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FESTIVALUL NAŢIONAL
Concurs de Satiră şi Umor Povestea vorbei

În zilele de 01 şi 02 11 13, la Sala mare a Teatrului „Anton
Pann”  din Râmnicu Vâlcea a avut loc a opta ediţie a

Festivalului Naţional-Concurs „Povestea vorbei”  la care au par-
ticipat concurenţi din ţara noastră şi Republica Moldova... Am
fost şi noi prezenţi la deschiderea Festivalului de
unde am cules câte ceva din discursurile rostite de
oficialităţile prezente şi de unele personalităţi ale
juriului.

Elena Stoica: ...A opta ediţie a Festivalului
Povestea vorbei; o coincidenţă fericită că socie-
tatea Anton Pann şi-a propus chiar astăzi să-l evoce
pe Anton Pann, în faţa casei sale, lângă bustul său.
De aceea încă mai sosesc unii, venim toţi de
acolo, iată, suntem toţi prezenţi;... şi domnul pri-
mar, şi juriul, şi câştigătorii concursului de epi-
grame. Sunt bucuroasă că de la o ediţie la alta
suntem, cumva, mai mulţi!

Emilian Frâncu: ...Sunt onorat să particip la
această a opta ediţie şi sunt fericit că în munici-
piul Rm Vâlcea se organizează an de an o astfel
de întâlnire cu oameni deosebit de inteligenţi,
frumoşi, pentru că se spune, că cine gustă umorul
este un om inteligent...Aici nu sunt numai
oameni inteligenţi, aici sunt oameni care crează
frumosul, crează acele clipe care ne face să fim
mai buni, mai apropiaţi de real, şi, care, chiar
atunci când nu au numai clipe fericite, spun ceva
care să ne facă să râdem...Când noi gustăm epi-
gramele lor, şi noi devenim mai deschişi, mai
apropiaţi... Mâine, Vâlcea îi va premia pe cei mai
buni dintre cei buni, le va acorda diplomele me-
ritate...Vreau să vă fac două mărturisiri pe care
nu le-am făcut niciodată; am văzut că nenea Nae
Dinescu monopolizează tot ce se leagă de Anton
Pann; acum este şi preşedintele Societăţii literare
cu acest nume; dar vreu să vă spun, că ceva nu va
putea să monopolizeze, pentru că eu, în anii 90
am înfiinţat aici la Rm Vâlcea Editura „Anton
Pann”, am scos aici primele culegeri de
gramatică, culegeri pentru studenţi, romane şi
apoi enciclopedii...Vreau să spun că mai înainte,
prin 1968, când aveam 12 ani, jud. Vâlcea a
câştigat locul I pe ţară la un concurs care se
chema „Tinereţea noastră, tinereţea revoluţionară
a patriei”; şi eu reprezentam municipiul la acel
concurs, unde era şi o probă de cultură generală;
eu eram acolo tânăr pionier şi am primit o între-
bare legată de Anton Pann, reuşind să fac
diferenţa între Vâlcea şi Bucureşti...Era vorba de
acea capcană: „unde s-a născut Anton Pann?”! eu
am reuşit să câştig în faţa celor din Bucureşti,
răspunzând corect, .la Sliven! ...Fiindcă  în lumea
dumneavoastră epigrama este un lucru scurt-de
esenţă-îmi închei şi eu  cuvântul, nu înainte de a
acorda din partea municipalităţii câte o diplomă
de excelenţă şi, în acelaşi timp, să le mulţumesc,
că sunt acum cu noi, celor trei membri ai juriului: domnii Ştefan
Cazimir, George Corbu şi Nicolae Dragoş...

Traian Dobrinescu: ...Şi pentru mine este o bucurie mare
când mă-nâlnesc cu arta şi cu oamenii de artă. Eu nu am abordat

acest gen, al epigramei, nu numai pentru că este un gen foarte
pretenţios, dar şi pentru că în subconştuientul meu, mi-am spus:
„stai de-o parte, pentru că nu eşti în stare”!...Oricum privesc cu
invidie pozitivă, omenească, activitatea dvs, mă bucur că sunt
aici, iată, pe cei mai mulţi din sală îi cunosc... O salut pe doamna
profesoară din timpul liceului, doamna Ioana Stoica, pe care am

iubit-o nu numai în calitatea dumneaei de
profesoară, ci şi ca om, şi femeie! Aseară veneam
de la Craiova, ştiam de ce se pune la cale în
Râmnicu Vâlcea-acum, şi rememoram anecdote
şi poveşti cu Anton Pann care a creat „Povestea
vorbii”, şi care era creată de un popor vorbitor, şi
uite că am făcut din Anton Pann, noi, vâlcenii, un
simbol...înseamnă că am făcut un simbol din
cuvânt! din sensurile lui...altfel nu ne aflam aici!
...

George Corbu: Îmi cer scuze pentru eveni-
mentul din faţa bustului lui Anton Pann, din faţa
casei memoriale, nu eram pregătit să iau cuvân-
tul, şi să spun un catren despre Anton Pann...Şi,
ar trebui să ne obişnuim, făcând din aceasta o
dovadă de respect, să nu spunem epigrama pe
dinafară, ci s-o citim! chiar dacă o ţinem
minte...Catrenul meu, deci, suna aşa: „După ce
mai an/  O spunea doar Pann/ Azi Povestea vor-
bii/ O ştiu chiar şi corbii”...În al doilea rând, tot
ca autocritică, domnul primar a avut gentileţea
să spună că am fost aici tot timpul, la toate
ediţiile; din păcate, din cele opt ediţii- cu cea de
faţă, am lipsit, motivat, din motive medicale,
grave chiar, ca şi domnul profesor Cazimir-anul
trecut! Dar am regretat, pentru că aici s-a creat
o constantă şi, un lucru foarte bun, nu au fost
fluctuaţii în alegerea juriului, s-a mers pe
aceleaşi persoane!...poate domnul profesor
Cazimir a venit de la ediţia a treia, să zicem, dar
pe urmă am mers cot la cot, umăr la umăr,
ajungând, iată, la o echipă! Uneori mă simt
jenat, când sunt numit preşedinte, când aici sunt
oameni de talia cărturarului, domnului Ştefan
Cazimir, profesor universitar doctor, la
Universitate, cu cărţi, caragialog, cu zeci de
comunicări şi studii...printre altele, autorul sin-
gurului doctorat în epigramă! A avut acest
curaj! ...Dar şi de talia maestrului Nicolae
Dragoş, care, recent, a fost laureat al Premiului
Omnia la Festivalul Internaţional „Tudor
Arghezi” de la Craiova, 2013, ediţia 33...Un
eminent scriitor şi diriguitor de publicaţii şi,
care, a contribuit la dezvoltarea literaturii
române!...şi, pentru că Festivalul se desfăşoară
în fiecare an fie la sfârşitul lui octombrie, fie la
începutul lui noiembrie a reuşit să-şi
sărbătorească ziua de naştere fie cu o zi înainte,
fie cu o zi după, în cadrul festivalului! Acum, pe
trei noiembrie va sărbători o frumoasă vârstă şi,
coincidenţă, domnul Cazimir care va mai
adăuga un an la strălucita vârstă, pe 10 noiem-
brie... Trebuie să vă mulţumesc domnule primar
pentru sprijinul pe care îl daţi, motivat, lăuntric,

cultural, şi domnului deputat, de asemenea; ...suntem într-o
ambianţă culturală deplină, totală, şi asta, nu poate fi decât de
bun augur...această mişcare culturală, devenind una de
anvergură, având parteneriate, ca şi aici, cu primării din ţară, cu

„parlamentele” locale! ...Se află aici „enoriaşi” activi ai bisericii
epigramei!...Spun asta pentru a arăta religiozitatea cu care ei
cultivă acest gen de literatură; cu dăruire totală; nu am să-i enu-
merez pe toţi, dar o menţiune tot o să fac: se află printre noi
domnul vicepreşedinte al Uniunii Epigramiştilor din România,
excelenţa sa, domnul ambasador Petre Gigea Gorun...În această
ediţie sunt reprezentanţi din treisprezece judeţe; inclusiv Vâlcea,
care, la Clubul Epigramiştilor, îl are în frunte pe valorosul epi-
gramist Nichi Ursei, o personalitate a culturii contemporane,
care mi-a făcut cinstea, în 1997, când a scos o carte, să-mi ceară
câteva rânduri de recomandare...şi tot de aicea, să nu-l uităm pe
doctorul Nicolae Moisiu, care a fost un militant al epigramei şi
care a scos vreo şapte-opt volume de acest gen, şi de prietenia
căruia, de asemenea, m-am bucurat! Şi tot de aici, mă leagă o
frumoasă amintire, când în anul 1968, în luna decembrie, ziarul
Orizont îmi publica, din aprilie până în decembrie, un duel epi-
gramistic pe care l-am purtat cu marele Tudor Muşatescu!...În
continuare, George Corbul a lăudat Clubul epigramiştilor
vâlceni, al filialei uniunii, şi care tipăreşte revista Ţânţarul! A
informat asistenţa că Uniunea Epigramiştilor este, după US, cea
mai importantă, că tipăreşte revista „Epigrama”!...în Bucureşti,
existând şi revista „Lumea Epigramei”.

(...)
„Festivalul Naţional - Concurs de Satiră şi Umor Povestea

vorbei
<De la lume adunate şi-napoi la lume...date> (Anton Pan)

Concursul de umor a avut două secţiuni:
1 - Epigramă, cu temele:
CU OTV-UL ÎN PARLAMENT.
LIMBA ÎNDULCEŞTE, LIMBA AMĂREŞTE! 

(Anton Pann)
2 - Fabulă cu tema TRĂDARE. 

Juriul, alcătuit din George Corbu (preşedinte), Ştefan
Cazimir, Nichi Ursei a acordat următoarele premii:

Marele Premiu al Festivalului: - Costel Pătrăşcan (Brăila)

Epigramă:
Premiul I - George Petrone (Iaşi)
Premiul II - Nicolae Bunduri (Braşov)
Premiul III - Petru Ioan Gârda (Cluj-Napoca)
Menţiuni: Vasile Larco (Iaşi) şi Gheorghe Bâlici (Chişinău)

Fabulă:
Premiul I - Laurenţiu Orăşanu

(Bucureşti)
Premiul II - Florin Rotaru (Buzău)
Premiul III - Florian Abel (Grindu)
Menţiune: Mihai Frunză (Galați)

Premiul Clubului Umoriştilor
Vâlceni:

Petre Gigea Gorun (Craiova),
Cătălina Orşivschi (Vama),
Constantin Tudorache (Ploieşti)

Ion Moraru (Brăila).

Premiul Revistei Ţânţarul:
Viorica Găinariu (Baia Mare),

Dorel Lazăr (Alba Iulia), Alexandru Hanganu (Brăila) 

Toţi cei premiaţi au fost fost prezenţi” (Comunităţi-poezie.ro
Am fost acolo de Gârda Petru Ioan (Daruan )).

Petre CICHIRDAN
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PROSCHINITARUL, EDITAT DE CĂTRE  ANTON PANN,
LUCRARE CE ÎMBOGĂŢEŞTE BIBLIOGRAFIA SA

Proschinitarul este o carte care furnizează informaţii
asupra locurilor sfinte. Astfel este denumit acest ghid de

către Lexiconul-« Din istoria şi arta cărţii »- Editura
Enciclopedică 1992, autor Virgil Olteanu, care precizeza şi
existenţa apariţiilor: 1701, « Proschinitarul Sfântului Munte »,
tipărit de Antim Ivireanu, şi, 1852, « Proschinitarul sau
Închinătorul adică descrierea sfintei cetăţi a Ierusalimului şi a
toată Palestina » tipărit de Anton Pann şi care este compus, mai
întâi, după cum găsim precizarea în prefaţă « de către prea
cuviosul şi prea învăţătorul şi dătătorul de viaţă Mormânt al
domnului nostru Isus Hristos ». Anton Pann prefaţează ediţia sa
şi o dedică  preacuviosului Calist, economul Mitropoliei, fără
aportul căruia lucrarea  nu putea să apară. Cartea conţine 88
pagini şi 48 litografii la care a adăugat harta Ierusalimului şi a
Palestinei. Pentru ediţia să, Anton Pann este ajutat de două
lucrări apărute anterior: prima, la Viena, în 1807, şi care conţine
descrierea interioarelor lăcaşurilor sfinte, şi a doua, cuprinzând
cercetări şi imagini exterioare monumentelor, editată cu ajutorul
şi la stăruinţa Sfântului Ieroteiu al Taborului, la Moscova 1837.

În prefaţă editorul mulţumeşte abonaţilor săi pentru sprijinul
arătat în aducerea la lumină a noii lucrări « Lumina nu se pune
sub obroc, ci, în sfetnic, să lumineze tuturor ». El, prefaţatorul,

găseşte, ca motivaţie în conceperea lucrării sale, scopul nobil de
a îndruma pe viitorii pelerini în drumurile lor, la Ierusalim, dar
poate fi utilă, ne spune el, şi celor care au vizitat locurile sfinte.
Le recomandă tuturor, ca în pelerinajele lor să nu ocolească
locurile de închinare din ţară, şi vine cu exemple de mănăstiri
din jurul Râmnicului Vâlcea: Cozia, Stănişoara, Mănăstirea
dintr-un Lemn, Peştera Sfântului Grigore Decapolitul,
Surpatele, Horezu, Arnota…

Prefaţa cuprinde şi un Acrostih închinat « Răposatului întru
fericire Părintele Arhimandrit Spiridon Tismăneanu, care, în a sa
viaţă, n-a îngrijit decât a-şi găsi comoară la cer şi a-şi lăsa urma
ca pomenire, plin de evlavie şi calităţi ».

« Sărăcia cea cu duhul din tot sufletul iubind 
Şi-n mănăstirea Tismana din pruncia ta venind 
Pururea într-a ta viaţă fapte bune ai făcut 
Care te ridicară la egumeniei post
Inima-ţi şi atunci însă ţi s-a înălţat mai sus 
Şi smerit şi cu blândeţe ai fost chiar cel mai supus
Rugăciunea, privegherea, îndeletnicirea era
Pre pământ ţi era trupul iar gândirea-n cer zbura
Izvor de-ndurări şi mile vărsai mâna întinzând 
Împărţeai tot până la una agoniseli nestrângand 

Dai cu miile ajutoare de cărţi a se tipări 
Şi-nzestrai fete sărmane de a se căsători
O pre bunule Părinte numele-ţi nu este mort
Că Spiridon Tismăneanul toţi pe buze dulci port
Nu ştiu ce mumă sau tată la copii nu-l va impatasi
Dar din memoria noastră cât vom fin nu va pieri »

Acrostihul denotă cunoştinţe bune de tradiţie ortodoxă
respectând adevărul istoric.

Preschinitarul este o lucrare nemenţionată în bibliografia sa
amplă în care găsim atât lucrări laice cât şi de cult ortodox ştiind
polivalenţa sa culturală care cuprinde elemente importante cu
impact deosebit asupra culturii naţionale.

Una din preocupările sale de bază a fost traducerea şi astfel
o mai bună răspândire a cărţilor bisericeşti şi a cântecelor de
cult, contribuind la dezvoltarea ortdoxismului în rândul
credintioşilor  

În 1930 cu ocazia traducerii în limba română a romanului
«Ierusalim » al Selmei Lagerlof, la Editura Naţională S Ciornei,
pentru frumuseţea şi acurateţea imaginilor, sunt preferate ca
ilustraţii 44 dintre litografii, care, astfel, reînvie istoria lucrării
editată de Anton Pann. 

Ovidiu Cristian DINICĂ

Căutarea 

Între degetele mâinii tale stângi
am aflat
ca o pasăre 
inima recita poeme pentru toamnă
într-o alcătuire a trunchiurilor căzute
ziduri din haină de frunze
am însoţit-o ca pe fiica rătăcită
pe aleile strâmte 
ale paşilor ce devin trepte
spre cer... 

Piatra

Dintr-un început
se numeşte piatră lovirea adâncă
a cuvântului în fibra ploii
se numeşte piatră
felia de ţărm dăltuită
de fulger la întretăierea cuvintelor.

În oraşul de piatră am adus un fir de iarbă 
un peşte şi un pom
toate acestea în locul cuvintelor
ce riscau să-şi spargă capul

în piatra oraşului
a venit din furtună îngerul
cu el
am alcătuit din cuvintele salvate poemul
să-i redau zborul în oraşul de piatră
din piatra oraşului să pot distinge
începutul

Poemul

Mai întâi
scot osul fiecărui cuvânt
să se rostească 
fără împotrivirea silabelor
oasele le strâng 
pentru cei veniți târziu
să admire peisaje selenare 
pe întinsul poemului
poemul se va putea citi
atât de la capăt la coada 
cât și în sens invers 

T
R

E
I 

P
O

E
Z

II
D

E
 O

V
ID

IU
C

R
IS

T
IA

N
D

IN
IC

Ă

PORTRETUL UNUI PĂTIMITOR ÎN PUŞCĂRIILE COMUNISTE: 
OCTAV BJOZA – PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEŢINUŢI

POLITICI DIN ROMÂNIA

Octav Bjoza s-a născut la 11 august 1938 la Iaşi, în fami-
lia lui Ioan şi Georgeta, români de religie ortodoxă. A

fost luptător în rezistenţa anticomunistă şi în Revoluţia Română
din Decembrie 1989, deţinut politic în perioada 1958-1962,
preşedinte al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România,
2008 – în prezent.

În anul 1941 familia se mută la Braşov; tatăl lucra la CFR iar
mama era contabilă. După absolvirea Colegiului Naţional
„Andrei Şaguna” din Braşov (1956), anul următor devine stu-
dent al Facultăţii de Geografie-Geologie din cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. 

La sfârşitul primului an universitar, pe 25 iunie 1958, după
ultimul examen, a fost exmatriculat şi arestat de Securitatea din
Iaşi, motivul fiind acela că în perioada 1956-1958 a făcut parte
din „Garda Tineretului Român” Braşov, organizaţie
anticomunistă formată din 14 elevi, studenţi şi muncitori. Câteva
luni mai târziu, la 10 octombrie 1958 a fost judecat de către
Tribunalul Militar Braşov şi condamnat la 15 ani muncă silnică,
10 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii pentru
uneltirea împotriva ordinii sociale. La 9 februarie 1962, Colegiul
Militar al Tribunalului Suprem al Republicii Populare Române
casează sentinţa iniţială şi îl condamnă la 4 ani de temniţă grea.
În această perioadă a trecut prin mai multe închisori (Codlea,
Gherla, Galaţi, Brăila, Văcăreşti şi Jilava), prin lagărele de
muncă forţată din Balta Brăilei (Strâmba, Stoieneşti şi Salcia) şi
din Delta Dunării (Bacul „4” şi Periprava, Secţia Grindu) de
unde a fost eliberat la 23 iunie 1962. 

Odată cu condamnarea sa, tatăl a fost reţinut în arestul
Securităţii timp de 5 luni (octombrie 1958 – martie 1959), şi-a
pierdut serviciul pentru totdeauna, iar mama a fost concediată,
fiind angajată după un an ca muncitor necalificat, încărcător de
vagoane.

După eliberare se căsătoreşte cu Carmen Sireteanu şi au
împreună un fiu, pe Mircea. 

Împiedicat să-şi reia studiile universitare, împreună cu soţia
urmează cursurile unei şcoli tehnice postliceale de instalaţii pen-
tru construcţii civile şi industriale (curs de zi de 3 ani), între anii
1962-1965. Cu mare greutate, în anul 1966 i se permite să dea
examen de admitere şi să intre la Facultatea de Electromecanică
din cadrul Universităţii din Braşov, pe care o absolvă în anul
1972. 

De-a lungul anilor a lucrat la Trustul de Instalaţii şi Montaje
Braşov (1965-1972) şi la Trustul Electromontaj Bucureşti –
Şantierul Braşov (1972-1992), de unde s-a pensionat la limită de
vârstă.

De la eliberare şi până în anul 1989 a fost urmărit permanent
de Securitate, iar dosarul politic avea să-i aducă alte şi alte
necazuri: pierderea unicului fiu la doar 42 de ani. Acesta reuşise
la Liceul de Marină din Constanţa, dar după doar două luni de
şcoală a fost exmatriculat din cauza dosarului politic al tatălui.
S-a îmbolnăvit psihic, ulterior de diabet şi a murit tânăr lăsând
în urmă doi copii, orfani de ambii părinţi; pierderea terenului şi
a casei părinteşti care avea să intre în proprietatea statului (în
anul 1978, când secretar al Partidului Comunist al judeţului Iaşi
era Ion Iliescu); interzicerea promovării în funcţii de conducere,
interzicerea unei locuinţe din fondul statului şi plecarea la
muncă sau în excursii în străinătate.

Conform Caietelor Revoluţiei, nr. 4-5/2010, pagina 113, edi-
tate de Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989,
„Octav Bjoza este participant direct la Revoluţia din Decembrie
1989, fiind primul braşovean care a pătruns în sediul Securităţii
Statului din Braşov”. Cu toate acestea nu a solicitat niciodată
certificat de revoluţionar.

Între anii 1992 – 2000, a desfăşurat o intensă activitate
politică şi a deţinut o serie de funcţii în cadrul Partidului
Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢ-CD) Braşov.
Ulterior, nemulţumit de caracterul unor reprezentanţi ai partidu-
lui aflaţi la vârf, s-a retras din viaţa politică.

În cadrul Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România
desfăşoară o intensă activitate: membru în comitetul de condu-
cere (1990-2001), vicepreşedinte (2001-2006) şi preşedinte al
AFDP, filiala Braşov (2006-2009). După încetarea din viaţă a
liderului organizaţiei, Constantin Ticu Dumitrescu, în decembrie
2008, Octav Bjoza este ales preşedinte al AFDP, funcţie pe care
o deţine şi la această dată.

Distinsul opozant al regimului comunist este membru de
onoare al Asociaţiei „21 Decembrie 1989”, Bucureşti, iar din
2010 este membru în consiliul de conducere al Asociaţiei
Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici din fostele ţări comu-
niste.

Este autor al volumelor: Garda tineretului român (Istoria
unei organizaţii anticomuniste, 1956-1958), Editura
Transilvania Expres, Braşov, ediţia I, 1998, ediţia a II-a, 2008,
ediţia a III-a, revăzută şi completată, 2010; Victime şi călăi, vol.
I, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2010; Octav Bjoza în
mass-media, vol. I-II, Editura Transilvania Expres, Braşov,
2010. De asemenea, a prefaţat şi tradus în trei limbi albumul
Imagini din gulagul românesc, de Radu Bercea, Editura
Transilvania Expres, Braşov, 2010.

În anul 1999, Octav Bjoza a primit titlul de Cetăţean de
Onoare al municipiului Braşov, iar la 23 octombrie 2011 i-a fost
decernată Medalia „Regele Mihai I”, la a 90-a aniversare a
Majestăţii Sale. 

E. PETRESCU, rezumat din http://afdpr.ro/octav-bjoza

Plăcile AFDPR de la Biserica
„Toţi Sfinţii”
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Luni, 11 noiembrie 2013, în prezenţa Înaltpreasfinţitului
Părinte Gherasim – Arhiepiscopul Râmnicului, Biserica

„Toţi Sfinţii” din Râmnicu-Vâlcea şi-a serbat cel de-al doilea
patron şi ocrotitor, Sfântul Mare Mucenic Mina – făcătorul de
minuni. 

Sfântul lăcaş, situat pe strada Calea lui Traian, în centrul
municipiului reşedinţă de judeţ, ansamblu de arhitectură
ortodoxă alcătuit din Biserica „Toţi Sfinţii” şi Turnul clopotniţă,
construit în perioada 1 august 1762 – 20 septembrie 1764, cel
mai important monument al „veacului de aur al Râmnicului”, a
fost ctitorit de episcopul Grigore Socoteanu (1749-1764), Hagi
Constantin Malake – negustor din Râmnicu-Vâlcea, Theodor
Ieromonahul – egumenul Mănăstirii Dobruşa ş.a. (toţi din nea-
mul Socotenilor). Cel de-al doilea hram, „Sfântul Mina”, a fost
ales de cel de-al doilea ctitor, ca mulţumire pentru binefacerile
primite din partea sfântului, într-un moment foarte delicat al
vieţii sale. În anul 1729, negustor fiind, a fost prins în târg cu
ocaua mică. Rugându-se la Sfântul Mina, a promis că în viaţa sa
nu va mai fura. În urma judecăţii a scăpat de pedeapsă, iar sfân-
tul a ajuns peste ani ocrotitorul bisericii din inima Râmnicului. 

Din punct de vedere arhitectural, Biserica „Toţi Sfinţii”
îmbină stilul brâncovenesc cu cel al Mănăstirii Curtea de Argeş,
al Mănăstirii Dealu şi al Bisericii Mitropolitane din Târgovişte,
iar din punct de vedere istoric are un rol aparte, ea fiind
implicată în numeroase evenimente de importanţă naţională aici
fiind sfinţite şi binecuvântate steagurile de luptă ale Revoluţiei
de la 1848 şi proclamată prima Constituţie a Ţării Româneşti.
Tot în acest locaş au fost binecuvântaţi ostaşii vâlceni înainte de
a pleca pe fronturile Războiului pentru Independenţă şi ale celor
două războaie mondiale.

Sfânta biserică a fost înnobilată în anul 1910 cu fragmente
din moaştele Sfântului Mare Mucenic Mina, ale Sfântului Ioan
Hrisostom, ale Sfântul Haralambie şi ale Sfintei Muceniţe
Parascheva.

