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Mihai SPORIŞ

Î

n mod obişnuit o coloană, privind soarele, ne poate fi ceasornic prin jocul circular al umbrei pe cadranul tuturor
punctelor cardinale. Un trasaj permanent al intensităţii zilei este
proiecţia umbrei coloanei, ca o limbă de întuneric pe cadranul
înierbat din preajmă. Un efect special se obţine prin plasarea
prealabilă a reperului pe cadranul unui loc cu o bună centralizare în raport cu cele preexistente. Privit fiind stâlpul, dinspre
capătul umbrei, în orice moment acesta devine o lumânare palidă roşiatică, pâlpâindă, ieşind, ori intrând în întuneric, la
momentul răsăritului, respectiv la asfinţitul soarelui, ori o torţă
incandescentă în apropierea miezului zilei. În fapt miezul zilei
nici nu mai are umbră, centrul pământului, cu axa coloanei şi
luminătorul cel mare, se află şirag de mărgele pe acelaşi… fir cu
plumb. Cei ce îşi îndreaptă privirea spre cer, rămaşi fără umbrire, îşi pierd imediat vederea. A-L vedea pe Tatăl din cer nu este
posibil oamenilor, pare să ne spună durerea ochilor.
Există un moment, o clipă, când umbrele se ascund şi totul
împrejur este numai lumină dacă ceva, cineva, nu pune între
astru şi observator propria umbră, un alt adevăr despre… lumină. Această incandescenţă, moment central al soarelui pe boltă,
este chiar miezul zilei , este intensitatea maximă a luminii, este
alinierea centrelor. Duhul de foc, de magmă, al Mamei –
Pământ, cu cel al Tatălui – Cer se aliniază cu obsevatorul înlănţuit în acea clipă unică, fără umbră, şi devine participant la o
taină cosmică, cu potrivire precisă, în mişcarea astrelor. Iată o
posibilă aspiraţie omenească această înmărgelare în stâlpul care
aşteaptă clipa iluminării totale ca o topire în întregul tatălui şi o

dizolvare simultană în maternitatea elementară.
Aceasta ar putea să fie provocarea de oriunde de
pe pământ a columnelor, obeliscelor, a turlelor,
turnurilor… Apropierea de cerul dominant şi strălucitor este o aspiraţie ca şi aceea a zborului. Nu
întâmplător multe coloane îşi au în punctul terminus, de sub cer, chiar odihna unei zburării, ori
expresia dorinţei omeneşti în vreun bronz, piatră,
cu numele aspirantului. Numai la miezul unei zile,
fără nori pe cer, stâlpul devine lumânare iar umbra
lui dispare. Totu-i incandescenţă, nicio pasăre nu
se mai observă pe-aproape. Totul s-a topit în aurul
din care pare făcută coloana. Această clipă unică,
una de cumpănă între răsărit şi apus este hotarul
dintre creşterea, tocmai încheiată în punctual cel
mai înalt al cupolei cereşti şi al începutului căderii.
Drumul către răsărit se ascunde treptat, iar apusul
îşi are calea aşternută cu lumină. Trecerea carului
de foc pe bolta cerească, roteşte permanent umbra
stâlpului pe cadranul zilei. La momentul de
cumpănă al zilei, stâlpul, cu reprezenterea omului
observator… este în lumină şi nu poate ascunde
nimic. Este un moment al adevărului căutat. În
momentele premergătoare umbra are trepte de
urcuş în cunoaştere, prin iluminare progresivă, şi
trepte de coborâre, de tezaurizare pentru zestrea
fără sfârşirii.
O pasăre odihnindu-se pe un stâlp funerar
dintr-un ţintirim uitat, cum erau pline de stâlpi cele
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oltene, cândva (vezi Dumitru Bălaşa), putea
să ne sugereze gândul cel vechi al oamenilor
din proiecţia lor sacralizantă a comuniunii lor
cu cosmosul, acea armonie firească şi integratoare, fără de istorie, dar cu imemoriala
prezenţă continuă. Stâlpul este chiar omul cu
ecusonul pe piept, uneori şi cu o poveste
şugubeaţă ca pe la… Săpânţa. Este omul
stând locului, între cer şi pământ, să-şi tragă
sufletul, atâta cât pasărea-duh să se
odihnească înainte de un nou zbor. Atunci
când aşteptarea se prelungeşte, inevitabil
apare… coloana ca un nesfârşit şir cu timpul
rânduit, şi, prin preajmă, în aşteptare, sunt
stoluri întregi de păsări–duh, care aşteaptă…
migraţia spre alte tărâmuri. Încredinţarea
omului locului cu iminenta viaţă de apoi, va
fi lucrat, în mod sigur, anunci când clipei
ieşirii din curgere îi va fi spus odihnă, sau, pe
numele celei ivite din onomatopeea opririi
“ho…!”, hodină, mai sugestivă parcă, decât
repaosul ( mai aproape de metafizică, decât
de magica sacralizare!), cu lucrarea răposării.
Împărtăşim aici constatarea lui Rene Guenon,
privind originea simbolului într-o utilitate a
funcţiei sale rituale. Un semn de trecere, cu
funcţia hotărniciei între istoria ca o poveste
concretă, de timp curgător şi lumea de din-

(continuare în pag.2)
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E

ste un moment important pentru noi, românii, şi nu pot
trece peste câteva aspecte care trebuie să ne dea de gândit şi să ne trezească la realitate.
Luni, 11 noiembrie 2013, Biserica „Toţi Sfinţii” din
Râmnicu-Vâlcea şi-a serbat cel de-al doilea patron şi ocrotitor,
Sfântul Mare Mucenic Mina – făcătorul de minuni. După Sfânta
Liturghie arhierească, oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte
Gherasim – Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu un sobor de
preoţi şi diaconi, începând cu ora 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 din România – Filiala Vâlcea, unii fiind
pătimitori în puşcăriile comuniste, alţii 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”.
Cu toate că evenimentul s-a desfăşurat într-un cadru festiv,
cu un ceremonial militar şi religios organizat de Garnizoana

Râmnicu-Vâlcea şi de Arhiepiscopia Râmnicului, după regulile
oficiale ale Statului Român, spre surprinderea celor prezenţi
instituţiile importante ale statului au tratat evenimentul cu
indiferenţă, singurele 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 fost
prezenţa domnilor Ion Nuică (al cărui tată a avut de suferit în
timpul regimul comunist) şi Cosmin Constantinescu – consilier
municipal. Lipsa de respect dovedită de instituţiile statului, prin
absenţa de la eveniment, nu a fost trecută cu vederea de către
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”.
Nu ne miră indiferenţa aceasta la 24 de ani de la Revoluţia
Română din Decembrie 1989, în care a curs sânge şi au murit
oameni nevinovaţi. În timp ce sute de familii de români îşi plâng
în tăcere morţii, nomenclaturiştii, activiştii şi criminalii regimului totalitar şi ateu sunt protejaţi de instituţiile statului. Unii dintre aceştia activează în continuare în diferite instituţii şi structuri
de importanţă majoră ale statului, alţii sunt oameni de afaceri la
un nivel la care muritorii de rând nu pot visa niciodată. Trebuie
ştiut că un număr important dintre ei sunt cuibăriţi la sânul
călduţ şi protector al partidelor politice. Mulţi, foarte mulţi dintre demnitarii, politrucii şi câinii de pază ai regimului de sorginte
sovietică (maeştri ai crimei, ai torturii fizice şi psihice, ai
dezinformării şi ai şantajului) picură zi de zi, după un plan bine
urzit din umbră, în urechile politicienilor serioşi, a românilor din
toate categoriile sociale minciuni şi răutăţi care au ca scop principal destabilizarea politică şi economică a României. O

Românie făcută vraişte este mediul ce le convine şi le prieşte;
este mediul în care învârtesc sume impresionante de bani, fără a
putea fi identificate şi impozitate. De aici vrajba interminabilă
dintre cei ce ne conduc şi răzbunările la care asistăm
neputincioşi zi de zi; de aici ura şi răutatea ce domină întreaga
societate românească.
Reprezentanţii ultimelor generaţii de nomenclaturişti şi
activişti, de torţionari şi călăi ai regimului de tristă amintire (din
instituţiile Ministerului de Interne – securitate, miliţie, grăniceri;
ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Justiţiei –
judecători, procurori şi cadre ale penitenciarelor de exterminare
a opozanţilor politici), se află printre noi şi se manifestă mizerabil, aşa cum au fost educaţi în laboratoarele regimului totalitar
şi ateu, unii pe faţă, alţii din umbră, iar progeniturile acestora
moştenesc nu numai agoniseala nemeritată a părinţilor, ci şi
metehnele lor, pe care le învaţă în familie şi le pun în practică
pentru a-şi asigura dominaţia şi bunăstarea în continuare. De 24
de ani, fosta „burghezie comunistă”, slugile acesteia (activiştii
de partid) şi dulăii regimului (securitate, miliţie, armată, justiţie)
îşi construiesc viitorul, aşa cum spuneam, sub umbrela mare şi
încăpătoare a partidelor politice şi a noilor instituţii ale statului.
Poliţia, jandarmeria, armata, serviciile secrete, serviciile de
protecţie şi pază a demnitarilor, justiţia etc. sunt infestate masiv
cu viruşii regimului de tristă amintire. Pe mulţi dintre ei îi puteţi
vedea cu prilejul unor lansări de volume scrise de tovarăşi
(confraţi) de-ai lor, în care, în locul adevărului, „îngerii negri” ai
regimului comunist, protejaţi ai regimurilor de după 1989, sunt
prezentaţi ca oameni ai binelui, ca nişte sfinţi în viaţă. Atâta timp
cât aceştia vor exista printre noi, neamul românesc nu va avea
linişte.
Simt că într-un viitor apropiat se va întâmpla ceva în ţara
aceasta.

(continuare în pag.2)

2

CULTURAvâlceană

(urmare din pag.1)

decembrie 2013

ACOLO UNDE...

colo a veşniciei, cu timpul îngheţat, evaporat, uitat, dus în generalitatea repaosului, oricum anulat, speranţă se aşează, fiecărui
trecător.
Celor ce se ivesc pe calea dinspre răsărit li se arată stâlpul cu
umbra lui întreagă până la apus. Au în faţă întreaga istorie scrisă
pe stâlpul de hotar, dar şi scara de lumină, pe toată înălţimea
stâlpului pus spre a fi urcat. Stâlpul îşi are virtutea de ceasornic
pentru trecători. Pentru cei petrecuţi, cu ceasul oprit în apusul
îndepărtat, atunci când vor fi ieşit din curgere, devine locul reîntoarcerii la cele primordiale. Drumul acesta, ca o retrăire a vieţii
pe pământ, ca o judecată la care asişti tăcut, îşi are sentinţa, cu
iertarea celor părăsiţi şi dezlegarea să te aşezi alături de ceilalţi
plecaţi. Pe drumul acesta, al judecăţii, întotdeauna dreaptă (când
se acceptă sentinţa, că despre cei răposaţi trebuie să vorbeşti
numai de bine!), ca o solidaritate a tuturor cu cel plecat, lumea
este… în procesiune. Locul unde se va da pronunţarea, de către
Judecătorul îndrituit, după ce va fi ascultat plângerea omenească
este unul special consacrat. Judecăţile acestea publice, după trei
zile rânduite… cercetării, au loc chiar la miezul zilei. Acolo în
faţa altarului, cu uşile închise, se aduc rugile către divinitate şi
apoi se primeşte încunoştinţarea că toate cele legate de timp vor
fi dezlegate, indiferent de rang, de apartenenţă socială şi că cele
zidite temelie, adăpost sufletului, se vor destructura în cele de
alcătuire. Drumul spre coloana fără de sfârşire, cu legitatea ei
imuabilă are viza de trecere. Simbolul bisericii creştine, cu
funcţia lui rituală, este în afara oricărei îndoieli.
La cumpăna dintre creştere şi descreştere a umbrelor, în
raport cu ceasul unei zilei, ca o comprimare a vieţii, vom fi
observat că pe calea apusului începem să tezaurizăm pentru
lumea de după noi. Ne transferăm, treptat, în simbolica lada de
zestre, evident cu destinaţia spre cei ce ne vor precede. Trecerea
cu vămi, cu despărţirea povestită de… sărutare, dar şi de lada de
zestre, vorbeşte de o separaţie a două lumi. Privită ca un arc de
triumf, ca o trecere eroică, o poartă are în sine, ca un zeu al celor
două frunţi, ambele tărâmuri ca două maluri ale celor două lumi
întrepătrunse prin curgere şi hotărnicite subtil şi inefabil: timpul resorbit în zestre, ca încununare al multor treceri şi curgerea
tocmai iscată, să pună la temelie ultima plecare. Veşnicia îşi ia
în posesie finitul.

(urmare din pag.1)

Timpul mort, circular, îşi întinde trupul şi devine veşnicie, ar
fi spus poetul . O face atunci când toate se vor fi umplut.
Răsăritul ne este ca o naştere, prin care ieşim din tainiţele
materne cu umbra înroşită şi cu o scară de suit la tatăl luminii.
Amiaza mare este cheia bolţii, în care umbra dispare şi tatăl, preţ
de-o clipă unică, ne consacră urmaşi al Lui. Apoi drumul pe
calea apusului, pe care coborâm ca soarele către asfinţit,
responsabilizaţi prin taina cununiei, devenim intermediari ai
Tatălui, să sporim trecerile cu o nouă generare-generaţie.
Începem să punem în lada de zestre pentru semnul trecerii noastre. Ne întindem încet şi totul devine umbră, tăcere, să ne
onorăm aşezarea pe catafalcul, ca un tron al măririi. Ne dăm,
timp închis şi zăvorât în ladă, spre pomenire şi judecată. Ne
lăsăm duşi în şuvoiul viu, pe apa sâmbetii, sfârşit al timpului
nostru, spre dumineca unui nou răsărit, cu contemplaţia întreagă.
Masa, pe care am îngheţat ocolul nostru prin vreme, privind rece
timpul rotund de deasupra, tace. Ascultă larma tânguită, laudele
necontenite, poate pizma potrivnicilor, oricât de ascunsă fiind,
prezentă şi ea. Linişte întreagă, adâncă în trup şi înaltă în cer,
este masa, cu atâta larmă pe lângă.
Pe drumul de zi de la răsărit la apus, au fost puse toate agoniselile de gând şi merindele pentru trup. Apoi când drumul va
fi atins limanul şi oboselile ne-au cuprins vrem să ne întoarcem
acasă. Atunci ne reamintim de mama, de tata, de grădina raiului
şi dăm totul înapoi să le revenim la sân. Ne lăsăm duşi pe calea
cu vămi, hodine ca nişte carantine purificatoare (cum este parastasul la 40 de zile!), dăm zestrea promisă prin testamente
(demult mărturisită şi legiuită de legea omenească!), ne lăsăm în
voia lumii care ştie bine judecata, şi ea, îndatorată, va da de ştire
despre o săvârşire.
Ziua se sfârşeşte când omul îşi va fi umbrit tot drumul, dintru sinele cu cer şi pământ. Atunci marea sa trecere, prin timpul
hărăzit şi personalizat se va fi oprit. Cele primite, vremelnic,
precum un talant dat spre sporire se vor restitui cu dragoste
părinţilor nemuritori. Ritualul întoarcerii îşi are momentele lui
semnificante. Fiecărui moment, pentru memorare şi permanentă
actualizare I se va dedica un semn în înlănţuirea cu un altul să se
poată rosti liturghia înnoitoare. Semnele cu funcţia simbolului
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Simt că minţile luminate ale poporului vor pune piciorul în
prag şi vor stopa mârşăviile acestei haite.
Vreau ca poporul din care mă trag să fie respectat şi dus
acolo unde îi este locul, în rândul popoarelor civilizate ale
Europei şi ale lumii, iar idealul nostru, al celor care dorim acest
lucru, să se împlinească fără vărsare de sânge.

Dumnezeu să-i aibă în paza Sa pe Eroii şi Martirii Neamului,
iar nouă să ne dea înţelepciunea şi puterea de a duce mai departe
moştenirea strămoşilor: credinţa ortodoxă, cultura şi tradiţiile
noastre milenare, o Românie Mare şi sănătoasă.

V

S-PC, Revoluţionar 1989,
lemn de tei - 1990
Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană
Vâlcea, cuvânt rostit sâmbătă, 21 decembrie
2013, la Biserica cu hramul „Înălţarea
Domnului” – Biserica Eroilor Martiri ai
Revoluţiei Române din Decembrie
1989, Troianu, Rm. Vâlcea, cu prilejul
pomenirii eroilor vâlceni căzuţi în
Decembrie 1989)

(Eugen Petrescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul

INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI
PREMIAZĂ EXCELENŢA ÎN ARTĂ
ineri, 20 decembrie 2013, a avut loc la sediul
Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
românii de pretutindeni, festivitatea de premiere a tinerilor
artişti români ale căror lucrări au fost expuse în cadrul
expoziţiei de artă românească din Zajecar, Serbia.
La eveniment au participat: Cristian David, ministru
delegat pentru românii de pretutindeni, Zvetlana
Preoteasa, director general al Institutului, Nicolae Brînzea,
director general adjunct, prof. dr. Radu George Serafim,
preşedinte al Centrului Academic de Studii Hermeneutice
din Bucureşti şi Eugen Terteleac, preşedinte al Asociaţiei
Românilor din Italia.
Artiştii prezenţi au fost premiaţi de către ministrul delegat pentru românii de pretitindeni şi au luat parte la un
scurt moment artistic cu colinde româneşti susţinut de
interpreta de muzică tradiţională, Lia Lungu.
Cu această ocazie, Cristian David a ţinut un discurs
participanţilor şi a reiterat importanţa pe care Institutul o

capătă în monumente puterea vie a iconicului şi forţa pornirii unui nou şuvoi.
Ritualul cu mărturisirea momentelor are
în el taina şi măreţia omenească, vorbind
despre iubirea lui Dumnezeu pentru fiii
Lui, oamenii.
Credem în revelaţia lui Constantin
Brâncuşi, ales de Creator să slujească oamenilor, atunci când va fi rânduit elementele
component ale Ansamblului monumental
“Calea Eroilor”. Întregul ansamblu este ca
un nod divin care semnifică sfinţenia locului, prin consacrarea lui. Cele puse împreună
şi legate cu taina gândului artistului, vorbesc
în limbajul simţirii şi al celor cuminecate
demult despre relaţia cu divinitatea, pe
înţelesul tuturor, profani şi iniţiaţi. Istoria cu
povestea ei, prezentul la care participi şi
cele ce vor veni, dau timpului o finitudine
în orizontul cu limite al persoanei. Lucrul
acesta fiind valabil doar în drumul la
vedere de la Răsărit către Apus. În lumea
de dincolo, ascunsă, inculcată în simbol,
în care veşnicia nu mai are ceasornic, ceea
ce pare nesfârşire este o altă viaţă de-a
împreună cu întregul. Spre această lume
se accede prin ritualul la care participăm
după ce am ieşit din timp. Întreg ritualul
se desfăşoară pe drumul de la Apus către
Răsărit, pe o cale a … eroilor.
Locul ales la Târgu Jiu, pentru a
potrivi ansamblul în armonia linilor de
forţă planetare se arată la intersecţia unor
fluxuri de curgere. De la nord la sud, pentru crucificarea spaţiului prin intersecţia
cu paralela de 45 de grade, un Jiu emblematic

acordă culturii româneşti: “Prin organizarea unor astfel de
expoziţii de artă românească în comunităţile de români,
Institutul reafirmă indentitatea culturală şi spirituală a
poporului român. Arta, singura care trece dincolo de
graniţe, îi aduce mai aproape pe români oriunde s-ar afla.”
Evenimentul a încheiat seria activităţilor si proiectelor
pe care Institutul le-a organizat de-a lungul anului 2013 şi

care au fost dedicate comunităţilor de români din jurul
graniţelor ţării.

Departamentul de Comunicare
Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de
Pretutindeni
Ministerul Afacerilor Externe
Telefon 004 021 310 26 98
Fax 004 021 310 15 36
E-mail office@hurmuzachi.com
www.hurmuzachi.com
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EDITURA BETA ŞI EMIL LUNGEANU LA
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ VÂLCEA

B

Eliza Roha

George Roha

Ion Soare

Emil Lungeanu

iblioteca Judeţeană, Editura „beta” şi invitaţii ei au organizat pe 07 11 13 o interesantă lansare de carte, în care
s-au produs nu mai puţin de patru autori: Eliza Roha, Emil
Lungeanu, Aureliu Goci şi Gabrirela Banu. A moderat, ca de
fiecare dată când Editura „beta” a venit la Râmnicu Vâlcea,
cunoscutul editor de carte, George Roha.
George Roha: ...Maestrul Emil Lungeanu, maestrul Aurel
Goci, dna Gabriela Banu, dna Eliza Roha; domnul Ion
Soare....mai sunt aşa, ca invitaţi ai noştri, domnul Răducanu,
domnul Ion Predescu, domnul Sima, ...sunt mai mulţi, cărora le
mulţumim că au dorit să fie alături de
noi. Am venit cu un scop bine definit,
să prezentăm în faţa dvs ultimile
apariţii editoriale ale editurii „beta”,
dintre care, unele sunt apariţii semnal
şi le vom lansa la târgul Gaudeamus,
altele le lansăm fiindcă au depăşit stadiul acesta, apărând în tiraj. Aş începe
prin a vă prezenta, în primul rând un
invitat de astăzi, domnul Aureliu Goci
care este prezent cu „Poeţi români la
frontiera milenilor”, pe care o va
prezenta Eliza Roha. ... Referitor la
cartea doamnei Gabriela Banu o să-i
dăm din nou cuvântul Elizei Roha.
Apoi domnul Emil Lungeanu va
prezenta cartea lui Constantin Kepita
„Când erau sălbatici caii”... Este rândul Elizei Roha să fie prezentată,
cartea ei, „Teodora”, al cinsprezecelea
roman pe lângă alte patru volume de
eseuri şi povestiri, cu încă câteva cărţi
sub tipar...două volume de teatru...Îl
rugăm pe domnul Emil Lungeanu să
prezente acest roman, domn, care este
şi autorul celor patru cărţi expuse în
faţă şi cu titluri (credem noi, că, şi cu
Aureliu
conţinuturi la fel n.n) atrăgătoare:
Goci
„autori şi cărţi alfa la editura betaOMUL EXOTIC-odiseea literară a
Hanei Bota” (mamă, mamă ce scriitoare e asta n.n), „Jurnalul lui Henry
Wilde”, „Raport la Congresul al XVlea-Rolul criticii şi autocriticii în literatura contemporană-Eliza Roha<<Un Cezar Petrescu feminin>>”,
„Jocul”...
Eliza Roha: Bine v-am găsit mă
bucur că am fost numită să prezint
cartea maestrului Aureliu Goci, „Poeţi
români la frontiera milenilor”, Editura
Niculescu, 2012...despre această carte
eu am scris un mic eseu, în care cuvintele sunt bine aşezate, şi

ca să nu le stric, am să citesc câteva paragrafe, pentru edificarea
dvs: ...erudit de înaltă clasă, aşa cum şi-a dorit, domnul Aureliu
Goci s-a dovedit a deţine pârghiile necesare elaborării unui cod
de judecăţi de valoare, în domeniul literar... Cartea se distinge
prin originalitate în sensul că nu preia cutumele înaintaşilor,
regândeşte şi redimensionează valoarea fiecărei opere literare de
care se ocupă... Şi, despre a doua carte prezentată, iată că eminenta traducătoare de spaniolă şi de portugheză, dna Gabriela
Banu a onorat Editura beta cu publicarea primului său volum de
nuvele intitulat „Tablou cu femei”...Cartea cuprinde trei nuvele:
„Tablou cu femei”, „Defecte minore” şi „Întâlnirea”....
Dumneaiei debutează ca un scriitor deja format. Ca un mare
prozator. Are un condei foarte bun şi ţine în frâu foarte bine
acţiunile din cele trei nuvele. Este cunoscută cititorilor din
România ca traducătoare a unor mari scriitori...Mai mult decât
atât, aşa cum fac marii traducători, avem de a face cu o recreare
a operei literare în limba română...Aş face o analogie cu truda
actorului... Doamna Eliza Roha a recitat mai apoi din cartea de
poezie a lui Constantin Kepita „Când caii erau sălbatici”...
„Oboseală”: „Toţi am venit dintr-un cer albastru/ Într-un turn de
control al fiinţei/ Trece gândul prin corpul sihastru/ împins de
sângele neputinţei...”

