnicu Vâlcea, ctitorită de domnul
Pătraşcu cel Bun (1587); Stăneşti – Vâlcea, fondată de Nedelcu
Stănescu (1600); Bogdăneştii din Deal – Vâlcea (1600);  Lupeşti-
Novaci – Gorj (1640); Sfânta Vineri din Râmnic – Vâlcea (1640);
Gura Motrului-Filiaşi – Mehedinţi, ctitoria lui Matei Basarab
(1653); Baia de Aramă – Gorj, zidită de Constantin Brâncoveanu
(1699); Opăteşti-Goleşti – Vâlcea  (sec. XVII); Obroceşti –
Vâlcea (1700); Măciuca – Vâlcea (1702); Moroneştii de Jos –
Olt (1705); Mijlocu-Recea – Vâlcea (1710); Bogdăneşti-
Luncavăţ – Vâlcea (1714); Maghereşti-Novaci – Gorj (1714);
Motârceşti – Vâlcea (1717); Călărăşeşti-Mateeşti – Vâlcea
(1720); Nicoleşti – Vâlcea (1720); Maghereşti din Deal – Vâlcea
(1728);  Săcelu – Gorj (1728); Cornet-Vaideeni – Vâlcea (1730);
Negrenii Plopilor – Vâlcea (1730); Moşna Ştiubei – Dolj  (1734);
Şerbăneşti – Vâlcea (1740); Schitul Pătrunsa, zidit de Climent al
Râmnicului (1740); Măgura – Vâlcea (1745); Sineşti – Vâlcea
(1746); Dumbrăveşti – Vâlcea (1747); Coasta-Goleşti – Vâlcea
(1747-1749); Suieşti-Stăneşti – Vâlcea (1748); Milostea – Vâlcea
(1750); Igoiu-Alunu – Vâlcea (1751-1752); Dobriceni – Vâlcea
(1757); Dumbrăveşti-Tomşani – Vâlcea (1757); Ciocâltei-Roeşti
– Vâlcea (1759); Cermegeşti – Vâlcea (1760); Lădeşti – Vâlcea
(1760);  Mănăstireni – Vâlcea, construită cu ajutorul Mănăstirii
Dintr-un-Lemn (1760); Stroeşti – Vâlcea (1760); Dobriceni – Olt
(1764); Măgureni-Guşoieni – Vâlcea (1766); Spârleni – Vâlcea
(1766); Valea Mare – Vâlcea (1769); Igiroasa – Mehedinţi
(1770); Magheiu-Bârzeiu de Gilort – Gorj (1775); Călineşti-
Brezoi – Vâlcea (1775); Cărpinişu-Novaci – Gorj (1776);
Olteanca-Glăvile – Vâlcea (1781-1782); Buneşti – Vâlcea
(1783); Craiova-Brânduşa – Dolj (1793); Râmeşti – Vâlcea
(1793); Colţeşti-Alunu – Vâlcea (1793-1794); Valea Văleni-
Zătreni – Vâlcea (1793-1795); Grebleşti-Câineni – Vâlcea
(1793-1797); Năsipuri – Dolj (1794);  Văleni – Vâlcea (1795);
Slăveşti-Berbeşti – Vâlcea (1796-1797); Perişani – Vâlcea
(1797-1799); Dobriceni-Balş – Olt (1798); Capu Dealului-
Băbeni – Vâlcea (1799); Mădulari – Vâlcea (1800); Ocracu –
Vâlcea (1804); Malaia – Vâlcea (1807); Mănăstireşti-Slătioara –
Vâlcea (1808); Lihuleşti – Gorj (1810); Balş – Olt (1812);
Nurceşti – Vâlcea (1812); Muereasca de Sus – Vâlcea (1812);
Cerăt – Dolj (1814-1824); Stoenesti – Vâlcea (1816); Scăeşti –

Dolj (1818-1824); Racoviţa – Vâlcea (1819-1820); Dămţeni-
Berbeşti – Vâlcea (1828); Giuleşti-Fârtăţeşti – Vâlcea (1830);
Bălţaţii de Sus – Mehedinţi (1831); Turceşti-Mateeşti – Vâlcea
(1833);  Ciovei-Lupeşti – Gorj (1833); Gherceştii Vechi – Dolj
(1833); Cueni-Roeşti – Vâlcea (1834); Vladimir – Gorj (1835);
Sueşti – Vâlcea (1838); Brabeţi – Dolj (1842); Piţicu – Gorj
(1847); Galicea Mare – Dolj (1851); Rudari – Dolj (1853);
Aninişu – Gorj (1856); Goicea Mare – Dolj (1856); Peştişani –
Gorj (1856); Mologeşti – Vâlcea (1859); Valea Săliştii-Stoeneşti
– Vâlcea (1860); Giurghiţa I – Dolj (1862-1864); Băceşti-
Cordeşti – Gorj (1864); Gherceşti – Dolj (1864); Giurghiţa II –
Dolj (1864); Bărbăteşti – Gorj (1865); Izimşea – Mehedinţi
(1866); Talanci-Recea – Vâlcea, biserică de cimitir (1867);
Mihăiţa – Dolj (1867-1876); Marotinul de Sus – Olt (1868);
Breşniţa de Motru – Mehedinţi (1871); Braloştiţa – Dolj (1875);
Piscuri – Gorj (1877); Duţeşti-Cărbuneşti – Gorj (1880);
Fometeşti – Vâlcea (1880); Valea Mare-Pietroasa – Vâlcea
(1880); Teiş-Bârza – Olt (1882); Giubega – Dolj (1883);
Moroneşti – Olt (1883); Gemenica-Stoileşti – Vâlcea (1884-
1887); Celeiu – Gorj (1885); Bodeşti I – Vâlcea (1891); Popi-
Izvorul Rece – Vâlcea, reparată (1893); Plosca – Dolj (1893);
Mijlocul-Stăneşti – Vâlcea (1894); Cărpiniş-Crasna – Gorj
(1895); Colteşti – Vâlcea (1897); Runcu – Gorj (1900); Radoşi –
Gorj (1902); Coman-Nemoiu – Vâlcea (1902); Obârşia – Gorj
(1904); Vârleni-Zăvoieni – Vâlcea (1904); Băltane – Mehedinţi
(1907); Ogrăzi-Pietrarii de Jos – Vâlcea (1907); Bobiceşti – Olt
(1908);  Boroşteni-Peştişani – Gorj (1908); Dobromira-Criva –
Dolj (1911); Turcenii de Sus – Gorj (1911); Bărcăneşti-Goruneşti
– Vâlcea (1912); Bibeşti – Gorj (1912); Sacoţi-Milostea – Vâlcea
(1912); Voiteşti – Gorj (1912); Mateeşti – Vâlcea (1913); Măleni-
Bărbăteşti – Vâlcea (1913); Olteanca – Vâlcea (1913); Ştirbeşti-
Ghioroiu – Vâlcea,  construită în anii 1913-1919 pe vatra uneia
mai vechi (1784); Răşina – Gorj (1920); Râmeşti-Beica – Vâlcea
(1923); Băloşani-Căpreni – Dolj (1935); Horez-Curtişoara – Olt
(1935); Ostrovul Mare – Mehedinţi (1935); Cireşu-Pojogi –
Vâlcea (1940). 

