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FLORIN IONESCU-GALAŢI ŞI
LEONARD DUMITRU PE SCENA
FILARMONICII VÂLCENE
Petre CICHIRDAN

F

ilarmonica din Râmnicu Vâlcea a prezentat luni 10 februarie 2014 un concert, în stagiunea curentă, care l-a programat pe violonistul Florin Ionescu-Galaţi într-o interpretare în
primă audiţie: Giovanni Battista Pergolesi-Concert pentru vioară şi
orchestră în si bemol major, şi pe Leonard Dumitru, dirijor, pe
lângă acompaniamentul la concert, acesta, conducând orchestra în
simfoniile nr. 25 şi nr. 93 de Joseph Haydn, prime audiţii!... şi „La
Folia”, de Arcangelo Corelli, orchestrată de Francesco Geminiani,
primă audiţie!
Punctul de atracţie al seratei muzicale l-a constituit prezenţa pe
scenă a lui Florin Ionescu-Galaţi, violonist, produs al universului
muzical românesc afirmat după 1970, la patru ani, 1974, începând
studiul viorii cu tatăl său, violonist şi dirijor cunoscut. Debutând şi
concertând după 1980, practic, Florin Ionescu revigorează acest
univers muzical post clasic în urma unei perioade de vis-aur a
interpretării la vioară creat de marii săi înaintaşi, genii
internaţionale: Ion Voicu, Ştefan Ruha, Silvia Marcovici, Cornelia
Vasile...ehei, ce epocă!
Cu Pergolesi am făcut cunoştinţă în holul Bibliotecii Judeţene,
la finele anului trecut, când chinezul Fang Shuang-bariton-ne
încânta cu interpretarea sa din „La Serva Padrona”, operă,
aparţinând acestui compozitor de frunte al barocului italian....Dar
Pergolesi (1710-1736) a deschis era muzicii instrumentale cu
solist, concertul pentru vioară şi orchestră interpretat la Râmnicu
Vâlcea fiind o dovadă în acest sens...Încă din prima parte
constatăm noanţa de modernitate, care l-a făcut celebru pe compozitorul italian, după trei sute de ani, lucrările sale fiind interpretate cu succes pe scenele lumii...Florin Ionescu-Galaţi (nume
moştenit de la celebrul său tată, Ilarion Ionescu-Galaţi) pare a avea
în mână un instrument cu har, când cântă împreună cu orchestra,
sunetul viorii sale, reliefându-se puternic, dar şi când este solist, în
recitativ solo!...părând a se detaşa, complet, de scenă!...acest stilmanieră, demonstrând perfecta sa integrare în concepţia lucrării
gândită şi scrisă de Pergolesi...Mai spunem doar, că, instrumentul
său sună dumnezeieşte! Personal, fiind victimă sigură unor
interpretări la vogă în anii şaizeci-şaptezeci, nu reuşesc să scap de
comparaţie şi, declar, cu uşoară teamă de a nu greşi, că în timpul
concertului parcă l-am avut în faţă pe... David Oistrach! O
excepţională asemănare, şi la chip, dar şi la stilul de interpretare!
Partea a doua a concertului, adagio (firesc, concertul, între preclasic şi clasic, ca şi până în prezent fiind o sucesiune RLR, RepedeLent-Repede) este de o frumuseţe şi sensibilitate fermecătoare,
este interpretată la fel, într-o reală ţinută artistică; prezenţă, care îl
face pe Florin Ionescu-Galaţi atât de apropiat orchestrei, dar şi
publicului meloman!
În bisul axcordat, Florin Ionescu se comportă exact în spiritul
şi stilul marelui înaintaş, interbelic, Grigoraş Dinicu, executând
excelent celebra „Horă staccato”. Despre Grigoraş Dinicu violonistul Jascha Heifetz afirma că este cel mai bun violonist pe care
l-a ascultat vreodata. În 1939, la Expoziţia Mondială de la New
York, Grigoraş Dinicu, cu „Hora staccato”, de faţă fiind Brâncuşi
şi Maria Tănase, pur şi simplu, i-a „înnebunit” pe americani!
În continuarea concertului de luni seara, din satagiunea 20132014, publicul vâlcean a ascultat mai multe prime audiţii din
strălucitoarea muzică preclasică şi clasică, aparţinând cunoscuţilor
Arcangelo Corelli şi Joseph Haydn. La pupitrul orchestrei simfonice s-a aflat longevivul dirijor de muzică de operă, de la Opera
Naţională din Iaşi, Leonard Dumitru, a cărui gestică elegantă, şi
precisă, a adus un surplus de sobrietate la această serată simfonică
şi conertistică, care va rămâne, negreşit, în amintirea vâlcenilor.

