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OMAGIU LUI VERDI
LA FILARMONICA VÂLCEANĂ
Petre CICHIRDAN

S

ala „Lahovari” a Filarmonicii vâlcene a găzduit luni 23
septembrie 2013 concertul de omagiere a marelui compozitor de operă Giuseppe Verdi de la a cărui naştere se
împlinesc, anul acesta, 200 de ani. Un concert festiv pe care
melomanii vâlceni l-au răsplătit cu vii aplauze mai ales că el a
avut loc pentru a doua oară, de această dată sub bagheta dirijorului nostru vâlcean, Mihail Ştefănescu, după ce în luna ianuarie,
anul curent, aceeaşi orchestră, a Filarmonicii municipale, i-a dat
curs sub bagheta dirijorului italian Orazio Baronello...Probabil,
că Râmnicul, împreună cu instituţia sa filarmonică, a fost primul
oraş din lume care l-a omagiat pe Verdi, atunci. Dar şi de această
dată, nu cunoaştem dacă nu chiar pentru prima dată, orchestra şi
dirijorul vâlcean au susţinut concertul sub forma unei repetiţii
generale la ceea ce avea să se întâmple peste numai două zile,
miercuri 25 septembrie, când în piaţa „George Enescu” din
Bucureşti, Filarmonica vâlceană condusă de Mihail Ştefănescu
se expunea în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”
cu acest concert „Omagiu lui Verdi” în faţa publicului din întreaga lume! Acesta, da, este un mare eveniment pentru care trebuie
aplaudat întreg colectivul Filarmonicii...Dar, despre concertul de
la Festival o să revenim mai târziu.
Programul concertului de luni seara, de la Râmnicu Vâlcea,
cum spuneam, având un program identic cu cel de la Bucureşti,
a cuprins o selecţie din cele mai cunoscute uverturi la operele lui
Giuseppe Verdi, după cum se cunoaşte, fiecare din aceste uverturi, reprezentând o chintesenţă a conţinutului operei respective.
Mihail Ştefănescu a dat interpretării sale o culoare apropiată de
latura lirică a muzicii verdiene, simfonismul şi dramatismul,
intriseci operelor marelui compozitor italian, decurgând mai
apoi din conexiunea secvenţială dirijor-orchestră-partidă de
suflători.
Uvertura la opera „Oberto, Contele de San Bonifacio”,
compusă în 1839, prezintă motivele de esenţă ale acestei opere,
prima semnată de Verdi, şi care este scrisă în tradiţia operei italiene, reprezintă un subiect spumos, de dragoste, cu intrigile
specifice dintre doi ghibelini de prin anul 1228… Un Verdi la
început de drum, dar care transmite ascultătorului tenta

LOVIŞTENE
Maria Magdalena BUDEANU

L

oviştea a fost numită de marele savant Nicolae Iorga o
Românie mică a pământului românesc. Aici se pot
constata cele mai vechi aşezări de oameni.
Localnicii din acest ţinut au fost totdeauna moşneni liberi
strâns legaţi de tot ceea ce a însemnat muntele. Să menţionăm că
de-a lungul timpului, mitropoliţii Ţării Româneşti se intitulau
exarhi ai plaiurilor, iar plai e tot muntele, cu pădurile şi râurile
până sus la gol. Loviştea a fost denumită în documente plaiul
Loviştea», Loviştea de peste Olt , Loviştea etc. Cercetătorii au
ajuns la concluzia că, în începuturi, Oltenia avea o cultură de
munte, ceea ce i-a făcut pe istorici să-i definească pe oamenii
acestui pământ ca: vioi, întreprinzători, gata de luptă ca şi de
ispravă în orice domeniu, iuţi la minte şi iuţi la treabă.
Inteligenţa lor e practică, vorba lor e scurtă, nervoasă… foarte
colorată… O democraţie activă-i deosebeşte cu boierii mici şi
multe, aceştia simţindu-se una cu ţăranii (Barbu Theodorescu).
Periodic, atât în mediul religios cât şi laic, tema Loviştei

dramatică, matură, de mai târziu…Opera lui Verdi este
concepută pentru a înălţa spiritul!
Uvertura la opera „Nabucco”, monumentală, compusă în
1842-în acelaşi an-succes imens la Scala!...Nabuco, rege,
eliberează poporul evreu din Babilon, anul 600 îen. A doua eliberare, după cea din Egipt, a acestui întâi premergător între
popoare, care l-a dat pe Iisus şi
Apostolii săi. Libertatea popoarelor,
sfânt ideal al secolului XIX, secol al
revoluţiilor naţionale. Verdi este
primul chemat. Uvertură maiestoasă,
care anunţă dreptul popoarelor la libertate. Uvertura arată strălucirea lui
Nabuco, care înţelege că Dumnezeu
este unul şi el aparţine poporului
evreu. Se aud acordurile care anunţă
celebrul
cor.
Excepţională
orchestraţie, muzică înălţătoare, în
care orchestra vâlceană şi dirijorul
excelează către calificativul, maxim!
Toţi sunt împreună, muzica este
scrisă în tonalitate simfonică!
Preludiu şi marş la opera „Ernani” cu premiera la „Teatro La
Fenice” - Veneţia, 9 martie 1844. Suntem în anul 1519, în
Spania: dramă cavalerească-poveste de dragoste. Acţiunea
operei se desfăşoară pe spaţii ample...Spania, Germania, Spania.
Se aud preludiile revoluţiilor europene, începe epoca modernă
chiar şi pentru această artă, opera lirică. Anvergura creşte.
Ernani deschide calea spre valoroasele experimente şi noutăţi
ale secolului XIX. Simfonismul capătă valoare, se deschide
calea spre muzica lui Wagner! Pentru melomani remarcăm
cunoscuta cavalcadă din această uvertură, plină de dramatic...
Uvertura la opera “Attila”, premiera la Teatro La Fenice Veneţia, 17 martie 1846. Aquileia (Italia)
şi împrejurimile Romei, anii 452-453.
Regele hunilor, Attila, cucereşte Aquileia,
îl ucide pe conducătorul oraşului şi se
pregăteşte să atace Roma. O poveste de
dragoste între fiica celui ucis şi Attila, care

se sfârşeşte prin uciderea regelui hun. Este ucis chiar de iubita
sa, libertatea poporului fiind mai presus decât dragostea pentru
iubitul hun. În parcurs orchestral, violoncelul - şef de partidă,
parcă sufletul şi vocea iubitei, descrie frumoasa poveste de
dragoste.
Uvertura la opera Rigoletto, cu partida de violoncel solo,
restul fiind în pizzicato, dezvăluie
drama şi comedia, împreună. Apoi
a urmat uvertura la opera Traviata,
în care corzile au încercat şi reuşit
să redea o parte din idilica poveste
de dragoste din romanul „Dama cu
camelii” scrisă de Alexandre
Dumas fiul şi preluată de Verdi
pentru Traviata... Am asistat mai
apoi la dezlănţuirea sonorităţilor
din uvertura la opera „I vespri
siciliani” (vecerniile siciliene acţiune bazată pe datele istorice ale
revoltei siciliene din anul 1282).
Revoltele, toate, sunt simbolizate
precum biciuirile Sfântului Ilie, toate, pornind de la un andante
şi sfârşind cu mult foc. Înălţător! ...Uvertura la opera “Forţa destinului”, compusă în 1874, a avut premiera operei la 10 noiembrie 1862. Locul şi perioada de desfăşurare a acţiunii: Spania şi
Italia la mijlocul secolului al XVIII-lea. O lucrare în care Verdi
atacă problematica filosofică, îmbinată cu o măestrie a
orchestraţiei fără seamăn. Armonie, perfecţiune, tehnică
desăvârşită la interpretare. În ultima secvenţă sonoră a concertului de luni seară a urmat opera operelor lui Verdi, Aida,
uvertură care a răsunat apoteotic în sala Filarmonicii vâlcene.
Am remarcat suflătorii-trompetul! ...celiştii, violoniştii, şi dirijorul fericit că ... „repetiţia generală” a ieşit bine, că miercuri,
peste două zile, la Festivalul Enescu, totul va fi
bine! I-am urat şi noi dirijorului Mihail
Ştefănescu succes la concertul din Piaţa
„George Enescu” cu acest minunat concert
„Omagiu lui Verdi” adus în chiar groapa cu lei
a capitalei muzicii româneşti.

suscită un interes deosebit. Istorici, sociologi, lingvişti, geografi, etnografi au manifestat/manifestă o atenţie constantă pentru
complexitatea sa şi fascinaţia subiectului
ca atare. Un astfel de demers s-a concretizat prin apariţia lucrării părintelui Nicolae
Moga, de la Voineasa, care a adunat
într-un volum mai multe studii ştiinţifice,
articole documentare
despre unele
aspecte ale vieţii oamenilor din acest ţinut
plin de legendă şi istorie, care este
Loviştea. Culegerea se intitulează Loviştene. Studii documentare - Editura
Studis, Iaşi, pag. 116 şi conţine douăzeci de studii. Primul studiu
este dedicat Posadei 1330, locul unde s-a desfăşurat lupta dintre
Basarab, întemeitorul Ţării Româneşti, şi Carol Robert - lupta ar
fi avut loc, susţine autorul, în Loviştea. (pag. 3-12) Urmează
câteva studii dedicate ctitorului schitului Cornet anume boierului Mareş Băjescu, (pag. 12-18), apoi Locuri din Lovişte închinate Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti (pag. 18-27),
Alexandru Odobescu la Schitul Cornet(pag. 27-29). În cuprinsul
cărţii întâlnim medalioane dedicate altor spaţii din acest areal ca:
Însemnări pe cărţile de cult care au aparţinut Parohiei
Voineasa-Vâlcea (pag. 29-34) , Haiducia pe Valea Lotrului (pag.

34-39) , Vama de la Câineni în timpul lui
Constantin Brâncoveanu (pag. 43-46) ,
Pomelnicul bisericii « Buna Vestire » din
Bumbuieşti (pag. 46-52), Biserica veche din
Mălaia (pag. 52-61), Istoria bisericii Brezoi
(pag. 61-67), Biserici şi preoţi din Loviştea în
timpul Primului Război Mondial (pag. 67-75),
Învăţători vâlceni eroi căzuţi la datorie, în timpul Primului Război Mondial (pag. 75-82),
Voineasa la 1921 (pag. 82-88), Moşnenii
Lotrului (pag. 88-91), Din istoricul poştei pe
Valea Oltului (pag. 91-96), Contribuţii la
cunoaşterea preotului de mir, până la a doua
jumătate a sec. al XlX – lea (pag. 96-101), Friederich Schwanz
Haubtmann (1790-1728) şi Loviştea (pag.109-114), Carol Popp
de Szathmary (1812-1887 şi Valea Lotrului (pag. 114-116).
Cartea constituie un monument de popularizare a istoriei
acestei zone, datorită limbajului simplu spre eternizarea acesteia
şi de al cărui trecut glorios autorul este mândru şi fascinat, ceea
ce o dovedeşte printr-o cercetare excepţională, întemeiată pe
izvoare sigure, de arhivă, în multe situaţii inedite.
Autorul, părintele Nicolae Moga, a intrat între personalităţile
dăruite perenităţii. Noi îi datorăm prinosul recunoştiinţei
noastre.

2

CULTURAvâlceană

septembrie 2013

NEAGOE BASARAB
IZVOR DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ
tectorat, în timp ce statele din jur au fost ocupate de marile puteri, îndeosebi de Imperiul Otoman.
Doamna Constanţa Badea a prezentat rezumatul unor
cercetări mai ample referitoare la „Rădăcinile, trunchiul
Basarabesc şi mlădiţele sale”, analizând istoria celor două
ramuri sau familii boereşti desprinse din trunchiul Basarabesc,
şi anume Drăculeştii şi Dăneştii, ruptură care s-a produs odată
cu Mircea cel Bătrân. Din ramura Dăneştilor erau boierii
Craioveşti şi tot din aceeaşi ramură făcea parte Basarab cel
Tânăr, zis Ţepeluş (1477 – 1481; 1481 – 1482) care, dintr-o
legătură nelegitimă cu tânăra boieroaică Neaga din Hotărani,

sârb Ivanko, fratele lui Maxim Brancovici, viitorul Mitropolit
al Ţării Româneşti. După moartea soţului ei, Miliţa se va
retrage în Ardeal, spre a scăpa de creditorii cărora trebuia să le
ub acest generic s-au desfăşurat luni, 30 septembrie
dea bani, unde cere protecţia regelui Vladislav, care-i era rudă.
2013, la Călimăneşti, lucrările unui simpozion cu caracEa a ajuns să-şi îngroape toţi copiii. După moartea voievodului
ter ştiinţific organizat de Forumul Cultural şi de Biblioteca
şi a ultimului fiu, Theodosie, Despina s-a călugărit şi a murit
Orăşenească „A.E. Baconsky” din această localitate, în
răpusă de ciumă, la 30 ianuarie 1554, fiind înmormântată în
parteneriat cu Schitul Ostrov. Sesiunea de comunicări
biserica de la Curtea de Argeş.
ştiinţifice susţinute la acest simpozion, aflat la cea de-a V-a
Preotul Constantin Mănescu a vorbit despre „Caracterul
ediţie, a avut drept scop readucerea în actualitate a
religios al «Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său
personalităţii şi faptelor măreţe ale acestui domn vestit al Ţării
Theodosie»”, operă enciclopedică socotită de Haşdeu „falnic
Româneşti, care a trecut la cele veşnice în ziua de 15 septemmonument de literatură politică, filozofie şi elocvenţă la
brie 1521 şi este cinstit în calendarul creştin-ortodox ca
strămoşii noştri”. Redactate în cei din urmă ani ai domsfânt, cu slujbă şi cu rugăciuni închinate lui, în fiecare
niei lui Neagoe Basarab (1518(19) – 1521), aceste
an, în ziua de 26 septembrie, cu titulatura „Sfântul
Învăţături reprezintă, înainte de toate, un testament ideoVoievod Neagoe Basarab”, fiind cel mai recent canonlogic şi pedagogic, lăsat unei societăţi întregi, nu numai
izat sfânt român, la 8 iulie 2008.
fiului său.
Acest sfânt este foste strâns legat cu sufletul de
Domnul Ovidiu - Mihai Stângă a susţinut comunioraşul Călimăneşti, în special de insula Ostrov, deoarece
carea cu titlul: „Un Basarab pe tronul Muşatinilor.
aici a ctitorit, între anii 1520 – 1521, împreună cu
Controversă Petru Şchiopu”, elucidând, cu argumente
Despina Doamna, soţia sa, biserica Schitului Ostrov, cu
logice şi pe bază de documente, faptul că Petru Şchiopu,
hramul „Naşterea Maicii Domnului”. După pierderea
direct înrudit, atât cu ramura domnitoare a Basarabilor
soţului şi a fiului său, Theodosie într-un răstimp foarte
din Muntenia, cât şi cu cea a Muşatinilor din Moldova,
scurt, Despina Doamna, care va mai trăi încă 33 de ani
este consemnat în istoriografie ca primul din familia
după moartea soţului său, se călugăreşte la acest schit
Pr. Constantin Mănescu, Ovidiu - Mihail Stângă,
Basarabilor care a urcat pe tronul moldovenesc al
sub numele de monahia Platonida.
Fenia Driva, Florinel Constantinescu
Muşatinilor, fiind domn în Moldova de trei ori: iunie
Simpozionul, care a avut ca moderator pe cunoscuta
1574 – 23 noiembrie 1577, 1 ianuarie 1578 – 21 noiemscriitoare Fenia Driva, autoare a multor cărţi despre istova
avea
ca
urmaş
pe
Neagoe
Basarab.
brie
1579,
şi 17 octombrie 1583 – 29 august 1591.
ria localităţii sale şi preşedinte al Forumului Cultural
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La
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de la Radio România şi preot Constantin
acordat o atenţie deosebită
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din
– cuvânt care atestă continuitate”, domnul Mihai Sporiş a arătat
că „Basarab” este un nume care atestă, în primul rând, stabili- ortodoxiei, Neagoe reuşeşte să impună în conştiinţa popoarelor Tesalia, la mănăstirile sârbeşti Uruşedol, Deciani şi Oreşcoviţa.
tatea românească şi că el este valah, adică român, şi nu sud-dunărene ideea că domnii români sunt moştenitorii Bulgaria, Albania, Serbia, Grecia, Turcia, zona Petlagonia
pecenego-cuman, cum au susţinut unii istorici. Mai mult decât tradiţiilor imperiale bizantine de susţinere materială şi de pro- (ceea ce grecii numesc Fyrom), tot spaţiul balcanic şi toate
atât, Basarab este o funcţie care înseamnă rege, deoarece tejare a Bisericilor Ortodoxe dar, mai ales, să nască speranţele aşezămintele sfinte din Ierusalim şi Sinai au beneficiat de daniile în bani şi în obiecte preţioase ale Sfântului Voievod Neagoe
Basarab I (1310 – 1352), înainte de a se urca pe tron, se numea că eliberarea lor va veni din nordul Dunării.
Doamna Ligia Rizea a vorbit „Despre Despina Doamna şi Basarab, ceea ce ne face să afirmăm că „Neagoe a fost
Mihail. În acelaşi timp, Basarab este un cuvânt care atestă continuitatea în şirul domnilor Ţării Româneşti, de la 1310 până la Schitul Ostrov”, numele ei complet fiind Miliţa Despina. După susţinătorul întregii Ortodoxii”, numele său fiind amintit în
15 august 1714, când s-a petrecut moartea martirică a lui cum se ştie, în jurul anului 1504, Neagoe Basarab s-a căsătorit toate lăcaşurile sfinte, spre veşnică pomenire în Împărăţia
Constantin Basarab Brâncoveanu. Ei au făcut tot ce au putut cu frumoasa, energica şi cultivata Despina, care se bucura de o sfinţilor lui Dumnezeu din Ceruri.
pentru a meţine fiinţa neamului, alegând uneori soluţia de pro- descendenţă celebră, deoarece era fiica naturală a despotului

Pr. Constantin MĂNESCU-HUREZI

S

EXPOZIŢIE DE ARTĂ COREEANĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

F

otografii şi tablouri de artă plastică au fost
prezentate în holul Bibliotecii Judeţene
Vâlcea sub genericul „Pace, cooperare şi prietenie
între popoare” cu ocazia unei vizite a delegaţiei
nord coreene condusă de ambasadorul acestei ţări la
Bucureşti, Kim Son Gyong. Mediatorul acestei
întâlniri cu arta şi civilizaţia Republicii Coreea de
Nord a fost Constantin Rotaru, preşedintele
Partidului Alianţa Socialistă.
Expoziţia, alcătuită din tablouri cu fotografii
din Coreea de Nord şi tablouri artistice-fără autori şi
titluri, tehnică de lucru, anul execuţiei-surprinde
prin acurateţea imaginii, perfecţiunea ei, dar am
simţit lipsa legăturii cu realitatea pe care am fi vrut
să o comentăm…
S-P C
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HOREZU A ÎMPLINIT 526 DE ANI DE
ATESTARE DOCUMENTARĂ
Vasile BLIDARU

J

oi, 05 septembrie 2013, Horezu a împlinit 526 de ani de
atestare documentară.
Evenimentul a fost marcat printr-o reuniune festivă a
Consiliului local, în cadrul căreia, două personalităţi de seamă
ale oraşului, diplomatul Lazăr Comănescu, ambasadorul
României în Germania şi prof. dr. Petre Iacob Calistru de la
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor
Babeş" Bucureşti, au fost declaraţi şi li s-a conferit titlul de
„Cetăţean de onoare”, pentru merite deosebite în promovarea
oraşului şi a tradiţiilor sale.
A urmat simpozionul „Horezu – filon de tradiţii şi cultură” la
care au participat personalităţi din viaţa publică locală, profesori, medici, foşti primari, viceprimari şi consilieri locali,
cetăţeni. Simpozionul s-a dorit a fi şi un „sfat al edililor”, fiind
prezenţi foştii primari; Constantinescu Ion, Crăcană Octavia şi
Niţă Gheorghe. Aceştia, în cuvântul lor, au evocat momente din
perioada mandatelor lor, s-au depănat amintiri, au împărtăşit din
experienţa lor în conducerea administraţiei locale, au transmis
mesaje către actuala administraţie, dar şi către tinerii, care, prin
implicarea lor, pot pune noi pietre la temelia dezvoltării oraşului.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa domnului prof. dr.
Nicolae Dinescu, Preşedintele Societăţii Culturale „Anton
Pann” Rm. Vâlcea, care, în stilu-i energic şi de excelent povestitor, a moderat întregul program al simpozionului. În cuvântul
său, a evocat personalităţile importante ale istoriei care s-au
legat de aceste meleaguri; Constantin Brâncoveanu, Ion

Gheorghe Duca, Eugen
Băcescu şi alţii, marile
familii
din
breasla
faimoşilor negustori care
au făcut din Horezu un
important nod comercial
în zona Olteniei de sub
munte.
Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi
promovarea valorilor culturale şi a tradiţiilor locale, domnul
Dinescu Nicolae a înmânat primarului, Fârtat Ilie, un hrisov de
recunoştinţă din partea societăţii culturale pe care o conduce.
Mulţumind pentru aprecieri, edilul oraşului a spus: „Împreună
cu echipa din primărie şi consiliul local, prin tot ceea ce am făcut
şi vom face pentru dezvoltarea oraşului, dovedim respect faţă de
cetăţenii noştri şi pentru cei care vor venii după noi. Am parcurs
un ciclu al unei strategii coerente de dezvoltare, strategie care a
avut la bază o consultare largă a cetăţenilor, urmând să elaborăm
o nouă strategie pentru perioada 2014 – 2020. În următoarele 3
luni, atenţia administraţiei se va îndrepta, cu precădere, asupra
acesteia. S-a dovedit că, printr-o consultare largă a cetăţenilor,
proiectele prind viaţă, sunt acceptate şi sprijinite de populaţie”
În continuarea simpozionului, rând pe rând, vorbitorii, au
evocat importanţa localităţii Horezu în istoria culturală a
judeţului Vâlcea şi a zonei subcarpatice şi a ţării, dovadă fiind
prezenţa pe lista patrimoniului mondial UNESCO a două branduri: Mănăstirea Hurezi şi ceramica de Horezu. Istoricul, Ciocan

Valentin, a făcut o trecere în revistă a istoriei localităţii, preotul,
Mănescu Constantin, a prezentat istoria şi importanţa bibliotecii
lui Constantin Brâncoveanu de la Mănăstirea Hurezi în cultura
românească, profesorul Lăpădătoni Tiberiu a scos în evidenţă
perpetuarea tradiţiilor în spaţiul horezean şi în împrejurimi,
doamna Toma Mirela, directorul Liceului „Constantin
Brâncoveanu” a evocat importanţa structurilor de învăţământ
din Horezu, vechi de peste 150 de ani, în pregătirea şcolară a
tineretului.
În cadrul simpozionului, organizatorii au prezentat o
frumoasă expoziţie de pictură, în foaierul Casei de cultură, fiind
expuse peste 20 de tablouri realizate Ciocan Eugen, un talentat
pictor horezean.
Seara s-a încheiat cu o recepţie oferită de Primăria oraşului
Horezu.
Ilie Fârtat, Tiberiu Lăpădătoni,
Nelu Barbu, George Voica