Viaţa Sfintei Parascheva este cunoscută dintr-o serie de
izvoare. Cea mai veche lucrare  dedicată ei a fost scrisă de diaco-
nul Vasilisc, la cererea patriarhului ecumenic Nicolae al IV-lea
Muzelon (sec. XII); apoi au mai scris: patriarhul Eftimie al
Târnovei (sec. XIV); marele mitropolit Dosoftei al Moldovei, în
lucrarea sa Viaţa şi petrecerea sfinţilor; Nicodim Aghioritul
(1749-1809); învăţatul episcop Melchisedec Ştefănescu al
Romanului (sec. XIX), precum şi câţiva teologi români: Pr. Gh.
Păvăloiu (1935), D. Stănescu (1938), Arhim. Varahiil Jitaru
(1942), Pr. Milan Şesan (1955) etc. 

Se cuvine precizat că, în Biserica Ortodoxă există mai multe
sfinte care poartă numele de Parascheva. Dintre ele, menţionăm
pe Parascheva cea Veche, cu care adesea este confundată
Cuvioasa de la Iaşi; ea a fost martirizată în timpul împăratului
Antoninus Pius (138–161), fiind cunoscută drept „Sfânta
Muceniţă Paraschevi”; pomenită la data de 26 iulie, este foarte
cinstită în Biserica Greciei. De asemenea, avem pe Sfânta
Parascheva, martirizată în timpul împăratului păgân Nero (54–
68), la 26 februarie; Sfânta Parascheva - Piatniţa, martirizată în
timpul lui Diocleţian (284–305), la 28 octombrie 304; Sfânta
Parascheva de la Polotc, numită, în Apus, Praxeda, fiică a cnea-
zului Vasile Rogvolod, care a trăit în secolul al XIII-lea şi a fost
martirizată la Roma. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în
şedinţa din 13 aprilie 1955, ca să fie generalizată în întreaga
Biserică Ortodoxă Română cinstirea Cuvioasei Paraschiva cea
Nouă. Apoi, cu ocazia marilor serbări de la Iaşi, din 14 octombrie
1955, s-a adoptat hotărârea de către toţi delegaţii Bisericilor
Autocefale Ortodoxe pentru generalizarea cultului Cuvioasei în
întreaga Biserică Ortodoxă.

În popor, Cuvioasa Parascheva mai este cunoscută şi ca
Sfânta Vineri, având un specific aparte, care constă în populari-
tatea ei, atât în ţară, cât şi în străinătate. La Iaşi are loc cel mai
mare pelerinaj din ţara noastră, care depăşeşte de multă vreme
graniţele ţării, întrunind creştini din toată lume. 

Arhim. Veniamin MICLE
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EVENIMENT RELIGIOS - CULTURAL LA MUZEUL
SATULUI VÂLCEAN BUJORENI

În ziua de sâmbătă, 19 octombrie 2013, a avut loc un eveni-
ment deosebit, de o mare importanţă, atât pentru viaţa

religioasă, cât şi pentru lumea culturală a Râmnicului.
Dumnezeu a rânduit ca în această însorită şi liniştită zi de
toamnă, „cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea
Sfântului Duh”, să aibă loc târnosirea unei bisericuţe de lemn cu
hramul Sfinţilor Mari Împăraţi Constantin şi Elena, salvată de la
pierzare prin strămutarea ei pe teritoriul Muzeului Satului
Vâlcea de la Bujoreni.

Situat în comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea şi înfiinţat în anul
1964, Muzeul Satului Vâlcean este un muzeu în aer liber, fiind
structurat în jurul culei Bujoreanu, monument de arhitectură din
secolul al XVIII-lea. El este depozitarul unui semnificativ şi val-
oros patrimoniu al artei populare vâlcene, care acoperă secolele
XVIII – XX. Acest patrimoniu s-a îmbogăţit, începând cu anul
2009, cu această bijuterie a arhitecturii şi tehnici tradiţionale a
judeţului nostru, care vine de undeva, din străfundurile timpului,
să ne vorbească despre sufletul curat, plin de evlavie şi de
credinţă al străbunilor noştri, fiind a treia biserică din lemn din
incinta Muzeului Satului.

După o istorie zdruncinată şi după mai multe strămutări,
acest sfânt lăcaş şi-a găsit liniştea şi a fost redat cultului prin
această slujbă de târnosire, fiind de acum înainte în grija osteni-
torilor de la Muzeul Satului, dar şi a părintelui Marcel Tănasie
de la Parohia Bujoreni, pe teritoriul căreia se află acest muzeu,
preot ce va săvârşi de acum înainte slujbele religioase aici.

Începuturile sfântului lăcaş, cel mai vechi lăcaş din lemn ate-
stat documentar din Ţara Românească, se pierd în negura
vremii. Ctitorit pentru prima dată cândva, pe la sfârşitul veacului
al XVI-lea, în jurul anului 1600, undeva, în judeţul Vâlcea, într-
o localitate nu prea îndepărată de Pietrarii care au dat pe epis-
copul Climent al Râmnicului (1735 - 1748), acest lăcaş de cult a
avut destinaţia de a fi paraclis de curte boierească sau chiar
mânăstire. Avea iniţial hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena şi doar două încăperi: altar şi naos. La 1655, în timpul
domniei lui Constantin Şerban Basarab Voievod, zis Cârnul (9
aprilie 1654 - februarie 1658), biserica este refăcută de o obşte
moştenească, ce îl are în frunte pe popa Vasilie, aşa după cum ne
indică pisania de pe grinda principală, situată pe peretele
despărţitor dintre pronaos şi naos şi scrisă cu litere chilirice: „Să
se ştie că s-au făcut în zilele lui Io Constantin Voievod. S-au
săvârşit în luna decembrie 8 zile şi a făcut popa Vasile cu satul
la anul 7164 (1655). A scris David. Meşter Ognea Ionu”.

Ea a fost strămutată într-un sat din zonă pe care pisania nu îl
menţionează şi a devenit astfel biserică parohială a unui sat din
apropierea Pietrarilor. În schimb, este menţionat meşterul Ognea
Ionu, care poate fi considerat, astfel, primul nume atestat de
meşter de biserici din lemn al Ţării Româneşti. Sub pisania
amintită mai sus, el va aşeza altă inscripţie: „Să se ştie când au
fost cu mila dumnezeieştii Troiţe dintâi făcută. Această sfântă
biserică sfinţită în hramul Marilor Împăraţi Constantin şi Elena”.

Se pare că acest moment corespunde datei de 8 decembrie 1730,
când biserica este resfinţită, după cum este menţionat în
inscripţia de pe o grindă exterioară a peretelui sudic.

În anul 1736-1737, în timpul
păstoririi Episcopului Climent, bis-
erica a fost din nou strămutată şi
refăcută, de această dată în cătunul
Cărpenişu din satul Angheleşti al
comunei Pietrari, de preotul
Gheorghe, „fiul Popii Vâlcului”,
înmormântat chiar sub grinda cu
inscripţia. Cu această ocazie va
primi un nou hram, acela al
Sfântului Mare Ierarh Nicolae. De-a
lungul vremii, biserica a trecut prin
multe restrişti, fiind scoasă din cult
în anul 1905.

Între anii 2009 - 2013, Fundaţia HAR din Bucureşti,
împreună cu Muzeul Judeţean Vâlcea, cu sprijinul financiar al
unui program finanţat de Guvernul
Islandei, al Principatului
Lichtenstein şi al Norvegiei, pre-
cum şi al Asociaţiei Fondului
Cultural Naţional, a strămutat şi
restaurat la Muzeul Judeţean al
Satului Vâlcean de la Bujoreni
această frumoasă şi nestemată
biserică din lemn, monument unic
al artei şi civilizaţiei munteneşti şi,
aşa cum am arătat, cea mai veche
biserică de lemn atestată din Ţara
Românească. 