*
Florin IONESCU-GALATI s-a născut în aprilie 1970 la
Bucureşti şi, deja, la vârsta de patru ani începe studiul viorii cu
tatal sau, violonist şi dirijor, Ilarion Ionescu-Galaţi.
La numai 10 ani debutează ca solist în faţa Orchestrei
Naţionale Radio, interpretând Concertul pentru vioară şi orchestră
de Kabalevsky, începând în acest fel cariera sa concertistică.
Din anul 1976 a studiat la Şcoala de Muzică din Braşov sub
îndrumarea lui Radu Hamzea, iar în 1989 devine student la

Academia de Muzică din Bucureşti, avându-l profesor pe Ştefan
Gheorghiu, permanent, fiind sfătuit muzical de tatăl său.
De-alungul anilor a fost cîştigator şi laureat a numeroase
competiţii, precum:
-1984-International Competition Stressa , Italia
-1985-International Competition "Usti nad Orlici"
Cehoslovacia
-1987-International Competition "Dinu Lipatti" Bucureşti
-1991-International Competition "G Enescu" Bucureşti
-1992-International Competition "Tibor Varga" Elveţia
-1993-International Competition "N.Paganini" Genova , Italia
-1994-International Competition Wieniawski , Polonia
...
(sursa: CV personal)

Editorial

CUM SĂ TE FACI DE RÂS
ŞI SĂ NU RÂDĂ NIMENI…
Motto: Vom face ziarele noastre de cultură, indiferent
de fonduri, în alb negru atâta timp cât fenomenul cultural
local, dar şi naţional, există forţat, prin creaţie
comandată-politic-electoral, şi nu ca binefacere, produs
al unei comunităţi cu forţă de producţie şi reproducţie,
care să exprime naturalitatea creaţiei propriuzise…Se
poate şcoală fără ucenicie? Se poate teatru fără spectatori
hrăniţi? De ce să avem artă fără cerere de artişti? De ce
să plătim arta fără trebuinţă?...fără aprobarea celui pentru
care este făcută?
*
Intelectualii vâlceni se fac de râs cu apariţia carte
după carte, cu coperţi colorate-uneori şi cu sute de
fotografii colorate, la interior! editate din bani publici de
sponsori veroşi, inculţi, şi care nu vor să se regăsească în
actul de cultură real, ci în acela de circumstanţă, care să
le aducă voturi... Da, sunt mulţi şi inculţi, şi « băieţi
veseli », cei care consumă şi fac aşa ceva, cărţi despre ei
înşişi, inclusiv pentru decedaţii de două-trei săptămâniluni, prin rude sau politicieni, care se interpun! Vorba
poetului în viaţă-adevărat poet-sadea-la una din lansările
recente a unei cărţi făcute din alte cărţi de un editor din
Iaşi! cu bani europeni, intitulat: « Poezii alese »!: « ...dar
pe mine m-aţi întrebat, domnule editor, când aţi făcut
această carte? »…
Aceşti pseudointelectuali, postdecembrişti (reafirmaţi
şi « unşi » după 1989, după 2000!), scriitori ai nimănui
sau ai SSR sau USR, nu mai doresc un coniac sau o sticlă
de bere, cinstire, ci o carte!... « ce este mai frumos »,
spune editorul, « decât o carte despre sine, făcută cadou»
?!… Şi iată o răstălmăcire, a unui autor-intelectual
sărbătorit cu cărţi de ziua lui, două cărţi cu tematică
similară-vol 1 şi 2 - făcute în judeţe diferite; « Această
carte este cadoul vâlcenilor pentru mine!...iar această
carte (editată la Cluj) este cadoul meu pentru vâlceni »!
Bravos naţiune!...Uniune!...Reuniune de valori prăfuite !
...Plăteşte Gheorghe, plăteşte Ioane! Măcar dacă
ciumeţii ăştia care plătesc sau se fac că plătesc (căci nu se
plăteşte decât tiparul şi o parte din tehnoredactare, şi asta,
loar uneori) ar fi cunoscut legea 186 din 2003 (lege a culturii scrise)! şi ar fi văzut ce spune ea, ca lege naţională
(imposibil de înlocuit-sigur, posibil la Vâlcea!) despre
această cultură, ajutorarea ei! ...Unele dintre aceste cărţi,
mai încep şi cu cuvintele de « încurajare-laudă » - de
început-ale potentaţilor vremii, semn că avem de a face
cu adevărate valori! da, chiar aşa, culturnicii noştri de
astăzi trăiesc cu nostalgia unor vremi trecute, imposibil
de adus înapoi… Plăteşte Gheorghe, plăteşte Ioane!...
*
Şi iarăşi mi-aduc aminte de mila care-i cuprindea nu
demult pe unii dintre aceşti oameni de cultură, de faptul
că noi-unii-ne risipim între atâtea activităţi culturale,
ziare, reviste, cărţi, fotografie, imagini video, interviuri
etc…Nu vă uitaţi, fraţilor, nu ne plângeţi de milă, că ne
preocupă întreaga cultură locală!...risipirea-i atât de
uşoară, şi frumoasă!…Iubim sincer publicistica, ziarele şi
revistele multe! Nu uitaţ, că-n fiecare din aceste pagini,
şase, şapte pe număr, sunt scrise chiar de noi, fac parte
din noi, şi după zece, treisprezece ani, în unele cazuri şi
mai mult, ne bucurăm să constatăm că am scris ce nu s-a
scris până acum: o epopee a creaţiei libere, independente,
vâlcene!
Suntem atât de legaţi de prezent, dar şi de anii uceniciei noastre, inegalabili ai anilor 60, încât, trebuie să ne
ducem până la capăt misiunea jurnalistică aşa cum nu a
mai făcut-o nimeni până la noi!...
pcickirdan
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LANSAREA CĂRŢII LUI ILORIAN PĂUNOIU
„AGAPOLOGIA. LOGODNA IUBIRII CU LIBERTATEA”
Simon PETRU