În curtea edificiului a existat până în urmă cu câţiva ani cea
mai veche grădiniţă patronată de Biserica Ortodoxă Română,
construită la începutul secolului XX, unde, la început,  în cele
două clase, sub îndrumarea unei călugăriţe, învăţau peste 50 de
copii din oraş (ortodocşi, catolici, luterani, evrei etc.). În perioa-
da 2009-2012, pe locul vechii grădiniţe a fost con-
struit un edificiu modern, cu şase clase, care
poartă denumirea de Grădiniţa „Toţi Sfinţii” şi
care este frecventat de peste 130 de copii.

Eroismul şi martirajul vâlcean cinstit la
Biserica „Toţi Sfinţii” 

După Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de
înaltul ierarh împreună cu un sobor de preoţi şi
diaconi, începând cu orele 11.30, a fost dezvelită
şi sfinţită „Placa memorială” ridicată de Biserica
„Toţi Sfinţii” şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici
din România – Filiala Vâlcea, în cinstea eroilor
neamului şi a deţinuţilor politici anticomunişti
care s-au jertfit pentru apărarea patriei şi a
credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului,
pentru libertatea şi demnitatea poporului român.

La acest eveniment, desfăşurat într-un cadru
solemn de aleasă ţinută şi trăire românească, în
prezenţa a numeroşi locuitori ai municipiului
(enoriaşi ai Parohiei „Toţi Sfinţii”, oameni de
cultură etc.), au participat membrii Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici – Filiala Vâlcea, unii
fiind pătimitori în puşcăriile comuniste alţii fiind
urmaşi ai acestora, reprezentanţii Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala
Judeţeană Vâlcea, ai Alianţei Naţionale pentru
Monarhie, ai Forumului Cultural al Râmnicului şi
ai Cercului de la Râmnic „România – Grădina
Maicii Domnului”. 

Spre surprinderea celor prezenţi, instituţiile importante ale
statului precum: Prefectura Judeţului Vâlcea, Consiliul Judeţean
Vâlcea, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea,
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea,
Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţia
Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale, Muzeul
Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea etc., au
tratat evenimentul cu indiferenţă, singurele instituţii
prezente fiind Direcţia pentru Cultură Vâlcea prin
directorul acesteia, istoricul Florin Epure şi
Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea, prin

viceprimarul Eduard Vârlan. Dintre politicienii vâlceni de
remarcat a fot prezenţa lui Ion Nuică (PRM), al cărui tată a avut
de suferit în timpul regimul comunist, şi Cosmin Constantinescu
– consilier municipal (PDL). Lipsa de respect dovedită de
instituţiile amintite nu a fost trecută cu ve-derea de Octav Bjoza
– preşedintele AFDPR, care, în cuvântul rostit a spus printre
altele: „Te-am iubit şi te mai iubim Românie deşi, tu, ai rămas
recunoscătoare călăilor noştri”.

De asemenea, singurele depuneri de coroane şi jerbe de flori
au venit din partea asociaţiilor amintite (AFDPR, ANCE „RM”,
ANM şi CR „RGMD”).

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala
Vâlcea a fost prezentă prin conducerea judeţeană şi printr-un
număr important de membri din Subfiliala Rm. Vâlcea.

Ceremonialul militar a fost desfăşurat de către un detaşament
format din militari ai Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD
şi Apărare CBRN „Panait Donici”, Rm. Vâlcea, comandat de
maiorul Sorin Pancu, în prezenţa locotenet-colonelului Ionel
Ţugulan – reprezentantul Garnizoanei Râmnicu-Vâlcea.

În cele ce urmează, voi prezenta cuvântul preotului paroh
Constantin Cîrstea – Parohia „Toţi Sfinţii” şi al inginerului
Octav Bjoza – preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici
din România, un pătimitor în iadul puşcăriilor comuniste, care a
ţinut o adevărată lecţie de istorie celor prezenţi la distinsul
eveniment.

Înaltpreasfinţite Stăpâne,
Domnilor reprezentanţi ai administraţiei

publice, stimaţi invitaţi,

Este o datorie sfântă şi o taină a sufletului să ne cinstim tre-
cutul, eroii, martirii şi pe cei care au suferit în temniţe pentru
adevăr şi demnitate. Ca şi oamenii, locurile au şi ele destinul şi
memoria lor. Ţinutul Vâlcii e special nu numai pentru locuri,
tradiţii, monumente, folclor şi peisaje. Vâlcea e încărcată de
spiritualitate pentru că oamenii săi au purtat continuu pecetea
binecuvântării divine. 

Eroii şi martirii acestui ţinut,  pe care suntem datori, în faţa
lui Dumnezeu şi a oamenilor să-i cinstim, ne ajută să înţelegem

că, cinstindu-i pe ei, ne înălţăm noi, amintindu-ne
de ei, ne arătăm demnitatea noastră şi, onorându-i
pe ei, devenim şi noi onorabili, găsind echilibrul
între demnitate, mândrie şi modestie.

S-a construit acest monument pentru cinstirea
memoriei eroilor, martirilor şi deţinuţilor politici
morţi în timpul rezistenţei anticomuniste din
România, pentru că numele lor nu au fost săpate în
piatră, pentru aducere aminte, ci au fost trecute în
Sfântul Altar spre cinstire veşnică. 

Ei reprezintă nu doar un simbol al rezistenţei lor
jertfelnice împotriva regimului totalitar, ci o
adevărată biserică a celor prigoniţi pentru dreptate,
pentru că,  a lor este împărăţia cerurilor. Este o dato-
rie sfântă şi o onoare, să cinstim şi să respectăm pe
aceşti fii ai neamului nostru şi, de ce nu, la rândul
nostru, să cerem lui Dumnezeu ca jertfa lor să aibă
un ecou în conştiinţele noastre.

Aceşti oameni au scris o pagină de istorie a nea-
mului românesc, având în comun aceleaşi idealuri şi
principii: dreptate, adevăr, credinţa în Dumnezeu şi
în neamul românesc. Pe ei suferinţa i-a purificat şi
le-a adus bucuria de învingători asupra răului care a
vrut să-i domine. Pe unii îi regăsim şi astăzi printre
noi, la vârste frumoase, drepţi şi cu memoria
neîntinată. Dacă fizic n-au fost răpuşi, spiritual
putem spune că au învins, încredinţându-ne că cine
luptă pentru dreptate şi libertate luptă pentru

Dumnezeu.
Ei sunt memoria vie a istoriei noastre. Nu vă cer să-i cinstim

prin discursuri şi declaraţii, ci vă rog să-i cinstim printr-o viaţă

curată, frumoasă, demnă de jertfa lor, respect şi recunoştinţă, şi
în plus prin rugăciune şi prin Sfânta Liturghie, pe care o
săvârşim spre slava lui Dumnezeu şi demnitatea noastră ca
popor (pr. paroh Constantin Cîrstea – Parohia „Toţi Sfinţii”, Rm.
Vâlcea).

Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,
Onorată asistenţă, Dragi ostaşi,

Această placă comemorativă se vrea să se adreseze în primul
rând generaţiei tinere de azi şi de mâine care constat că lipseşte
aproape cu desăvârşire de la această manifestaţie.

Mulţumesc celor care au concurat la realizarea acestei plăci
comemorative, Bisericii Ortodoxe şi filialei noastre din Rm.
Vâlcea.

e ştie, de către cei mai vârstnici, că de îndată după cel de-al
doilea război mondial tot ce a avut acest popor mai demn, mai
moral, mai sfânt, mai bine pregătit profesional a fost asasinat sau
arestat, judecat, condamnat la moarte sau la ani grei de temniţă.
Ei au luptat pentru dreptate, pentru libertate, pentru adevăr şi, nu
în ultimul rând, pentru credinţa strămoşească. Iată că, de îndată
după război, ofiţeri ai armatei române n-au predat armamentul şi
muniţia din dotare şi au luat drumul munţilor, continuând de
acolo să lupte împotriva instaurării regimului comunist în
România. Ei au luat atitudine atunci când în toate pădurile
Patriei încă mai erau diviziile de tancuri şi de infanterie ale
armatei roşii, care după ce ne-au eliberat, timp de 14 ani au uitat
să mai plece acasă, dar n-au uitat, în schimb, ca la plecare să mai
rupă o halcă din trupul Patriei. Iată că ultimii supravieţuitori ai
temniţelor comuniste, din care doar vreo câţiva mai suntem aci
de faţă, suntem cei care (n-aveţi de unde să ştiţi) am muncit mai
mult de 50% din volumul lucrărilor de la Canalul Dunăre-Marea
Neagră, unde şi pe stânga şi pe dreapta canalului sunt sute poate
mii de morţi; n-aveţi de unde să ştiţi pentru că în continuare se
ascund cu străşnicie aceste lucruri. O adevărată salbă de lagăre
ale morţii au fost de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră.
Mii de morţi sunt şi pe stânga şi pe dreapta canalului azvârliţi
mişeleşte în pielea goală în gropi comune, în miez de noapte.
Asta a făcut cu noi pleava societăţii româneşti care a pus mâna
pe destinele, pe frâiele acestei ţării, după cel de-al doilea război
mondial. De unde să ştie cei tineri de astăzi că barajul de la
Bicaz şi combinatele chimice de la Oneşti, Borzeşti şi Săvineşti
au fost ridicate cu deţinuţi politici? De unde să ştiţi că am tăiat
iarna stuf  cu picioarele în apă la 0º şi mâncam şerpi cruzi de
foame? Asta au reuşit să facă din noi. N-aveţi de unde să ştiţi că
cinci ani de zile am scos minereu de plumb din măruntaiele
pământului, din minele de la Nistru, Cavnic şi Baia Sprie, şi
astăzi vin unii şi spun că ni se oferă gratuităţi nouă celor care am
lăsat atunci, acolo, pentru totdeauna tinereţea, sănătate, liber-
tatea şi mulţi dintre noi vieţile. Iată că aceste ultime jaloane
morale din această ţară, demne de urmat de tânăra generaţie de
astăzi sunt ignorate. Ţara aceasta, se vede treaba, că nu are
nevoie de morală, pentru că, dacă mai există ultimele firimituri
în ale moralei, ele cu certitudine se zbat să trăiască, să reziste
undeva între zidurile Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din
România şi a deportaţilor. Acolo este kilometrul 0 al moralei
româneşti, atâta câtă mai există, dacă mai există.

Iată că în urmă cu zeci de ani, în această ţară au existat
bărbaţi şi femei pentru care nici chiar jertfa supremă nu a însem-
nat prea mult atunci când a fost vorba de salvarea demnităţii
acestui neam. Asta am însemnat noi pentru această ţară, iar
astăzi se vede treaba că nu mai însemnăm mai nimic, pentru că
după toate acele suferinţe nu pot să nu recunosc, că niciunul din-
tre cei care mai trăim nu ne-am simţit mai umiliţi ca în ultimii
trei-patru ani, nici măcar atunci când eram supuşi la munci sil-
nice. Flămânzi, bătuţi, schingiuiţi, înlănţuiţi ne-am îngropat pe-
acolo morţii. De asta le spun tinerilor de astăzi, călcaţi cu sfială
pe covorul de iarbă al Patriei, că n-aveţi de unde să ştiţi că pe
undeva la doi metri sub pământ zac osemintele eroilor acestui
neam. Mângâiaţi stâncile munţilor, mângâiaţi coaja copacilor
din pădurile Patriei, că doar ele ne-au fost aproape în timpul
rezistenţei anticomuniste. 

Acum, în final, nu pot să nu spun că deviza noastră atât de
actuală şi astăzi este aceasta:  „Te-am iubit şi te mai iubim
Românie deşi, tu, ai rămas recunoscătoare călăilor noştri”.
Tinerilor de azi nu le urez decât atât: să-şi iubească Patria,

Neamul şi Tricolorul aşa cum am făcut-o noi. Fie ca
această placă comemorativă să dăinuie peste decenii şi,
de ce nu, peste veacuri spre a vorbii generaţiei tinere
de azi şi celor ce vor veni mâine, despre lupta şi jertfa
noastră.

(Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici din România, cuvânt rostit la 11 nov.
2013, cu prilejul sfinţirii „Plăcii memoriale” închinată
eroilor şi foştilor deţinuţi politici anticomunişti, repro-
dus de Eugen Petrescu după înregistrarea realizată de
Televiziunea „Vâlcea 1”, Rm. Vâlcea).   

Placa proiectată de 
Octavian Luca

BISERICA „TOŢI SFINŢII” DIN 
RM. VÂLCEA, SIMBOL AL ROMÂNISMULUI 

Eugen PETRESCU



4 noiembrie 2013CULTURAvâlceană

Există oraşe binecuvântate şi oraşe mai
puţin binecuvântate pe lumea aceasta şi

în ţara aceasta.  Cunosc oraşe mari care n-au dat
mai deloc  scriitori sau mari personalităţi cul-
turale, iar viaţa lor  spirituală în ultima jumătate
de veac, de când o cunoaştem noi, a fost una
săracă. De parcă pământul pe care se află acele
oraşe ar fi unul sterp, sărac şi neroditor.  Ba s-a
întâmplat şi mai rău, dacă în aceste oraşe  au
existat câțiva oameni de cultură şi câțiva scri-
itori mediocri, invidia şi mâncătoria dintre ei a
transformat acele oraşe în  mlaştini toxice, în
universuri anticulturale, care otrăvesc şi
puţinele talente care mai par…

Din acest punct de vedere Vâlcea a fost,  şi
sperăm să mai fie, unul dintre cele mai binecu-
vântate şi dăruite de Domnul oraşe, vetre de
cultură ale pământului românesc. Şi asta din
vechime, de la  cărturarul
Filos, primul poet  care a scris
în limba dulcea românească,
din câte ştim noi, trăitor la
Cozia, în vremea lui Mircea cel
Bătrân.  Aici pe pământul
mustind de suflet şi de sângele
dacilor, al Vâlcii, au apărut
primele tiparniţe, primii
tipografi şi primele cărţi ale
culturii române.

Dar oricât de multe şi de
mari  personalităţi creatoare ar
da un oraş, un loc, oricâţi
oameni mari  ar fi dat Vâlcea noastră, dacă nu
ar fi existat o tipologie umană  aparte, deloc
numeroasă, care să pună în valoare creaţiile şi
creatorii, să scrie despre ei şi să-i ajute să-şi
publice cărţile, să  genereze şi să întreţină  un
climat cald şi fertil, creator astăzi cultura
vâlceană ar fi mult mai săracă. Înainte de cel
de-al doilea Război când poeţii, scriitorii în
general, sau orice intelectual care voia să-şi
publice o carte,  care credea  că are ceva de
spus, avea nevoie de  un om bogat, de un
Mecena care să-l ajute.  După al doilea război
mondial, în perioada comunistă şi mai puţin în
perioada postcomunistă, când n-au mai existat
aceşti Mecena, a apărut o tipologie umană
înrudită, formată din oameni pe care i-aş numi
Mari sufletişti, mari Iubitori de cultură, mari
Generoşi. Ei, aceşti Mari sufletişti, sunt cei care
au înfiinţat şi au condus cenacluri literare şi
reviste, au creat climatul spiritual cald, propice
care i-a stimulat pe tinerii creatori, ei le-au dat
posibilitatea să se afirme şi să creadă în ei.  Ei
sunt cei care atunci când au văzut sămânța ta-
lentului în adolescentul care scria versuri, în
artistul  pe care se vedea umbra darului  lui

Dumnezeu, le-au spus o vorbă de încurajare şi
i-au ajutat să-şi deschidă larg aripile. Iar unii
dintre ei şi-au luat zborul având toată încre-
derea în Omul de sufet şi de cultură care i-a
încurajat. Ei sunt descoperitori de talente, şi
datorită lor au apărut alţi creatori, alţi oameni
de cultură şi alte cărţi, sporind Templul culturii.
Nici nu ne imaginăm noi cât de datori le suntem
acestor Mari generoşi al culturii române, şi cât
de săraci şi de slabi vom fi fără ei ! !

Nu pot, acum când mă gândesc la  min-
unatul om care a fost domnul Petre Petria să nu
mă gândesc la istoricul şi la admirabilul scriitor
de literatură pentru copii,  la domnul Cornel
Tamaş.  Omul acesta însetat de cunoaştere şi
bântuit de dragostea de cultura şi de istoria
vâlceană a  cercetat arhivele şi a scris istoria
Bisericii vâlcene, a Şcolii vâlcene,  istoria

Râmnicului, etc.   Datorită
trudei lui, a minţii şi a tal-
entului dăruit de Domnul,
astăzi istoria  vâlceană este
iluminată şi bine ordonată,
înlesnind celui care vrea să
cunoască  istoria insti-
tuțiilor vâlcene, a evoluţie
culturii acestei vetre
strămoşeşti să pătrundă şi
să înţeleagă mai bine
fenomenul  cultural vâl-
cean ! Minunată lucrare a
făcut pentru cultura

vâlceană domnul Corneliu Tamaş, Domnul să-l
ţină în palma stângă iar pe domnul  Petre Petria
în palma dreaptă, să le arate îngerilor ce min-
unate sunt sufletele lor.

Un om  generos şi neobosit ca domnul
Tamaş a fost şi domnul Petre Petria. Cărţile lui
alcătuiesc o  listă   care se înşiruie pe pagini
întregi.  Dânsul a editat Dicţionarul scriitorilor
vâlceni, Dicţionarul oamenilor de cultură, al
oamenilor de ştiinţă vâlceni, al presei vâlcene.
Ce muncă de ceasornicar şi de sclav, dar ce
lucru extraordinar a realizat omul acesta.  Orice
fiinţă umană, orice  minte care a făcut ceva pen-
tru cultura vâlceană, fie că au scris cărţi, fie că
au scris  doar câteva articole, fie că au înfiinţat
reviste sau au condus cenacluri literare,
formaţii culturale îşi are locul în Dicţionarul
oameni de cultură şi de ştiinţă vâlceni. Nu am
Dicţionarele  la îndemână în momentul acesta,
de aceea s-ar putea ca titlurile să nu fie chiar
cele alese de dânsul, dar am citit cu ani în urmă
cu tot interesul aceste  Dicţionare şi n-am putut
să nu elogiez lucrarea cărturărească a domnului
Petria. Credeţi că  Ploieştiul, Piteştiul, Bacăul,
Galaţiul au asemenea Dicţionare care să  adune

la un loc numele  tuturor oamenilor de cultură
care au  scris  măcar câteva articole ştiinţifice în
viaţa lor ? Nu au !, pentru că aceste oraşe nu au
avut fericirea a de a avea Mari Oameni
sufletişti ca domnii Petre Petria, Corneliu
Tamaş, Costea Marinoiu, ca să nu-l uităm nici
pe dânsul. Ca prietenii mei, domnii Emil
Catrinoiu, Doru Moţoc, Ioan Barbu.  El, dom-
nul Petria, pe care în momentele acesta îl văd în
faţa ochilor, cu chipul lui blând, omenos şi-i
aud vocea caldă,  el , sigurul dintre toţi   intelec-
tualii carte au trăit pe pământ vâlcean, a avut şi
răbdarea, şi bunătatea şi luciditatea, dar mai
ales dragostea de om şi de cultură, să stea aple-
cat  sute de nopţi asupra filelor cu nume şi cu
titluri, să le ordoneze, să scrie câteva rânduri
despre fiecare,  apoi să adune toate filele într-o
Carte. Să  facă apoi corectura cărţilor să nu lase
să treacă nici o greşeală. Datorită  domnului
Petria numele a sute sau mii de oameni de
cultură sunt „nume adunate pe-o carte”, vorba
lui Tudor Arghezi. Datorită lor aceste nume şi
aceşti oameni trăiesc eternitatea relativă a
epocii în care trăim.

Mi-l aduc aminte, când a auzit că mi-a
apărut primul volum de poezie, „Poeme din
Valea Dunării”, dânsul a ţinut să-i facem
lansarea în  comuna în care s-a născut subsem-
natul, şi a venit la Valea Mare unde am lansat
volumul, eveniment absolut inedit pentru
oamenii din Valea Mare.  Îmi aduc aminte cu
câtă plăcere am citit ultima carete trimisă ca să
scriu despre ea, carte din care am aflat că Mihai
Viteazul nu este născut la Târgul de Floci, cum
se credea, ci într-o comună  din Vâlcea, unde
tatăl lui, Domnul  Pătraşcu cel Bun, îşi avea
Curtea Domnească de ţară, şi unde o avea lângă
el pe   mama lui Mihai Viteazul. Îmi aduc
aminte foarte bine cele două emisiuni tv,  la
care am fost invitatul domnului Petre Petria.
Am discutat despre romanul „Delirul, vol II”,
continuare la  romanul „Delirul vol I,” al lui
Marin Preda, am prezentat poate una dintre cele
mai mari descoperiri  în domeniul Ştiinţelor
sociale, descoperirea Sistemului economic al
viitorului, cel care va scoate din criză  actualele
Sisteme economice naţionale,  această lume
bolnavă, canceroasă şi sistemul  economic
mondial, plasând  Civilizaţia umană pe
următorul nivel de evoluţie.

Domnul Petre Petria a  trăit mai mult pentru
cultură şi pentru alţii decât pentru el.  A fost un
om de o generozitate extraordinară, a dăruit
mai mult decât a primit.  Fără  astfel de oameni
cultura unui oraş, a unui ţinut, a unei ţări este ca
o păsare fără o aripă.  Mă simt onorat că am fost
prietenul unei astfel de om,  îi mulțumesc

Domnului că la rândul meu  am scris cu drag
despre cărţile lui care se adăugau asemenea
unor cărămizi  îmbogăţind Fiinţa spirituală
românească.  Nu pot decât să mă înclin cu
recunoştinţă în faţa personalității umane mi-
nunate a dăruitorului şi a făuritorului de cultură
care a fost monumentul de omenie  Petre Petria.
Oamenii aceştia,  aceşti Mecena  ai sufletului,
aceşti Mari sufletişti sunt flacăra  unei culturi şi
liantul care leagă  creatorii şi operele artistice în
Templul

Sfânt al unei Ţări. Bine cuvântați să fie
părinţii care au dat un astfel de Suflet mare,
Domnul să-i adune în cer  ca într-o familie
mângâiați de îngeri… Copiii lui, pe care nu
i-am cunoscut, aş vrea să fie mândri de tatăl lor
! Am auzit cu tristeţe ca la  catafalcul domnului
Petria nu a luat cuvântul  nici un scriitor. Omul
acesta care a făcut atât de mult pentru cultura
vâlceană, care i-a adunat în dicţionarele lui   toţi
intelectualii vâlceni, care au scris într-un fel
epopeea culturii vâlcene merita mult mai mult
! Nu ne rămâne decât să sperăm că  în locul
acestor Mari Sufletişti vor veni alţii la fel de
generoşi şi de harnici ca  dl Petre Petria. Fie ca
Domnul să-l ţină lângă inima Sa pentru sufletul
lui bun şi minunat, pentru omenia pe care a
răspândit-o din belşug. Îmi place să cred că
domnul Petre Petria  s-a mutat la Domnul
ştiind că de acolo poate ajuta cultura vâlceană
mult mai mult decât de pe pământ.  Pentru cul-
tura vâlceană pierderea sa este imensă, mai ales
dacă ne gândim că de astfel de oameni am avea
nevoie mai ales acum când cultura română şi
poporul român a intrat într-o gravă disoluţie !
Sunt convins că zeci de ani de aici înainte pri-
etenii  lui, vâlcenii nu îl vor uita şi se vor ruga
pentru dânsul !

17. 11. 2013… Cu adâncă tristeţe, 
Ştefan DUMITRESCU

Cei care: nu au nevoie de justificare în faţa
istoriei pentru că ei au făcut istorie, în

lupta împotriva dictaturii comuniste.
- Ei sunt supravieţuitorii unei etape istorice

scrise cu vieţile lor.
- Ei sunt purtătorii unor idealuri care n-au

putut fi îngropate în subteranele închisorilor
comuniste.

- Ei sunt scânteia ce mocneşte şi poate aprinde
din nou în alte inimi tinere, o flacără ce v-a lumi-
na drumul istoriei naţionale.

- Ei au făcut ce au făcut din dragoste faţă de
ţară; faţă de valorile naţional creştine.

- Ei au făcut ce au făcut pentru că nu puteau
face altfel în acele condiţii vitrege: în luptele din
munţi; în luptele subterane, în organizaţii subver-
sive în care au activat.

- Ei au vrut sa acorde democraţiei o şansa cu

riscul vieţii.
Au crezut in dreptate. Au

crezut în oameni. Au fost trădaţi
în crezul lor. Au căzut, dar nu au
fost înfrânţi. Toţi cei care mai
trăiesc astăzi au fost tineri, au
fost mândria acestei ţări, aşa
cum tinerii de azi sunt adevărata
speranţă a naţiunii noastre.

În lupta lor au presărat cimitire comune, au
ţinut pumnii strânşi, dar n-au acceptat umilinţa.
Sunt mândrii de suferinţa lor şi mai ales sunt
mulţumiţi că pot oferii tinerilor de azi un capital
moral pentru acest neam.

N-au făcut şi nici nu vor face concesii
demnităţii…

Priviţi-i ca pe o mărturie vie, a demnităţii
noastre ca neam. Priviţi-i ca pe o mărturie vie a
unei jumătăţi de veac de istorie.

Aveţi încredere în ei, că numai ei reprezintă

neamul romanesc şi nimeni nu poate
îngenunchia demnitatea acestui
neam.