LA HOREZU, A FOST MARE
SĂRBĂTOARE!
Daniel CARJAN

L

a Horezu, oraşul de unde „Cocoşul” de pe ceramica
populară a dus faima zonei peste mări şi ţări, a fost mare
sărbătoare! Horezenii au sărbătorit împlinirea a 526 de ani de la
atestarea documentară a localităţii.
Autorităţile locale au marcat evenimentul printr-un program
diversificat, desfăşurat pe parcursul a 4 zile, peste 4000 de
locuitori şi turişti luând parte la manifestări culturale, artistice şi
sportive.
În aceste zile, Horezu a avut oaspeţi de seamă; reprezentanţi
ai cluburilor copiilor din 20 de judeţe care au participat la
Festivalul „Cocoşul de Hurez” pentru tineret, Ansamblul de
dansuri populare Kud Grkinja Nis din Serbia, şahişti din
Germania, Serbia şi România care au concurat în cadrul campionatului de şah.
Manifestările au început joi, 05 septembrie, cu şedinţa
festivă a Consiliului local, urmată de simpozionul cu tema
„Horezu – filon de tradiţii şi cultură”, în cadrul căruia a fost
evocată importanţa acestor locuri istorice în cultura românească.
Vineri, 06 septembrie, la biserica Romanii de jos a avut loc
o slujbă religioasă a prăznuire a Sfântului Arhanghel Mihail –
Minunea din Colose. Seara, în asistenţa unui public avizat, la
Casa de cultură din Horezu, profesorul Lăpădătoni Tiberiu de la
Liceul „Constantin Brâncoveanu” şi-a lansat volumul „Drum
spre culmi”, domnia sa fiind la a doua reuşită de acest fel.
În aceeaşi seară, pe scena din centrul oraşului, a urcat
Ansamblul de dansuri Kud Grkinja din Nis – Serbia, care,
printr-o evoluţie de excepţie, a încântat publicul spectator cu
frumuseţea costumelor populare şi măiestria interpreţilor şi a
dansatorilor sârbi. Programul serii s-a încheiat cu un recital de
muzică pop-dance prezentat de Sylvie, evoluţia acesteia fiind
apreciată de tinerii spectatori.
Programul zilei de sâmbătă, 06 septembrie, a început dis de

dimineaţă cu un concert de muzică de fanfară, prezentat de
formaţia „Gabriel Chaborschi” în parcul din centrul oraşului. A
urmat parada portului popular. Echipe şi ansambluri artistice din
oraşul Horezu şi judeţele Olt, Dolj, Teleorman, Cluj, Timiş şi
Bistriţa-Năsăud, au format o coloană a frumuseţii costumelor
populare din zonele pe care le-au reprezentat, străbătând principalele străzi ale oraşului în aplauzele spectatorilor. Apoi, în centrul istoric al oraşului, în cântec de fanfară, tineri şi vârstnici,
împreună cu oficialităţile locale s-a prins într-o horă a bucuriei
şi a unităţii naţionale, creând un moment de profundă emoţie.
La deschiderea oficială a manifestărilor, au fost prezenţi;
Prefectul judeţului Vâlcea, domnul Mircea Nadolu, deputaţii
Cristian Buican, Aurel Vlădoiu şi Romeo Rădulescu, primari din
localităţile judeţului, consilieri judeţeni, personalităţi de la
nivelul oraşului şi judeţului Vâlcea. Aceştia, în cuvântul lor, au
apreciat calitatea programului manifestărilor şi interesul
administraţiei publice pentru dezvoltarea unor asemenea evenimente, au recunoscut contribuţia localităţii Horezu la dezvoltarea turismului în judeţul Vâlcea şi au urat la mulţi ani
locuitorilor şi edililor urbei.
Încheindu-şi evoluţia lor în cadrul Festivalului „Cocoşul de
Hurez” pentru copii, în prezenţa şi aplauzele unui numeros public, câştigătorii au fost premiaţi de Primarul oraşului Horezu,
domnul Ilie Fârtat, copiii primind cu emoţie şi satisfacţie
diplome şi premii în obiecte.
În continuare, primarul, Ilie Fârtat, ajutat de senatorul Daniel
Niţu şi vicepreşedintele Consiliului judeţean Vâlcea, Bogdan
Pistol, a premiat 16 cupluri care şi-au aniversat în acest an Nunta
de aur şi trei tineri care a împlinit vârsta de 18 ani în preajma
zilei de 5 septembrie, ziua atestării documentare a localităţii. Au
urcat pe scenă, în aplauzele publicului şi emoţia rudelor, 16
cupluri reprezentând tot atâtea poveşti de viaţă, toţi emoţionaţi
şi bucuroşi că administraţia publică nu i-a uitat, sunt apreciaţi şi
respectaţi. Un moment înălţător l-a reprezentat premierea celui

mai în vârstă cetăţean al oraşului Horezu, domnul Antonie
Aurel, care, în acest an, a împlinit 99 de ani de viaţă activă şi pe
care ni-l dorim sănătos, să-l sărbătorim mulţi de acum încolo.
Seara, horezenii şi invitaţii lor, au dansat, au cântat şi s-au
bucurat de un frumos spectacol artistic susţinut de interpreţii de
muzică populară, Constantin Enceanu, Petrică Mîţu Stoian,
Niculina Stoican, Ilie Dură şi micuţa şi talentata, Teodora
Tănasie.
Festivităţile zilei s-au încheiat cu superbe jocuri de artificii,
spre bucuria miilor de participanţi.
Ziua de duminică a fost dedicată concursurilor de autobuggy
desfăşurate pe pista special amenajată în punctul Treapt şi a concursurilor de biciclete pe categorii de vârstă, publicul spectator
fiind încântat de măiestria copiilor şi a tinerilor dornici de
aventură şi adrenalină.
Campionatele de fotbal, şah, tenis de câmp şi table care s-au
desfăşurat în perioada 05 – 08 septembrie s-au bucurat de o participare largă din partea publicului, câştigătorilor fiindu-le acordate premii şi diplome.
La încheierea festivităţilor, domnul primar, Fârtat Ilie, ne-a
spus: „Crearea şi dezvoltarea unor asemenea evenimente, conduce la o promovare intensă a turismului în zona depresionară
Horezu, atragerea unui număr din ce în ce mai mare de turişti,
dezvoltarea unor activităţi conexe în domeniul serviciilor. În
acest an, turismul la Horezu, a căpătat tot mai mult interes,
dovadă că structurile de cazare s-au înmulţit, iar în sezon sunt
în totalitate ocupate. Acest fapt ne întăreşte convingerea că,
atunci, când, prin strategia de dezvoltare, s-a optat pentru
această direcţie, nu s-a greşit. Administraţiei publice locale îi
revine obligaţia de a continua promovarea intensă a acestui segment economic şi, poate, în viitorul apropiat, oraşul Horezu să
capete statut de staţiune de interes naţional”

EXPOZIŢIE DE ICOANE LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
G

rupul Cromatic ne-a invitat pe 24 09 13 la expoziţia de
icoane bizantine, pe sticlă, „Spre tine, Doamne”-coordonator Violeta Scrociob, împreună cu: Corina Bedreagă,
Ionela Dumitraşcu, Maria Dumitraşcu, Alina Istocescu, Paul
Stănişor-sculptură, Monalisa Bocăneţ, Violeta şi Andreea
Scrociob, Giulia Tomescu, Mihaela Prodescu, Petruţ Mazilu,
Nadira Mecherel, Mădălina Vătăşescu, Mihai Valentin
Vătăşescu, Andra Florescu, Liviu Dina, Radu Antonie, ultimii
nouă, elevi. Organizatori, Fundaţia Culturală „Antim
Ivireanul” şi Biblioteca Judeţeană...
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DR. IRINA ŞI RADU-GABRIEL DOBRESCU:
„A DOUA OARĂ ÎN JURUL LUMII”
iblioteca Judeţeană din Râmnicu Vâlcea a găzduit pe 13
septembrie 2013 lansarea cărţii de călătorii semnată de
doctorii Irina şi Radu-Gabriel Dobrescu, „A doua oară în jurul
lumii”. Invitat de onoare, la eveniment, a fost preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Ion Cîlea care a deschis festivitatea de lansare, adresând câteva cuvinte celor doi autori...
Ion Cîlea: - Să vorbesc despre doamna şi domnul doctor Irina
şi Radu Dobrescu este mai presus de o plăcere... Capabili de generozitate în a ne învăţa să cunoaştem mai bine lumea sau cum a
fost la începutul acestor noi vremi, să ne ajute în momentele noastre cele mai grele...Şi numai pentru acest gest, de a ne aduce lumea
aici, la Râmnicu Vâlcea, le mulţumim şi le dorim ani buni, plini de
sănătate, pentru a ne bucura şi cu alte jurnale, de călătorii, foarte
plăcute. Încă o dată un sincer La Mulţi Ani!
Ioan Barbu: - Bună seara iubitorilor de carte, bunăseara doamnelor şi domnilor, prieteni ai Irinei şi Radu Dobrescu. ...M-am
aflat de 45 ani în preajma dumnealor şi iată că acum scoatem aceste jurnale, conviins fiind că ele vor rămâne în patrimoniul naţional
şi nu numai...Este foarte greu să ajungi acolo unde au ajuns dumnealor, motiv pentru care materialul prezentat este de o valoare
inestimabilă...Prima carte a fost publuicată în 2009, i-am prefaţat-o, şi acum, după patru ani şi jumătatem, ne aflăm în faţa celei de
a patra cărţi; o să mă refer numai la aceste două, fiindcă ele
reflectă a doua călătorie în jurul lumii...Ei sunt printre puţinii din
lume care au reuşit două călătorii într-un asemenea timp! prima cu
vaporul, a doua, şi cu avionul...Mi se pare că este familia numărul
patru, în lume, care face o asemenea călătorie; ...da, prietenul nostru de la Cluj, Pompiliu Manea, este pe locul 5...Cartea aceasta, a
doua, trebuie să stai o săptămână să o citeşti, să nu mai faci nimuc
altceva, şi să te îmbogăţeşti... Nu-ţi mai trebuie nimic altceva.
Devii mai învăţat, mai cunoscător, nu numai în geagrafie, dar
întratâtea şi atâtea domenii ale civilizaţiei omeneşti...
Anton Miţaru: - Onorată familieDobrescu, onorat auditoriu;
felicit familia Dobrescu pentru ceea ce a a scris atât pentru noi, cât
şi pentru fiii noştri, cât şi pentru viitor! Felicit organizatorii acestui
eveniment. Îl cunosc pe dr. Dobrescu din 1992, când în judeţul
Vâlcea a adus foarte multe ajutoare pentru oamenii spăraci şi, în
special, pentru mânăstiri...De asemeni, vreau să spun că,
referindu-mă la munca sa profesională, pe care o practică cu succes, făcută cu multă pasiune şi responsabilitate, încă mai ajută pe
cei săraci, bolnavi, pe cei care solicită ajutor. Toate acestea, nu
puteau să fie făcute decât alături de soţia sa, Irina Dobrescu, faţă
de care am toată consideraţia. Cunosc că au făcut multe călătorii,
însă, astăzi mă refer la a doua călătorie în jurul lumii...Africa, Ţara
Gheţarilor, Secretele Mării Egee şi Magia Mării Negre! Am reţinut
cuvintele spuse: „suntem mai liberi, mai comunicativi”...După
această întâlnire, eventual săptămâna viitoare, o să mă întâlnesc cu
dânşii să-i întreb în detaliu: să-mi dau seama de ce au spus aceste
cuvinte; eu cam ştiu de ce le-au spus... fiindcă erau pe mare! sau
au avut ocazia să vadă lumea! sau au avut ocazia să facă elementul
de comparaţie! Dar rămâne ca în viitor să vedem ce au vrut să
spună! Cartea vizează activitatea de pe planetă care înseamnă realitatea marilor contraste...frământată de o criză profundă, de boli şi
sărăcie, de bogăţie! Însă ce remarc, că în această carte se descrie
situaţia reală existentă la această dată. În cuprinsul ei sunt redate
oraşele în care au poposit, locurile, şi care ne pun în faţă realităţii
incontestabile...
Marin Bulugea: - Mi-am botezat cuvintele, nu ştiu de ce le-am
spus aşa: Cuvintele, lacrimi nechemate! Sunt oameni care fac
rotundul lumii şi-apoi dorul îi reântâlneşte cu prietenii, cu
apropiaţii, cu neâncepătorii, cu amiciţii fără sfârşit. Sunt oameni
care îşi înconjoară ograda şi gândurile, şi faptele, dar nu vorbesc
cu vecinul, cu rudele de sânge, ani de zile...În prima categorie, căci
este un om de prima categorie, şi greu de egalat ca valoare, se
înscrie fără vreo reţetă sau recomandări fără tăgadă sau îndoieli,
domnul doctor, Herr doctor, Radu Dobrescu, şi se înscrie lângă
dumnealui şi doamna Irina Dobrescu. Bucuria revederii noastre
are pentru mine margini nevăzute; pentru că prietenii se simt, se
văd şi prin ceaţa vremii, şi prin vremurile trecute. Doctorul de

P

e 24 septembrie 2013
în sala „Lahovary” a
Filarmonicii vâlcene, Corul
Academic „Euphonia” sub
bagheta lui Marian-Cristi
Stroe a susţinut un concert
vocal cu un program alcătuit
din lucrări semnate de Gh.
Dumirescu, I. Vidu, S. Drăgoi,
S. Păutza, G. Musicescu, Dan
Mihai Goia, V. Grefiens, J.
Halloran, M. Lauridtsen, P.
Constantinescu.

suflet Radu Dobrescu cercetează de ani fără număr corpul lumii ca mani cunosc „Deştiul”! Ei nu pot să spună Dăeşti; sunt cel puţin
şi în această carte...Acum scrie cărţi pentru că scrisul prelungeşte 200 de nemţi care povestesc tot ce au văzut la Dăeşti, în România,
viaţa; şi o face fără de sfârşit; iată, alături de doamna Irina, purtând la superlativ! I-am dus prin ţară, peste tot, şi trebuie să spunem la
o a doua brăţară de aur! pentru că scriu, şi nu greşesc,...la cot! Şi toţi că este foarte bine, înainte de altceva, să ne cunoaştem
scriu pentru că scrisul aduce lacrimi nechemate, nestemate, pentru România, fiindcă este una dintre cele mai frumoase ţări...Şi dacă
că scrisul te face să nu fi singur, niciodată! Nu mai ştiu nici anul, prinţul Charles a spus că 80% din pădurile virgine se află în
nici luna, nici ziua, nici ora, când domnul doctor Dobrescu suna la România, nu s-a înşelat de loc! Tema anului acesta, cu nemţii, a
un telefon din spitalul
fost: „Pe urmele Prinţului
judeţului, şi-i spunea
Charles”, şi a rezultat un succes
Sanda Constantinescu, Ioan Barbu, Radu Dobrescu
unui chirurg: ţi-am luat
absolut senzaţional! Domnul
pâinea! am scos un
Miţaru a omis un lucru, că ne
polip fără bisturiu! Nu
cunoaştem din 1992... Ne
sunt tocmai cuvintele
cunoaştem dinainte! Din 1970,
dumnealui, de-atunci,
iubita dumnealui soţie mi-a fost şi
din 1970, dar cuvintele
pacientă, şi, dumneaei, a lucrat
acestea pe care vi le-am
foarte mult în sprijinul nostru, la
spus vin din adevăr.
lucrări
ştiinţifice!
Domnul
Parcă văd şi acum, totul
Bulugea, ne cunoaştem de demult,
se filma, în corpul
am colaborat la acele filme de
uman cu un prăpătit de
endoscopie...Dr Văcariu mă ştie
aparat Krasnodor, care
de când lucram împreună, şi pe
avea o adaptare făcută
care îl felicit că lucrează în contide un prieten de-al domnului doctor, şi, când vedeai ce
nuare, ceea ce este un mare lucru; meseria de docse întâmplă în corpul uman, cel puţin pentru mine,
tor-experienţa sa - practic este foarte greu să le
aveam impresia că văd un taifun, un cutremur... A treopreşti la 65 de ani! Felicitări domnule Văcariu...Pe
cut atâta timp de atunci, dar parcă îl văd pe pacient,
domnul Iulică Comănescu îl iubim foarte mult, şi
ridicându-se de pe un bătrân pat de spital cu o muşama
dânsul ne-a ajutat în perioada când veneam cu ajumaro, încercând să iasă afară...din cabinet! Cabinetul
toare! Cartea aceasta, s-a muncit foarte mult la ea,
era chiar în staţia de salvare! Era puţin
dar are două meniri: una, se adresează celor care vor
buimac...Domnul doctor îi zâmbea! ...câte bucurii or fi
să viziteze lumea indicând locurile cele mai imporIon
fost în acel zâmbet, şi, la un momendat, l-a întrebat pe
tante pe care pot să le vadă, dar în acelaşi timp se
pacient: de ce trebuie să pleci!...şi l-a invitat la un Cîlea
adresează celor mai tineri, din generaţiile
pahar de băutură vietnameză! verde, ca viaţa!
actuale...care au mai puţine informaţii de
cu aromă de ismă. Neoperatul întrebă dacă are
geografie şi istorie...De fapt, dacă-l întrebi
voie să bea;... - Ba bine că nu! i-a răspuns
pe unul care a dat bacalaureatul acum, care
domnul doctor. Apoi totul a devenit film,
este capitala Braziliei, ştie nu ştie, dar, dacă
comunicare, succes, congrese, celebritate! Am
îl întrebi cine a fost Ştefan Cel Mare ştie că
pus nişte cuvinte sărace în filmul acela, dar
a fost domnitor al României şi cu asta basta.
sunt româneşti! poate după aceea au trecut în
Deci dacă vrea să călătorească, să citească
limba franceză, limba engleză, germană!...Azi
această carte! care pe lângă noţiuni de
vedem o carte oglindă a preumblărilor docgeografie are noţiuni bogate de istorie...va
torului Radu Dobrescu şi al doamnei
cunoaşte istoria Chinei, Israelului,
Dobrescu...Cred că nu doar ca un călător sau
Libanului, Egiptului cu care noi am avut
doi călători au făcut acest lucru, ci ca
destul de a face şi, în afară de aceasta, şi
specialişti care au reendoscoperit o lume sănătoasă sau mai puţin puţine, dar suficiente, noţiuni de religie; ...fiindcă noi trebuie să
(...).
respectăm religia fiecărui popor...Noi am crezut întotdeauna că
există un Dumnezeu, şi, nu facem diferenţa între dumnezeii
Au mai luat cuvântul, la cererea moderatorului, Iulian fiecărui popor...Am dedicat această carte ÎPS Gherasim, căruia noi
Comănescu fost preşedinte CJ şi PSD, prefect, şi dr. Văcariu care îi spunem „preaiubitul Vlădica”, pe care îl iubim foarte mult şi îl
au felicitat familia Dobrescu pentru cartea scrisă şi prezentată aici respectăm! ...îl considerăm sfânt, fiindcă avem convingerea că are
la Râmnicu Vâlcea;... acest fapt să se repete cât mai des.
o relaţie cu totul specială cu Cel de Sus! Această carte este
dedicată şi Mânăstirii Dintr-un Lemn care va fi ultima noastră
Radu Dobrescu: - Vă mulţumesc pentru că, aşa cum a spus locuinţă! Relaţia noastră cu aceşti sfinţi părinţi, cu aceste sfinte
Sanda Constantinescu, la început, mă aflu între prieteni! Mă simt lăcaşuri ne-a ajutat foarte mult în aceste perigrinări, fiindcă de-a
ca într-o mare familie şi o să mă străduiesc să vă povestesc cum lungul întregului parcurs am depăşit cu bine orice impediment naam ajuns să scriu aceste cărţi... Nenea Barbu a avut meritul şi a tural, pe mare sau ocean, şi vă asigur, că nu au fost puţine!...Capul
fost mentorul meu în această nouă îndeletnicire de a scrie cărţi; în Horn, sau Capul Bunei Speranţe sunt recunoscute pentru aceste
prima călătorie i-am trimis la ziarul ce cu onoare îl conduce greutăţi!...sau trecerea Atlanticului! Nici Pacificul nu este atât de
scrisori din toate colţurile lumii unde am acostat...La sfârşit, când „pacific” cum credeţi, poate, dumneavoastră...Şi Marea
am venit la Vâlcea, Nenea îmi spune: măi, să ştii că ai talent! ...ar Mediterană te scutură bine! ...nu mai vorbesc de Marea Neagră!
fi bine să le punem cap la cap şi să scriem o carte! Din aceste Oceanul indian este cel mai liniştit. Mergând cu acest vapor germotive, această carte este mai mică, deşi se referă la multe eveni- man, trebuie să ştiţi că nemţii sunt primiţi bine oriunde. De exemmente, dar cea de-a doua are cu totul altă menire! După ce am vor- plu, sunt porturi...Yemen, Arabia, Vladivostok, unde nu pot ancora
bit cu Nenea am vorbit cu domnul Ion Câlea, dânsul este unul din- vapoare americane şi englezeşti...Argentina, englezii nu au ce
tre prietenii vechi, dânsul va rămâne prietenul familiei noastre, căuta acolo! Pe vapor nu am avut probleme...cum spune neamţul:
este un om cu totul deosebit şi îi mulţumesc că a venit la această „Einmal doc immer doc” (odată doctor rămâi mereu doctor) aşa că
prezentare de carte, şi sunt bucuros că la Vâlcea s-a deschis acest pe vapor am făcut şi puţină treabă, conducerea vaporului ţinând
Centru turistic! Eu, aşa cum la Dăeşti s-a spus de către primar că foarte mult la noi...
sunt brendul Dăeştiului, da, le-am spus: nu ştiu câţi cetăţeni gerSimion PETRE

Ion Horia Horăscu,
între participanţi
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SEMNALĂM: O RAMURĂ CURATĂ
Felix SIMA

L

a întâlnirea de la Craiova, în 18 septembrie a.c., cu
ocazia realegerii preşedintelui Filialei U.S.R, în persoana istoricului literar prof. univ. Gabriel Coşoveanu, personal
mi-a făcut plăcere să-i revăd pe: Gabriel Chifu, Mihaela Iovan,
Paul Aretzu, Marian Barbu, Spiridon Popescu, Adrian Frăţilă,
Nicolae Firuleasa, Tudor Nedelcea, Ioan Lascu, Ionică
Sorescu… Acesta din urmă este fratele cel mic al lui Marin
Sorescu, este profesor de limba română la Bulzeşti, în comuna
lor natală şi vine an de an la Râmnicu – Vâlcea, la Colegiul
„Mircea cel Bătrân”, primăvara, când se organizează aici

Festivalul „Marin Sorescu”. Ca persoană, Ionică nu
s-a schimbat prea mult în ultimii patru ani de când
ne-am văzut ultima dată… El a rămas pe bătătura
Soreştilor, să dea cu coasa în bălăriile care cresc prin
curtea casei lui Marin Sorescu şi să descuie lacătul de
la poartă atunci când sosesc vizitatori din toate
colţurile pământului…
Am făcut cu domnia-sa un schimb de cărţi, eu am
primit ultima sa carte: Peisaje cu suflet, apărută la
Editura Autograf MJM, 2013, Craiova, a şasea carte
a autorului, publicate toate la edituri craiovene. Din
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acest ultim volum al său de versuri, redăm o poezie
semnificativă, La „Lilieci”: La „Lilieci” în cimitir/ Stau doi
părinţi, uitaţi sub piatră,/ Se miră ei şi eu mă mir/ Că focu-i stins
în vechea vatră./ O lumânare li se-aprinde/
Să lumineze-al morţii somn./ Marine, trecerea ne vinde,/ Doar tu rămâi poet şi
domn./ Cum vine noaptea şi în vis /Tu mai
apari netulburat,/ Pe boltă stele s-au aprins
/Şi-o lacrimă s-a destrămat./ O, ne trezim,
crudă durere, /Când visul a pierit, nătâng,
/Ca să revină în tăcere…/ Ce greu m-apasă
când îi plâng…
Aştept să-l revăd, în primăvară, la
Râmnicu –Vâlcea, pe acest Sorescu, ramură
curată a marelui Marin.

A FILOZOFA-FILOZOFARE CU ION D. SÎRBU
O

pera lui Ion D. Sîrbu, îndeosebi cea publicată după
moartea lui, este cu atât mai interesantă şi mai elocventă
cu cât ea ni-l relevă pe Ion D. Sîrbu cel viu, trăitor, aşa cum el a
intenţionat, deseori explicit, să fie în apariţiile lui publice, dar şi
în momentele de viaţă cotidiană cele mai prozaice. Am arătat
faptul că textele sale, câte o mică secţiune în întregime sau o
bună parte în anumite capitole sau pasaje, se constituie în document biografic şi în amprentă de personalitate, atunci când scriitorul se autoevaluează, nu dintr-un exces de orgoliu, ci autoconfesiv, către sine, sau confesiv, în scrisori trimise unor persoane apropiate. Textele sale sunt, mai mult, o radiografiere a
intelectului, a actelor de gândire, unele elaborate, însă, totuşi,
cele mai multe spontane şi fulgurante. De exemplu putem examina prin această prismă legătura dintre epic şi filosofic, pe parcursul a numeroase pagini din romanele Adio, Europa! şi Lupul
şi catedrala. Iată câteva probe prelevate din ultimul:
„Să-ţi înşeli aproapele e un păcat; să-l înşeli pe Dumnezeu e
o prostie; dar să te înşeli pe tine însuţi e o crimă”. Este o reflecţie
ce pare a se fi ghidat după înţelepciunea Torei.
Alta: „A fi Om, astăzi, e o dramă! A fi evreu e o dramă în
plus; a fi evreu comunist e drama dramelor, iar a fi un comunist
care s-a răzgândit e o adevărată tragedie!”, ceea ce, pretinde
Sîrbu, ar fi un şir de butade spuse de cineva mare şi tare în anii
´50, când comunismul părea invincibil, dar vorbele acestea tare
mai seamănă cu stilul de a filosofa al evreului Sommer, un prieten al lui Sîrbu, prezent în Jurnalul unui jurnalist fără jurnal şi
în Adio, Europa!. În sfârşit, a treia constatare reflexivă:
În sinagogi „cărţile rare şi preţioase erau considerate persoane, ele se păstrau fiecare separat, într-o firidă a ei!; este, de
fapt, completează Sîrbu, o tradiţie a întregului Orient: China,
Tibet, India, Samarkand, Bagdad.” (cf. Lupul şi catedrala, cap.
XIII., p. 215).
Pasiunea, aş spune, a lui Ion D. Sîrbu pentru aforism îl
urmăreşte, mai relaxat sau mai insistent, şi în celelalte texte; iată
un extras cu nuanţe ironic-macabre din Scrisori către bunul
Dumnezeu:
„[…] Căci atât de mizerabilă e condiţia umană, că până şi
nemuritorii sunt obligaţi să moară mai întâi, ca după aceea să fie
ridicaţi în slavă”. Să-l fi încercat oare pe Sîrbu un gând tainic în
legătură cu propriul destin postum? Tot ce se poate!... În acelaşi
loc Ion D. Sîrbu face o originală diferenţiere între literatura
suferită şi literatura ne-suferită, cu alte cuvinte între literatura
trăită sau ne-trăită; se referă în context la Doinaş, pe care-l vede
pândit de „un pericol al perfecţiunii de formă”, iar despre D. R.
Popescu afirmă maliţios că „scrie ca un ocnaş ce taie la sare”,
adică în continuu, indistinct, nediferenţiat, cu asimilări grăbite.
Nu poate, imediat, nici să se abţină de la autoreferinţă:
„Lozinca mea de prozator post mortem va fi: «Nu vreau să
scriu altfel decât colegii mei – vreau să scriu despre altceva.»”
(op. cit., p. 103). Despre povestire Sîrbu meditează, apoi, cu