SCRIU FIINDCĂ AŞA ÎMI COMANDĂ MUZA
ŞI NU FIINDCĂ VREA CINEVA, CI FIINDCĂ
EXISTĂ CINEVA CARE AŞTEAPTĂ CARTEA!
TREBUIE SĂ EXISTE ACEL CINEVA!

radio; eram în autobuz venind către dvs, şi eu îi ascultam...nu
puteam să-i pricep...Şi să vedeţi ce teste le-au dat...iată unul dintre ele...- Domnişoară, spuneţi-mi ce vârstă aveţi dvs? La care ea
zice scuzaţi-lasă microfonul jos, şi numără pe degete- 19 ani!...
- Şi cum aţi spus că vă cheamă?...- Îîîî ...îîî... - D’şoară v-am
întrebat cum vă cheamă, cum vă numiţi? ... - îî Zina, Zina; Domnişoară vă rog să ne spuneţi, de ce aţi stat atât de mult să ne
spuneţi cum vă cheamă? Iertaţi-mă dar nu mai îmi aminteam
versurile... - Care versuri? - Cine să trăiască? cine să trăiască?
(melodia de la aniversare în care se punctează numele!)...
Indiferent cum luăm anecdota asta, vă asigur că situaţia reală nu
este cu mult departe de aceasta! Eu îi salut pe tinerii prezenţi în
sală şi le mulţumesc că sunt aici! Îi salut şi pe cei care vin la
cenaclul meu, pe aceia care vor fi prezenţi la Craiova la lansarea
pe care o s-o am acolo...Dumneavoastră, cărora mă exprim, nu
puteţi face parte din aceeaşi lume cu cei despre care am povestit!
Trebuie că sunt două lumi paralele, dar noi trebuie să
recunoaştem existenţa amândorura! Literatura nu se poate
adresa numai unor iniţiaţi...Dacă facem literatură iniţiatică e cu
totul altceva...Eu scriu o carte fiindcă aşa îmi vine comanda de
la muză! Pot să stau o sută de ani şi eu tot pe alea le scriu...Când
scriu o carte nu pot să nu mă gândesc la cititori! Eu, cartea asta
nu o scriu pentru mine, o scriu pentru dvs...Atenţie, cineva tot o
s-o citească vreodată! şi ferească sfântul să o citească cine nu
trebuie. În viaţa noastră, vrem să spunem ceva, altcuiva!
neapărat, ceva! O carte poate să construiască o lume, şi unul
scoate pixul, şi poate să o distrugă...De aceea am un respect
deosebit pentru acei cititori, virtuali am să le spun, ... conceptul
de critică ludică este de mult lansat, nu l-am lansat eu... dar cred

Să încercăm să surprindem câte ceva din autoprezentarea pe care şi-a
făcut-o Emil Lungeanu, şi
care ne-a sugerat această
lungă sintagmă...
Emil Lungeanu: ...ei ştiu
foarte bine la ce mă refer eu
acuma. E bine să şi repetăm,
să nu uităm; de ce naiba
scriu, să-mi fac praf viaţa scriind... Nu se poate să şi trăieşti şi să
faci şi literatură mare...există şi un rău şi mai mare decât a ţi-o
face praf...gândiţi-vă că scufundătorii de perle găsesc perlele
numai în stridiile bolnave...şi nu în cele sănătoase! Acolo ei
găsesc aceste sfere, aceste acumulări care pentru ei înseamnă
ceva; pentru mine înseamnă ceva doar dacă-s făcute din
cuvinte... Cam asta e scrisul, care te poate salva sau nu, dacă nu
găsim acolo cuvinte...Am auzit azi o prostie, vorba cuiva, nu e o
ruşine să te naşti prost, ci să mori prost! referindu-se desigur la
fudulia prostiei... Ce tupeu, aud astăzi, poate să aibă tinerii
absolvenţi de ASE...Aud că nici nu se gândesc să aibă vreo
slujbă, chiar în cazul în care nu aşa, strada ar fi plină de oferte
de servici! dacă nu li se oferă minim 1000 de euro pe
lună!...Suntem cu adevărat veniţi de pe altă planetă! suntem
extratereştrii...Ei erau foarte serioşi, nu glumeau, vorbeau la

, manifestul ăsta ludic, la mine este...uite, va avea ecou sugestia
domnului profesor Soare; ...eu nu fac şcoală, ăsta-s eu...sunt
ludic întradevăr, în comentarii, dar nu sunt ludic pentru a face
băşcălie, gratuit; n-am timp de aşa ceva... ludicul ăsta e o
autironie ...
Referindu-se la cartea Elizei Roha, Emil Lungeanu a făcut
apel la literatura specială a autoarei, făcând comparaţie cu o
sintagmă a lui Mallarme, care spunea că „literatura oricărui scriitor, e o literatură!” ...În ce priveşte romanul „Teodora”, Emil
Lungeanu recomanda publicului prezent, chiar dacă nu este acomodat cu literatura de tip romanescă a scriitoarei de faţă...cu cinsprezece romane, şi unele foarte masive, unele construcţii de
factura trilogiei...vaste arhitecturi în ale scrisului...

pcickirdan
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nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electrica ICPE-CA deruleaza, în calitate
de partener, proiectul ”Promovarea Finanţării Inovarii în
Sud-Estul Europei- PROFIS”.
Proiectul face parte din cadrul Programului de
Cooperare Transnaţionala din Sud Estul Europei şi este
cofinanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European
pentru Dezvoltare Regionala.
PROFIS se desfăşoară pe o perioada de 2 ani,
începând din ianuarie 2013 pana în decembrie 2014 şi

strange în componenţa sa parteneri din Ungaria, Slovacia,
Italia, Slovenia, Austria, Croatia, Bosnia si Herzegovina,
Serbia.
Obiectivul proiectului îl reprezintă cresterea
capacităţii agenţilor publici şi privaţi de a furniza servicii
pentru a duce ideile inovative către investitorii privaţi.
Grupul ţinta al proiectului este format din persoane
care doresc să devină antreprenori sau antreprenori la
început de drum care nu au reuşit încă să găsească
finanţare pentru afacerea proprie. În aceeaţi măsura,

PROFIS se adresează şi inventatorilor care urmaresc să-şi
dezvolte o afacere pe baza ideilor inovatoare.
Detalii suplimentare despre proiect se pot obtine de la
directorul de proiect Ion Ivan, Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPECA, Splaiul Unirii 313, sector 3, Bucuresti, telefon
021.346.82.97,
fax
021.346.82.99,
e-mail:
ion.ivan@icpe-ca.ro şi la adresa de internet www.profisproject.eu.

VLĂDEŞTI COLŢ DE RAI

Biroul de Presa ICPE-CA

Primarul Sorin Ghiţă
cu gândul la activitatea de inventică din
Hervil 1981-1988
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GÂNDURI PE MARGINEA UNEI LANSĂRI DE CARTE, RATATĂ!
Motto:

S

ă nu creadă dumnealor cei dinainte şi de după 89, prezenţi
în presa şi cultura locală, vâlceană, că întratât s-a spurcat
viaţa culturală în această capitală de judeţ, încât să fie o mocirlă!
în continuare noi o vom numi latrină, fiindcă mocirla ne pare un
cuvânt frumos: amestec de apă cu tină...
13 12 13, Hotel Alutus, Restaurant.
Lansare de carte: „Tanija-Povestea unei turnătoare la
Securitate”, de Liviu Popescu, Ed. Scrisul Românesc, Craiova,
2013.

Mihaela Mihai

„Tanija – povestea unei turnătoare la securitate” este titlul
ultimei cărţi editate la „Scrisul Românesc", de jurnalistul agerpres, Liviu Popescu.
Tanija este de fapt, după cum defineşte autorul,
personajul dual, cu două dimensiuni antitetice,
aflată în căutarea rostului în viaţă, rostul de a trăi,
de a iubi, de a simţi sau de răni sau umili.
Născută în Galaţi, racolată de Securitatea
Română, în timpul studenţiei ieşene, Tanija vine în
Râmnicu Vâlcea pentru a lucra la Muzeul de
Istorie din localitate. Nu ştim dacă personajul este
real, dar acesta reprezintă o frescă a României de
dinainte şi de după 1989.
„Tanija este personajul definitoriu al unui oraş
rinocerizat, cum este Râmnicu Vâlcea", spune
Liviu Popescu.
Tanija se hotărăşte la apusul carierei să-şi descrie viaţa întrun roman-confesiune, editat în SUA, evident contracost.
Vineri, la ora 17.00, la Hotel Alutus, din Râmnicu Vâlcea,
sociologul Ligia Rizea, jurnalistul Gheorghe Smeoreanu şi dramaturgul Doru Moţoc vor vorbi despre cartea lui Liviu Popescu
(Vocea Vâlcii, Redacţia, 11 12 13).
De la această lansare am rămas cu imaginea unei săli pline
cu oameni politici, cu doi actori care au citit din carte, cu
aprecierile lui Gheorghe Smeureanu şi Doru Moţoc despre
cartea lui Liviu Popescu. Am reţinut intervenţia lui Dragoş
Teodorescu, de la Arhivele Statului, privind actul artistic
desfăşurat în provincie şi care poate rivaliza cu acte similare din
Bucureşti sau alte oraşe…
Dacă ar fi să ne luăm după aceşti povestitori scriitori născuţi
după 1950 şi care vor să se afirme, oricum, în România care i-a
dat pe Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Constantin Lucaci,
Grigore Giugurtu, Constantin Zărnescu, Eugen Barbu, Marin
Preda, Petre Dimitriu, Dan Hăulică şi care au făcut-o în lume
cunoscută şi respectată, fără a mai aminti de marii medici şi
ingineri tehnologi din Construcţiile de Maşini, din Construcţiile
Civile şi Industriale, aeronautice şi navale, ar însemna că societatea românească a fost o latrină naţională, în funcţiune şi
acum, şi în desfăşuraredesfăşurare, iar aceste bijuterii culturale,
parafrazându-l pe Arghezi, au răsărit din „gunoi”…Numai că
poezia este poezie, iar realitatea nu suportă starea de ficţiune.
Păi ce cunoştinţe avem noi despre torţionarii din puşcăriile
anilor cincizeci şi şaizeci sau din Miliţia aceloraşi ani?…
Revenim la aceleaşi imagini televizate, şi care au făcut înconjorul lumii, din 1989, false, care aduceau în prim plan „scule” de
schingiuit oameni, ale Securităţii din Timişoara, care, dacă ar fi
adevărate, ar întrece într-o lugubră celebritate tehnologiile disciplinare din închisoarea de la Guantanamo Bay…
Păi, poate o societate latrinară, cu securişti şi miliţieni
torţionari, care schingiuiesc oameni de ştiinţă şi artişti care au
fost sau nu împotriva regimului (dar cine nu a fost?...la el în casă

DUBLU CLIC!
Mihai SPORIŞ

L

una decembrie, a oricărui an, are în sine dualitatea.
Provocare dilematică, între retrospectivă şi perspectivă,
ca o aducere, faţă în faţă, a ceea ce a fost, cu ceea ce urmează să
fie, scrutate raţional, emoţional, profetic, fantastic, uneori ca pe
nişte basme cu feţi-frumoşi, alteori ca pe nişte tragedii, după
cum Psiheea ne-a fost îngerul de bine, sau de rele păzitor. Un fel
de… bifrons demult prezent în panteonul principiilor cu… paşi
număraţi, pus de Cronos vameş, va fi primit numele de Ianus, pe
vremea când anul începea în Martie şi se încheia după doar zece
luni. Îşi lua pe atunci lumea un răgaz mai mare, să poată face

Liviu Popescu, Doru Moţoc, Ligia Rizea, Gheorghe Smeureanu Dragoş Teodorescu
sau prin cârciumi, de au ţâşnit dintr-o dată, ca rândunelele în Delavrancea, Radu Lupu, Etienne Hajdu, Mircea Eliade, nu au
stradă, în decembrie 1989?), altfel zis, „mocirlă”! cum îi spunea privit cu ură societatea românească…care a avut şi ea, ca orice
unul dintre vorbitori (referindu-se la viaţa literară a Râmnicului) ţară…Securitate! Dar noi vrem premii la Cannes şi la Berlin,
să dea nume cum sunt cele de mai sus ?...Cum este Constantin vrem Premii Nobel! arătând şi exagerând ce-am avut şi a trecut,
Lucaci, singurul român şi sculptor din lume cu un la peste 80 la sută români, fără rană în suflet!...Altfel cum am fi
muzeu personal în Italia, la Paola (Calabria)- atât de fericiţi, astăzi, încât să nu facem nimic, şi să mâncăm
Sanctuarul catolic-sau cu lucrări în
doar cozonac! …şi pâine făcută pe vatră!
Veneţia, la Galeriile „Fucina degli
Angeli”, alături de cei mai mari
De ce aceşti tineri…încep să scrie despre ororile
artişti ai lumii?...şi care a predat
comunismului pe care nu le-au cunoscut direct, nici
carnetul PCR în 1959? şi care a
de la prieteni, nici de la părinţi, când ei cunosc
locuit tot timpul în România, liber
comunismul ăla de familie, pe care îl înjura şi dacă
ca pasărea cerului, şi fără pază, şi
trebuia şi dacă nu trebuia, oricine. Sau îl cunosc din
tot timpul în contact cu
declaraţiile politicienilor de acum, diletanţi, din
ambasadorii Italiei şi ai Franţei?
Gabriel declaraţiile unor foşti deţinuţi politici, unii mai
Sau fratele meu, dirijorul, cu contineri, care-şi trăiesc unica şansă de afirmare,
Popescu înjurându-şi trecutul: actori, doctori, constructori pe
certe oriunde în lume, fără pază,
sau cumnatul meu la fel, Petru
şantierele capitalismului sălbatic, de stat!...
Manzur-directorul Operei Române din Timişoara sau cei mai
mulţi ca noi, prin Europa de Est, la fel, fără pază? şi niciunul din
Tanija, turnătoarea la Secutritate…Oare câte fete-femei cu
cei de mai sus, nepărăsind ţara (nici măcar în intenţie!)? sau, de nume şi fără nume, cu coduri, nu or fi fost la fel în România,
sculptorul Vida Gheza aţi auzit? singurul PCR-ist în interbelic Ungaria, Polonia, Ucraina, Germania de Est… Nici măcar
care a luptat în Spania împotriva naţionaliştilor lui Franco?… Să Pacepa, când pleacă din România, în anul 1978, nu-i pune pe
fie o societate atât de latrinară, încât faptele ei care a curmat listă pe micuţii turnători de mici găinării ştiind că, atunci, aşa
sărăcia în treisprezece ani, după război, să nu mai fie recunos- ceva nu interesa pe nimeni sau era un fenomen de masă. Ştie
cute de următoarele generaţii?…Încât astăzi marile case de film cineva, în alt moment istoric, câţi găinari existau în naţie? La ce
să premieze doar acele pelicule care arată faţetele destul de rare bun sloganul că „toate femeile sunt curve”, din moment ce
cu „ororile comuniste” de parcă numai la noi se făceau avorturi fiecare bărbat a avut în medie cinci - şase femei, iar nevestele şi
nepermise sau se luau anticoncepţionale!...Filmate în alb negru! surorile lor au fost cele mai cinstite? Nu am citit cartea lui Liviu
Ce specialişti!...n-au auzit de Blow Up-ul lui Michelangelo Popescu, dar am fost la lansare, şi nu am auzit un cuvânt despre
Antonioni, regizor, cineast, economist, pictor, sculptor, scriitor Tanija în afară că a fost turnătoare, că Râmnicul nu are cultură şi
(Aoleu, iată că se putea, atâtea meserii, nu doar în Renaştere)!... scriitori; decât că este o mocirlă literară, şi că Liviu Popescu a
Aşa că autorul romanului „Tanija-povestea unei turnătoare la greşit făcând la Râmnicu Vâlcea lansarea cărţii! iar eu m-am
securitate” primii indicaţia să retipărească cartea în una, două cutremurat: care-i menirea creaţiei? Oare libertatea-bucuria
limbi străine şi să o ducă „dincolo” şi va avea succesul asigu- creaţiei-stă numai în mâna celor care fac o facultate, indiferent
rat…ei da, propunere înţeleaptă, dar pe spinarea-în dauna-unui care, şi plătesc intelectuali care să vină şi să-i laude (critici)? A
popor desfiinţat! de către cine? chiar de tinerii săi creatori, ajuns critica mai presus decât creaţia? A fost Adam creator doar
venali, după succes ieftin.
după ce a vrut numai! să mănânce din celălat pom, al nemuririi
(nereuşind fiindcă Dumnezeu l-a izgonit din Rai, tocmai ca să-l
Şi câţi şi mai câţi cetăţeni de mare clasă…Vlasiu, Sabin ferească de acest mare păcat) şi nu a ajuns nemuritor (nemurirea
Bălaşa, copiii muzicieni-genii: Dumitrescu, Tudorel şi Ilinca, şi nu face parte din Creaţie)!?...De ce, atunci, acest teatru ieftin al
părinţiilor lor: Ion şi Gheorghe Dumitrescu; Henry Coandă, nu! intelectualilor vâlceni, majoritatea oameni de presă (ştiţi şi de
pe oamenii de ştiinţă şi marii tehnologi, nu-i mai ce!) să vină şi să interzică celor mai mulţi să citească, să creeze,
amintim!...Chirnoagă, Emil Bota, Toma Caragiu, Bibanul nos- să fie numai ei beneficiarii acestei libertăţi-bucurii de consumatru, Cornel Vulpe…şi cei din filmele noastre cumpărate de RFG tori de artă!...păi sunt ei consumatori? toţi aceşti profesionişti cu
şi regizate de Sergiu Nicolaescu; Florin Piersic, Stela Popescu, tinichele sociale agăţate de coadă? pot fi ei consumatori, fără a
C. Tănase …
fi fost, cândva, producători? …Mai curată, şi onestă, ni s-a părut
Să fie atât de latrinară această societate românească de până părerea tânărului nostru compatriot, Dragoş Teodorescu, cum
la 1989 încât să nu se recunoască că regimul comunist a pus în arătam la început, că această libertate-bucurie, a creaţiei, trebuie
mâna copilului român, de ţăran, şublerul şi micrometrul, şi a să fie a oricui, şi că monopolul în artă este o prostie…
reuşit să-l apropie de german? Să facă din nou avioane şi să fie Conchidem şi noi, sigur că este o prostie!căci nu pot exista genii,
printre primii la construcţia de armament şi de nave? Ţărani cul- oameni excepţionali, dacă nu există o masă din care aceştia să se
tivatori şi reparatori de Dacii între două curse cu carul de boi? ridice, iar concurenţa între artişti (« râca între artişti », cum
Păcat că vechiul regim, dar aşa a fost educat de … nu l-a obligat spunea un document de la Bruxelles) este softul din care răsare
pe ţăran să-şi facă closete cu rost şi să aibă apă, şi canal!...Până chiar arta! Dar râcă să fie, şi nu fariseism !...
şi H.Coandă, Sergiu Celibidache, Constantin Silvestri, Cella
Simion PETRE

bilanţuri şi planuri de viitor. Fiecare
perioadă de trecere are, se pare, judecata
a ceea ce a fost şi speranţa a ceea ce
urmează.
Ne legitimăm trecutul, ca pe o recomandare a credibilităţii personale, atunci
când batem la poarta nouă. Uneori o
facem în scris, pentru că… scripta
manent! Nu ne este suficientă vorba - de
la păţania lui Faust avem nevoie de obligatoriul document semnat, dacă s-ar
putea chiar cu pecetea semnului unic, a
sângelui! – şi atunci se pune de-o
mărturie publică, uneori, numita lansare
de carte. Aceste evenimente vorbesc mai

mereu, din păcate, despre prietenii, ciracii, colegii, rudele celui ce s-a spovedit déjà în carte şi
trebuie să o mai facă şi cu… martori. Am
senzaţia că cei prezenţi la lansări sunt acolo să
afle despre ce este vorba în cartea pe care nu au
timp să o mai citească. Ce este interesant la
aceste momente, foarte importante pentru truditul scriitor (aici nu vorbim de ce?, şi… cum?,
spune autorul, ci de resursele investite, de tot
felul, să ne fie pe plac şi să-i dăm o minimă
dovadă de respect pentru munca lui!), este că
apar oameni cu notorietate (Valoarea şi onoarea
sunt altceva! Foarte rar, chiar întâmplător prietene cu podiumul, care dă o mai bună vizibilitate!), care ne-o şi spun: n-am citit-o, dar sigur

CULTURAvâlceană

decembrie 2013

umane. Eroii pozitivi luptă să îndrepte lumea şi
chiar reuşesc. Ştefan, eroul din titlu, exponent al
vremilor, mai noi, se dă pe brazdă, după multe
derapaje şi cartea vieţii Ilenei (autorul fiindu-i
sufleurul şi conştiinţa!), are un sfârşit fericit! Un
cadou de Crăciun, vorbind despre o naştere, o
creştere frumoasă, într-o lume care, inexorabil, se
schimbă, se lărgeşte, dar care nu ne opreşte să trăim
normal, să iubim, să sperăm. Există şi aici
Sistemul, însă viaţa, darul cel mare primit, este
peste tot şi toate. Salutăm această perspectivă a
ierarhiilor pentru vârsta înţelepciunii din preajma
nepoţilor. Coperta cu ochiul albastru, pe fundalul
senin, purtând în iris o incandescentă inimă poate
să-ţi fie răsplata care contează, din partea cuiva
care vede lumea cu sinceritatea tuturor naivităţilor.
N-ai decât să te minunezi, cu mâinile-n
şolduri, că doar primeşti ceea ce ai
semănat cândva, Marine, vorbele tale
bune, de bine!
“Tanija…” ne atrage atenţia, din
titlu, despre ce este vorba. Momentul
ales pentru… poveste? Comentabil!
Personajul principal este Securitatea,
adică instrumentul unei anume
conştiinţe, fiica ascunsă de ochii lumii, dar cu toate
simţurile aţintite. Tatăl ei? Sistemul! Acela despre
care vorbeşte perioada povestită, pentru că dintotdeauna a existat un tată Sistem, o fiică Inchiziţie, alta,
mai guralivă: Propaganda şi câţi alţi fii devotaţi!
Povestea apare, venită în plutire pe un val concentrat
asupra unui… ţap ispăşitor. Ca să ascundem
Sistemul, postcomunist, încă remanent pe plaiurile
mioritice, ne facem că nu-l mai vedem şi aducem în prim plan
uneltele, fără mecanismul de comandă (aici mă adresez inginerului Liviu Popescu!). Curentul este acelaşi care a scos la vedere
câinii de pază ai puşcăriilor politice, în timp ce dresorii (parte
dintre ei!) dresează şi acum, şefii dresorilor care au dat legi,
după regula constituţională a neîntinărilor, sunt bine, sănătoşi!
Despre Sistem au mai scris şi alţii, începând cu Goethe, ba unii,
mai moderni, precum Aldous Huxley îl proiectează în… viitor,
citatul déjà G.Orwell ne vorbeşte explicit despre fiinţa lui:
Partidul unic, cel ce-n poetica lui G.Lesnea… era-n toate cele ce
sunt, demiurgic, fără Dumnezeu, se-nţelege! Securitatea, fiică
bună, credincioasă, în regula tuturor statelor lumii, lucrează cu
informaţia corectă pentru stăpânul ei. Atunci când tatăl ei este
trădat şi ea este denigrată că îşi făcea misia, încearcă să spună
adevărurile ascunse, să contracareze minciunile trădătorilor, nu
puţinii profitori de azi. Pe acest câmp minat apare revolta inginerului care s-a făcut om de presă şi scriitor să ne dezvăluie,
picant, o lume ascunsă, în care nu poate intra decât cu
imaginaţia, că altfel nu prea ştim cum. Trecutul ne poate fi
povestit, iar apoi scriitorul, cu talentul său, să-l împacheteze, cu
stil, spre a ne fi dat… pentru ce? Aici, dincolo de tema comună,
opera artistică, şi ea cu modelele ei din literatura universală, ar
putea să ne suscite un anume interes, mai ales că autorul s-a
expus şi prin alte lucrări şi este recomandat de un Mihai Cimpoi,

Niki Ursei

Mihai Sporiş şi Marin Bulugea

de un Dumitru Velea.
Coperta Ligiei Rizea imaginează un naufragiu. Propaganda
nudă, de sub talpa… musculoasă a puterii de deasupra dă de
ştire: “scapă cine poate!” Unii sunt scăpaţi, pierduţi chiar de sistemul care se debarasează de balast. Cum să-ţi poţi scoate, din
propria conştiinţă otrăvită, trecutul? Foarte simplu! Îl rescriem,
ca o spovedanie, apoi ne asumăm viaţa şi tâlhari descoperindune, ne mântuim chiar pe crucea de pe Golgota, cu ultimul tren.
Coperta are chiar un catarg ca o cruce cu coroanele ca nişte plase
în care toată viaţa ne va fi fost pusă-n cârcă. Desfăşurarea
poveştii este ca o înşiruire de tablouri pictate de Toulouse
Lautrec prin lupanarele lumii, pe alocuri şi câte o imagine de-a
lui Goya. Mirosul promiscuităţii, al valpurgiei moderne, excesul
sexualităţii, caricaturizat în “ceva de aur”, cloaca universală, ca
un iad cu bolgiile lui, caricaturizează o realitate ca un Infern,
actualizând pe Dante de mână cu Vergiliu prin infernul altei
viziuni despre lume. Trădarea, vânzarea, crima, toate pentru
celebrii arginţi sunt lucruri comune. Soluţia salvării vine
parcă din Dostoievschi, unde Rascolnicov, din “Crimă şi
pedeapsă”, ajutat de Sonia îşi înfrânge demonul supraomului. Câtă luptă în Faust II pentru sufletul eruditului doctor!
Îşi va găsi alinarea în lumea de dincolo, lângă o Margareta,
ajutat de forţele binelui, aşa cum le consacră etica
pământeană a Sistemului… de serviciu peste oamenii, din ce
în ce mai planetari.
Aisbergul lui Liviu Popescu, se mai topeşte pe alocuri,
scoţându-ne din propriile noastre ascunderi, nume de personaje, uşor schilodite, dar recognoscibile, uneori funcţiile
ocupate, că doar vorbeam de copiii sistemului,
şi astfel iată-ne implicaţi în poveste. Istoria
comună, scrisă de cotidian, în mod sigur mult
prea caldă să poată fi veridică, are o
formidabilă putere de contaminare afectivă. De
aici se naşte un imbold special să descifrezi,
alt… păienjeniş al autorului, altă dedublare a
lumii ascunse, ca în nişte fabule… de protecţie.
Trăim teatrul cu măştile lui, prea prezent în
vieţile noastre; se spunea şi se mai spune că
pentru binele nostru şi al ţării, un anumit rău
necesar, o anumită strângere de curea, o
anumită generaţie de sacrificiu, sunt datorii
patriotice (într-o anumită măsură, chiar se
poate accepta ideea, corect argumentată!),
acolo unde era invocată siluita ţară, mamă bună
dintotdeauna, pentru Omul-Dumnezeu, cum
s-au arătat toţi dictatorii, arătându-se fraţii noştri
mai mari.
Dublu clik! Spune Liviu Popescu: “viaţa este
în alb, sau în negru! El scrie despre… infernul în
care fiica pusă cerber, acolo, este securitatea.
Este la frământata vârstă a faptei, pune sentinţe,
s-ar lua şi cu Mefisto de brăcinar. Marin Bulugea
contemplă împlinit un paradis, acela al unei vieţi,
de după Ştefan, în care chiar şi damnatul său,
eroul cu numele primului martir, este salvat, pe
lumea aceasta, din posibila cădere în infern.
Unul îşi etichetează povestea cu naufragiul din
care scapă cine poate, celălalt îi salvează pe toţi.
Noi, cei colindaţi într-un Decembrie de poveştile
lor, ne putem aminti şi de fetiţa cu… chibrituri,
apoi de cele care s-au jucat cu focul, prin cărţile
primite. Dar ştim, de mai demult, că o carte are
ecou în cititorul său atunci când acesta are
răbdare să o colinde şi să stea de vorbă cu eroii
săi. Am avut răgazul şi tihna necesare şi … iată!, mulţumesc
autorilor că mi-au pus sub pomul de Crăciun, poveşti despre
naştere, viaţă şi despre arderea… Crăciunului, spre înnoirea
adevărată.