Amintiti-vă de C-tin Bratianu,
preşedinte PNL; de Iuliu Maniu,
preşedinte PNŢ; de Ion Mihalache,
preşedinte PNŢ; de Titel Petrescu,
preşedinte PSD; de George Bratianu
preşedinte PNLG.

Toţi au făcut România Mare şi statul mo-dern
român. Toţi au murit asasinaţi în iadul închiso-
rilor comuniste.

Prin jertfa lor, ei au redimensionat statura
omului politic, l-au eternizat.

Prin jertfa lor, au sfinţit neamul romanesc şi
partidele lor.

Datorită lor şi a sutelor de mii de martiri
putem să stăm cu fruntea sus în faţa lumii şi în
faţa istoriei, iar « cine uită istoria riscă să o repete
».

CINE SUNT FOŞTII DEŢINUŢI POLITICI?
Prof. Gheorghe STANCIU, Voineasa.

CULTURA VÂLCEANĂ ÎN DOLIU
DOMNUL PETRE PETRIA S-A MUTAT LA DOMNUL CA SĂ AJUTE 

ŞI DE ACOLO CULTURA VÂLCEANĂ
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Să recapitulăm, puţin: Institutul Naţional de Folclor s-a
înfiinţat în 1949. Uniunile de creaţie artistică, plastică,

scriitoricească, muzicală s-au înfiinţat în acelaşi an
1949...Direcţiile Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu,
Şcolile Populare de Artă s-au înfiinţat în 1968, cu ocazia
reînfiinţării judeţelor. Din această  înşiruire de unităţi ideologice
şi profesionale, singurul lucru util şi folositor pentru cetăţeanul
acestei ţări, după 1944 şi până ...astăzi a fost înfiinţarea acestor
Şcoli Populare în care cei ce nu făceau faţă cerinţelor exa-
menelor de acces în institutele superioare sau aveau o altă pro-
fesie decât cea artistică puteau studia şi se perfecţiona în respec-
tiva meserie artistică! Acest fel de şcoli, populare, erau
răspândite în toată Europa (în Europa de vest, „amator” sau
„folk”, deloc peiorative, fiind echivalentele cuvântului „popu-
lar”). În România, absolvenţii acestor şcoli greu promovau în
funcţii echivalente, artistice, ei, câştigând în personalitate, doar
dacă aveau confirmare în străinătate, sau, dacă creeau în lumea
folclorului, care „dincolo”,  nu aveau şcoală superioară de artă...
Tragem concluzia că,  după 1949, în România, arta a fost
monopolizată de stat, de ideologia politică-unică prin aceste
institute şi uniuni de creaţie, dar ea nu a fost complet izolată
datorită acestor Şcoli Populare care specializau artişti amatori
(în conceptul anilor 70, amator erai atunci când nu câştigai un
salariu din arta respectivă, ca şi în sport, unde erai angajat strun-
gar şi, jucai...fotbal)...Aşa au fost prezentaţi publicului, ajutaţi
cu fonduri, mari talente ale ţării, în afară de artişti populari,
artiştii creatori de mare faimă...Un exemplu mai vizibil fiind
tenorul de operă Ludovic Spiss, şi mulţi alţii... Constantin
Zorlescu, inginerul şi economistul din Râmnicu Vâlcea a avut
mai multe comenzi, de sculptură, din partea PCR, reuşind chiar
să conducă în gruparea de amatori, artişti consideraţi
profesionişti (fals denumiţi căci ei aveau alte meserii)...Mai
tragem concluzia că din 1949, în afară de monopolizare (nu
absolută, precum astăzi-după 2005-6!), noua ideologie partinică
a fost obligatorie! Simţirea în acelaşi cuget!... despre ce
rezistenţă prin cultură mai putem vorbi, atunci, în 1968, la
salariaţii Judeţenei PCR, Vâlcea, căci mai târziu chiar este o
prostie-până în 1989 (vezi şi prezentarea la BJ Vâlcea, în această
toamnă, cuvântului generalului de securitate, în rezervă,  Iulian
Vlad, referitoare la cartea lui Aurel I. Rogojan-Cultura vâlceană,

octombrie, 2013)...
La întrunirea de la Călimăneşti, din 21 11 2013, de la

Biblioteca oraşului, cei doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean,
Elena Stoica-director în CJ-şi Gh Deaconu (pensionar, director
al Ed „Fântâna lui Manole”) au încercat să pună în atenţia citi-
torilor şi iubitorilor de artă din Călimăneşti, autorităţii primaru-
lui şi directorului Casei de Cultură, meritele vechii instutuţii din
1968, beneficiile pe care le-a adus în domeniul culturii,
valoroşilor artişti populari şi amatori din frumoasa şi valoroasa

noastră staţiune. Cei doi, nu au spus un cuvând despre
adevăratele realizări ale artiştilor amatori, şi profesionişti, ale

elevilor care tocmai înfiinţau cenacluri particulare, unele chiar
sub coordonarea PCR, dar tot particulare, despre literatura (cu
extensie cuvenită şi în artele plastice, care răbufneau în lumea
nesupusă instituţiilor de propagandă-chiar aşa! - din curţile şi

casele noastre, unde trăgeam expoziţii neştiute decât de noi şi de
„vagabonzii inteligenţi” de pe stradă-chiar aşa-Omagiu Străzii!-
Bulevardului perpendicular pe Dealul Capela, cu Terasa şi statu-
ia lui Maxum Gorki-pe care zevzecii o ţin şi astăzi sub streaşina
curţii interioare de la muzeul de artă) samizdat şi de sertar care
era cunoscută în Stradă! Da, toate acestea sunt cunoscute de
foştii lucrători ai Judeţenei de Partid (pe care noi, astăzi, însă, îi
respectăm foarte mult!..deşi ei, nu ne-au respectat nici atunci,
nici acum), salariaţi ai Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu, şi care

se scuză, nemenţionându-i pe cei de mai sus în niciun document,
spunând simplu şi dând din umeri că, „aceste fapte nu  s-au
întâmplat sub egida instituţiei noastre”!... 

La aniversarea de la Călimăneşti, ne-a plăcut poziţia direc-
toarei Casei de Cultură, Mihaela Dobrescu, dar mai ales a pri-
marului în funcţie, Florinel Constantinescu, care a subliniat, în
final, şi arătat, că la Călimăneşti există o preocupare permanentă
asupra Culturii, că au un plan, care în mod continuu este
îmbunătăţit, de reabilitare a infrastructurii culturale pe care o
solicită cetăţenii, şi care este întotdeauna în concordanţă cu
cererile Consiliului Judeţean... 

*
Prezenţi şi noi la această aniversare, invitaţi fiind de către

Casa de Cultură, prin Primăria Călimăneştiului, am ţinut să
arătăm, în faţa locuitorilor de sub Cozia, cum se vede oraşul lor
din acest punct de vedere, al aspectului cultural...Am conchis,
că, în cei 50 de ani de viaţă, nu a fost zi liberă dela Dumnezeu
să nu mergem la Cozia, la Mânăstirea Stănişoara-împreună-toată
familia, la celelalte mânăstiri...să nu mergem la ştrandul termal,
la restaurantul de la Cozia, primul construit (lângă actualul mare
bazar)-unde vărul nostru, Tucu Plop, violonist, era recepţioner);
iar în cei ultimii şase-şapte ani până în prezent, să nu participăm
aproape lunar sau trimestial la acţiunile culturale care se petrec
aici! O spunem deschis, iată, şi în scris, că acest oraş, din punct
de vedere cultural, este primul în judeţul nostru, după Râmnicu
Vâlcea,  în ce priveşte acurateţea, volumul manifestărilor cultu-
rale cu bătaie judeţeană, de ce nu, naţională... Sunt evenimente
culturale la Biblioteca orăşenească (prezentări de carte), la
Primărie (vezi taberele internaţionale), la Şcoala generală şi
Liceul din Călimăneşti (concursuri şcolare-olimpiade),
expoziţiile Hervex, simpozioanele naţionale de cercetare (apa
grea, transporturi), Mânăstirea Cozia (aniversarea anuală a lui
Mircea cel Bătrân), Mânăstirea Ostrov (Simpozionul intrat în
tradiţie: „Neagoe Basarab”)...ultimile cu alură de universalitate! 

*
Un oraş, o bibliotecă cu numele lui A.E. Baconsky, o

mânăstire, Cozia, ctitorită de Mircea cel Bătrân, un Ostrov cu o
ctitorie a lui Neagoe Basarab, o primărie în care intri şi eşti
respectat….Cunoaştem istoria recentă a acestui oraş fiindcă
întreaga familie a lucrat, colaborat, pe diverse planuri, financiar

şi tehnologic cu concernul FAT ROMA sosit în Călimăneşti pen-
tru reabilitarea DN 7 şi, care, şapte, opt ani  a avut sediul tehno-
logic şi financiar aici, contribuind la bunăstarea judeţului
Vâlcea, doar şi numai pentru că în Banca vîlceană s-au făcut
plăţile între AND-România, Italia şi Bruxelles…Cinci ani, între
1993 şi 1998, aici, putem spune că a fost centrul tehnologiei
pentru reabilitarea drumurilor naţionale din Europa de Sud-
Est… În 1994, FAT ROMA a renunţat la importul de
semaforizare mobilă, din Italia, cumpărând instalaţiile noastre
de semaforizare, contractând şi serwice-ul, şi întreţinerea, de la
firma INTOL SRL Râmnicu Vâlcea (licenţiator naţional). 

*
Şi cu această ocazie, pentru întreg judeţul, atragem atenţia

edililor şefi, responsabili de aplicarea Legii 186 din 2003, că
sunt mulţi nostalgici ai anilor 70-80-90 care scot cărţi inutile, de
cercetare istorică sau de preamărire aşaziselor  personalităţii,
numai din domeniul practic nu sunt acestea, şi, care, mai sunt şi
în viaţă-neica nimeni în lumea reală, şi care nu ridică  nivelul
cultural al localităţii…Această lege, menţionată mai sus, nu face
referire decât la cultura scrisă de interes general a localităţii-
regiunei respective. Această lege nu are menirea decât să apere
adevărul, să separe binele de rău din realitatea culturală a
zonei…Nu pot fi daţi bani publici pentru a scrie o carte despre
cineva care a împlinit cincizeci sau şaizeci de ani!...nici chiar
optzeci! A, este altceva dă-i publicăm o carte scrisă de el despre
localitate sau un fenomen specific!

Csaky E POE
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România trece printr-o profundă criză morală. Poate cea
mai cumplită din ultima sută de ani. Guvernanţii actuali,

aduşi la putere de un val uriaş de simpatie a unor susţinători
amăgiţi cu “meşteşugire”, se dovedesc acum a fi şi mincinoşi, şi
lipsiţi de caracter, şi fără inimă. Avem astăzi la putere cea mai
inumană şi mai periculooasă clasă politică. Care, la adăpostul
majorităţii absolute, adică peste 70 % din voturile parlamentare,
face ce vrea, cum vrea, când vrea, pentru cine vrea.

Gazetele se sufocă de atâta mizerie umană!
Nu mai există nici măcar un minim de bun-simţ, de

răspundere civică, de compasiune şi solidaritate faţă de nevoile
reale ale acestui neam atât de urgisit. Drogaţi de beţia puterii, în
cârdăşie cu toate secăturile ahtiate după averi nemuncite,
câştigate peste noapte, şi invocând mereu scuza unor directive
externe (UE, FMI, SUA) în numele cărora poporul trebuie să se
sacrifice mereu şi mereu, iar ei - niciodată, actualii guvernanţi au
pornit o ofensivă făţişă şi brutală împotriva celor care i-au ales
în fruntea ţării, să le anihileze orice rezistenţă la nedreptăţi, orice
încercare, timidă, de apărare a propriilor drepturi.

Supuşi “blestemului aurului”, nu doar celui de la Roşia-
Montană, ci şi celui care se tezaurizează în bănci din ţară sau
străinătate sub forma banilor, a cât mai multor bani, guvernanţii
fără nici un Dumnezeu îşi sugrumă propriul popor cu zeci şi sute
de biruri, îi alungă din case, din grădini, livezi şi acareturi sub
pretextul “interesului naţional”, “strategic”, care înseamnă, în
concepţia lor obtuză, înavuţirea cu oprice preţ, cât mai repede,
fără nicio oprelişte. 

Pământurile din jurul caselor - pentru care au vărsat sânge şi
şi-au dat viaţa străbunii noştri, multe generaţii trecute – sunt
invadate de o armată de “exploratori şi exploatatori” de resurse
naturale (aur, argint, metale rare, petrol, gaze de şist), care calcă
totul în picioare, lanuri de grâu şi porumb, grădini de zarzavat,
plantaţii de pomi fructiferi şi viţă de vie, ca să-şi instaleze
fierătaniile cu care le vor smulge din pământul de sub picioare
toate bogăţiile subsolului, până la ultima picătură. Pentru Justiţia
“independentă” nu mai contează că pământul respectiv este
moştenit sau cumpărat cu acte în regulă de proprietar. Niciun pic
de milă faţă de munca şi viaţa acestor ţărani cu palmele
bătătorite de trudă neistovită, niciun pic de teamă că intră pe
pământurile altora şi le sfârtecă, le “fracturează” cu explozii sub-
terane, le umple de ape leşioase care vor polua bruma de izvoare
potabile care mai există… 

Mai rău ca lăcustele sau ca omizile, aceşti venetici, conduşi
de foşti puşcăriaşi sau afacerişti penali, distrug tot în numele
asigurării unei ipotetice “independenţe energetice”, apăraţi de
Primul-ministru şi miniştrii de la Putere, care se ling pe buze la
gândul că se vor înfrunta şi ei, şi nevestele lor, şi copiii lor, din
binefacerile acestei secătuiri nesăbuite a ţării de toate bogăţiile
ei moştenite şi păstrate cu grijă de la cei din Vechime. Aceşti
“ucenici ai răului” nu au decât Prezent, ei vor să se îmbogăţească
şi să-şi trăiască viaţa de huzur Acum. De aceea îi vezi petrecân-
du-şi vacanţele numai în locuri exotice şi cât mai scumpe,
departe de problemele şi sărăcia ţării. Pentru ei nu există Viitor.
Cel puţin aici în România. Când aerul nu va mai putea fi respirat,
fructele şi legumele nu vor mai fi bune de mâncat, iar apele de
băut – otrăvite sau secate, aceşti guvernanţi ai pierzaniei se vor
urca în avioane şi maşini personale, împreună cu preţioasele lor
odrasle, desigur, şi vor fugi în alte colţuri ale lumii, unde şi-au
cumpărat din vreme proprietăţi şi case pe pământurile sănătoase
ale altor guvernanţi, mult mai grijulii cu Ţara şi Neamul lor.

Banul a ajuns “religie de stat”, pentru care actualii
guvernanţi şi parlamentari veroşi fac orice. Guvernanţi şi parla-
mentari îmbătrâniţi în rele, dar şi destui tineri cu “caş la gură”,
tupeişti şi plini de sine, care ştiu să joace samba în direct la TV,
să afişeze ceasuri Rolex şi costume de mii de euro, care duc o
viaţă ca în filmele propagandistice de la Hollywood, schimbân-
du-şi nevestele la 2-3 ani, mai abitir ca maşinile şi vilele de lux.
Ce dacă în popor se spune că “Banul este ochiul Dracului”, cine
mai ascultă azi la noi vaietele şi cuvintele înţelepte ale celor
mulţi şi “săraci cu duhul” la votare ? Nici măcar cuvintele unor
mari gânditori ai lumii nu mai sunt luate în seamă de guvernanţii
noştrii plagiatori şi auto-suficienţi. “Toată viaţa orientată înspre
ban este o moarte” – scria Albert Camus, laureatul Premiului
Nobel pentru Literatură din 1957. Dar cine să-l mai asculte azi ?

Este incredibil cu câtă lejeritatea şi lipsă de respect poate
vorbi Primul ministru despre consecinţele exploatărilor
petroliere şi miniere cu orice preţ. El e sigur că aceste planuri
reprezintă Singura cale de propăşire a României. Ce dacă i se
spune că nici măcar în Africa, mult mai întinsă şi mai nepopulată
decât ţara noastră, nu mai este totul permis ? El afirmă ritos, mai
ales după ce a primit “binecuvântarea” menţinerii sale la vârful
Puterii din partea stăpânilor coloniali din SUA sau UE, că mai
bine evacuează şi strămută sate întregi, le dă despăgubiri oame-
nilor ca să-şi construiască alte sate şi case în alte locuri neatinse

(încă) de ciuma
arghirofilă, decât să mai
amâne fie şi cu o zi planurile sale şi ale acoliţilor din străinătate
de a extrage şi a vinde (pe mai nimic) bogăţiile cu care ne-a
dăruit Dumnezeu.

Dar viaţa lor distrusă cine le-o dă înapoi acestor “nefericiţi ai
Soartei”?

Guvernanţilor şi parlamentarilor – care, pentru un pumn de
firfirici, şi-au trădat propriile promisiuni asumate în faţa celor
care i-au ales – nu le pasă că se distrug munţii şi pădurile ţării,
că se infestează apele, lacurile şi pământurile, că Ţara devine o
imensă groapă de gunoi şi otrăvuri. Nu le pasă că se distruge
puţinul turism care mai este prin năclăirea în reziduuri petroliere
a unor staţiuni balneo-climaterice renumite de la Băile Felix
până pe litoralul Mării Negre.

Priviţi-i în ochi când apar la TV sau trec pe stradă în
limuzinele lor luxoase şi bine păzite, şi veţi vedea cum le joacă
“flăcările Iadului”, ca pe comorile nedescoperite încă. Politica
lor este doar una a înavuţirii imediate şi cu orice preţ. 

Cum să ne apărăm de această agresivitate politică anti-
naţională şi anti-umană ? Mai ales că Primul-ministru şi
miniştrii din camarila majoritară ameninţă dur cu intervenţia
forţelor de ordine împotriva oricăror protestatari, cărora li s-au
pus şi etichete (extremişti, legionari, neofascişti, anarhişti) fab-
ricate în “laboratoarele generalilor de la NSI”, aceleaşi care
ascultă telefoanele şi citeşte comunicările electronice ale tuturor
marilor conducători ai lumii, inclusiv ai Germaniei, Franţei…

Ce se va alege de noi, de această Ţară şi de oamenii săi ? De
la anul străinii vor putea cumpăra cât pământ vor vrea în
România, fără nicio oprelişte, aşa doresc cei de la Bruxelles, iar
dorinţa lor e lege pentru guvernanţii noştri. Doar bulgarii şi
maghiarii se opun, cu riscul de a-i supăra pe cei din “oculta
mondială”, ba chiar ticluiesc programe de întoarcere a politicilor
lor interne la valorile tradiţionale ale strămoşilor, la apărarea
obiceiurilor din bătrâni, la conservarea naturii, a subsolului şi a
aerului aşa cum le-au moştenit şi cum vor să le lase urmaşilor
lor. 

Dar noi nu suntem nici bulgari, nici maghiari. Nu mai sun-
tem, mulţi dintre noi, nici măcar români cu adevărat.

SOS – Salvaţi sufletele noastre îmbolnăvite de “febra aurului
şi-a petrolului”, a înavuţirii cu orice preţ, chiar şi cu acela al
pierderii demnităţii umane!
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CITITORUL DE GAZETE

SOS – România în pericol !
Constantin POENARU

noiembrie 2013

Marţi, 5 noiembrie 2013. Zi călduroasă, la sfârşit de
toamnă. Frunzele copacilor şi ale pomilor cad pe rând,

pentru ca aceştia să poată primi, în curând veşmântul alb al iernii.
Spectacolul cromatic oferit de natura înconjurătoare este sublim.
Verdele brazilor şi al arinilor se împleteşte cu galbenul plutelor şi
albul mestecenilor. Stejarul îşi etalează frunzele arămii, câte un
copac răzleţ are frunzele roşcate, unii pomi fructiferi nu mai au
frunze şi par uscaţi.

Însoţit pe tot parcursul drumului de aceste frumuseţi ale acestei
ţări binecuvântate de Dumnezeu, am făcut o călătorie în capitala
Moldovei, în minunatul oraş Iaşi, unde zilele de 6 - 7 noiembrie
2013 a avut loc a VI-a ediţie a Simpozionului Naţional „Istorie,
Cultură, Patrimoniu”, organizat de Muzeul Literaturii Române
Iaşi, în colaborare cu alte prestigioase instituţii ale judeţului.
Lucrările simpozionului s-au deschis la Muzeul „Vasile Pogor”
Iaşi, locul unde se întâlneau odinioară intelectualii oraşului,
deoarece aici era sediul Societăţii literare „Junimea” (fondată în
1863) şi al revistei „Convorbiri literare” (fondată în 1867). Vasile
Pogor, boier din Botoşani, satul Pogoreşti, membru fondator al
Societăţii literare „Junimea” Iaşi, contemporan cu Titu Maiorescu,
Creangă, Eminescu, Iacob Negruzzi, P.P. Carp, Th. Rosetti, a trăit
între anii 1833 - 1906 şi a fost un om de frunte al culturii române.
În casa lui aveau loc discuţii filozofice şi literare şi întrunirile
membrilor Societăţii „Junimea”, care aveau ca deviză cuvintele:
„Intră cine vrea, rămâne cine poate” şi „anecdota primează”. 

Simpozionul a reunit oameni de cultură din toată ţara, care au
susţinut comunicări grupate pe trei secţiuni: Secţiunea „Cultură şi
civilizaţie românească în context european”, Secţiunea
„Muzeologie. Relaţii cu publicul. Politici culturale” şi Secţiunea

„Conservarea şi restaurarea valorilor de patrimoniu”. Ele au venit
să pună în lumină valorile spirituale ale acestui popor, manifestate
fiecare în câte un important domeniu de activitate şi într-o anumită
localitate a ţării, dovedind faptul că acest neam a rezistat prin
cultură vitregiei vremurilor şi a produs opere intrate în patrimoniul
universal. O parte a lucrărilor Simpozionului s-a desfăşurat la
Muzeul ”Constantin Negruzzi”, situat în imediata vecinătatea
Prutului, la Hermeziu, comuna Trifeşti, judeţul Iaşi, la circa 40 de
km de reşedinţa judeţului, unde se află conacul familiei Negruzzi.
Acest conac datează din perioada anilor 1807 - 1810, aparţinând
mai întâi lui Dinu Negruţ, tatăl scriitorului Costache Negruzzi,
care la căsătoria sa cu Sofia Hermeziu a primit ca zestre moşia
Trifeştii Vechi, localitate care ulterior s-a numit Hermeziu, din
1967 Lunca Prutului şi din 1996 a reprimit prin decret prezidenţial
denumirea de Hermeziu.

Aici s-a născut, a trăit şi a creat, şi tot aici a fost înmormântat
părintele nuvelei istorice româneşti, cel despre care Eminescu con-
semna: „Iar Negruzzi şterge colbul de pe cronice bătrâne…”, iar
Vasile Alecsandri îl caracteriza profetic: „Costache Negruzzi este
un nume scump României şi va rămâne în pleiada pionierilor int-
electuali ai neamului nostru”. El a trăit între anii 1808 - 1868, fiind
înmormântat, după dorinţa sa testamentară: „La moşia me din
Trifeştii - Vechi, în cimitirul bisericii zidită de mine, cu preutul sa-
tului şi cu simplitatea ce am iubit întotdeauna. Pe mormânt doresc
să-mi puneţi mai mulţi lilieci şi sălcii”. Şi, am adăuga noi, la mar-
ginea Prutului, care continuă să fie o graniţă între români şi
români. Este emoţionant să te afli în preajma Prutului, să te apropii
de apa lui limpede, cu permisiunea Poliţiei de frontieră, şi să rea-
lizezi că dincolo sunt fraţii noştri români, dar nu se ştie cât a mai
rămas din fiinţa lor fără să fie rusificat.

Itinerarul nostru cultural a urmat în judeţul Prahova, unde
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie din Ploieşti a organizat
Simpozionul Naţional „Timpul şi Omul”, aflat anul acesta la Ediţia
a XV-a. Lucrările s-au desfăşurat pe două secţiuni: Secţiunea I:
„Timpul în concepte filozofice, ştiinţifice, religioase, artistice şi
literare. Oameni care au marcat timpul. Personalităţi”, şi Secţiunea
a II-a: „Evoluţia orologeriei în plan universal şi naţional. Ceasuri
de for public. Performanţe în orologerie. Ceasuri care au aparţinut
unor personalităţi. Automate muzicale în patrimoniul muzeal
naţional. Restaurarea ceasurilor şi automatelor muzicale”.

Comunicările au foste prezentate de oameni de ştiinţă din
Bucureşti, Prahova, Târgovişte, Iaşi, Vaslui, Vâlcea, New-York,
care au abordat timpul din diverse perspective, de la timpurile pri-
mordiale şi până la dimensiunea teologică şi eshatologică a timpu-
lui în raportul lui cu veşnicia. Muzeul Ceasului din Ploieşti, unic în
reţeaua muzeelor din ţară, înfiinţat în 1963 de profesorul Nicolae
Simache, deţine o importantă colecţie de ceasuri şi de indicatoare
rudimentare de măsurare a timpului, fiind un punct de atracţie, atât
pentru specialişti, cât şi pentru iubitorii de artă de toate vârstele.