concizie critică: „Consider «a povesti» un verb medicament, eu înseamnă să te şi explici, să perorezi, să şarjezi atunci când dezmă tratez povestind împotriva scârbei de a trăi şi a fricei de a baterea se inflamează, să te faci cunoscut, prin confesiune,
muri ne-povestit.” (ibid., pp. 103-104). O modalitate terapeutică mărturie, auto-estimare. Sîrbu filosoficul vrea să rămână prin
aplicată prin intermediul scrisului? Chiar dacă nu ar fi fost aşa, epic, pentru că el, omul cel viu, era acea persoană obsedată de
Ion D. Sîrbu ar fi avut un puternic suport terapeutic în consoarta idee prin povestire, prin expunere, aceasta semnificând, evident,
sa Lizi care este „mafaldă, Pithie, ceai dietetic pentru toţi că el nu era preocupat, precum povestitorii obişnuiţi, de episodoropsiţii acestui oraş – Craiova, placentă politică, va intra în ic, de păţanii, de întâmplări pur şi simplu. Ion D. Sîrbu
anecdotă, eu nereuşind nici măcar în bârfă să rămân.” (Scrisori meditează mereu asupra proprie-i existenţe, el este un filosof licătre bunul Dumnezeu, p. 97). Se vede că nimeni şi nimic nu teraturizat, epic şi discursiv, dramatizat uneori, fiindcă el nu a
pare a scăpa spiritului reflexiv, critic, incisiv, uneori maliţios şi avut nici răbdarea, nici timpul, nici nu a găsit vreo conjunctură
chiar caustic al lui Ion D. Sîrbu, de la propria persoană până la şi nici nu a căutat vreo forţă ideatică prin care să se pună
propria soţie, el nescutindu-i nici pe scriitori – aşa cum am văzut neapărat în valoare ca filosof pur şi simplu, deşi urmase studii de
– pe Liviu Rusu, Ştefan Augustin Doinaş, Ion Negoiţescu sau D. specialitate. Ceea ce i-a rămas a fost trăirea permanentă a unui
R. Popescu – şi cu ironie aparte,
sistem subiectivizat, încarnându-l. În fapt, el nu
muşcătoare, nici chiar pe Adrian
construieşte o filosofie, ci reflectă o filosofie
Păunescu, Dinu Săraru, Paul Everac,
personală în opera literară. Prin mijlocirea jurnalufoarte „tari” pe vremea „orânduirii
lui şi a scrisorilor el spunea mereu ce avea în gând,
socialiste”. Sigur că, în multe cazuri
şi-a proiectat propria literatură anticipând-o şi,
dintre cele luate în discuţie, actul de a
probabil, auto-stimulându-se. Consider că în acest
filosofa, reflexivitatea lui Sîrbu, sunt
aspect constă adevărata originalitate a lui Ion D.
impregnate de subiectivitate, umor,
Sîrbu: în acest fel opera lui ne apare în întregime ca
ironie, sarcasm, dar el nu face în nici
un sistem organic şi organicizat, ca un sistem în
un text postum diferenţă între aceste
carne şi oase ce este adus la viaţă de sângele
specii, nu este un purist al ideilor sau al
filosofic printr-o mutualitate a părţilor vitale ale
stilului, cu atât mai puţin al definiţiilor
personalităţii scriitorului. Din acest punct de vedere
de manual. Spiritul asociativ spontan,
Sîrbu este prin excelenţă un socratic; şi destinul lui
scânteierile de spirit, bonomia şi
a fost, la figurat vorbind, tot socratic; el a băut până
bunăvoinţa faţă de interlocutorii de
la fund pocalul de cucută.
încredere nu-i rămân nici ele indifeDin perspectiva morţii, Ion D. Sîrbu ne apare
I. D. Sîrbu, foto
rente.
www.jurnalul.ro, mai viu ca niciodată, ceea ce, de altminteri, a
În ceea ce priveşte punctul de
prevăzut singur, în Jurnalul unui jurnalist fără jur19 sept 2009
pornire al incursiunii noastre – legătura
nal şi în Scrisori către bunul Dumnezeu, aşa cum
deja am arătat. Aşadar Sîrbu se anticipează, devine
între epic şi filosofic, parţial deja
ilustrată – Ion D. Sîrbu pare a lăsa în seama lectorului său impre- şi se împlineşte organic împotriva destinului istoric şi civil. El
sia că nu mai poate să mediteze, să studieze, din diverse motive, este unul din acei oameni rari care au sfidat mereu împrejurările,
în scopul descoperirii unor adevăruri fundamentale, ci, din mai întotdeauna potrivnice, fiindcă, existenţialist fără voie, el
contră, cititorul este supus unui regim de administrare a acestor s-a pus în situaţie şi a vrut să devină, să se facă (le vouloir de se
adevăruri, aflate în posesia scriitorului, într-un ritm susţinut, faire). Sîrbu învinge timpul cel rău şi reaua credinţă, mântuindurapid. Ca atare, în textul epic apar mai puţine personaje şi se se pe sine, deşi gândindu-se, câteodată lipsit de speranţe, la mânpovestesc mai puţine întâmplări, dar se amestecă mai multe idei tuirea lui şi a noastră. Din acest punct de vedere Ion D. Sîrbu,
şi concepţii care reies mai puţin din ceea ce fac personajele şi europeanul cultivat, sensibil şi creator, este un spirit prin
mai mult din ceea ce spun ele, sau, atunci, când ele tac, din ceea excelenţă comunitar, iar comunitatea lui este totalitatea celor
ce spune, de-a dreptul, autorul însuşi. Epicul, fabula, povestirea ameninţaţi, aşa cum se temea el, cu aneantizarea, de către o istotrebuie să devină, de multe ori nemijlocit, un vehicul al filosofi- rie in-umană. Cu toate că Ion D. Sîrbu i-a dezavuat pe
cului şi o cale către acesta. Ion D. Sîrbu cel care filosofează existenţialişti şi chiar filosofia franceză a secolului XX care,
găseşte cu cale să rămână, să se fixeze prin epic, şi nu invers: cum zicea Gary, preia „marxist” ceea ce este mai acătării în
romancierul povesteşte filosofând, fie direct, fie prin vocile per- filosofia germană, el este, prin viaţă şi operă, o re-figurare a sinsonajelor; de fapt, în toate textele epice postume ale lui Ion D. tagmei sartriene existenţialismul este un umanism. Speranţa, disSîrbu povestitorul este cel mai important personaj, un personaj perarea, singurătatea, absurdul, pe de o parte, apoi deschiderea
care filosofează, ţine discursuri, disertaţii, susţine chiar tirade, spre uman, spre subiectivitate, solidaritatea, cultul libertăţii şi al
nu romantice ci intelectuale, profesorale sau, câteodată, de-a comunicării îl plasează în aula marilor spirite ale ultimilor cindreptul pedante. A rămâne prin epic, tu, cel care filosofezi, cizeci de ani.

CONCERT ÎN CINSTEA ZILEI „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”

Dirijor Marian-Cristi Stroe

Ioan LASCU
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SUB ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI
Felix SIMA

N

icăieri în lume, nu e mai frumos ca locul în care te-ai
născut. Acolo, deschizând ochii, ai văzut pentru prima
oară în viaţa ta o floare, un deal, drumul prăfuit pe care ai făcut
primii paşi, pereţii casei părinteşti, ferestrele prin care descifrai
tainele nopţii, tulburătoarea apă din fântâna în care îţi puteai
oglindi chipul înrourat de tinereţe...
De aceea, o înţeleg pe Oniţa Honţoş care, prin anii ‘60 şi-a
părăsit Vaideenii şi s-a măritat la Măgura-Mihăeşti, în cuvintele
cântecului său străbătând dorul de sat şi de părinţi: ,,Foaie verde
de dudău, / Când eram în satul meu / Urcam muntele mereu /
Dar de când m-am depărtat / Şi muntele l-am uitat. /Peste dealuri
şi poieni / Am ajuns la Măgureni. / Mai întoarce, Doamne, odată
/ Să mai fiu cum eram fată, / Să mă duc iară în sat / Printre codri
şi poieni, / Pe la stâni de Vaideeni. /De când vremea a trecut / Şi
eu am îmbătrânit, / Muntele l-am părăsit. / În lume când n-oi mai
fi, / Fericită voi muri / Că am cântat la lumea toată / pe munte -

La'' Piciorul

când eram fată./”
Oniţa s-a măritat cu Moise, flăcău vesel şi destoinic, cioban
şi fiu de cioban; vara plecau la munte, lăsându-i acasă pe cei
bătâni, cu găinile şi gâştele în bătătură, să treiere grâul la batoză,
la arie, în Dumbravă, ei întorcându-se cu oile după Sfânta Marie,
să le dea la păscut prin mirişti, unde era iarba grasă şi maldăre

SAT AL MEU…

de buruian. Moise s-a angajat, apoi, la oile CAPFrunză verde, flori mărunte, / De-aş trăi cu
lui, tunzându-le cu foarfeca în primăvară, tăind
bradu-n munte / N-aş avea supărări multe, /
miei, alegând berbecii din turmă, plecând cu
Dar trăiesc ca plopu-n vale, / Tot cu dor şi
turma la iernat prin luncile Dunării, prin porumsupărare, / Singură în casa noastră, / Tot cu
biştile Bărăganului, cu fluierul la brâu întodeauochii pe fereastră, / Mă gândesc că moartea
na, doinind, horind şi străbătând poteci sub ploi,
vine, / Nici nu mă-ntreabă pe mine, / Că
sub viscol. La fel au făcut toţi ungurenii satului
viaţa e trecătoare / ca şi roua de pe floare./
Măgura, plecând apoi unul după altul sub cruci,
De pe lume când moi duce,/ Pe mine nimeni
chemaţi de clopotul cel mare, de moarte, al bisen-o plânge.../ Să scriu pe porţi de-amintire/
ricii, sub Acoperământul Maicii Domnului -icoaDumnezeu să aibă ştire...
nă rară pictată în zid, în pronaos, cădelniţând
Dumnezeu să aibă ştire de noi toţi, de cei
tămâie preotul Petre Petroşanu, cel care i-a botepomeniţi şi nepomeniţi aici, de cei cu lumâzat, şi preotul Grigore Ciucă purtându-i pe ultinare şi fără lumânare, de cei cu apă şi fără
mul drum.
de apă, de cei cu cântec şi de cei fără de cânÎn anii ‘95, când s-a stins din viaţă Moise Tinere în costume populare, din Mihăeşti tec, fiindcă mare este Acoperământul Maicii
Honţoş, era în primăvară. Înfloriseră numai bujoMoara Mihailescu
rii, i-am dus o floare de bujor, i-am aşezat-o pe piept, pe haina
de dimie neagră, lângă pălăria ciobănească, bujor roşu peste
haina neagră, contrast puternic ortodox
sub lumânările arzând. Fata lor Gina şi
boului''
nepoatele Liliana şi Mihaela erau acolo
şi priveau în disperare, în resemnare.
Oniţa Honţoş aşteaptă singură pe
prispa casei, soarele răsare, soarele
apune, trece zi, trece noapte, apropie-te
moarte... fântâna largă fiind săpată şi
zidită în dreptul grădinii lor, adăpânduse caii şi vacile de acolo, de cincizeci
de ani ştiind şi eu fântâna aceea cu apă
bogată/ cum n-a mai fost altă...
Fântâna de la Bobolea a secat, au mai
rămas cumpăna şi jgheabul, fântâna de
la Păvăluş a secat, i-au crăpat ghizdurile, au mai rămas crucile, troiţa de Domnului în Biserica de la Măgura, sub aripile sale ocrotindu-i
izvor, însă fântâna lui Honţoş scoate şi pe cei bogaţi dar şi pe cei săraci, cu toţii odihnitori în Domnul,
apă ca întodeauna cu găleata legată de zalele lanţului. Oniţa căci numele se va pomeni/ de cel care va citi.
Honţoşica stă pe prispă şi îşi aduce aminte cuvinte din alt veac:
Şcoala din Măgura, anul 1938-1939

Felix Sima, Corneliu Tamaş, Gh Roibu

SAT AL MEU…
100 de versuri în stil popular dedicate
satului natal Măgura - Mihăeşti
- Sat al meu, ce te mai doare?
Care pom şi care floare?...
Ţi-au secat multe izvoare…
Dar ai ochii de cicoare…
-Sus la munte, în poeni,
Se-ntâlneau cu măgureni
Băbenarii cei vrânceni
La o stână,-n buruieni…
Şi toţi oamenii mă dor…
Când bate vântu-n mohor
Peste grâu, peste porumb,
Peste om, să-l facă strâmb…
Acum… vântul e pustiu,
Bate mort peste cel viu…
Numai toaca se aude…
Ziduri surde…frunze ude…
Toţi berbecii cu mioare
Mi s-au dus pe vânt, la vale,
Drept în stânele din Oale…

Şi n-au mai venit pe cale
La Sfânta Măria Mare…
Coborau din Vioreanul
Cu desăgile, pe calul
Murg la păr şi înşeuat…
Nici murgul n-a mai plecat…
Să te duci cu oi, cu vită,
Sus, la Apa Cumpenită,
Cu copiii în desagi…
Ochi de mură… ochii dragi…
Vârful Suru stă să cadă
Sub vâltoarea de zăpadă...
Şi de-aici, prin Şteregoiu,
Drept la muntele Negoiu,
Sub Piciorul Boului
Cu laptele cucului,
Şi flinta haiducului…
Pe la Olt, pe la saivane,

Locurile sunt tot goale,
Putrezit-au, fără milă,
‘coperişuri de şindrilă…
Pirostria-i ruginită
Şi soba e fără plită,
Fără lemne, fără sită...
Şi podeaua burduşită...
Vai de casa părăsită...
Nici talanga nu se-aude…
Frunze ude-n paie ude…
Mi i-a luat, cu dor de ducă,
Petroşan şi popa Ciucă…
Petroşanu i-a-nsurat,,
Popa Ciucă i-a-ngropat…
A rămas icoana lor
Într-o lacrimă-n pridvor…

Domnu-a dat şi …Domnu-a luat…
În veci binecuvântat…
Sat venit şi… sat plecat…
În veci binecuvântat…
Cum veneau, cu ciurdele,
Toate paparudele

Să aducă ploile,
Să crească bucatele...
Căluşarii trăgeau roată
Cu opincile pe vatră…
Azi, nici moara Roibului
Din marginea satului
Nu mai dă, vere, din coate,
Nici din valţurile toate…
Şi războiul de ţesut
L-a mâncat carii de mult…
Duceam cergile la râu
Şi plecam cu furca-n brâu
Să mai văd o mamă-mare
În grădină, pe răzoare,
Să mai văd vreun tată-mare
Cu vreo furcă de-a-n spinare…
Clădea clăile de fân
Şi credea că e stăpân
Şi muncea la un Domn Bun…
Şi-odihnea pe prispă,-n soare…
Îl călca ursul pe şale,
Iar lua furca la spinare
Şi credeai că e un sfânt
Pe un petic de pământ…

Brăcinarul şi cojocul
Putrezit-au, le-a ars focul…

Şi-au rămas din ei, din noi,
Monumentul de Eroi…
Îi citim şi îi cinstim…
Şi ca ei … nu mai găsim…
Şi ca ei … vrednici să fim…
A rămas icoana lor
Într-o lacrimă-n pridvor…
Popa Ciucă i-a-nsurat,
Popa Sandu i-a-ngropat
La biserica din sat…
D’aolică, măre, und’ ne duci deacum…
Tot pe dealuri sterpe, în cenuşă,-n
fum…
Domnu-a dat şi Domnu-a luat,
Sat venit şi… sat plecat…
În veci binecuvântat…

Felix SIMA
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CUVINTE NEŞLEFUITE, SPONTANE ŞI POTRIVITE

COMPORTAMENTUL UMAN
OM CINSTIT SAU OM VICLEAN
Alexandru POPESCU-MIHĂEŞTI
Motto
„Mai întâi a fost cuvântul”
Cuvântul acela Greu
Luminat de Dumnezeu!
De când a umplut pământul,
Omu-a folosit cuvântul...
Nu cuvântu-acela Greu
Luminat de Dumnezeu,
Ci cuvântul omului,
Izvorât din gândul lui.
Gându-apare din pruncie,
Legat de filosofie,
De cultură, de ce ştie.
Cât de lungă-i a sa viaţă
Omul tot mereu învaţă.
De e mic sau de e mare,
Din cultura ce o are,

Din a sale trebuinţe,
Deprinderi, obişnuinţe,
Din ambiţii, din mândrie,
Îşi face o filosofie,
Care e busola lui,
Conţinutul gândului.
Mai întâi apare gândul,
Apoi fapta sau cuvântul,
Hotărârea, jurământul.
Vorbele şi tot ce ştie
Exprimă-o filosofie.
Cuvântul ce-l spui, să ştii,
Este-n graiul inimii...
Când cu vorbe umpli gura,
În cuvânt îi vezi cultura,
Dragostea, mânia, ura...
Pe om caracterizează
Frazele ce le formează.

Casa veche din Mihăeşti
Trfaşul spune mereu:
Eu, eu, eu, eu, eu.
Din orgoliu se mândreşte
Şi nimic nu-l mulţumeşte;
Ponegreşte pe oricine,
Tot ce-i faci lui nu-i convine,
Suferă dacă ţi-e bine.
Îngâmfat îşi duce anii,
În colegi vede duşmanii.
Nu cugetă şi-el un pic:
„Azi poţi fi puternic,
Mâine, eşti nimic.”
Omul bun pe toţi iubeşte,
Nimic rău nu plănuieşte,
Cu puţin se mulţumeşte.
Nu se vâră-n cap de rână,
Cugetă cu nobil gând:
„Oameni-s aşa cum sunt”.
Doamne, Doamne, iertător,
Dă-mi un înger păzitor,
Pentru gând îndrumător,
Pentru vorbe selector,
Pentru fapte păzitor!
Cât ar fi lume de rea,
Nu e ca micimea mea.
Doamne, dă-mi smerenia!

CĂTĂLINA CRISTIANA GEODESCU
1
...Privesc de ceva timp peisajul în lumina
dintre seară şi noapte.
...Vântul mişcă în trecerea lui frunzele ude,
amestecând sunetele picăturilor de ploaie în
căderea lor...
...Racoarea spre rece si nu spre cald, imi
creeaza o stare placuta spre visare...
(Iunie 2013)

2
… Fluieratul strident al unei păsări se face
din ce în ce mai auzit.
Vântul se unduie în jurul unor vişine
dăruindu-le sclipiri rubinii la întâlnirea cu o
rază de soare.
Buchetele de mere verzi şi corcoduşe roşii
răsar ca dintr-o pictură.
Umbrele serii se lasă încet învăluind natura.
(2010)

REFLECŢII
Vasile CÎRSTEA

E

ste inexplicabil şi, totdată straniu, cum Platon ... a alungat
din republica sa pe poeţi, fiindcă logos-ul îl constrângea să
procedeze astfel.(B.Croce ,Poezia,p.77).Aşadar, după el, logos-ul
nu este compatibil cu poezia, probabil din pricina faptului că ea nu
operează cu concepte şi raţionamente, ci cu imagini şi metafore şi
cu sensibile intuiţii.
Şi totuşi, poezia are şi ea un logos al ei, aceasta fiind, după cum
o defineşte B.Croce limba maternă a speciei umane ( p.38). Dar
limba înseamnă, înainte de orice, cuvânt, iar cuvântul este un fel de
subspecie a logos-ului.În aceste condiţii, a exclude pe poeţi din
sfera logos-lui reprezintă, fără doar şi poate, un abuz, pe care întemeietorul Academiei şi l-a permis, motivând că logos-ul însuşi a
impus acest lucru.
În timpul său forma dominantă a cunoaşterii elevate era
filosofia, care, pe atunci, atinsese un nivel important de evoluţie,
subsumânu-şi, într-un fel, şi rezultatele ştiinţelor particulare, care se
găseau, în acea epocă, la un stadiu incipient de dezvoltare.
Poezia nu este o formă, propriu-zisă, de cunoaştere, ci este o
artă, prin excelenţă, având şi ea, ca şi filosofia, dreptul la logos,
pentru că poetul dă chip şi loc şi nume inefabilului... (B.Croce ,
op.cit.p.27). De asemenea, Poezia, în pofida metaforelor şi a imaginilor sensibile cu care lucrează, are dreptul şi la raţionalitate,

FORUMUL CULTURAL,
LICEUL TEHNOLOGIC
„CĂPITAN NICOLAE
PLEŞOIANU”, CENTRUL
REGIONAL DE FORMARE ŞI
PERFECŢIONARE VÂLCEA
S-AU ÎNTRUNIT PENTRU A
ORGANIZA ANIVERSAREA
„100 DE ANI DE EXISTENŢĂ”
A LICEULUI...
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Puf de papadie

Tu

Puf de papadie,
Noi ca şi el
El ca şi noi
Dar deocamdata
Dragoste,
Care ne face puternici
În bataia vântului.
(1983)

Mă spăl pe faţă
În apa ochiului tău
Şi sufletul mi-l încălzesc
La pieptul tău
Şi sufletul tău stă
La picioarele mele.
(1983)

S-a născut la Drăgăşani în 24 februarie 1968.
Se exprimă prin versuri, proză şi intermediul culorilor înca din copilărie.
Licenţiată în Drept, Universitatea « Spiru Haret ».

adică la manifestările subtile şi ascunse ale logos-lui. Aceasta
întrucât mijlocul său, specific, de a se manifesta în lume este cuvântul, iar cuvântul, după cum ştim, este una din formele de existenţă
ale inefabilului logos.
Prin sufletul poetului vibrează divina melancolie, dulcile muze
dezvăluindu-i, în mod criptic, idei şi adevăruri care nu se pot spune
în cuvinte obişnuite. În el lucrează un duh misterios, ce-l face să se
exprime în vagi simboluri şi imagini pure, dând curs liber, astfel,
mângâietoarelor şoapte ale muzelor. Este în afară de orice îndoială
că poezia are o inexpugnabilă raţiune infinită şi că are dreptul legitim de a fi, şi ea, unul din prodigioasele construcţii ale logos-ului.
Dar chiar şi aşa dacă este considerată, de către platonicieni, şi
de alţii ca ei, ca neputând face parte din instanţele misteriosului
logos, atunci ea este, totuşi, o entitate spirituală de sine stătătoare,
cu structuri şi sensuri proprii, care-i conferă o distinctă originalitate.
În acest îndoielnic trend pare să se înscrie şi faptul că B.Croce
susţine că poezia nu face parte din literatură, că, deci, cea dintâi
subzistă alături de cea de pe urmă. Însă dacă aşa stau lucrurile atunci trebuie să admitem, totuşi, că cele două au o intrinsecă relaţie de
rudenie.
De asemenea, nu putem să nu observăm că spiritul didactic a
inclus-o, dintotdeauna, în studiul literaturii, ca atare, sugerându-ne
gândul irefutabil că ea face, totuşi, parte din structurile imanente ale
acesteia. În sfârşit, excluzând pe poeţi-şi implicit şi poezia-din ideala sa republică Platon nu face nimic altceva-credem-decât să
comită un impardonabil exces, un nepermis delict, deoarece opera
poetică nu este numai un reflex al inimii, ci şi al intelectului şi că,
deci, la alcătuirea constructelor ei participă atât sentimentul cât şi

gândirea. Poezia este metaforă şi cuvânt, imagine şi intuiţie, fără
mijlocirea logos-ului, însă, sensibilele sale efuziuni lirice nu ar
putea fi comunicate, ele riscând să rămână în simplul şi nelămuritul
stadiu de in se.
Nu ştim dacă întemeietorul Academiei a avut sau nu aceeaşi atitudine şi faţă de pictori, sculptori şi arhitecţi.Cum, însă, pictura,
sculptura şi, poate mai puţin, arhitectura operează, mai ales, cu
intuiţii şi aproape mai deloc cu idei pure este de aşteptat că nici
reprezentanţii acestora nu erau în vederea autorului Dialogurilor,
privind forma şi conexiunile statului său ideal.
Am mai putea adăuga şi faptul că unul dintre marii gânditori
elini, care l-a influenţat, în mod semnificativ, pe Platon şi anume
Parmenide, şi-a scris opera filosofică sub forma unui poem în proză,
având, deci, o incontestabilă legătură cu poezia. Ori pe Parmenide
este greu de crezut că Platon nu l-ar fi socotit printre membrii
republicii sale.
În concluzie, a exclude pe poeţi-şi prin urmare şi poezia-din
abstracta sa republică, constituie, fără îndoială, un reprobabil act de
nedreptate, pe care maestrul Academiei l-a comis, fără să aibă argumente valide, decât că logos-ul nu i-a îngăduit să-i includă şi pe ei
în statul pe care l-a închipuit, ceea ce, presupunem, că este foarte
puţin probabil. Mai degrabă, putem crede că Platon avea o anumită
idiosincrazie faţă de genul liric, el fiind obişnuit să lucreze, mai
ales, cu forme logice şi raţionamente abstracte.
Dar fiind Platon, nu-i putem face nimic altceva decât să-i iertăm
ciudata lui aversiune faţă de poeţi.
Gh Dumitraşcu, Ion Adrian
Iliescu, Doina Stroe, Ion Stroe,
Adrian Boureci
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19 SEPTEMBRIE – DESCHIDEREA
STAGIUNII TEATRALE LA „GUGUŢĂ”
Aurica PLĂCINTĂ (VERDEŞ)

D

upă o frumoasă şi însorită vacanţă „Guguţă” revine cu
şi mai multă forţă de creaţie într-o nouă stagiune
teatrală. „Motanul încălţat” de Ch. Perrault va deschide pe 19
septembrie, ora 11.00 stagiunea a XXI-a, dînd startul unui nou
început de căutări şi frămîntări artistice, de importante realizări
şi experienţe inedite. Uşile Teatrului de la Ciocana se vor
deschide din nou pentru prieteni mai vechi şi mai noi, care
aşteaptă nerăbdători să păşească cu drag în lumea de basm a lui
„Guguţă”, într-o sală renovată cu scaune amfitiatru.
Şi acest an teatral (2013-2014) este plin de evenimente, dar
şi surprize deosebite. Pe lîngă noile montări de spectacole şi programe-surpriză de sărbători, agenda de lucru a Teatrului
Municipal de Păpuşi „Guguţă” cuprinde mai multe turnee peste

hotare, printre care festivalurile internaţionale din Cluj-Napoca,
Galaţi, România; Nikolaev, Ucraina;Belgorod, Rusia.
Evenimentul anului va fi cea de a VIII-a ediţie a Festivalului
Internaţional al Teatrelor de Păpuşi „Sub căciula lui „Guguţă”
(mai 2014), care va aduna la Chişinău colective artistice cu
renume din mai multe ţări ale lumii.
Admiratorii lui „Guguţă” vor putea beneficia şi în această
stagiune de sărbătorile de suflet din cadrul proiectelor iniţiate şi
dezvoltate pe parcurs cu susţinerea instituţiilor de profil, misiunilor diplomatice, organizaţiilor non-guvernamentale, fondurilor
şi asociaţiilor, ministerelor şi primăriilor: „Guguţă în satul meu”
(prezentarea spectacolelor în toate localităţile din republică),
„”Un zîmbet pentru fiece copil” (spectacole de binefacere pentru
copii cu dizabilităţi, orfani şi rămaşi fără tutelă), “Păpuşile –
pentru toţi copiii lumii” (cu implicarea copiilor şi teatrelor din

ARS
mai multe ţări), „Vinerile teatrale” (întîlniri de neuitat cu autori,
regizori, scenografi) şi altele.
„Avînd deja experienţă în domeniul implementării
proiectelor, nu ne sperie nici un nou început, ne-a asigurat dna
Gabriela Lungu, directorul Teatrului „Guguţă”, deşi realizăm pe
cît de mare ne este responsabilitatea. Şi deoarece ne pasă, facem
tot posibilul pentru a capta interesul copiilor şi a le cultiva
dragostea de teatru. Pentru că ei sînt cei care ne inspiră să creăm,
să nu stăm pe loc, ci să fim mereu în pas cu timpul”.
Aşadar, promiţătoare stagiune şi nu putem să nu-i credem pe
cuvînt pe cei de la „Guguţă”, or, prin tot ce au realizat pînă acum
şi-au dovedit menirea de promotori ai tradiţiilor şi culturii
poporului nostru, punînd accentele pe păstrarea valorilor
naţionale.
Să le urăm succes în noua stagiune şi să-şi păstreze talentul
şi curajul de a semăna şi în continuare în sufletele celor mici
bunătatea, mărinimia şi spiritul demnităţii naţionale.