La salvarea acestei biserici au trudit, fiecare după putere,
arhitecţi, artişti plastici, restauratori, muzeografi, specialişti şi
oameni de suflet din Bucureşti,
Râmnicu Vâlcea şi Sofia (Bulgaria).
Între aceştia, la loc de cinste se
înscrie, în rândul celor ştiuţi şi
neştiuţi din veacurile de dinainte,
smeritul sculptor şi restaurator
Alexandru Nancu (1959-2013) care,
pentru efortul şi truda sa, poate fi
considerat al patrulea ctitor al acestui
sfânt lăcaş. Acesta, ajutat de
specialişti, a reuşit să dea o nouă
strălucire scenelor biblice de pe
catapeteasmă, de o frumuseţe aparte.
În registrul superior, crucea pe care este răstignit Mântuitorul,
are în dreapta ei soarele şi în stânga luna, mai jos stând Maica
Domnului şi Sfântul Evanghelist Ioan. De o mare valoare
artistică sunt şi chipurile proorocilor Daniil, Solomon, David,
Aron, Moise şi Ilie, precum şi ale celor doisprezece apostoli
care-l au în mijlocul lor pe Mântuitorul, în registrul de jos fiind
cele douăsprezece praznice împărăteşti.

Biserica s-a resfinţit cu primul său hram, Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Prea
Sfinţitul Emilian Lovişteanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei

Râmnicului, cu binecuvântarea Înalt
Preasfinţiei Sale Gherasim,
Arhiepiscopului Râmnicului, înconju-
rat de un sobor de preoţi şi de diaconi. 

La sosirea în curtea muzeului,
înainte de această sfântă slujbă, P.S.
Emilian a plantat un stejar în
apropierea bisericuţei, împreună cu
domnul Claudiu Tulugea, directorul
Muzeului Judeţean Vâlcea, ca un sim-
bol al perenităţii, al trăiniciei peste
veacuri a Bisericii lui Hristos, pe care
„nici porţile iadului nu o vor birui”,
precum şi al legăturii cu strămoşii care

au confecţionat din lemn această biserică.
În cuvântul de învăţătură rostit la sfârşitul Sfintei Liturghii,

Prea Sfinţia Sa a mulţumit lui
Dumnezeu pentru această frumoasă
zi de înălţare duhovnicească, pentru
acest moment ce reprezintă o punte
de legătură, o verigă între trecut şi
viitor: „Ne aflăm în faţa unui odor de
mare preţ. Acest lăcaş sfânt face
legătura cu cei care l-au ctitorit în
secolul al XVII-lea. Fără aceste mon-
umente istorice, noi nu am avea
legătura cu trecutul nostru. Legătura
omului cu creaţia lui Dumnezeu

înseamnă cultură. Este o strânsă legătură între cult şi cultură.
Cultul care se deschide spre cultură ne deschide spre universal”.
Mesajul adresat de Preasfinţitul Emilian credincioşilor prezenţi

la slujbă şi ostenitorilor Muzeului
Satului a fost acela de a trasmite
generaţiilor care urmează aceste mon-
umente istorice, pe care nu trebuie să
le lăsăm în uitare şi nepăsare, fără să
le restaurăm şi să le conservăm.
Aceste lăcaşuri ne înalţă spre
Dumnezeu şi spre fiinţa neamului
românesc, fiind adevărate bijuterii ale
spiritualităţii noastre.

Evenimentul acesta cultural-reli-
gios ne-a îndreptat cu gândul şi la
Sfinţii Împăraţi Constatin şi Elena, la

1700 de ani de la Edictul de la Milano, când s-a dat deplină lib-
ertate creştinismlui. El ne-a făcut să ne bucurăm de tot ceea ce
ne înconjoară, de creaţia lui Dumnezeu, de biserica lui Hristos,
care este corabia ce ne poartă spre limanul cel lin prin marea
înviforată a acestei vieţi şi de oamenii care au lucrat pentru
Dumnezeu şi prin ceea ce am făcut, au dobândit veşnicia.

Pr. Constantin MĂNESCU-HUREZI

GHEORGHE GHERONTIE- ZUGRAV ŞI COMPOZITOR

Secolul al XIX-lea reprezintă o etapă cu totul nouă în pictura
religioasă la romăni. Între ultimii zugravi din a doua

jumătate a secolului al XIX-lea, care au practicat tehnica zugrăvelii
,,pe verde”, adică în frescă se află şi zugravul Gheorghe. S-a născut
în anul 1807 în satul  Bogdăneşti  judeţul  Vălcea la 10 km sud- est
de Mănăstirea Cozia. Tatăl său de meserie era tot zugrav. De mic a
fost dus în Mănăstirea Cozia, în timpul egumenului Nectarie
Rîmniceanu ,,din a cărui mănă au primit şi scofie închinîndu-mă
cinului călugăresc”. ( Prof.V.Brătulescu ,, Zugravul cîntăreţ
Gheorghe Gherontie’’, în revista ,, Mitropolia Olteniei”, nr.1-2,
Craiova, 1962 p.25).

Aici a fost încredinţat părintelui Metodie  de însăşi mama sa. Se
dorea de la el iniţierea în arta zugrăvitului, dar el a învăţat şi arta
căntării practicată de mulţi monahi ai mănăstirii. Demonstrănd
calităţi multiple, el va fi învăţat muzica bisericească cu Ierodiaconul
Chesarie. La Mănăstirea Cozia funcţiona la acea vreme, şcoala de
zugravi întemeiată şi  condusă de dascălul de zugravi Ioan sub
îndrumarea episcopului Filaret  al Rîmnicului- Noului Severin .(
Prof.V. Brătulescu,, Zugravii din Bucureşti’’ , în revista ,,Glasul
Bisericii”, an XVII, nr.10/1958, p.990). Roadele acestei şcoli se văd
deja la începutul  anului 1830 cănd Gheorghe pictează un tablou

care îl înfăţişează pe Barbu Craiovescul plecănd la Mănăstire să se
călugărească. Pe pănză se citeşte textul următor: ,,Această muşama
s-au scris după cea veche prin osîrdia Sfinţiei sale părintelui chyr
Gavriil-egum. Sf.m-re Bistriţa 1830<De fratele Gheorghe, zugrav
ot Cozia.1830.Octom.25>”. Fiind un iscusit zugrav, el este nevoit să
meargă prin mai multe locuri pentru a-şi etala talentul în vechea
tehnică a zugrăvelii ,,pe verde’’, adică în frescă.

În ziua de 18 octombrie 1831, în al 24-lea an al vărstei, iese din
Mănăstirea Cozia şi pleacă la Mănăstirea Bistriţa în apropiere de
Hurezi. În Mănăstirea Bistriţa intră în ziua de 20 octombrie 1831 şi
funcţionează în calitate de căntăreţ, pănă în anul 1838, cănd iese şi
din această mănăstire ,,cu tot calabalîcul”, se duce la Caracal  pentru
zugrăvirea unei biserici, şi dă la şcoală pe fiul său Ghiorghiţă, adus
de la Boiţa din Transilvania pe 12 aprilie 1838. Aceasta înseamnă că
în jurul anului 1831, fratele Gheorghe a mai dat o raită prin lume,
cu care prilej se va fi şi însurat, după care apoi şi desigur în
înţelegere cu soţia sa se va fi întors la mănăstire, de data asta la
Bistriţa.

Intră în asociaţie cu zugravii din Piteşti, Voicu şi Petre pictănd
icoane şi biserici.