În încheierea Simpozionului, s-a efectuat o deplasare
documentară pe traseul Ploieşti - Bucov - Valea Călugărească,
unde s-a vizitat Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”
Bucov, dedicat marelui patriot basarabean C. Stere (1865 - 1936)
şi fiului său, Ion Stere, luptător pentru întregirea României (1918 -
1997), şi Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească, dedicat viti-
culturii şi tehnicilor de fabricare a vinului, situat în vestita zonă cu
podgorii din Prahova.

Un astfel de itinerar cultural înseamnă, aşadar, incursiune în
istorie, în timp şi spaţiu, întâlnire cu personalităţi foste şi prezente,
în care fiecare participant prezintă personalităţile şi istoria locală
de unde vine, şi în acelaşi timp descoperă valorile nepieritoare ale
neamului nostru. Asta ne face să ne simţim o naţiune care ocupă un
loc demn sub soare, dar să constatăm cu tristeţe că mai are încă
multe bogăţii, dar nu se ştie în mâinile cui vor ajunge într-un viitor
apropiat.

ITINERAR CULTURAL AUTUMNAL
Constantin MĂNESCU
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SABIN PĂUTZA ŞI MIHAIL ŞTEFĂNESCU PE ACEEAŞI
SCENĂ, LA FILARMONICĂ!

Luni 4 noiembrie 2013, ora 19.00
Sala “Lahovari”, Râmnicu Vâlcea
“Dirijor şi compozitor Sabin Păutza”-50 de ani de activitate.
Orchestra simfonică a Filarmonicii
Dirijor: Sabin Păutza

În program:
Sabin Pautza: Oldies And Goodies nr. 1-Medley cu melodii
celebre din anii ‘30-‘50
Antonio Carlos Jobim: Bossa-nova medley
S. Pautza: Divertimento Nr. 1 (original)
S. Pautza: Russian Medley-Melodii celebre ruseşti
Scott Joplin: 3 Ragtimes-Medley cu cele mai cunoscute  melodii
ale sale
S. Pautza: Oldies And Goodies nr. 2 ( anii ‘50-‘80)
George Gershwin: Medley cu cele mai célèbre melodii ale sale
S. Pautza: Divertimento Nr. 2- (0riginal)

Să spunem încă de la început, că, luni seară, orchestra
simfonică a Filarmonicii a fost dirijată de Mihail

Ştefănescu, Sabin Păutza neputând fi prezent la data concertului.
Absenţa muzicianului român a fost previzibilă încă de la
jumătatea săptămânii dinaintea spectacolului, direcztorul şi diri-
jorul vâlcean implicându-se şi reuşind să pregătească concertul
şi, să nu-l amâne. Astfel, publicul vâlcean a beneficiat de o
frumoasă surpriză cu câteva săptămâni înaintea închiderii primei
părţi din actuala stagiune, un megaconcert, purtând marca
« Sabin Păutza », un spectacol de răsunet la propriu şi figurat,
dacă ţinem cont de faptul că  orchestra a fost aproape dublată la
partida de suflători…Un fapt de semnificativă importanţă, dacă
ne uităm la programul concertului, la structura sa bazată pe
compoziţii americane sau prelucrări « madley » structurate pe
muzică „dance” din perioada începutului de secol XX… Da,
instrumentele de suflat constituie forţa în estrada americană a
secolului care tocmai a trecut…

De la început ne-a impresionat, cum spuneam, forţa
orchestrei, care sub bagheta lui Mihail Ştefănescu, inspirată, a
dat curs unui fluviu muzical în care am intuit-rememorat cele-
brele melodii care au creeat deliciul unor filme de succes,
altădată!.. .Aşa s-a întâmplat cu « Oldies And Goodies » lui
Sabin Păutza, compozitorul român reuşind cu deosebită
măiestrie să creeze un opus, combinând şi armonizând alte
opusuri celebre şi recunoscute de toată lumea…Dirijorul nu se
poate abţine, şi bate tactul de dans, pe loc, publicul dorind
acelaşi lucru, numai că el nu este pe scenă, şi nici pe un ring de
dans!...El ascultă gâtuit de emoţie cum alămurile creează viaţă,
au suflet, au sensibilitate…Auzim « Mama mia », ropotele
bateriilor, ritmurile săltăreţe ale unui pian dezlănţuit!

Din nou un madley, dar de data asta fără prelucrare, frag-
mente din chiar repertoriul lui Antonio Carlos Jobim, dominat
de stilul bossa nova….Revine Sabin Păutza cu un reuşit medley
creat pe tonurile celebrelor melodii ruseşti, « Serile Moscovei »
şi « Kalinca » care începe cu un andante vibrato, a viorii I, Meda
Stanciu, impresionantă, după care totul se transformă într-un la
fel de impresionant adagio orchestral; dirijorul pare magic, pen-
tru ca mai apoi, trecând printr-o « sârbă în trei ciocane » de mult
uitată, dar foarte la modă peste  Prut şi mai departe, să intre din
nou în adagio şi să se îngemăneze apoi, să se transforme în rit-
murile vestitei melodii populare « Kalinca » , vizibilă fiind par-
ticiparea coardelor…De la lento  începutului, trecând printr-un
dramatic-sensibil, la alegro final la fel de dramatic-sfâşietor.

Publicul a fost încântat de interpretarea orchestrei, de inter-
pretarea partidei suflătorilor care au fost « vioara întâi » a con-
certului, dar şi de ansamblul corzilor cu vertitabila, chiar, vioară

a I-a !...Estrada simfonică de la Filarmonică a
continuat cu un cunoscut şi americănesc
Ragtimes-Medley semnat de Scott Joplin şi…
interpretat la baghetă şi mimă-dans pe loc-de
Mihail Ştefănescu; apoi, iar muzica anilor 50-80:
«Oldies And Goodies nr. 2 » de Sabin Păutza,
pentru ca mai târziu să-şi impresioneze publicul
cu  um medley de acelaşi Sabin Păutza, de data
aceasta pe muzica cunoscutului George
Gershwin!... noi, desigur, recunoscând (în mod
sigur, ca şi alţii) tonurile celebrului opus « Un
american la Paris », şi alte lucrări devenite hituri,
ale celebrului compozitor şi dirijor american,
care a instalat în istoria universală a sunetului
cultivat, muzica simfonică americană! perona-
lizând-o!

*
Fără a pune la grea încercare răbdarea dumneavoastră,

permiteţi-ne să cităm mai jos unii termeni mai speciali din de-
numirile de pe afişul concertului, unul foarte reuşit, reprezentân-
du-l pe Sabin Păutza şi programul său; să menţionăm, din nou,
că a dirijat Mihail Ştefănescu în locul dirijorului anunţat, Sabin
Păutza, precum şi câteva date despre
compozitorii citaţi...

Madley este o piesă compusă din
părți de piese deja existente, de obicei
trei, interpretate una după alta, uneori
suprapuse... 

Oldies And Goodies: hituri de
altădată-gusturi la modă, altădată.

Bossa-nova: stil muzical brazilian,
popularizat de poetul Vinicius de
Moraes, compozitorul Antônio
Carlos Jobim şi cântăreţul João
Gilberto. Bossa-nova (în
portugheză însemnând „tendinţă
nouă”) a atras mulţi adepţi, iniţial
tineri muzicieni şi studenţi. Deşi
mişcarea bossa-nova (mişcarea
iniţială) a durat doar şase ani (1958-
63), ea a contribuit cu numeroase
melodii la repertoriul standard de
jazz (wiki 18 11 13).

Ragtime este genul muzical care
s-a bucurat de popularitate între anii
1895 şi 1918. Principala sa
caracteristică fiind ritmul sacadat
sau "zdrenţăros". A început ca
muzică dance în comunitățile de
afro-americani din St Louis şi New
Orleans. Ernest Hogan a fost cel care a inovat şi dezvoltat genul,
pentru ca mai apoi Scott Joplin să îl facă celebru... Ragtime (cu
Joplin la origine), a fost comparat ca echivalent american al
menuetelor de Mozart, mazurcile lui Chopin sau valsurile lui
Brahms. Ragtime a influenţat compozitori precum Erik Satie,
Claude Debussy şi Igor Stravinsky..(selectat şi tradus din wiki
18 11 13). 

Sabin Păutza: Compozitor român care în 1984 s-a stabilit în
Statele Unite, unde a fost numit prin concurs director artistic şi
dirijor principal al celei mai vechi orchestre din New Jersey,
Plainfield Symphony. Adevăratul debut s-a produs, un an mai
târziu, în prestigioasa sală de concerte Carnegie Hall din New

York, în dublă ipostază: cea de dirijor la
pupitrul Orchestrei New York University
Symphony, şi, de compozitor, ¬ în program
figurând şi poemul său “Haiku”. Atât de apre-
ciat este în ţara de adopţie, încât primăria
oraşului Plainfield  i-a acordat titlul de
Cetăţean de Onoare şi de Conductor Emeritus
pe viaţă al Orchestrei Simfonice; şi, a decretat
ziua de 7 mai 2007, “Ziua Sabin Păutza în
Plainfield”! A dirijat în Europa, America şi
Australia, pe scene celebre precum Carnegie
Hall din New York, Santa Cecilia din Roma,
Fr. Chopin din Varşovia sau Philharmonica
Hall din Sydney (Jurnalul Naţional, 13 04 13). 

Tom Jobim (1927-1994): compozitor
brazilian, cântăreț, pianist şi  chitarist. A con-

tribuit la crearea stilului bossa nova, melodiile sale intrând în
repertoriile multor cântăreţi şi instrumentişti din Brazilia şi de pe
întreg mapamondul. Este autorul piesei "Garota de Ipanema"
(Fata din Ipanema), una dintre cele mai înregistrate ale tuturor
timpurilor...

Scott Joplin (1868-1917): compozitor şi pianist american.
Este faimos pentru dezvoltarea şi popularizarea stilului Rag, la
sfârșitul secolului XIX. Printre piesele scrise şi interpretate de
el, probabil cel mai faimos cântec este Maple Leaf Rag
(Cântecul frunzei de arţar). Stilul Rag este precursorul direct al
Jazz-ului muzical, atât în teorie şi structură muzicală, cât şi în
spontaneitate interpretativă.

George Gershwin (1898-1937), cu numele real Jacob
Gershowitz a fost unul dintre cei mai populari compozitori
americani din prima jumătate a secolului al XX-lea. Reuşind să
reunească elementele de jazz simfonic cu muzica uşoară,
Gershwin a compus atât pentru teatrele muzicale de pe
Broadway cât şi pentru sălile de concert clasic. S-a bucurat de
mult succes prin compunerea unor melodii (songs), interpretate
de cei mai cunoscuţi instrumentişti şi cântăreţi americani ca
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Herbie Hanock
şi mulți alţii (toate informaţiile de mai sus sunt din Wiki 18 11
13).

pcickirdan

MIHAI SPORIŞ A PREZENTAT ÎN FAŢA COPIILOR VÂLCENI 
ANIVERSAREA „CALEA EROILOR 75 ANI” CARE A AVUT LOC LA TG JIU

Evenimentul din 25-27 octombrie 2013, de la Tg
Jiu, „Calea Eroilor 75 ani” a fost prezentat

copiilor din câteva clase, a II-a şi-a III-a din şcolile din
Rm Vâlcea... de către Mihai Sporiş participant la
această primă ediţie a sărbătoririi construirii
excepţionalei lucrări monumentale semnate de
Constantin Brâncuşi, tripticul de la Tg Jiu: Masa
Tăcerii,  Poarta Sărutului şi Coloana infinită, ocazie cu
care s-a semnat şi protocolul de înscriere a acestui
monument în patrimoniul UNESCO...M. Sporiş a găsit
cheia pătrunderii în sufletul micilor participanţi, astfel,
că pe parcursul unei ore aceştia au fost numai ochi şi
urechi...

Mihail Ştefănescu
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Descoperindu-mi, în agendă, câteva notiţe mai vechi, am
vizitat, a doua oară, Vila Borghese şi Grădinile Pincio.

De aici, a cumpărat împăratul Napoleon trei sculpturi antice,
romane, de faţă fiind şi sora sa, Paolina (Borghese), reprezen-
tând statui de daci; una în 1807, intitulată „Barbar dac captiv”;
apoi cealaltă: „Captif assis – Dac”; şi, în sfârşit, a treia: „Barbar
dac, prizonier”; toate fiind datate: Roma, sec. II, după Christos.
Acestea din urmă, au fost achiziţionate de împărat, în 1809 – şi
figurează, împreună, la Muzeul Louvre, în sălile istoriei sculp-
turii antice latine, având sub ele şi aceste inscripţionări, trecute
în agenda mea, din anul 2007: „Au aparţinut colecţiei Borghese-
Pincio, din Roma, ornând Forul Traian, construit de arhitectul
Apolodor din Damasc, după ce împăratul Traian a cucerit Dacia
(în paranteză: „actuala România”). Şi la Palatul Borghesse-
Pincio, statuile de daci figurau ca ornamente, fiind cioplite în
marmură de Cararra şi porfir, avându-l proprietar pe Papa Paul
al V-lea, italianul Scipione Borghesse (1576-1633) şi urmaşii
acestuia.

Cea mai mare satisfacţie intelectuală a fost aceea de a vedea
şi spaţiul în care statuile de daci au respirat secole întregi, între
viaţa lor „eternă”, în Forul lui Traian, apoi Vila Borghesse şi
Muzeul Louvre, realizând că întreaga colecţie Borghesse a fost
mult mai amplă, fascinantă, decât imaginea ei, astăzi. Am
numărat, în memorie, toate statuile de daci, pe care le-am con-
templat, la Roma, de la Arcul împăratului Constantin, la
Capitoliu şi Chiaramonti!...

Coborând pe lângă numeroasele havuzuri, pe cărările şi
întortocheatele alei, din Grădinile Pincio, intram în Piaţa del
Popolo. Din peretele monumental, al unei vile romantice,
înfăşurată în iederă, picura o cascadă, care de fapt era o pânză,
enormă, un covor, de apă, pătrunzând, cu zgomote fine, de şipot,
şi susur, pe lângă temelia edificiului, dispărând, discret, sub
stâncile ornamentale; era un alt soi, incredibil de original, de
fântână.

Ajungând în trotuar, în dreapta, spre via Flaminia, într-un
palat renascentist administrat de Primăria Romei, am văzut un
poster-afiş, uriaş, coborând dinspre acoperiş, vertical, acoperind
ferestre şi ziduri: „Leonardo-Machine-Inventioni-Ludi geo-
metrici”. Aşadar, spre bucuria mea: omul universal Leonardo –
nu numai pictor, ci şi om de ştiinţă, astronom, inginer, geolog,
botanist, inventator, anatomist etc.

Simbolul scriptic-plastic al Expoziţiei, pe murii clădirii:
Omul vitruvian şi manuscrisul, din jurul său, împăcând cuvintele
Renaşterii cu o imagine a Viitorului. Deşi trecuse peste o
jumătate de secol de epocă teribilă a tiparului, ajungând şi la
Veneţia, Toscana (Florenţa) şi Roma, Leonardo şi-a lăsat toate
ideile în acele manuscrise ale sale: scriitură, în melanj genial, cu
infinite şi minuţioase desene, reprezentând organe omeneşti,
animale, plante şi flori, peşti, scoici, păsări, stânci şi arbori,
inovaţii (instrumente şi aparate tehnice) – unele sub sticlă, în vit-
rine, altele imagini mărite, electronic (după metode ale
imprimeriei digitale), asemenea Giulgiului de la Torino, enormă,
monumentală pânză de plastic, fără moarte, peregrinând spre
creştinii din toată lumea!...

Totul era imprimat digital: până şi petele şi patina galbenă,
de hârtie şi carton vechi, sfinţite de vremi; şi, sub lentila
specialiştilor, văzându-se chiar şi amprentele mâinilor lui
Leonardo!... Sub fiecare manuscris, apăreau sursele (după cum
au fost conservate sau achiziţionate, prin veacuri, de la rudele
artistului, negustori şi anticari: muzeul memorial din Toscana,
Codex Trevulziano, Biblioteca (regală) Windsor, Codex
Leicesler, Arhivele Romei etc.

Omul Leonardo, pictorul, spiritul ştiinţific şi tehnic uimeşte
şi fascinează, permanent, ajungând a fi considerat azi cea mai
luminoasă şi importantă legendă a civilizaţiei europene, din
întreaga ei istorie, alături de aceea a lui Isus Christos. Privind,
fulgerător (şi) printre perdelele ferestrelor Expoziţiei, spre Piaţa
del Popolo, la strania oră a chindiei, văzusem un grup de copii,
jucându-se, întinzându-şi mâinile, în undele şi văluririle apei, la
fântâna de lângă obeliscul egiptean; şi mi-am găsit firul ariadnic
– în acest copleşitor şi stufos labyrinth de idei scrise şi vizuale,
concentrându-mă asupra unor esenţe leonardeşti specifice
Umanităţii şi Naturii, anatomiei, artei, filozofiei, ştiinţei, tehnicii
şi istoriei Spiritului. Iată un moto, la intrarea în Expoziţie, despre
fluxul universal (văzut în mişcarea apei, ce fecundează pământul
şi a „apei, din trup” („secreţia seminală”), aceea care fecundează
fecioara – cuvinte ale unui metafizician de geniu:

„Omul, care se uneşte cu femeia sa, în dispreţ, sau în lipsă de
dragoste, zămisleşte prunci iritabili, şi care nu se vor putea bucu-

ra, niciodată, de încrederea cuvenită. Însă, dacă contopirea,
împreunarea cu femeia sa este însoţită de iubire şi dorinţă, din
amândouă părţile, pruncii vor fi de o mare deşteptăciune şi plini
de viaţă şi voioşie, vioiciune şi graţie”.

Biserica creştină şi-a însuşit această idee, respingând, azi,
înseminarea in vitro!...

Căutând spiritul, tăinuit înlăuntrul fiinţelor vii, dar şi al
„lucrurilor”, în Natură, prin analogie şi intuiţii unice, Leonardo
aseamănă pământul cu un suflet viu, fecundat fiind de apă
(ploaie), aşa precum „aura seminalis” bărbătească
„însămânţează” femeia: „Pământul are suflet vegetativ – carnea
sa este ţărâna, oasele sale sunt stâncile, sângele sunt venele
râurilor; respiraţia sa e fluxul şi refluxul mărilor – pulsul;
căldura sufletului lumii – acel foc, din centrul pământului”.

Studiind „anatomia” pământului, Leonardo nu-i mai vede
prefacerile („metamorfozele”), ca venind de la Potopul lui Noe,
ci din sedimentări, stratificări, pietrificări, adăugiri, vălurindu-l
şi încremenindu-l, prin miile de ani, explicând astfel de ce, copil
şi  adolescent fiind, el a descoperit, în Piacenza, Parma, Toscana,
Lombardia oase de peşti, scoici şi stridii, în mâlul apelor
munţilor, pe creste, pe înălţimi, departe de fluxul mărilor şi al
oceanelor.

Pionier al Botanicii, Leonardo ne relevă, în manuscrisele
sale o altă „anatomie descriptivă”: aceea a plantelor, ierburilor,
frunzelor, florilor. „Frunzele, scrie el, nu cresc întâmplător, sau
haotic, ci după legi şi raporturi matematice”. Nu-şi fac umbră,
aşadar, una alteia, aşa cum îşi fac oamenii!... Tot astfel,
„înzăpezirea” părului unei persoane, ca şi cercurile concentrice
interioare ale arborilor, ne pot oferi detalii importante, privitoare
la „vârsta”, pe care o au!...

Vijeliile, puterea vânturilor, forţa tunetului, succesiunea
(clima) anotimpurilor, vârtejurile şi nestatornicia, „veşnică”, a
valurilor, şipotul, susurul, „şoaptele” Naturii îl fac pe Leonardo
să intuiască „mecanismele unduirii universale”, ale sufletului şi
respiraţiei omeneşti; legile „vibraţiei”; ale pronunţării şi formării
vocalelor şi ale consoanelor, în manuscrisul „Despre voce”;
fiind astfel, cel dintâi savant al Omenirii, până în zorii şi, apoi,
în splendidă desfăşurare a Renaşterii, care a studiat taina
pronunţiei: mişcarea şi ritmul buzelor, „spiritul” limbii,
„fonaţia” oro-rino-faringiană, esenţa vălului palatin, diglutiţia,
vorbirea.

Cercetând locul (ascuns) al spiritului, în Om şi Natură,
Leonardo face studii (desene şi manuscrise), reprezentând
„anatomia descriptivă” a atmosferei şi... Cerului!... De ce, oare,
unele culori, în geologie, spre ilustrare, „luminează”, precum
aurul?... De ce pereţii unor scoici şi fluturi sunt fosforescente,
sidefii?... De ce polenul unor flori, plutind, are aparenţa „spiri-
tului material”?... Cum se explică toate culorile, şi ele materiale,
ale curcubeului?... De ce, pe călduri cumplite, anume
„înfăţişări” şi „imagini” ale pământului se înalţă spre cer?... Ce
este reflexia şi refracţia luminii?... Dar misterul „umbrei”?...
Cum se explică frumuseţea, sublimă, dar tăcută, a legilor per-
spectivei?... De ce este albastru fumul?... De ce aerul, după
anotimp, stări şi ore, îşi schimbă nuanţele, culorile?... În ce con-
stau legile Armoniei?...

Cea mai perfectă „stare a Cerului”, scrie Leonardo, constă în
„culoarea albastră!...” În manuscrisul său, achiziţionat cu sute de
ani în urmă, în Anglia, Codex Leicester, el face o aserţiune (şi)
ştiinţifică şi metafizică, valabilă până azi: „Eu spun că acel
albastru, pe care noi îl zărim, îl contemplăm, în atmosferă, nu e
o nuanţă specifică aerului; ci este pricinuită de umezeala
încălzită, ce s-a evaporat, în particule minuscule, greu de per-
ceput, pe care le atrag razele soarelui şi le fac să pară luminoase,
azurii, pe fundalul straturilor de întuneric, din faţa regiunii de
foc, ce le acoperă („che, di sopra, le fà coperchio”).

Leonardo e şi cel dintâi om de ştiinţă, care a măsurat
circumferinţa Pământului, după sistemul de calcul milanez,
găsind cifra de: 12.500.000 km; cu 213 unităţi diferenţă faţă de
ceea ce ştim astăzi: 12.713/diametrul polar, al Planetei terestre;
a observat Metamorfozele, Prefacerile, necontenite ale
pământului, vârstele sale şi chiar fenomenul de „îmbătrânire” a
sa. Şi, tot astfel, în sens enciclopedic-universal, el a studiat (şi a
desenat) „embrionul omenesc”, „creşterea fătului, în pântecul
mamei”; anatomia „fiziologică” a etapelor şi vârstelor oame-
nilor, căutând, permanent şi acel sediu tainic – al sufletului”.

„Fereastra” spiritului omenesc a rămas, ca la filozoful grec
Aristoteles-Ochiul-„capo-doperă miraculoasă a Naturii”, cea
mai desăvârşită din toate, după care a fost „intuită” invenţia
lentilelor, ochelarilor, a „camerei obscure”, descrisă şi utilizată
de Leonardo, în experimentele sale; şi mai târziu, a microscop-

ului.
Leonardo a (mai) preluat o metaforă teribilă, din

Metamorfozele poetului Ovidiu, care a căpătat un neasemuit rol
ştiinţific, în sec. XIX şi XX, ajungând de la Ptolemeu
(„Cosmografia”), spre poetul Goethe („Metamorfoza
plantelor”), până la Ch. Darwin, analizând „perpetua trecere a
unor lucruri în altele”, asocierea şi inter-dependenţa unor legi –
ale mişcării, acţiunii şi re-acţiunii unor forţe (şi corpuri),
descoperind că „mişcarea de rotaţie a pământului”, „înrâureşte”
căderea „corpurilor grele”, de la înălţimi, descoperind, astfel,
„fenomenul devierii spre Est.” (Experimentul a fost făcut, întâia
oară, după moartea sa, târziu, în 1640, în Turnul din Pisa) şi relu-
at, apoi, în şcoli, la lecţiile practice, până la Pendulul lui
Foucault, spectaculos, fascinant, la Pantheonul din Paris; (mul-
tiplicat, azi, şi în alte capitale şi universităţi din Lume).

Această „stranie” lege a Mişcării spre Est, o aşteptăm să ni
se reveleze, în plan mitic-politic, de acolo, din vremurile
„creşterii şi descreşterii” Imperiului Otoman în viziunea lui
Dimitrie Cantemir, chiar după catastrofalele timpuri ale căderii
Contantinopolului, cealaltă capitală a Imperiului Roman (de
Răsărit); devierea spiritului politic-poetic-religios, mitic, acum,
la începutul Mileniului Trei – spre Est (vizibilă, brutal-
revoluţionar, după anul de graţie 1989).

* * *
Maşinăriile, „agregatele”, dispozitivele, machetele unor

aparate de zbor (elicopter, paraşută, ş.a.), pompe hidraulice,
ocupând sălile Expoziţiei leonardeşti, spaţiul lor central, ase-
meni unor sculpturi „futuriste”, ne apar copleşitoare şi memora-
bile. De asemeni, instrumentele: compase reductive, ananometru
(măsurător al puterii vânturilor); hidrometru; oglinzi concave,
lentile convergente, instrumente de disecţie – originale; un
„fotometru” in nuce; scripeţi, măsuri, greutăţi – geniale invenţii
(şi intuiţii) leonardeşti, demne de un „Uomo Universale”.