ARIEL INTER FEST
CLASIC E FANTASTIC - COPILĂRIA LUI VIVALDI

A

unsprezecea zi a Festivalului, antepenultimul spectacol, la
sala Ostroveni; mai urmează Yes, we’ll dream it.../ Să
visăm, într-adevăr la sala Zăvoi, scenariul şi regia Romano Foddai,
şi Pescăruşul, de Cehov, Teatrului Bulandra din Bucureşti-Sala
Ostroveni, ora 21.30...Gata! destul de greu să fii prezent la toate
spectacolele; totuşi, ne-am străduit-descurcat, şi nu am sărit decât
câteva...Nimic scris ca lumea, mai serios, ziarul Cultura pe iulie,
apărând abia la începutul lui august...unde, sigur, vom găsi mai
multe cronici! În schimb pe la colţuri, azim tot felul de comentarii
legate de Doina Migleczi, de reuşita ei sau nu în realizarea în condiţii optime ale acestui Festival...Dacă Festivalul acesta este o reuşită, păi asta nu este treaba Doinei Migleczi, ci a protagoniştilor din
Festival, calitatea şi seriozitatea interpretărilor dând calitatea şi
seriozitatea Festivalului. Un lucru este, însă, cert: Festivalul din
acest an ne-a relevat, cum nu se putea mai bine, încă, rolul important al teatrului în viaţa comunităţii omeneşti;... şi în acest sens,
merită remarcată prezenţa excepţională a teatrelor din Republica
Moldova (încă nu am curaj să-i spun Basarabia noastră, căci ea nu
poate exista fără Bucovina de nord şi Basarabia istorică), a Teatrului
Naţional din Bucureşti, a Teatrului Ariel; a regizorilor Silviu
Purcărete, Aurel Palade, Horaţiu Mihaiu, a actorilor Victor
Rebenciuc, Mariana Mihuţ, Mihai Mălaimare, Radu Gheorghe...Da,

*
Teatrul Odeon Bucureşti, Festivalul Ariel Inter Fest, Râmnicu
Vâlcea, 28 07 13, Sala Ostroveni plină de copii şi părinţii lor, de
oameni de teatru, toţi, urmărind cu interes spectacolul cu denumirea
din titlu, avându-l ca autor pe Emanuel Ciocu, regia Monica Ciuta,
scenografie şi costume - decor: Sânziana Tarţa; muzica
...AntonioVivaldi! Trupa de actori ai Teatrului Odeon a fost compusă din Alin Olteanu-Povestitorul, Aurelia Olteanu-Păpuşa Vivaldi,
Sânziana Tarţa-Şoricelul Sică, Irina Sârbu-Şoricelul Rică, Monica
Ciuta-Pisica Lola, Monica Buştean-violonista.
„Dornici să călătorească, Sică şi Rică au intrat pe ascuns
într-o valiză şi... au ajuns în Italia, la Veneţia (...) într-o casă plină
de muzică şi unde îl cunosc pe micuţul Antonio Vivaldi, un băieţel
simpatic, cu părul roşu (...) care îi atrage imediat în jocul lui De-a
muzica, explicându-le cum sunetele pot vorbi, pot povesti şi pot
descrie frumuseţile celor patru anotimpuri” (Pliant Festival).
O poveste scrisă pentru copiii de 5 şi 10 ani (categoria de vârstă poate fi extinsă) care are rostul de a implementa în cultura copilului, spiritul muzicii-spiritul muzical-celebrei lucrări Anotimpurile
de Antonio Vivaldi! Frumos, nu? această implementare se face prin
dialog cu publicul din sală, care este învăţat, apoi chestionat, iată,
aşa, născându-se o lecţie de lux de cea mai înaltă şcoală! Violonista
Monica Buştean...o soluţie ingenioasă a autorilor de spectacol.

TEATRUL NAŢIONAL „SATIRICUS ION LUCA CARAGIALE” - REPUBLICA MOLDOVA

MADE IN MOLDOVA

„V

iată, viaţa comunităţii vâlcene nu poate fără teatru! acesta născut
aici odată cu teatrul lui Constantin Popian, înainte de Primul Război
Mondial-Tearul Episcopiei, continuând cu Teatrul Popular, al celor
din anii 50, al celor din anii 80, iar astăzi, dintre aceştia, lăudândune cu ...Doru Moţoc şi cu Doina Migleczi! Atâta ni se pare curios,
de ce nu a participat la festival şi Teatrul „Anton Pann” din
Râmnicu Vâlcea (înţelegem imposibila participare cu baza materială), dar...nu putea acest colectiv să-şi facă o delegaţie, din parcul
„Copetti” în parcul Zăvoi? mai ales că se obişnuieşte în instituţiile
de stat vâlcene să se facă delegaţii scrise în localităţile sub 25 de
km: Băbeni, Călimăneşti, Căciulata etc.

TEATRUL „BULANDRA” - BUCUREŞTI

oi nu vedeţi încotro mergem, voi nu vedeţi încotro ne
ducem” este leitmotivul cântat pe scenă, rap, de actorii
Teatrului Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Republica
Moldova, în spectacolul „Made in Moldova” susţinut pe scena
Festivalului Ariel Inter Fest, 2013 la Râmnicu Vâlcea, în sala din
Ostroveni...
„Vlad, m-am hotărât, plec în România, vino cu mine!...- Ura am
plecat în România! Aici în Republica Moldova nu mai putem
schimba nimic, totul este pierdut pentru vecie, distrus” (reflectoarele se aprind spre sală, pe spectatori, cum s-ar zice, este şi vina
voastră!)...O piesă de teatru prezentată în Festivalul vâlcean,
internaţional, marţi 23 iulie; piesă scrisă de Constantin Cheianu, în
regia lui Alexandru Grecu; scenografia: Alexandru Grecu, costume:
Rodica Bargan, muzica: Alexandru Grecu jr, corefgrafia: Dumitru
Tanmoşan, regizor tehnic: Seric Nurtazin...

O piesă serioasă, pusă pe scenă de colectivul teatrului menţionat mai sus, alcătuit, în
general din actori tineri şi, care, a alternat un
text provocator, de critică a societăţii din ţara
soră cu România, Republica Moldova, cu muzică rap, destul de inspirată, al cărui refren a
constituit leitmotivul spectacolului, şi cu care
am început această recenzie...
Ion Cheianu surprinde realitatea crudăextremde dureroasă care a cuprins viaţa
universitară contemporană în R. Moldova,
specifică lumii subdezvoltate, a treia (a câta
acum?), în care corupţia la nivelul vieţii
studenţeşti nu mai are limite şi a devenit o
plagă...precum plaga corupţiei în lumea medicală! Pe scurt, tânărul
absolvent de liceu, proaspăt student, care are o soră la fel, în plus

doritoare de lucruri uşuratice de la viaţă, şi
care au un tată medic, escroc inimaginabil
(nu ştie decât să pipăie asistentele şi să
încaseze bani care să-l înduplece să
meargă la capătul unui bolnav sosit la
urgenţă-dacă va merge şi nu va uita!), şi au
şi o mamă îngăduitoare, profesoară,
nepreocupată decât de existenţa ei, intră în
cârdăşie cu decanul facultăţii; amândoi,
luând bani pentru diverse servicii, şi ceea
ce-i mai grav, pentru promovarea examenelor... Piesa prezină diferitele metode
de practicare a acestor tâlhării intelectuale,
de stai şi te minunezi, ce facultate-ce

(continuare în pag.9)

EXPOZIŢIE DE PICTURĂ: SORIN DUMITRESCU MIHĂEŞTI
Cu un titlu care reuşeşte să redea în întregime tematica
expoziţiei din 26 septembrie 2013, de la Muzeul Simian-curtea
interioară, „Recompunerea chipului”, Sorin Dumitrescu Mihăeşti
cucereşte publicul vâlcean iubitor de pictură prin această evoluţieexplozie extraordinară-pe simeze-a desenului şi culorii, împreună,
în compoziţii care au ca tematică, portretul... Portretul în diferitele
ipostaze ale unor personaje, unele foarte cunoscute, cele mai
multe aflate în situaţii limită. O tehnică care nu se teme de dimensiune, care nu are secrete în confruntarea cu realitatea, cu
măiestria artistică; o personalitate a artei plastice româneşti pe
care am vrea-o multiplicată ...în acest hăţiş de neperformanţă în
care se zbate arta plastică contemporană, profesionistă şi
neprofesionistă!
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(urmare din pag.8)

MADE IN...

pregătire-ce experinţă-de unde învăţată? au aceşti tineri afacerişti,
care, iată, fără şcoală specială dar din familii de medici şi profesori
corupţi, au atâta talent în a prospera într-o societate în care
învăţătura nu mai are nici un rol! în care învăţământul s-a depravat,
s-a umflat, şi în care oamenii nu mai au cadrul real să muncească!
Într-o societate în care, de mult, banul nu mai are miros şi reprezintă
un ideal în viaţă! ...Stăteam înmărmuriţi în fotoliile din sala de spec-

tacol şi ne gândeam la cei care poartă vina asupra acestei situaţii din
R. Moldova-atât de evidentă-şi cu nonşalanţă pusă pe masă de
actori; şi...ne gândeam şi la ţara noastră, soră cu-a lor, şi unde, probabil, gestul de corupţie, evident-de mare eleganţă, doar suntem în
UE, nici nu mai contează, nu-l mai ia nimeni în seamă-semn că
vigilenţa noastră s-a atrofiat- întrucât el este real la vârful societăţii,
la marii demnitari; ...el este imun în faţa judstiţiei...care a devenit
prima coruptă, şi nu de acum! ...Răspunsul ne-a venit tot de la aceşti
bieţi actori, atât de talentaţi, de la Teatrul „Satiricus Ion Luca
Caragiale” care la momente de cumpănă, de întrebare, au întors
reflectoarele spre sală! Da, domnilor, în timp, cu paşi mărunţi fără
să băgăm de seamă la micile chichiţe din legislaţie-care permit
corupţia la nivelul superior-intelectual-din societate, bucuroşi
orcând de anume gratuităţi (cine vrea azi un ou, mâine va dori un
bou-dacă se poate pe degeaba-pică pară mălăiaţă în gura lui
nătăfleaţă) am ajuns tocmai aici, unde la noi, mai mult ca oricând,

ală arhiplină şi de această dată, 24 iulie 2013, la Sala
Ostroveni, unde de la ora 21.30, în cadrul Festivalului au
urcat cei de la Teatrul „Eugen Ionescu” din Chişnău, interpretând
admirabil piesa de teatru „Fotografi şi clovni invizibili” de Val
Butnaru, care semnează şi regia, costumele, aparţinând Tatianei
Popescu...Invizibili, fiindcă trăiesc într-o ţară invizibilă, şi au ajuns
la performanţa de a le arăta şi altora că sunt invizibili; această
ultimă afirmaţie se referă la cei care au ajuns şi ei la concluzia că
sunt invizibili...Dar, ceea ce este esenţial, piesa se raportează la
condiţia de artist în ţara de baştină a acestor artişti, atât de talentaţi,
şi atât de uitaţi de societatea care-i înconjoară. Structura narativă a
piesei este temeinic şi bine construită: Un clovn „invizibil”
încearcă, se sforţează prin toate mijloacele, deosebite-artistice-evidente calităţi, să-şi recâştige vizibilitatea (poate avută cândva-ei hei
în ce timpuri-dar vezi bine că nu a părăsit-o-nici el pe ea, şi nici
invers)...Admiră magia, o încearcă, rămâne conectat la ea-poate el
însuşi fiind produsul unei magii; admiră arta scrisului, îşi etalează
viziunea poetică, sigur, doar el este pe scenă, ţinând o retorică a
absurdului... „Absurdistan (ne spune Val Butnaru) poate lua forme
dintre cele mai neaşteptate. Ca să supravieţuiască într-o societate
îndobitocită şi patronată de regnul comunist, aşa cum se întâmplă în

minciunile stau cu regii la masă. Da, despre aceste subiecte,
ruşinoase, ce ţin de educaţie şi de noua intelectalitate universitară,
în ambele sisteme corupte până la măduva oaselor...noi suntem cei
vinovaţi!...şi care, cum spunea şi Clovnul trist în spectacolul precedent al Teatrului „Eugen Ionescu” din Chişnău cu piesa „Fotografi
şi clovni invizibili”, mai „intrăm şi fără bilet în sală”!
Să dăm, acum, în final, şi numele celor care au jucat în această
piesă, şi, care, împreună cu cei care au participat din partea
Chişinăului, la acest Festival, au „invadat” Râmnicul într-un mod
remarcabil ca să ne spună că teatrul! nu a murit: Arcadie Răcilă,
Viorel Cornescu, Irina Rusu, Nina Toderico,Vasile Caşu, Alexandru
Cîrlov, Igor Mitreanu, Vitalie Ţapu, Valentin Delinschi, Lilia
Cazacu, Elena Oleinic, Ludmila Gheorghiţa, Ion Grosu,
Alexandrina Grecu, Dan Cornescu, Ana Victoria Babin, Eugen
Matcovschi, Mihai Ciolac.

TEATRUL „EUGEN IONESCU” - CHIŞINĂU

FOTOGRAFI ŞI CLOVNI INVIZIBILI
S
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Basarabia, unii devin clovni.
La curtea regilor, bufonilor li
se iartă palavrageala: ei sunt
bătuţi, dar nu omorâţi. Alţii
mai perverşi devin invizibili.
Parcă se întrezăresc, dar nu se
văd. Parcă vorbesc, dar nu
spun nimic. Parcă sunt cei de
altă dată, dar nu-i mai
recunoaşte nimeni. Pe 4
aprilie 2005, Chişnăul a trăit o
adevărată
dramă:
foştii
democraţi şi unionişti au
pactizat cu comuniştii. Ei s-au
vândut cu zâmbetul pe buze, transformându-se în clovni şi fotografi
invizibili”...ca şi la noi, în porcăria de astăzi, şi care au puterea în
mână de 23 de ani! Bravo dramaturgule Eugen Ionescu că ai acceptat să devi nume de Tearu, chiar în Basarabia noastră, astăzi,
conducătorii Absurdistanului, numind-o Republica Moldova
(Absurdistan este termenul cel mai des folosit pentru a denumi,
satiric, ţara în care absurdul este un lucru normal...în special ţinând

de autoritatea publică şi guvernare)!
La sucesul piesei au contribuit actorii: Valeriu
Pahomi-Clovnul Trist, Mirabela Butnaru-Clovnul
Vesel, Corina Butnaru-Clovnul Strălucitor, Garry
Cozma-Magicianul (excelente numerele de magie!),
Vladislav Cerneavschii-Electricianul Invizibil,
Grigore Mihăilă, Semion Mihalachi-Maşinişti
Invizibili; Vera Verdeş, Margareta Pantea-Femei de
Serviciu Invizibile.
Da, după piesa „Made in Moldova” susţinută de
colegii celor de mai sus, de la Teatrul „Satiricus Ion
Luca Caragiale” din Chişnău, putem spune că
basarabenii adevăraţi din ţara vecină au început lupta
paşnică de reîntregire a neamului românesc pe care, să
recunoaştem, noi am dispreţuit-o încă din anii 80 ai secolului XX,
spunând: ce ne trebuie să ne legăm la cap? când, noi, nu ne vedem
de ale noastre! ...şi să mai vii şi cu gogoşi (declarate tot mai des în
lumea teatrului, de la noi, de cei prăfuiţi de vreme) de genul „a
murit teatrul”! ...haida de! haideţi băieţi, la trebă!... Feriţi-vă domnilor de asemenea aberaţii, că dacă la noi a murit teatrul, atunci, trebuie să ştiţi, că, a murit şi românul!

TEATRUL MUNICIPAL ARIEL RÂMNICU VÂLCEA

NOAPTEA TRECE CHIAR ŞI PRIN PIATRĂ
P

rezentată în premieră pe scena Festivalului din acest an, 25
iulie 2013, în Sala Ostroveni a Teatrului Ariel, piesa lui
Leonid Andreev (1871-1919) în regia şi scenografia, şi costumaţia,
lui Horaţiu Mihaiu încearcă să se apropie de teatrul total, ca spectacol, regizorul, asumându-şi rolul principal. Se vorbeşte tot mai des, referitor la
„criza din dramaturgia românească”,
despre aceşti regizori care pun în scenă
spectacole, care, aproape au alt autor!
Fantezie, ilustraţie muzicală, mişcare
scenică, text original-de autor, iată,
Andreev, dramaturg, nuvelist, fotograflider al mişcării suprarealiste din literatura rusă, toate frumos armonizate în
sinestezic şi nu, cum ar putea cineva să
greşească, în sincretic. Leonid Andreev
care, faţă de Maxim Gorki-prietenul său,
nu a împărtăşit victoria Revoluţiei din
Octombrie 1917, a lui Lenin, iardupă
1986, trăieşte o reală renaştere…Imediat după 1989, teatrologul şi
dramaturgul clujean-vâlcean, C.C. Buricea-Milnarcic, colegul nostru de generaţie (bacalaureat) -1970, se lansează în arta teatrului
printr-o aplecare mai mult decât intensă asupra scriitorului rus…
Acest expresionism, marca Leonid Andreev, mai mult ca sigur că
l-a influenţat, inspirat, şi pe Horaţiu Mihaiu, spectacolul din
Festival, păstrând tenta de avangardă expresionistă, atât în
scenografie, cât şi în înlănţuirea textelor-intonaţia lor în înşiruirea
multor scene de mimă şi pantomimă, alternând între real şi oniric,
transformând piesa dramatică într-un spectacol de autor; Horaţiu
Mihaiu! Este moda teatrului contemporan! …ca şi în cazul lui
Silviu Purcărete, care dintr-un text cât de cât esenţial, face din el un
spectacol de zile mari-eveniment cultural!
Ne spune Horaţiu Mihaiu în pliantul de prezentare al
Festivalului… „Textul, extrem de scurt, devine canavaua pe care se
pot desfăşura acţiuni nonverbale, într-o succesiune de scene
aproape filmice, aşa cum sugera însuşi Andreev”… „…teatrul va fi
omorât de imaginile mişcătoare ale filmului” spunea Andreev, şi,
continuă Haraţiu Mihaiu: „ Avem teatru-dans, teatru-imagine,
metateatru şi alte forme de melanj ale diverselor arte, ce se
manifestă în acelaşi demers.”
Să subliniem şi noi câteva scene, cu numele real al actorilor, în
ordinea derulării lor, care au făcut din piesa lui Andreev, în interpretarea Arielului, sub conducerea lui Horaţiu Mihaiu, secondat de
Virgil Mihaiu (Muzica originală), şi Mălina Andrei (Coregrafia), un
spectacol printre cele mai reuşite ale Festivalului. Alex Popescu
(din nou în formă-enorm de multe posibilităţi-calităţi actoriceşti) şi

Diana Cătănescu se iubesc; o primă scenă de dans în care se produce şi drama: apare Alin Holcă, soţul femeii, şi, gelos, o ucide. O
scenă tipică de filmul mut, cel apărut la începuturile cinematografiei. A fost una dintre cele mai sugestive şi bine realizate

scene şi de la care a început derularea piesei lui Leonid Andreev.
Mumia femeii, ucise, va fi leitmotivul, ca imagine, întregului parcurs al piesei.
Scena următoare este de fapt actul I al piesei lui Andreev; apare
Regizorul piesei (Alin Păiuş, admirabil în minischeciul cu mâna
îmbătrânită: « ce tare îmi tremură mâna; cât de mult a îmbătrânit
mâna mea ») care trebuie jucată a doua zi şi care urmează să fie
vizionată, în final, de conducerea teatrului, chiar „acum”. Apoi intră
în scenă Scenograful (Gabriel Popescu-iniţial părând şters, dar
jucându-şi foarte bine partitura) care îşi admiră încă odată
decorurile şi vrea să audă şi de la regizor câteva aprecieri… « Sunt
convins că Luminăţia Ta va aprecia ca nimeni altul lucrarea mea »,
în replică, mai târziu, Patroana (Ana Turos - joc de mare expresie,
perfect integrată în atmosfera tipică lui Andreev) întrebându-l: «
Sunteţi genial? (normal, orice artist plastic se crede genial! n.n),dar
de ce aveţi obrajii atât de roşii ?...mâncaţi cam multă carne! O să vă
trimit medicul meu ! ». Directorul teatrului (Dan Constantin-şi el,
tipic pentru autorii ruşi) îi spune Patroanei: « Acolo este oraşul nostru, acolo, unde acum este noapte »…Replica Patroanei, care dă şi
titlul piesei: « Noaptea, trece prin piatră? » Lămurită de cele
prezentate, Patroana vrea să scurteze lucrurile: « Mâine voi asculta
instrumentiştii dvs! .Actorii…m-aţi lămurit dumneavoastră! (chiar
ca în realitate, actorii, nu pot fi sub valoarea celor care-i dirijează…
regizor, scenograf, director n.n).
Scena cu orchestra-caricatură de orchestră-muzică atonalăscârţâituri şi zgomote-o scenă extraordinară care exprimă tot ce a
fost şi tot ce o să se întâmple în continuare!... punte, puncte în ben-

eficiul lui Horaţiu Mihaiu!
Urmează parada actorilor, unde fantezia creatorului de spectacol
nu mai are limite…Alin Holcă, putem vorbi pe întreg parcursul piesei de un recital-de valoare al tânărului actor; pe picioroange
dansează cu Cătălina Sima - scenă de mare efect - muzică atonală
- în concordanţă cu imaginea onirică; ea este o mireasă cu un gigant
fluture la mână…Mirele şi mireasa imaculată, care e oloagă de la
genunchi…În aceste veşminte medievale se sugerează dragostea
perenă. Urmează replica Regizorului către Patroană: « Ei vor muri
la sfârşitul actului II », « Linişte ! » strigă Patroana! şi spune
Directorul: « Dar ei nu ne aud Luminăţia Voastră şi de altfel, cum
aţi poruncit, vor muri la sfârşitul actului II ». Urmează momentul
celui mai vesel om din lume (Miki Paicu) despre care Directorul
spune că « el se hrăneşte cu râs »… Momentul începe cu Balerina
(Julliet Attoh) în suita de balet „Lacul Lebedelor”, scena „Moartea
Lebedei”; scena explodează în râs…şi sala! se exprimă grotescul!
balerina-i cam solidă, dar rămâne în graţie!
Încep magiile, trucurile par perfecte, spectatorii rămân uluiţi-nu
se aşteptau ca actorii să fie atât de pricepuţi!
…Intră Alex, puternicul amorez, apoi Cătălina cu sânii goi,
apoi Cătălina Floroaica plină de sânge, crima persistă în aer! Alex,
care vomită sânge, pregătind festinul, în frapieră, având un cap de
om…totul pe viu şi în direct. Trucurile sunt bine pregătite, cu greu
intuite. Sângele, steagul roşu desfăşurat la infinit; iarăşi, Alin
Holcă cu trucul cu ziarul ars şi care de fapt nu e ars…rezultă morala
sănătoasă: vrăjitoria este o meserie sănătoasă, şi, ca oricare alta.
« Să intre figuranţii! » declamă Directorul; « I-am făcut să
semene toţi ca ouăle din acelaşi coş » se laudă şi Scenograful; şi
intră nălucile negre cu bastoanele lungi, doar acestea se văd, la
început, urmând în final ca toate să se înfupte din Director, pe care
Moartea, elegant, l-a ucis!
Un spectacol, la care s-a muncit foarte mult, şi care a fost necesar Festivalului, punând trupa de actori, de la Ariel, într-o lumină
nouă.