În anul 1834, îl întălnim zugrăvind biserica mănăstirii Vieroşi
lăngă Piteşti. Anul următor , realizează 2 icoane , una cu chipul Sf.
Ioan  iar cealaltă cu chipul Sf. Nicolae pe care le dăruieşte Schitului

Păpuşa de lăngă mănăstirea Bistriţa. Pe icoana Sf.Nicolae este scris:
,,Aceste sfinte icoane a sfîntului Nicolae şi a sfîntului Ioan cea din
strana dreaptă, le-am zugrăvit eu Gheorghe zograf, cu cheltuiala
mea şi le-am dăruit sfintei biserici Păpuşa, unde să prăznueşte ( hra-
mul) sfîntului Nicolae Decapolitul. Anul 1835.Noiembrie 4”. (
Prof.V. Brătulescu ,, Zugravul căntăreţ Gheorghe Gherontie”, în
revista ,,Mitropolia Olteniei”, nr.1-2, Craiova, 1962 ,p.27). La 15
martie 1838, îl găsim  semnănd contractul pentru zugrăvirea
Bisericii Domneşti din Caracal cu hramul ,,Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului”. Nu începe însă lucrarea aici, pentru că la 1 mai
1838  lucrează ,,pe verde” biserica din Buda, în apropierea oraşului
Rm.Vălcea, a lui Nectarie Cozianul. Aici i se îmbolnăveşte ucenicul
Cristache, pe care este nevoit să-l ducă înapoi la părinţii săi din
Caracal, unde ucenicul moare. Chemat în judecată de părinţii
copilului,  trebuie să plătească părinţilor ucenicului Cristache, suma
de lei 400, drept despăgubire . ( Prof.V. Brătulescu ,,Zugravul
căntăreţ Gheorghe Gherontie”, în revista ,,Mitropolia Olteniei”,
nr.1-2, Craiova, 1962 , p.26).

La cererea mitropolitului Neofit, după vizita mănăstirilor de
peste Olt, în 18 octombrie 1836 realizează o copie după crucea
răstignirii din vărful Tămpei de la Schitul Crasna, în care apare şi
chipul domnitorului Ţării Romăneşti Matei Basarab ( 1632-1654),
copie ce poartă însemnarea în următoarea formă: ,,La anul 1836 în
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luna octombrie din porunca şi blagoslovenia părintelui Neofit
arhiepiscop”. Despre această copie, Al.Ştefulescu face menţiune în
monografia sa din 1836 asupra Schitului Crasna.

În toamna anului 1839, mai precis la 12 decembrie se tocmeşte
cu Hrisant egumenul Mănăstirii Hurezi, să zugrăvească 3 icoane
împărăteşti şi alte 36 mai mici, precum şi icoanele tămplei bisericii
Mănăstirii Dintr-un lemn, unde Hrisant era epitrop. Fiindu-i apreci-
at şi talentul de a cănta, Hrisant la 16 octombrie 1840  îl angajează
în funcţia de căntăreţ la Mănăstirea Hurezi printr-o scrisoare de la
Craiova care printre altele conţinea: ,,Năstavnicul sfintei mănăstiri
Horezu, către dascălul Gheorghiţă.Îndată după primirea acestei
hărtii te vei aşeza căntăreţ în strana cea mare, în locul sfinţiei sale,
arătaţi lui Chesarie…, urmăndu-se însă la toate datoriile, cu care
este legat print-acest contract, fără cea mai maică abatere, şi
mulţumindu-ţi de slujbă, bez cele hotărăte veţi mai avea şi deosebită
mulţumire.Veţi avea şi blagoslovenia sfinţilor
împăraţi.Hrisant.Hurez”.  În această funcţie el va rămăne pănă la
sfărşitul vieţii, timp în care va lucra cu dăruire profesională la
caligrafierea unui mare număr de manuscrise de o deosebită
frumuseţe, semnate Gheorghe sau Gherontie Zograv. ( Prof. drd
Victor Şapcă ,, Muzicieni psalţi în Oltenia şi contribuţia lor la
romănirea căntărilor bisericeşti” în revista ,,Mitropolia Olteniei”,
Craiova, anul LXIV( 761-764), nr.5-8, mai-august 2012, p.237). La
26 aprilie 1841, împreună cu zugravii Voicu şi Petre din Piteşti,
zugrăvesc  biserica Mănăstirii Dintr-un Lemn iar între 29 oct.-16
nov.1841 Mănăstirea Bucovăţu. Egumenul Hrisant îl cheamă apoi
pentru a începe lucrul la biserica din Troianul din preajma oraşului
Rămnicu Vălcea, ctitoria sa, la 15 iunie 1842, avănd ca ajutor pe
Iulie Neamţul pentru ca la  25 martie 1843, biserica să fie tărnosită.

În anul 1841 se hotărăşte să intre în monahism. Acest moment
este consemnat într-o psaltire descoperită la Mănăstirea Dintr-un
Lemn, tipărită la Rămnic în anul 1879. ,, La anul 1850 decembrie
27, m-a călugărit pe mine Gherontie Zograf”.( Pr.D.Bălaşa
,,Gheorghe Zograful, care în călugărie s-a numit Gherontie”, în

revista ,,Mitropolia Olteniei”, nr.1-2, Craiova, 1967, p.72).
Tunderea în monahism are loc la mănăstirea Bucovăţu la 18 ianuar-
ie 1851, în timpul egumenului Augustin. Soţia sa, al cărui nume
mirean nu-l cunoaştem, a intrat şi ea în monahism la Mănăstirea
Dintr-un Lemn în anul 1854 fiind tunsă în monahism la 3 mai 1857
cu numele de Sofia. Cu  sănătatea şubrezită , în  1862, Gherontie
face un efort deosebit şi ,,reînoieşte” pictura
bolţilor pridvoraşului din faţa bisericii mari a
Mănăstirii Hurezi. Boala i-se agravează însă şi
pleacă la Mănăstirea Dintr-un lemn, unde este
îngrijit de Sofia monahia,fosta lui soţie ,  pănă la
încetarea lui din viaţă în ziua de 7 august 1863.
Este îngropat sub fereastra din latura de nord a
naosului mănăstirii. O piatră de mormănt ,
printr-o inscripţie aminteşte că ,,Aici  odihnesc
oasele încetatului din viaţă părintelui  Gherontie
shimonah, zugrav şi cîntăreţ la  Sfănta Mănăstire
Horez, 1863, august 7” . (Pr. D. Bălaşa
,,Gheorghe Zograful, care în călugărie s-a numit
Gherontie”, în revista ,,Mitropolia Olteniei”,
nr.1-2, Craiova, 1967, p.73 ) .

Din biografia sa rezultă că a fost un bun
,,zograf’’,un bun copist de manuscrise psaltice,
traducător de căntări bisericeşti din limba greacă
şi chiar compozitor. Puţine informaţii se cunosc
însă despre activitatea sa de muzician. Se cunosc
pănă în prezent 5 manuscrise psaltice alcătuite
de Gheorghe Gherontie. Trei dintre ele se găsesc la Biblioteca
Academiei Romăne, unul la Muzeul Arhiepiscopiei Rămnicului, şi
altul la Mănăstirea Polovragi.  Alături de Anton Pann ale cărui man-
uscrise păstrate în mănăstirile din Oltenia impresionează prin număr
şi frumuseţe, Gheorghe Gherontie prin cele cinci manuscrise se
prezintă ca unul dintre cei mai însemnaţi copişti de manuscrise
psaltice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

În ceea ce priveşte icoanele pictate, descoperite în judeţele
Vălcea şi Gorj, acestea  sunt semnate ,, Gheorghe zogravul” sau
,,Gherontie zogravul”. Se cunosc astfel  următoarele icoane: La
Biserica ,,Sf.Gheorghe” Rm.Vălcea, o icoană cu două feţe ( pe o
faţă Sf.Grigore şi Sf.Nicolae ( 1853), iar pe faţa a II-a ,, Invierea lui
Iisus” în stil apusean ( 4 ian.1854); încă două icoane la Mănăstirea

Sărăcineşti Vălcea ( semnate cu numele
călugăresc Gherontie), icoana Sf Dimitrie la
Biserica ,,Toţi Sfinţii” Rm.Vălcea ( 16 noiem-
brie 1846), icoana Sf. Nicolae la Mănăstirea
Polovragi .