În credinţa mea, pictorul (şi desenatorul) Leonardo da Vinci
l-au influenţat, în chip covârşitor şi fericit, pe omul Ştiinţei (şi al
Tehnicii). Căutând ceea ce numea „geometria abscondita” a
trupului omenesc, desăvârşită perfecţiune a oaselor coloanei şi a
„organelor duble” (altă perfecţiune – a „legilor simetriei”), după
ce desena, expunându-se unor trude şi sacrificii enorme,
Leonardo „uita de pensulă”; uita, adică să picteze „roşul vieţii”
– „carnea”, arătându-se atras de „legile, verticalitatea, armonia
şi proporţiile corpului omenesc, de perfecţiunea sa „ştiinţifică”,
rămasă în desenul „Uomo vitruviano” (după numele arhitecului
antic roman, autor al operei „De arhitectura”: Vitruvius).

* * *
Trupul omenesc, în primul rând, ne apare ca o operă de artă

a bunului Dumnezeu — Arhitect; un templu unic al spiritului.
Proporţia interioară e o realizare unică a Creaţiunii (alt nume al
lui Dumnezeu), dar şi a... Evoluţionismului, ca dovadă că, din
punctul de vedere al istoriei ştiinţei, atât Creaţionismul (religiile
omenirii), cât şi Evoluţionismul (ştiinţele despre stadiile omului
şi animalelor – „surori”) sunt după căderea definitivă a totali-
tarismelor, studiate, azi, fără a se exclude, una pe alta, în şcoli.

Geometria abscondita – a trupului omenes a fost
descoperită, apoi   lăudată, încă  de pe  vremea  învăţăceilor-
călugări,  ori  studenţi-călători,  de dinaintea începuturilor
Renaşterii italiene. Citirea (descifrarea) cuvântului unic,
pronunţat de Dumnezeu (şi tipărit) pe faţa Omului, scris adică,
sortit, ab initio: ochii şi nasul sugerându-ne, aureola (numele):
OMO (Uomo – Umanesimo,  apoi Umanism!...).

În desenul Omul vitruvian întrevedem sufletul, armonia,
forţa şi cuvântul, literele şi   sensurile, ţâşnind; mişcarea în
cerc, ori în spirală a braţelor, ori a paşilor, în repaus, sau
alergând; vârtejul-vârtejurile (aerului), ori curenţilor, circulaţia
ritmică a sângelui, în corp şi inimă, văluririle trupului şi
muşchilor săi; „jocul” „prâsnelelor” părului, în creştetele copi-
ilor, zborul, plutirea, căderea în zigzag a unor seminţe, ca nişte
adevărate elice ale Naturii, pulsul fiinţelor şi lucrurilor, ritmul
vocii, fluxul poetic (articularea), vibraţia şi muzica.

Dalta şi ciocanul făurarului, nestatornicia, mişcarea, visând
un centru (şi găsindu-l) a compasurilor lui Leonardo,  acul acela,
din vârful cântarului; – creaţie şi el a geometriei şi a gândirii
„artificiale” a oamenilor. Şi poate că n-ar trebui să uităm
cumpăna (echilibrul) pe care, neîncetat, le caută pruncii, la
capetele acelor leagăne de joacă ale copilăriei. Sau: uriaşa put-
ere, precum şi ritmurile ei, pe care o dezvoltă inima taurilor şi
armăsarilor de povară, ai căror muşchi Leonardo i-a desenat şi
studiat, amănunţit, în zeci de variante-manuscrise, fiind foarte
aproape de a le da o măsură: viitoarea metaforă ştiinţifică a...
calului-putere!...

Nu întâlnim nimic haotic, nici chiar în societatea omenească,
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în ierarhii, ordine, grade, deşi destule firi emotive, confuze, vul-
nerabile sunt tulburate de o lege ştiinţifică: aceea a mişcării
browniene, preferată, azi, (şi) de dogmele politico-democratice.
Lucruri şi evenimente – cu un flux ascuns, la prima vedere,
amplu şi doar în aparenţă... haotic!... În chip sigur, haotică
rămâne doar prostia: locală, regională şi universală!

Şi nu doar legile sociale, ci şi legile morale sunt geometrice
şi ascensionale, după principiul latin: per aspera ad astra!...,
spre Leonardo. Astfel încât un poet şi un gânditor, precum
DANTE, şi-a putut începe primul vers al epopeii sale Divina
Commedia cu principiul legii morale, văzut ca un drum drept.
Iată-l, în ritmul său artistic, sublim, sugerând probele şi obsta-
colele „călătorului”, la vârsta cristică, de 33 de ani: „Pe când se
afla Omul/ Spre miezul vieţii lui/ M-aflam într-o pădure
întunecată./ Căci dreapta mea cărare o pierdui”. [Traducerea cu
totul excepţională, aparţine lui badea George Coşbuc.] 

Cărarea  dreaptă, acum  întortocheată, rătăcită, e, în epopeea

despre Om a lui Leonardo, drumul sfânt al vieţii omeneşti –
scrise, sortite, sculptate de bunul Dumnezeu, templu al spiritu-
lui, înălţat de acest „Mare Arhitect”, Carele a fost şi Scriitor –
scriindu-ne nouă, oamenilor, Soarta!...

CALEA, ADEVĂRUL şi VIAŢA!...

* * *
Ieşind din Expoziţia leonardescă mi-am cumpărat o casetă-

video-Documentar, cu filmele închinate lui Leonardo, pe muzica
strălucitului compozitor român-macedonean: Roman VLAD,
folosind, asemeni lui Karl Orf, „folclorul primitiv” din zona sa
natală, Toscana. În Piaţa del Popolo, toţi turiştii, fără excepţie,
salută fântâna şi obeliscul egiptean, iar copiii, jucându-se, per-
manent, îşi iau apă de băut, în containere de plastic. Apare acolo,
în bazin, o culoare bizară: gri-alb. Care e pricina?...
Descoperirea a fost făcută tot de Leonardo da Vinci, în manu-
scrisele sale: depuneri de mâl fin şi calciu, călătorind, prin
aducţiune, din munţii Italiei...

* * *
O a doua credinţă a mea, aproape o concluzie, după

Expoziţie, am extras-o din Tratatul său închinat picturii.

„Legea”, emisă de Leonardo, e înscrisă în expresia poetică: „Un
chip, o formă de a ţine bine minte un lucru, în artă”; iată-l, iat-o:
„Când vei voi să ştii un lucru pe de rost, lucrează în acest fel:
după ce vei fi desenat acelaşi lucru, de atâtea ori, încât să-ţi
apară că-l ştii pe dinafară, încearcă să-l faci din amintire, fără a-
l mai avea dinainte. Reîncepe să desenezi, mereu, ceea ce ai
greşit, astfel încât să-ţi intre perfect în minte, aşa cum trebuie.
Pentru că ceea ce este adevărat, este că dragostea se naşte din
adânca cunoaştere a lucrului iubit! Dacă nu-1 cunoşti bine, nu-l
vei putea iubi...” (cf. Tratato della Pittura).

* * *
Leonardo conchide astfel că, în comparaţie cu omul de

ştiinţă, care poate inventa (şi) lucruri lipsite de „necesitate” şi
crude, malefice, chiar distrugătoare, războinice, artistul (poetul,
pictorul) îşi „naşte”, îşi concepe (opera) numai din profunda
cunoaştere a subiectului său iubit – „a lucrului sedimentat adânc,
în amintire; dacă nu-l cunoşti bine, nu-l vei putea iubi – şi nici
reprezenta artistic. Aşa cum a făcut Leonardo cu Mona Lisa şi
Cina cea de taină.

Şi Bunul Dumnezeu – cu întreaga Sa Creaţie.

MUNDI

CORUL ACADEMIC “EUPHONIA” ÎN ITALIA 
În săptămâna 14 -21 noiembrie 2013, Corul Academic

“Euphonia” a întreprins un turneu în Italia, unde a susţinut
o serie de 3 concerte împreună cu Orchestra Giovanile Trentina
prezentând publicului italian “Requiem For The President ” pen-
tru solişti, cor şi orchestră  de Antonio Busellato .

Concertele au avut loc în Milano la Sala delle Colonne a
Muzeului Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie “Leonardo da
Vinci”, în Bolzano la Sala dell’Auditorium, respectiv în Trento
la Chiesa di San Udalrico di Lavis. 

“Requiem For The President”  pentru solişti şi orchestră
compus de Antonio Busellato, este o lucrare muzicală ce-l
omagiază pe John Fitzgerald Kennedy, de la moartea căruia se
împlinesc în anul current 50 de ani. Solişti au fost 5 tineri cu

voci deosebite:  soprana Martina Bartolotti, mezzosoprana
Sylvia Rottensteiner, tenorul Nester Martorell Perez, baritonul
Walter Franceschini şi basul Adrian Zamfir, iar de la pupitrul
dirijoral a condus întreaga desfăşurare artistică maestrul Fabio
Neri. 

Prestaţia corului a fost apreciată deopotrivă de către public,
compozitor şi dirijor , concertele susţinute înregistrând un suc-
ces deosebit.

Fabio Neri afirmă: 
“un grande grazie di cuore per la collaborazione, per la

preparazione straordinaria del coro e per la presenza in questo
tour italiano.  Hai veramente un coro prezioso come un dia-

mante! 
Sono bravissimi e sono lo specchio del maestro del coro. Per

me è stato un incontro che non dimenticherò mai!
Abbiamo fatto musica sopratutto.”
(“o mare mulţumire  din inimă pentru colaborare, pentru

pregătirea extraordinară a corului şi pentru prezenţa în acest
turneu în Italia. Aveţi cu adevărat un cor preţios ca un diamant!
Sunt de lăudat şi sunt oglinda maestrului lor de cor. Pentru mine
a fost o întâlnire pe care nu o voi uita niciodată! Am făcut
muzică, la superlativ.”)    

FILARMONICA

Se mirară ciobanii. Cum să treci Retezatul pe-o asemenea
vreme?
Norii negri îşi varsă când căldările pline cu apă, când se-nvăluie-
n ceaţă.
Deunăzi lapoviţă, frig să nu ieşi din stână, din casă.
Colacii de câini uitaseră porunca,
Păzeau doar din ochi strunga. 
Le povesteşte drumeţul de drumul de la mănăstire până sus,
de goana autobuzului, de scârba întoarcerii, de adus
la puşcărie. Şi despre şeful de post. Mâncătorie, parte furată  din
omenie. 
Se-nchinară ciobanii.
Fac o boccea cu de-ale gurii şi-l privesc depărtându-se,
afundându-se-n ceaţă ca nodul dezlegat de pe aţă.
Ia drumeţul muntele-n piept, scapă-n prăpastie bocceaua cu de-
ale gurii
pipăie restul pachetului de ţigări.
Sunt ude. În jur copaie-n vărsare, rupere de nori. 
Un fum l-ar fi tras de subţiori.
Va scăpa de privirea alunecoasă?
Va putea trece creasta muntoasă?
Şi când se vede drumeţul pe pisc deasupra norilor

Lângă cuibarul vulturilor şi ţancul caprelor
când se vede în vârf pe locul vânătorului de stârv,
stă o clipă cu capul plecat.
Mare-i minunea dumnezeiască!...
Şi tu stai mai departe în foşnet de filă de carte 
zici că citeşti, dar lipită eşti de oştirile îngereşti
intri în clipele-i de cugetare,
în vorbirea lui Anania din amvonul de floare
brâncovenească, măiastră-n bătaia de fluture de lângă glastră
îndreptată spre Brâul de foc, spre trestia din Artemia şi spre alte
aripi de fluture-floare,
dar ai loc şi-n hamac şi la masa de lucru din Honolulu. Auzi cum
se scriu şoapte
şi ţipete-n noapte,
vezi despletiri şi-mpletiri de potcapuri pe hartă, uneltiri, ridicări
şi căderi, credinţă vie, 
credinţă moartă,
credinţă deschisă-închisă ca un ivăr de poartă,
devenind duhovnicu-i care-l ascultă şi-l iartă.
Devii cel trântit din care se ridică ideea
îndreptarul, cheia, cartea-cărţilor:
Anania a fost scriitorul, preotul, omul de lume,
alesul cerului, oratorul,
îndrăgostitul de om, de dreptate, de divinitate.

A fost trimis sau e bărbatul? Câinii să-şi înghită lătratul. A fost
alesul. Unicatul.
Îl desprinzi dintre file  dându-i consistenţa granitului
Şi-l miroşi……
Aromă de fum de ţigară, de tămâie şi piatră,
de apă din Marea-Moartă,
de frunzar din Hobiţa. Din Hobiţa ai spus? De poartă crestată cu
dalta şi de iarbă uscată,
călcată pe furiş de vânătorul savanei?
Şi-i pipăi părul din barbă.
I-ai mai simţit undeva moliciunea, mărimea, asprimea?
Ce faţete ţi-arată unicatul? Cu ce iţă din trei împletit-ai macatul?
Aceeaşi asprime plimbată şi de Brâncuşi  pe drumul lung spre
Paris,
prin grădina cu statuile lui Rodin,
aceeaşi cu a vânătorului de pe şezlongul monden
pândind păiuşurile Africii.
Miroase-i ceaunul, stai aproape,
fă-ţi vecinătate cu pirostriile afumate
din jurul casei olteneşti dorită de Anania!
Miroase  a mămăligă românească, a daltă cerească,
a brânză dintr-o putină cărată-ntr-o cală de avion
peste care pluteşte un iz uşor de Havana Club-mojito.
Măi să fie! Minteşte-te, gândeşte duhovnicule! Din unul trei?
Ernest Hemingway suprapus celorlalţi doi.
Unicat
cu depărtate faţete, lumi într-o lume, univers multiplicat,
univers de bărbat.

2013

Faţetele unicatului

ADINA DUMITRESCU
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ARS MUNDI
INVENTICA

COMUNICAT DE PRESĂ
(8 noiembrie 2013)

În data de 7 noiembrie a.c., la sediul Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA

s-a desfasurat simpozionul “INGIMED XIV: Ingineria biomed-
icala – cunostinte sporite si vieti prelungite”.

INGIMED este cea mai veche reuniune anuala de inginerie
biomedicala, cu editii neintrerupte din anul 2000, fiind organiza-
ta cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale.

Si de aceasta data, in afara de dezbateri pe teme de actuali-

tate din domeniu, INGIMED  a prilejuit si discutii pentru iden-
tificarea modalitatilor de intensificare a participarii cercetarii din
Romania la programele Uniunii Europene, stimularea inovarii,
cresterea gradului de sensibilizare a mediului economic pentru
cercetare-dezvoltare-inovare si, nu in ultimul rand, atragerea si
motivarea studentilor facultatilor tehnice si de medicina catre
masterate si doctorate specifice domeniului ingineriei biome-
dicale.

La simpozion au participat reprezentanti ai Federatiei
Romane de Inginerie Biomedicala, Institutului National de
Cercetare pentru Sport, Institutului National de Sanatate
Publica, Institutului pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii,
Universitatii Tehnice a Moldovei si ai mediului economic.

Biroul de Presa al ICPE-CA

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pre-
tutindeni (IEH) a încheiat ultima etapă a procesului de

reorganizare prin adoptarea Hotărârii de Guvern privind organi-
zarea și funcționarea Institutului, publicată în Monitorul Oficial
din 13 noiembrie a.c. Până la începutul acestei luni Institutul a
funcţionat după o serie de acte normative emise în anul 1998. Ca
urmare a modificărilor legislative survenite, începând cu 20
noiembrie 2013, au fost încetate detașările și au fost demarate
procedurile privind evaluarea personalului administrativ
încadrat cu contract individual de muncă pe durată
nedeterminată.

Noul context normativ va permite Institutului revizuirea pro-
cedurilor de sistem și o rganizarea pe baze noi a activității aces-
tuia, cu respectarea principiilor  transparenței, responsabilității,
eficienței și eficacității utilizării fondurilor publice.

Informații suplimentare
IEH este o instituţie publică aflată în subordinea Ministerului 
Afacerilor Externe, în coordonarea directă a ministrului de-

legat pentru românii de pretutindeni, Cristian David. În cele
şapte luni de la instalarea noii conduceri, în luna aprilie a  aces-
tui an, Institutul a iniţiat şi derulat nu mai puţin de 12 proiecte
educaţionale şi culturale destinate în special comunităţilor
istorice  româneşti.

Merită a fi menţionate în acest sens:
1 Inaugurarea Casei de Cultură Românească la Zajecar,

Serbia şi deschiderea primei biblioteci de carte românească din
comunităţile istorice. Vor mai fi deschise în comunităţile istorice
alte 7 centre cu biblioteci de acest fel.

2. Participarea la aniversarea a 235 de ani de învăţământ
românesc în localitatea Apşa de Mijloc, din regiunea
Transcarpatia, Ucraina, prin 

Directorul general al Institutului alături de consulul general
al României la Cernăuţi

3. Organizarea dezbaterii „Cartea - element de coeziune
identitară. 

Opinii şi perspective pentru realizarea unor biblioteci de
carte românească în comunităţile româneşti” în cadrul Salonului
Internaţional de Carte Bookfest din complexul Romexpo - În
parteneriat cu Asociaţia Editorilor din România

4. Donatie de carte românească (manuale şcolare, culegeri,
caiete de exerciţii, beletristică, reviste ştiinţifice şi materiale
didactice) şcolilor şi asociaţiilor româneşti din: Serbia, Ucraina,
Grecia, Spania, Tiraspol, Italia, Republica Moldova şi Statele
Unite ale Americii.

5. Organizarea evenimentului “Săptămâna Educaţiei,
Culturii şi Spiritualităţii Româneşti”, desfăşurată în cadrul

proiectului “Diaspora Estival”, la care au participat profesori de
limbă română, istorie şi geografie din toate comunităţile
româneşti din jurul României, precum şi studenţi din cadrul
Federaţiei Asociaţiilor de Basarabeni din România şi
Organizaţiei Studenţilor Basarabeni.

6. Marcarea printr-o serie de manifestări a Zilei Limbii
Române (31 august):  organizarea la Cernăuţi a unei expoziţii de
carte românească (împreună cu Consulatul General al României
la Cernăuţi); organizarea la Bucureşti, în Parcul Lia Manoliu, a
unui spectacol de poezie şi muzică românească; donarea a peste
1000 de volume de carte publicului participant la eveniment.

7. Participarea la deschiderea cursurilor în limba română din
cadrul Şcolii Sfântul Ştefan cel Mare din Atena, Grecia şi la
deschiderea oficială a cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie
românească din Zajecar, Serbia. Directorul General al
Institutului a donat cărţi şi reviste elevilor români înscrişi în
cadrul acestor şcoli de weekend.

8. Alcătuirea primului atlas geografic despre românii de pre-
tutindeni, lansat  realizat de Nicolae Ilinca, profesor universitar
de geografie şi referent în cadrul Institutului. Atlasul va include
Harta „Românii de Pretutindeni”, „Harta aşezămintelor reli-
gioase româneşti din jurul României” (material aflat la
Patriarhia Română pentru a fi validat), „Harta aşezămintelor
religioase româneşti din Statele Unite, Canada, Australia şi
Noua Zeelandă”, „Harta aşezămintelor religioase româneşti din
Spania”, „Harta aşezămintelor religioase româneşti din Italia” şi
„Harta aşezămintelor religioase româneşti din Europa Centrală”
şi „Harta şcolilor cu predare în limba română din întreaga
Europă”.

COMUNICAT DE PRESĂ
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a fost reorganizat

(Bucureşti, 22 noiembrie 2013)

Directorul general al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”
pentru românii de pretutindeni (IEH) a participat

duminică, 24 noiembrie 2013, la sărbătorirea Zilei României în
regiunea Transcarpatia, Ucraina.

Evenimentele au debutat cu o slujbă organizată în cadrul
Bisericii Ortodoxe din Apşa de Mijloc. Corala Armonia a
Arhiepiscopiei Tomisului a susţinut un concert de colinde, cân-
tece bisericeşti şi psalmi, La slujbă au luat parte reprezentanţi ai

statului român: Zvetlana Preoteasa, director general al IEH,
Eleonora Moldovan, consul general al României la Cernăuţi,
Adriana Gae, reprezentant al Institutului Cultural Român (ICR)
şi membri ai comunităţii româneşti din regiune.

Evenimentul a mai cuprins depunerea unei coroane de flori
în faţa statuii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din Slatina,
Transcarpatia si un spectacol de muzică patriotică interpretat tot

de Corala Armonia, sosit din România cu sprijinul IEH. Corala
Armonia este cel mai bun cor bărbătesc din lume format din 27
de membri, majoritatea diaconi, preoţi, absolvenţi sau studenţi
de Teologie din Constanţa,care a câştigat Olimpiada Corală
Mondială, desfăşurată la Cincinnati – Ohio, în Statele Unite ale
Americii şi alte 3 premii în cadrul Campionatul European al
Corurilor, desfăşurat anul acesta la Graz, Austria.

In cadrul spectacolului ,directorul general al IEH a transmis
mesajul ministrului delegat pentru românii de pretutindeni,
Cristian David, cu ocazia Zilei României. De asemenea,
Zvetlana Preoteasa a donat reviste didactice tuturor copiilor
prezenţi la eveniment.

Evenimentele din regiunea Transcarpatia au fost organizate
de Consulatul General al României la Cernăuţi cu sprijinul  IEH
şi ICR.

(Bucureşti, 26 noiembrie 2013)

COMUNICAT DE PRESĂ
Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a sărbătorit Ziua

Românilor de Pretutindeni şi Ziua Naţională a României în Ucraina

GALERIA DE ARTĂ POPULARĂ CONTEMPORANĂ HOREZU ( VII )

Spuneam că patrimoniul galeriei a fost format iniţial din
colecţia  Casei de cultură din localitate, colecţie formată

înainte de anul 1974 din 150 de piese ale ceramiştilor hurezeni.
Abia apoi, când Târgul ceramicii populare româneşti s-a
strămutat la Horezu şi s-a instituit obligativitatea ca fiecare par-
ticipant să doneze 2-3 piese pentru galerie, el s-a mărit
substanţial. Astfel, Târgul ceramicii populare româneşti
“Cocoşul de Hurez” devine izvorul care alimentează an de an,
galeria. Din 1976, prin efortul autoritaţilor judetene şi locale, pe
când director al Casei de cultură era domnul Ion Bordincel, i se
dedică spaţiul actual, construit anume pentru asta. Dar târgul
olarilor a avut la început o traiectorie sinuoasă. El a fost iniţiat
în 1971 drept componentă a Festivalului de folclor “Cântecele
Oltului” de la Călimăneşti, la iniţiativa “Centrului Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea”
(purtând alt nume pe atunci). Găsesc o mărturie a directorului de
atunci al Centrului, domnul profesor doctor în folclor Gheorghe
Deaconu care creionează foarte frumos momentul : “Când am

“semnat”, în 1971, împreună cu  etnologul Ioan St.
Lazăr această iniţiativă, n-am prevăzut anvergura
şi profunzimea devenirii ei (...) Peste funcţia pur
comercială a târgului tradiţional de oale (...) s-a
grefat un set de funcţii cultural-ştiinţifice, cu rost şi
rol de instanţă critică şi modelatoare asupra
tradiţiei (...) Şcoală a tradiţiei, atelier de creativi-
tate, studiu de tehnologie aplicată, alături de aces-
tea adaugându-se actuala galerie care se înscrie
deja ca un important obiect de patrimoniu naţional,
iată câteva din dimensiunile axiologice ale târgului ceramicii
populare româneşti ca program de dezvoltare creatoare a
tradiţiei ...” Domnia sa consideră  totul doar ca pe un început de
capitol de istorie culturală, capitol care abia de aici încolo
urmează să se scrie. 

Despre diversitatea şi bogăţia formelor de expresie etalate
aici se cuvine să o cităm pe doamna profesor Elena Stoica, etno-
graf, actualul director al “Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea”: “ Prin piesele

prezentate de fiecare centru se poate constata
evoluţia în ultimele patru decenii a ceramicii
românesti, mutaţiile ce s-au produs în tehnica
de prelucrare a lutului, în diversificarea
formelor, ca urmare a cererii pieţei, şi nu în
ultimul rând a motivelor. În competiţia ce a
început odată cu impunerea târgului ca centru
al ceramicii româneşti contemporane, renumiţii
meşteri olari au prezentat specialiştilor piese ce
adaugă, an de an, date despre centrul pe care–l

reprezintă cât şi asupra personalităţii artistului”. După cum
observăm, doamna Director Stoica se referă la: evoluţie, mutaţii,
diversificare. Şi nici nu se putea altfel având în vedere faptul că
arta ceramicii este un organism viu, în permanentă mişcare, cu o
dinamică proprie. Stă în natura lucrurilor ca fantezia meşterului
să nu stea pe loc, să intervină câteodată spontan sau, “tragând cu
ochiul” la vecini, să opereze translatii de  elemente noi sau
modificări neaşteptate pe care i le cere întregirea sau armo-
nizarea compoziţei.       

Cristian  SIMA
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AMBASADORUL ION GEORGESCU (1910-1978)

Printre prestigiaosele personalităţi ale Călimăneştiului se
află şi Ion Georgescu, ambasadorul ţării noastre în mai

multe ţări în a doua jumătate a sec.XX.
S-a născut în ziua de 6 martie 1910 în comuna Jiblea Veche,

judeţul Argeş. Din anul 1950, Jiblea Veche a intrat în
componenţa oraşului Călimăneşti, jud.Vâlcea, conform
Decretului nr.231 din 4 octombrie 1950. 

Părinţii săi: tata, Ion N. Georgescu, a fost agricultor şi co-
merciant, iar mama, Ana, a fost casnică.