Cronici de S-P Cickirdan
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CULTURAvâlceană

INVENTICA

ARS MUNDI

COMUNICAT DE PRESA
10 septembrie 2013

I

n data de 6 septembrie 2013, la sediul AGIR din Bucuresti,
s-a desfasurat festivitatea de decernare a Premiilor AGIR
pentru anul 2012.
In acest cadru, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a obtinut premiul domeniului “Ingineria materialelor”, pentru proiectul intitulat “Produs
granular sintetic pentru aplicatii in chirurgia oralo-maxilofaciala
(PG β –TCP, 500-1000 μm).
Produsul este dedicat utilizarii in aplicatii de umplere si de
reconstructie a defectelor osoase: ridicare de sinus, umplerea

defectelor alveolare dupa extractie si dupa osteotomii corective.
PG β-TCP permite dezvoltarea de os biologic in conditii
favorabile vindecarii, nu necesita o alta interventie chirurgicala
pentru indepartare, fiind inlocuit treptat de osul nou format, este
100% sintetic, fara risc de transmitere de boli si radio-opac, permitând vizualizarea lui in timpul operatiei si post operator.
Pentru PG β -TCP s-a depus cerere de brevet de inventie in
anul 2011, iar in 2012 s-a obtinut certificarea pentru utilizare in
chirurgia dentara si maxilofaciala.

COMUNICAT DE PRESA
17 septembrie 2013

J

oi, 19 septembrie 2013, incepand cu ora 9.30, la sediul
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electrica ICPE-CA, va avea loc festivitatea de
deschidere a Centrului de Initiere in Cercetare Stiintifica a
Tinerilor Olimpici.
In cadrul Centrului se vor desfasura activitati precum cursuri
de initiere in cercetarea stiintifica, ateliere de lucru pe teme si
proiecte stiintifice, participare la competitii si evenimente stiin-

tifice, discutii privind modalitatile si sursele de documentare,
diseminarea rezultatelor obtinute.
Centrul va fi compus, pentru inceput, din elevi olimpici ai
Colegiilor Tudor Vianu, Iulia Hasdeu, Grigore Moisil si Sfantul
Sava.
Dintre coordonatorii Centrului vor face parte cercetatori ai
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrica ICPE-CA, Institutului de Biologie al Academiei

MĂNĂSTIREA CĂPRIANA
M

ănăstirea Căpriana este situată la 40 km nord-vest de
Chişnău, în ţinutul care odată purta numele Codrii Lăpuşnei.
Prima menţiune documentară a Căprianei este cea din 1420, când
într-un hrisov al vremii mănăstirea este menţionată într-un act de stabilire a hotarelor unui boier.
O a doua şi mult mai importantă menţiune documentară datează din
1429 - un uric prin care Căpriana primeşte statutul de mănăstire
domnească din partea domnului Alexandru cel Bun. În acest act lăcaşul
sfânt este numit „mănăstirea de la Vâşnovăţ unde este egumen
Chiprian”. Aici se aminteşte că mănăstirea este ctitoria răzeşilor din
satul Mereni. Fiica unui dintre cei mai de vază oameni ai locului şi
nepoată a egumenului mănăstirii, Marena, avea să devină soţia domnului. Doamna Marena a dăruit mănăstirii un pretios epitrahil brodat între
anii 1427 si 1431. Este cea mai veche broderie de acest fel cunoscută
până astazi. Pe ea erau reprezentate, pe lânga chipurile sfânte, şi
portretele lui Alexandru cel Bun şi al soţiei sale.
Căpriana avea în acele vremuri în stăpânire o prisacă, (stupăritul
fiind pe atunci o îndeletnicire predilectă a monahilor), o moară (sau
chiar mai multe) şi o moşie formată din satele Târnauca, Cârlani,
Călinăuţi, Cunila, Săndreşti şi Pârjolteni.
Având statutul mănăstire domnească, aşezământul monastic s-a
bucurat de grija mai multor domnitori ai Moldovei. Mănăstirea, care a
fost construită la început din lemn şi a suferit de pe urma năvălirii
repetate ale tătarilor sau turcilor. Ştefan cel Mare este ctitorul bisericii
din piatră cu hramul Adormirea Maicii Domnului (1491 – 1496). În
1542 – 1545, domnitorul Petru Rareş a hotărât efectuarea unor ample
lucrări de restaurare, după cum se consemnează în cronica lui Grigore
Ureche. Alexandru Lăpuşneanu, născut în zona Lăpuşnei, a efectuat noi
lucrări de întărire şi dezvoltare şi a făcut importante donaţii mănăstirii.

La sfârşitul secolului al XVII-lea, mănăstirea Căpriana cunoaşte o
perioadă de declin. În 1698, mănăstirea a fost închinată mănăstirii
Zografu de pe Muntele Atos.
ÎN TIMPUL IMPERIULUI RUS
După anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus (1812), mănăstirea
Căpriana a trecut în 1813 în subordinea Casei Bisericii din Chişnău a
nou formatei Arhiepiscopii a Basarabiei, în fruntea căreia s-a aflat mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746 – 1821). Acesta a întreprins
importante lucrări de restaurare a bisericii de piatră cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”. În 1840 a fost ridicată o a doua biserică
a mănăstirii, cu hramul „Sfântul Gheorghe”, iar în 1903 o a treia
biserică „de iarnă”, cu hramul „Sfântul Nicolae” ( În anul 1840 este
construit paraclisul de iarnă „Sf Gheorghe” -acum Sf. Nicolae-de către
egumenul Teofilact, iar în anul 1903 este înălţată biserica nouă de iarnă
„Sf. Gheorghe”, anterior numită a „nălţării Maicii Domnului”n.
moldovenii.md) .
ÎN TIMPUL UNIUNII SOVIETICE
În perioada sovietică, mănăstirea Căpriana, ca de altfel toate
lăcaşurile de cult din RSS Moldovenească, a avut mult de suferit, averiile fiindu-i trecute în proprietatea statului, pentru ca în anul 1962 ea să
fie închisă şi devastată. Încă din 1949, autoritățile sovietice au încercat
închiderea mănăstirii deoarece, după cum era scris într-un document al
vremii: „Actualmente mănăstirea creează obstacole în procesul de
colectivizare în satul Căpriana. Călugarii au o atitudine duşmănoasă
față de colhoz şi prin diverse metode caută să impiedice organizarea
acestuia”. La Căpriana a existat cea mai mare bibliotecă mânăstirească
din Basarabia. În ciuda declarării mănăstirii ca „monument de

GHEORGHE CĂRBUNESCU INTERVIEVAT LA
MÂNĂSTIREA CĂPRIANA, REPUBLICA MOLDOVA!

G

h Cărbunescu: - Mă numesc Cărbunescu
Gheorghe din Râmnicu Vâlcea şi am
ajuns pe meleagurile d-stră cu deosebită evlavie.
Am poposit la o mănăstire foarte frumoasă, bine
organizată, unde recunoaştem mâna de gospodar,
şi care nu se deosebeşte, în obiceiuri, de
mănăstirile din România. Desigur, organizarea
interioară este deosebită, dar obiceiurile rămân
frumoase, poate chiar mai frumoase decât la
noi...Am găsit aici un cor de preoţi care cântă în
acelaşi timp cu preoţii de la altar, care intonează
cântările bisericeşti...Eu vă felicit pentru că aveţi
aceste locuri minunate. Atunci când pătrunzi
într-o mănăstire, şi auzi aceste cântări, eşti obligat să respiri un alt aer, să trăieşti alte sentimente,
să pluteşti în credinţă...
Reporter: - Ce anume va atras în mod deosebit atenţia?
Gh Cărbunescu: - Biserica construită de Ştefan cel Mare, care, văd,
este în renovări; se pictează în interior. Nu avem posibilitatea să vedem
biserica originală, dar am văzut biserica nouă, construită...Există foarte

Gh Cărbunescu
cântând o romanţă
pe scena
Filarmonicii
vâlcene

multe clădiri, fiecare cu specificul ei, cu construcţia ei, şi chilii
cu călugări. Mă surprinde că
fiind mulţi călugări, şi numai
călugări, există foarte multă
verdeaţă şi flori, şi foarte bine
îngrijite de mâna lor...Nimic nu
este de prisos, totul este la locul
său, orice pietricică, orice floare,
toate dând aerul, acesta, de
evlavie...
Reporter: - Acolo la
Râmnicu Vâlcea, la care biserică
preferaţi să mergeţi?

Gh Cărbunescu: - Judeţul Vâlcea este unul din primele judeţe ale
ţării în ceea ce priveşte viaţa religioasă, monahală...Are foarte multe
monumente istorice şi se întrece cu judeţul Neamţ, judeţul Suceava,
privind numărul de obiective turistice! Există o viaţă spirituală
deosebită; ...desigur, cea mai vestită mănăstire din judeţul Vâlcea este
cea de la Cozia, ctitorită de Mircea cel Bătrân, care îşi are aici şi mor-

In general, gradul de noutate al proiectelor realizate de
ICPE-CA rezulta din beneficiile pe care acestea le aduc in domeniul cercetarii-dezvoltarii, dar si la nivelul economiei sociale, in
special, prin suplinirea unor nevoi reale.
In acest sens, PG β –TCP se afla deja pe piata de medicamente din Romania, putand fi achizitionat la un pret accesibil.
Biroul de Presa ICPE-CA

Romane, Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara, Institutului
de Cercetari Matematice al Academiei Romane, Institutului de
Cercetari Filosofice al Academiei Romane si ai Universitatii de
Medicina si Farmacie Carol Davila.
Totodata, in data de 19 septembrie se va desfasura si a treia
editie a Simpozionului tinerilor cercetatori din domeniul MEMS
si NEMS, ocazie cu care se vor dezbate topici privind: actionari
electromecanice neconventionale, micromotoare, microactuatori; generatoare micro si nanoenergie (harvesting); senzori
micro si nanoelectromecanici; micro si nanotehnologii specifice;
tendinte si principii in MEMS si NEMS; bionica.
Biroul de Presa ICPE-CA

arhitectură ocrotit de stat”, au dispărut cărțile bibliotecii, clopotele și
numeroase obiecte de cult. În chilii a fost deschis un sanatoriu pentru
copiii bolnavi de tuberculoză, în biserica „Sfântul Nicolae” s-a organizat clubul sătesc, iar biserica „Sfântul Gheorghe” a fost transformată în
depozit.
De abia în anul 1989, odată cu redeşteptarea naţională a
românilor din Moldova, în contextul politicii mai liberale promovată de
Mihail Gorbaciov, mănăstirea şi-a redeschis porţile.
ÎN PREZENT
Între anii 2003 - 2005, la mănăstirea Căpriana au avut loc ample
lucrări de restaurare cu bani de la bugetul statului dar şi de la numeroşi
donatori particulari.
De reţinut faptul că regimul comunist a promovat imaginea bisericii
ţariste, construite în anul 1903, în detrimentul mănăstirii voievodale
care nu corespunde arhitecturii ruse ci arhitecturii monahale româneşti,
aidoma cu cea a mănăstirilor din Nordul Moldovei. Numeroase clipuri
şi filme prezintă noua construcţie din perioada ţaristă drept biserica
istorica a mănăstirii Căpriana, fapt cu atât mai condamnabil cu cât
adevărata biserică voievodală, aflată la doar câțiva zeci de metri de biserica nouă, nu este încă renovată şi în interior. Confuzia între cele două
biserici este menținută şi astăzi în detrimentul ctitoriei voievodale autentice, slujba religioasă nefiind oficiată în biserica lui Ştefan cel Mare.
Una dintre explicaţii constă în faptul că Mitropolia Moldovei, aflată în
subordinea Bisericii Ortodoxe Ruse promovează teoria istoriei comune
a bisericii ruse şi a credinţei în Basarabia. Precizăm faptul că în
Basarabia există o Mitropolie a Basarabiei şi o Mitropolie a Moldovei,
cea din urmă fiind subordonată Moscovei.
După 7 aprilie 2009, noul guvern nu a reuşit nici până în prezent
restaurarea interiorului bisericii voievodale Adormirea Maicii
Domnului (Istoric preluat din Wikipedia, 18 10 13).
Gutiera Prodan - Artist emerit al
Republicii Moldova pe scena
Filarmonicii din Râmnic

mântul. Conform ultimilor
discuţii din Biserica ortodoxă,
acest fost mare domnitor va fi
încadrat în rang de sfânt!
Reporter: - Dacă cei care îşi
fac valiza pentru acele locuri, ce
trebuie să viziteze ei?

Gh Cărbunescu: - Avem
foarte multe locuri de vizitat în
judeţul Vâlcea, încât acestea pot
fi studiate de basarabeni, aşa îmi
place să le spun acestor locuitori
ai vechii Dacii şi ai României: ...Mănăstirea Bistriţa, Mănăstirea
Arnota, unde-şi doarme somnul de veci Matei Basarab, poate cel mai
mare dintre domnitorii români, care s-au ocupat cu ctitoria clădirilor de
cult...Mănăstirea Horezu-ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu,
Mănăstirea Govora, cu implicaţii în primele scrieri în limba română.
Reporter: - Da, avem ce să vedem!
Gh Cărbunescu: - Desigur, veţi fi încântaţi de aceste locuri!
Reporter: - În încheiere să-i mulţumim colegei Alina Chiriac Ivaşcu
pentru acest reportaj, şi nu ezitaţi să vizitaţi această frumoasă mănăstire,
Căpriana, căci aveţi ce vedea, aşa cum a spus şi interlocutorul nostru,
domnul Gheorghe Cărbunescu.

septembrie 2013
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REPORTAJ DESPRE ÎNTREITA FAŢĂ A MINUNII
Î

n drumurile noaste sub cer ne minunăm, întotdeauna, de lucrarea
minunată a celui de deasupra noastră. Ceva, cineva ne trage de
mânecă să ne explice, ce-i? şi… cum? dar, mai ales „de ce?” prin gândul explicat dinaintea faptei, al intenției celui investit să facă, mai
mereu… după. Răspunsul la întrebarea „de ce?”, pare cel mai ușor de
dat, însă rămâne alături de celelalte în ambiguitate. Chiar după
explicație, ori îndelunga contemplare a celor de sub priviri, avem doar
păreri conforme cu puterea noastră, personală, de-a îmbrățișa conturul
și de-a ne adânci în înțelesurile lui tainice. În mod sigur, un lucru cu
taină ne va minuna întotdeauna și atunci redescoperim ceea ce morala
comună a crezului nostru știa demult: minunile sunt de la Dumnezeu,
chiar dacă și El, lucrează prin fiii săi: oamenii. Atribuim, în mod
irațional, minunea lui Dumnezeu, Cel care a săvârșit-o prin pogorârea
Lui întru omul ales, și S-a lăsat văzut prin duhul artistului: față. A-L
vedea pe Dumnezeu nu este posibil oamenilor, dar a-l vedea pe omul în
care S-a pus duh Tatăl, este posibil în măsura în care receptorul are
posibilitatea intrării în rezonanță. Acordul acesta nu se poate constata și
nu poate lucra, decât prin partizanatul credinței și al legii iubirii dintre
oameni, necondiționată de nimeni și nimic. Spiritul cartezian, în care
artistul își poartă necenzurat de grijă, unul foarte informat, are păcatul
aroganței că le știe pe toate. Explicațiile precise, răspunsurile, mustind
de informații și date nu mai lasă loc la nicio întrebare. Măsura
lucrurilor, a tuturor lucrurilor!, este… omul, își vor fi rostit sentința,
filosofii. Libertatea lui se manifestă, ca un drept natural, etichetat și dat
în folosință, ca atare. Omul și-a luat calitatea de judecător și își poate
permite, după propriile lui grăbite instanțe, pedepsele capitale. Cu aceste gânduri am colindat lumea împărțită între Dumnezeul felului nostru
irațional și atotștiutorul om, izbăvit de abuzurile și răstălmăcirile
făcute Lui Dumnezeu de instituția oamenilor bisericii Apusului.
Demiurgic, precum zgârie norii marilor metropole, a devenit omul
modern supra-tehnologizat. Smerit cu forța, cu de-a sila, uneori
copleșire a spațiului interior, sub apăsare, pare goticul și barocul, unde
statul bisericesc îl substituise pe Dumnezeu. Așa îmi pare și azi Apusul
marcat de puterea omului de-a își arăta măreția, chiar atunci când
slujește divinitatea… La noi acasă, rămași mereu în urma timpului sincron al continentului, emanciparea carteziană s-a făcut prin puținii
ambasadori trimiși prin capitalele cu mode noi. „Sofiile” noastre, încă
respirau (și mai respiră!) grecismul constantinopolitan și tradiția
balcanică a lui Byzance d,apres Byzance. Și azi scriptura ne vorbește
tot prin murii bisericilor, iar judecățile de apoi, făcute numai de
Dumnezeu!, supraviețuiesc chiar și pe zidurile exterioare. Cu aceste
gânduri am pornit prin lume să văd cu ochii mei minunile lui
Dumnezeu și lucrările Omului Demiurg.
În grădina Olteniei de sub munte, pe malul Jiului, la podul de fier,
puținii apărători și cetățenii orașului Târgu Jiu, s-au opus cu viețile lor
balaurului războiului prim mondial, iscat de marea furtună a potrivniciilor. Oamenii, cărora le păstrăm anonimatul, cinstindu-i infinit mai
mult, au dat girul omului ales, cu har, să spună altfel, minunat, această
pagină de istorie. Minunarea istoriei ar fi în acest caz, scoaterea evenimentului din cronologie și ducerea lui în simbolul nemuritor în care
tainele nu se mai pot strivi și duce în banalizarea celor ce se plictisesc
repede. Taina are puterea să rămână proaspătă și să lase libertatea
cercetării, vie. Omul, Constantin Brâncuși, gorjeanul ajuns cetățean
planetar, își asumă misiunea să construiască Ansamblul de la Târgu Jiu,
în duhul locului românesc și în taina lui Dumnezeu, Cel ce-i va fi dat…
misiunea. Știm de ce s-a făcut lucrarea! Să pomenim eroii locului, ai
unui eveniment concret intrat în conștiința publică. Totul în bunul obicei al pământului în care la locul săvârșirii unor fapte deosebite se pune
un însemn pentru ca momentul să devină monument. Cum să faci acest
lucru, să vorbească despre participarea întregului târg? Aici intervine
gândul de dinainte de faptă. O simplă cruce nu poate vorbi decât de o
singură cruce de om! Chiar și pe Golgota vor fi fost trei cruci, indiferent
de opțiunea crucificaților. Ideea trebuia să obțină terenurile publice,
apriori, și evident asentimentul puterii locale și sprijinul necesar. Cum
va fi convins artistul lumea devine deja un amănunt, când ansamblul
există și acesta, ca orice multiplicare a minunilor, naște mereu noi
minunări cu, atâtea probleme și povești frumoase. Monumentalul din
arta sa trebuia să vorbească, nu doar de orașul care are în sine ansamblul, ci de spiritul oamenilor, acela care are în el eroismul, sacrificiul,
seninătatea dacică în fața morții și puternica credință în Dumnezeu.
Legătura interioară între elementele componente trebuia să surprindă
filosofia de viață a locului cu petrecerile între tărâmuri într-un firesc
armonizat și riguros respectat. Monumentele trebuiau să respire petrecerea omului - unul dând seamă pentru mai mulți!-, pentru evenimentele înseriate ale vieții.
Erou, în percepția lumii românești, devii după ce nu mai ești. Erou
este cel trecut în repaus, scos din curgerea timpului. Erou ești atunci
când la acest eveniment vine lumea să te ierte că ai părăsit-o, dar jeluindu-te și recunoscându-ți printr-o veritabilă poruncă, faptele bune
(despre morți, numai de bine!). Pe calea eroilor trebuie reconstituit ritualul comun al celor ce în alai vor fi conduși spre lumea cealaltă, din
proiecția mentală a celor ai locului. Monumentele de pe cale trebuie să
sugereze aceste… hodine. Povestea eroului emblemă, pe calea tuturor
eroilor, pe drept cuvânt numită la Târgu Jiu „Calea Eroilor” răspunde
explicit întrebării „de ce?”. La podul de fier de peste Jiu au căzut jertfă
și au devenit eroi oameni cărora le datorăm îndeplinirea rânduielilor
pentru lumea de dincolo. Trebuie să facem lucrul acesta în numele
întregului târg și eroismul lor să-l marcăm durabil pentru a nu fi uitat.
Spre raiul nostru, ca spre Câmpiile Elizee ale altora locurile de odihnă,
vor fi puse semne distincte să ne minuneze cu taina lor. Pregătirea trecerii de aici, catre dincolo este demult consacrată ca obicei: îmbăierea,
îmbrăcarea hainelor bune, așezarea pe tron (așa se numește în unele

locuri… coșciugul!) pentru a primi, la priveghi omagiul, apoi, după
timpul prescris, trecerea prin toate ușile și porțile (a odăii, a casei, a
curții…), spre casa domnului : biserica, care ne dă viza, dezlegarea spre
lumile de dincolo, ale lumii noastre duale cu Tatăl ceresc și Mama
pământ. Apoi inerția mișcării, se frânge la locul de veci, marcat de piatra de hotar, un stâlp, sau o cruce pe care numele eroului, perioada
viețuirii lui și vreun gând-epitaf îl scot dintr-un anonimat, vremelnic
însă, pe omul, persoană unică.
Am trecut de multe ori prin târgul cu ansamblul de monumente dedicat de Constantin Brâncuși eroilor din războiul reîntregirii, pornind de
la evenimentul concret al forțării Jiului. Acum, devenit municipiu, fața
lucrurilor orașului s-au schimbat, credem noi, cu bună credință, în bine.
Chiar și lucrările cele mari cu conexiune directă în interpretarea sensurilor încifrate ale artei din povestea ansamblului îmi par aducătoare
de ceva în plus, nu doar în cele fizice ale locului, cât mai ales în
semnificații. S-a liniștit curgerea năbădăioasă a Jiului, care regularizat
fiind, nu mai poate năvăli în oraș. Pe insula lui, chiar de lângă parc,
podul păstrat și el ca monument, prelungește grădina publică. Ambele
maluri vorbesc de starea de pace, preumblare înconjurată de liniștea
apelor în care se vede tot cerul, ca o contemplație edenică. Nu departe,
un loc de adunare al mulțimii, poate aclama, până târziu în noapte, victoriile vitejilor sportivi numiți pe aici… panduri, stadionul având
nocturnă. Lupta de aici este sub semnul păcii și al celor pașnice.
Calea eroilor de la Târgu Jiu pornește de la Apa, ca o mare adunare
de curgere omenească, se continuă prin grădina publică: Pământ al
adunării oamenilor, în care au loc chiar încununările familiilor tinere,
apoi în Biserica de pe cale, din nou adunarea de oameni cu focul lor
lăuntric, prelungit în Focul lumânărilor, apoi în grădina consacrată să
fie cer cu nesfârșirea Aerului atins de stâlpul nesfârșirii, nu doar ca