Despre tehnica zugrăvelii ,,pe fresco”
practicată în decursul vieţii, Gheorghe
consemnează totul  în caietul de zugravi intitu-
lat ,,Pentru vopselile icoanelor naturale şi cum
să lucrezi pă pînză cu ulei” caiet datat 1835.
Manuscrisul a fost legat la 12 ianuarie 1842, în
prezent fiind asupra arhitectului radu Petrescu
, fiul pictorului Costin Petrescu.  O con-
semnare  vine să evoce taina meşteşugului
zugrăvelii practicat de acest călugăr vălcean  în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea:
,,Această carte ce să numeşte erminie,
învăţătură pentru meşteşugul zugrăvii a fost a
mea Gheorghie zograf şi am dăruit-o dum-
nealui chir Voicului zugraf din oraşul Piteşti.

Şi ca să fie ştiut am scris aicea iscălindu-mi şi numele meu, spre
aducere aminte şi ca să nu-l supere nimeni fiind că din toată inima
i-am dăruit-o, 1842.Gheorghie zograf şi cîntăreţ mînăstirea
Horezul”. ( Prof.V. Brătulescu ,,Zugravul căntăreţ Gheorghe
Gherontie”, în revista ,,Mitropolia Olteniei’’, nr.1-2, Craiova, 1962,
p.35).

RECURS LA CULTURĂ – DUMITRU DRĂGHICESCU
Spaţiul în care ne naştem ne va defini pentru totdeauna persona-

litatea şi va adăposti o memorabilă poveste a momentului din
care am plecat spre a ne împlini destinul. Localitatea Măciuca se leagă
inevitabil de numele Dumitru Drăghicescu(1875-1945), un nume care
poartă rezonanţele melodioase ale unui suflet nobil, preocupat de
cultură. Personalitate marcantă a culturii româneşti, Dumitru
Drăghicescu nu s-a bucurat totuşi, de notorietatea pe care ar fi meritat-
o pe deplin. Cu siguranţă că explicaţia o regăsim in contextul socio -
politic contemporan diplomatului, filosofului, sociologului, politicianu-
lui Dumitru Drăghicescu.

Faptul că acest om de cultură a fost pus în umbră s-a datorat in pri-
mul rând, caracterului ideologic al operei sale, care nu convenea filoso-
fiei marxiste, filosofie en vogue în acea perioadă comunistă. Aşadar, am
considerat de bun augur, un articol dedicat acestei figuri emblematice a
spiritualităţii româneşti. Reactualizarea unei asemenea personalităţi în
conştiinţa culturală reprezintă în fond, un act de reverenţă în faţa unei
pagini memorabile de istorie culturală românească.

Traseul educaţional al lui Dumitru Drăghicescu reflectă preocupa-
rea permanentă şi riguroasă pentru actul instructive-educativ, oglindind
pasiunea neînfrânată pentru carte. După absolvirea şcolii primare din
comuna Măciuca, a urmat studiile liceale la Craiova, unde l-a avut ca
profesor pe George Constantinescu, cel care va avea o influenţă
incontestabilă în orientarea spre sociologie a viitorului om de cultură,
Dumitru Drăghicescu. A urmat studii în  Drept si Filosofie la Bucureşti,
continuându-şi traseul formativ în Franţa. Aici, Dumitru
Drăghicescu(împreună cu Nicolae Titulescu şi I. G. Duca, cu studenţi
sârbi şi bulgari) va pune bazele unei societăţi intitulate Union des pays
Danubiens, promovând interesele naţionale ale ţărilor lor. Acest aspect
arată o trăsătură esenţială a viitorului sociolog, şi anume preocuparea
pentru starea poporului român.

A obţinut doctoratul în sociologie, în anul 1904, cu lucrarea
intitulată Despre rolul individului în determinismul social, fiind primul
român cu studii complete de sociologie. După întoarcerea în ţară, a fost
conferenţiar la catedra de Sociologie din cadrul Universităţii din
Bucureşti(1905-1910).

Lucrările dedicate studiului sociologic publicate în Franţa atestă
spiritul inovator în acest domeniu, Dumitru Drăghicescu având ca teme
centrale, analiza raportului dintre realitatea socială şi determinismul
biologic şi depistarea substratului primordial al existenţei sociale.
Observăm aşadar, o cercetare sociologică interesantă, ce urmăreşte o
analiză a psihologiei umane, ţinând cont de factorii esenţiali care con-
tribuie la conturarea personalităţii. Le probleme du déterminisme social
(1903), Du rôle de l’individu dans le détermi-nisme social (1904), Le
probleme de la conscience. Etude psycho-sociologique (1907), L’idéal
créateur. Essai psycho-sociologique sur l’évolution sociale (1914) sunt
lucrări importante, ce îl înfăţişează pe sociologul Dumitru Drăghicescu
în ipostaza de reformator al acestui domeniu. Ideile sale tind spre o
analiză sociologică determinată de factorii psihologici, depăşind astfel,
doctrina lui Durkheim sau pe cea a lui Gabriel Tarde.

Lucrarea cea mai importantă a lui Dumitru Drăghicescu rămane cu
siguranţă, Din psihologia poporului român (1907), o lucrare în care ne
sunt prezentate elementele sociale, psihologice şi culturale care dau
specificitatea poporului român. Cercetatorul restabileşte caracteristicile
românilor, printr-un studiu care are în vedere nu numai aspectul socio-
psihologic, cât şi factorul istoric. În viziunea cercetătorului, axa istorică
poate determina schimbări ale caracterului unui popor, factorul istoric
suprapunându-se în acest sens, peste elemental ereditar al unei
colectivităţi etnice. Dumitru Drăghicescu este raţional, lucid, obiectiv
în analiza psihologiei românilor, subliniind acel caracter contrastant,
specific unui spaţiu aflat la confluenţa dintre Occident şi Orient. Si cu

toate acestea, omul de ştiinţă consideră că valorile culturale ale poporu-
lui român sunt incontestabile, fiind oglinda străvezie a unui popor preo-
cupat de bogăţia spirituală.

Cu toate că a avut atâtea merite ştiinţifice, Dumitru Drăghicescu nu
s-a putut bucura în timpul vieţii de meritele care i s-ar fi cuvenit.
Doctrina ideologică sau caracterul justiţiar irita spiritele autoritare ale
epocii, personalitatea sa fiind ţinută în umbră. În domeniul politicii,
Dumitru Drăghicescu s-a remarcat prin atitudinea energică şi spiritul
hotărât, apărând interesele românilor din ipostaza de senator al
judeţului Vâlcea. In 1918, Dumitru Drăghicescu a pledat cauza Unirii
la Paris, atrăgând stima şi admiraţia lui I. Gh. Duca(ministru al
Instructiunii şi Cultelor). Mai mult de atât, sociologul român a fost
primul ambasador al României într-o ţară latino-americană(Mexic),
activitatea sa diplomatică în cadrul Ligii Naţiunilor fiind una de
importanţă majoră. 