Ion Soare

Zenovia Zamfir

Înainte de Crăciun, la diferenţă de doar o oră, sunt două dări
de seamă, ca nişte spovedanii necesare, literare, evident, în două
locuri diferite, dar la câteva sute de metri distanţă. Între ele…
Biserica “Tuturor Sfinţilor”. Marin Bulugea, un fost reporter al
prezentului în presa vâlceană, azi pensionar dedicat nepoţilor,
ne-a invitat la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul”, la lansarea romanului “Viaţa după Ştefan”, Editura Ofsetcolor, Rm.
Vâlcea, 2013. Locul ales are semnificaţia lui. Autorul se va fi
pensionat din această instituţie pe care o va fi slujit în noua şi
frumoasa ei casă, căreia îi va fi lăsat şi din substanţa vieţii sale.
La Restaurantul Alutus, actualul om de presă, Liviu
Popescu, venit în cotidianul zbuciumat, pe vremea
când Marin Bulugea tocmai se retrăsese, îşi arăta
publicului, altul decât cel de la Biblioteca Judeţeană
(agenda, cu simultaneitatea evenimentelor, va fi
polarizat audienţa şi pe criteriile expuse mai sus, dar
şi prin seducţia actorilor prezentului pentru podiumurile falselor notorietăţi!). La o oră distanţă, adică
la 17 (five o,clock! - Liviu Popescu, având o
fascinaţie pentru englezisme, precum Alecsandri cu
Chiriţoaia lui pentru franţuzisme!). “Tanija - povestea unei
turnătoare la securitate” (tentant titlu pentru a lua de mână un
cititor, interesat de o temă la modă, cu adevăruri incomode,
secrete puse la dospit, puncte de vedere diferite şi confruntări vii
de păreri!) - apărută la Scrisul Românesc, Fundaţia-Editura,
Craiova, 2013, se va prezenta publicului, unde?, dacă nu la
hotel! Să facem vreo conexiune între stăpânul, un fel de Big
Brother, poate aici, chiar Great Sister, cu locaţia?, cu redacţia?,
cu direcţia… sufletelor? Nu este cazul, acolo unde sufletele nu
le aparţin şi apoi, autorul, unul mai rebel decât Mefisto, nu poate
fi scos din… ligia lui, adică un lex culturae, indiscutabil, să-l
poată duce pe urmele eroinei sale, cu viaţa celor din Infernul de
azi, unul clădit pe minciună, banii dracului tartor şi departe de
toţi… sfinţii, dar cu tot soborul lui Scaraoschi.
Am primit, am citit cele două cărţi - una înainte, şi cealaltă,
imediat după eveniment – ca pe două rescrieri ale trecutului,
unul special, după posibilităţile rememorării lui. Dar, invocând
pe Orwell, nu contează! Putem rescrie după cum ne pricepem.
Realitatea descifrată, ficţiunea, cu travestiri şi accente, ne stau la
dispoziţie. Povestea cu personajele, în care autorul intervine,
personaj principal, coafat, cu manichiură într-un experiment
al… cum se vede femininul dinspre sexul tare, respiră o realitate
trăită şi inventată, care are adevărul nostru despre acea lume,
indus cu accente şi uneori sentinţe, uneori rescriindu-se, pe
nemestecate, o viaţă a lumii din care am făcut parte. Doar faţă
de acest adevăr, lansat în dezbatere publică, putem avea
observaţii, implicând, evident pe cel ce-l asumă, autorul însuşi.
Cunoaştem apriori că adevărul oficial este unul aproximativ şi
legitimat de lege, impus de Sistem. Contextul nostru critic este
demult anticipat. “Cartea de istorie zice că viaţa dinainte de
Revoluţie era cu totul altfel decât este acum, că era cea mai
cruntă exploatare, nedreptate, sărăcie – mai cumplit decât ne

putem noi închipui…”, o spune G. Orwell (vezi “O mie nouă
sute optzeci şi patru”, Ed. Polirom, 2012, p.100), mult dinainte
de ceea ce ni s-a întâmplat nouă în 1989, şi contestăm azi numita
Revoluţie, anticonstituţional desigur, deşi concuzia lui Orwell
este… fermă! Ceea ce a urmat unei Revoluţii trebuie să fie mai
binele, că altfel te întrebi de ce ai făcut-o, ori de ce n-ai terminat-o? Din această perspectivă, discursul celor două “reportaje”
despre viaţă, una ca o mărturisire despre… înnoire şi exorcizare,
are dublul clik!
“Viaţa după Ştefan” expune la început provocarea: asumarea
răspunderii pentru o viaţă ce urma să se desfăşoare. Lecţia de
morală este modernă, dincolo de gura lumii, aceea care apără cu
prejudecăţi castitatea. Scrisul este unul cu ritmicitatea, foarte
exersatului reportaj, cândva (ca şi în celelalte romane ale lui
Marin Bulugea!) şi cu răspunsurile care vin raţional la
întrebările abia puse. Suntem într-o lume aşezată cu
profesionişti, oameni care cred în Dumnezeu şi în valorile

CHIOREAN - Asked late

este bine scrisă, că-i cunosc bunica, profesoara de botanică şi
căţelul… ori, am răsfoit-o şi mi-am dat seama că scrie… adânc!
Sunt situaţii când vreun mahăr (numai el ştie prin ce anume
merite!), se ridică şi spune două trei cuvinţele despre autor, care
evident îi datorează enorm, după care nu-l mai poţi opri din laudele de sine şi din toate trăsnăile, pro-domo, cu care copleşeşte
un auditoriu, uneori telespectatorii. Frustrările, narcisismul,
dusu-n derizoriu, cârteala politică îşi găsesc ghiveciul potrivit,
pe timpul omului cumsecade, venit acolo pentru altcineva şi
pentru fapta lui. Pentru cei mulţi, veniţi cu respect pentru autorul apropriat lor, cuvântul lui nea cutare însă… contează, iar de
se află acolo oarece presari şi cameramani, fotografi, de va vorbi
şeful instituţiei (nu contează ce!) momentul este “memorabil!”.
Dar, să nu judecăm noi lumea care îşi are faţa ei, anume, că
în ea ne ducem şi noi traiul, când aliniaţi Fratelui cel Mare, când
cârtind pe la colţuri, ori prin jurnalele noastre intime, cum rămân
şi cărţile scrise, lansate, necitite, necriticate. Generalităţile
expuse mai sus, într-o măsură mai mare, mai mică, se regăsesc
aproape la toate evenimentele cu lansări de carte. Le-am subliniat aici pentru a nu reveni asupra lor, vorbind aici de dublul clic
a două lansări de carte, aproape simultane, ocazionate de
Râmnicu Vâlcea în plină lună a bilanţurilor şi cadourilor:
Decembrie, 2013.
De două ori 13! Este ziua 13-a, a lunii a XII-a şi este anul 13
al mileniului al III-lea, de la naşterea Mântuitorului lumii noi!
Suntem la sfârşitul unei zile lucrătoare, la sfârşitul săptămânii
lucrătoare, azi, de ziua Venerei, devenită peste vreme Sfânta
Vineri. Să credem că trecutul nu poate fi modificat, ori că istoria
nu se poate rescrie? Ne provoca, prin 1949, George Orwell, în
anticipata sa predicţie asupra lumii anului 1984. Lumea poate fi
anticipată în viaţa ei. Profeţii veterotestamentari, apostolii, scriitorii vizionari au scrieri despre viitor. Jurnaliştii mediei, sicronă
curgerii, fotografiază clipa învolburată şi nedecantată şi o dă
nectar proaspăt nemurii noastre prezente, în scena cu cortina larg
deschisă. Sorocul este al privirii înapoi.
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Închinăciune Domnului Poeziei Româneşti
MIHAI EMINESCU
Luceafărul născut acum 164 de ani
Constantin POENARU
15 ianuarie este Ziua Culturii Române, dar ea a fost
sărbătorită ca atare de oamenii din popor cu mult înainte de a fi
proclamată oficial de către politicieni, căci acum s-a născut, în
anul de graţie 1850, cel mai strălucitor luceafăr dintre câte stele
au luminat pe bolta poeziei româneşti.
Omul providenţial al Culturii Române, vajnicul apărător al
Limbii şi Credinţei ortodoxe strămoşeşti, luptătorul fără odihnă
pentru Reîntregirea fiinţei naţionale şi re-întoarcerea la sânul
Maicii România Mare a fraţilor noştri ardeleni de peste munţi –
MIHAI EMINESCU - a trăit şi a murit ca un martir, jertfindu-şi
puţinii ani pentru împlinirea acestor sfinte idealuri.
Pentru toate aceste suferinţe îndurate întru netezirea drumului către fericirea Neamului său, să i ne închinăm cu plecăciune
şi pioasă recunoştinţă.
Iar ca Viitorimea să nu-şi uite rădăcinile şi vlăstarele care au
rodit câte sunt perene într-ale Artei şi Literaturii noastre, să-l
aşezăm pe Eminescu într-un loc public, de vază, unde să poată fi

văzut şi omagiat de toţi cei care l-au citit, îl mai citesc şi îl mai
preţuiesc, ca şi de cei veniţi din toate zările pentru a afla cine a
fost ctitorul şi Domnul Poeziei Româneşti.
Să-i construim aşadar lui Mihai Eminescu, aşa cum se
cuvine, un loc special de închinăciune, aflat într-o agora publică,
în preajma unor monumente semnificative pentru geniul creator

al poporului român, care să atragă milioane de pelerini
din lumea întreagă, care să vină şi să se împărtăşească
din spiritul său îndumnezeit ca dintr-o apă vie şi fără de
moarte.
Iar acest loc, acest aşezământ, care să se numească
Memorialul Mihai Eminescu, după cum propune eminentul filozof şi eminescolog Constantin Barbu, poate
fi chiar o bisericuţă din vecinătatea Catedralei
Neamului. Trupul marelui nostru poet ar trebui
exhumat din mormântul de la Cimitirul Bellu, unde nu
are expunerea publică necesară, şi aşezat într-o raclă de
argint, în vid, precum moaştele sfinţilor, ca să reziste
peste secole.
La racla cu osemintele Domnului Eminescu vor
veni în pelerinaj nu doar oameni din ţară, veniţi să se
închine la Catedrala Neamului, ci şi mii şi mii de turişti
din toate colţurile lumii dornici să viziteze Catedrala şi
Palatul Parlamentului din apropiere.
Lângă Bisericuţa lui Eminescu ar putea fi pusă şi o cruce de
marmură albă, simplă, ca în cimitirele de la ţară, la care să se
închine toţi aceia care nu au timp sau nu ajung să treacă prin faţa
raclei cu osemintele Poetului.
Toţi aceşti pelerini ar putea să afle astfel de Eminescu,
luceafărul literaturii române, să se împărtăşească din Spiritul său
Înalt. S-ar crea astfel un spaţiu spiritual deosebit, unic prin
frumuseţea şi trăirea sa, un loc de reculegere, închinăciune şi
omagiere a Domnului Poeziei Româneşti, un loc sacru, am
spune, care ar da şi mai mare strălucire Catedralei Neamului.

DUMITRU VLĂDUŢ – FRAGMENTARIUM HISPANIC
Constantin ZĂRNESCU

C

ritic, teoretician, istoric literar, fost student filolog al
Almei Mater Napocensis, Dumitru Vlăduţ trăieşte şi
activează la Timişoara, fiind un nume de elită, în domeniul
lingvistic, publicistic, universitar, co-autor al unor compendii şi
dicţionare ale literaturii române contemporane. Variile sale volume: „Teoriile simboliste româneşti” (1987); „Poetici simboliste
în România şi Franţa” (Interferenţe retorico-stilistice) (1999),
„Argumentări critice” (2010), „Noi ipoteze ale literaturii lui Ion
Budai Deleanu” (2011), reprezintă bibliografii importante, în
cadrul disciplinelor umaniste: teoria valorilor, circulaţia
universală a unor mituri şi simboluri, perenitatea (şi originalitatea) unor stiluri artistice.
Volumul recent apărut, la Timişoara, „FRAGMENTARIUM
HISPANIC” (Ed. „Eurostampa”, 2013) cultivă, în mod constant,
această rafinată specializare, întinzându-se, acum, spre o
fascinantă Lume: aceea a Latinităţii şi Romanităţii; beletristica
(poezia, proza, eseul, filosofia); istoria unor spaţii şi civilizaţii
ale marelui spirit hispanic. El reprezintă, odată cu veacul tocmai
scurs XX, cel mai valoros şi influent concurent al Civilizaţiei
anglo-saxone.
„În vreme ce limba engleză aparţine ştiinţei şi tehnologiei,
limba şi cultura spaniolă, dimpotrivă, va căuta să cizeleze persoane, să iniţieze şi formeze oameni, pentru arte şi un nou umanism – o întemeiere, pentru cei de mâine, fiind la fel de
importantă, dacă nu mai mult, cu sora ei anglosaxonă”. Astfel,
hispanitatea a devenit un vast continent (geografic şi cultural),
spaţiu privilegiat al vieţii, educaţiei, lecturii, pentru formarea
generaţiilor tinere. Fiindcă, în chip similar englezei, există, de
secole, o limbă spaniolă-Mamă!; apoi o spaniolă a Americii
Latine şi o alta, a celei de Nord, fiind alături de chineză una din
cele trei cele mai vorbite (utilizate), scrise şi influente limbi ale
planetei.
Dumitru Vlăduţ dedică şapte studii unor exemplare
personalităţi ale poeziei, prozei şi eseului filosofic, aparţinând
hispanităţii: Ortega Y Gasset („Despre substanţa lucrurilor lite-

La naşterea Domnului
VINERI 20 DECEMBRIE 2013, ORA 19.00
SALA “LAHOVARI”, RM. VÂLCEA
CONCERT CORAL DE COLINDE
Corul Academic “EUPHONIA”
Dirijor: Mihail ŞTEFĂNESCU
Solist: Alexandra ŞTEFĂNESCU
În program colinde tradiţionale din repertoriul
românesc şi universal.

rare”); Damas Allonso („O teorie a studiului
poeziei – Traseul său liric”); „Identitate şi
argentinitate” (la Borges Julio Cortazar etc.);
„Limbajul vieţii, artei şi adevărului” şi
„Precaritatea omului contemporan” (închinate concepţiilor şi teoriilor literare ale scriitorului Ernesto Sabato); Carlos Bousono
(„Note la o teorie a simbolurilor”) etc.
Studiul final: „Românitatea într-o interpretare spaniolă” rămâne, indubitabil, cel mai
valoros, din întregul volum. El reprezintă o
re-descoperire şi re-construire originală,
având la bază un caz (şi personaj) unic:
ambasadorul Spaniei, la Bucureşti, în
primăvara anului 1918: diplomatul şi scriitorul Ramon de Bastera. A avut acest intelectual o „revelaţie”?, se întreabă autorul Fragmentarium-ului hispanic, Dumitru Vlăduţ. O intuiţie fulminantă? „Fiindcă, deşi se
afla, ca diplomat, într-un post confortabil, la Roma, el a cerut
superiorilor de la Madrid să fie mutat, acreditat, în România, în
plin război de reîntregire (...). El îşi începe misiunea
diplomatică, la Iaşi, capitală provizorie a României, unde se
retrăsese Curtea Regală, guvernul şi Armata”.
Ambasadorul şi scriitorul Ramon de Bastera a învăţat,
incredibil de repede, limba română; „a cunoscut, dinăuntru,
„alcătuirea noastă românească”; şi a scris cartea sa cea mai
importantă: LA OBRA DE TRAIANO (OPERA ÎMPĂRATULUI
TRAIAN), pe care a publicat-o, la o cunoscută editură, din
Madrid, „Calpe”, în 1921. Volumul a fost recenzat, cronicat şi
tradus, fragmentar, de intelectuali de seamă români, prin timp,
de la N. Iorga şi G. Călinescu, la G. Uscătescu, Vintilă, Al.
Busuioceanu, însă tradusă integral, tocmai în anul 2010, de
Carmen Bulzan, la Ed. „Mica Valahie” (Târgovişte).
OBRA DE TRAIANO, ilustrează şi un gen literar nou, al literaturii sec. XX: reportajul. Ramon de Bastera surprinde
„realităţi fierbinţi” ale sfârşitului „războiului mondial”. În 14
dec. 1918 el descrie, amănunţit, sosirea (şi ceremonia) delegaţiei

Ardealului, în faţa Majestăţii Sale Regele
Ferdinand, în faţa corpului Diplomaţilor şi
Armatei. Concluzia sa e că „realizarea Unităţii
Românilor nu era decât desăvârşirea, după atâtea
veacuri, a întreprinderii Împăratului Traian”. A
fost de faţă, în 1919, şi a surprins inaugurarea
Universităţii Daciei Superioare, la Cluj, alături de
Vasile Pârvan, ţinând (şi) un discurs – „elogiind
minunata vitalitate româească”.
OBRA DE TRAIANO, însumând 322 pagini, a
vorbit, în chip elevat, lumii hispanice; şi a făcut ca
De Bastera să devină membru corespondent al
Academiilor Română şi Spaniolă. Această carte a
„românităţii (şi latinităţii)” noastre a pătruns, iată,
târziu, în bibliografiile şcolare; abia după
Revoluţia din Decembrie.
Contribuţie substanţială, onestă, fără exagerări, ea aparţine
nu doar unui diplomat, ci şi unui prozator-memorialist şi
reporter de război, poet şi istoric al Romanităţii noastre.
Constatările sale, privind „rezistenţa şi continuitatea dacilor, în
stânga Dunării, împotriva popoarelor barbare”; „caracterul dual
– popor fidel Romei, însă şi Bizanţului; „limbă şi naraţiune
occidentală – însă religie orientală (bizantină); o istorie a „costumului – unitară – de la Tisa la Nistru, consemnat încă din vremea romanică”; „cultul faţă de Traian – trasparent şi sub
Domnia Regelui Ferdinand”; „unitatea (geografică) a
pământului românesc”; „cultul transilvănenilor – în sec. XIX,
faţă de neologismele latine” etc.
„Branşe”, „spiţe”, „ramuri” romanice, aparţinând Latinităţii,
limbi-surori (spiritualitate specifică: hispanitate, argentinitate,
italienitate, francofonie, românitate etc.), oferă structura noii
apariţii a criticului şi istoricului literar timişorean, Dumitru
Vlăduţ.
Prin viziunea (sa) de fundal, e un aport privitor la istoria
civilizaţiei de origine latină, temei (şi) al Europei Unite, de azi.
Operă a unui scriitor.
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Interviul anului. Un monah la 75 de ani

VENIAMIN MICLE
ARHIMANDRITUL DE LA MÂNĂSTIREA BISTRIŢA
(I)

V

iaţa noastră culturală în instituţia de cult, mânăstirească, a fost şi este esenţial reprezentativă pentru poporul
român, pentru statul român din totdeauna, dar şi în prezent,
când în această instituţie ordinea şi armonia, respectul pentru
om şi divinitatea sa sunt mai prezente ca oricând. Gradul de
civilizaţie din Mânăstirea ortodoxă, cu mult deasupra, chiar, al
oraşului, prin acesta înţelegând şi legătura continuă cu lumea
laică, fac să vedem-întrezărim, parcă, un viitor mai luminos,
spunem noi, patriei noastre...Aşa şi la Bistriţa, ca şi la
Catedrala din Arhiepiscopia Râmnicului, arta, cultura românească scrisă şi nescrisă sunt mai mult ca oriunde şi oricând
acasă!...Mă refer că în aceste locuri, de reală sacralitate, pictura aparţine, iată, lui Gheorghe Tătărescu, iar pictura de la
Bolniţe nu au asemănare şi, cel puţin asta de la Bistriţa, este din
secolul XVI! că, aici la dumneavoastră aţi avut cea mai veche
tipăritură din Ţara Românească şi că prin munca neobosită, tot
a dumneavoastră, se continuă producţia de carte românească
începută de Macarie...Exegeţii dvs. vor avea mult de lucru! Cine
sunteţi dumneavoastră, Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit
Veniamin Micle?

Charles de Gaulle pentru Teologia ortodoxă română, cu ocazia
vizitei oficiale în România, din aprilie 1968. La 5 decembrie,
acelaşi an, am plecat în Franţa, unde am urmat cursuri de specializare la Facultatea de Teologie Catolică din Strasbourg, între
anii 1968-1971, pregătindu-mi teza de doctorat, intitulată
„Problemele predicii creştine în vremea noastră”, temă recomandată şi aprobată de Consiliul ştiinţific al Institutului
Teologic Universitar din Bucureşti. Pasionat de studiu, m-am
angajat la o muncă intensă de cercetare şi documentare ştiinţifică a lucrării, în bibliotecile Universităţii şi ale oraşului, audiez
diferite cursuri la ambele facultăţi teologice (catolică şi protestantă) din localitate, susţin examenele prevăzute, particip la congrese teologice şi întruniri studenţeşti, vizitez centre renumite de
cultură şi aşezăminte monahale din Franţa, Germania, Italia,
Belgia, Olanda şi Luxembourg. Plecarea mea în străinătate a fost
favorizată de evenimentele cunoscute sub numele de „primăvara
de la Praga”, din 1968, când ţara noastră a manifestat o mare
deschidere spre Occident, şi am beneficiat până în anul 1971, la
adoptarea „tezelor din aprilie”, când toţi studenţii români au fost
chemaţi în ţară.

Originar sunt din Ţara Chioarului, un domeniu care aparţinuse Cetăţii de Piatră, din zona Baia Mare. Strămoşii mei, pe linie
paternă, sunt atestaţi documentar într-o Diplomă regală, emisă
cnezului Giula, conducătorul Cnezatului Mara din Maramureşul
istoric, prin care i se recunoştea în anul 1349 nobilitatea sa
românească, de către Carol Robert de Anjou, rege de origine
franceză, ajuns pe tronul Regatului maghiar. Unul dintre străbunicii mei, nobilul Ioan Micle de Şugatag – membru al gărzii
regale, numită „Sumanele negre” – ridicat la cel mai înalt rang
nobiliar, liber baron sau conte, de regele Matei Corvin al
Ungariei, ca recunoştinţă pentru că i-a salvat viaţa în lupta cu
Ştefan cel Mare al Moldovei, de la Baia, din 1467, s-a stabilit în
Ţara Chioarului, la anul 1477, unde trăiesc şi în vremea noastră
numeroşi urmaşi ai săi. Pe linie maternă, aparţin familiei nobile
Rus, ştiut fiind că descendenţii familiilor nobile se căsătoreau
numai între ei, adică ambii parteneri se cuvenea să fie „de
neam”. În familie, am primit o aleasă educaţie creştinească, în
tradiţia muncii şi a disciplinei, pe care am desăvârşit-o, de la vârsta de 15 ani, în Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia. Din partea
Mănăstirii, am urmat studiile teologice: Seminarul Teologic, la
Cluj; Institutul Teologic de grad Universitar, la Sibiu; cursurile
de doctorat la Institutul Teologic din Bucureşti, pe care le-am
continuat în străinătate: în Franţa, la Facultatea de Teologie
Catolică din Strasbourg, ca bursier al Guvernului francez; în
Israel, la Ierusalim, ca bursier al Statului american, şi în Grecia,
la Muntele Athos, cu întreţinere de către Schitul românesc
Prodromu. Reîntors în ţară, am ocupat diferite funcţii didactice
şi administrative: asistent la Institutul Teologic din Sibiu, profesor la Seminarul Teologic din Craiova şi director la Seminarul
Teologic din Bucureşti. Apoi, preot slujitor la Mănăstirea Cozia,
mare eclesiarh la Catedrala episcopală din Râmnicu Vâlcea, stareţ la Mănăstirea Bistriţa şi preot slujitor la aceeaşi mănăstire,
funcţie din care m-am şi pensionat.