Mihai Sporiş şi Constantin Zărnescu la Simpozionul Naţional
„Calea Eroilor 75”, Tg. Jiu, 2013
piatră de hotar, ci legătură între lumi. Nu insistăm asupra semnificației
ansamblului, lucru făcut în altă parte (…) și de noi, dar cu asupra de
măsură, de iubitorii lui Constantin Brâncuși.
Am fost și la Paris, chiar și în Micul Paris, dintre Dâmbovița și
Colentina, să văd căile oamenilor și rostul lor. Așa mi s-au… năzărit
diferențele de sens. Lângă un pod peste Sena, nu departe de Louvre, cu
palatul lui regal, în paradoxala piață a Concordiei, francezii în revoluția
lor celebră se judecau unii pe ceilalți, după ce fuseseră camarazi în
lupta lor comună și ghilotina se înroșise, nu doar de sângele execuțiilor,
cât de numărul lor și de faima persoanelor. Acolo chiar reprezentanții
lui Dumnezeu, adică nefericitul rege Ludovic al XVI-lea și consoarta sa
Maria Antoaneta vor fi dat tributul noii înscăunate: „ființa supremă”,
adică omul, exagerat de iluminat și liber cugetător. Devizei „Nihil sine
Deo!” i se va fi tăiat atunci capul, chiar în Piața Concordiei, omul
asumându-și plenar demiurgul! . Se pornește apoi spre calea triumfului,
una îndreptată și lărgită de Napoleon al III-lea să nu mai poată avea loc
cârtirile populare la excesele puterii de orice fel. Se trece pe sub arcul
de triumf, pe unde eroismul semnifică victoria oamenilor, în confruntarea cu oamenii, natura cauzalității conflictului neavând nicio
importanță, întotdeauna un arc de triumf, semnificând adevărul
învingătorului, adică forța lui de lovire și poate din întâmplare și
justețea faptului. Triumful este difuzat împrejur, francezii,
răspândindu-l din această piață a arcului de triumf, spre toate direcțiile,
ca dintr-un soare cu razele lui, să vorbească lumii întregi atât, de regele
soare (aroganță faraonică și infailibilitate universalistă!), cât și de capitala iluminismului, cel ce va fi revoluționat rațiunea și își va fi ghilotinat mulți copii. Venind pe Calea Elizee, spre vremurile moderne cu
zgârie norii și palatele imperiul bancar, ale multinaționalelor din opulentul La Defense, trebuie trecută o nouă poartă. Evident … de apărare!
Cine este dincolo și cine este dincoace? Lumea veche a Parisului este
spre Sena, iar a zgârie norilor cu opulența financiară, dincolo de moerna poartă, ca un ecran spre virtual. Nu vom regăsi în acest ansamblu
al gloriei omenești, sfidând dumnezeirea nicio catedrală. Sacre Coeur și
Notre Dame, vorbesc singure, chiar dacă dominant, din afara căii
eroilor, națiunii franceze. Sunt pline de fast ceremoniile pe această cale
să ne amintească de forța unui stat cu eroii și eroismele lui și
poziționarea față de Dumnezeu, după cugetul vremurilor.
Coloana fără sfârșit a Parisului: Turnul Eiffel, apărută în cale doar
pentru o expoziție mondială își va fi căpătat autoritatea și permanența,
inspirând profilul sondelor de foraj, al pădurilor de stâlpi de transport al
electricității la înaltă tensiune, al marilor antene de comunicație din
lumea modernă. Ea vorbește de tehnologiile omului de-a supune
pământul și cerul. Chiar prin vizitarea lui permanentă ne hrănește cu
mândria de-a fi oameni care… am supus natura și stând la taifas cu
Gustav Eiffel, ori cu Edison, acolo între norii de deasupra Parisului, ni
se sugerează fiecăruia măreția noastră omenească într-o beție a sinelui
care uită că totul ni s-a dat spre împlinire și izbânda nu ne aparține pe

de-a întregul, cum de altfel chiar turnul acesta de veghe, ocultează în
devenirea lui materia metalurgiei și ingineria zăbrelelor lui Pănculescu,
neacceptat la șueta din nori a americanului și francezului. Simbolizarea
puterii omului, asumându-și-o, fără inhibiție, este povestea unei căi a
eroilor din lumea apuseană.
România, nu știu de ce soră mai mică a Franței, când ne revendicăm
o latinitate mai veche în … gintă, s-a lăsat cucerită de spiritul citadin al
iluminatului Paris și a vrut și ea să-și emancipeze mahalalele, adică
ceea ce-n Orientul nostru impregnat secular în obiceiuri și chiar
năravuri se chemau cartiere. Așa s-a pus de sistematizarea
Bucureștiului să se poată numi chiar Micul Paris. După podirea cu
scânduri, ulițele principale prin care trăsurile mai marilor trebuiau să
facă legătura caselor târgului, avand chipuri de palate, cu drumurile ce
veneau spre capitala domnească, ori îi scoteau pe stăpâni pe la moșiile
lor, noroaiele și/sau praful au fost altfel lecuite. Așa a apărut șoseaua,
și strada mai acătării. Odată cu independența de sub otomani, Podul
Mogoșoaiei va fi devenit un fel de Calea Victoriei, coborând spre
cheiurile Dâmboviței, încă neamenajate, dar în
mod sigur spre Curtea Veche, Hanul lui Manuc,
și chiar spre Dealul Mitropoliei, alt loc cu
scaune ale puterii. Apoi, odată cu acumularea
de modernitate, mo-delul parizian, că doar
devenisem monarhie la vedere și ne recuperam
țara cea mare, ne va fi adus alte însemne. După
războiul reîntregirii va fi apărut Arcul de
Triumf, să vorbească de unitatea țărilor
românești, după o adunare plebiscitară. Are în
el, deși seamănă cu cel parizian, sărutul fraților
care se întorc în casa comună a statului național
după multă suferință. Dar în buna tradiție a gloriei militare aici nu se oficiază cununi, ci doar,
la zilele mari ale patriei, se desfac lanțurile să
treacă defilarea… Au trecut, preamărind gloria
militară și mândria românească și după 23
August, să preamărească pe „eliberatorul
frate”. Apoi după ce aveam cale… am făcut și
o… piață a Victoriei, în care se adună oamenii
să cârtească mincinoasele rapoarte asupra
declaratelor izbânzi. De acolo radial se
desprind alte căi, în concurență și în disocierea
căii unice, nu prin funcționalitatea urbanistică,
ci prin asumarea unei simbolistici în legătură cu
o veritabilă cale a eroilor. Unde s-ar afla
coloana? Credem că pe Șoseaua Aviatorilor
unde monumentul dedicat eroilor aerului are și
transfigurarea crucii și simultan a zborului
omului. Prin vecinătate găsim „Primăvara”
unora și o fostă Casă a Scânteii, alături de o
grădină publică cu muzeul satului românesc,
unde îmbălsămarea conservatoare nu este eroism al supraviețuirii, ci anticipația extincției, despre care vorbește și
muzeul lui Grigore Antipa, chiar din Piața Victoriei. Amestec de lucruri
și gânduri, unitatea în diversitate a lumii globale ar spune un propagandist aliniat sincronului planetar.
Toate lucrurile își exprimă fața, dată spre împrietenirea cu noi, a
celor cu vederea. Trăim complicat și în permanenta căutare a
înțelesurilor. Ne minunăm, fără să ne explicăm, în fața… minunilor.
Sunt locuri unde, deși suntem copleșiți de frumusețe, bogăție și puterea
formelor, gândul nu se poate așeza și nu poate cumineca, în vreun fel,
minunea. Simultan te simți asaltat, luat de valul cel mare în plutire că
amețești de plăcere și atunci ceva îți șoptește că ești de acolo, în complicitatea omenească, prin puterea de seducție a lucrurilor și convertirea
ta subită. Ești uluit de Paris, impresionat de București și îți trebuie
multă zăbavă să te dumirești dar, chiar minunat de puterea semenului
tău, nu-ți poți găsi liniștea, nu poți ieși din tumultul omenesc. La Târgu
Jiu simplitatea și potrivirea felului nostru de-a fi, inculcate în lucrurile
de pe cale par chiar înfăptuirile duhului troiței, cu demiurgul obligat la
smerenie ca omul locului, și cu fiul de-al locului, dar cunoscător și al
ispitirilor și ademenirilor marilor metropole.
După trei pătrare de veac Calea Eroilor, dar pentru aducere aminte,
nu doar pentru eroismul unui moment unic, ne freamătă recunoștința
pentru cei ce-au desenat-o prin târg și i-au pus semnele vorbitoare în
limba primordială pe care o pricep, încă, toți oamenii pământului.
Eroilor anonimi, purtătorului lor de… cuvânt: Constantin Brâncuși,
românul-gorjean universal, cioplitorul în duh, după inspirata spusă a
unui contemporan, ne plecăm smeriți frunțile și le mulțumim…
pomenindu-i.

Chiorean - Cielo e Terra
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O SEARĂ DE NEUITAT

SoNoRo-Conac la Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”
S

eara zilei de joi, 27 septembrie a. c., a fost una specială
pentru Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” din Valea
Bălcească. Aici a avut loc un concert din seria SoNoRo – Conac,
un proiect al Asociaţiei SoNoRo, cea care, de mai mulţi ani,
militează pentru promovarea muzicii de cameră în România şi
peste hotarele ei. Directorul Asociaţiei SoNoRo este violistul
Răzvan Popovici, născut în Bucureşti, într-o familie de muzicieni, tatăl său fiind primul dascăl care i-a îndrumat paşii spre
studiul muzicii şi al violei. Deşi tânăr, este un muzician binecunoscut în lumea concertistică, atât din ţară cât şi din
străinătate. El este iniţiatorul şi directorul Festivalului
Chiemgauer din München şi al Festivalului Internaţional de
Muzică de Cameră SoNoRo din Bucureşti, acesta din urmă
aflându-se în acest an (1-17 noiembrie) la cea de-a VIII-a ediţie
(debutul va fi la Palatul Parlamentului).
Titulatura generică – „SoNoRo-Conac” – a proiectului este
una „redusă, în mod asumat, la numele unui singur obiect arhitectural – conacul – chiar dacă seria de concerte va fi găzduită şi
de edificii precum castele sau biserici” (R. Popovici). Ideea
asocierii muzicii cu opere arhitecturale emblematice ale
României, a apărut din „nevoia de respect şi atenţie, de sprijinire
şi recuperare, inclusiv din partea lumii muzicale, a patrimoniului
şi a resurselor culturale extraordinare ale României” (idem).
SoNoRo-Conac încearcă să redea muzicii de cameră „spaţiul
originar”, să o apropie de natura intimă, „propice dialogului cultural şi ascultării active din partea unui public restrâns” (idem).

Seria de concerte de muzică de cameră SoNoRo-Conac s-a
desfăşurat în acest an din iunie până în septembrie după
următorul calendar: Casa „Ion Mincu” (Bucureşti) – 24 iunie,
Conacul „Petre P. Carp” (Ţibăneşti, Iaşi) – 20 iulie, Conacul
„Udrişte-Năsturel” (Hereşti, Giurgiu) – 23 iulie, Castelul
„Cantacuzino” (Buşteni, Prahova) – 31 august, Castelul „Teleki”
(Goruneşti, Mureş) – 21 septembrie, Vila „Golescu”
(Câmpulung Muscel, Argeş) – 25 septembrie, Muzeul Memorial
„Nicolae Bălcescu” (Valea Bălcească, Vâlcea) – 27 septembrie,
Portul Cultural „Cetate” (Cetate, Dolj) – 28 septembrie, Castelul
Bran (Bran, Braşov) – 29 septembrie şi Palatul „Banffy”Muzeul de Artă Cluj Napoca (30 septembrie).
La Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” au concertat
următorii artişti: Alexandra Bobeico (vioară), Răzvan Popovici
(violă), Christian Naş (violă) şi Andrei Ioniţă (violoncel).
Andreea Bobeică este elevă la Colegiul de Muzică „George
Enescu” din Bucureşti şi bursieră SoNoRo. Christian Naş este
din Cluj şi, ca student al Conservatorului de aici, a beneficiat de
o bursă pentru continuarea studiilor la Conservatorul din Graz,
Austria. În 1997 a devenit prim-violist al Orchestrei Simfonice
din Graz, iar din 1999 este membru al Orchestrei Radio din
Stuttgart, Germania. În fine, Andrei Ioniţă este student la
Academia de Muzică din Berlin ca bursier SoNoRo.
Concertul SoNoRo-Conac de la Muzeul Memorial „Nicolae
Bălcescu” a avut loc în sala de muzică, acolo unde, odinioară, se
desfăşurau seratele muzicale ale doamnelor din familia marelui

ÎN GREBLEŞTI

Floricica deputata
Şî Căpriţa izăltata,
Iară Cica ce a fost
Mare cât o zi de post,
Sărea-n sus ca o fosilă
Cu Tia lu’ văru’ Ilă,
Că Bobâltiu şî Mocean
Cântau sârba din caval.
Amărâtu’ de Chibrit,
Prăpădit, om denimic,
Pentru şapte-opt cartele
S-apucat să facă rele.
De te duci la Răbăgei**,
De mâncare-i câtă vrei.
Da’ să nu ceri, că-i păcat,

(poem satiric)
de Nicolae Pătraşcu*
(zis şi Laie Chircuţ Legionaru’, 1916-1993)
În Gribleşti de poposeşti,
Lume fel de fel găsăşti:
Oameni harnici, pricepuţ’
Şî de aia sunt ş-avuţ’;
Apăi, sunt oameni cu carte,
Născuţ’ aci, plecaţ’ departe,
Care de sat n-au uitat

Căci aici au învăţat
Să fie oameni de-omenie,
Toată lumea să îi ştie.
D’avem şî vaci încălţate,
Nu sunt multe: şase-şapte.
Anicuţa cu Brişcana,
Căpuşica şî cu Ana,

* N. B. Marian Pătraşcu: Autorul este unchiul meu, fratele
mai mare al tătălui, fost legionar şi sergent în Regimentul de
Gardă Regală. Poemul a fost compus prin anii ’50 iar eu l-am
înregistrat în 2012 de la verişoara mea şi fiica lui, Constanţa
Cornea, zisă şi Tanţa lu’ Tică Chioru’. Cum ea nu-şi mai amintea
începutul, primele 10 versuri am fost nevoit să le… inventez eu.
La transcriere, am respectat vorbirea locală. „Tata Laie” era un
om inteligent, cu mult umor, care putea „să-ncondeieze” pe
oricine cu o uşurinţă uimitoare. Se-nţelege – nimic din ce a com-

patriot-revoluţionar şi ale invitatelor acestora… Programul
prezentat de cei trei artişti SoNoRo-Conac a cuprins: Duete pentru două viole – SZ 89 de Bela Bartok ; Duo pentru vioară şi
violă în sol major – KV 423 de Wolfgang Amadeus Mozart;
„Lăutarul” de George Enescu; „Baladă şi joc” pentru două viole
de Gyorgy Ligeti; Suite pentru violoncel solo de George Crumb,
Serghei Prokofiev şi John Marsch; şi „Augenglaser duo” pentru
violă şi violoncel de Ludwig van Beethoven. În plus, tânărul
violoncelist Andrei Ioniţă, primul străin din afara spaţiului exsovietic care a câştigat Marele Premiu la un concurs din
Armenia, a interpretat fără arcuş, prin ciupirea coardelor violoncelului, o prelucrare după o melodie populară armeană care, în
mod normal, se cântă la un instrument cu coarde specific
Armeniei.
Manifestarea a fost de o înaltă ţinută artistică, iar la ea a participat un public numeros, în care s-au aflat şi multe personalităţi
ale vieţii politice, economice, ştiinţifice şi culturale din judeţul
Vâlcea. De asemenea, gazdele acestei manifestări merită toate
felicitările pentru felul în care au înţeles să organizeze evenimentul. În încheiere trebuie să subliniem că includerea
Memorialului Muzeal „Nicolae Bălcescu” între locaţiile destinate manifestării SoNoRo-Conac a fost şi o confirmare a valorii
culturale a acestui ansamblu, de a cărui punere în valoare se
ocupă cu abnegaţie şi profesionalism un inimos colectiv condus
de dl. director Nicolae Bănică-Ologu.

Că baciu’ e cu contract.
Toamna cân’ să-mpartă brânza,
Răbăgel ia toată-osânza
Şî să vaită ne-ncetat
Că nimica n-a luat:
- N-am de un’vă da trei kile***,
Nu mi-au păscut oile-bine,
Că deşteptu’ de Chircan,
Le-a cântat sârba-n Ciocan.
Strungarii-am bunişori,
Câini-s buni, ciobanu-i chior.
Am pă Gheorghe-al lu’ Dumitra,
Pă Dinaru-al lu’ Crăcita,
Pă Pârvu lu’ Zăpăcitu
Şî pă Dandana Primitu’.

pus, nu a fost scris, ci s-a transmis pe cale orală şi de aceea multe
dintre creaţiile lui poetice s-au pierdut definitiv;

** Este vorba de „Stâna Răbăgeilor” din Muntele Olanu.
„Stâna Costeştilor”, a fraţilor Costea, cu Dumitru (zis şi
Dumitrică al Costii) - baci şi Ion (zis şi Clopăţăl) şi Gheorghe
Costea (zis şi Hobza, bunicul meu matern) – ciobani, era în
Muntele Galbena şi Vemeşoaia;

Apăi, dacă vrei să cini,
Treci pârăul la vecini.
La Stâna Costeştilor**
Să munceşte cu mult spor.
Dumitrică, baci cinstit,
Niciodată n-a greşît.
Brânza lui ie cea măi bună,
De mânci, eşti sătul o lună
Ş-o dă toată pă arvună.
La el mânci pă săturat,
Că ie baci fără contract.

după 1 septembrie, când se coboară oile de la munte. În Ţara
Loviştei urcatul şi coborâtul oilor la şi de la munte sunt încă
evenimente importante. Fiecare stână are 500-1000 de capete şi
se constituie prin punerea în comun a oilor aparţinând mai multor proprietari. După ce au coborât de la munte, oile „se aleg”,
fiecare proprietar recunoscându-şi oile după un semn propriu,
distinctiv, întotdeauna acelaşi, crestat la urechile fiecărei oi.

*** Cantitatea (variabilă) de brânză de burduf pe cap de
oaie fătată şi cu lapte (mânzare), pe care stăpânii oilor o primesc

Pagină realizată de Marian PĂTRAŞCU

MARIA CRIŞAN-GAGHEL 70!
Î

n 26 09 13 la Muzeul de Artă „Casa Simian” a avut loc
vernisajul unei ample expoziţii de pictură al artistei vâlcene
Maria Crişan-Gaghel cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani.
Redacţia noastră îi urează cu această ocazie un călduros La Mulţi
Ani! Expoziţia a fost organizată de Direcţia Judeţeană pentru
Cultură, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” şi UAP
Vâlcea...
Am vizitat-o şi noi, după vernisaj, într-o deplină tăcere, singuri,
faţă în faţă cu o serie, mai mult decât generoasă, de lucrări
aparţinând maestrei vâlcene care a atins o valoroasă cotă de
măestrie în domeniul picturii icoanelor pe lemn. Spunem
generoasă, referindu-ne şi la spaţiul amplu, trei săli atelier, din
muzeul nostru de artă, şi unde artistul plastic aflat la o merituasă
aniversare le umple cu lucrările sale care nu fac obiectul a cineştie

ce colecţie particulară din ţară şi de peste hotare...Tablouri în toate
tehnicile plastice, dominând, după cum afirmam la început, pictura
pe lemn, dar şi pictura în ulei, pe pânză...Sigur, o parte din lucrări
le cunoaştem, ele au fost expuse în cadrul altor expoziţii personale
şi de grup, dar noi le-am privit cu aceeaşi emoţie, ca la primele
expuneri, pictoriţa vâlceană făcând parte din galeria de artişti
vâlceni mai mult decât apreciaţi... Cu această ocazie menţionăm
pentru cititorii noştri, remenţionăm, că doamna Maria Crişan este
soţia sculptorului vâlcean Gaghel, trecut în nefiinţă, un sculptor în
lemn foarte talentat ale cărui lucrări pot fi admirate în holurile
Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea! Încă odată La mulţi ani!
Maria Gaghel şi felicitări pentru munca prolifică depusă în edificarea artei vâlcene în oraşul Râmnicu Vâlcea şi nu numai...
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UN VREDNIC EXARH AL MĂNĂSTIRILOR DIN OLTENIA:
ARHIMANDRITUL THEOFIL NICULESCU
Arhim. Veniamin MICLE

A

nul acesta se împlineşte un secol de la naşterea arhimandritului Theofil Niculescu (1913-1977), un monah vrednic, care a
depus eforturi remarcabile pentru promovarea monahismului din
Oltenia. Se ştie că opera de refacere a monahismului oltean a începuto în anul 1923 episcopul Vartolomei Stănescu al Râmnicului (19201938), care, intrat în monahism din convingere, avea o concepţie superioară despre această tagmă, pe care o considera „lume aleasă şi rânduită de bunăvoia ei să se apropie cât mai mult de cer şi de
Dumnezeu”. El înfiinţează renumitul Sobor al stareţilor, care se întrunea bianual sub conducerea episcopului, având ca tematică probleme
economice şi de spiritualitate privind mănăstirile din Eparhie. Opinia
episcopului era ca, asemenea soboare, ca cel statuat definitiv în
Oltenia, să ia fiinţă în toate eparhiile, apoi să se constituie într-o Eforie
reprezentativă monahală, cu un preşedinte în Sfântul Sinod, având ca
scop „statornicirea juridică, atât a bunurilor materiale mănăstireşti, cât
şi a formării culturale şi morale a călugărilor”.
Personalitatea distinsă a ierarhiei, episcopul Vartolomei a ştiut săşi aleagă colaboratorii, după vrednicie şi pricepere; printre ei, s-a
numărat şi Theofil Niculescu, format în atmosfera de renaştere a monahismului din cuprinsul Mitropoliei Olteniei – dominată de personalităţi, ca episcopul Vartolomei şi mitropolitul Nifon Criveanu. Numit
exarh al mănăstirilor, de către mitropolit, conştient de răspunderea sa
în domeniul vieţii monahale, se consacră total acestei slujiri; el dorea
un monahism moral, cult şi harnic, aşa cum îl învăţase din regulile
călugăreşti.
Ieromonahul Theofil, om al ordinii şi al disciplinei, trimite în data
de 15 februarie 1940 ordin tuturor mănăstirilor să comunice
Exarhatului numele membrilor Consiliilor economice şi duhovniceşti,
cu îndatoririle fiecăruia; unde nu au fost încă organizate, să ia fiinţă de
urgenţă, întrucât de buna lor funcţionare depinde prosperitatea mănăstirilor.
Pentru a cunoaşte situaţia concretă a monahismului din Oltenia,
exarhul Theofil inspectează toate mănăstirile şi schiturile, interesânduse de starea duhovnicească şi economică a fiecărui aşezământ. Ca
urmare a lipsurilor constatate, la 29 februarie expediază o Circulară,
în care aminteşte monahilor că principiul vieţii lor este rugăciunea şi
munca, insistând ca sfintele slujbe să fie oficiate cu toată dragostea,
„fără grabă sau interese pământeşti, spre a nu pune niciodată lumescul
mai presus de lauda ce se cuvine lui Dumnezeu”, pentru că, săvârşind
cultul divin public aşa cum se cuvine, credincioşii prezenţi vor pleca
mulţumiţi sufleteşte. De asemenea, unde sunt monahi teologi sau seminarişti, să predice la Sfânta Liturghie, pentru a răspândi Cuvântul lui
Dumnezeu.
Lipsurile cele mai mari le-a constatat însă în domeniul financiar.
De aceea, într-un Memoriu înaintat Mitropoliei, exarhul Theofil menţionează că sunt mănăstiri care nu au încă Registru chitanţier şi Bonuri
de plată pentru contabilitate, ci numai un caiet, unde înscriu sumele
încasate şi cheltuielile; unii eliberează numai chitanţă de mână pentru
banii încasaţi, iar importante venituri financiare nici nu sunt trecute la
evidenţă. În consecinţă, previne pe conducătorii unităţilor monahale că
„acest fapt va fi aspru sancţionat ca incorectitudine, întrucât nu este
făcut din neştiinţă, ci din rea voinţă pentru îmbogăţirea personală, iar
nu pentru propăşirea sfântului locaş. Faptul este condamnabil mai ales
pentru monahii care au jurat sărăcie de bună-voie, şi totodată pedepsite
de legile civile. Cei aflaţi vinovaţi vor fi înlocuiţi din posturile ce deţin
şi excluşi din monahism; din această cauză, sfintele mănăstiri au ajuns
în starea jalnică de azi”.
În vederea prosperării economice a mănăstirilor, Theofil prescrie
călugărilor o serie de sfaturi gospodăreşti, îndemnându-i să facă din
terenurile agricole adevărate grădini de legume şi zarzavaturi, pe care
să nu le mai cumpere din comerţ, economisind fonduri ce pot fi întrebuinţate în alte scopuri mănăstireşti; să planteze pomi fructiferi, mai
ales în zona deluroasă unde nu se cultivă grâu, iar unde sunt păduri de
salcâm, să înfiinţeze stupine de la care, pe lângă mierea hrănitoare, se
recoltează ceara atât de necesară lumânărilor, pe care să nu le mai cumpere falsificate din comerţ. În faţa bisericilor şi a chiliilor să răsădească
flori, încât să nu rămână nici o parcelă de pământ necultivat, astfel ca
să răsară din mănăstire „o rază de lumină adevărată, care va lumina pe
toţi cei din jur”.
Ca viaţa mănăstirească să fie mai bine organizată, la începutul lunii
mai 1940, ieromonahul Theofil răspândeşte prin mănăstiri cartea
Îndrumări în viaţa de obşte monahicească şi cuvinte de folos pentru
monahi, opera arhiereului Efrem Tighineanul; înainte de a fi înscrisă în
inventarul bibliotecii, recomandă ca lucrarea să fie citită la trapeză, cel
puţin odată pe săptămână, cerând ca să i se comunice ziua în care se
va face lecturarea ei.
În luna mai, are loc o nouă inspecţie la mănăstiri. Constatând lipsa
unui program bine stabilit, cere tuturor stareţilor să comunice
Exarhatului programul de rugăciune (serviciul divin) şi muncă (ascultări), în vederea stabilirii unui program unic pentru toate mănăstirile
din Eparhie; nu se admite lenevirea şi sustragerea de la datorii, mai ales
cu privire la slujbele bisericeşti; monahii n-au voie să participe la biserică fără mătănii şi camilafcă, iar ieromonahii, fără mantie, când oficiază Vecernia şi Utrenia, potrivit Canonului 26 al Sfântului Nichifor
Mărturisitorul.
Pentru trecerea fraţilor în rândul monahilor, sau chiar în a rasoforilor, stareţul va cere aprobare de la Mitropolie, înaintând totodată un