Ion a copilărit în Jiblea Veche şi tot aici a urmat cursurile
şcolii primare pe care le-a absolvit în anul 1923. A fost un elev
silitor şi premiant în toate clasele. Urmează apoi cursurile
Liceului Alexandru Lahovary din Rm.Vâlcea, şi Şcoala Normală
pe care le termină în anul 1929. După terminarea Şcolii Normale
şi liceului a fost învăţător la şcolile primare din comunele
Sălătrucel, Guşoieni-Vâlcea şi la Panticeu, judeţul Cluj.

A urmat şi cursurile Facultăţii de literatură şi filosofie din
Cluj pe care le-a absolvit în 1937. Peste 8 ani, în 1945, şi-a
susţinut doctoratul la Universitatea din Bucureşti cu teza
„Orientarea şi selecţia profesorală a învăţământului”, care a fost

apreciată de comisia de specialitate.
Ion Georgescu a fost căsătorit cu Maria Hădărean şi a avut

trei copii: Rodica - redactor la revista „Lumea”, Mioara (care a
fost căsătorită cu Petre Roman) - profesoară universitară, şi
Vladimir - fizician.

Având în vedere buna sa pregătire profesorală şi alesul său
caracter, Ion Georgescu a fost promovat în funcţia de conducere
pe linie de învăţământ şi diplomaţie. A fost director de studii la
Ministerul Învăţământului şi inspector şcolar (1939), inspector
general şi subdirector la Ministerul Educaţiei (1945), apoi mem-
bru al Consiliului Consultativ al Ministerului Educaţiei din
1945. În anul 1940 a fost trimis de Ministerul Învăţământului la
Congresul de la Roma şi de la Geneva. După anul 1944 Ion
Georgescu a iniţiat şi a condus mai multe activităţi din minis-
terul învăţământului. În anul 1946 este cooptat în diplomaţie. A
fost trimis mai întâi la Varşovia ca prim secretar al ambasadoru-
lui, funcţie pe care a deţinut-o până în 1949. După aceea a fost
numit ambasador în mai multe ţări: Egipt, Irak, Algeria, Maroc,
Mauritania, Liberia, Tunis, Mali şi Elveţia. Pe cînd era
ambasador în Elveţia am avut fericitul prilej să îl cunosc person-
al. În septembrie 1974, în calitate de director medical al staţiunii
balneare Călimăneşti-Căciulata, am fost împreună cu dr. Bogdan

Răileanu - director medical la Herculane trimişi de Ministerul
Turismului să vizităm câteva staţiuni balneare din Elveţa şi să
promovăm staţiunile româneşti. Am fost primiţi de domnul
ambasador Ion Georgescu, cu aleasă curtoazie. S-a bucurat nes-
pus de mult cînd a aflat că sunt din Călimăneşti;... „Suntem
consăteni domnule director, îmi spune dânsul; nu ne-am cunos-
cut la Călimăneşti ci aici la Berna, capitala Elveţiei”. În anii
următori 1975, 1976 şi 1977, vara, venea la Călimăneşti, unde
îşi petrecea o parte din concediu  la casa părintească din Jiblea
Veche şi de fiecare dată mă vizita la cabinetul medical din
Pavilionul Central din Călimăneşti.

În perioada în care a lucrat în diplomaţie, Ion Georgescu a
fost trimis în calitate de delegat la ţării noastre la Sesiunile
Adunării Generale ale O.N.U. în anii 1965, 1966 şi 1969. Ion
Georgescu a avut şi preocupări publicistice: a scris mai multe
lucrări în domeniul invăţămîntului. Pentru activitatea
prodigioasă a fost distins cu ordine şi medalii: Steaua RPR, clasa
V-a (1954), Ordinul Republicii Tunisia (1967), Ordinul Muncii
clasa a V-a, etc.

Ion Georgescu, una din marile personalităţi ale oraşului nos-
tru, prin activitatea sa şi alesul său caracter de om, rămîne un
exemplu pentru urmaşii săi.

NICOALE RĂDESCU - 60 DE ANI DE LA MOARTEA SA
La 16 mai 2013 s-au împlinit 60 de ani de la încetarea din

viaţă a generalului Nicolae Rădescu. Acesta   s-a născut
la Călimăneşti, judeţul Vâlcea, la 30 martie 1874. Părinţii săi
Radu şi Zamfira Rădescu au fost ţărani înstăriţi şi oameni harni-
ci şi buni gospodari. Copilăria şi şcoala primară le-a petrecut în
comuna Călimăneşti. A urmat cursurile elementare la Şcoala
Veche din Deal - Călimăneşti. L-a avut ca învăţător pe Herescu
Nicolae. N. Rădescu a fost un elev inteligent, sârguincios şi pre-
miant în toate clasele primare. 

După terminarea Şcolii Primare din Călimăneşti şi a liceului
din Râmnicu Vâlcea, a urmat cariera militară, fiind absolvent al
Şcolii Militare de Ofiţeri, cu gradul de subloctenent (1 iulie
1898). La 25 martie 1928 a ajuns general de brigadă. Dar peste
5 ani, la 5 februarie 1933, a demisionat din cadrele active ale
armatei. A fost repartizat ca ofiţer de rezervă la Corpul 4 Armată.

După 23 august 1944 generalul N. Rădescu a fost solicitat să
ocupe funcţii de conducere. În urma demisiei generalului
Gheorghe Mihail, N. Rădescu a fost numit şef al Marelui Stat
Major la 14 octombrie 1944, după ce fusese înaintat în grad de
general de divizie în rezervă, apoi general de corp de armată, tot
în rezervă, fiind reactivat.

Timpul petrecut ca şef al Marelui Stat Major, pentru N.
Rădescu, a fost o nesfîrşită luptă cu misiunea  sovietică. Din
clipa în care armata sovietică a ocupat teritoriul romînesc,
clauzele armistiţiului au fost călcate în picioare. Au început
confiscările de materiale de tot felul sub pretext că fiind de
provenienţă germană trebuiau confiscate ca pradă de război
sovietic. Au urmat apoi cereri de reducerea diferitelor comanda-
mente, unităţi militare, şcoli, etc.

După reducerea parţială a armatei, generalul sovietic
Vinogradov a venit cu o cerere nu numai de reduceri masive, dar
de adevărată desfiinţare a armatei din interior. S-a cerut
desfiinţarea tuturor marilor unităţi cu excepţia a trei divizii al
cărui efectiv a fost redus la 3000 de oameni. Cererea era
imperativă, şi se făcea în cabinetul generalului Sănătescu, prim
ministru al guvernului. N. Rădescu a protestat împotriva acestei
cereri, bazându-se pe prevederile armistiţiului. N.Rădescu a
declarat atunci, că el nu semnează protocolul de desfiinţare a

armatei. Atunci genralul Vinogradov i-a dat ultimatum de 24 de
ore, spunându-i că dacă după acest răgaz nu semnează, întreaga
armată va fi dezarmată. În faţa acestei grave intenţii N. Rădescu
a luat hotărârea să semneze, dar numai dacă i se admite pro-
punerea de a se adăuga la textul protocolului o anexă separată
semnată şi de generalul Vinogradov în care să se arate că n-a
consimţiţ la semnare decât sub ameninţare: „Cu sufletul plin de
idignare şi revoltă, am semnat” spune N. Rădescu.

La 6 decembrie 1944 Regele Mihai I l-a numit pe N.
Rădescu prim ministru. Guvernarea sa a rămas în istorie ca ulti-
ma de împotrivire la regimul comunist. Chiar în prima zi de
mandat N. Rădescu şi-a expus programul de guvernare în faţa
ziariştilor. Principalele obiective: strângerea relaţiilor cu
Uniunea Sovietică, îndeplinirea integrală a condiţilor de
armistiţiu şi restabilirea ordinii interne. A urmat însă o perioadă
foarte grea: sabotaje, manifestări de stradă, schimbarea
prefecţilor în unele judeţe fără acceptul guvernului etc.
Campania de teroare dirijată de partidul comunist şi dezordinea
care a urmat culminează cu manifestarea din faţa Palatului, de la
24 februarie 1945. În timpul manifestaţie comuniştii au rostit
cuvinte provocatoare şi au încercat să pătrundă în clădirea
Ministerului de Interne, în care se afla chiar N. Rădescu. În tim-
pul confruntărilor între atacatorii comunişti şi scutierii minis-
terului se aud focuri de armă şi cîţiva cetăţeni cad pe caldarâmul
străzii. Geamurile biroului primului ministru sunt sparte şi un
glonţ s-a înfipt în masa sa. Auzind focurile de armă manifestanţii
se retrag în derută şi acum se adună populaţia care îşi reafirmă
ataşamentul faţă de rege şi încrederea în Rădescu. Dar înainte ca
această manifestaţie să se disperseze o maşină trece cu viteză
împuşcând mulţimea cu foc de armă automată şi dispare. Au fost
2 morţi şi 11 răniţi. Toate proiectilele au fost de provenienţă
sovietică. Cu toate acestea comuniştii au afirmat că armata a tras
în mulţimea de la Palat, şi de la Ministerul de Interne, la ordinul
„călăului” Rădescu.

În seara aceleaşi zile (24 februarie 1945) N. Rădescu a rostit
o scurtă cuvântare la Radio Bucureşti acuzând pe doi „venetici”
(Ana Pauker şi ungurul Vasile Luca) de-a fi încercat să pună
mâna pe putere prin violenţă. „Cei Fără de Neam şi Dumnezeu”

(aici N. Rădescu făcea aluzie la iniţialele blocului  politic iniţiat
de partidul comunist,  Frontul Naţional Democrat) au vrut să dea
foc ţării şi să o înece în sânge”. De acum înainte ruptura dintre
N. Rădescu şi partidul comunist era definitivă. Ziarele comu-
niste cer alungarea „călăului” Rădescu.

La 28 februarie 1945 apare la Bucureşti ministrul adjunct de
externe al URSS, Vişinski, care îl obligă pe rege să-l demită pe
Rădescu din funcţia de prim ministru.

Dintre măsurile adoptate de guvernul Rădescu menţionăm:
- Legea nr.21 din 13 ianuarie 1945 privind administraţia

locală; criterile de numire a primarilor.
- A fost înfiinţată Universitatea de Vest (Legea 660 din 30

decembrie 1944) cu sediul în Timişoara, cu facultăţile: drept,
litere şi filosofie, ştiinţe, medicină umană, medicină veterinară,
farmacie şi teologie.

- Legea sindicatelor profesionale.
- A fost înfiinţat Ministerul Naţionalităţilor Minoritare.
- Farmaciştii şi militarii evrei au fost repuşi în drepturi.
- Legea privind învinuirea şi pedepsirea criminalilor de

război, şi pe cei vinovaţi de dezastrul ţării.
N. Rădescu, după înlăturarea sa de la guvern, a primit azil

politic la Legaţia Britanică din Bucureşti. În anul următor, la 15
iunie 1946, scăpând de supravegherea agenţilor, Rădescu
părăseşte ţara, clandestin, şi ajunge în Cipru. Aici a rămas 9 luni
în lagărul de refugiaţi. Apoi după câteva luni petrecute în
Lisabona şi Paris s-a stabilit la New York. N. Rădescu a încercat
să-i unifice pe exilaţii români şi a creat Comitetul Naţional
Român al cărui preşedinte a fost un an de zile. A renunţat însă la
funcţie din cauza neînţelegerilor în legătură cu gestionarea fon-
durilor băneşti.

Din cauza unei tuberculoze, contactată în lagărul din Cipru,
la 16 iunie 1953 generalul N. Rădescu a încetat din viaţă şi a fost
înmormântat în cimitirul Calvary din New York. Rămăşiţele
pământeşti au fost reînhumate în ţară, în cavoul familiei, în
noiembrie 2000, cu onoruri militare.

Gh MĂMULARU

Gheroghe MĂMULARU

Definiţia visului

Florile gândului le-am udat cu psalmii
lui David

şi au înflorit veşnic în trupul soarelui
ce se izbeşte de imensitatea văzduhului.
De atunci am văzut cerul cum lăcrima
pe faţa sacră a melancoliei...
şi tot ce-am cules din bogăţia naturii,
azi am făcut iubire de stele.
Apoi am săpat cu unghiile de crom
în ţărâna pietroasă,
de unde am scos visele dulci
şi le-am înşirat pe bolta cerească...
Iar când mă apucă plictiseala îmi cresc

aripi de dor
şi-mi iau zborul înspre văzduh
de unde îmi aleg vise perfecte
şi uit să mai trăiesc.

Clipă de scrum
Scrumul amar al clipelor tainice
născute din fragilitatea florilor de mai
azi zace în noroiul
din faţa templului
singurătăţii.
Cu degetele oarbe de uitare,
parcă încep să aleg molecule din

fumul toxic
ca să le metamorfozez
cu ajutorul inimii tale suave
în clipe fragrante şi exotice,
dar absenţa ta radioasă îmi spune să 

caut neantul
în sufletul seminţelor fără suflare
de pe altarul încărcat al uitării.
Îl întreb şi pe zeul albastru înconjurat 

de ofrande bogate
de ce toamna aceasta
vrea să fie mizerabilă 
şi senilă.
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Aduceri aminte mă scaldă-n lumină
Şi gândul mă duce spre Râmnic mereu
Şi-n zi liniştită de toamnă senină
Aievea mă văd că-s elev de liceu.

Revăd azi oraşul, cel nou şi cel vechi,
Cu tot ce-i uşor şi cu tot ce e greu, 
Şi printre elevi ce se plimbă perechi
Ca-n templu păşesc pe la noi prin liceu.

Se face apelul clasei întregi 
Şi n-avem la oră nici un absent 
Ce bine-i că suntem cu toţi, dragi colegi,
Şi-acum peste ani, să răspundem prezent.

Chipuri şi fapte din anii senini
Acum mi se-arată-n icoane de sfinţi.
Profesorii noştri azi sunt mai puţini,
De toţi ne-amintim ca de dragii părinţi.

Aceiaşi şi-acum, dar tot alţii mereu,
În ani mai bogaţi, dar şi-n bucurii,
Emoţii şi taine şi dulcele greu
Cu drag retrăim lângă-ai noştri copii.

Şi când peste ani gândul mă duce
Şi-aş vrea să se scurgă timpu-napoi,
În ceas de răgaz şi în ceas de răscruce,
Ce dor mi-e de Râmnic, ce dor mi-e de voi.

George Mămularu
DOR DE RÂMNIC

16 noiembrie 2013

Notă: Această poezie a fost  scrisă în
ziua de sâmbătă, 16 noiembrie 2013, cu
prilejul Aniversării a 30 de ani de la
absolvirea liceului de matematică şi
fizică „Nicolae Bălcescu” (Alexandru
Lahovary) din Rm. Vâlcea.
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INSCRIPŢII PE OBIECTE CULTICE, DIN MĂNĂSTIREA
BISTRIŢA, Secolele XVI – XVII (I)

Mănăstirile din ţara noastră, vetre de spiritualitate şi cul-
tură, au depozitat cele mai valoroase opere artistice,

majoritatea obiecte cultice, „esenţiale pentru ilustrarea diferitelor
epoci de creaţie”, potrivit afirmaţiei istoricului Dinu C. Giurescu.
Cu privire la tezaurul cultic bistriţean, Alexandru Odobescu
scria, în anul 1860, că: „Odoarele eclesiastice ale Bistriţei stau în
fiinţă spre a atesta antica splendoare a acestei Mănăstiri şi gene-
roasa dărnicie a ctitorilor şi a urmaşilor lor”. Majoritatea obiec-
telor cultice păstrează o serie de inscripţii, oferind cercetătorilor
informaţii de certă valoare, întrucât au fost  redactate sub directa
îndrumare şi supraveghere a donatorilor.

Pentru o imagine ilustrativă, a ceea ce înseamnă în cultura şi
spiritualitatea românească  inscripţiile de pe obiectele cultice din
Mănăstirea Bistriţa, le vom prezenta în ordine cronologică.

Cel mai vechi obiect cultic este o Cădelniţă de argint aurit
lucrată la sfârşitul secolului al XV-lea sau, probabil, la începutul
celui următor, şi donată de fraţii Craioveşti; cu litere în relief,
sunt înscrise pe focar numele donatorilor: „Barbu, Pârvu,
Danciu, Radu”. Potrivit descrierii lui Alexandru Odobescu, ea
are focarul semicircular, aşezat pe un picior octogonal cu tavă;
capacul conic este compus dintr-o serie de turnuleţe şi portaluri
gotice suprapuse şi ajurate, pentru a permite ieşirea fumului;
ambele părţi sunt unite cu trei lănţişoare, executate din verigi
răsucite.

Tot din epoca respectivă, datează un Taler de argint, donat de
aceiaşi fraţii, potrivit inscripţiei gravate: „Jupan Barbu, jupan
Pârvu, jupan Danciu, jupan Radu”. Pe marginea obiectului, o
inscripţie slavonă cuprinde textul biblic: „Am căutat pe Domnul
şi m-a auzit şi m-a mântuit pe mine de toate necazurile mele;
mergeţi către Domnul şi vă va lumina şi feţele voastre nu se vor
ruşina; pe un sărman pe care l-a chemat, Domnul l-a auzit şi l-a
mântuit de toate necazurile lui; îngerul străjuieşte”.

În jurul anului 1501, fraţii Craioveşti donează un Potir de
argint aurit, având gravată, în limba slavonă, inscripţia: „Jupan
Barbu ban şi fraţii săi, jupan Pârvu vornic şi jupan Danciu comis
şi jupan Radu postelnic”:

La începutul secolului al XVI-lea, fraţii ctitori donează un
Chivot de argint aurit; el are următoarea inscripţie: „Acest chivot
l-au făcut fiii lui Neagoe, jupan Barbu, Pârvu, Danciu şi Radu”.
Lucrat din argint aurit, gravat şi emailat, chivotul are forma unei
biserici de plan dreptunghiular cu frontoane ajurate gotice şi
absida altarului poligonală; întreaga operă denotă calităţi artistice
superioare de execuţie. 

Un Suport de obiect cultic, aparţinând anilor domniei lui
Neagoe Basarab (1512–1521), păstrează, în relief, următoarea
inscripţie slavonă: „Io Neagoe voivod şi Doamna sa Despina şi
copiii lor”.

Marele ban Barbu, devenit Pahomie monahul, împreună cu
nepotul său Preda, donează în anul 1521 un Panaghiar de argint
aurit, care păstrează pe chenar, executată cu litere emailate în
verde şi albastru, inscripţia; „Au făcut acest panaghiar robii lui
Dumnezeu, monahul Pahomie şi jupan Preda mare ban. În anul
7029”; celălalt taler are în partea interioară, cu litere în relief,
următoarea inscripţie: „Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii
şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără strică-
ciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu te mărim”. Depus la Muzeul de
Antichităţi, piesa cultică de mare valoare artistică a fost prezentat
la Expoziţia universală din 1867 de la Paris.

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, intră în tezaurul
bistriţean o Cruce de argint aurit; ornamentată cu douăsprezece
rubine, are pe mâner, gravată în limba slavonă, inscripţia:
„Egumenul Ilarion de la Bistriţa”, indicând astfel numele dona-
torului care apare, între anii 1560–1564, ca superior al
Mănăstirii. De la acelaşi egumen, se mai păstrează o Linguriţă de
argint, cu inscripţia în relief: „Ilarion egumenul”, şi o Cupă de
potir din argint aurit,  a cărei inscripţie slavonă, precizează că:
„Acest potir l-a făcut egumenul chir Ilarion”. 

Prin anii 1564–1565, boierul Manta donează o Cruce de lemn
sculptată; crucea este îmbrăcată în argint aurit, având douăspre-
zece rubine, iar o inscripţie gravată în limba slavonă atestă că:
„Această cruce a făcut-o jupanul Manta în timpul ieromonahului
egumen Ilarion de la Bistriţa, în anul 7072”.

Un Ibric de argint, datând din anul 1621–1622, are gravată
următoarea inscripţie slavonă: „Acest vas s-a făcut din argint de
către ctitorii sfintei Mănăstiri Bistriţa; veşnica lor pomenire. Şi l-
a înnoit arhiepiscopul Teofan, în anul 7130”. Prelucrată de ace-
laşi arhiereu, o Cristelniţă de argint, datează din anul 1622–
1623. O inscripţie slavonă, cu litere în relief, precizează că:     „S-
a făcut această cristelniţă, dintr-o tipsie ruptă; şi a fost tipsia făcu-
tă de Ion Neagoe Basarab. Şi a mai dat o cupă şi două pahare

mici, şi a fost peste tot 6 litre de argint. Veşnica lui pomenire. În
anul 7131. Şi a reînnoit-o Teofan, fost mitropolit al Sucevei”. Pe
marginea interioară, sus, este reprezentată Stema Ţării
Româneşti.

Aparţinând primei jumătăţi a secolului al XVII-lea, o
Candelă de argint aurit are gravată, în partea inferioară, o
inscripţie cu numele donatorilor: „Banul Radu Buzescu şi bănea-
sa Elina”. Raportată la perioada băniei lui Radu, candela poate fi
datată în jurul anului 1633.

Un Potir de argint aurit provine din epoca voievodului Matei
Basarab; el păstrează înscris, în relief, anul
„1634”, iar pe picior sunt gravate iniţialele
meşterului: „M. S.”, adică Michael
Seybriger, argintar din Braşov.

O Linguriţa de argint; inscripţia în relief
atestă că: „Această linguriţă a făcut-o jupan
Udrişte”. Grafia textului corespunde primei
jumătăţi a secolului al XVII-lea, iar o însem-
nare păstrată pe un manuscris bistriţean men-
ţionează că, în anul 1636, învăţatul Udrişte
Năsturel a vizitat Mănăstirea, ocazie cu care,
se crede, a făcut această donaţie.

Episcopul Teofil al Râmnicului donează
în anul 1641–1642 o Cruce de lemn ferecată
cu argint aurit filigranat; inscripţia gravată
denotă că: „Această cruce o a făcut vlădica
Teofil, în zilele lui Matei voievod, vă leat
7150”.

Marele agă Diicu Buicescu, înrudit prin mamă cu voievodul
Matei Basarab, donează în anul 1642–1643, un Medalion de
argint, potrivit inscripţiei slavone: „Acest pocrov l-a făcut jupan
Diicu mare agă, în zilele lui Io Matei Basarab voievod, în anul
7151”.

De la domnitorul Matei Basarab, se păstrează două candele.
În anul 1642–1643, donează o  Candelă de argint aurit, care păs-
trează în partea de sus gravată inscripţia:
„Această candelă a cumpărat voievoda Ioan
Matei. Mulţi să-i fie anii. 7151”. Altă
Candelă de argint, a fost donată în anul
1649–1650; ea are în partea superioară, inte-
rior şi exterior, gravată inscripţia: „Al Tău, al
Tău dintr-ale Tale, Doamne I(isu)se H(ris-
toas)e, aducem noi, Io Matei voievod, acest
mic dar a luminare ugodnicului Tău,
Grigorie Decapolitul din Bistriţa, v(ă) leat
7158”. Ele au forma unui con trunchiat,
lucrate cu multă măiestrie, sculptate ajur, cu
medalioane aurite, executate de renumiţi
meşteri autohtoni.

O Linguriţă de argint, după grafia care
indică numele donatorului: „Oprea vistier”,
scrisă cu litere în relief, se deduce că aparţine
secolului al XVII-lea.

Mitropolitul Ştefan donează în jurul anului 1650 o Cruce de
lemn sculptată; îmbrăcată în argint, cu aplicaţii de email verde şi
albastru, are o inscripţie cu litere în relief: ,,Mitrop(o)litu(l) chir
Ştefan”, care în tinereţe fusese copist la Mănăstirea Bistriţa.

Cădelniţa de argint aurit, confecţionată în anul 1654-1655
din porunca mitropolitului Ştefan, păstrează
gravată inscripţia: „Această cădelniţă a
făcut-o arhiepiscopul Ştefan, mitropolitul
Ţării Româneşti, în zilele domnului Io
Constantin Şerban voievod, anul 7163”.

O Cruce de lemn sculptată, ferecată în
argint, cu aplicaţii de email multicolor, are o
inscripţie gravată, vopsită în negru, care
atestă că: „Pârvu Creţulescu a ferecat
această sfântă cruce, 1678”.

Altă Cruce de lemn sculptată, îmbrăcată
în argint aurit, cu aplicaţii de email multico-
lor şi împodobită cu pietre preţioase, a fost
donată de Constantin Brâncoveanu, potrivit inscripţiei greceşti:
„Constantinos Brancovanos 1681”, inscripţie incompletă, datori-
tă deteriorării.

De la egumenul Partenie, se păstrează două potire; un Potir
de argint aurit, realizat în anul 1682, are o inscripţie gravată, care
indică numele donatorului şi anul: „Partenie ieromonah,
eg(umen) ot Bistri(ţa), 7190”, iar altul, este un Potir de argint,
donat tot în acelaşi an, având o inscripţie identică celei anterioa-
re.

De-a lungul anilor, Constantin Brâncoveanu se va afirma prin
mulţimea obiectelor cultice  oferite ctitoriei strămoşilor săi.
Astfel, din 1685, se păstrează două Ripide de argint aurit; una are

gravată în partea inferioară inscripţia: „Doamne Iisus Hristoase,
primeşte de la robul Tău Constandin Brâncoveanul vel spăt(ar)
darul acesta, care l-a închinat ca(s)ei Sfinţiei Tale Măn(ă)stirii
Bistriţi(i), vă leat 7193”, iar cealaltă: „De Dumn(e)zeu
Născătoare, primeşte de la robul Costandin Brâ(n)coveanul vel
spăt(ar) darul acesta, care l-a închinat Sfinţiei Tale Mănăstirei
Bistriţii, vă leat 7193”.