Cei mai mulţi dintre noi nu ştiu cu ce se ocupă Facultatea de
Teologie! Ştiu doar că preoţii cunosc multe, că trebuie să facă
faţă multor provocări în viaţă. În instrucţia publică a cetăţeanului din ţara noastră Biserica, alături de familie şi şcoală, ocupă
un loc important. Dumneavoastră, aţi activat în învăţământul
teologic, ne puteţi oferi mai multe date?

Aţi studiat în Europa de Vest, în Franţa, în anii şaptezeci! Nu
este puţin lucru...Câţi dintre cei dornici, din România, reuşeau
acest lucru? Guvernul de atunci, condus de comunişti trimisese
la specializare foarte mulţi tehnicieni din domeniul economiei
naţionale, din lumea universitară tehnică. Vedem, prin exemplul
dumneavoastră, dar şi al altor preoţi, că statul român se gândea
şi la activitatea religioasă a ţării, modernizarea ei, de ce nu, la
ecumenism. Noi la şcoală învăţam că statul comunist este
ateu!...Era destul de greu să obţi o bursă în străinătate!... Cum
aţi reuşit?
Rectorul Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu,
preot profesor dr. Sofron Vlad, care intenţiona să formeze cadre
noi pentru Institutul pe care îl conducea, mi-a recomandat să
particip la examenul de admitere pentru cursurile de doctorat la
Institutul Teologic din Bucureşti, Secţia Practică, specialitatea
Omiletică şi Catehetică, urmând ca, după absolvire, să candidez
la Catedra respectivă. Astfel, timp de doi ani, între 1966 şi 1968,
am urmat cursurile la zi, susţinând lucrările de seminar şi publicând pe cele prevăzute de regulament; totodată, am promovat
toate examenele, având ca îndrumător pe profesorul diacon dr.
Nicolae Balca. În calitate de doctorand, am obţinut una dintre
cele două burse guvernamentale franceze, oferite de preşedintele

Reîntors în ţară, la 24 august 1971, am fost numit - aşa cum
mi-a adus la cunoştinţă rectorul, preot profesor dr. Ene Branişte
- asistent şi duhovnic la Institutul Teologic din Bucureşti, dar
prin intrigi de culise, ţesute în cercuri mai înalte, am ajuns pro-

Veniamin Micle
în chilia sa...
ştiinţifică!

fesor la Seminarul Teologic Special din Curtea de Argeş. Aici
am activat un an (1971-1972), predând limba franceză şi Tipicul
bisericesc, fiind, în acelaşi timp, şi duhovnicul elevilor. La solicitarea profesorilor de la Institutul Teologic din Sibiu, candidez
şi ocup postul de asistent la Catedra de Omiletică şi Catehetică.
În această calitate, conduc seminariile Catedrei şi cele de Istorie
a Bisericii Universale, predând în completare limbile franceza şi
latina. În acest timp, Patriarhia Română m-a propus, şi delegat,
reprezentant al Institutului Teologic din Sibiu pe lângă Institutul
Ecumenic „Tantur” din Ierusalim - Israel, unde am plecat la 13
februarie 1973.
Iată pentru unii, astăzi, cuvântul magic,”ecumenic”! Ce
scop urmărea
Institutul Ecumenic „Tantur” de la
Ierusalim?...Vedem că astăzi, unii îl consideră demodat, alţii,
din contră, că va avea viitor în secolul XXI.
Această instituţie a luat fiinţă în urma sugestiilor făcute papei
Paul VI de către observatorii necatolici, care au participat la
Conciliul II Vatican, cu scopul de a studia istoria mântuirii pe
plan ecumenic, într-un Institut de cercetări teologice. Locul
„Tantur” a fost ales în anul 1964, cu ocazia întâlnirii dintre papa
Paul VI şi patriarhul ecumenic Athenagoras, fiind situat pe ruta
ce leagă oraşul Ierusalim de Betleem. Institutul este total independent şi a fost construit cu ajutorul fondurilor private, fiind
conceput ca un centru de cercetări inter-universitare, inter-confesionale şi internaţionale, unde teologii au posibilitatea să-şi
continue cercetările personale, dar şi să participe la seminarii de
cercetări comune. Aici am continuat definitivarea cercetărilor

privind Teza mea de doctorat şi am participat la întrunirile teologice prevăzute de Regulamentul Institutului; am vizitat locurile istorice din Ţara Sfântă, în compania marilor personalităţi
aflate la această instituţie cu profil ecumenic, având ghizi pe cei
mai renumiţi profesori de la Universitatea ebraică din Ierusalim,
specialişti în arheologia biblică. Temperament calm, m-am
bucurat de aprecierea tuturor membrilor Institutului, unii cunoscându-mă din perioada studiilor de doctorat din Franţa; în aceste
împrejurări, mi s-a oferit bursă de studii pentru o perioadă de un
an, cu posibilitatea de prelungire; mi s-a propus să studiez în
Grecia, pentru o perioadă de trei ani; am fost solicitat să particip
la o excursie documentară în Spania; mi s-a sponsorizat o excursie la Muntele Sinai.
În activitatea mea de inginer la Fabrica de Avioane, dar mai
ales şef de proiectare în industria de mecanică fină departamentul de hidraulică am avut multe contacte cu străinii din occidentul şi estul Europei. Mereu m-am simţit puternic şi am fost onorat. Cei de la fosta fabrică de aviaţie a Germaniei lui Hitler, din
Chemnitz, în 1985 mare combinat hidraulic, mi-au propus să
rămân în fabrică la ei, cu acordul statului român...Eram prea
legat de familie, pădurea vâlceană şi...Oltul meu!
Dumneavoastră din ce cauză n-aţi rămas acolo, dacă vi se oferise atâtea ocazii rare, mai ales pentru epoca respectivă?
Înainte de a pleca la Institutul din Ierusalim, mitropolitul
Nicolae Mladin al Ardealului, mi-a propus să rămân în ţară, spunându-mi că: „Intenţionez să te promovez, dacă vor ăştia, episcop vicar la Arhiepiscopia Sibiului, în locul episcopului Visarion
Răşinăreanu”, care urma să plece titular la Episcopia Aradului.
Ştiind care sunt relaţiile mele cu „ăştia”, mi-am făcut rapid un
proces de conştiinţă şi am stăruit să plec. La insistenţele mele,
mitropolitul Nicolae acceptă plecarea mea cu înţelegerea că,
dacă se va ivi ocazia, mă va chema telefonic. Între timp, cei interesaţi, care aveau relaţii cu „ăştia”, „lucrau”. La chemarea
mitropolitului, din 7 iunie, revin în ţară. A doua zi, intru în
audienţă la patriarhul Justinian Marina care mă întâmpină cu
vestea neaşteptată, zicând: „Veniamine, eşti prelucrat! Ştiu că
sunt intrigi; nu te descuraja, că şi eu am avut parte de ele toată
viaţa”. Aceste cuvinte au fost pentru mine mai valoroase decât
laudele pe care mi le-ar fi putut aduce colegii mei, delatori către
Departamentul Cultelor. Prin ele, mi-am dat seama că, deşi
ponegrit şi înjosit, patriarhul nu şi-a schimbat impresia despre
mine. Nu mi-a făcut nici un reproş, deşi avea dreptul în calitate
de Părinte suprem şi responsabil de prestigiul Ortodoxiei româneşti în lume. Dimpotrivă, m-a încurajat, că şi acestea se vor
risipi, fiind convins de adevăr. Totodată, m-a prevenit că voi fi
chemat la Departamentul Cultelor, pentru clarificări, spunândumi că, „încă ei nu şi-au dat avizul, care dintre voi doi să fiţi aleşi
la Sibiu”. Era vorba de mine şi de arhim. Emilian Birdaş.
Acest Departament era un fel de minister? Cum s-a desfăşurat audienţa la Departamentul Cultelor?
La Departamentul Cultelor, unde am fost primit de vicepreşedintele Gheorghe Nenciu, au avut loc discuţii dure; sunt acuzat
de activitate antiguvernamentală, antipatriotică şi antiortodoxă.
Revoltat de gravitatea acuzaţiilor, ameninţ că voi da în judecată
pe acuzatori, dar mi s-a replicat ironic: „Fii cuminte, că tot tu
pierzi!”. Abia în clipa aceea am avut revelaţia lumii în care trăiesc! Însă, ca prin miracol, sufletul mi-a fost învăluit într-o pace
divină, care îmi va ajuta în restul vieţii să privesc totul cu detaşarea înţeleaptă a monahului.
Funcţia de episcop vicar a ocupat-o cel care a „lucrat”, fiind
ajutat şi de alţii, iar eu am fost transferat la Seminarul Teologic
Mofleni-Craiova, cu justificarea Departamentului Cultelor, ca
„să nu fie pierdut pentru Ortodoxie într-un centru ca Sibiul, unde
sunt mai multe confesiuni creştine”. Numit profesor de limbi
moderne: franceza, engleza şi rusa, pe parcurs am mai predat
Filozofia, Logica, Ecumenismul şi Istoria religiilor, fiind permanent şi diriginte. Timpul liber l-am folosit studiului, publicând în
numeroase reviste de specialitate, iar ca apreciere mi s-a acordat
rangul de „Protosinghel”, la 22 martie 1975, de către mitropolitul Teoctist al Olteniei.
Din ceea ce am citit în cărţile dumneavoastră, autobiografice, din ceea ce spuneţi, ştim că aţi funcţionat la Seminarul
Teologic din Craiova, apoi aţi fost promovat, din nou, fiind
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numit director al Seminarului Teologic din Bucureşti; cum a fost
sau cum s-a procedat la trecerea de la Craiova la Bucureşti?Eu,
de exemplu, nu am acceptat, în 1979, să plec de la Fabrica de
Avioane Craiova la Institutul Naţional de Creaţie Tehnico
Ştiinţifică din Bucureşti, condus, la secţia de matematică de Zoe
Ceauşescu, şi cu o dotare excepţională!...Cercetarea adevărată
era la Craiova!
Am fost remarcat de patriarhul Justin Moisescu. În perioada
1-20 august 1977 au avut loc cursuri de îndrumare metodologică, ţinute la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ. La
finalul cursurilor, s-a organizat o serbare, fiind delegat să susţin
eu cuvântul festiv, ocazionat de 23 august. Au fost prezenţi
patriarhul Iustin, preşedintele Departamentului Cultelor Ion
Roşianu, episcopii din Moldova, stareţii mănăstirilor, protopopii, preoţi şi profesorii cursişti. În timp ce rosteam discursul,
vedeam că patriarhul era foarte atent, iar la un moment dat a zis
ceva episcopului vicar Adrian Hriţcu de la Iaşi. La final, am primit felicitări călduroase. Printre cursanţi era şi preotul Gheorghe
Calciu-Dumitresa, care mi-a spus că în viaţa sa n-a reuşit să
asculte un cuvânt festiv de 23 august, însă acesta l-a captivat,
prin modul inteligent cum am abordat problema. Episcopul vicar
Adrian a venit la mine, m-a felicitat şi mi-a comunicat că patriarhul Iustin mă cheamă în audienţă pe 25 august. Prezentat în
audienţă, patriarhul Iustin m-a întrebat ce perspective am la
Craiova, ce îmi oferă Teoctist? I-am spus că postul de eclesiarh
la Catedrală. A replicat indignat: „Ce-i aia?”. Mi-a spus că intenţionează să aducă la Centrul patriarhal câţiva călugări cărturari,
menţionând pe arhimandriţii Vartolomeu Anania şi Chesarie
Gheorghescu, şi că s-a gândit şi la mine, că a auzit lucruri frumoase în domeniul cultural, profesoral şi gospodăresc; mi-a
enumerat sectoarele unde are nevoie de oameni: învăţământul
universitar, seminarial şi administraţie. Eu, îndrăgostit de învăţământ, şi fiind obişnuit cu programa seminarială, am optat pentru Seminar. A zis franc: „Bine! La 1 septembrie vei prelua
direcţiunea Seminarului Teologic”.
Numirea se făcea tot cu acordul Departamentului Cultelor. În
acest scop, patriarhul Justin s-a consultat cu vicepreşedintele
Gheorghe Nenciu, omul partidului, zicând: „Aş vrea să-l numesc
pe Veniamin director, aveţi ceva împotrivă? Sunteţi de acord?”.
El zice: „Da, vai de mine, n-am nimic împotrivă!”. La replica
patriarhului: „Dar ştiţi că el a avut nişte probleme la Ierusalim..
.”, Nenciu a răspuns: „E nevinovat băiatul!”. Deci, ei ştiau foarte
bine cine-i vinovat, cine-i nevinovat, dar foloseau aceste acuze
în interese personale şi de partid. Oarecum, mie mi-a convenit
afirmaţia lui Nenciu „E nevinovat băiatul!”, pentru că, orişicum,
e o afirmaţie spusă de unul care chiar ştia cum stau lucrurile. Iată
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cum se ruinau şi se promovau oamenii! În calitate de director,
din punct de vedere administrativ, am supravegheat lucrările de
restaurare a clădirilor Seminarului, grav avariate la cutremurul
din 4 martie 1977, unde aduc contribuţii personale la compartimentarea spaţiilor interioare, creând condiţii mai bune procesului de învăţământ şi sistemului administrativ; amenajez apartament pentru director, cu mobilierul necesar; achiziţionez pentru
Biblioteca Seminarului aproximativ 4000 volume, oferite de
profesorul Octavian Ghibu, fiul marelui pedagog Onisifor
Ghibu. La catedră, predau Omiletica la anul IV. Ca recunoştinţă,
Sfântul Sinod m-a ridicat la înaltul rang de „Arhimandrit”.
Mânăstirea Bistriţa,
vedere din interior

Vorbiţi de nume de oameni şi fapte de o valoare inestimabilă.
Potrivit pregătirii şi activităţii desfăşurate în cadrul Bisericii,
cum de nu aţi fost promovat în ierarhia superioară?
Au fost mai multe încercări de promovare, dar toate au eşuat.
Prima a fost la Sibiu, în anul 1973, când mitropolitul Mladin a
intenţionat să mă numească episcop vicar al Arhiepiscopiei.
Contracandidatul avea relaţii cu „ăştia”, dintre care, unul era
rudenie cu un coleg al meu de la Ierusalim. Prin acesta i s-au
cerut reclamaţii negative la adresa mea, de unde au rezultat acuzele pe care mi le-a comunicat Gheorghe Nenciu, de „activitate
antiguvernamentală, antipatriotică şi antiortodoxă”, pe care tot
el le-a negat, după ce şi-au rezolvat problema.
În anul 1978, când eram directorul Seminarului Teologic din
Bucureşti, patriarhul Justin Moisescu a intenţionat să mă
numească episcop al Eparhiei Buzăului. În acest scop, episcopul
Antonie Plămădeală, secretarul Sfântului Sinod, mi-a cerut un
memoriu de activitate, informându-mă că este vorba de promovarea respectivă. Memoriul a fost prezentat în şedinţa Sfântului
Sinod, dar Antonie a protestat, aşa cum mi-a comunicat Prea
Sfinţitul Roman Ialomiţeanul; argumentul său: „Eu slugăresc de
ani de zile, iar Veniamin, din simplu arhimandrit şi mult mai
tânăr, să fie ridicat la rangul de episcop eparhiot!”. Patriarhul a

LA SERVA PADRONA, DE PERGOLESI,
LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

S

pectacolul din 11 12 13, de la Biblioteca Judeţeană, holul
central, cu opera în două acte „La Serva Padrona”, de
Giovanni Battista Pergolesi (1719-1736) aduce în peisajul vâlcean atmosfera intimă-de salon-specifică sfârşitului de baroc
italian, unul modern, anunţând clasicismul prin limpezimea
acompaniamentului orchestral, şi nu ca un succes al operei buffe
italiene, aşa cum hotărâseră judecătorii „Certei bufonilor” în
1752, la Paris, reprezentaţi de Jean Jacques Rousseau, în dauna
mai tinerilor Lully şi Rameau, care susţinuseră, în această
După spectacol, Sanda Constantinescu
gâlceavă, opera tragică franceză. Deşi a trăit douăzeci şi şase de
mulţumind artiştilor şi...publicului
ani, Pergolesi, a reuşit în timpul său exagerat de scurt, să scrie
cantate şi oratorii, dar, curios, să dăinuie în timp prin „La Serva impresionează aprioric, parcă, şi ne redă un Uberto (celibatarul
Padrona”.... Invers consideraţiilor „Enciclopediştilor” francezi, bătrân şi bogat din „La Serva Padrona”), mobil, vioi, iritat de
din 1752, La Serva Padrona nu este o operă buffă, curată, fiind tinereţea Serpinei, căreia, spre sfârşit îi va satisface plăcerile, cea
evidentă lipsa de fast! şi cum spuneam mai sus, ea premearge mai mare fiind aceea prin care Serpina devine stăpâna
gospodăriei mofturosului aristrocrat...Ideea operei lui Pergolesi
clasicului.
Spectacolul de la Biblioteca judeţeană, cu opera lui senină şi de actualitate, străbătând optimist şi în
Pergolesi, unul foarte reuşit şi adaptat condiţiilor reale, aduce în spirit de sinceritate, iată, este mai actuală ca
oricând, şi se sprijină pe sunet
faţa publicului vâlcean o atitudine de excepţie, asiatică,
Teodora Ţepeş,
melodios şi ritm alert. Vocea
specifică sfârşitului de secol XX, în care artiştii
pian
lui Fang Shuang este
japonezi, coreeni, şi mai ales în ultima perioadă,
alunecoasă, oscilează între
chinezi! încep să se instruiască-specializeze în cultura
clase, dar permanent este
europeană, prin aceasta, dând un nou impuls dezvoltării
egală în tensiune-vibraţie, ca
culturale progresiste din ţările lor!
şi în timbrul uşor nazal al
Artiştii asiatici sunt la ora actuală, în Europa, printre
operei franceze, ea, reuşind
cei mai performeri! Aşa l-am urmărit-văzut şi pe bariformidabil
în
culoarea
tonul de coloratură specială, Fang Shuang, chinez, o voce care a
sunat cristalin în acustica de sub cupolă, o voce care foarte bine chineză, inconfundabilă!... la sfârşitul concertului, Fang Shuang
poate fi considerată a fi a unui tenor forte. Noi, românii, am avut, interpretează un cântec popular chinez, unul de mare sensibiliîn trecut, un tenor asemănător, putând să treacă oricând la clasa tate, care ne arată că premiile internaţionale câştigate de solist în
de bariton, în persoana lui Cornel Stavru care părea de neînlocuit timpul şi după absolvirea Universităţii de Muzică Bucureşti, nu
în rolul lui Cavaradossi din opera „Tosca”, de Puccini... Fang sânt întâmplătoare...Ceva asemănător am auzit doar în opera „Le
Shuang reuşeşte un impuls de trăire imediată, vocea sa Rossignol”, de Igor Stravinsky, un timbru la fel de plăcut, şi
apropiat, ca în rolul pescarului chinez...

ARS
cedat, ca să nu fie tulburare între „sinodali”, hotărând că arhimandriţii să treacă mai întâi prin treapta de arhiereu, apoi să fie
numiţi eparhioţi. Totuşi, patriarhul, fiind un om foarte deschis şi
apreciindu-mi caracterul şi activitatea, m-a sfătuit: „Veniamine,
intră în legătură cu „ăştia”, că fără ei nu te pot face episcop”. Eu,
neconcepând să devin o unealtă la discreţia nimănui, i-am replicat: „Dacă şeful Bisericii Ortodoxe Române nu mă poate face
episcop, mie nu-mi trebuie arhierie”. Cuvinte sincere, dar dure,
care l-au nemulţumit pe patriarh; el a spus unor ierarhi, care miau comunicat, că „Veniamin mi-a vorbit necuviincios”.
În cursul anului 1979, mitropolitul Mladin a încercat din nou
să mă numească episcop vicar la Sibiu. În acest scop, a înaintat
un memoriu către Sfântul Sinod. La şedinţa sinodală, mitropolitul aştepta să se discute problema. Când patriarhul a declarat
închise lucrările Sinodului, mitropolitul Mladin s-a ridicat,
amintind că are şi el un memoriu, care doreşte să fie discutat.
Patriarhul a replicat: „N-ai renunţat odată, ce mai vrei?”. Ce se
întâmplase? Plămădeală, în calitate de secretar sinodal a aplicat
o apostilă pe memoriu, prin care se renunţa la numirea mea, şi a
prezentat mai multe documente să le semneze mitropolitul; el nu
a citit hârtiile, ci a semnat tot ce i s-a dat. Astfel, renunţarea a
fost validă! Întâmplarea mi-a relatat-o însuşi mitropolitul
Mladin, care mi-a arătat o adresă prin care i se comunică aprobarea Sfântului Sinod de retragere a memoriului. A fost ultimul
act „meritoriu” săvârşit de Plămădeală înainte de a fi ales episcop la Buzău, care a avut loc la 9 decembrie 1979.
Acestea sunt cele mai elocvente; apoi au urmat şi altele, mai
puţin interesante.
Mai menţionez că, prin anii 90, când am început să public
cărţi la Imprimeria „Coresi” din Bucureşti, directorul Instituţiei
era foarte încântat de activitatea mea culturală şi, fiind în relaţii
apropiate cu patriarhul Teoctist, i-a sugerat ideea să mă promoveze în ierarhia superioară. Răspunsul şocant al patriarhului:
„Nu eu numesc ierarhi!”, l-a descumpănit pe director, care mi-a
relatat cu indignare întâmplarea nefericită cu Preafericitul.
Să înţelegem că numirile ierarhilor nu se fac de către
Sinodul Bisericii?
Aşa ar rezulta din afirmaţiile superiorilor, care cunosc bine
realităţile bisericeşti. Eu nu pot decât să relatez cele ce mi s-au
întâmplat mie.
Ceea ce ne cucereşte la fenomenul chinez, specific
dezvoltării materiale furibunde, că, în acest caz, se confirmă teoria că nu putem discuta despre artă în afara unei baze materiale
care să o susţină...De aceea chinezii au dat startul noii
construcţii-dezvoltări-a Chinei după tehnologie central şi vest
europeană, americană, şi mai apoi au îndrumat artele către cultura, la fel, central şi vest europeană...aşa, cum nu facem noi,
acum, în nesfârşita noastră reformă, în care am dezvoltat artele
după te miri cine şi ce, desfiinţând continuu baza materială, la
fel ca şi în educaţie!
În rolul Serpinei, am admirat-o pe talentata soprană, şi ea de
forţă, Maria Ungheanu, un rol care i-a venit ca o mănuşă în
exploatarea calităţilor vocale proprii, masterandă la
Universitatea de Muzică din Bucureşti. S-a mişcat foarte bine în
spaţiul ad hoc, ales, având o prestaţie actoricească de excepţie,
fără de care opera barocă nu poate exista: cântând, mimând,
vorbint în tempoul celor două mişcări obligatorii, ciclice:
repede-lent! recitativele, alternând cu ariile!
Ne-a plăcut şi prestaţia pianistei Teodora Ţepeş, studentă în
anul II la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, care, în
cele două mişcări solistice de după terminarea spectacolului, a
adus sub cupola Bibliotecii, beneficiile şi bucuria barocului
înfloritor, cel care a stat la baza înfloririi întreagii lumi a muzicii
aflate sub instanţa Bisericii Catolice.
Un cuvânt despre jocul de figuraţie pe
extradă, şi profund, de organizare şi
desfăşurare scenică, ascuns, se cuvine
să spunem despre Rodica Bunea,
actriţă şi regizor, absolventă a
Facultăţii de Actorie din cadrul
Universităţii Hyperion, şi interpretând
Maria Ungheanu, Fang
Shuang şi Rodica Bunea rolul lui Vespone, joc inspirat şi inovativ, aduncând pe „scena” Bibliotecii
un mod de comunicare reuşit, folosind posterele scrise, cu
propoziţii şi fraze în limba română culese din textele
interpreţilor (limba italiană în cântec şi limba română în dialog).
Tânăra actriţă, la sfârşit, şi-a arătat şi calităţile vocale, demonstrând că actorul modern, actorul valoros, trebuie! să le ştie precum preotul ortodox, pe toate!
pcickirdan
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a exact un an de la înscrierea ceramicii de Horezu in lista
Patrimoniului cultural imaterial UNESCO, o nouă

organizaţiei europene de către ministerele de resort din tarile
fondatoare. În România, documentele Grupării Europene au fost
avizate favorabil de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Culturii şi
Autoritatea Naţională pentru Turism din cadrul Ministerului

9

european al Regiunilor şi Oraşelor de la Atena, din 7 - 8 martie
2014. Tot în 2014, se va desfăşura Adunarea Generala a GECT,
care va reuni delegaţiile naţionale ale membrilor fondatori, cu o
reprezentare egală de cinci membri cu drept de vot din partea
fiecărei ţări participante.
GECT “Oraşele Ceramicii” şi-a propus patru teme principale