C

âteva luări de poziţie faţă de scriitor şi cartea sa, luate de
invitaţii din sală:
Dragoş Teodorescu: ...Domnul Soare a exagerat puţin, sunt
prietenul lui Ilorian şi consider că nu l-am susţinut în mod
deosebit...Ilorian se susţine prin ceea ce face, prin ceea ce simte,
simte foarte frumos... Cu toţii ne dorim iubire şi libertate! Cel
puţin în ultimul secol, destul de agitat, în care tehnologia a făcut
paşi mari, aproape uriaşi, considerăm că ştim f. multe dar, totuşi,
ne dorim în continuare să fim liberi şi să iubim...Este paradoxal,
aşa şi cum viaţa are această dimensiune, paradoxală!...într-o
lume a comunicării devenim din ce în ce mai însinguraţi, într-o
lume a confortului devenim din ce în ce mai stresaţi şi anxioşi,
şi de foarte multe ori ne întrebăm de ce? Prietenul Iulică a încercat în cele patru secvenţe ale cărţii să dea nişte răspunsuri, evident că fiecare până la urmă trebuie să-şi dea propriile răspunsuri, şi dacă se poate, în momentul în care întâlnim răul (suferinţă, durere, orgoliu etc), să reuşim să-l înţelegem şi, dacă se
poate, să-l aşezăm lângă noi, nu în fasţa noastră, în cazul în care
nu putem să-l depăşim; fiecare din noi posedă acel paradis psihic
care se numeşte (factorul ego) şi care într-un fel acoperă conştiinţa din care ne tragem cu toţii...Ilorian este un creştin convins,
eu mai degrabă aş merge pe linia nonaderenţei şi credeam uneori
că poziţia mea e uşor opusă... dar mi-am dat seama, cel puţin în
ultimul an, că sunt poziţii complementare deoarece eu eram atras
mai mult de filozofia şi spiritualitatea din orient, în timp ce
Ilorian îşi trage seva din spaţiul european creştin... În ultimul an
s-au mai schimbat lucrurile, eu m-am orientat către înţelepciunea veche europeană, filosofia şi civilizaţia greacă, celtică, tracică etc în timp ce Ilorian este preocupat de lucrări ale unor filosofi indieni...Pănă la urmă, iată, se închide un cerc, o spirală, de
la începuturi, când lucrurile erau frumoase şi se dezvoltau în
mod armonios şi până acum când raţionalismul tinde să acopere
atât de multe lucruri iar oamenii încep să devină din ce în ce mai
sceptici şi încrâncenaţi;(...) această spirală cred că se găseşte în
toate căutările noastre...Aş dori doar să mai precizez că Ilorian
este în opinia mea, şi nu numai a mea, un scriitor complet, un
intelectual valoros şi care are acea onestitate şi inocenţă capabile
să îl propulseze acolo unde îi este locul...S-a vorbit puţin mai
înainte despre suferinţa lui, despre crucea aceea pe care o are de
dus, lupta aceasta cu viaţa!...În aceste momente frumuseţea
sufletului său începe deja să dea roade iar lumina pe care o oferă
în jur ne demonstrează că este un om adevărat...Amândoi iubim