Am făcut acest popas în filele istoriei culturale româneşti, având
certitudinea că antidotul perfect pentru starea aceasta de amorţire
spirituală a tinerei generaţii,  îl constituie reactualizarea valorilor cultur-
ale româneşti. Mai mult de atât, am resimţit inconştient, o motivaţie
intrinsecă de a readuce in planul conştiinţei moderne, imaginea omului
de cultură Dumitru Drăghicescu, vâlcean de origine, născut în comuna
Măciuca, localitate în care mi-am început în urmă cu şase ani, timid, dar
sigur, activitatea didactică. Cu o deosebită stimă, mi-am întors privirea
spre nobila umbră a lui Dumitru Drăghicescu, o umbră care veghează
atent asupra  meleagurilor comunei Măciuca.                    

(Bibliografie la redacţie)

Prof. dr. Mihaela RĂDULESCU (Liceul Teoretic
Măciuca)

LA MULŢI ANI, DR. ING. GEORGE CONDEI 

Absolvent al Institutului Agromomic “Nicolae Bălcescu”,
Bucureşti, Facultatea de Horticultură, promoţia 1956, doc-

tor în Agronomie, din anul 1979, cu teza ”Cercetări privind nutriţia
minerală cu azot a viţei de vie şi fretilizarea raţională cu acest ele-
ment “. Membru al Academiei Agricole şi Silvice (1991), membru
în Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV); membru în
Societatea Română de Horticiltură (SRH); membru  în Grupul
Polifenolic (Franţa); membru ISTRO (Danemarca, Filiala
România); cercetător  şi inventator...

Analizând domeniile  de cercetare în care dr. George Condei şi-
a desfăşurat activitatea, enumerăm: ecologia viticolă, agrochimia şi
diagnoza foliară, tehnologie viticulă; tehnica expermentală şi statis-
tica biologică; genetica şi ameliorarea viţei de vie.

A realizat: Sisteme integrate de întreţinere a solului şi a combat-
erea buruienilor din vii (1991),  Organizarea agrochimică a relaţiei

sol-viţă de vie prin elaborarea tabelelor şi nomogramelor agrochim-
ice (1992)...

Dr. George Condei s-a născut în Drăgăşani la 20 octombrie
1933, unde urmează cursurile primare şi gimnaziale, liceale. După
absolvirea Facultăţii se angajează la Staţiunea de Cercetări Viticole
Drăgăşani ca cercetător ştiinţific şi parcurge toate gradele din cerc-
etare îndeplinind şi funcţii ştiinţifice.

În decursul anilor a desfăşurat activităţi în diverse domenii, dar
toate cu legături strânse cu viticultura (lat. vitis - viţă de vie şi
cultură), sector agricol care cuprinde  cultura viţei de vie şi produc-
erea materialului săditor, care asigură materia primă pentru produc-
erea vinului şi necesarul de struguri  pentru consum. Pe baza
cunoaşterii însuşirilor agrobiolgice a soiurilor viţei de vie, viticul-
tura stabileşte metodele practice pentru obţinerea recoltelor mari de
bună calitate.

Este demnă de  menţionat activitatea desfăşurată de cercetătorul
ştiinţific George Condei, în perioada de la absolvirea facultăţii şi

până la pensionare, în anul 1998, după o activitate neîntreruptă de
42 ani, şi, când după pensionare la nivel de oraş Drăgăşani şi la
nivel de ţară i-a fost valorificată experienţa ştiinţifică acumulată. A
trecut în urma examenelor susţinute prin toate stadiile de cercetător
ştiinţific: 1956-1962 - cercetător ştiinţific gradul III şi gradul II, I în
anii 1962-1998. Şef de laborator în anii 1970-1974; secretar
ştiinţific între 1965-1995. De menţionat că după pensionaare în
perioada 1999-2002 a participat la realizarea la nivel de ţară a
proiectului ASAS “Orizont 2000”, în aceeaşi perioadă desfăşurâd
activitate didactică universitară, predând cursul de “Ecologie şi
protecţia mediului”la Universitatea “Biotera”-Bucureşti. 

Despre activitatea posterioară pensionării, reamnitim TEMATI-
CA DE AVANGARDĂ pentru perioada 2007-2010 şi, după această
perioadă, până în anul 2020 a cercetării ştiinţifice din viticultura
ecologică de calitate, fenomen care are la bază dezvoltarea durabilă
a viticulturii româneşti ,,în conceptul ecologic, de protecţie a medi-
ului ambiant şi de obţinere a produselor vini-vinicole panagene de
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înaltă calitate.  În acest context, prioritate pentru perioada de ader-
are a României la Uniunea Europeană a avut tematica sus
menţionată  în care a fost cuprinse teme de mare importanţă practică
şi ştiinţifică pentru refacerea patrimoniului viticol  şi vinicol din ţara
noastră, din care menţionăm:

1. Ameliorarea genetică şi selectivă a soiurilor româneşti cum ar
fi soiul Victoria pentru struguri de masă şi Tămâioasa Românească
de Drăgăşani, Feteasca albă, Feteasca neagră pentru vinuri DOC-IC
în podgoriile şi centrele viticole ale Piemontului Getic.

2. Salvgardarea biodiversităţii varietale, stoparea dispariţiei
grasităţii cvasicompletă a soiurilor vinifere autohtone şi locale din
zona danubiano-carpaticogetică,cum sunt Cârloganca,  Braghina,
Deina, Roşioara, Slaviţa, Teişor timpuriu, Alunita Albă, Seina Albă,
Coarnă neagră, Razachie etc.

3. Participarea Staţiunii de Cercetari Viticole Drăgăşani la
realizarea proiectelor  internaţionale de ameliorare genetică şi
selectivă a soiurilor performante (Victoria -Italia), pentru strugurii
de masă Bari, Rauşedo - Italia, şi Vitrohelas - Grecia.

4. Multiplicarea rapidă a soiurilor noi de masă stafide şi vin

(Victoria, Călina, Novac,  Negru de Drăgăşani, Alutus,Vilarom), în
vederea înfiinţării noilor plantaţii.

5. Perfecţionarea metodelor autentice de cercetare a solului,
plantei, strugurilor şi vinurilor din domeniul Agrochimiei, fiziolog-
ic, biochimic, microbiologic.

6. Elaborarea tehnologiilor de cultură a solurilor vinifere pentru
masă, stafide, sucuri, vinuri şi distilate în vederea obţinerii pro-
duselor vinivinicole, ecologice sau biologice prin promovarea con-
ceptului de “Integralitate cu accent pe mijlocul biologic ».

7. Împlementarea în viticulture Olteniei a metodeleor de
viticiltură mediteraniană sau saxonă.în podgoriile din centrele viti-
cole C2 şi respectiv CIA (harta viticolă UE) odată cu aderarea la
Uniunea Europeană.

Reactualizarea vechiului centru viticol medieval-Jiblea-
Călimăneşti şi includerea în traseul turistic subcarpatuc getic-
Tizmana-Dobriţa-Tg.Jiu-Horezu-Călimăneşti-Cutrea de Argeş-

Câmpulung Muşcel-Voineşti.

Pentru activitatea desfăşurată i-au fost recunoscute meritele şi
eforturile fiind decorat cu Ordinele Consiliului de Stat:Meritul

Ştiinţific şi Meritul Agricol. A primit diplome de onoare
ASAS(Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice), SRH (Societatea
Română de Horticultură), diplome de excelenţă din partea
Universităţii Craiova, Universităţii “Biotera”şi a Forumului
Cultural al Râmnicului. A activat ca membru în diferite organisme
profesionale: membru correspondent ASAS, membru al ONVV,
membru al SRH, membru în grupul Polifenolic (Franţa), membru
ISTRO (Danemarca,filiala România). Ca om de ştiinţă George
Condei a făcut numeroase specializări, documentări şi cursuri de
specializare şi perfecţionare: Montpellier, Colmar, Bordeaux,
Anvers, centre de referinţe viticole. Pentru cunoştiinţele şi
experienţa din domeniul viticulturii a fost invitat la prestigioase
manifestări ştiinţifice internaţionale din Bulgaria, Polonia, Franţa,
România. A publicat ”Cultura plantelor (agricultura)(1967):în
colaborare:Tabele şi nomograme agrochimice(1982),şi a participat
la scrierea Monografiei Oraşului Drăgăşani. Dr. ing. George Condei
este un continuator al personalităţilor naţionale şi internaşionale
vuticole,având un mare merit în acţiunea de aducere a acestora în
actualitatea românească.