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A CENTRELOR DE CERAMICĂ POPULARĂ,
MEMBRĂ FONDATOARE A GRUPĂRII EUROPENE DE COOPERARE
TERITORIALĂ “ORAŞELE CERAMICII”
realizare deosebită, de mare importanţă pentru cultura
românească şi europeana s-a concretizat în intervalul 2-3
decembrie 2013 la Barcelona, Spania. Astfel, la sediul Fundaţiei
Artesania Catalunya, una dintre cele mai importante organizaţii
responsabile de conservarea si promovarea artelor tradiţionale
din Spania, s-a desfăşurat ceremonia semnării documentelor
constitutive ale Grupării Europene de Cooperare Teritorială
“Oraşele Ceramicii”, structură europeană care reuneşte
organizaţiile naţionale ale centrelor ceramicii din Italia, Franţa,
Spania si România. Evenimentul a reunit preşedinţii
organizaţiilor din statele membre fondatoare, respectiv Antoine
di Ciaccio (Franţa), Isabel Sanchez Ruiz (Spania), Ilie Fârtat
(România) şi Claudio Gheller (Italia), care, au semnat într-un
cadru festiv documentele oficiale. Ei au fost asistaţi de directorii
tehnici ai organizaţiilor naţionale: Charles Fillit (Franţa), Oriol
Calvo (Spania), Eugen Săvulescu (România) şi Giuseppe Olmeti
(Italia). De asemenea, a participat dl. Jose Antonio Moreno
Andreo, reprezentant al oraşului Totana din provincia Murcia,
Spania, care reprezintă autoritatea de control economico-financiar al organizaţiei nou constituite.
Această realizare, de maximă importanţă la nivel naţional şi
european, a fost posibilă prin eforturile conjugate ale
organizaţiilor fondatoare, întinsă pe o perioada de patru ani, care
a necesitat un amplu proces de corelare a obiectivelor specifice;
negociere a structurilor de coordonare ale GECT şi o acţiune
complexă de avizare a documentelor constitutive ale

de acţiune: dezvoltare economică, turism şi dezvoltare culturală,
educaţie în spiritul dezvoltării durabile şi conservarea, dezvoltarea şi promovarea patrimoniului naţional, european şi mondial, care vor fi abordate in cadrul unor proiecte finanţate de
Uniunea Europeană şi programele naţionale.
Gruparea Europeana de Cooperare Teritoriala “Oraşele
Ceramicii” beneficiază de avantajul că, este una dintre puţinele
organizaţii de acest tip la nivel European care are un caracter
tematic, în acest caz ceramica, existând un interes deosebit de
dezvoltare a acestei direcţii din partea Uniunii Europene, fapt
susţinut de diversitatea de programe abordabile care sunt preconizate pentru perioada de programare 2014-2020.
Economiei. Toate aceste demersuri la nivel naţional au fost realizate de Primăria oraşului Horezu, membru fondator al
Asociaţiei Române a Localităţilor Centre de Ceramică Populară
a cărei preşedinţie este asigurată de dl. Ilie Fârtat, Primarul
oraşului Horezu.
Noua structură europeană, GECT “Oraşele Ceramicii”, va
începe să funcţioneze în ianuarie 2014 şi va beneficia de o
prezentare publică la Bruxelles, cu ocazia Conferinţei
Comitetului Regiunilor cu tema “Cultura, creativitate şi rolul
regiunilor şi oraşelor din Europa”, care se va desfăşura în intervalul 29-30 ianuarie 2014, eveniment în cadrul căruia se
realizează evaluarea pe termen mediu a Strategiei Europa 2020
care va fi prezentată în cadrul lucrărilor celui de-al 6-lea Summit

Referindu-se la eveniment, domnul primar, Ilie Fârtat, ne-a
spus: „Ţinând cont de importanţa acestei realizări, este momentul ca, Asociaţia Română a Localităţilor Centre de Ceramică
Populară, să fie susţinută de organismele judeţene şi naţionale în
dezvoltarea activităţilor pe care şi-i le propun, pentru a reuşi să
obţină o eficienţă maximă a acestei oportunităţi de prim rang,
activarea ca membru fondator cu drepturi depline în cadrul noii
structuri europene a ceramicii”.
Pentru relaţii suplimentare, persoană de contact: domnul
Fârtat Ilie – Primarul oraşului Horezu,
tel. 0250.860.190 sau 0740.217.540, E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

CUVÂNTUL „CRĂCIUN”, DE ORIGINE
LATINĂ SAU DACICĂ?
Arhim. Veniamin MICLE

U

na dintre cele mai controversate etimologii din lingvistica romanică este cea privitoare la cuvântul „Crăciun”,
provocând multe şi îndelungate discuţii, atât în filologia românească, cât şi în cea străină. Se ştie că, în limbile romanice din
apusul Europei, termenii care denumesc sărbătoarea Crăciunului
indică evenimentul Naşterii lui Iisus Hristos. Astfel, există în latină: natalis = naştere; în italiană: natale = naştere sau fare natale
= a sărbători naşterea; în portugheză: natal = naştere; în spaniolă:
navidad natividad = naştere; în provensală: nadal = naştere; în
franceză: nativité = naştere, iar mai nou: Nöel = ziua naşterii lui
Iisus; în engleză: nativity = naşterea, şi Christmas = Naşterea lui
Hristos.
La români, dintre etimologiile propuse, pentru sărbătoarea
Naşterii Domnului, avem următoarele cuvinte de origine latină:
Carnationem = mâncare de carne, de „Lexiconul românesc” al
Şcolii Ardelene (Buda, 1825); Creationem = procreare sau naştere, de Aron Densuşianu (1837–1900); Crastinum = ziua de mâine,
de B. P. Hasdeu (1838–1907), în „Magnum Etimologicum
Romanie”; Christi ieiunium = postul lui Hristos, de cercetătorul
german Hugo Schuchardt (1842–1927); Calationem = chemare,
de Pericle Papahagi (1872–1943), însuşită şi de Vasile Pârvan
(1882–1927) şi de Theodor Capidan (1879–1953), şi Creciun de
Tudor Pamfile (1883–1921).
În ultimul timp, pentru noţiunea „Crăciun”, lingviştii consideră că termenii latini „creatio” şi „calatio” explică cel mai bine originea cuvântului, atât după formă, cât şi după înţeles. În acest
sens, Dicţionarul limbii române moderne deduce etimologia din
„creatio”, în timp ce Dicţionarul de istorie veche a României
consideră că provine din „calatio”. Totuşi, Dicţionarul Academiei
(1958) se pronunţă pentru derivarea termenului din „dies creationis” sau „dies calationis”, deşi afirmă că „dintre toate etimologiile
propuse, nici una nu este sigură”. Academicianul Al. Rosetti susţine că „limba Bisericii a întrebuinţat şi pe creatio, pornindu-se de
la sensul lui creare, anume creaţia, cu sensul de dies creationis
Christi”. Din punct de vedere teologic, afirmaţia lui nu poate fi

admisă, întrucât Simbolul de credinţă, redactat la Sinodul I ecumenic (anul 325), care exprimă învăţătura de bază a Bisericii
creştine, în articolul al 2-lea afirmă clar, despre Iisus Hristos, că
este „Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate sau făcut”. De asemenea, acelaşi academician mai arată că termenul „Crăciun” nu este urmaş direct al termenului latin creatione,
ci reproduce formula slavă meridională Krăcun sau Krăciun. El
susţine că populaţiile slave din provinciile dunărene, care convieţuiau cu populaţiile romanizate locale, au adaptat la maniera lor
de a pronunţa, termenul latin creatione, partea de modificare fonetică proprie limbii române mărginindu-se la alterarea lui „a” slav
neaccentuat în „ă”. Totuşi, nici această afirmaţie nu corespunde
adevărului istoric.
Cuvântul „Crăciun” s-a format în mediul străromân, de unde
l-au preluat popoarele vecine, care s-au creştinat mult mai târziu
decât strămoşii noştri. Istoria demonstrează că românii, care s-au
născut din convieţuirea dacilor cu romanii, au beneficiat de un
creştinism apostolic. Astfel, din unele epistole ale Sfântului
Apostol Pavel (3–67), aflăm că regiunile sud-dunărene au fost
evanghelizate direct de autorul lor şi de ucenicii săi, fapt ce ne
îndreptăţeşte să presupunem că misionari creştini au trecut şi în
nordul Dunării, pe teritoriul ţării noastre de astăzi. Însuşi Marele
Apostol mărturiseşte în Epistola sa către Coloseni (3, 11), scrisă
în anul 58 d. Hr., că sciţii, care locuiau în Dobrogea de astăzi,
auziseră de învăţătura lui Hristos. De asemenea, Tradiţia bisericească, după cele mai vechi izvoare scrise, a păstrat informaţia
potrivit căreia, în teritoriile locuite de geto-daco-romani,
Evanghelia a fost predicată de Sfântul Apostol Andrei. În acest
sens, Hipolit Romanul (+249/251) scrie, în Lucrarea despre apostoli, că „Andrei a vestit sciţilor şi tracilor”. La rândul său, istoricul
Eusebiu de Cezareea (+340), în Istoria bisericească, preia o informaţie mai veche cu un secol, de la scriitorul creştin Origen
(+254), afirmând că: „Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, precum şi
ucenicii lor, s-au răspândit în toată lumea locuită pe atunci…
Andrei în Sciţia”, adică în Dobrogea de azi. Potrivit recentelor
demonstraţii ale grecului George Alexandrou – autorul uneia dintre cele mai vaste monografii dedicate Sfântului Andrei –
Apostolul a petrecut 20 de ani în Dacia, fiind însoţit de Apostolul

Filip, cum rezultă dintr-o serie de cercetări extrem de serioase.
Din această cauză, poporul român nu are o dată fixă a creştinării,
procesul de primire a Evangheliei începând din primul secol.
Potrivit rânduielilor stabilite de Iisus Hristos, Sfântul Apostol
Andrei a hirotonit episcopi, preoţi şi diaconi în cetăţile din
Dobrogea. La rândul lor, au hirotonit alţi episcopi, chiar dacă
învăţătura creştină era persecută de împăraţii păgâni. Numai în
acest sens se poate explica faptul că în cetatea Tomis, metropola
provinciei, sunt atestaţi documentar mai mulţi episcopi. Scrierea
Actele martirice menţionează pe episcopii Evangelicus, Efrem şi
Tit, la începutul secolului al IV-lea; episcopul Marcu de Tomis
participă la primul Sinod ecumenic de la Niceea (anul 325); în
anul 369 era atestat documentar episcopul Betranion, apărător al
Ortodoxiei în faţa ereziei ariene, iar urmaşul său, Gherontie, participă la Sinodul II ecumenic de la Constantinopol (381). În secolul al V-lea sunt cunoscuţi episcopii Teotim I, Timotei – care participă la Sinodul III ecumenic de la anul 431 din Efes – Ioan,
Alexandru, Teotim II, iar în secolul următor Paternus şi
Valentinian. Toţi erau oameni de mare cultură, autori de scrieri
teologice, care au participat la controversele dogmatice ale epocii
respective.
Scythia Minor sau Dobrogea era în secolul al VI-lea o „provincie mitropolitană”, iar titularul ei devenise mitropolit, având
14 episcopii sufragane, situate în principalele oraşe ale provinciei.
Toate aceste scaune episcopale – inclusiv Tomisul – erau în legătură directă cu Patriarhia din Constantinopol, noua capitală a
Imperiului, principiu consfinţit printr-o hotărâre a Sinodului IV
ecumenic de la Calcedon, din anul 451. Deci, strămoşii noştri
erau legaţi de Roma prin limbă, iar de Constantinopol, prin credinţă. Din aceeaşi provincie erau originari şi câţiva teologi de
prestigiu, dintre care menţionăm pe Sfântul Ioan Casian (360–
435), întemeietorul a două mânăstiri în Marsilia (azi: Marseille –
Franţa), autorul unor lucrări teologice, dintre care amintim:
Convorbiri cu Părinţii, Despre aşezămintele mănăstireşti cu viaţă
de obşte, Despre întruparea Domnului, şi Dionisie Exiguul sau
„Cel Smerit” (460–545), traducătorul unor cărţi teologice şi canonice din greceşte în latină, care a pus bazele actualului sistem cronologic, cu numărarea anilor de la naşterea lui Hristos, cunoscută
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sub denumirea de „Era creştină”.
Răspândirea masivă a creştinismului în teritoriul dintre
Dunăre şi Mare este confirmată şi de cele aproximativ 35 de bazilici din secolele IV–VI, descoperite în principalele centre urbane
ale provinciei, la Tomis, Callatis (Mangalia), Tropaeum Traiani
(Adamclisi), Histria (Istria), Axiopolis (Cernavodă), Troesmis
(Igliţa), Dinogeţia (Garvăn) etc., la care se adaugă peste o sută de
inscripţii, descoperite pe obiecte creştine, aparţinând aceloraşi
secole.
Vitalitatea creştinismului în teritoriile locuite de strămoşii
noştri este dovedită şi de mulţimea sfinţilor daco-romani. Astfel,
avem pe sfântul Hermes, în secolul al II-lea, urmat de o mulţime
de mucenici, martirizaţi în timpul împăraţilor Maximian şi
Diocleţian (284–305), precum sfinţii: Lup, Sempronian, Castor,
Chindeu, Tasie, Chiril, Claudiu, preotul Maxim, Cvintilian,
Dadas, Zotic, Atal, Camasie, Filip, Nicostrat, Pasicrat, Valentin
fratele lui Pasicrat, Iuliu Veteranul, Isihie care a pătimit împreună
cu Iuliu Veteranul, Nicandru, Marcian, Astion monahul, Epictet
preotul, Dasie, Donat diaconul şi fratele său geamăn Venust, episcopul Irineu de Sirmium, Montanus preotul şi soţia sa Maxima
preoteasa, Romul preotul, împreună cu diaconul său Silvan. Unii
creştini au pătimit în vremea împăratului Licinius (308–324), cum
au fost Ermil diaconul şi Stratonic, prietenul său, şi Emilian din
Durostorum, în timpul împăratului Iulian Apostatul (361–363).
De asemenea, s-au afirmat prin viaţa lor sfântă Sava de la Buzău,
cunoscut sub numele de Sava Gotul, născut la anul 334;
Bretanion, primul ierarh de pe teritoriul ţării noastre, despre care
avem date sigure, care a slujit ca episcop al cetăţii Tomis, între
anii 360–381; Ioan Casian şi prietenul său Gherman, care din
tinereţe au îmbrăţişat viaţa monahală; Teotim al Tomisului, care a
păstorit în jurul anilor 380–395. Aceşti sfinţi daco-romani au
făcut parte din toate clasele sociale, fiind slujitori bisericeşti,
funcţionari de stat, soldaţi, negustori şi ţărani.
Dacă ne referim la vecinii noştri, atât slavii cât şi ungurii, se
cunoaşte precis anul în care au primit creştinismul. Astfel, bulgarii, deşi creştinismul pătrunsese la ei încă din secolul al VII-lea,
după stabilirea lor în Balcani (680–681), au fost creştinaţi la anul

864, de hanul Boris, devenit Mihail I (852–889). Sârbii au fost
creştinaţi, în masă, prin secolul al IX-lea, având loc odată cu formarea primului stat sârb, în timpul domniei cneazului Mutimir
(872–891), fiind evanghelizaţi de fraţii greci Chiril (+868) şi
Metodie (+885). Cehii şi slovacii au fost creştinaţi tot prin sfinţii
Chiril şi Metodie, care le-au introdus alfabetul slavon şi Liturghia,
în limba vetero-slavă, tradusă din greacă şi latină. Ungurii, aşezaţi
în secolul X în Câmpia Panoniei, primesc creştinismul prin misionari din Bizanţ; la cererea căpeteniilor ungare, Bulcsu şi Gyula,
botezaţi în Constantinopol, la anul 953, patriarhul ecumenic trimite în „Turkia” – denumirea dată Ungariei de bizantini – pe episcopul ortodox Hieroteos, iar către anul 1000, sub regele Ştefan cel
Sfânt (997–1038), ungurii au trecut la catolicism. În Rusia, potrivit tradiţiei, creştinismul a pătruns prin Sfântul Apostol Andrei,
dar creştinarea lor oficială s-a petrecut la anul 988, sub cneazul
Vladimir (958–1015). De la cehi şi slovaci, creştinismul a trecut
la poloni, pe timpul regelui Mecislav, dar mai ales prin Boleslav
(secolul al X-lea) în forma romană şi, mai sigur, sub regele
Cazimir (1040–1058), având ca apostol pe Sfântul Adalbert, venit
din Boemia.
În limbile popoarelor din preajma teritoriului locuit de
români, apare cuvântul „Crăciun”, având evidentă influenţă
românească. Astfel, găsim în bulgară: kracon; în ruteană: kracun,
keracun şi krecun; în sârbo-croată: kracun şi kracunec; în slovacă: kracun; în ucraineană: kerecun; în rusă: karacun sau korocjun,
iar în maghiară: karacson şi karacsony. Apariţia sa în această
vecinătate, indică influenţa evidentă a limbii române asupra acestor limbi.
Dată fiind prezenţa termenului în aceste limbi, filologii au pus
problema dacă limba română a preluat termenul din aceste limbi
sau ele din română. Cunoscând vitalitatea creştinismului în părţile
locuite de strămoşii noştri, se poate afirma fără teama de a greşi
că limba română a influenţat limbile respective.
Cu privire la originea cuvântului „Crăciun”, unii dacologi,
precum Gheorghe Muşu care, în studiul intitulat Vestigii ale cultului solar: Crăciunul, ajunge la concluzia că un termen atât de
înrădăcinat în cultura românească este de origine dacică, existând
la nordul şi sudul Dunării înainte de venirea romanilor. Opinia
este preluată şi de Sorin Paliga, care susţine că termenul Crăciun
este un cuvânt de origine daco-tracă, legat de sărbătorile focului
cu ocazia solstiţiului de iarnă. Precum şi în albaneză: kercu =
bucată de lemn; în italiană: Ceppo = Crăciun, dar şi
creangă/cracă, tot aşa şi în română Crăciun ar însemna „crenguţă”/„crăcuţă”. Originea cuvântului „Crăciun”, din cel de „cracă”,

se explică şi lingvistic: cuvântul cracă/crăciune, asemănător cu
rugă/rugăciune sau amareală/amarăciune, indicând „focul de crăciuni”, adică din crăci, din timpul dacilor şi sărbătoarea actuală
Crăciunul îl confirmă. Astfel, din sărbătoarea crăcilor a apărut
sărbătoarea de Crăciun, fiind uşor de admis că sărbătoarea creştină s-a suprapus peste vechiul obicei antecreştin. Originea tracodacă a denumirii este susţinută şi de Mihai Vinereanu care, la fel
ca doamna A. Peţan, subliniază că noţiunea este reprezentată în
trei domenii lingvistice majore, anume: teonimie, hidronimie şi
antroponimie, care nu pot fi explicate altfel decât pornind de la
unul şi acelaşi cuvânt arhetipal.
S-a obiectat din partea unor cercetători, care nu găsesc documente scrise din primele secole ale creştinismului, privind anumite rânduieli sau practici referitoare la viaţă religioasă a creştinilor,
că ele nu ar fi existat. Dintre ele, sunt mai multe, precum însemnarea cu semnul Sfintei Cruci, închinarea spre răsărit, unele sărbători, printre care şi Crăciunul. Dar chiar apariţia lor într-o epocă
ulterioară este cea mai autentică dovadă că ele au existat. Unele
vor fi fost consemnate şi în scris, dar documentul nu a ajuns până
la noi, iar altele s-au păstrat în practica de zi cu zi, fiind menţionate la momentul oportun.
Vechimea sărbătorii Crăciunului poate fi urmărită în documente până pe la sfârşitul secolului al III-lea, când, potrivit unei
tradiţii consemnate de istoricul bizantin Nichifor Calist, pe timpul
prigoanei lui Diocleţian şi Maximian, o mare mulţime de creştini
au murit arşi de vii într-o bazilică din Nicomidia, unde se întruniseră să prăznuiască Naşterea Domnului. De asemenea, Sfântul
Ioan Gură de Aur menţionează că tradiţia aceasta este foarte
veche la Roma, unde Naşterea Domnului s-ar fi serbat de la început la 25 decembrie. În acelaşi sens, scrie mai târziu, şi Fericitul
Ieronim, într-o predică rostită la Ierusalim, în ziua de 25 decembrie; el subliniază faptul că în această zi S-a născut Hristos, fiind
o convingere veche şi universală. Însuşi faptul că împăratul
Aurelian a introdus sărbătoarea zeului Mitra, la Roma, în anul
274, a constituit o încercare neizbutită de a înlocui sărbătoarea
creştină, care era mult mai veche.
Şi istoricii români au constatat faptul că, prima atestare în
documentele româneşti a cuvântului „Crăciun”, datează din anul
1652. Trebuie precizat că, în vechile manuscrise religioase româneşti, majoritatea traduceri din limba greacă, apare formula grecească: „τά Χριστούγεννα” (ta Hristughena), adică: Naşterea lui
Hristos; abia odată cu apariţia literaturii creştine, de origine românească apare cuvântul autohton Crăciun.

POEZII DE PÂNĂ AZI ÎN ECOURI LIRICE PRELUNGITE
Ana DOBRE

P

Weekend cultural. Ilie Gorjan
intonând canţoneta Santa Lucia

entru a sintetiza urcuşul liric pe care l-a parcurs până
acum, poetul Ilie Gorjan a ales, pentru colecţia Opera
Omnia a Editurii Tipo Moldova din Iaşi, poeme reprezentative
din volumele publicate pe parcursul a zece ani între 2000-2010:
Tandem liric (2000), Miez de lumină, Liră şi scut (2001), Clipa
de rouă, Bis in idem (2002), Aripa lumii (2003), Cântec în
amurg (2004), Pământul meu cu gust de seceră (2005), Pietre
lucind a irişi (2006), Flacără şi limpede trecere (2008), Cerul
ca o lacrimă (2010).
Ca poet, Ilie Gorjan nu este atât de interesat de experiment,
de formule insolite, nu prozaizează programat realul pentru a-şi
releva originalitatea, spiritul critic sau idiosincraziile. Nu vrea să
fie, cu orice preţ, în trend. Pentru el, poezia este şi rămâne modul
nobil şi rafinat de a vorbi
despre marile probleme ontologice şi existenţiale, teme
permanente ale eu-lui şi ale tuului, ale umanităţii în genere.
Confesându-se liric, cu talent, poetul o face pentru a
armoniza universul propriumicrouniversul, cu poveştile
fiinţei, cu Marele Tot,
macrouniversul. Alegând armonia ca principiu director al
creaţiei, el dă glas şoaptelor şi
trăirilor profunde legate de
relaţia cu părinţii, cu locurile
natale, cu patria. Este, în fond,
un romantic, un romantic frumos care nu se teme de revelaţiile
misterului, de aşezarea în metafore pentru ca logosul să se poată
exprima în plenitudinea aşteptărilor, a speranţelor sale.
O astfel de poezie nu se adresează unei elite, unui cerc de
iniţiaţi, ci tuturor acelora care sunt interesaţi de completarea cu
frumuseţe a vieţii lor, de devenirea lor afectivă şi spirituală. Nu
este lipsit de importanţă faptul că poetul a ales drept prefaţă a
antologiei sale o poezie de dragoste, Prin lacrimi despletite.
Atitudinea care-l defineşte pe creator în raport cu lumea şi cu
propria creaţie este iubirea, ale cărei sensuri completează ori-

zontul de cuvinte cu o iubire revelatocuprinde, ca-ntr-un halo, marile
rie, o iubire care presupune apropierea,
întinderi campestre şi oamenii
prin cântec, cu ceilalţi. În acest fel,
individualizaţi prin nume soiubirea implică sensuri christice referinore, şarjate şi ele- Vica, Tucă,
toare la posibilitatea de a armoniza
Nea Mărin, Cărăuşu, Lina lui
fiinţa cu universul altor fiinţe.
Zmetie, Veta etc. Plăcerea
Ilie GORJAN
Iubirea este o modalitate supusă de
invenţiei lingvistice este enormă
cunoaştere, de pătrundere în mister:
şi atestă un poet senzorial cu
Am strigat-o pe mama şi nu mi-a răspuns,
geniu acustic, care aude, saPrin lacrimi despletite/ ochii mă dor/
Cimitirul părea o redută cu aripi de sânge,
vurează, alege cuvântul neaoş cu
şi aştept sărutul tău/ cu buze de salcie/
Să tac şi să plec ar fi fost de ajuns,
rezonanţe arhaice şi muzicale:
plângătoare,/ cu zâmbet cules de pe/
Dar am văzut într-o colţ o cruce cum plânge.
undele apei.// Prin lacrimi despletite/
Nea Ilie, ne dederăm dracu!/
ochii mă ard/ şi aşteaptă surâsul tău/
Păi, de ce, bă, nepoate?/(…) Nu
Am văzut şi un înger de durere răpus,
crescut în inima salciei/ plângătoare,/
crici, nea Ilie,/ că acu chem
Rătăcind printre cruci, cu privirea spre cer,
cu frunte de semizeu/ plângând pe
golanii de su custură şi nici
Părea că aşteaptă un semn dintr-al stelei apus,
margini de/ splendoare.//
dracu nu te mai scapă, să ştii!/
Un prinos de lumină ca un veşnic străjer.
Prin lacrimi despletite/
zise coinacul şi o zbughi cât ai
sufletul iartă/ şi aşteaptă
zice/ peşte,/ călărind praful de
Am strigat-o pe mama din nou, şi aceeaşi tăcere,
cântecul tău.
pe drum/ cu picioare de
Îmi părea că durerea s-a-nchis într-un veac efemer,
Meditaţia este atisecunde...
Aş fi vrut doar un semn din albastrele sfere,
tudinea care-l individuaCu sufletul nins de timp,
Doar o clipă s-o văd din adâncul mister.
lizează ca poet cu ample
ţinând într-o mână “infinitul”,
inflexiuni romantice.
iar în cealaltă “sfârşitul”, purAm strigat-o din nou dar se stinse lumina
Spiritul ludic, atât de
tând în ochi “steaua lumii” şi în
Troiţei mai veche ca umbletul lunii,
clamat odată cu poezia
minte “soarele”, poetul este
Tare-aş fi vrut să se-ntâmple minunea
avangardistă şi continuînd
înfiorat de trecere şi de marea
De-a râde din nou sub aripa mumii.
cu cea postmodernistă,
trecere. Plânsul fiinţei dă seama
lipseşte în această poezie
de “paşii prin timp”, sub cupola
gravă atinsă de tensiunea
dorului, în acompaniamentul
ideii. Timpul, viaţa şi moartea, patria şi oamenii ei lirei. Dincolo de tristeţea metafizică, muzică ce însoţeşte trăirile
apar în orizontul poetului ca repere în labirintul pe eului, prin reperele ce-i alcătuiesc toposul- copacul în furtună,
care-l parcurge. Omul este un complex de inefabile şi de impon- casa părintească, părinţii etc., poetul are liniştea marilor înţelepţi
derabile, de terestru şi celest, de gratuităţi şi idiosincrazii- un care înţeleg trecerea ca reintegrare în cosmos.
drum, o fiară, un munte, o floare, un haiduc, un vis, iar poetul
Deşi motivul lacrimii este frecvent, Ilie Gorjan nu este un
trebuie să descrie acest amestec: Orice om e un drum/ într-un pesimist. Asumându-şi trecutul patriei, cu eroii şi locurile sanctificate de sângele celor care s-au jertfit în numele idealului
capăt de vreme,/ e un cântec nescris/ pentru care se teme.
Există, totuşi, şi o predispoziţie ludică, diferită, însă, de cea naţional- Tismana, Mărăşeşti-, precum şi trecutul individual cu
a optzeciştilor, evidentă în aplecarea spre parodie din poezia imaginile obsedante de mit personal, poetul este un optimist prin
După Marin Sorescu, în histrionism sau în plăcerea şarjării credinţa aproape mistică în puterea cuvântului de a salva de la
lingvistice pe care poetul le-a experimentat în volumul uitare şi de a construi în dimensiunea spirituală a existenţei.
Pământul meu cu gust de seceră (2005). Imaginea satului