memoriu – certificat de Stăreţie – al Consiliului duhovnicesc şi de disciplină, menţionând vechimea în mănăstire şi comportarea avută; iar
candidaţii la hirotonie, în ierodiacon sau ieromonah, să-şi însuşească
bine tipicul şi cântarea, întrucât vor susţine un examen în faţa ierarhului.
În dispoziţiile exarhului, se prevede ca, monahul să aibă două rânduri de haine: unul pentru ascultare în mănăstire, iar altul pentru biserică în zi de sărbătoare şi când iese în oraş, unde să păstreze o ţinută
demnă.
De asemenea, pentru înlăturarea vagabondajului, nimeni nu mai
are voie să iasă din mănăstire fără bilet de voie, pe care se va nota
motivul învoirii; nici chiar stareţii nu pot părăsi mănăstirea, mai mult
de o zi, fără aprobarea ierarhului. În acest scop, expediază tuturor
mănăstirilor câte un Carnet bilete de voie; când monahul primeşte
învoire, semnează de primire, iar la întoarcere, îl restituie stareţului,
care îl va păstra într-un Dosar special. Şi stareţii vor pleca cu bilet de
voie semnat de econom, iar în lipsa lui, de Consiliul duhovnicesc al
mănăstirii.
Printre alte lipsuri constatate de exarh, este şi cea a pangarului. De
aceea, recomandă stareţilor să adopte măsuri
urgente de înfiinţare, iar lumânările să le procure numai de la protoierii, sau să le confecţioneze în mănăstire, din ceara obţinută de la
stupină, beneficiind astfel de mici economii.
Fiecare unitate monahală să-şi procure
Registrul pentru pangar, prevăzut cu instrucţiunile necesare ţinerii evidenţei.
Obişnuiţi cu neregulile, unii stareţi nu
concepeau intrarea în legalitatea cerută de
exarh, după legile bisericeşti şi civile. Dintr-o
nouă inspecţie făcută în luna septembrie
1940, ieromonahul Theofil constată că nu toţi
stareţii înţeleg să facă din banii încasaţi venit
al mănăstirii. De aceea, le cere ca, „imediat să
intraţi în ordine, şi totodată de a mă dispensa
şi pe mine personal de durerea sufletească pe
care o am când sunt forţat a raporta
Mitropoliei astfel de cazuri neplăcute”.
În urma unui raport al conducerii
Schitului Strâmba-Gorj, înaintat Mitropoliei,
privind promovarea în monahism şi hirotonirea călugărilor, la 24 septembrie 1940, ieromonahul Theofil informează pe toţi stareţii, că „pentru o mai bună
selecţionare a clerului monahal, cât şi a celor ce vor să intre în monahism, a instituit o Comisie de examinare, atât în ceea ce priveşte cunoştinţele religioase, cât şi a orânduielilor monahale, precum şi conduita
lor”. Regulamentul prevedea ca toţi candidaţii să fie supuşi unui examen ce se va ţine în două sesiuni, la interval de cel puţin şase luni;
prima se va ţine în faţa exarhului, a stareţului şi a duhovnicului, iar a
doua, în faţa unei comisii numită de mitropolit, fiind formată dintr-un
preşedinte şi doi membri, dintre care unul va fi exarhul. În această
comisie, toţi candidaţii urma să fie examinaţi din materia integrală, privind ambele sesiuni.
Pentru pregătirea sistematică şi uniformă a întregului personal din
toate mănăstirile şi schiturile Olteniei, s-a întocmit un Program analitic cu materiile de studiu, privind cunoştinţe diferenţiate pentru fraţi,
monahi, ierodiaconi şi ieromonahi; la 28 mai 1941, exarhul îl înaintează tuturor stareţilor, spre luare la cunoştinţă şi aplicarea lui, precizând
că: „Vi se trimite un tablou de cunoştinţele ce urmează a şi le însuşi oricare vieţuitor din mănăstire în vederea pregătirii intelectuale şi pentru
darea răspunsurilor cuvenite la examenele pentru tunderea în monahism şi pentru hirotonie. În acest sens, vor lua fiinţă două Şcoli monahale: una de monahi, la Cozia, care va funcţiona în cursul lunii iulie;
alta, de monahii, la Hurezi, în cursul lunii august 1941. Mănăstirile
care au candidaţi pentru tunderea în monahism, până la vârsta de 45
ani, sau pentru hirotonie, până la orice vârstă, îi va trimite pe aceştia la
mănăstirile respective, pentru cursuri; la sfârşitul lor, vor susţine un
examen general, şi numai în urma acestuia, vor putea fi tunşi în monahism sau propuşi pentru hirotonie. Atât costul cărţilor, cât şi întreţinerea, vor fi suportate de mănăstirile din care fac parte candidaţii”.
Exarhul avea dreptul şi obligaţia de a prezenta ierarhului propuneri
privind bunul mers al mănăstirilor. În acest sens, ieromonahul Theofil
prezintă un Memoriu referitor la îmbunătăţiri duhovniceşti şi gospodăreşti, care cuprind în sine tot principiul fundamental al monahismului:
Rugăciunea şi Munca. În consecinţă, la 8 februarie 1941, comunică
tuturor conducătorilor de unităţi monahale că, s-a dispus prin Rezoluţia
chiriarhală din 17 ianuarie, ca „fiecare mănăstire şi schit să raporteze
lunar asupra tuturor îmbunătăţirilor duhovniceşti şi gospodăreşti realizate pe timp de o lună”.
Pentru complexitatea lor, şi aprecierea capacităţii exarhului Theofil
de a surprinde toate aspectele duhovniceşti şi gospodăreşti ale unei
unităţi monahale, le prezentăm pe scurt:
Problemele duhovniceşti, ce trebuiau raportate, sunt: dacă este de
ajuns personalul necesar oficierii cultului divin; dacă ieromonahii,
ierodiaconii şi cântăreţii sunt suficienţi, sau se duce lipsă; dacă se oficiază zilnic sfintele slujbe, în caz contrar, care sunt cauzele; dacă
monahii respectă postul în mănăstire şi în afara ei; dacă monahii se
împărtăşesc, potrivit obligaţiilor canonice, cel puţin de patru ori pe an,
sau de mai multe ori, când necesitatea sufletească o cere; dacă duhov-

nicul ţine evidenţa mărturisirilor; dacă se citeşte regulat la masă, şi din
ce lucrări; dacă mănăstirea are bibliotecă, şi monahii fac zilnic lecturi,
şi din ce anume; câte volume, şi ce anume s-a citit în cursul unei luni,
şi de câţi cititori; fiecare vieţuitor să aibă un carnet de lectură, în care
va nota zilnic cărţile citite şi conţinutul lor pe scurt; de asemenea, fiecare va avea alt carnet, de conştiinţă, care va fi strict confidenţial, arătându-l numai stareţului şi duhovnicului la mărturisire şi care va semna
în carnet data la care s-a mărturisit posesorul lui; predicile rostite în
mănăstire, de cine şi când, precum şi tematica; dacă s-au înfiinţat în
mănăstiri şcoli biblice pentru familiarizarea monahilor şi a fraţilor cu
Sfânta Scriptură şi problemele generale din viaţa religioasă; câţi
monahi şi fraţi urmează aceste cursuri, şi când se ţin; binefaceri, în
natură sau materiale, făcute credincioşilor; cum înţelege mănăstirea să
lucreze pentru înviorarea vieţii religioase şi morale a satelor din jur şi
pentru combaterea sectelor; dacă vin credincioşi la slujbele obişnuite;
câţi pelerini au venit, şi cum caută să-i influenţeze în duh religios; dacă
se desfăşoară activitate misionară, şi în ce constă ea; dacă are serviciu
de colportaj; despre activitatea filantropică-socială, adică: îngrijirea
orfanilor, a bătrânilor, a bolnavilor şi a sinistraţilor.
Problemele privind îmbunătăţirile gospodăreşti, pe care stareţul avea datoria să le raporteze,
sunt: reparaţii efectuate la biserică, chilii sau alte
clădiri; obiecte, cărţi de ritual sau pentru bibliotecă, odăjdii noi, cumpărate sau reparate; lipsuri
existente, şi prin ce mijloace se pot împlini; lucrările efectuate în interiorul sau afara mănăstirii;
dacă există crescătorie de păsări, porci, vite, oi,
stupină, grădină de zarzavat şi livadă de pomi;
dacă sunt cai, boi şi căruţe pentru nevoile mănăstirii; încasările realizate la diferite fonduri; câţi
monahi au fost lăudaţi şi la câţi li s-au făcut observaţii pentru abateri, şi pentru ce anume; învoirile, şi pentru ce motive s-au aprobat.
Pentru ca în mănăstiri să nu pătrundă elemente
ne-corespunzătoare sau având comportări antisociale, exarhul Theofil comunică stareţilor să ceară
aprobare de la Mitropolie numai pe baza unui
dosar ce va cuprinde următoarele acte: Extras de
naştere, certificate de botez, de naţionalitate, de
studii, de moralitate care va fi emis de preotul din
comuna natală a solicitantului, de satisfacerea serviciului militar şi de sănătate; Consimţământul
părinţilor, dacă este minor; Certificat de la Primăria locală, dacă a fost
sau nu căsătorit, în cazul persoanelor majore; Cazier de la Biroul judiciar; Declaraţie de avere personală.
O importanţă deosebită acorda exarhul Theofil valorilor de inventar, care constituie tezaurul şi forţa economică a mănăstirilor. În acest
scop, la 2 aprilie 1941 trimite fiecărei unităţi câte un exemplar din
Instrucţiunile privitoare la întocmirea inventarului mănăstirii, pentru
conformare, potrivit Adresei nr. 15.139/1941 a Ministerului Cultelor şi
Artelor; în ea, se menţionează că: „Inventarierea se va face sub supravegherea şi răspunderea personală a stareţului…, făcându-se cu cea
mai mare atenţie şi scrupulozitate”.
În această scurtă perioadă de exarhat (1940-1941), ieromonahul
Theofil a muncit cu râvna sa caracteristică, însă roadele n-au fost pe
măsura aşteptărilor sale. În consecinţă, şi-a prezentat de patru ori demisia din funcţie; ultima, dintre ele, i-a fost aprobată, la 1 iunie 1941.
După activitatea desfăşurată la Mănăstirea Bistriţa (1941-1942), ca
stareţ, în anul 1943 este numit din nou exarh. La 8 iunie are o consfătuire cu toţi stareţii din Oltenia, iar la 16 iunie le trimite o Dispoziţie
privind curăţenia bisericilor, a chiliilor şi a curţilor, precum şi plantarea
de pomi în ogrăzile mănăstirilor; stareţul să supravegheze întreaga
activitate, iar unde nu există personal suficient, să lucreze şi el, că „a
munci nu este o ruşine”.
În cursul anului 1944 apare o situaţie neprevăzută pentru mănăstirile din Oltenia: cazarea monahilor din Basarabia şi Bucovina. În acest
sens, exarhul Theofil comunică tuturor mănăstirilor şi schiturilor, că:
„Urmând să se evacueze, din cauza evenimentelor din acele părţi, vor
fi găzduiţi în mănăstirile din Oltenia; stareţii să trimită un plan al chiliilor, indicând dimensiunile lor, câţi şi cine locuieşte în ele sau la ce
sunt folosite”. Numărul refugiaţilor fiind mare, Mitropolia solicită la
data de 6 septembrie 1944 eparhiilor din Basarabia, care au călugări
aici, să contribuie cu o sumă de bani pentru întreţinerea lor. Eparhiile
răspund că nu au bani, iar călugării să se întoarcă înapoi. Mitropolitul
Nifon lasă însă fiecărui stareţ libertatea să decidă după posibilităţile
mănăstirii, dar „li se recomandă ospitalitate şi largă înţelegere faţă de
cei în suferinţă şi plecaţi pe drumul pribegiei”.
În anul l945, protosinghelul Theofil era la Mănăstirea Bucovăţul
Vechi, unde începea la 8 august să scrie manuscrisul: Numele de sfinţi
şi sfinte – lucrare originală – pe care o va termina în 1952, când era
mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Craiova.
Despre arhimandritul Theofil Niculescu, se poate afirma că a fost
un monah consacrat definitiv şi din convingere vocaţiei sale; a cunoscut monahismul în toată profunzimea şi frumuseţea lui, l-a preocupat
toată viaţa şi s-a străduit să-l înfăptuiască în fiinţa sa. Pentru monahii,
stareţii şi exarhii din toate timpurile, el rămâne o pildă vrednică de
urmat şi un exemplu greu de imitat.
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A XV-A PRĂZNUIRE A SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL ŞI A XI-A SESIUNE ANUALĂ
DE COMUNICĂRI A CENTRULUI DE STUDII MEDIEVALE ŞI PREMODERNE

D

uminică, 22 Septembrie 2013, la Catedrala "Înălţarea
Domnului", din Râmnicu-Vâlcea (Cartierul Ostroveni,
lângă Casa Ştiinţei), orele 18:00 - 19.30, a avut loc în deschiderea
celei de a XI-a sesiuni anuale a Centrului de Studii Medievale,
Ateneul Artistic « Gheorghe Popescu-Vâlcea ». În program:
microexpoziţie de icoane şi miniaturi, proiecţie film power point,
recitaluri poetice şi muzicale, colocviu.
Au participat oameni de cultură din Râmnicu Vâlcea, scriitori şi
cercetători din alte judeţe, gazdă primitoare fiind parohia Catedralei
« Înălţarea Domnului » condusă de preot Ion Dincă. Întâlnirea a fost
presărată cu intervenţiile reuşite ale coralei « Sfântul Mina »
alcătuită din sopranele Monica Moraru şi Tania Nicolăescu, altistele
Ionela Poenaru şi Constanţa Dumitrescu, tenorul Aurel Popescu,
baritonul Silviu Zamfir şi basul Dan Drăguţ… La reuşita serii au
contribuit, având şi substanţiale contribuţii-comunicări: Cătălina
Velculescu-Bucureşrti, profesor universitar, Arhimandrit Policarp
Chiţulescu-directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Paul Aretzu-poetredactor şef al revistei « Ramuri » din Craiova, Costin Popescuprof.dr. Universitatea din Bucureşti, dr. Cristina Dima- Institutul de
lingvistică a Academiei Române, prof. dr. Ion Predescu-Râmnicu
Vâlcea, prof. dr. Ioan St Lazăr-Râmnicu Vâlcea, moderator; Mihai
Popa-Râmnicu Vâlcea, publicist (care a prezentat şi o lucrare despre
Gheorghe Popescu-Vâlcea pe care o publicăm mai jos); pr.
Constantin Olaru-inspector la Arhiepiscopia Râmnicului; pr. Mihai
Maxim- secretar al Arhiepiscopiei Râmnicului; Ion Victor

pe banda magnetică…Iată ce am reuşit,
aproximativ, să redăm din interesanta
intervenţie a valorosului om de cultură,
Paul Aretzu (motiv pentru care nu ne permitem să folosim ghilimelele): - Suntem
într-o vecernie sufletească împerecheată cu
una artistică, şi una istorică… S-a spus că
voi citi poezie religioasă, dar cred că este
pretenţios spus, « poezie religioasă »! …Se
spune că toată poezia este religioasă! …
binenţeles că se exagerează. Religia este
poetică! credinţa este poetică! fiindcă ea
ţine de suflet. Aşa zisa poezie religioasă
încearcă şi ea să se apropie de partea
duhovnicească, de rugăciune. Adevăraţii
poeţi religioşi sunt părinţii bisericii, sunt
marii mistici, sunt melozii, imnografii,
miniaturiştii aceştia despre care vorbim
astăzi… iconarii; şi, cer iertare că citesc în biserică aceste poeme,
care sunt pornite din credinţă puţină, dar sunt create cu multă
stăruinţă!...Este vorba de un volum care se numeşte « Psalmi cu
anluminură » (apărut în 2011 n.n). Anluminură se cheamă ilustraţiaminiatura care însoţeşte scrierea medievală. Imaginile-desenele conţineau aur şi, deci, ele luminau când deschideai cartea!…dădeau
lumină! Iată, Psalmul 45: « Doamne, mie îmi cresc ochi noi, pe sub

ale Fundaţiei Culturale « Antim Ivireanul » ed. a XIIIa. Au fost prezentate revistele « Tabor » din Cluj
Napoca şi « Lumina Lumii » (Râmnicu Vâlcea) nr.
21-22/ 2013 (a fost prezentată şi lucrarea « Cartea
românească de învăţătură a Sfântului Ierarh Varlaam,
mitropolitul Moldovei »-un studiu de Dan
Zamfirescu-în continuare conf. Programului sesiunii). Seara, la Arhiepiscopia Râmnicului a continuat
manifestarea cu secţiunea a II-a a sesiunii: « Sfântul
Antim Ivireanul în memoria cultural-spirituală
»...lansarea volumului « Anabasis » de Adrian
Georgescu.
Marţi 24 septembrie, la Arhivele Naţionale, a continuat sesiunea de comunicări ştiinţifice cu «
Cercetări de cultură medievală şi premodernă » partea
a II-a, iar la Biblioteca Judeţeană cu « Spre Tine
Doamne » poezii şi cântări religioase, şi vernisajul
expoziţiei de icoane realizate de grupul « Cromatic »
coordonat de Violeta Scrociob.
După sesiunea de comunicări ştiinţifice a Centrului de Cercetări
Medievale, la Biblioteca Judeţeană au continuat manifestările în
contul acestui Sfânt şi mare Ierarh cu ciclul « Prăznuirea Sfântului
Ierarh Martir Antim Ivireanul ca ocrotitor spiritual al Râmnicului »
(ed. a XV-a) şi « Zilele Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul Vâlcea
şi ale Fundaţiei Culturale Sfântul Antim Ivireanul (Ed. a XXII-a).

Ioan St Lazăr, moderând. În jurul său: Paul Aretzu, Cristina
Dima, pr. Constantin Olaru, pr. Ion Dincă, Ion Predescu

Corala „Sfântul
Mina”, Arhim.
Policarp Chiţulescu,
..., Mihai Popa
Velculescu-lector la Universitatea de Artă, Bucureşti.
Am ales pentru dumneavoastră un crâmpei din cuvântul poetului Paul Aretzu pe care Ioan St Lazăr l-a prezentat ca o « personalitate a poeziei religioase ». Trebuie să menţionăm, că, pe viitor,
asemenea întâlniri nu au nici un rost să aibă loc, dacă nu se pune la
punct un sistem de amplificare corect (microfoane la butonieră etc)
care să permită înţelegerea coerentă a vocii şi să evite denaturarea
ei, astfel ca vorbitorii să se facă înţeleşi…Aici nu facem referire la
auzul scăzut al unor participanţi, ci pur şi simplu ne referim la
denaturarea vocii care nu se înţelege corect, nici măcar la ascultarea

ochii pe care îi am. aşa cum ne cresc dinţi noi pe sub dinţii de lapte.
atunci pe cărare a venit în mine un înger, cu o mânăstire în spinare,
iar părul lung îi intra în sfintele altare…. » (trebuie să recunoaştem
că acest scurt fragment, redat după auz -mai mult, nu am putut
înţelege-de pe bandă, ne arată un poet cerebral, care se închină
imaginii, de această dată, suprarealistă!...litera mică după punct am
preluat-o din scrierile precedente ale poetului…n.n).
A doua zi, 23 septembrie, la Casa Simian au continuat lucrările
sesiunii cu cercetări de cultură medievală şi premodernă - partea I,
după care la Biblioteca Judeţeană s-au deschis Zilele Bibliotecii şi

AIUD- ÎNCHISOAREA ,,INTELECTUALILOR”

S

e ştie că cea mai spectaculoasă „realizare” a sistemului
comunist a fost represiunea, care ,,a atins dimensiuni
înspăimântătoare, un malaxor de vieţi omeneşti, implacabil şi
necruţător cu ajutorul căruia comunismul a reuşit să se menţină ca
regim politic în România cinci decenii, timp în care a operat o
urâţire a interiorităţii naţionale şi personale ce se dovedeşte greu de
remediat.”
Instaurată după model sovietic şi de către cadre
sovietice Securitatea, braţul înarmat al partidului va fi
dublată de Miliţie, o altă instituţie represivă care la
nivelul comunelor şi satelor va prelua prerogativele
Securităţii. În primii ani cadrele de Securitate vor fi
formate în cea mai mare parte din oameni proveniţi de
la periferia vieţii sociale, ajutaţi de consilierii sovietici. Ulterior se vor forma cadre autohtone, adesea
şcolite la Moscova.
Dacă în anii ’45 -’60 tortura şi bătaia erau principalele instrumente securistice, mai târziu metodele se
vor rafina, supravegherea şi delaţiunea vor deveni
unelte represive difuze dar nu mai puţin eficiente. Pe
măsura scurgerii timpului, deşi puterea devenea din ce
în ce mai sigură pe poziţia ocupată, aparatul Securităţii devenea şi
el din ce în ce mai stufos, semn că, paradoxal, frica regimului de
propria populaţie creştea şi ea. Primele victime vor fi elitele
politice. Prin scenarii regizate de Securitate şi prin denigrarea făcută
de presă, partidele democratice de pe scena politică a României vor
fi suprimate. Invective precum „ fascişti” şi „criminali de război”,
„trădători” sunt termenii în care presa controlată în totalitate de
P.C.R. îi va stigmatiza pe liderii politici în care populaţia încă mai

vedea o speranţă pentru redresarea ţării şi ieşirea de sub teroarea
roşie.
iarişti, academicieni, poeţi, oameni de ştiinţă, în măsura în care
nu au înţeles să încheie pact cu puterea politică criminală, au intrat
în moara represiunii, plătind cu viaţa sau cu anii tinereţii lor verticalitatea morală pe care şi-au impus-o. Dealtfel intelectualitatea a
rămas de la început şi până în ultimele zile ale regimului comunist
partea societăţii care nu a încetat să ridice glasuri protestatare, uneori mai vehemente, altădată mai firave, dar niciodată
nu a existat docilitate absolută şi de aici poate şi
încrâncenarea şi neîncrederea pe care liderii
comunişti au manifestat-o mereu faţă de această categorie.
Experimentul temniţelor şi al muncii forţate din
lagărele şi coloniile comuniste a însemnat ,,distrugerea clasei politice interbelice, eliminarea elitei
intelectuale, exterminarea unui număr mare de clerici ortodocşi sau greco-catolici’’ şi, în general, represiunea împotriva tuturor persoanelor care s-au
împotrivit instaurarii „democraţiei populare”.
Începând din 1947-48, dar şi mai înainte, chiar din
1945 şi mereu mai mulţi după aceea, în valuri succesive, în funcţie de strângerea şurubului, puşcăriile
politice au fost supraîncărcate cu „spioni în slujba…”, cu „duşmani
ai statului democrat popular”, cu inşi care „uneltiseră împotriva
ordinei de stat” etc; or, asta a durat în toată perioada dejistă, deci
până în 1964 . Au ieşit cei care au mai avut zile, supravieţuitorii.
Conform Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului
în România, în timpul
regimului comunist, în România au existat 44 de penitenciare
principale şi 72 de lagăre de muncă forţată destinate deţinuţilor

Gheorghe Popescu

Mihai POPA

Astfel, pe 25 septembrie la BJ a avut loc « Antim Ivireanul - artizan
al tiparului românesc »-documentar de Alina Nicola, şi « Opera lui
Antim Ivireanu, preocupare constantă a cercetătorilor românicomunicare susţinută de Flori Ghiţă. « Zilele ... » au continuat, la
BJ, în 26 septembrie şi 27 septembrie, ultima zi, cu o proiecţie «
Realizări ale Bibliotecii Judeţene Vâlcea în ultimii 20 de ani » şi un
recital, « Armonii de toamnă », susţinut de sopranele Monica Scurtu
şi Oana Neagoe, acompaniate la pian de Inna Oncescu...

p cickirdan

Mihai Popa, prim
plan, Cătălina
Velculescu şi Ion
Predescu, în fundal.