CRONICA ARHIEPISCOPIEI RÂMNICULUI

Părintele Nicolae Moga este autorul unei cronici a
Arhiepiscopiei Râmnicului, de mare valoare pentru

cercetătorii în domeniu şi umple un gol în literatura de speciali-
tate. Lucrarea a apărut cu binecuvântarea Înalpresfinţitului
Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, la Editura Rotipo, Iaşi,
460 pag. Cartea reprezintă, de fapt, a 15 a apariţie editorială
semnată de părintele N. Moga şi se înscrie pe linia cercetărilor
istorice care în toate lucrările sale se observă acribia analistului
în faţa documentului. Autorul cunoscut pentru preocupările sale
istoriografice, prezintă în urma investigaţiilor făcute, eveni-
mente şi fapte care au infuienţat viaţa unei parohii, comunităţi
sau a arhiepiscopiei. În prefaţa lucrării 

Înaltpresfinţitul Gherasim precizează că autorul « a
îmbogăţit tezaurul de spiritualitate vâlcean, prin această
lucrare, care devine un instrument de lucru pentru cei care
doresc să alcătuiască monografia bisericii parohiale din acest

spaţiu sacru » pag. 9.
Genul acesta de lucrare, după cum este plăsmuită de

părintele, presupune mult curaj, pricepere, pasiune, cultură vastă
pentru a aşeza datele, într-o ordine atât cronologică cât şi logică.
Ni se pare lăudabilă această iniţiativă de a reuni, pentru prima
dată în paginile unui singur volum, date istorice legate de viaţa
religios-morală a creştinilor din Vâlcea, fiind un îndreptar adre-
sat tuturor celor care se apleacă cu drag spre buchisirea întorto-
cheatelor taine ale istoriei. Sunt amintiţi toţi episcopii
Râmnicului, preoţi slujitori care s-au evidenţiat prin ctitoririi de
biserici sau acte de cultură, tipărirea cărţilor bisericeşti, eveni-
mente şi fapte importante care au marcat istoria acestei eparhii.

Parcurgând paginele acestei cronici, observăm intervenţia
Lui Dumnezeu în istorie, ceea ce pune în lumină credinţa
neşovăielnică în actul profund al Revelaţiei divine. Se vede cum
lucrează mâna Lui Dumnezeu şi voinţa Sa în afirmarea credinţei
străbune pe aceste locuri, binecuvântate de Creator. Prin această
lucrare de benedictin, se desprinde şi un alt aspect, anume acela

al răspunsului uman spre veşnicie, de unde şi însemnarea istori-
cului nostru, a atâtor date de construiri de biserici, pe o perioadă
de peste o jumătate de mileniu. Sunt consemnate multe nume din
cronica sfinţeniei, evenimente şi fapte care fac din Vâlcea unul
din centrele de spiritualitate ale neamului nostru. « Numai acolo
unde este spiritualitate, este şi istorie » spunea Vasile Pârvan, iar
lucru acesta se poate vedea cu prisosinţă la Vâlcea. Biserica
Ortodoxă Română a fost denumită de către poetul Mihail
Eminescu « mama poporului român », iar din această
perspectivă, ea îşi desfăşoară misiunea între nimbul ei divin şi
coroana de spini în această lume.

Peste ani, nimeni din cei care se vor ocupa de istoria
Arhiepiscopiei Râmnicului, nu va putea ignora această lucrare,
care va fi un izvor istoric preţios şi care este un instrument de
excepţie în lucrarea oricărui om de cultură şi nu numai, pe care
autorul ni-l pune la îndemână, fapt pentru care îi suntem
recunoscători.

Maria Magdalena BUDEANU

RECENT, 30 OCTOMBRIE 2013, TICĂ
POENARU, DIN ŞIRINEASA, A PLECAT DIN-
TRE NOI. CÎND A MURIT, UN PORUMBEL
S-A ACIUIAT LA EL, ÎN OGRADĂ, A STAT
TREI ZILE, LA ÎNSOŢIT PÂNĂ LA GROAPĂ,
DUPĂ CARE A DISPĂRUT...

TICĂ POENARU

Ideea de a avea un spaţiu expoziţional în care să fie etalate
creaţiile reprezentative ale olarilor   horezeni este, proba-

bil, foarte veche. Ca să nu mai vorbim de atâtea şi atâtea alte
produse ale meşteşugurilor artistice tradiţionale din zonă, despre
care, oameni vizionari au înţeles de-a lungul timpului că trebuie
strânse şi conservate. La nivel naţional această muncă începe de
mai multă vreme, fiind cunoscute încă din secolul al XIX-lea, în
Bucureşti, un „Muzeu al antichităţilor”, cu o secţie de artă
tradiţională şi o fundaţie regală, „Carol I” care se ocupau de
aceste lucruri . Trebuie menţionat aici neapărat numele lui
Alexandru Tzigara–Samurcaş, printre primii savanţi români,
cercetători ai  tărâmului artelor tradiţionale româneşti şi ai
muzeologiei, primul director şi întemeietorul, în 1906 al
„Muzeului etnografic, de artă naţională, artă decorativă şi artă
industrială”. În 1912, se pune piatra de temelie a unui local nou
(la insistenţele d-lui ministru Spiru Haret), pe Şoseaua Kiseleff,
la numărul 3. Proiectul este întocmit de arhitectul Nicolae
Ghika-Budeşti în stil neoromânesc, stil instaurat de Ion Mincu,
la rândul său întemeietor de şcoală de arhitectură românească.
Clădirea este monument de arhitectură, stilul neoromânesc
bazîndu-se pe elemente brâncoveneşti, cu dispunere a incintelor
în stil monastic, cu zidărie aparentă din cărămidă roşie, arcade
cu elemente traforate, foişorul amintind de clopotniţele vechilor

mânăstiri. Insist asupra acestor amănunte pentru că sunt foarte
importante pentru noi, vâlcenii şi pentru horezeni în special pen-
tru că toate aceste particularităţi constructive se găsesc din plin
în construcţia incintei Mânăstirii Hurezi, unul din locurile în

care geniul lui Ion Mincu s-a inspirat. Muzeul stăpâneşte acest
local până la venirea comuniştilor care îl transformă în 1948 în
muzeul Partidului Comunist Român (cu diferite alte  denumiri
de-a lungul timpului: Muzeul Lenin - Stalin, Muzeul Lenin...).
Clădirea revine la scopurile iniţiale abia în 1990, sub  denumirea
de „Muzeul Ţăranului Român”. Aici trebuie amintite numele
pionilor principali în reedificarea acestui important aşezământ:
Andrei Pleşu ( ministrul culturii în acel moment) şi  Horia
Bernea (artist plastic, om de cultură şi primul director postcomu-
nist al muzeului) .