AM STRIGAT-O PE
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IN MEMORIAM

PETRE PETRIA-O VIAŢĂ PRINTRE CĂRŢI,
O CARTE A VIEŢII
Ion I. PĂRĂIANU, Roşiile, Vâlcea

T

rei luni şi treisprezece zile i-au lipsit dl. Petre Petria ca
să aibă fericirea de a-şi aduna familia, prietenii şi alţi
cunoscuţi la cea de-a optzecea aniversare a zilei de naştere: (22
februarie 1934-09 noiembrie 2013).
Ca om de cultură şi artă, scriitor, formator de opinii şi
oameni, metodist pe linie de biblioteci, bibliotecar fiind toată
viaţa: 1957-1958, Titeşti, comuna natală; din 1959 a lucrat la
Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” din Rm.Vâlcea până la
împlinirea sorocului de a ieşi la pensie, trebuie cunoscut de mai
tinerii iubitori de artă, cultură, literatură, întrucât puţini ştiu că
Petre Petria, în paralel cu profesia de bibliotecar, s-a ocupat cu
depistarea a zeci şi sute de personalităţi de origine vâlceană şi nu
numai. Le-a întocmit fişe personale, i-a publicat, încurajându-i
ca nimeni altul, în numeroase cărţi, articole-medalion, dicţionare
etc. Aş aminti cele 438 pagini, care cuprind 259 personalităţi
născute în judeţul Vâlcea, din lucrarea semnată de Petre Petria:
Vâlcea-Oameni de ştiinţă, cultură şi artă-Dicţionar, vol I, Ed.
Conphys, Rm. Vâlcea, 1996. O muncă de sisif!
În cel de-al II-lea volum: Vâlcea: Oameni deştiinţă, cultură
şi artă, apărut la Ed. Conphys, 2004, Petre Petria în colaborare
cu Cristina Tănăsoiu (n. 25 10 60, în oraşul Drăgăşani), în cele
466 pagini aduc în atenţia cititorilor alte 480 de personalităţi din
Vâlcea, ca dovadă că judeţul nostru, prin strădania şi talentul lor,
prin valorile materiale şi spirituale au contribuit cu succes la
îmbogăţirea patrimoniului cultural-ştiinţific al României.
A fost colaborator la numeroase ziare şi reviste: Orizont,
Evenimentul, Urzica, Buridava, Cronica vâlceană, Curierul de
Vâlcea, Studii vâlcene, Informaţia zilei, Revista bibliotecilor,
precum şi la Radio – Craiova, având rubrica “Să ne cunoaştem
personalităţile vâlcene!”
De altfel, Petre Petria, cercetător literar, toată viaţa a căutat
să scormonească prin “lada cu zestre a Vâlcii”, să cunoască
personalităţi (i-or mai fi scăpat?), să le prezinte într-o aură, aşa
cum trebuie
să-l vedem noi azi, cei care l-am cunoscut
îndeaproape şi, de ce nu, şi toţi ceilalti.

Petre Petria, conferenţiind la
liceul din Berbeşti

Pe 22 februarie, 2014, comemorăm 80 de ani de la naşterea
celui care a fost şi va rămâne în amintirea noastră: Petre Petria.
Dumnezeu să îl aibă în bună pază şi să-l odihnească în pace!
În final, îmi permit să redau câteva versuri scrise de domnul
Paulian Buicescu ca o odă închinată lui Petre Petria, iar noi, ca
semn al amintirii veşnice, să le memorăm!

Scriitor prolific, Petre Petria a primit numeroase premii şi
diplome pentru opera sa, mai ales pentru poveştile scrise pentru
copii: « Durerea din pădure », « Plai vâlcean ».
De asemenea, a avut referinţe critice din partea multor
personalităţi de marcă ale culturii şi literaturii române. În sprijinul afirmaţiei dau numai un exemplu:
« Zona geografică a Vâlcii… o gură de rai… a generat
idealuri şi valori cultural-ştiinţifice, nominalizate cu
contribuţii esenţiale în patrimoniul naţional şi universal al
culturii.
Era necesar să se pună în evidenţă valorile umane nominalizate, care s-au născut şi au dobândit forma iniţială în
coordonatele geografiei spirituale ale judeţului Vâlcea.
Realizarea acestui dicţionar de valori umane, dePetre Petria,
este meritorie, pentru că toate etniile sau popoarele au o
constantă preocupare de a-şi face cunoscute valorile creative şi de a se mândri cu ele...” ( Prof. univ. dr. Alexandru
Popescu-Mihăeşti).
Petre Petria nu a murit! E în Împărăţia Cerului. Este în
sufletele şi inimile noastre.
S-a dus în loc fără durere şi suspin, în întuneric, să apridă
Lumina, să-şi găsească prietenii, pe care totdeauna i-a căutat
şi i-a iubit.

CATALINA CRISTIANA
GEODESCU
2004 Licenţiat în Drept. 2007 Masterat - Probaţiunea în procesul penal. Dragaşani
S-a născut pe meleaguri vâlcene, în orasul Dragaşani, jud. Valcea.
Se exprimă prin versuri, proză şi intermediul culorilor încă din copilărie, fiind
încurajată de mama sa. A studiat desenul şi culoarea cu mai multe personalitaţi artistice. Ca rezultat al activitatii sale, a primit numeroase premii şi a fost prezentat în
diferite publicaţii din ţară şi din străinatate. În timp a participat la numeroase
expoziţii personale şi de grup.
Expoziţii personale: 1984, 1985, 1986, 1988 - Dragaşani. 1986 - Călimaneşti. 1989
- Râmnicu Vâlcea-Muzeul Judeţean de Istorie. 2006 - Râmnicu Vâlcea Art Museum
- Casa Simian
Expoziţii de grup: 1983, 1984, 1989, 1992 - Dragaşani. 1987 - Râmnicu Vâlcea
1987 - Muzeul Naţional de Artă-Bucureşti. 1987 - Al XVI-lea Salon de Arte Vizuale
„Constantin Brâncuşi”-Craiova. 2005 - Buharest RomExpo Center. The National
Salon of the Press. 2011 - ArtExpo New York 25-27 Martie Prier 94. 2013 - Rm.
Valcea -"Ziua Imnului"- Sala "C.Iliescu"
1998 Membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici Români.
2007-Invitata la Biennale Internationale dell'Arte Contemporanea-"Florence
Biennale"

“La Vâlcea ne fu Preşedinte de Ligă, dar şi Scriitor,
Manierat cu toată lumea şi înţelept şi-ascultător…
Pe dom Petrică noi îl ştim de luni de zile suferind,
Slăbind mereu, văzând cu ochii, şi doar trupeşte el murind...
(…)
El care-a suferit atâta, ne dă o pildă şi când tace,
Acum când Domnul o să-l ierte şi o să-l odihnească-n pace!

Iisus a spus ca să nu-l plângem, ci să ne plâgem doar pe noi,
C-avem o luptă cu păcatul în greutăţi şi în nevoi”.

Frunzele pudrate cu zahărul zăpezii
Frunzele pudrate cu zahărul zăpezii se întind dealungul gardului.
Vântul fugăreşte fulgii minusculi în lumina felinarului.
Nu-i frig.
Praful subţire al zăpezii se aude sub tălpile trecătorilor.
Un câine, ieşit din nu ştiu ce curte, se mişca dezorientat.
La scurte intervale de timp îşi scutura căldura din blana deranjată de
zăpadă.
Nu a început vacanta si colindele sunt departe in calendar.
Dialogul cainilor se aude din departare.
La scurte intervale de timp trece cate o masina.
Seara se lasa printre ramuri.
Povestile de iarna ,incep sa rasara din memoria copilariei.
Fulgii mari de zapada,se înghesuie în lumina de sub felinar, puful lor îmi atinge obrazul.
Vântul domol se încolăceşte în jurul fumului din hornuri.
Luminile şi umbrele se tăvălesc în cenuşar.
E târziu.
Un uşor foşnet de beteală, alunecă printre globurile bradului la atingerea mea.
Ici colo, lumina lumânărelelor şi artificilor de sărbătoare înfloresc prin întuneric.
Pe masa lustruită de lemn,aşteaptă fructele, într-un plăcut amestec de culoare şi parfum.
(2013)

Noi amandoi
(Eu şi Tu)

Noi amandoi,
Eu şi tu
Flori de piciorul cocoşului
Muşeţel, iarbă şi
vântul…
Sinceritate,
... bîzîitul bondarilor,
Raze de soare,
Furnici cercetatoare
Şi Şoapte de dragoste,
Culese din polenul
de floare.
(1984)

Mie
Vântul bate puternic
Şi soarele îmi înţeapă
Obrajii mustrator,
Gerul îmi amorţeşte trupul
Şi întreaga mea fiinţă,
E mangaiată de
Şoaptele lui Eminescu
Trimise mie anume
Prin mugurii de tei.
(1984)
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iubesc fulgii de nea

ADINA DUMITRESCU
cel ce nu poate spune NU
în casa scării, la subsol
în unghiul format de pereţii
cu varul crăpat, lipit de nămol
printre pânze uitate, pătate,
neşterse de păianjenii vremurilor,
siajul cutremurelor,
lângă mop şi căldare,
canal şi scursoare
acoperit de o cârpă de praf
fără paravan şi perdaf
stă fulgul ce nu poate spune, NU.
vin spre el florile primăverii,
vin iernile-n cuşme de miel îmbrăcate,
vin merele coapte,
nisipul cărat de o briză şi-un zbor
raze de soare-n fior
şi-umezeală de buze flămânde.

el le simte de-aici şi de-oriunde.
vine o cerere de om încercat, povărat,
fulgul din unghiul format de pereţii
cu varul crăpat pe alocuri
face luntre, punţi, răstoarnă munţi
şi ajută. se mută din casa scării în lume
evenind sărăcit la subsol.
se repetă povestea de-atâtea ori!
peste sori, nori şi alţi nori.
între ieşiri şi intrări
timpii se scurtează
unul din doi manipulează,
anii fulgului se dublează,
triplează, puterile lui scad, căci,
lumea îl simte şi-i vine de hac.
oricine ştie
că găseşte aici alinare, mâncare, docu-

mentare,
banii de pâine, iar mâine,
fulgul culege umezeală de buze flămânde
mângâieri de la păienjenii vremii,
mere coapte de toamnă târzie
pe-o imaginară tipsie.
întinde mâna, îşi înghite suspinul, veninul.
e târziu, timpul lui a trecut, petrecut cu
sfiala, zăbala,
mânerul găleţii de mop
semicercul întregului, ochi de orb.
omenescului freamăt, geamăt
îi răspund voci de fulgi în ecou,
chemări sus în halou,
soare grăbit la asfinţit
de casa scării-nghiţit,
pus la răcit şi sfârşit.

iubesc fulgii de nea
care mă iau prin surprindere
nu hărţile desfăşurate
ale hărţuitorilor sinoptici
învăţaţi cu cititul
cerului prin mandatar
iubesc să găsesc mugurii desfăcuţi
de pe creanga al cărui soroc nu sosise
arba deja înverzită
şi mâna întinsă
spre înlănţuirea ce va veni
iubesc pasul nesigur călcând
drumurile de mult ştiute
cuvintele ieşite dinainte de deschiderea
inimii
şi recunoaşterea dinainte
de timpul instaurării
iubesc fulgii de nea dintre roua ce plouă,
ningându-mă

CĂLIMĂNEŞTIUL ÎN PERIOADA 1970-1980
Gheorghe MĂMULARU

Î

n a doua jumătate a secolului XX oraşul şi staţiunea
balneară Călimăneşti - Căciulata au cunoscut o dezvoltare treptată în mai multe domenii. Dezvoltarea lor a
atins apogeul în perioada 1970-1980. Acest apogeu a fost
precedeat de Legea Marii Adunări Naţionale din 16 februarie 1968, care a prevăzut organizarea administrativă a teritoriului României, prin care se revenea la vechea
împărţire pe judeţe, ca forme tradiţionale şi viabile ale
organizării administrative a teritoriului ţării. Potrivit acestei Legi, România a fost împărţită în 40 de judeţe cărora li
se adauga municipiul Bucureşti ca entitate echivalentă
judeţului.
La început şi în decursul acestui deceniu (1970-1980)
au fost investite de Stat fondurile băneşti necesare construirii obiectivelor. În prezentul studiu vom menţiona numai
obiectivele precum dezvoltarea unor domenii de activitate
din acest deceniu.
Construcţiile de blocuri de locuinţe a fost o prioritate
majoră. La Călimăneşti au fost construite blocurile din faţa
bisericii catedrale şi primărie, cel din faţa Şcolii Generale
„Şerban Cantacuzino”, clădirea internatului pentru elevii
liceului, cele trei blocuri din faţa Vilei Carpaţi şi farmacie,
precum şi cele două blocuri din Căciulata. Spre sfârşitul
acestui deceniu au început şi construcţa celor două blocuri
din strada Aurel Vlaicu.
Construcţii de utilitate publică: s-au construit la
Călimăneşti complexul comercial situtat la sud de farmacie; în Căciulata s-au construit restaurantul „Perla Oltului”
şi complexul comercial şi s-a amenajat o piaţă pentru produse alimentare şi artizanale. La Lotrişor s-a realizat un
complex comercial. În Jiblea Nouă s-a construit un magazin comercial.
Învăţământul: în anul 1972 Liceul Teoretic „Mircea cel
Bătrân” din Călimăneşti a căpătat profilul turistic intitulat
„Liceul Economic şi de Drept Administrativ”. Şcoala
Generală clasele I-VIII din Jiblea Veche de pe strada Gării;
construcţia acesteia a început în toamna anului 1978 şi s-a
încheiat în ianuarie 1980. În Jiblea Nouă s-a construit o
şcoală cu clasele I-IV. La Călimăneşti s-a construit o creşă
şi o grădiniţă pentru copii.
Intreprinderea Foresteieră din Jiblea Veche a cunoscut
o mare dezvoltare şi a devenit fruntaşă pe ţară. În acest
deceniu a fost construită clădirea pentru sediul
administraţiei şi blocul de locuinţe.
Hidrocentralele: s-au construit două hidrocentrale, una
la Călimăneşti şi alta la Turnu. Hidrocentrala de la
Călimăneşti echipată cu turbine Kaplan şi putere instalată
de 38 MW. Cu prilejul construirii acesteia au fost mutate
cele două cimitire: al eroilor la Cozia, lângă cimitirul
călugărilor, în partea de nord, iar cel al locuitorilor din

Călimăneşti pe Dealul Fulga. De asemenea, către sfârşitul
acestui deceniu au fost construite două blocuri de locuinţe
pe strada Aurel Vlaicu şi drumul „Varianta” pe malul drept
al Oltului, în aval de baraj, drum care se continuă pe malul
stâng al râului, începând de la baraj trece prin cartierul
Panşa şi ajunge la barajul hidrocentralei Turnu. Acest
drum „Varianta” este folosit de masini de tonaj mare şi de
autoturisme în tranzit. Pe malul stâng al lacului de acumulare al hidrocentralei Călimăneşti s-a amenajat un teren de
sport, şi lângă acesta, pe terenul alăturat, în ziua de 8 septembrie are loc bâlciul anual tradiţional. Pe malul drept al
Oltului de la barajul hidrocentralei Călimăneşti şi până la
Mănăstirea Cozia, este amenajată o frumoasă faleză. Cu
prilejul construirii hidrocentralei Călimăneşti, Ostrovul şi
Schitul lui Neagoe Basarab, au fost înălţate cu 6m, pentru
a nu fi acoperite de apa lacului de acumulare şi totodată sa construit şi un pod de ciment armat care leagă
Călimăneştiul de insulă.
Hidrocentrala de la Turnu se află în partea de nord a
oraşului, la partea de sud a Defileului, şi este echipată cu
turbine Kaplan şi putere instalată de 70 MW. Cu prilejul
construcţiei acesteia s-au realizat următaorele: pe malul
drept al râului s-a construit un mare viaduct la 15m
înălţime; ruinele Mănăstirii Cozia Veche mutate pe o
terasă de beton armat la poalele Muntelui Basarab la
înălţimea de 15m. Aceste ruine au fost refolosite mai târziu, în perioada 1996-1998 la reconstrucţia Mănăstirii
Cozia Veche, care a fost resfiinţită de P.S. Gherasim
Cristea, episcopul Râmnicului în ziua de 14 octombrie
1998.
Pe malul stâng s-a realizat un tunel prin care trec două
linii de cale ferată, şi ele construite la 15-20 m înălţime
faţă de nivelul apei, iar stânca cunoscută sub numele
„Masa lui Traian” a fost acoperită de apa lacului. De
asemenea s-a amenajat şi un drum de acces spre
Mănăstirea Turnu, pe lângă stâncă.
Cooperativa Agricolă de Producţie (CAP) a cunoscut şi
ea o mare dezvoltare şi a fost printre unităţile agricole
fruntaşe pe judeţ. Amintim aici câteva realizări: s-au construit grajduri cu o capacitate de 110 capete bovine, o
plantaţie intensivă de meri pe o suprafaţă de 50 ha şi 3
bazine pentru depozitarea şi conservarea borhotului de
prune.
Producţia agricolă vegetală - 3.400.000 lei în 1970 şi
6.046.000 lei în 1980.
Producţia agricolă animală - 800.000 lei în 1970 şi
2.246.000 în 1980.
Producţia agricolă industrială - 125.000 lei în 1970 şi
1.050.000 în 1980.
Activitatea culturală: s-a desfăşurat în cadrul Casei de
Cultură, Bibliotecii, celor două cămine culturale, celor

două cinematografe şi la staţia de radio amplificare şi la
cele trei cluburi. Localitatea noastră avea următoarele
formaţii artisitice: cor cu 60 de persoane, două brigăzi
artistice, două formaţii de teatru, două formaţii de dansuri
şi un ansamblu folcloric. S-au făcut turnee peste hotare:
Obrid din Iugoslavia (1972), Tarcento în Italia (1972), etc.
În cadrul staţiei de radiodifuzare se ţineau săptămânal câte
2-3 conferinţe pe teme de agricultură, de medicină etc. La
Bibliotecă aveau loc întâlniri cu scriitori, lansări de cărţi şi
câte două conferinţe medicale săptămânal (la Călimăneşti
şi Căciulata). În fiecare an, în luna august avea loc festivalul „Cântecele Oltului” la care participau şi formaţii din
alte ţări.
Sectorul balnear a cunoscut şi el o mare dezvoltare în
acest deceniu al apogeului. Au fost construite complexe
balneare, prevăzute cu spaţii de cazare, centre-restaurant şi
baze de tratament. La Căciulata au fost construite două
complexe, unul de 240 de locuri, Hotelul Vîlcea la
Ministerului Turismului inaugurat la 29 decembrie 1971 şi
altul al UGSR-ului, Hotel Traian, cu 500 de locuri, inaugurat la 12 februarie 1972. La Cozia s-a construit tot de
Ministerul Turismului un complex format din trei hoteluri,
fiecare cu 400 de locuri de cazare şi o modernă bază de
tratament. La 28 iunie 1976 au fost inaugurate Hotelul
Căciulata şi baze de tratament, în august 1977 Hotel Cozia
şi în decembrie 1979 Hotel Olt. În jurul acestui complex sa amenajat o construcţie pentru izvoarele minerale de cură
internă, piscina cu apă sulfuroasă termală în aer liber şi un
teren de sport.
În acest deceniu au funţionat: Snatoriul de copii (7-14
ani) cu sechele după hepatita epidermică, înfiinţat în 1957,
Sanatoriul de silicoză, unicul din ţara noastră, înfiinţat în
1957. La 1 aprilie 1974 a fost înfiinţată Clinica de
Balneologie din Călimăneşti, care, pe lângă asistenţa
medicală şi cercetare, avea şi rol didactic; se ţineau cursuri
postuniversitare cu medici secundari, specialişti şi primari.
Atunci, în 1974, Călimăneştiul avea şi învăţământ universitar.
În anul următor, la 1 aprilie 1975, s-a înfinţat la
Căciulata Secţia Clinică a Istitutului Naţional de Geriatrie
„Ana Aslan” din Bucureşti.
Asistenţa medicală a fost asigurată de 30 de medici şi
alte cadre cu studii superioare şi aproape 250 de surori şi
asistente medicale. Medicii staţiunii, pe lângă activitatea
lor curentă, au efectuat numeroase lucrări ştiinţifice pe
care le-au prezentat la simpozioane, conferinţe, congrese,
etc. şi o mare parte le-au publicat în reviste de specialitate.
Bazele de tratament au cunoscut şi ele o mare dezvoltare, au fost dotate cu aparatură modernă şi a crescut
numărul lor; la Călimăneşti au existat trei baze de tratament, la Căciulata cinci, iar la Cozia una. Au existat şi

CULTURAvâlceană

decembrie 2013
două ştranduri cu apă sulfuroasă termală: unul la Căciulata
şi altul la Cozia. Capacitatea de tratament pentru o zi era
de 13.923 de proceduri de balneofizioterapie. Pentru a
ilustra mai bine dezvoltarea bazei de tratament în perioada
1960 - 1980 prezint câteva cifre: în anul 1965 s-au efectutat 795.000 de proceduri de balneofizioterapie, iar în anii
următori numărul lor a crescut: 955.701 în 1970,
1.589.809 în 1975, şi 2.384.451 în 1980.
O atenţie deosebită a acordat conducerea staţiunii
izvoarelor minerale. La Călimăneşti a fost executat în

1974 forajul 1005 la adâncimea 1200m; grupul de izvoare
1,2 şi 3din Dealul Glodului a fost recaptat în anul 1976, au
fost descoperite izvoarele 4 şi 5 şi captate separat în 1977.
La Căciulata, în anul 1973 s-a forat sonda 1004 la
adâncimea de 1200 m având temperatura de 47 gr. C. Peste
doi ani, în 1975, lângă sondă s-a amenjat ştrandul termal.
La Cozia, s-au executat 4 foraje: Cozia 2 în anul 1970,
Cozia 3 în 1971, Cozia 4 în 1972 şi Cozia 5 în 1975.
La începutul anului 1972 staţiunea CălimăneştiCăciulata a fost integrată în circuitul internaţional balnear.
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Din luna aprilie 1972 au venit la tratamentul balnear în
staţiunea noastră grupuri organizate de turişti din Finlanda,
R.F. Germania, U.R.S.S, Franţa, Italia, Israel, S.U.A, etc.
În decembrie 1975 staţiunea Călimăneşti-Căciulata a
fost decorată cu Ordinul Muncii clasa I. Decretul 250 din
24 decembrie 1975: „Pentru contribuţia deosebită adusă la
dezvoltarea activităţii balneare ...”. A fost singura staţiune
balneară din ţară decorată în a doua jumătate a sec. XX.