politici în care au pătimit peste 3.000.000 de români dintre care
800.000 de oameni au murit. Între 1956 și 1959 au fost operate mai
bine de 10. 000 de arestări și au fost pronunțate cel puțin 43 de
condamnări la moarte. Printre cei morţi la Aiud putem enumera pe:
sonetistul Gh. A. Cuza (1950), C. Gane( 1962),Sandu Tudor(1959),
gazetar, poet, monah, iniţiatorul unei modalităţi minunate de
rezistenţă la comunism prin rugăciunea inimii sub semnul ,,Rugului
aprins”,Mircea Vulcănescu.Au trecut prin închisoarea de la Aiud,
Dumitru Uţă, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide, Radu Gyr, Alexandru
Ştefănescu,Preotul Dimitrie Bejan, Preotul Gheorghe Calciu şi alţii.
Dacă printre penitenciarele reeducării ,,caracterizate prin aplicarea metodelor de tortură în vederea convertirii la ideologia
comunistă’’ se numărau Piteşti, Gherla, Târgu Ocna, Târgşor,
Braşov, Ocnele Mari, închisorile de exterminare ale elitei politice şi
intelectuale erau : Aiud, Braşov, Craiova,Galaţi, Sighet, Râmnicu
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Sărat. Închisoarea de la Aiud era cea mai severă din sud-estul
Europei.
Prin închisoarea de la Aiud a trecut şi teologul, istoricul de artă,
prof. Gheorghe Popescu-Vălcea . S-a născut la 9 august 1912, în
Copăceni, jud. Vâlcea, din părinţi ţărani. Cursurile primare le-a
făcut în satul natal, cele secundare, în oraşul Râmnicu-Vâlcea. A
urmat Seminarul teologic „Sfăntul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea în
perioada 1924-1932 şi ale Facultăţii de Teologie din Chişinău între
1932- 1936, luîndu-şi licenţa în teologie. Urmează apoi cursurile
Facultăţii de Litere şi Filosofie la Bucureşti şi ale cursurilor
Institutului de Artă bizantină şi a sud-estului european de la
Universitatea din Strasbourg, precum şi cursurile de Artă creştină şi
Bizantinologie la „Ecole Pratique des Hautes Etudes” din Paris.
Elev al bizantinologilor André Graber, Gabriel Millet şi
I.D.Ştefănescu. Îşi dă doctoratul în Arte la Facultatea de Litere şi
Filozofie a Universităţii din Bucureşti. Ca ofiţer în rezervă ia parte
la războiul anticomunist din răsărit, fiind decorat cu Ordinul
,,Coroana României”, cu spade, în gradul de Cavaler cu panglică de
,,Virtute Militară”.
Este iniţiatorul, în 1947, imediat după ocuparea Romăniei de
către sovietici, al mişcării de rezistenţă ,,Vlad Ţepeş II", contra
comunismului. Manifestele grupului se tipăreau şi multiplicau sub
nasul Siguranţei la Ministerul Cultelor unde, în 1947, Gheorghe
Popescu-Vâlcea era director. Aici era acompaniat de prietenul său,
preotul de la Biserica Stavropoleos din Bucureşti, cu un nume înădit
şi el de la satul de origine tot din Vâlcea, Dumitru Iliescu-Palanca.
Preotul Iliescu primea chiar în altarul Bisericii ,,Sfinţiii Arhangheli
Mihail şi Gavril” jurămintele celor ce aderau la mişcarea de
rezistenţă .
Este arestat în mai 1948, torturat la M.A.I şi condamnat de
Tribunalul Militar Bucureşti în urma procesului din iulie 1948, la 20
de ani de muncă silnică şi 10 ani degradare civică. Execută 16 ani.
La închisoarea de la Aiud este adus în anul 1954, venind de la
Văcăreşti unde fusese închis 6 ani.
Închisoarea Aiud a fost locul de supliciu al unei părţi a elitei
interbelice. Ce-a avut Romănia mai bun în opoziţia anticomunistă a
încăput pe măna călăilor de aici
La Aiud, au murit în chinuri groaznice, batrâni, orbi, bolnavi de
plamâni, anchilozaţi, bătuţi crunt, scuipaţi şi batjocoriţi, 21 de generali : Aurel Aldea –mort 1949, Constantin Anton – mort 1950,
Constantin Antonie –mort 1952, Emanoel Bărzotescu –mort 1951,
Ion Carlaonţ –mort 1950, Dumitru Carlaonţ –mort 1952, Constantin
Eftimiu –mort 1950, Nicolae Gheneraru –mort 1950, Iosif Iacobici
–mort 1952, Gheorghe Koslinschi –mort 1950, Nicolae Macici –
mort 1950( La 12 Februarie 1945, este chemat urgent în ţară, iar la
28 Aprilie 1945 este judecat în primul lot al „criminalilor de
razboi”. Este condamnat la moarte, dar „mărinimia” regelui îi
comută pedeapsa prin Înalt Decret Regal la muncă silnică pe viaţă.),
Gheorghe Macici –mort 1952, Socrate Mardari –mort 1954, Gabriel
Negrei – mort 1951 (avea 83 de ani), Constantin Petrovicescu –mort
1949, Olimpia Stavrat – mort 1951, Gheorghe Stavrescu –mort
1951, Ion Sichitiu – mort 1952, Nicolae Stoenescu – mort 1951, Ion
Topor – mort 1950, Alexandru Vatamanu –mort 1951.Din septembrie 1949 şi pănă la sfărşitul lui august 1950, au murit de foame 625
de deţinuţi care apoi au fost aruncaţi în Răpa Robilor. Pentru
deţinuţii politici din Aiud, anul 1950 a însemnat poate cea mai grea
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perioadă de-a lungul existenţei acestei temniţe. ,,Morţii erau
aruncaţi unii peste alţii în gropi comune.Cimitirul se numea Dealul
Robilor sau Răpa Robilor. Îngropările se făceau noaptea, fără nici o
lumină, iar la cap nu se punea nici o cruce”.
Petre Pandrea, comunist ajuns în închisoare, era mirat de
numărul mare de deţinuţi de aici, care se rugau de dimineaţa pănă
seara, lucru cu desăvărşire interzis:,, Aici erau oameni care recitau
sute de rugăciuni zilnic. Se ajunsese la rugăciunea neîntreruptă,
pănă în pragul somnului şi reîncepută cu deşteptarea’’. Nicu
Popescu Vorkuta ( 1918-1999) scria: ,,Aiudul a fost o adevărată
şcoală de trăire şi de rezistenţă romănească. Toată lumea învăţa
rugăciuni, texte din Noul Testament, poezii făcute acolo, în
puşcărie, limbi străine, şi tot ce se putea învăţa despre ,,bine şi frumos”. Deşi erau interzise cărţile şi ziarele, toţi aveau o preocupare
intelectuală. Erau legionari care ştiau pe dinafară Noul Testament,
dar cei mai mulţi cunoşteau Sfănta Evanghelie după Ioan”.
Regimul de la Aiud a fost greu în toate timpurile, însă, odată cu
începerea reeducării, a devenit de nesuportat. Reeducarea a început
aici în primăvara lui 1962. În 1958 a preluat conducerea închisorii
colonelul Gheorghe Crăciun.
În incinta Penitenciarului Aiud exista în anii 1950 o hală de forjă
aparţinănd fostei Întreprinderii Metalurgice Prelucrătoare Aiud .
După 1947 când au început arestările în rândul cadrelor militare,
unui personaj care era arestat, de obicei i se confisca sabia de
paradă, ordinele, medalii, decoraţii, tot ce ţinea de cariera lui
militară, acestea fiind centralizate la Bucureşti, la sediul
Ministerului de Interne. Ulterior săbiile au fost aduse, în 1956, la
fabrica din Penitenciarul Aiud, cu scopul precis de a fi distruse. Ele
au fost depozitate într-o magazie a fabricii. Erau săbii care aveau
anumită importanţă, erau nişte simboluri naţionale, fiecare din ele
aparţinând unui fost ofiţer al Armatei Regale: mă refer la generali,
ofiţeri de calitate, ofiţeri superiori. Cantitatea, din mărturiile celor
care le-au ascuns, ar fi fost de 12 căruţe. În 1956, au fost aduse
lângă atelierul de forje şi descărcate 8 căruţe. Iar în 1960, vorbesc
de 4 căruţe, un total de peste 1.000 de săbii, poate chiar 2.000 de
săbii.Aici ele treceau prin nişte procese tehnologice: li se demontau
garda cu mâner, iar lamele propriu-zise erau debitate la diferite
dimensiuni; la forjă aveau o matriţă după care trebuiau să facă anumite produse finite, de obicei cosoare şi bricege, iar capetele care nu
mai corespundeau acelor dimensiuni, erau trimise grămadă la topitorie şi oţelul rezultat aici era folosit pentru îmbunătăţirea calităţii
fontei care se producea aici.
Patru foşti deţinuţi politici au ascuns respectivele săbii în două
etape: este vorba de luna septembrie 1957 şi decembrie 1960.
Personajul de la care a plecat iniţiativa a fost Gheorghe Popescu
Vâlcea. Când au fost aduse săbiile la Aiud, el a fost primul care a
sesizat ce vor să facă comuniştii cu ele. Erau săbii care aveau
anumită importanţă, erau nişte simboluri naţionale, fiecare din ele
aparţinând unui fost ofiţer al Armatei Regale. Aveau diferite
inscripţii: donatori, din partea Majestăţii Sale Regelui Carol I,
Ferdinand, Carol II. Multe spun că erau cu cifru şi cu dedicaţia
Majestăţii Sale Regele Mihai, date în semn de onoare cadrelor militare. Multe erau săbii care se dădeau la absolvirea Şcolii de Ofiţeri
sau multe se dădeau ca gest de onoare şi recunoştiinţă din partea
unui comandant sau din partea unui membru al familiei regale pentru acte de bravură pe care cei care le-au primit le-au înfăptuit în

SFÂRŞITUL VIEŢII LUI MIHAI EMINESCU
Gheorghe MĂMULARU

L

a 15 iunie 2013 se împlinesc 124 de ani de la moartea marelui
poet român Mihai Eminescu. Din luna februarie 1889 el se
află din nou internat la spitalul dr. Şuţu din strada Plantelor, nr.1. În
ziua de 13 aprilie 1889, cu adresa nr. 6794, procurorul Mavrus cere
primului preşedinte al Tribunalului Ilfov constituirea unei curatele
pacientului Mihai Eminescu. Aceasta constituie un consiliu compus
din: Titus Maiorescu, Dem. Laurian, St. Mihăilescu, I.L. Caragiale, I.
Gr. Valentineanu şi M. Brătianu. Consiliul întocmeşte un proces verbal
din care reiese că „boala fiind în recidivă, reclamă interdicţii pacientului şi rânduirea unui tutor care să poată primi de la Stat pensia lui
viageră şi să poată îngriji de întreţinerea interzisului.”
După semnarea acestui act, la 12 iunie 1889, deci cu numai 3 zile
înainte de a se stinge din viaţă poetul nostru, preşedintele tribunalului
deleagă judecătorul Bursan cu luarea interogatoriului. În acest document se vede continuitatea imaginaţiei lui Eminescu în nebunie:
- Cum te cheamă?
- Sunt Matei Basarab, am fost rănit la cap de către Petre Poenaru,
milionar, pe care regele l-a pus să mă împuşte cu puşca umplută cu
pietre de diamant cât oul de mare.
- Pentru ce?
- Pentru că fiind moştenitorul lui Matei Basarab, regele se teme să
nu-i iau moştenirea.
- Ce ai de gând să faci când te vei face bine?
- Am să fac, botanică, zoologie, mineralogie, gramatică
chinezească, evreiască, italienească şi sanscrită. Ştiu 64 de limbi.
- Cine e Poenaru care te-a lovit?
- Un om bogat care are 48 de moşii, 48 de râuri,, 48 de garduri, 48
de case şi care are 48 de milioane .pe nume cu Matei Basarab...
De ce oare se compară cu Mircea cel Bătrân sau Ştefan cel Mare
cărora le-a închinat nemuritoare versuri? Iată de ce: Matei Basarab
este voievodul preferat al ziaristului Mihai Eminescu de la „Timpul”
citat foarte des în teoriile sociale din anii 1880-1883 şi mai ales în con-

textul polemicii cu A.D. Xenopol. Şi încă ceva: în 1882-1883
Eminescu proiecta înfiinţarea unei Societăţi Matei Basarab.
Este amintit şi Petre sau Petre Poenaru pentru că conţine în numele
său numele „pietrei” obiectul cu care a fost lovit în frunte poetul. Cât
despre „puşca umplută cu pietre de diamant” aminteşte de o baladă
populară:
„A plecat la vânătoare/ Să vâneze căprioare/ Căprioare n-a vânat/
Şi el singur s-a-mpuşcat/ Cu un pistol de diamant/ Cu gloanţe de
briliant (...)”
După luarea acestui interogatoriu Mihai Eminescu continuă să fie
bolnav. Suferinţele fizice şi psihice se accentuau. În noaptea de 14 spre
15 iunie 1889 a fost de gardă în acest sanatoriu dr. Gh. Marinescu
(1863-1938), viitor savant neurolog.
În tăcerea miezului de noapte a auzit deodată bătăi puternice şi
repetate într-o uşă. A plecat pe coridoare şi după puţin timp de căutări
descoperă camera de unde veneau zgomotele. I-a deschis vizeta. La
lumina lămpii cu ulei de rapiţă a apărut chipul speriat al poetului care
se freca cu mâna dreaptă la piept. La întrebarea dr. Gh. Marinescu: „Ce
ai ?”, „Mi-e rău, mi-e rău, domnule doctor!” a răspuns Eminescu.
Medicul i-a dat nişte calmante şi i-a spus să se culce şi să doarmă.
După un timp doctorul a auzit din nou bătăi în uşă. De data aceasta sa dus direct la camera lui Eminescu. A văzut acelaşi chip înspăimântat
şi a auzit aceleaşi cuvinte: „Mi-e rău mi-e rău, domnule doctor!”. L-a
sfătuit şă se liniştească şi i-a adus un pahar cu lapte; după ce l-a băut,
medicul a închis vizeta şi a plecat. A fost clipa când cei doi oameni
mari, fiecare cu drumul său, se despărţeau pentru todeauna.
Dr. Gh. Marinescu a fost deci ultimul om care l-a văzut pe
Eminescu viu şi i-a ascultat ultimele cuvinte: „Mi-e rău domnule doctor!”. Pe la ora 4 dimineaţa a trecut din nou dr. Marinescu şi l-a văzut
liniştit, culcat pe o parte. A revenit peste două ore, Eminescu sta tot pe
aceaşi parte, nemişcat. La ora 8 dimineaţa, cînd şi-a predat serviciul de
gardă, dr. Gh. Marinescu a trecut iar pe la camera lui Eminescu. L-a
găsit stând nemişcat pe aceaşi parte. Atunci a înţeles că Eminescu
murise.
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vremea celor două războaie mondiale.
În 1957 în acţiunea de salvare a săbiilor au fost angajaţi
3deţinuţi. Iniţiativa a pornit de la prof. Gheorghe Popescu-Vâlcea
care a spus către alţi doi deţinuţi: Popa Savu şi Martău Gheorghe că
,,trebuie salvate cât se poate’’. Forţa de muncă la forjă era
constituită doar din deţinuţi politici ce lucrau într-un singur schimb,
un total de 16 persoane. Popa Savu de meserie forjor, mărturişeşte
că vreme de 3 săptămâni a ales cu grijă bucăţi, fragmente din săbii
care i s-au părut lui a fi mai deosebite. În mărturia lor vorbesc de 60
sau peste 60 de săbii ascunse în acea anexă a forjei.După ce au intrat
în posesia cheii forjei, au deschis încăperea şi s-au baricadat
înăuntrul ei, unul a stat de pază, iar alţii au săpat două şanţuri, în
care au ascuns săbiile printre bucăţi mari de fontă, într-unul din
tuburi au băgat o sabie întreagă (sabia generalului David
Praporgescu) sau fragmente de săbii. În 1993 ,, în urma apariţiei
declaraţiilor publice ale lui Hentea Tiberiu şi Popa Savu publicate
în ,,Gazeta de Vest’’, doamna Hossu-Longin a auzit de faptul ăsta,
i-a căutat, a făcut filmări cu ei, i-a dus la faţa locului, a recompus
evenimentele şi a realizat un episod din ,, Memorialul Durerii’’
(episodul 47 - ,,Săbiile generalilor români’’). A organizat apoi şi o
căutare a săbiilor, în noiembrie 1993, în prezenţa lui Popa Savu şi
Hentea Tiberiu. Căutările au durat o singură zi!”( Informaţia de
Alba).
Mărturiile păstrate despre această acţiune profund patriotică în
care a fost implicat Gh. Popescu-Vălcea , întregesc personalitatea
deosebită a acestui om. În închisoare a scris un ,,Imn al rezistenţei
naţionale’’ care “se bătea la perete” . (“Voi, ce-aţi căzut în cătuşe, şi
fiare, Voi, ce-aţi căzut pe altarele sfinte,/ Voi, schingiuiţi fără de
cruţare/ Lauri prinos, lacrimi pe morminte.// Lupta voastră, jertfa
noastră,/ Toţi jurăm, vă vom urma,/Jertfa voastră-i viaţa noastră,/ Nam trădat, nu vom trăda…”). Este eliberat prin graţiere în anul
1964.
Decretul de eliberare a permis supravieţuitorilor închisorilor şi
lagărelor de muncă să se întoarcă acasă. Prin grija ierarhilor, preoţii
foşti deţinuţi au putut în cele din urmă să-şi reia misiunea de slujire
a Domnului, deşi acest lucru nu a fost deloc uşor, dată fiind calitatea
lor de foşti condamnaţi care, la răndul lor, trebuiau să suporte şi
judecata consistoriilor eparhiale conform legislaţiei bisericeşti.
Pentru a se rezolva această situaţie, consistoriile bisericeşti au ales
soluţia cea mai simplă pentru preoţi: aceştia au fost ,,condamnaţi”
pentru că ,,au părăsit parohia”, fiind suspendaţi din drepturi pe durata perioadei în care au fost arestaţi.
După eliberare, clericii aveau să fie supravegheaţi în continuare
, pentru a cunoaşte căt mai bine situaţia din cadrul comunităţilor
religioase şi pentru a face din preot un instrument al politicii
regimului.,,Comunismul – spune editorul Ioan Enache- voia să fie o
religie, de aceea a şi prigonit cu furie bestială Biserica, a ucis clerul
de la episcop pănă la diacon, i-a întemniţat şi torturat pe preoţi, a
distrus locaşurile de cult , le-a ,,acoperit’’ între blocuri, a sustras
poporul de la Liturghie duminica dăndu-i diverse însărcinări , a
închis mănăstirile, i-a pedepsit pe cei care se botezau şi cununau
.Sufletul, morala şi religia trebuiau distruse, compromise, terfelite.
Omul să devină un animal ce se naşte, mănăncă,se înmulţeşte şi
moare. Fără a-şi pune întrebări,fără morală şi Dumnezeu. Fără
nimic înălţător”. (Bibliografia la Redacţie)

SORIN PANCU
LACUL

GLASUL EROILOR

Lacul era discul proiectat
de bolta translucidă a cerului,
în spaţiul inundat de ierburi.
Lacul avea un suflet ce
lumina clopotul verii din -lăuntru,
era frumoasa geometrie
abstractă a învelişului său.

Glasul eroilor răsună
Puternic.
Şi totuşi, parcă abia şoptit
În freamăt de frunze,
În susurul apelor,
Într-un ecou prelungit de peşteri.

LUI EMINESCU
L-am adorat pe Eminescu,
Cum nimeni niciodată
N-a fost atras c-un dor de foc
De bolta înstelată.
El pentru mine -ntruchipează
Iubire şi virtute.
Poet real şi patriot
Al vremilor trecute.
Şi va rămâne pentru toţi,
O vie amintire.
Eu şti-voi să-i păstrez mereu
O veşnică iubire.

Glasul eroilor răsună
Necontentit.
În tot ceea ce e pământ,
Şi vatră.
Şi-n tot ce-i amintire,
Istorie şi cronici.
Glasul eroilor răsună,
Din vremuri
de baladă.
Şi din străfund de ape,
din inimă de codru.
Glasul eroilor răsună,
din şoapta fânului cosit,
şi-a mărului înflorit.
Din graiul văzduhului,
şi chemările pământului.
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ÎN „RĂZBOIUL AURULUI” DE LA ROŞIA MONTANĂ
Gh PANTELIMON

D

e la începutul lunii septembrie 2013, atenţia opiniei
publice din România şi din afara spaţiului naţional a
fost captivată de reacţiile vehemente la controversatul proiect
Roşia Montană. În Bucureşti, Braşov, Constanţa, Cluj-Napoca,
Iaşi, Timişoara, Craiova şi în alte oraşe din ţară şi din Europa sau organizat proteste de amploare, paşnice, împotriva exploatării
rezervelor de aur şi argint din Munţii Apuseni. Nu au lipsit
acuzaţiile cu privire la unele manipulări, din interior sau din
afară, însă considerăm că majoritatea demonstranţilor au fost de
bună credinţă, şi-au exercitat un drept democratic şi era bine
dacă exista şi un suport legal (ne referim la Capitală).
Manifestaţiile sunt justificate, iar printre revendicări se află,
la loc de frunte, protecţia mediului înconjutător. Există şi un
precedent: acum câţiva ani, la Baia Mare, s-a produs un incident
cu un iaz de decantare cu cianuri, cu efecte dezastruoase pentru
mediu.
Situaţia este complexă, sensibilă şi prezintă importanţă
strategică pentru ţară. Practic societatea românească s-a împărţit
în două: activişti ecologişti, organizaţii neguvernamentale de

profil, mulţi cetăţeni, tineri, se opun investiţiei canadiene, în
timp ce locuitori din Roşia Montană şi din ţară o susţin, pe motiv
că ar crea locuri de muncă şi ar contribui la dezvoltarea
economică. Şi oamenii politici au poziţii diferite şi, din păcate,
unii cu putere de decizie la nivel înalt, de la o zi la alta, au o atitudine ezitantă, chiar contradictorie. Principalul motiv de îngrijorare este metoda de extracţie a minereurilor valoroase din preconizatele cariere de la Roşia Montană, prin cianuri, cu
implicaţii serioase pentru zona rspectivă şi nu numai.
Evident că după aproape 17 ani de tergiversări, în acest caz,
puternic disputat, trebuie adoptată o decizie politică. În viziunea
noastră aceasta trebuie fundamentată pe o analiză profundă,
competentă, realizată de specialişti (geologi, mineralogi,
chimişti, medici, ecologişti şi alţi experţi).
Dacă se va ajunge la concluzia ca proiectul corporaţiei canadiene va produce o catastrofă ecologică, dezavantaje pe termen
lung care vizează degradarea zonei din punct de vedere ecologic
şi a patrimoniului naţional, proiectul nu trebuie să se deruleze.
În context trebuie luate în calcul şi metode alternative la
exploatarea cu cianuri, chiar dacă eficienţa lor este mai mica, dar
şi posibilitatea că în urmatorii ani să apară noi tehnologii de

BRÂNCUŞI – CÂTEVA INEDITE
Constantin ZĂRNESCU
*
l numim pe Dumnezeu însăşi esenţa creaţiei noastre!

Î

Artele îşi află caracterul în specificul naşterii lor şi al
existenţei lor, nu neapărat căutând originalitatea. Fiindcă, ori de
câte ori o aducem, o etalăm – pe şantierul căutărilor noastre, ea,
originalitatea se moşteneşte şi stagnează, nemaiaducând bucurie
nimănui.
Adevărata artă se face dintr-o impunere a vremurilor.
Necesitatea propune – abundenţa dispune.
*
În zone cu desăvârşire diferite ale Planetei noastre, folclorul
ne apare asemănător! Ce miracol, oare, va fi produs aceste
fenomene?... Ar fi putut să fi fost, cumva, migraţiile?... Ori, sunt
creaţii cu totul spontane, în genuri similare?... Pentru că, iată,
întâlnim o doină românească cu desăvârşire asemănătoare unei
melodii egiptene, ori uneia japoneze!...
*
[Parabola musculiţelor]
În spatele Atelierului meu se afla o mică uzină, care, aproape
zi şi noapte, fremăta, zbârnâia, murmura, aproape că şi monotonia broaştelor acelora, seara, în îndepărtatele locuri de ţară!...
Iar, în faţa ferestrelor înalte, ale Atelierului meu, se afla şi un
bec de gaz, pe care, seară de seară, o musculiţă (în paranteză, în
continuare, în franceză: un roi de musculiţe), veneau să se
izbească, de sticle, spre a îmbrăţişa acea lumină, vai, săracele de
ele, musculiţele!...
Şi, Doamne, cât efort depuneau, ca să spargă sticlele ori să
meargă înainte, prin acele sticle; şi, poate, din fericire, sau din
nefericire ele, musculiţele nu izbuteau să treacă!... Şi toate
zbârnâiau şi se izbeau de becul acela; şi erau scrumite şi arse!...
Şi am mai observat şi o altă musculiţă – o, chiar în vreme ce
scriam eu toate acestea, şi care s-a izbit, şi ea, de sticlele acelei
lămpi; şi s-a prăbuşit, deîndată, pe spate, agitându-şi aripioarele,
în aer şi în van!...
Şi am încercat, iată, eu, cu acea pană a mea, să o reaşez pe

picioruşe, fiindcă îmi părea, deja, pierdută (în limba franceză,
între paranteze: „precum în vecii vecilor, va avea să rămână...,
probabil!”).
*
Anume simboluri, nesfârşit mai puternice, decât mine, m-au
împins totdeauna înainte – spre ceva, fără de nume, însă care ma ajutat să lupt, împotriva tuturor mizeriilor vrăjmaşe („les miséres ennémies!...”).
Este imperios necesar ca
existenţa noastră individuală să fie –
resorbită, în acea gândire universală,
pentru ca întreaga frumuseţe a unei
opere de artă să ne apară, în mod sensibil, înţeleasă, de către toţi
oamenii!...
*
Sunt epava pe care valurile unui
Ocean o împing, o mână spre un
pământ făgăduit, promis. Iar cei care
nu mai pot să înoate, să vină spre
mine!... Îi conduc, pe toţi, gratuit,
mai ales pe cei care doresc să piară,
să se înece!...
LUMINA NU LE ESTE DĂRUITĂ
CELOR CARE NU VOR SĂ O
VADĂ!...
[În limba romană, în manuscrisul
francez: „Dacă tulburăm o apă
limpede, sau viceversa, ea tot apă va
rămâne!...”]
*
[Un gând pe zi, de la Dodona – Doda – Dodoica:]
Creierul omenesc rămâne copilul-minune („l’enfant
prodigue”) al stomacului!...
*
[Fatalitatea destinului omenesc:]

exploatare, cu impact redus asupra mediului înconjurator.
Opinia noastră este tranşantă: în principiu, nu trebuie promovată
nicio acţiune care afectează viaţa şi sănatatea oamenilor, a copiilor, inclusiv a celor din Roşia Montană. Să respectăm standardele europene de mediu!
Aceasta nu înseamna că suntem împotriva măsurilor de asigurare a independenţei energetice a ţarii, care deocamdată este un
vis frumos. În acelaşi timp trebuie să se ţină cont şi de dorinţa
legitimă a locuitorilor din Roşia Montană care vor locuri de
muncă, dezvoltându-se şi alte sectoare de activitate.
Obligaţia Guvernului este să analizeze, cu toată responsabilitatea, atât avantajele cât şi dezavantajele exploatării metalelor
preţioase pe care să le prezinte, în mod transparent populaţiei,
cât şi garanţiile de mediu şi să vină cu alternative viabile, favorabile ţarii noastre. Este foarte important să nu vindem resursele
ţării ci numai exploatarea lor.Ne exprimăm satisfacţia că
românii nu mai acceptă resemnaţi unele hotărari care le
afectează interesele, cât şi pentru faptul că socetatea civilă se
implică tot mai activ, în spirit democratic, în soluţionarea unor
probleme majore, de mare importanţă economică şi socială.

Al acelui om care, o singură dată accede, acolo, sus, în vârf,
ca, pe urmă să se prăbuşească, cel mai jos. (...) În universul meu
(„mon monde”), nu mai există luptă, pentru a găsi un loc, o
poziţie, mai bine, ori sus puse, – pentru mine, Piramida fatală a
fost demolată! Iar câmpia ni se înfăţişează (cuvânt şters),
infinită; pentru că fiecare a venit, aici, cu ceea ce a făptuit el! Nu
mai există nici merite, nici neîmpliniri!... Este El, cu ce a creat!
Iar nu cu închipuiri – cu ceea ce nu este el!...
*
Un ideal al noii sculpturi: toate Păsările mele, „miraculoase”
şi măiestre să fie amplasate, într-o bună
zi, în aceeaşi Expoziţie!...
Şi să nu aşezaţi niciodată operele
mele pe acele înfiorătoare postamentepiedestale ale unor muzee, schimbându-le
înălţimea, armonia, echilibrul, ambienţa –
şi tot restul!... Iar baza (soclurile) trebuie
să facă parte din structura statuilor.
Altminteri, va fi necesar să se renunţe, cu
desăvârşire, la ele!...
*
RESTAURAŢIO. RESTITUŢIO.
C. Brâncuşi – nu numai teoretician al
propriei sale opere, cum a intuit, în epocă,
regretatul G. Uscătescu, ci, iată, Brâncuşi
– autor de literatură: poeme, parabole,
povestiri, legende, catrene, reflecţii, în
prelungirea celebrelor „Proverbe ale
Românilor” (lui Juliu Zanne) şi a unor
concepte revoluţionare, la începutul secolului XX: Popular-Universul-Culture,
istoria orală (Aforismele despre viaţă,
mai ales); apoi, sculptorul român, ca promotor – şi în creaţia sa poetică, al unei
intelectualităţi a pământului, îndrăzneaţă,
originală, genială.
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