Acelaşi mare spătar donează tot în anul 1685 un Taler de
argint aurit, care păstrează pe partea exterioară gravată inscrip-
ţia: „Primeşte, Doamne, darul acesta de la mine robul Tău,

Constandin Brâncoveanul vel spăt(ar),
care l-a închinat sfintei Tale case,
Mănăstirii Bistriţei, unde se slăveşte
Adormirea Preasfintei Tale Maice; vas
de slujba osfeştaniei, întru veşnica
pomenire; m(ese)ţa mai 12 dni, v(ă)
l(ea)t 7193”. De asemenea, pe bordură
este gravat troparul Adormirii Maicii
Domnului: „Întru naştere fecioria ai
păzit, întru adormire lumea nu ai pără-
sit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-
te-ai către viaţă, Mamă fiind Vieţii, şi
cu rugăciunile tale, izbăveşti din
moarte sufletele noastre. V(ă) l(e)at
1685”. În câmpul talerului, sunt grava-
te iniţialele meşterului argintar: „E.
V.”, probabil din Braşov, fiind menţio-
nat între anii 1680–1685. 

Tot în anul 1685, marele spătar Constantin Brâncoveanu
donează un Taler octogonal de argint aurit, având pe partea exte-
rioară gravată inscripţia: „Vas sfânt, cu multă smerenie dăruit
Sfinţii Tale case, Doamne, Mănăstirii Bistriţii, de robul Tău
Costandin Brâncoveanul vel spăt(ar), întru slava şi lauda
Preasfintei Maicii Tale, a fi primitoriu de nafură, întru veşnica
pomenire; m(ese)ţa mai, 12 dn(i), leat 7193”; iar pe bordură, un

fragment din Troparul naşterii Fecioarei
Maria: „Bucură-te ce eşti cu bun dar
dăruită, de Dumnezeu Născătoare
Fecioară, că din tine a răsărit Soarele
dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru;
v(ă) l(e)at 1685”. Partea interioară a
vasului poartă gravate iniţialele meşte-
rului: „E. V.”, care a executat şi talerul
anterior.

Egumenul bistriţean Paisie donează
în anul 1686–1687 o Cupă de argint
aurit, potrivit  inscripţiei: „Paisie
eg(umenui) B(istri)ţ(ei), 7195, KB”.

Constantin Brâncoveanu, mare
logofăt, donează în 1687 un Sfeşnic de
argint aurit; el are în partea inferioară
inscripţia: „Acest sfeşnic este făcut de

robul lui D(u)mn(e)zeu Costandin Brâncoveanul vel log(ofăt) şi
l-a închinat sfintei Mănăstiri Bistriţa, pentru pomenirea lui şi a
părinţilor lui, martie, dni 1, v(ă) leat 7195”. De asemenea, sunt
gravate iniţialele meşterului argintar: „T. K.”, adică Thomas
Klosch, atestat documentar la Braşov între 1687–1690.

În acelaşi an, 1687, marele logofăt Constantin Brâncoveanu
confecţionează cu cheltuiala sa un
Sfeşnic de argint. Potrivit inscripţiei,
în relief: „Acest sfeşnic este făcut din
alte sfeşnice şi dintr-alte arginturi ce
au fost date de creştini pentru poma-
nă la sf(â)nta Mănăstire Bistriţa, şi cu
cheltuiala robului lui D(u)mn(e)zeu
Costandin Brâncoveanul vel logofăt;
m(ese)ţa martie, dni 1, v(ă) leat
7195”. Meşterul argintar Thomas
Klosch din Braşov şi-a gravat şi aici
iniţialele: „T. K.” 

Ajuns domnitor, Constantin
Brâncoveanu donează în anul 1690 două Candele mari de argint;
una poartă inscripţia votivă: „Io Constantin Basarab voievod
Brâncoveanu, pe lângă aialaltă, şi aceasta am adaos la sfânta
Mănăstire Bistriţa, întru a lui Dumnezeu slavă ve leat 7198”.
Meşterul argintar şi-a imprimat iniţialele: „T. K.”.

Un Potir de argint aurit a fost donat în anul 1693 de episco-
pul Ilarion al Râmnicului, potrivit inscripţiei gravate: „Acest
potir l-a făcut Ilarion ep(i)scopul Râb(nicului) şi l-a dat la
sf(â)nta Mănăstire Bistriţa, să-i fie de pomeană. L(ea)t 7201”.

Datând din aceeaşi epocă, 1695–1696, o Cupă de argint are
gravat numele donatorului şi anul confecţionării: „Eftimie iero-
monah, 7204”. (Va urma).

Veniamin MICLE

Obiect cultic şi Computer Sculpture, S-PC, 1983

S-PC, Te naşti, lupţi şi mori -
1966 - lemn de tei

Veniamin Micle,
un monah scriind
pe computer, 2010
Foto S-P Cichirdan
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PREZERVAREA REZULTATELOR ACTULUI ISTORIC 
DE LA 1 DECEMBRIE 1918

“De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi rapsozii,
Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi irozii.”

Mihai Eminescu

După înfăptuirea actului istoric de la 1 decembrie 1918,
România a trebuit să facă faţă şi să înfrunte numeroase

piedici care, la un moment dat, puteau să pericliteze Marea
Unire abia realizată. Cele mai însemnate pericole pe care le-a
înfruntat România în acea perioadă au fost: atacurile şi
hărţuielile aproape permanente pe linia Nistrului din partea
Rusiei bolşevice; agresiunile Ungariei; presiunile exercitate de
marile puteri la Conferinţa de pace de la Paris.

Atacurile şi hărţuielile aproape 
permanente pe linia Nistrului din

partea Rusiei bolşevice

Editorul gazetei “Cuvânt moldovenesc”, Pantelimon Halipa,
l-a consultat pe Lenin în primăvara lui 1917 în legătură cu unirea
Basarabiei cu România şi Lenin i-a răspuns: Procedaţi cum vă
dictează conştiinţa naţională şi interesul politic, dar hotărârea
să fie luată prin Sfatul Ţării. După 1 decembrie 1918, Lenin,
Troţki şi ceilalţi conducători bolşevici n-au mai recunoscut
decizia Sfatului Ţării de unire a Basarabiei cu România. Mai
mult, la 20 ianuarie 1919, Rusia bolşevică a declanşat conflictul
militar cu România, executând dese atacuri împotriva acesteia
prin trecerea repetată a Nistrului. Armata română a dat o ripostă
fermă şi a reuşit ca la 1 februarie 1919 să respingă trupele ruseşti
dincolo de Nistru. 

După 21 martie 1919, când în Ungaria a venit la putere
regimul bolşevicului Bela Kun, incursiunile Armatei Roşii au
fost reluate şi au continuat peste Nistru aproape zilnic, iar
Armata Roşie Ucraineană a decis să declanşeze o ofensivă în
Galiţia pentru a realiza joncţiunea cu Armata Roşie Ungară. Şi
de parcă n-ar fi fost de ajuns, la 1 mai 1919, Rusia şi Ucraina au
dat un ultimatum României să evacueze Basarabia şi Bucovina,
ultimatum la care Marele Cartier General Român a răspuns prin
întărirea dispozitivului de apărare pe Nistru. Succesele repurtate
de        alb-gardişti în confruntarea cu Armata Roşie au determi-
nat Rusia şi Ucraina să înceteze atacurile asupra Basarabiei, cu
excepţia unor acţiuni izolate executate în vremea când Armata
Română era angajată în bătălia de la Tisa cu Armata Roşie
Ungară.

Agresiunile ungare 

Înainte de abordarea acestui aspect, se cuvine făcută pre-
cizarea că la 13 noiembrie 1918 Ungaria  încheiase un armistiţiu
cu Antanta în urma căruia s-a stabilit o linie de demarcaţie cu
Transilvania pe Mureş. În urma protestelor lui Ion I. C. Brătianu,
la 10 iunie 1919, în faţa Consiliului Suprem, acesta a permis
depăşirea etapizată a acestei linii de demarcaţie. Consiliul
Suprem cuprindea S.U.A. (preşedinte Woodrow Wilson), Franţa
(premier Clemenceau), Anglia (premier David Lloyd George),
Italia (premier Vittorio Orlando).

La 21 martie 1919 a venit la putere regimul bolşevic al lui
Bela Kun, care a proclamat Republica Ungară a Sfaturilor şi a
înfiinţat Armata Roşie Ungară. Acest regim nu a recunoscut uni-
rea Transilvaniei cu România de la 1 decembrie 1918 şi a propus
organizarea unei conferinţe unde să se stabilească frontierele cu
România, Cehoslovacia şi Iugoslavia. Spiritul revanşard al
bolşevicului Bela Kun, încurajat de Moscova, s-a concretizat în
declanşarea atacului militar împotriva României în noaptea de
15/16 aprilie 1919. În dimineaţa zilei de 16 aprilie 1919, trupele
române au trecut la contraofensivă soldată cu respingerea

ungurilor, în prima etapă până pe aliniamentul Nyiregyhaza,
Debreţin, Bekescsaba, iar în etapa a doua până la Tisa pe care au
atins-o la 1 mai 1919.

La 30 aprile 1919, sesizând pericolul, Bela Kun a trimis o
telegramă preşedintelui S.U.A., României, Cehoslovaciei şi
Iugoslaviei, declarând că acceptă, fără rezerve, toate pretenţiile
teritoriale ale celor trei ţări. În acel moment, România ar fi putut
foarte uşor să înlăture de la putere regimul bolşevic de la
Budapesta, însă nu a fost lăsată să continue ofensiva de către
Consiliul Suprem, care chiar i-a cerut pe un ton imperativ să-şi
retragă trupele de pe aliniamentul Tisei. Şi cum cinismul
bolşevic nu are margini, Bela Kun s-a pregătit din nou de război
şi la 20 iulie 1919 a atacat  trupele române, respingându-le din-
colo de Tisa. La 24 iulie românii au contraatacat, au dezvoltat
ofensiva către vest şi la 4 august 1919 au ocupat Budapesta. La
insistenţele Consiliului Suprem, la 14 august, România şi-a
retras forţele în interiorul graniţelor sale.

Presiunile exercitate de marile puteri
la Conferinţa de pace de la Paris 

La această conferinţă au participat, pe de o parte marile put-
eri cu interese nelimitate, iar pe de altă parte statele mici (inclu-
siv România) cu interese limitate. Unele dintre marile puteri
erau atât de “preocupate” de ce se întâmplă la acea conferinţă,
încât nici nu ştiau subiectul dezbate-rilor. De
exemplu, premierul britanic se întreba: Unde
dracu e locul ăsta (Transilvania) pe care România
e atât de nerăbdătoare să-l aibă?

Relaţia României cu cele patru mari puteri era
deosebit de încordată, întrucât ea refuza să sem-
neze tratatul cu Austria la care era anexat tratatul
minorităţilor, tratat ce conferea marilor puteri
dreptul de a supraveghea regimul aplicat
minorităţilor. Ion I.C. Brătianu a avut un rol
excepţional la această conferinţă unde România
era tratată cu dispreţ de către cele patru mari put-
eri. Alexandru Vaida Voevod, într-o scrisoare
trimisă lui Iuliu Maniu în iunie 1919, spunea:
Wilson, pentru prima dată mi s-a relevat în
adevărata fiinţă a individualităţii sale: e cel mai
ipocrit şarlatan politic.Ţi-am descris cum decid
cei patru asupra sorţii noastre, punându-ne sub
dictatura lor fără drept de discuţie. Nemţii şi aus-
triecii au măcar putinţa de a discuta în contradic-
toriu. Cei mici, pentru că am fost aliaţi, nu am
putut dobândi recunoaşterea acestui drept. Ce vor
hotărî cei patru, adică Wilson, nu poate să ştie
înainte suflet de om. Llyod George împarte veder-
ile şi prada armonic cu Wilson. Italienii nu vor să-
i piardă cu totul graţia. Franţa stă la marginea
unei revoluţii interne şi nădejdea ei sunt trupele
americane şi engleze. Clemenceau zace astfel pe
burtă la picioarele lui Wilson. Lanţul capitaliştilor
evrei îi ţine pe toţi patru ferecaţi prin interese
mari. Lui Wilson îi este indiferent cine va iscăli
tratatul, căci e grăbit să se întoarcă cu pacea în
America. Cu cât va rămâne mai mare haosul în
Europa, cu atât mai mult ea va deveni tributara
Americii.

În tot acest timp Consiliul Suprem a apărat interesele
Ungariei, cu toate că aceasta se situa în tabăra celor care
pierduseră războiul. De aceea, Horthy a declarat: Inamicul
numărul 1 al Ungariei este România, pentru că cele mai mari
pretenţii teritoriale sunt împotriva ei şi pentru că ea este cea mai
puternică dintre statele vecine. De aceea, principalul ţel al
politicii noastre externe este rezolvarea problemelor cu
România prin recurgerea la arme. Văzând că rezistenţa sa

acerbă în faţa celor patru nu are succes, Ion I.C. Brătianu a
părăsit, la 2 iulie 1919, Conferinţa de pace de la Paris.

La 10 septembrie 1919, România a refuzat să semneze tratat-
ul cu Austria şi tratatul minorităţilor, iar la 13 septembrie
Brătianu a demisionat spunând: Astăzi, S.U.A., pentru că noi le
refuzăm petrolul nostru, obligă Conferinţa să ne umilească cu
jigniri publice, protejând contra noastră pe unguri care ne sunt
duşmani şi fără ca niciun text să poată justifica această atitu-
dine. Şi ca să pună şi mai mult degetul pe rană, Consiliul
Suprem, la 12 septembrie 1919, a dat un ultimatum României,
somând-o într-un limbaj ameninţător să semneze tratatul de pace
cu Austria şi tratatul minorităţilor.

La 28 septembrie 1919, guvernul român a răspuns ultimatu-
mului cu demnitate, bun simţ şi diplomaţie, res-pingând fiecare
acuzaţie: Guvernul român este dureros impresionat de fondul şi
tonul notei Consiliului Suprem datată 15 noiembrie curent, care
nu corespund nici spiri-tului care a prezidat la alianţă, nici
declaraţiilor solemne ale tuturor Aliaţilor că trebuie să lupte
pentru dreptate în lume, pentru libertatea  şi egalitatea drep-
turilor tuturor naţiunilor mari sau mici. România şi-a îndeplinit
toate obligaţiile rezultate din tratat cu toate că starea pregătirii
sale nu era completă şi în ciuda faptului că Aliaţii nu       şi-au
putut ţine obligaţiile lor. În orice caz, România n-ar putea fi
considerată ca un inamic învins care trebuie să îndure voinţa
celui mai tare. România îşi datorează desi-gur unitatea sa victo-
riei Aliaţilor, imenselor lor sacrificii, dar, de asemenea, şi

enormelor sacrificii proprii, drepturilor sale
legitime recunoscute de Aliaţi şi vitejiei
poporului său. Fără sacrificiile comune ale
tuturor Aliaţilor, în care acelea ale României
contează ca o parte atât de dureroasă, nu
numai România, dar multe ţări ar fi la ora
actuală decimate, ruinate şi aservite.  Intrarea
României în război a obligat armatele inamice
să retragă în jur de patruzeci de divizii de pe
diferite fronturi şi în special de pe cel de la
Verdun. Graţie eroismului şi disciplinei exem-
plare a trupelor române, noua acţiune
ungurească începută la 20 iulie a eşuat lamen-
tabil şi România a putut să dezarmeze inam-
icul, să restabilească ordinea în Ungaria, să
pună populaţia locală la adăpost de abuzurile
bolşevice şi să permită astfel marilor Aliaţi să-
şi aibă reprezentanţi la Budapesta. Imensul
serviciu pe care România l-a făcut tuturor
Aliaţilor săi, sacrificiile în oameni, material şi
bani ce au fost făcute de România în această
împrejurare au fost trecute sub tăcere, iar
Consiliul Suprem, nesocotind drepturile natu-
rale cuvenite României în urma acestor două
campanii în Ungaria, în interesul securităţii
generale, o plasează în faţa unor joncţiuni
cominatorii şi îi refuză chiar şi dreptul de a-şi
apăra cauza prin negocieri.

Rezistenţa înverşunată a României   i-a
determinat pe cei patru să opereze modificări
în conţinutul celor două tratate, fapt ce a deter-
minat România să semneze, la 10 decembrie
1919, la Saint-Germain, tratatul cu Austria şi
anexa sa tratatul minorităţilor, prin care Austria
recunoştea unirea Bucovinei cu România. La 4
iunie 1920, s-a semnat la Trianon tratatul cu

Ungaria prin care aceasta recunoştea unirea Transilvaniei cu
România, iar la 28 octombrie 1920, s-a semnat tratatul de la
Paris prin care Franţa, Anglia, Italia şi Japonia au recunoscut
unirea Basarabiei cu România. Astfel s-a pus capăt unei
adevărate odisee prin care ţara noastră a reuşit să păstreze ceea
ce câştigase cu eforturi şi sacrificii greu de comensurat de-a lun-
gul istoriei sale milenare.

Ilie GORJAN
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VLĂDEŞTI COLŢ DE RAI Primarul Sorin Ghiţă
urează vâlcenilor 

La mulţi ani
2014!
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Cartea “Judeţul Vâlcea, împărţirile administrativ-teri-
toriale, aşezările şi populaţia, istorie, evluţie, atestări

documentare” a colegului profesor Nicolae Daneş, profesor
de geografie, este o carte de aproape 400 de pagini, la care
sunt convins că autorul a muncit şi a tras la edecul cuvintelor,
propoziţiilor şi frazelor peste zece ani, aşa cum şi
mărturiseşte în prefaţa cărţii. De fapt, o lucrare ştiinţifică aşa
cum este această carte nici nu se putea concepe, structura şi
scrie în mai puţin timp. Fără să exagerez, vroind s-o aduc,
comparând-o, pe tărâmul meseriei mele, cartea profesorului
Nicolae Daneş este un Luceafăr (Mihai Eminescu a creat
poezia Luceafărul în 11 ani) al Geografiei, în general, şi mai
ales al geografiei acestor locuri blagoslovite de Dumnezeu.
Studiind - cam cât se poate să studiezi o carte ştiinţifică de
400 de pagini, de o amploare academică - aş compara această
carte cu poezia “Testament” a lui Tudor Arghezi. Şi ca să fiu
verosimil am să redau numai câteva versuri din această poe-
zie: 

“Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,/ Decât un nume
adunat pe-o carte,/ În seara răsvrătită care vine/ De la
străbunii mei până la tine,/ Prin râpi şi gropi adânci,/ Suite de
bătrânii mei pe brânci, / Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă, /
Cartea mea-i fiule o treaptă.”

Cartea domnului profesor Daneş este, în primul rând, în
afară de partea ştiinţifică, un omagiu adus acestor locuri şi în
special oamenilor care au trăit şi au trudit pe aceste
meleaguri. 

Iar poezia lui, Tudor Arghezi continuă: “ Aşeaz-o cu
credinţă căpătâi./ Ea e hrisovul vostru cel dintâi,/ Al robilor
cu saricile pline/ De osemintele vărsate-n mine”.  

În cuvântul, din prefaţa cărţii, distinsului nostru coleg
forumist, Ion Soare, un desvărşit cercetător şi dânsul, îi lumi-
nează cartea - că doară de aia-i Soare – arătând că această

lucrare era „... de mult aşteptată”
şi că „structura pe care şi-a pro-
pus-o...este urmărită şi respectată
cu meticulozitate împinsă până la
acribie: nici o epocă din istoria
ţării şi a judeţului (Vâlcea) nu este
omisă ori ignorată (epoca veche şi
evul mediu, epoca modernă, epoca
contemporană) şi, în interiorul
acestora, toate perioadele”. Iar
dl.Procopie D. Ghiţă ( presupun
că-i tot geograf) în „Argumentul”
ce il dedică în prefaţa cărţii arată
că „...prin prof.Nicolae Daneş,
judeţul Vâlcea deţine,... prin
această carte, o întâietate naţiona-
lă. Continuă: „Dacă paginile ce
urmează vor contribui, măcar cu o
fărâmă la completarea unor goluri ştiinţifice sau la corectarea
unor date însuşite greşit despre istoria locală, osteneala auto-
rului acestui volum nu va fi de prisos, iar lucrarea se doreşte
a fi încă o piesă importantă şi necesară în „columna” culturii
ştiinţifice a Vâlcii.”

Domnul profesor Nicolae Daneş este născut în comuna
Câineni, la data de 14 februarie 1947, deci în zodia
Vărsătorului, , zodie care este traversată de Soare, dar plasată
sub stăpânirea a două planete: Saturn şi Uranus. Dubla domi-
naţie exercitată de cele două planete s-a manifestat în viaţa şi
activitatea d-lui profesor în două direcţii diametral opuse:
Saturn, lent şi tradiţionalist priveşte spre trecut (carte în dis-
cuţie, precum şi celelalte lucrări ce le-a scris: Monografia
comunei Câineni; Trovanţii – Imnuri de piatră închinate per-
fecţiunii şi armoniei naturii; Enciclopedia judeţului Vâlcea, 2
volume); Uranus, impulsiv şi dinamic, fiind orientat spre vii-
tor. Cărţile dânsului vor fi studiate de multe generaţii de

elevi, studenţi şi cercetători, fiind numai ale viitorului.
Principala caracteristică a profesorului este, fără îndoială,

absenţa prejudecăţilor convenţionale care
pleacă de la Saturn, iar nestatornicia, adică
băltirea într-o singură direcţie, inteligenţa şi
intuiţia sunt venite de la Uranus. Trăieşte
sub semnul dorinţei şi speranţei, al comuni-
tăţii şi comunicativităţii, al căldurii umane şi
înţelegerii. Îi place independenţa, libertatea
de spirit, fondată pe o morală infelxibilă şi
pe responsabilitate personală. Are un dez-
voltat simţ social care-l îndemnă în perma-
nenţă să se intereseze de nevoile şi necesită-
ţile semenilor, acţionând cu un aparte spirit
de sacrificiu. 

Elaborarea acestei cărţi l-a atras, ca un
magnet astral, pe profesor la o muncă cu
totul personală, metodică, sisifică, dăruitoa-
re, concentrare şi abnegaţie, dar, să remar-
căm, fără o superioritate intelectuală profe-
sorul Nicolae Daneş nu putea să scrie o
lucrare ca o constelaţie cerească, dăinuitoare
peste veacuri.

Ca geograf, sunt sigur că dl.profesor a
făcut multe călătorii, benefice pentru documentarea pe teren
a sa, dar şi pentru instruire multor generaţii de elevi şi colegi
de şcoală. 

O mică nedumerire: în cap.IV. Atestări documentare ale
localităţilor Vâlcene, până la mijlocul secolului al XVIII-lea,
la pag.361, rândul 15 de sus în jos, găsim trecută localitatea
NOVACI, atestată documentar în anul 1598, ori, după câte
cunosc eu ca gorjean ce sunt, Novaciul de sub Muntele
Parângu, n-a ţinut niciodată de jud.Vâlcea.

Pentru că suntem la iluminarea unor cărţi rare, tebuie să
amintesc şi cartea, în 2 volume, „Vâlcea – ţara lupilor getici
sau ţinutul vâlcenilor”, a distinsului şi bătăiosului istoric
Eugen Petrescu, carte ce trebuie aşezată în constelaţia cărţilor
cu încărcătură istorică, geografică şi demografică academică.
Cartea a apărut în anu 2008, dar mie mi-a fost dăruită de
altruistul istoric de-abia în toamna anului acesta, 2013.

Ştefan I. STĂICULESCU 

O CARTE CA O ENCICLOPEDIE 
A JUDEŢULUI VÂLCEA

SĂRBĂTORIREA EPIGRAMEI LA CRAIOVA

În zilele de 29 – 30 noiembrie 2013, s-a desfăşurat la
Craiova a II-a ediţie a Festivalului Internaţional de

Epigramă “Traian Demetrescu” organizat de Primăria
Municipiului Craiova, Uniunea Epigramiştilor din România
şi Facultatea de Litere în cadrul Universităţii doljene.

La această grandioasă manifestare au participat peste 40
epigramişti şi scriitori români de literatură  umoristică din
ţară şi din străinătate. Au fost trimise lucrări din partea a 112
creatori de umor care au fost jurizate de către: prof. univ. dr.
Ştefan Cazimir, prof. dr. George Corbu, preşedintele Uniunii
Epigramiştilor din România, Petre Gigea - Gorun, membru al
Uniunii Scriitorilor din România, fost ministru de finanţe şi
ambasador al României la Paris.

Ampla manifestare epigramistică s-a ţinut în sala de
festivităţi a primăriei în prezenţa doamnei Lia Olguţa
Vasilescu, primarul Municipiului Craiova, prin grija căreia s-
a asigurat şi o sală de expoziţii a unor lucrări de grafică şi
caricatură.

Epigramiştii din ţară şi străinătate au recitat cele mai
spumoase şi acide eigrame, s-au declanşat spontane dueluri

între creatorii de umor, iar o parte din aceştia şi-au prezentat
volumele editate în anul 2013.

În cele două zile ale festivalului lucrările au fost conduse
de excelenţa sa Petre Gigea - Gorun care are calitatea şi de
preşedinte al Cenaclului epigramiştilor olteni, fiind un
amfitrion deosebit, asigurând comuniunea şi comunicarea
între participanţi.   