EXPOZIŢIE DE NAVOMODELE LA MUZEUL DE
ISTORIE „AURELIAN SACERDOŢEANU”
E

HMS Bounty-Vas
machetă şcoală

xpoziţie de modele navale, „passion ...toil...the joy of
completion” (pasiune ... trudă ... bucuria creaţiei), o
expoziţie colectivă de modele navale, civile şi militare, construite de: Richard Dyer, Gheorghe Târcă, Adrian Şuiu, Ion Oprea,
Gh Voina, Claudiu Bălan, Costel Iordănescu, Cristian
Mihăilescu (vernisaj, 12 12 13, Muzeul Judeţean de Istorie,
curtea interioară).
Adrian Şuiu: - Ne aflăm în curtea interioară a Muzeului de
Istorie „Aurelian Sacerdoţeanu”, o adevărată sală a maşinilor,
dacă o putem numi aşa, a navomodelelor. Putem spune că
această încăpere se aseamănă foarte bine cu o sală a
maşinilor...unui vas maritim! Lângă mine este
domnul Richard Dyer, cetăţean britanic, cel cu
care am reuşit să strângem această colecţie de
navomodele. În afară de noi a participat şi ne-a
ajutat foarte mult domnul profesor George
Târcă de la Palatul Copiilor, Claudiu Bălan, un
colecţionar foarte mare din Râmnicu Vâlcea,
Cristian Mihăilescu, cel care de fapt mi-a introdus acest microb al construcţiilor de navomodele, şi, un alt constructor, din Bucureşti, Costel
Iordănescu. Prin această expoziţie de machete
de nave maritime am încercat să acoperim o perioadă cât mai
mare din istoria acestui domeniu, civil şi militar, al transportului
pe apă. (...) Putem spune că este o expoziţie internaţională pentru că cei care au participat sunt din România şi Marea
Britanie...Voi începe prin a vă prezenta această expoziţie pe care
noi am împărţit-o în două: machete de corăbii cu vele şi machete
de nave propulsate, iniţial, folosind puterea aburului, apoi
motarele termice...Iată o primă galeră romană care marchează
începutul transportului maritim şi fluvial, folosind forţa vântului
şi a braţelor. Avem în această parte, aici în stânga standului, un
colţ, o scurtă istorie a navigaţiei cu vele...Aceasta, mai mică, o

Richard Dyer

galeră, a vichingilor, nr.1, şi acest galion,
nr.2, un galion cu velatură pătrată, care a
străbătut mai apoi mările şi oceanele
lumii...apoi, mai jos, o goeletă cu vele în
linie dispuse pe lungimea navei, iar mai jos o
navă specifică oceanului indian, nr.4, cu
capacitate mare de încărcare şi pescaj mic.
Aici avem una din cele trei nave cu care Cristofor Columb a
efectuat prima sa expediţie spre descoperirea Lumii Noi, nava
Amiral, „Santa Maria”, prima care a pierit lângă insulele Tahiti...
-Iată, lângă mine se află domnul Richard Dyer, cel care
ne-a ajutat foarte mult la creerea acestei expoziţii, şi constructor
al machetelor din standurile navale specifice epocii moderne a
propulsiei motoare, şi a comenzilor radio...
Richard Dyer: - Avem aici o navă nemţească de desant, o
navă care debarcă trupe pe mal, completată cu un tanc nemţesc
numit „Tiger” şi care poate culisa înainte şi înapoi. Aici, avem
una dintre primele nave pe perne de aer ce funcţiona pe ruta

Portmouth - Abell Point, o distanţă de cinci mile pe care o parcurgea în cinsprezece minute. Deasupra, o avem pe „Zizzie Pat”,
o barcă de dimensiuni mici, pentru pescuit, completată cu o
canbină pentru echipaj şi una pentru peşte...Aici avem nava
„Nero”, o navă Thug; a fost construită special pentru copiii de
anul acesta sau anul viitor, pentru a fi folosită pe lac, în oraş,
pentru spectacol, deci, nu este ceva special. Aici avem nava pe
aburi, Glasgow, folosită pe graniţa cu Scoţia. Mai jos avem submarinul Nemo, din filmul celebru, iar pentru copii am transformat un tun de apă ca să arate ca un Răţoi...Aici jos avem încă o
barcă, Plastimo, pe pernă de aer, cărând marfă în aceleaşi
graniţe, scoţiene...
Am rămas frumos impresionaţi de plăcutul şi inteligent
cetăţean englez, căruia încă nu-i cunoaştem toate afinităţile cu
România, ştim că şi anul trecut a organizat o expoziţie pe lacul
din Zăvoi, şi care acum a organizat această expoziţie luându-şi
şi nişte colaboratori de-ai noştri pasionaţi pe navomodelism;
domeniu care era cu sârg promovat în anii 60, la Casa
Pionierului, unde exista un atelier de aero şi navo modele, pe la
care, din curiozitate şi la îndemnul învăţătorilor, treceam
cam...toţi! atunci fiind o obligaţie şcolar pionierească care
urmărea să dezvolte armonios personalitatea copilului...Acum,
după vizionarea expoziţiei, trăind aceste fără rost vremuri în care
munca şi pasiunea nu mai reprezintă nimic, ci reprezintă pierderi
de vreme, înţelegem mai bine deviza afişată la intrarea în
expoziţie, supratitlul: pasiune...trudă...încununarea unei munci!
bucuria rezultatului! satisfacţia sinelui, unde poate ajunge!? Ce
state, ce popoare, ce filozofii produc asemenea oameni care să se
ocupe de educaţia tuturor copiilor lumii...şi cărora le vibrează
vocea, inima, lăcrimează ochii, când ne vorbesc despre munca
lor!....
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DOUĂ ZILE DE UMOR LA RM. VÂLCEA
Ion MICUŢ

C

hiar şi toamna anului 2013 şi-a ridicat pelerina de pe
cerul înnegurat lăsând soarele să râdă împreună cu
vâlcenii la marele festival de satiră şi umor care a avut loc la
începutul lui noiembrie.
Acest eveniment ce poartă denumirea „Povestea Vorbii” preluat din zicerea lui Anton Pann a ajuns la a VIII-a ediţie, fiind
organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Primăria Municipiului
Rm. Vâlcea, Clubul Umoriştilor Vâlceni şi cu sprijinul Uniunii
Epigramiştilor din România.
Concursul a avut două genuri literare, epigramă şi fabulă;
pentru epigramă, fiind stabilite temele: „Limba îndulceşte, limba
amărăşte”; „cu OTV-ul în parlament”, iar la fabulă, pe ideea
„Trădare”.
În ziua de 1 noiembrie la ora 15 s-a deschis Festivalul la
Casa memorială Anton Pann, printr-un program artistic dedicat
celor 220 ani de la naşterea lui Anton Pann, apoi acesta s-a
desfăşurat în sala de spectacole a Teatrului Municipal, unde au
fost prezenţi 26 de scriitori de umor, precum şi un public
numeros, în special tineri.
Mesajul de bun venit a fost transmis de prof. Elena Stoica,
director al CJCPCT Vâlcea, care a menţionat că acest eveniment
este cel mai însemnat printre celelalte acţiuni culturale organizate de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
Domnul ing. Emilian Frâncu, primarul Municipiului Rm.
Vâlcea şi-a exprimat satisfacţia că este prezent pentru a doua
oară consecutiv la acest mare festival de umor, la care participă
concurenţi din întreaga ţară şi din Republica Moldova. A

menţionat că fiind influenţat de spiritul patronului cultural al
oraşului, a înfiinţat în anul 1999 editura Anton Pann, unde s-au
editat cărţi de literatură şi gramatică. A spus că epigrama este o
clipă de inspiraţie şi spirit şi în semn de apreciere a oferit
diplome de excelenţă celor trei membri ai juriului care au venit
de mai multe ori în acest scop, la Rm. Vâlcea, respectiv domnilor: prof. univ. dr. Ştefan Cazimir, poetului Nicolae Dragoş şi
lui George Corbu ca preşedinte al Uniunii epigramiştilor din
România.
Despre acest festival a vorbit şi George Corbu în calitate de
preşedinte al U.E.R. ce a relatat că în tară sunt organizate un
număr de 28 de festivaluri, printre care se remarcă şi cel din Rm.
Vâlcea, pentru diversitatea temelor stabilite, asigurarea
condiţiilor de comuniune si comunicare oferite participanţilor şi
că Nichi Ursei este unul dintre primii 10 epigramişti din ţară din
cei peste 300 înregistraţi la UER, dar care are şi calitate de bun
organizator şi gazdă primitoare. Tot George Corbu, a mărturisit
că are legături cu viaţa culturală vâlceană de foarte mulţi ani
exemplificând cele 4 luni din anul 1968 când a purtat în ziarul
Orizont existent în acea perioadă un duel epigramatic cu Tudor
Muşatescu.
Au mai adresat participanţilor la festival, mesaje şi felicitări:
Ştefan Cazimir, Nicolae Dragoş, senatorul Traian Dobrinescu.
În aceeaşi sală a Teatrului Municipal, creatorii de umor din
ţară, precum şi cei din jud. Vâlcea au prezentat secvenţe agreabile din scrierile lor.
Încântătoare şi creatoare de dispoziţie sufletească a fost
expoziţia de caricatură proiectată pe ecran de graficianul Cornel
Pătrăşcan din Brăila.
Toţi participanţii s-au bucurat de spectacolul de teatru
„Ultima Şansă”, de Mihail Zadarnov, în regia lui Vadas Laszlo,
oferit de către Adrian Roman, directorul teatrului Anton Pann.

A doua zi festivalul a continuat în sala oficială a Primăriei
Municipiului Rm. Vâlcea, unde de asemenea a fost prezent, volubil şi excelent amfitrion dl. primar Emilian Frâncu.
Totodată a fost prezent şi senatorul Dan Niţu atras de
farmecul şi subtilitatea creaţiilor umoristice.
Evenimentul cel mai aşteptat a fost desemnarea
câştigătorilor acestui concurs care au fost anunţaţi de Nichi
Ursei, preşedintele Clubului Umoriştilor Vâlceni:
-Marele premiu a fost obţinut de caricaturistul Costel
Pătrăşcan din Brăila.
-La secţiunea Epigramă premiul I l-a obţinut George Petrone
din Iaşi, premiul II Bunduri Nicolae din Braşov şi premiul III
Gârda Petru Ioan din Cluj-Napoca.
-Menţiuni s-au acordat pentru Larco Vasile din Iaşi, Moraru
Ion din Galaţi şi Gheorghe Bâlici din Chişinău
-La secţiunea Fabulă premiul I a fost obţinut de către
Orăşanu Laurenţiu din Bucureşti, premiul II Rotaru Florin din
Buzău şi premiul III Abel Florian din Ialomiţa. O menţiune a
fost acordată lui Frunză Mihai din Brăila.
La acest festival s-au mai oferit premii de către Clubul
Umoriştilor Vâlceni pentru: Cătălina Orsivschi, din Suceava,
Petre Gigea Gorun din Craiova şi Gheorghe Tudorache din
Ploiești.
Totodată şi revista Ţânţarul a oferit premii pentru Lazăr
Dorel din Alba Iulia, Găinariu Viorica din Baia Mare şi Hanganu
Alexandru din Brăila.
De o primire deosebită în cadrul festivalului s-a bucurat prof.
Nicolae Dinescu preşedinte al Societăţii Culturale Anton Pann,
care a prezentat un mesaj participanţilor şi le-a oferit acestora
premii, diplome şi obiecte cu specific local.

Redăm câteva din epigramele premiate:
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premiul I, George Petrone din Iaşi:

Aleşii PPDD în parlament
Cu preşul cum adesea ne-au dus,
E musai să gândim oleacă
Şi ce-au făcut s-ajungă sus
Şi ce ajung acum să facă.

Unui poet

Mort de limba soacrei… cea
amară
De limba soacrei omorât,
A fost depus, în groapa-adâncă…
Şi-aşa m-a omorât-încâtNici viermii nu mă mai mănâncă.
premiul III, Gârda Petru Ioan din ClujNapoca.

El scrie numai versuri care,
Din măiestria lor mijesc
Metafore la fel rare
Pe cât sunt cei ce le citesc.

Ingratitudinea PPDD

premiul II, Bunduri Nicolae din Braşov:

Dan Diaconeacu vine cu OTV-ul
în parlament
Pe domnul Dan, un om cu minte,
Eu îl respect în toate cele;
Iar de-o s-ajungă Preşedinte…
I-aduc „elodiile” mele!

Chiar de ştiu că i-am votat,
Că le-am dus fotografii,
Până astăzi nu mi-au dat…
Ăia douăzeci de mii.

Răvaşe pentru
Ion Micuţ
Care e aşa drăguţ…
Sunt vecin cu dom Micuţ.
El, mereu este drăguţ…
Când îi iese-o epigramă,

Umblă lin şi cadenţat
Cum nu umblă alţii-n sat
Fiindcă el măsoară versul
Şi cu şchioapa şi cu mersul
A prins zeci de infractori
Cu care nu te măsori
Şi-ca peştele prin ape-

Mă-nchin şi televiziunii
Şi celui ce a prins momentul:
Vor în slujba naţiunii…
Aşa cum e şi Parlamentul!...
Epitaful unui poet sensibil
La critici dure l-au luat
Şi-a rezistat, căci fu bărbat,
Dar nu le-a fost destul atât:
Cu lauda l-au omorât!

Limba noastră îndulceşte,
Dacă e vorbită demn;
Dar, pe mulţi îi amărăşte,
Când limbajul e … „de lemn”!
Menţiune, Vasile Larco din Iaşi.

Observaţia telespectatorului
Privind spre cei din OTV, atent,
Zicea un om de rând în gândul său:
Puteau s-ajungă mulţi în Parlament,
Iar alţii, din păcate, chiar mai rău!

Reacţia OTV-iştilor la dispariţia
Elodiei

Un scriitor fecund, activ,
M-a tot rugat să-l bag în seamă,
Şi-am scris la modul obiectiv,
Aşa că m-a-njurat de mamă!

Scoate cheia de la cramă

OTV-ul în parlament

Limba noastră…

Menţiune, Moraru Ion din Galaţi

Recunoştinţă

FELIX SIMA

Menţiune, Gheorghe Bâlici din Chişinău

Chiar de când primit-au vestea,
Nu au încetat să tacă:
Vor s-arate că povestea
Cu Elodia, e … cioacă.

Bate rima, să nu-i scape…
Caută-n dicţionare
-Unde sunt rimele rareSerios, pasionat…
Nu stă niciodată-n pat
Fiindcă-spune-adeseoriCumpărând morcovi şi flori:
„Umblu zilnic pe la piaţă
Ca să fiu văzut în viaţă”…
Totdeauna vigilent
-Cum e omul de talent-

Vorbe şi vorbe…
De multe ori îţi faci şi cruce,
Cu vorba rea te bagă-n boală,
Pe când „cea dulce mult aduce”
… A linguşeală!

Bagă orice fiinţă-n seamă…
Poate prinde-o … epigramă
Toţi îl văd cum se frământă
Să ne ia, pe rînd, la trântă
Şi-să facă tevaturăSă ne dea la toţi în gură…
Cum îl văd şi cum îl ştiu
Iute ca argintul viu,
El rămâne-n Mihăeşti
…Neam boierilor Bârseşti.
f. sima - decembrie 2013

CONCURS DE PROZĂ SCURTĂ
„DE CRĂCIUN: POVESTEA UNUI COPIL”
Elena Mihaela DOBRESCU

„C

opilul, scria George Cãlinescu, se naşte curios pe lume şi
nerabdãtor de a se orienta in ea. Literatura, care îi satisface
aceastã dorintã, îi incântã. Ca sã fie opere de artã, scrierile pentru copii
trebuie sa intereseze si pe oamenii maturi si instruiţi. A iesi din lecturã
cu stimã sporitã pentru om, acesta este secretul marilor lecturi pentru
tineret.”
Primãria Oraşului Cãlimãnesti şi Casa de Culturã “Florin
Zamfirescu” Cãlimãnesti, în parteneriat cu Inspectoratul Scolar
Judetean Vâlcea au organizat Editia I a Concursului de Prozã Scurtã
„De Crãciun: Povestea unui copil” - Cãlimãneşti 2013. Argumentul
concursului la prima ediţie este că, într-o lume care tinde spre informatizarea absolută, cuvântul pare să-şi piardă din semnificaţie. Totuşi, e
doar o aparenţă, căci la început a fost cuvântul şi fiecare dintre noi ne
construim verticalitatea prin forţa transpunerii lui. Proiectul are ca scop
cunoaşterea si exprimarea libera a creativitatii si sensibilitatii
copiilor/elevilor, Scopul principal il reprezinta încurajarea şi afirmarea
tinerelor talente în domeniul creaţiei literare prin exprimarea libera a
gandurilor, sentimentelor si trairilor. Ediţia din acest an se adreseaza
tuturor elevilor din ciclul gimnazial si liceal din judetul Valcea, indiferent de profil.
Înca de la cea mai fragedã vârstã, gustul pentru literaturã al copilului/elevului trebuie stimulat cât de poate de mult. Gustul pentru scris si
citit nu vine de la sine, ci se formeazã printr-o muncã care inglobeazã
rabdare, perseverentã, continuitate si vointã. Orizontul cunoştintelor
primite în clasa la orele de limba si literaturã românã este lãrgit de
lucrul si lectura din afara clasei. Este foarte important ca
profesorul/indrumãtorul sã cunoascã noi forme de îndrumare si noi
modalitaţi de coordonare si canalizare a aptitudinilor elevului prin
activitati extracurriculare.
Publicăm în continuare, mai jos, Procesul verbal cu castigatorii
concursului de proză scurtă pentru copii: "De Crăciun: povestea unui
copil" - editia I, desfăşurat la Calimaneşti, concurs iniţiat de subsemnata, director al Casei de Cultură "Florin Zamfirescu" Calimaneşti, şi
susţinut de Primaria Oraşului Calimaneşti, Consiliul Local Calimaneşti.
Pentru o mai buna informare a cititorilor, vă punem la dispozitie şi
regulamentul concursului, cu menţiunea că în regulament sunt prevazute premii in valoare de 1500 lei, dar Consiliul Local Calimaneşti a
hotărât prin HCL Calimaneşti din 27 noiembrie 2013 o suplimentare a
fondului de premiere cu încă 500 lei, ajungandu-se la suma de 2000 lei.
O menţiune speciaă: prof. Scîrlea Gheorghe al Şcolii Gimnaziale
S.V. Cantacuzino Calimaneşti a premiat din fonduri personale, cu suma

de 150 lei, una din cele mai bune lucrari ale unui copil din Calimaneşti
(toată stima!).
Publicăm, deasemenea, lucrarea câştigătorului categoriei VII-VIII,
semnată cu motto-ul "Crăciunul există în fiecare din noi!", apartinând
elevului Dobrescu Robert Gabriel, elev al Şcolii Gimnaziale Şerban
Vodă Cantacuzino din Calimaneşti - clasa aVII-a.

PROCES-VERBAL
Încheiat azi 11.12.13. în contextual Concursului zonal de proză
scurtă pentru copii: “De Crăciun: povestea unui copil”, Ediţia I,
Călimăneşti, 11 decembrie 2013. Coordonator proiect: Dobrescu
Mihaela, Casa de Cultură “Florin Zamfirescu” Călimăneşti.
Juriul concursului: Inspector, prof. Isabella Ioniţă – Inspectoratul
Judeţean Şcolar Vâlcea, Tănăsoaica Georgeta – Biblioteca Oraşenească
“A.E.Baconsky” Călimăneşti, prof. Zgripcescu Elisabeta, Şcoala
Gimnazială “Şerban Vodă Cantacuzino”Călimăneşti, prof. Mari - Jane
Taloş Măluţeanu, Şcoala Gimnazială Berislăveşti.
Analizând lucrările elevilor depuse de către acestia sau de cadrele
didactice reprezentante, pe categorii de vârstă, conform regulamentului,
juriul concursului a deliberat astfel:
LICEU
Locul I – nu se acordă. Locul II - motto: ,,Crăciunul reprezintă o
baghetă magică înspre lumea coplilăriei”: Moreanu Constantin Daniel,
Liceul Tehnologic ,,General Magheru”, Rm. Vâlcea. Locul II - Motto:
,,Miracolul există-n noi atâta timp cât credem, pentru că, viaţa însăţi
este un miracol”: Taloş-Măluţeanu Alexandru-Ionuţ, Liceul Tehnologic
,,General Magheru”, Rm. Vâlcea. Locul III - Motto: ,,Crăciunul este
nostalgie pentru trecut, curaj pentru prezent şi speranţa pentru viitor”:
Şeuleanu Teodora, Liceul Tehnologic ,,General Magheru”, Rm. Vâlcea.
Menţiuni-motto: ,,În văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă/
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă./ Fulgii zbor, plutesc în
aer ca un roi de fluturi albi, / Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri
dalbi. ”: Fiştigoi Laurenţiu-Constantin, Liceul Tehnologic ,,General
Magheru”, Rm. Vâlcea; motto: “A-nceput de ieri să cadă/ Câte-un fulg.
Acum a stat./ Norii s-au mai răzbunat/ Spre apus, dar stau grămadă/
Peste sat.”: Stroe Bogdan, Liceul Tehnologic ,,General Magheru”, Rm.
Vâlcea
CLASELE III – IV
Pentru că această categorie nu se regăseşte în regulamentul propus
şi aprobat de Primăria oraşului Călimăneşti, juriul concursului a hotarât
ca şi lucrările copiilor înscrişi la această categorie să fie acceptate, dar

se vor acorda doar menţiuni speciale, astfel: Mentiuni speciale:
“Fericirea nu stă-n lucruri scumpe”- Călugăru Andrei Nicolae, Şcoala
Gimnazială “Serban Voda Cantacuzino”, Călimăneşti, “Misiunea
Spiriduşului”- Popescu Radu, Şcoala Gimnazială “Şerban Vodă
Cantacuzino”, Călimăneşti; “Povestea Renului”- Alexandra Gheorghe,
Şcoala Gimnazială “Serban Vodă Cantacuzino”, Călimăneşti;
“Prietenia este cel mai frumos lucru pe care-l poate avea un copil”Dobrescu Irina Ioana, Şcoala Gimnazială “Serban Vodă Cantacuzino”,
Călimăneşti; ,,Fericirea ce să fie/ Anii din copilărie/ Când pe-un vârf de
stea pluteşti/ Legănat printre poveşti” (Carmen Firan, ,,Dicţionar
hazliu”): Linţoiu Eric-David, Şcoala Gimnazială Nr. 13, Rm. Vâlcea;
Motto: “Bucuria este adevaratul dar al Craciunului!”: Goran Dimitrie,
Şcoala Gimnazială Nr. 13, Rm. Vâlcea.
CLASELE V – VI
Locul I: “Floare de crystal”, Moraru Andreea, clasa a VI-a - C,
Şcoala Gimnazială “Serban Vodă Cantacuzino”, Călimăneşti. Locul II:
,, Trandafir cu frunza-n jos/ N-am putut scrie frumos / Căci am scris cu
mâna stângă/ Cine-o va citi să plângă”: Văcaru Loredana, Şcoala
Gimnazială Berislăveşti. Locul II: ,, Crăciunul e aducerea-aminte a
copilăriei...”: Bitică Alexandru, Şcoala Gimnazială Berislăveşti. Locul
III ,, Afară ninge liniştit,/ În casă arde focul...”: Răducu Cosmin, Şcoala
Gimnazială Berislăveşti. Mentiune: “Povestea Ilenuţei”: Florescu
Maria Roxana, Şcoala Gimnazială “Serban Vodă Cantacuzino”,
Călimăneşti. “Floare de Nu-mă-Uita”: Barcan Ramona, Şcoala
Gimnazială “Serban Vodă Cantacuzino”, Călimăneşti.
CLASELE VII – VIII
Locul I : “Moş Crăciun vorbeşte pe limba tuturor copiilor”:
Dobrescu Robert Gabriel,
Şcoala Gimnazială “Serban
Vodă Cantacuzino”, Călimăneşti. Locul II: “Întamplare de Crăciun”:
Moisescu Iulia, Şcoala Gimnazială “Serban Vodă Cantacuzino”,
Călimăneşti. Locul III : “Coji de portocale”: Gheorghe Alexandra
Elena, Şcoala Gimnazială “Serban Vodă Cantacuzino”, Călimăneşti.
Mentiune: ,, Secretul vieţii nu este să ai tot ceea ce îţi doreşti, ci să-ţi
doreşti tot ceea ce ai”: Dumitraşcu Roxana, Şcoala Gimnazială
Berislăveşti. Premiu special: “Cea mai bună lucrea unui elev din
Călimaneşti” acordat de profesor Scîrlea Gheorghe: Leuca Andra
Maria, clasa a VIII-a.
Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare, unul pentru
Primăria Oraşului Călimaneşti şi unul pentru Inspectoratul Judetean
Scolar Vâlcea.
Încheiat azi 11.12.13

decembrie 2013
“Crăciunul există în fiecare din noi”