Îmi cer scuze pentru lunga divagaţie de mai sus, dar, toată
acestă introducere ne ajută să înţelegem cu câtă greutate, cât
timp, câtă răbdare şi trudă s-au alocat pentru înfăptuirea unui act
cultural elementar: protejarea patrimoniului cultural al
românilor. Cât de greu se pot coagula acele forţe care, de-a lun-
gul timpului, să poată pune câte o cărămidă în această zidire

În episodul viitor ne vom apropia efectiv de obiectivul seri-
alului nostru : ceramica de Hurez. Nu ştim dacă în momentul de
faţă mai sunt persoane în viaţă care să îşi amintească momentul
şi omul care a avut iniţiativa primei colecţii de ceramică a
„Casei de cultură” din oraş şi cum s-a realizat aceasta. Ştim doar
că, în anul 1974, ea număra 150 de piese ale olarilor localnici...

Dar, despre acestea, în episodul viitor...

Cristian SIMA
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ROTARY CLUB RÂMNICU VÂLCEA-COZIA
VERNISAJUL TABEREI DE PICTURĂ 

Pe 16 10 13 în holul central al Bibliotecii Judeţene a avut
loc un vernisaj de pictură organizat de Rotary Club

Râmnicu Vâlcea - Cozia cu lucrări executate în tabăra organizată
de acelaşi club, în prima parte a lunii octombrie, în spaţiul miri-
fic al Văii Lotrului. Vernisajul, la care au participat numeroşi
oameni de cultură, şi practicanţi de meserii liberale, a fost
deschis de Marian Stănciucu împreună cu Magda Mocanu şi
Luiza Rădulescu Pintilie...

Marian Stănciucu: În fiecare an sunt invitat la Festivalul de
teatru de la Sibiu, şi, într-o convorbire cu primarul am zis aşa:
voi faceţi mereu ceva...uitaţi-vă şi înspre noi că sunteţi aproape.
Ce să fac? a zis, uite eu am un director de teatru, al festivalului;
nu pot să ţi-l dau, faceţi şi voi într-un fel... Altădată vorbeam cu
cineva!...câte evenimente pot să scoată lumea din casă?
Expoziţia de pictură este apanajul oamenilor de artă, şi este o
chestie închisă! Dar eu nu cred că este aşa. Oamenii ies din casă,
vin la expoziţie şi se întâlnesc cu frumosul; se întâlnesc cu opera
de artă, cu oamenii de artă; ...şi cresc şi ei, în interior! evoluează!
Încercăm şi noi să facem ceva, să nu fim o umbră a acestora, să
evoluăm! E o provocare, care, iată, merge, şi ne gândim să spri-
jinim şi anul viitor o nouă ediţie a taberei...Magda m-a provocat
mult mai mult, spunându-mi că ar putea organiza o expoziţie
internaţională!...cred că o cunoaşteţi toţi; este fostul guvernator
al anilor 2008-2009! Avem printre noi pe invitata Magdei, Luiza
Rădulescu Pintilie, care este redactorul şef al celui mai citit ziar
din Prahova, ziarul „Prahova”.

Luiza Rădulescu Pintilie: Credem că artiştilor le-ar fi mai
bine să vizităm această expoziţie fără nici un fel de
introducere...cum şi dumneavoastră, rotarienilor vă face  bine să
organizaţi aceste lucruri fiindcă ele sunt deasupra cuvintelor...Şi
mie mi-ar fi mult mai simplu să scriu decât să vorbesc acum, dar
am considerat de datoria jurnalistului să spună lucrurile care pot
să schimbe ceva...Într-o perioadă ca aceasta, în care şi vremea,

şi vremurile, sunt total neaşezate, cu atât mai potri-
vite sunt lucrurile ce ţin de cultură. Pot să vă spun, cu
certitudine, că în România sunt oameni talentaţi, care
pot face prin meseria lor ca şi vremea, şi vremurile,
să ni se pară altfel...Tot ca o certitudine pot să vă spun
că există oameni de afaceri care pot să susţină aceşti
artişti, şi care pot, astfel, măcar moral să ne facă să
depăşim această perioadă de criză...Lucrurile mari,
din capitală, încep cu lucrurile mici din provincie,
trebuie să fiţi siguri de acest lucru, căci şi Ploieştiul
este o provincie, ca şi oraşul dumneavoastră; dar,
adunând provinciile, ele se dovedesc a fi o forţă...

Doamna Magda Mocanu a prezentat un discurs cu
multe realizări din creaţia populară din aceste aşezări
ale subcarpaţilor „de sub pădure”: Bistriţa-Vâlcea,
Câmpulung, Păuşeşti-Măglaşi, şi a încadrat mani-
festarea aferentă taberei ca pe una asupra căreia
rotarienilor vâlceni nu trebuie să le fie ruşine; din
contră, ea, reprezentând un real succes, apoi a acor-
dat diplome de merit unor personalităţi: Dorel
Constantinescu... şi participanţilor la tabără: Adrian
Buzduga Remus, Emil Comşa, Loredana Ioana Ene,
Vasile Sitari, Florin Ferendino, Sterică Bădălan.

Pe Vasile Sitari, din Republica Moldova, îl
cunoştem din alte tabere, din alte expoziţii, am vorbit
despre pictura domniei sale cu alte prilejuri, totuşi,
din cei şase participanţi la această tabără trebuie să-l
remarcăm, din nou, să-i remarcăm tenta cezanniană,
pictorul din fosta Basarabie, fiind un reprezentant al
impresionismului, dominând prin combinaţiile sale,
puternice, de culori...desenul, subzistând prin zona de

separaţie a acestor culori. Sterică Bădălan îl
secondează, doar că în pictura acestiua, culorile se
topesc, cam ca în tehnica acuarelei, creând
senzaţia de mustire a minunatei vegetaţii ale aces-
tor plaiuri care au zăgăduit apele...Adrian
Buzduga Remus surprinde-deplângând  în cele
două tablouri starea frescelor originale  din  bi-
sericile noastre vechi-pictura murală-am spune că
se ia la întrecere cu aceste fresce şi reuşeşte prin
măiastra utilizare a griurilor să redea starea reală,
să atragă atenţia. O lume a griului, din nou
această culoare, împarte în două realitatea satului
românesc între arhitectura sa arhaică, naturalul
mediului înconjurător, şi portocaliul caselor din
lumea nouă...a globalizării... Frumos acest natural
care îşi găseşte locul, deloc vetust, pe pânzele lui
Emil Comşa, vrând parcă să spună că pictura încă
nu a murit, mai există-rezistă în tentaţia ochiului.
Florin Ferendino desenează şi pictează, lucrarea
sa „Valea Lotrului” redând cu măestrie şi simpli-
tate unicitatea estetică a acestor locur, în timp ce
Loredana Ioana Ene vede peisajul încolţit în mre-
jele basmului, feeria şi crearea, recrearea acestei
lumi a muntelui şi pădurii o situează între real şi
ireal, prin vrednicia culorii, frizând marile
plăsmuiri ale picturii suprarealiste...Da, o
expoziţie reuşită, cu tablouri executate în tabără,
în care verdele şi zăgazurile de ape, care se simt
dar nu se văd, domină aşa cum este firesc pe
această Vale a Lotrului, după mulţi, una dintre
cele mai frumoase din ţară şi nu numai... 

M
ar

ia
n 

S
tă

nc
iu

cu
M

ag
da

 M
oc

an
u

L
ui

za
 R

ăd
ul

es
cu

O
an

a 
E

rh
an

Sterică Bădălan,
Toamna la Ciunget

Vasile Sitari,
Peisaj înnorat

Loredana Ioana Ene
Cununa de spini

Florin Ferendino,
Peisaj din Valea Lotrului

Emil Comşa, 
Floarea soarelui

Adrian Buzdugan Remus 
Peisaj limitat