Epigramele tuturor autorilor prezenţi au fost traduse de
către studenţii Facultăţii de Litere din Craiova în limbile:
franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă şi urmează să
fie cuprinse într-un volum ce va fi difuzat prin
reprezentanţele din străinătate ale Institutul Cultural Roman.

În afara premiilor şi a diplomelor, participanţii au prim-
it pachete cu cărti şi reviste precum şi preparate naturiste,
oferite de către inginer Ştefan Manea, director general al

“Hofigal”, pentru stimularea spiritului creativ şi a vervei
umoriştilor.

Printre cei premiaţi la această ediţie au fost şi doi
vâlceni, membrii ai Clubului Umoriştilor din Rm. Vâlcea,
respectiv: Nichi Ursei, cu premiul special „Alexandru Ioan
Cuza”, pentru epigrama: 

Umoriştii şi iarna grea
Când e timp capricios
Şi din cer cad flori de măr,
Luăm iarna-n serios
Şi guvernul în răspăr.

şi Ion Micuţ, cu premiul special “Ion Ţuculescu”, pentru epi-
grama:

Cod portocaliu
Sub nămeţi stând sinistrații,
Au cerut cu disperare,
Să le facă azi soldaţii,
Către cârciumă cărare.

Ion MICUŢ
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• Absolvent al Facultăţii de Construcţii Hidrotenice-
Promoţia 1957

• Şef Serviciu Investiţii la Întreprinderea de Electrocentrale
Râmnicu vâlcea (1969-1990)

“Am aflat primele date despre Amenajarea
Hidroenergetică a Lotrului când eram inspector teh-

nic la Banca de Investiţii Curtea de Argeş şi mergeam în control
la Corbeni la Hidrocentrala 16 Februarie (cum se numea pe
atunci). L-am cunoscut, printre alţii, pe ing Gheorghe Cocoş –
şef la Galeria de Fugă  şi pe ing. Nicolae Dogăroiu la Beneficiar,
era prin anul 1965.

O primă excursie pe Lotru am făcut-o cu un reprezentant al
constructorului de la Corbeni, când nu începuseră lucrările.

După ce m-am angajat la Întreprinderea de Electrocentrale
Rm. Vâlcea, ca şef Serviciu Investiţii, am intrat în contact direct
cu ing. Nicolae Dogăroiu cu care am început să mă deplasez pe
Lotru unde era grupul Beneficiarului şi unde am luat contact cu
ing. David Bucur şi cu ing. Ion Irimia şi alţii. O primă deplasare
în subteran, la aducţiunea principală şi la centrala subterană am
făcut-o la 21 octombrie 1969 şi am rămas impresionat de calita-
tea dar mai cu seamă de imensitatea lucrărilor. Culmea plăcerii
am avut-o  la barajul Vidra unde l-am întâlnit ca şef de diriginţi
pe ing. Iosif Romok, fost coleg de facultate şi chiar de grupă stu-
denţească. I-am cunoscut familia dar mai cu seamă construcţia
barajului şi locurile de unde se aduceau materialele pentru cel ce
avea să devină un colos de anrocamente de 121 m înălţime şi să
reţină 340 milioane mc de apă, umpluturile de anrocamente
începând la 30 mai 1969.   

Anii treceau, am mers la aducţiunile secundare, am văzut
barajele Petrimanu şi Galbenu şi am legat prietenii care durează
şi astăzi. S-a pus în funcţiune prima turbină. L-am întâmpinat în
drum spre Lotru pe profesorul Dorin Pavel. Au continuat lucră-
rile şi în aval de centrala principală a celor 510 MW, am mers cu
ziarişti şi cu oameni de radio pe Lotru ca să le explic ce s-a făcut.
Am avut cutezanţa să-i iau un interviu chiar barajului Brădişor
care s-a transmis la Radio România  la 6 octombrie 1987 unde
s-a prezentat perfect pentru înălţimea lui de 62 m şi 220 m lun-
gime la coronament făcându-se cunoscut românilor.

O relaţie deosebită am avut cu ing, Gheorghe Cocoş care
după terminarea lucrărilor de la Lotru a ajuns adjunct al minis-
trului energiei electrice şi cu care am venit în contact de multe
ori la lucrările hidro de pe Olt. Cea mai grozavă întâlnire cu dân-
sul am avut-o în decembrie 1990 la Moscova. Mă întorceam din
Armenia şi l-am întâlnit la sediul CAER unde mai era reprezen-
tant al României. Am pătruns în un etaj superior al blocului şi
am rămas complet surprins de fotografiile color de dimensiuni
de peste un metru, ce credeţi că  reprezentau? Imagini din hidro-
centralele Bicaz, Argeş, Lotru, Porţile de Fier etc. Discţia a durat

câteva ore în care mi-a povestit de şantierele unde a lucrat şi
unde numele îi este cunoscut şi acum când nu mai este printre
noi.

La Lotru am avut posibilitatea să mă şi înveselesc alături de
colegii mei de facultate când în 1982 alături
de colegul ing. C. Mengher care şi-a pus
bine amprenta la Lotru am organizat sărba-
toarea de 25 de ani de la terminarea facultăţii
prezenţi fiind Prof. Dr. Ing. Radu Prişcu
(plecat dintre noi) şi Prof. Dr. Ing. Panaite
Mazilu.

Frumoasă a fost şi aniversarea din 1992
la împlinirea a 20 de ani de la intrarea în
funcţiune a primei turbine de pe Lotru, în
Evenimentul de Vâlcea publicând un mare
articol (la care ţin foarte mult) cu interviuri a
nu mai puţin de 9 participanţi la proiectare,
execuţie şi exploatare din care unii ne-au
părăsit şi anume inginerii Victor Sabovici,
Nicolae Dogăroiu, David Bucur, Gheorghe
Cocoş, Dumnezeu să-i odihnească.

Nu pot încheia aceste rânduri fără a
aminti de ideea tipărită în “Arhitectura ape-
lor” scrisă de savantul recunoscut internaţional Dorin Pavel care
este plecat şi el dintre noi precum că “Firul principal al schemei
de mai sus este clasic, însă pe el se brodează schema captărilor
şi derivaţiilor secundare, de o complicaţie “record mondial”, pe
care n-o poate atinge nici Grande Dixence (Elveţia), care avea
cea mai complexă schemă din lume până la realizarea Lotrului.”

Continuarea noastră:

Între notorietate şi onoare
Începând cu 10 noiembrie 2013, Râmnicu Vâlcea şi-a căpă-

tat un cetăţean de onoare autentic. Pe panoul cu cetăţenii de
onoare ai municipiului, la poziţia 72, apare inginerul Ioan
Şahinian. Am mulţumit, Consiliului municipal şi Primarului, cu
ocazia festivităţii decernării, în numele tuturor hidroenergeticie-
nilor din România – între care vâlcenii sunt majoritari! – pentru
un gest cu o mare unicitate. Ne refeream la faptul că într-o listă
mare de persoane, unele cu atributul personalităţii, în sfârşit
apare şi un inginer afirmat prin profesia aceasta esenţială pentru
societate. Pe listă mai erau şi alţi ingineri, dar aleşi pentru cu
totul alte merite, decât ingineria, chiar dacă şi acesteia, peiorativ,
i-am adăugat şi alte atribute. M-am întrebat cum este posibil ca
în lista foarte lungă de nume, toate cu notorietate, să nu apară
oameni cu contribuţii deosebite pentru viaţa noastră şi a celor ce
vor veni după noi? De ce notorietatea trece înaintea eficacităţii
şi contribuţiei eficiente, pentru comunitate?, după noi, motive
autentice să mulţumim şi să onorăm o persoană şi să o reţinem

în memoria oficială a unui panou de onoare. Lista conţine
amprenta a ceea ce respiră oraşul…, ori, mai corect, ceea ce cre-
dem că-l reprezintă, politic, (în prim plan, acesta operând cu
notorietatea şi mai puţin cu onoarea, disputată partizan!) spiri-
tual,cultural-sportiv, economic, în perspectivă istorică, spre
avantajul imediatului şi fără evaluarea a ceea ce va urma.
Perioada post comunistă îşi are reprezentanţii, plătiţi o viaţă pen-
tru ateism şi noile valori ale realismului-socialist; biserica este

abundent reprezentată, uitându-se toate com-
promisurile făcute o vreme; sportivi comuni,
strălucind efemer prin vreo performanţă
deosebită îşi au parte de nostalgia noastră
după… vremea lui Stalin (eram evident mai
tineri şi nu ne dureau şalele!); oamenii cărţii -
ori în legătură cu cartea! - sunt cei mai mulţi,
oare nu prea mulţi? , unii fiind proveniţi, prin
reciclare, din sistemul de propagandă vechi pe
care îl mai sărbătoresc şi acum, prin anumite
recuperări publice! (într-o reacţie târzie, oare
de ce?, societate românească, ieşită din som-
nul hipnotic al fostelor propagande, îşi amin-
teşte de torţionari şi îi vrea după gratii, atunci
cum rămâne cu cei ce ne convingeau că aşa
trebuia să fie şi nici acum nu recunosc faptul
greşelilor? Cum să deosebeşti, într-o lume
aproape comună, valoarea autentică, onoarea
unor personalităţi marcante, de meteoriţii care

au ars odată cu … căderea? În cazul personalităţii remarcabile,
consemnată şi în „Râmnicu Vâlcea, Mică Enciclopedie”, Ed.
Anton Pann, 2002, pag.174-175, notorietatea omului polivalent,
mare patriot, cu eficacitatea inginerească remarcabilă, lăsată în
lucruri durabile, se armonizează fericit şi dă ideii de cetăţean de
onoare legitimitate şi exemplu de promovare legitimă. 

În acest spirit l-am înţeles pe consilierul Gh.Ioniţă, care ştie
bine că onoarea nu are legătură cu notorietatea unui moment tre-
cător şi cu atât mai mult cu nefastul trecut istoric, încă nelustrat
moral, în mod credibil. În ceea ce priveşte decizia pentru Ioan
Şahinian, nu l-am înţeles, pentru că în acest caz se realiza un
exemplu de cum trebuie, fără parti pris politic şi confirma con-
tribuţia subtilă a acestui om, pentru oraşul său. Aminteam cu
ocazia decernării, în puţinele cuvinte (după laudatio-ul consis-
tent, prezentat de Emilian Frâncu!), energia din casele fiecăruia,
instantanee, graţie salbelor de hidrocentrale a căror investiţie a
coordonat-o; apa de la Brădişor, din spatele barajului, ostoind
setea noastră; curgerea cuminte de vreo 40 de ani a Oltului, pen-
tru liniştea oraşului care l-a onorat. Toate acestea ne sunt, şi ne
vor mai fi  posibile, pentru că banul, public şi atunci, era chiver-
nisit bine şi lucrările nu se făceau de mântuială, lucruri datorate,
în mare măsură, omului Ioan Şahinian.

Cu multă recunoştinţă, mulţumim Consiliului Municipal şi
Primăriei Râmnicului, pentru titlul de cetăţean de onoare confe-
rit unui om care ne-a onorat o viaţă şi acum la cei 80 de ani ne
faceţi părtaşi la o recunoaştere publică, unică în felul ei.

Mihai SPORIŞ

IOAN ŞAHINIAN

PR. NICOLAE STATE-BURLUŞI A BINECUVÂNTAT MAGAZINUL ŞI
NOUA LEGĂTORIE, DE CARTE, DE LÂNGĂ FORUMUL CULTURAL

În 14 11 13 membrii Forumului Cultural al Râmnicului au
asistat la magazinul SC MADASTA SRL al doamnei

Maria Amza, de lângă Biserica Cuvioasa Paraschiva şi Forumul
Cultural, la o slujbă de binecuvântare a magazinului de haine şi
nou înfiinţatei legătorii de carte religioasă. Au participat, pe
lângă cei numiţi mai sus, şi preoţii profesori, din Bucureşti, Ion
Buga-scriitor şi Mihai Căţoi. După slujbă, Nicolae State Burluşi
s-a referit la zădărnicia omului în lume, citându-l pe Arsenie

Boca-care spunea că « zadarnică-i trecerea noastră pe pământ »,
şi a continuat cunoscutul nostru preot şi cărturar…dacă nu zidim
întru Dumnezeu (la cartea religioasă se referea domnia sa), prin
cuvântul scris! A completat preotul  Ion Buga, spunând: « aşa
cum hainele acestea, din stânga mea, îmbracă fiinţa noastră
pământească, tot aşa cuvintele Domnului, lumina noastră, cartea
religioasă, îmbracă trupul nostru în drumul său către ceruri !...
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Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu

Cornel Soare
director Sano Vita

La agapa de la Forumul Cultural al Râmnicului, un
coleg a intuit perfect caracterul sărbătoritului.

Acest coleg s-a referit la necesarul, de astăzi, de normal-
itate, reliefând, că personalitatea sărbătoritului, Gheorghe
Pantelimon, este una care se încadrează cel mai bine în
această situaţie...sugerând că societatea noastră, de astfel
de personalităţi duce lipsă (Mihai Sporiş)...

Gheorghe Pantelimon s-a născut pe 24 noiembrie
1943 în satul Cremenari, din comuna Galicea, judeţul
Vâlcea. Părinţii săi, Ileana şi Constantin, i-au insuflat
dragostea pentru carte şi învăţătură, pentru a se realiza în
viaţă, iar învăţătorul Dumitru Tomulescu, un dascăl
adevărat, l-a iniţiat în tainele cunoaşterii, i-a cultivat
dorinţa de autodepăşire. 

După cursurile primare a urmat gimnaziul şi liceul la Şcoala
Medie „Nicolae Bălcescu”, astăzi Colegiul Naţional „Alexandru
Lahovary”, pe care le-a finalizat în anul 1961. În 1966 a absolvit
Facultatea de Geologie-Geografie din cadrul Universităţii
Bucureşti, fiind declarat diplomat universitar. A debutat în
învăţământ în martie 1967, ca profesor de geografie la Şcoala
Gimnazială Olanu din fostul raion Drăgăşani. 

Dorinţa lui cea mai arzătoare a fost să se stabilească în
municipiul Râmnicu Vâlcea. Aici a învăţat, a trăit şi a activat 53

de ani, între 1954 - 1961 şi 1968 - 2007, când s-
a pensionat şi locuieşte tot aici.

Toată cariera sa profesională a fost dedicată
învăţământului, educaţiei şi culturii. Atât înainte
cât şi după 1989 a deţinut funcţii de răspundere
pe linie profesională, administrativă şi politică. 

A coordonat activitatea din domeniul
educaţiei şi a învăţământului, în cadrul
organizaţiilor de copii şi tineret care funcţionau
la nivel judeţean, a îndrumat preocupările
Inspectoratului Şcolar. După anul 1990 a predat,
efectiv, geografia la Şcoala Gimnazială nr. 10
Râmnicu Vâlcea, unde a îndeplinit timp de cinci

ani funcţia de director şi director adjunct. În perioada 2001 - 2007
a fost coordonatorul Programului Internaţional Eco-Şcoala, şi
coordonator zonal pentru unităţiile de învăţământ din Oltenia.

În anul 2003 Şcoala nr. 10 a fost distinsă cu Steagul Verde, un
simbol internaţional al educaţiei pentru mediul înconjurător şi a
primit statutul de Eco Şcoală. 

Este cunoscut ca profesor cu vocaţie, ecologist şi publicist,
fiind membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Din
anul 2003 activează în Forumul Cultural al Râmnicului, iar din
2007 în Asociaţia Seniorilor, fiind membru fondator şi

vicepreşedinte. 
A publicat foarte multe articole pe teme de învăţământ,

ştiinţifice, educative, culturale.
Pentru activitatea desfăşurată i s-au conferit numeroase premii,

distincţii, titluri, ordine, medalii, diplome de onoare, de excelenţă
şi aniversare. În anul 1979 a primit titlul de „profesor evidenţiat”.

Gh Pantelimon este persoana din Forumul Cultural, dar şi din
Asociaţia Seniorilor cu cea mai intensă participare, constantă şi
durabilă, în publicistica culturală, vâlceană: „Povestea vorbei”,
„Povestea vorbii 21”, „Culturavâlceană”, „Cultura Ars Mundi”,
„Seniorii”, „Forum V”, „Forum 10”, dar şi în publicaţiile cotidi-
ene... Este principala persoană din gruparea FCR care luptă şi
reuşeşte să menţină coeziunea (în ultimul timp, destul de şubredă)
între membrii  acesteia...Acelaşi echilibru, şi coeziune, îl
manifestă şi în cadrul Asociaţiei Seniorilor.

Gama de subiecte pe care Gh Pantelimon o desfăşoară în pun-
blicistica sa este din ce în ce mai variată, întinzându-se de la ecolo-
gia mediului până la cea de cronică a evenimentului cultural la
care participă, şi, atenţie, pe care nu de puţine ori îl organizează...

Gh Pantelimon are o viaţă de familie frumoasă, sănătoasă, care
îi dă puterea de a face cu uşurinţă faţă inerentelor greutăţi din
viaţă, şi care îi dă putere şi speranţă... 

La împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani a fost sărbătorit de
familie, de prieteni, de colegii din Forumul Cultural şi din
Asociaţia Seniorilor. 

La mulţi ani!                                              P. Cickirdan

VALORI ESTEICE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ VECHE

Literatura română veche a fost cercetată amănunţit la
sfârşitul secolului al XlX –lea şi începutul secolului al XX

lea, când s-a aplecat asupra acestui aspect marele nostru învăţat
Nicolae Iorga, în primele două volume ale monumentalei sale
Istorii a Literaturii româneşti, cel dintâi cu titlul Istoria literaturii
religioase a românilor până la 1688, apărut în 1904 şi al doilea cu
titlul Istoria literaturii române în secolul al XVlll –lea. Epoca lui
Dimitrie Cantemir. Epoca lui Chesarie de Râmnic, apărut în 1901.
Apoi despre literatura română veche au întreprins cercetări între
alţii, Sextil Puşcariu – Istoria literaturii române. Epoca veche,
Sibiu, 1920, Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi, l-
lll, Bucureşti 1940-1945, tratând acest aspect numai până la
Dimitrie Cantemir şi Al. Piru, Literatura română veche, Bucureşti,
1961 şi alţii.

Ceea ce a caracterizat literatura română veche, dintru începu-
turile ei, a fost manifestarea ei de natură religioasă : prin puternice
influenţe bizantine, curentul isihast, imnurile călugărului Filotei
din vremea lui Mircea cel Mare. Trebuie să menţionăm că această
literatură a fost precedată de o îndelungată activitate de traducere
a cărţilor bisericeşti. Limba traducerilor cărţilor religioase s-a
făcut din ce în ce cu mai multă grijă de oameni instruiţi şi de cele
mai multe ori înzestraţi cu talent, ceea ce a jucat un rol foarte
important în procesul de cristalizare a normelor limbii literare.

Un exemplul în acest sens este mitropolitul Dosoftei care prin
Psalmii săi are meritul de a fi găsit mereu corespondenţe exacte,
fericite echivalente metaforice, exprimate în stilul poeziei popu-
lare. Nuanţele umilinţei psalmilor (zilele se sfârşesc ca fumul, pie-
lea se lipeşte de os ; sunt asemenea pelicanului din pustiu, bufniţei
dintre ruine şi păsări singuratice de pe acoperiş ; pâinea mea e
cenuşă, băutura cu lacrimi ; zilele-mi se lungesc ca umbra şi mă
usuc ca iarba) se transmit în ritmul unei elegii care seamănă uimi-
tor cu o doină românească de jale ; 

« Că-mi trec zilele ca fumul/ Oasele mi-s răci ca scrumul/ Ca
neşte iarbă tăiată/ Mi-este inima săcată…/ De suspinuri şi de jeale/
Mi-am lipitu-mi os de piale… »

Fluenţa versificaţiei a făcut ca patru din psalmii lui Dosoftei să
fie asimilaţi de folclor sub forma colindelor, cântate la sărbătorile
de Naşterea Domnului. Psalmii lui Dosoftei au avut un profund
ecou mai târziu în opera lui Alexandru Macedonski şi apoi în cea
a lui Tudor Arghezi.

O altă bijuterie a literaturii religioase vechi sunt Didahiile,

mitropolitului Antim Ivireanul, care prin arta oratorică se apropie
mai curând de elocinţa sacră a lui Bossuet, Bourdaloue şi
Massillon, deoarece nu se rezumă numai la exegeza textelor
biblice ci face şi un comentariu de înaltă ţinută etică a stărilor
social-politice contemporane. Literatura lui Antim nu este o
creaţie de imaginaţie, dar în discursurile lui reflecţiile lirice nime-
resc imagini de o veritabilă poezie ca în fragmentul următor:
« Lumea aceasta este ca o mare ce se tulbură, întru care niciodată
n-au oamenii odihnă, nici linişte corăbiile, între valuri sunt
împărăţiile, crăiile, domniile şi oraşele, mulţimea norodului, poli-
tiile, supuşii, bogaţii şi săracii, cei mari şi cei mici sunt cei ce
călătoresc şi se află în nevoie. Vânturile cele mari ce umflă marea
sunt nevoile cele ce ne supără totdeauna, valurile ce luptă cu cora-
bia sunt nenorocirile care se întâmplă în toate zilele : norii ce
negresc văzduhul, fulgerile ce orbesc ochii, tunetele ce
înfricoşează toată inima vitează sunt întâmplările cele de multe
feluri, neaşteptate pagube, înfricoşerile vrăjmaşilor, supărările,
necazurile ce ne vin de la cei dinafară, jafurile, robiile, dările cele
grele şi nesuferite… »

Al doilea aspect pe care îl sesizăm în literatura română veche
este acela al istoriografiei. În letopiseţe, cronici, anale se găsesc
primele naraţiuni, caracterizări şi portrete, reflecţii, primele
exerciţii de compunere în limba vie a poporului. În acest domeniu
am aminti despre întâii noştri prozatori, precum Grigore Ureche,
Miron Costin, Ion Neculce, Radu Popescu.

Grigore Ureche este un narator fără podoabe retorice, sobru,
precis, laconic. Mulţi scriitori de mai târziu s-au inspirat din opera
lui : Constantin Negruzzi în nuvela Alexandru Lăpuşneanu, Vaile
Alecsandri în drama Despot-Vodă, Delavrancea în drama Apus de
soare, Mihail Sadoveanu în Viaţa lui Ştefan cel Mare, Fraţii Jderi,
Şoimii şi Nicoară Potcoavă. Ureche a fost asemănat nu fără temei
cu istoricul latin Tacitus.

Miron Costin a fost un povestitor evoluat, cunoscător al pro-
cedeelor naraţiunii istorice. El se distinge prin claritate, precizie şi
naturaleţe.

Ion Neculce este un evocator autentic al trecutului, iar ironia
domină expunerea sa. Portretele lui Neculce realizează o imagine
sugestivă a personajului sub raport fizic şi moral. El are continua-
tori pe Costache Negruzzi şi Anton Pann şi mai ales pe Ion
Creangă care-şi presară proza memorialistică cu tot felul de zicale
şi proverbe.

Cronicarii munteni, de obicei sunt anonimi, sunt mai puţin

individualizaţi ca cei din Moldova însă îi caracterizează : pole-
mica, pamfletul etc.

Letopiseţul cantacuzinesc cuprinde multe blesteme la adresa
ucigaşilor postelnicului Constantin Cantacuzino : « Că, adevăr,
cum nu poate face din mărăcine strugure şi din rug smochine aşa
nu să poate face din neamul rău, bun : ci din varza cea rea ce-i zic
morococean, au ieşit fie-său şi mai morocean el…Sămânţa acestor
nelegiuiţi şi îndrăciţi s-ar cădea, ce ar fi parte bărbătească să se
scopească ca să nu mai răsară muştar şi ardei, ci să se topească şi
să se concenească »..

Letopiseţul Bălenilor usucă la rândul său familia apusă a
Cantacuzinilor, urcarea pe tron a lui Şerban Cantacuzino fiind
prezentată ca un început de furtună.

Letopiseţul brâncovenesc denigrază pe Ştefan Cantacuzino,
uzurpatorul tronului lui Constantin Brâncoveanu.

Cel mai acid dintre cronicarii munteni a fost Radu Popescu
căruia i s-a atribuit şi Letopiseţul Bălenilor şi Cronica
brâncovenească. Stilul acestor pamflete a fost valorificat în litera-
tura română de către Eliade Rădulescu, N. D. Cocea, Tudor
Arghezii şi alţii.

Cea de-a treia direcţie a literaturii vechi religioase a dat naştere
eseului şi romanului. Dintre reprezentanţii de seamă a acestui
curent putem aminti pe voievodul Moldovei, apoi mai târziu
consilier intim al ţarului Petru cel Mare, anume Dimitrie Cantemir.
Eseul lui Cantemir, Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea
sau giudeţul sufletului cu trupul, a fost scris în limba greacă şi
română şi este un mic tratat de etică, scris după tehnica dialoguri-
lor platoniene. Romanul Istoria ieroglifică, scris la Constantinopol
în 1705 este o fabulă alegorică cu personaje din lumea animală. El
este creator de idei, filozof şi poet, romancier înzestrat, teolog,
academician berlinez, etnograf încât se poate afirma că reprezintă
o întreagă epocă literară.

Concluzionăm că « literatura veche pentru a fi înţeleasă trebuie
mai întâi iubită » (E. Negrici).

Prof. Maria Magdalena BUDEANU
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