Iarna ca-n vis
De trei zile-ncoace începuse să ningă. Fulgii mari şi gingaşi acopereau în întregime geamul camerei mele. Părea o iarnă ca toate celelalte ierni obişnuite de până acum.
Împodobisem bradul împreună cu familia mea, colindasem pe la
toate casele din oraş alături de prietenii mei şi ultimul lucru pe care trebuia să-l fac era să îl aştept pe Moş Crăciun, să-mi aducă câte un ursuleţ
de pluş sau vreo maşinuţă.
Aşteptându-l pe Moş Crăciun să vina m-am plictisit, aşa că am ieşit
pe afară. Am făcut un om de zapadă, m-am dat cu sania, dar, în
zadar....plictiseala persista.
Atunci mi-a trecut prin cap o idee extraordinară. I-am sunat pe toti
prietenii mei şi ne-am sfătuit între noi ce să facem. Andrei a spus să ne
strângem ca între prieteni în dumbravă. Ajunşi acolo, cum ne-am vazut,
s-a şi ivit o luptă prietenească cu bulgări de zapadă. Dupa ce am terminat cu joaca, şi eu am ieşit învingător, am strâns împreună bani destui
ca să ne cumpărăm fiecare câte o ciocolată caldă şi câte-un pachet de
biscuiţi.
În drum spre magazin a inceput sa ninga din ce in ce mai tare,
starnindu-se o furtuna de zapada. Peste tot in jurul ochilor vedeai doar
alb. Fiindca stateau aproape, fiecare din prietenii mei au ajuns repede
acasa, insa eu, care stateam la cincizeci de case si trei magazine distan-
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ta, am asteptat plangand in fata unei case sperand sa se opreasca ninsoarea.Am asteptat eu ce-am asteptat ,dar nimic.Parea ca ninge din ce
in ce mai tare cu cat incercam sa ma apropii de casa si chiar asa era. O
data la doua minute vantul incepea sa bata din ce in ce mai puternic.
Dupa trei ore, ninsoarea a incetat, iar eu m-am putut indrepta spre
casa.
Deodata, aud sunetul telefonului (uitasem chiar ca-l am la mine). In
gandul meu credeam ca sunt baietii care vand pizza, dar, cand m-am
uitat, era doar Alex, unul dintre prietenii mei. Ma sunase sa ma intrebe
daca vin la sanius. Cand i-am spus ca nici nu am ajuns acasa, pentru ca
am asteptat sa treaca furtuna de zapada, Alex i-a sunat pe Bogdan si pe
Andrei si s-au gandit sa ma conduca pana acasa.... Erau ingrijorati ca
statusem atatea ore in frig si zapada.
M-au ajuns din urma şi m-au ajutat să ajung cu bine acasă.
Acasă focul mocnea în sobă. Aromele îmbietoare ale prăjiturilor şi
biscuiţilor pe care bunica le cocea în cuptorul încins erau adevarate
încercari pentru stomacurile noastre chinuite de foame.
Ne-am aşezat la poveşti.
Parintii ma luasera deja la intrebari, eu povestind toate cele intamplate.Auzind povestea, mama mea cu greu m-a crezut, iar tatal meu a
crezut ca am baut vreun pahar de vin cu Mos Ilie, cel mai in varsta prieten al meu, pe la care stia ca ma duceam si il intrebam de vorba cand
ma plictiseam. (Mos Ilie avea saizeci si doi de ani si o barba slunga si
stufoasa).
Dupa ce am infulecat ceea ce ne pregatise bunica, mie ,lui Andrei si
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lui Alex, ne-a venit ideea sa facem un teren de fotbal din zapada care sa strans in curte.Am facut portile din apa inghetata si lemne, iar adversarii nostrii erau oameni de zapada .Acest meci de fotbal a fost cel mai
lung din istorie, iar, cu chiu, cu vai, am reusit sa il terminam. Din pacate
am fost infranti de oamenii de zapada, dupa un penalty executat cu
nasul. Meciul s-a terminat cu scorul de cincizeci si opt de goluri date de
oamenii de zapada si trei goluri inscrise de noi.
În timp ce eu am trecut prin aceste peripeţii, am uitat cu desăvârşire
că îl aşteptam pe Moş Crăciun.
Cand am intrat în casă, m-am dus lângă bradul frumos împodobit,
iar acolo am văzut: un calculator-tabletă, un telefon şi un abonament la
farmacia „Catena”.Toate acestea au fost cadourile surorii mele, iar eu
m-am întristat, crezând că Moşul a uitat de mine.
În timp ce ma uitam la televizor, am zărit sub pomul de Crăciun
nişte cârje şi o scrisoare. Curios, am deschis scrisoarea şi am citit:
„Robert, ţi-am adus aceste carje gândindu-mă la ceea ce s-a întamplat astăzi, aşa că mi-am spus în sinea mea că, dacă se va mai întâmpla
vreodată aşa ceva, să fii pregătit!
Cu drag, Moş Crăciun”
Atunci mi-am dat seama că el nu a uitat de mine nici o clipă, ba
chiar s-a gândit la ce mi se poate întâmpla pe viitor.
Acesta a fost cel mai frumos Crăciun şi, mai ales, cea mai frumoasă
iarnă din toate cate au fost până acum!
“Prin nămeţi cumplita iarnă / Cerne norii de zăpadă….” Dobrescu
Robert Gabriel, clasa a VII-a B Şcoala Gimnazială “Şerban Vodă
Cantacuzino”, Călimăneşti.
Profesor coordonator - Zgripcescu Elisabeta

METAMORFOZELE LOCALITĂŢII PERIŞANI
Gheorghe PANTELIMON

P

e 29 noiembrie 2013, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vâlcea a organizat cercurile pedagogice pe discipline de
învăţământ, care au menirea să dezbată probleme actuale din
domeniu şi să propună soluţii eficiente pentru modernizarea şi
creşterea calitativă a procesului instructiv - educativ. Profesorii
de goegrafie din zona de nord a judeţului şi-au dat întâlnire la
Şcoala Gimnazială Perişani. Organizatorii (Mirela Tamaş, Elena
Preoteasa, Mădălina Mihai, Mihai Manda, Jany Lalu etc.) au
avut o iniţiativă apreciată şi i-au invitat la această activitate pe
foştii colegi de catedră care s-au pensionat.
Printre ei s-au aflat Elisabeta Niţu, Procopie Ghiţă, fost
inspector şcolar de specialitate, Florin Dumitrescu, Nicolae
Daneş, Gheorghe Pantelimon şi Alexandru Poenaru. Nu am rezistat tentaţiei şi am dat curs invitaţiei, mai ales că de mulţi ani nu
am mai ajuns la Perişani, localitate situată în frumoasa Ţară a
Loviştei. Surprizele s-au ţinut lanţ. Ne-am deplasat din Râmnicu
Vâlcea cu un autocar elegant al companiei AmalTour, până în
faţa sediului Primăriei Perişani, numai pe drum asfaltat. Comuna
este formată din opt sate, situate în general de-a lungul drumului
naţional Sibiu - Curtea de Argeş. Satul cel mai vechi este Spinu,
atestat documentar în 1471, în timpul lui Radu cel Frumos. În
ultimii ani localitatea a cunoscut prefaceri radicale. Şcoala
Perişani unde s-a desfăşurat activitatea dispune de o bază didactico-materială modernă, care asigură desfăşurarea unui
învăţământ de calitate. Directorul unităţii, Constantin Buican nea înfăţişat un scurt istoric al învăţământului din zonă şi al şcolii
care funcţionează în sediul actual din anul 1977. Pe parcurs s-a

amenajat un teren de sport, iar din 2006, prin materializarea programului de reabilitare a şcolilor din mediul rural, unitatea are
un corp nou de grupuri sanitare, canalizare, apă curentă,
încălzire termică etc. De fapt toate cele trei şcoli de pe raza
comunei şi Grădiniţa Spinu au fost modernizate şi au primit în
dotare calculatoare. În cadrul reuniunii de lucru, Mihai Manda,
profesor la Şcoala „Tache Ionescu”, Râmnicu Vâlcea, a prezentat pe calculator „Analiza şi interpretarea statistică a testului
TIMSS” - geografie, iar prof. Constantin Buican a difuzat
Metodologia alcăturii unui test de evaluare iniţială predictivă la
disciplina goegrafie, un material bine documentat. O problemă
dificilă cu care se confruntă nu numai localitatea Perişani o
reprezintă scăderea populaţiei de vârstă şcolară. Contribuţii
importante la reuşita acţiunii au adus seniorii Procopie Ghiţă şi
Nicolae Daneş, care au prezentat cărţile pe care le-au realizat
recent cât şi proiectele asumate pentru viitor.
Tot la proiecte s-a referit şi primarul comunei, juristul Ion
Sandu, care realmente ne-a impresionat cu preocupările şi
realizările pe care le-a înfăptuit în folosul cetăţenilor începând
cu anul 2004 de când deţine această funcţie. Dintre acestea vom
spicui câteva: au fost reabilitate căminele culturale din satele
Perişani şi Spinu, biblioteca şi dispensarul comunal. Aici
funcţionează cel mai modern cabinet stomatologic, din nordul
judeţului. Localitatea are o staţie modernă de filtrare a apei.
Peste doi ani va deveni funcţională pârtia de schi de la Mlăceni,
unde va fi repusă în funcţiune şi baza sportivă.
S-au efectuat lucrări de amenajare şi întreţinere a drumurilor
comunale şi forestiere, s-au construit şapte poduri şi mai multe
podeţe. Permanent au sat în atenţie lăcaşele de cult din cele patru

parohii şi s-a construit o biserică nouă la Poiana, unde ctitor este
chiar primarul.
Pentru efectuarea lucrărilor s-au accesat fonduri europene,
simultan fiind mobilizate forţe locale. În Perişani, permanent
există un şantier. Sunt conturate obiective clare, ambiţioase şi
pentru viitor: efectuarea lucrărilor de canalizare, proiectul fiind
depus din anul 2010, asfaltarea drumurilor comunale ş.a.
Dorinţa primarului este ca localitatea să devină staţiune montană
integrată în circuitul turistic naţional, aici fiind în funcţiune un
centru de informare. Primarul Ion Sandu are şi alte realizări
notabile. A încurajat cercetarea istorică pe teritoriul comunei,
unde în anul 1330 s-a dat bătălia de la Posada ( la ediţia din acest
an a acţiunii de rezonanţă naţională, participând circa o mie de
cetăţeni), a ridicat statuia domnitorului Basarab I, cel care a unificat voievodatele din dreapta şi din stânga Oltului, punând
bazele statului feudal Ţara Românească, iar în noiembrie 1330
l-a înfrânt pe suzeranul său, regele ungur Carol Robert de Anjou,
consolidând independenţa Ţării Româneşti.
Toţi am admirat activitatea acestui primar destoinic,
întreprinzător, un luptător pentru binele locuitorilor din această
zonă mirifică. Fiind întrebat care este cheia succesului, primarul
ne-a răspuns prompt, simplu: „munca în echipă; nu ai echipă
valoroasă nu ai rezultate”. Se bazează foarte mult pe consilierii
locali, tineri, cu putere de muncă, dornici de afirmare. La
înapoiere, în autocar, am reflectat la câte am văzut şi am auzit la
Perişani şi mi-am amintit vechiul proverb românesc: „omul
sfinţeşte locul”.

O DECIZIE ISTORICĂ. ROMÂNA VA FI LIMBA OFICIALĂ
A REPUBLICII MOLDOVEI
S

e cunoaşte că Basarabia este pământ românesc. Chiar şi
o sumară incursiune în istorie demonstrează această realitate de necontestat. Teritoriul dintre Prut, Nistru şi Marea
Neagră era locuit în antichitate de triburi geto-dace. În perioada
medievală, cea mai mare parte a teritoriului actual al ţării intra
în componenţa Principatului Moldovei, întemeiat la jumătatea
secolului 14. Prin Pacea de la Bucureşti (28 mai 1812), care
încheia războiul ruso-turc, Imperiul Rus l-a anexat. Este vorba
despre o suprafaţă de 45.600 km pătraţi, cu o populaţie de circa
500.000 de locuitori, în proporţie de 86% români. Basarabia este
colonizată în cursul secolului 19 cu ruşi, ucraineni, polonezi,
germani, evrei, supusă unui proces de rusificare, iar românii unei

politici de deznaţionalizare.
După revoluţia bolşevică din 1917 şi destrămarea imperiului
s-a constituit Republica Democratică Federativă Moldovenească
(Basarabia), independentă, care în 1918 s-a unit cu România. În
urma semnării Pactului Molotov-Ribbentrop (23 august 1939),
URSS a ocupat cu forţa armatelor, la 28 iunie 1940, Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa. La 2 august 1940 este
proclamată RSS Moldovenească, ce devine oficial o republică
unională a URSS.
Între anii 1941 şi 1944 Basarabia este reintegrată în hotarele
României, iar în august 1944 este din nou ocupată de trupele
sovietice şi anexată URSS. În perioada 1940-1953 şi după

această dată a continuat politica de deznaţionalizare.
După destrămarea URSS, la 27 august 1991, Moldova şi-a
proclamat independenţa de stat, fiind recunoscută în aceeaşi zi şi
de România. Noul Parlament ales la 27 februarie 1994 a ratificat
tratatul din 1991 de aderare a ţării la Comunitatea Statelor
Independente, renunţând la imnul naţional „Deşteaptă-te
române” şi a proclamat limba moldovenească, limbă de stat.
La începutul lunii decembrie 2013, la 22 de ani de la proclamarea independenţei, printr-o decizie istorică, definitivă, Curtea
Constituţională a Republicii Moldova a recunoscut limba
română ca limbă de stat în Moldova. După ce au examinat două
sesizări depuse de deputatul liberal-reformator Ana Guţu şi de
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parlamentarii liberali, magistraţii Curţii Constituţionale au
recunoscut printr-o decizie fără precedent că limba română din
Declaraţia de Independenţă este limba oficială a Republicii
Moldova. Curtea Constituţională a decis că Declaraţia de
Independenţă a Republicii Moldova face corp comun cu Legea
Supremă a ţării, fiind fundamentul juridic şi politic al
Constituţiei.
Declararea limbii române ca limbă de stat a Moldovei este un
act de dreptate. În context trebuie subliniat că Institutul de
Filologie al Academiei de Ştiinţe şi-a expus în repetate rânduri
opinia, conform căreia din punct de vedere ştiinţific, limba
vorbită pe teritoriul ţării este limba română.
Parlamentul Moldovei este obligat să modifice articolul cu
privire la denumirea limbii de stat din Constituţie, însă actuala
guvernare întâmpină dificultăţi fiindcă în acest moment nu
există o majoritate parlamentară care să poată realiza schimbarea în legea supremă a ţării, pentru modificarea Constituţiei
fiind necesare 67 de voturi, iar coaliţia proeuropeană şi liberalii
deţin doar 59. Contextul politic este însă favorabil. De curând,

Republica Moldova a parafat la Vilnius, în Lituania, ţară
membră a UE, un act curajos - Acordul de Asociere la Uniunea
Europeană, care trebuie ratificat, în 2014, în Parlamentul ţării.
Aceasta reprezintă o acţiune fundamentală de integrare a ţării în
structurile europene. Urmează un drum greu, cu multe necunoscute, cu multe obstacole de înfruntat.
Principalul aliat al Republicii Moldova trebuie să rămână
România, care prin acţiuni convergente să îi ajute pe românii de
peste Prut să-şi realizeze aceste proiecte. De bun augur sunt şi
vizitele recente ale preşedintelui României, Traian Băsescu şi
preşedintelui Senatului, Crin Antonescu la Chişinău, cât şi participarea preşedintelui moldovean Nicolae Timofti la
manifestările organizate la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a
României. O importanţă deosebită va avea şi ajutorul dat de
marile puteri ale lumii. Aflat la Chişinău, într-o scurtă vizită secretarul de stat al SUA, John Kerry a transmis un semnal de
susţinere a aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova.
Doamne ocroteşte-i pe români oriunde s-ar afla.

NOTA REDACŢIEI
Basarabia a fost denumit teritoriul actual al Republicii
Moldova, plus Hotinul şi cele trei judeţe din sud: Cetatea Albă,
Ismail şi Cahul, de către Rusia, în 1812, când, anexează aceste
teritorii. Cele trei judeţe din sud erau adevărata Basarabie
(istorică), după numele primului cuceritor, Basarab I, în fapt, un
teritoriu al Daciei lui Burebista, preluat de la tătari de primul
rege al românilor, care i-a dat şi numele... În 1859, Basarabia
istorică, cele trei judeţe-din sud, revin românilor până în 1878,,
când Carol I o retrocedează Rusiei. Importanţa colosală a
Basarabiei istorice a fost, că ea oferea României deplinătate de
stăpânire pe cursul Dunării, la gurile sale, în timp ce, după
dispariţia sa, prin uzurparea acestui teritoriu, Rusia a devenit
membru al Asociaţiei Dunărene, ajungând vecină chiar cu
Germania...şi cu celelalte state riverane Dunării!
Este bine de ştiut că, în perioada ocupaţiei ţariste, pe teritoriul Basarabiei au circulat două limbi oficiale, limba rumână şi
limba rusă, că biserica a rămas ortodoxă-putere în stat.
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NORMANDIA
UN NUME CARE FACE CINSTE ATÂT
ROMÂNIEI CÂT ŞI FRANŢEI
Ştefan I. STĂICULESCU

L

a câţiva ani după Revoluţia din decembrie 1989, la întreprinderile din România au început să li se zică societăţi
comerciale, s.r.l.-uri, societăţi pe acţiuni, precum şi alte denumiri care trebuiau să ţină pasul cu noile interese economice.
Astfel s-a înfiinţat şi noua întreprindere de transport auto de persoane NORMANDIA, care a luat fiinţă, de-abia în anul 1996, în
oraşul Horezu, din dragostea sinceră - reciprocă (mai sunt iubiri
şi din interese) a două ţări: România şi Franţa şi a doi
întreprinzători, românul Gabriel Pavelescu şi a francezului
George Malherbe, din ţinutul Normandia.
Domnul Gabriel Pavelescu fiind un excelent dansator de
dansuri populare şi priceput organizator de activităţi culturale în
oraşul Horezu, până la Revoluţia din 1989, precum şi după,
câţiva ani a dus şi peste hotare, în nenumărate rânduri, aproape
în toată Europa, echipa de dansuri din care făcea parte, echipă cu
care a câştigat multe premii atât în ţară cât şi în străinătate, şi a
făcut, astfel, mai cunoscută arta populară românească. A ajuns,
cu dansurile şi în ţinutul Normandiei.
De fiecare dată când mergea peste hotare echipa de dansuri
era însoţită, ba de un activist de partid, ba de un tovarăş de la
consiliu local, (nu de altceva, să nu se rătăcească şi să nu mai
găsească drumul de întoarcere, spre Horezu) şi o dată i-a însoţit
chiar primarul oraşului la o deplasare ce au făcut-o în Italia. Au
avut spectacol şi în oraşul Pisa, oraş cunoscut în toată lumea prin
vestitul său turn înclinat. Cum era şi normal au imortalizat
momentul şi prin câteva fotografii făcute în faţa turnului înclinat. La întoarce, primarul a dat rolfilmul pentru developare şi
realizarea fotografiilor la un atelier foto din Horezu. Când s-a
dus să ia pozele, femeia care se ocupase de realizarea fotografiilor îi zice primarului: „cine a fost acel nepriceput care v-a
fotografiat, el n-a văzut că nu v-aţi aşezat bine, aţi stat strâmbi
în faţa turnului? A trebuit să fac o serie de jonglerii fotografice
ca să vă iasă turnul din spate drept, în pozele finale”. La care primarul o admonestează: „ce naiba, tovărăşe, n-ai nici minimum
de cultură, nu ştii nici atâta lucru că acel turn aşa este, adică
înclinat”. De unde să ştie, dacă ea nu citise despre turnul din
Pisa.
Între anii 1992 şi 1996 dl.Gabriel Pavelescu a muncit în
Franţa, în provincia Normandia, pe unde fusese cu dansurile
odată, la firma de transport a francezului George Malherbe. S-a

angajat ca şofer pe maşini de mare tonaj,
care transportau la o singură cursă peste
80 de tone. A fost o muncă infernală,
epuizantă, numai cu câteva ore de somn, muncă din care a
început să înţeleagă cam cum e cu munca în capitalism.
Din anul 1996 ne mai primind viză de muncă, patronul
francez, cu care între timp devenise prieten, i-a dovedit că prietenul sigur îl cunoşti în împrejurări nesigure şi i-a zis: „ce pot
să fac eu pentru tine Gabriel, e să ne asociem, şi hai să facem o
firmă, că-mi place cum munceşti, eşti un om cinstit şi harnic şi
faci cinste României” S-au gândit s-au tot sucit şi au hotărât că
ar bine ca dl.Pavelescu să înceapă o mică afacere, cu paşi mici,
dar siguri, şi să facă transport de călători cu cele 2 microbuze
Renault aduse din Franţa, între Horezu şi Rm.Vâlcea, iar firma
să se numească, în amintirea ţinutului unde a muncit 4 ani,
NORMANDIA, mai ales că ţinutul Normandia este arhicunoscut în toată lumea, fiindcă aici, în data de 06 iunie 1944, au
debarcat trupele aliaţilor din cel de-al Doilea Război Mondial,
americanii, englezii şi candienii, dându-se cele mai crâncene
bătălii împotriva nemţilor. Şi astfel au devenit asociaţi.
Dl. Gabriel Pavelescu este un om ca un vultur şi cum ştim că
vulturul nu prinde muşte şi că încrederea în tine însuţi e temelia
izbânzii iar norocul îi ajută decât pe cei îndrăsneţi a plecat la
drum cu cele 2 microbuze, făcând curse regulate de călători.
Deviza a fost seriozitate, corectitudine şi transport la orele fixate, numai între Horezu şi Rm.Vâlcea. Treptat, treptat călătorii
au căpătat încredere în firma Normandia. Dezvoltându-se an de
an, cumpărând noi autocare şi microbuze şi câştigând noi trasee
de transport a ajuns ca la ora actuală firma de transport
Normandia să aibă în dotare cam 40 de microbuze şi autocare,
fiind cele mai moderne din acest colţ de România. Dl. Pavelescu
Gabriel şi asociatul său francezul îşi controlează şi-şi făuresc
destinul prin fapte, făcând parte din categoria de oameni care nu
spun: s-ar putea să nu meargă sau ce ne facem dacă dăm greş?,
ei au stofă de serioşi întreprinzători, deoarece un adevărat
întreprinzător, chiar dacă are şanse de succes de numai 10%,
vede în acest 10% scânteia care va aprinde focul reuşitei. Şi ei
au reuşit. Confirm acest lucru, cunoscându-l pe dl.Pavelescu şi
firma ce cu competenţă o conduce, de foarte mulţi ani. Am efectuat multe excursii în România şi în străinătate cu firma
Normandia, inclusiv acea unică deplasare, cu 2 autocare
Normandia, din anul 2007, la Paris, când am fost la comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuşi, în cim-
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itirul Montparnasse, însoţiţi şi de 55 de studenţi şi profesori de
la Universitatea „Constantin Brâncuşi”, din Târgu Jiu. Atunci
am avut ocazia să cunosc ce înseamnă un conducător auto de
calitate şi cu multiple performanţe, adică şofer exelent, ghid priceput pe traseu şi amfitrion amabil şi înţelegător la urcarea şi
coborârea din autocar, şi să văd ce înseamnă un autocar pe care
scrie NORMANDIA. Admiraţia trecătorilor întâlniţi ne-a însoţit
pretutindeni, în fiecare localitate şi ţară străbătută, mai ales ce
înseamnă Normandia în istoria omenirii. Aceleaşi trăiri de
bucurie le-am avut şi acum 2 ani când am fost cu doctorii ce
participă la conferinţele de la spitalul de la Maşloc, condus de
doctorul Cornel Băbuţ, la un simpozion de antroposofie la spitalul de la Veleda, din Germania. Gazdele noastre, doctorii de la
Veleda, nu s-ar mai fi despărţit de noi şi priveau cu mare
admiraţie autocarul nostru pe care scria Normandia.
De-lungul timpului am cunoscut câţiva conducători auto ai
acestei firme, printre care aş aminti chiar pe dl.Gabriel
Pavelescu, un excelent şofer şi un povestitor desprins din povestirile lui Ion Creangă, care are simţul umorului. Ştie că o
persoană fără simţul umorului este ca o maşină fără arcuri şi este
zdruncinată la fiecare pietricică de pe drum. Părintele Arsenie
Boca a spus că „Un suflet trist e un suflet cu luminile stinse”, de
aceea dânsul e vesel mai tot timpul. Îi apreciez şi pe Dragoş
Băluţă care, împreună cu Nicolae Săndoi, face un cuplu de şoferi
cu care poţi să dai ocolul pământului fără teamă, atât de siguri
conduc şi sunt desăvârşiţi ghizi. Ca şi pentru cei doi,
dl.Pavelescu a avut grijă ca o parte din şoferii firmei Normandia
să înveţe câteva limbi de circulaţie internaţională, ca să facă faţă
multiplelor situaţii ce se ivesc în călătoriile ce le fac cu turiştii în
toate ţările din Europa. Dl.Pavelescu Gabriel cunoaşte că
existăm vremelnic prin ceea ce luăm, dar vom trăi veşnic prin
ceea ce dăruim şi altora, de aceea nouă călătorilor ne dăruieşte
siguranţa şi satisfacţia unei deplasări cu autoacrele Normandia.
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