un citat din gândirea indiană: atunci când se acceptă autoritatea,
nu mai există iubire...
Marian Pătraşcu: ...A doua surpriză a
mea, plăcută, extraordinară, faptul că
această carte mi-a relevat un Ilarion
Păunoiu cunoscător al Teologiei, al Bibliei,
religiei creştine-ortodoxe...Spre ruşinea
mea vreau să vă spun că nu am citit niciodată de la cap la coadă Biblia!...eu am folosit anumite pasaje care m-au interesat...eu
sânt convins nu numai că Ilorian a citit
Biblia, ci a şi aprofundat-o...a făcut-o probabil aşa cum a făcut
Bartolomeu Anania în ultima ediţie diortosită de el...Am ceva
totuşi de reproşat, în sensul, că sunt surprins de pontifismul
lui!...de cheful lui de viaţă-pe care eu nu-l am!...Ne-am contrazis
de atâtea ori! eu spuneam că nu se poate, în cursul unei vieţi, nu
există om să nu spună la un moment dat: mare porcărie este şi
viaţa asta!...Dar uite, eu am găsit unul care nu a spus aşa
ceva...Ilorian Păunoiu! Pe mine mă deranjează atunci când dau
de aşa ceva. Cumplit mă deranjează că, de obicei, cam am dreptate! Vă dau un singur exemplu...zice la un moment dat, parcă la
curaj...Dacă înlocuiţi substantivul curaj, din acest eseu, cu acela
de voinţă...niciodată nu voi admira un om care este doar curajos

Florin
Epure

Ioan Şt
Lazăr

P.S. Emilian
Lovişteanul

fiindcă şi acest curaj poate fi o dovadă de prostie...Curajul acoperă o gamă mult mai largă, şi negativă, şi pozitivă..Îţi trebuie
curaj să te adresezi lui Dzeu? Nu! este o chestiune de voinţă, de
alegere. Îţi trebuie curaj să faci şi rău, eu cred, să te sinucizi per
exemplu? ...Mă deranjează unanimitatea. Când toată lumea este
de acord cu ce se spune, într-o societate, adunare, eu am un mare
semn de întrebare! Mă simt mult mai bine în contradictoriu!
Deşi eu sunt împotriva tuturor, se dovedeşte, din păcate că eu am
avut dreptate (cer iertare dacă mă repet)! Ce vreau să-i reproşez...zice el la un moment dat că rugăciunea cea mai curată este
cea cu ochii în lacrimi şi spusă în deznădejde. Cum adică în deznădejde?...Eu ştiu aşa: că două sunt păcatele fundamentale ale
omului: mândria şi deznădejdea. Atenţie, un om deznădăjduit
care nu mai are nimic de pierdut este cel mai periculos om...Noi
de multe ori avem o atitudine ipocrită chiar faţă de Dzeu. Ce vrei
mai ipocrit la unul care în faţa camerei de luat vederi împarte în
dreapta şi stânga sute de dolari!...şi atnci când este sigur că nu
aude nimeni înjură ca la uşa cortului!
Nelu Barbu: ...După cuvântul domnului Pătraşcu, care are
totuşi filosofia asta stoică, şi după filosofia domnului Ilarion
Păunoiu care este una optimistă...vreau să vă mulţumesc pentru
invitaţia primită în ultimul moment...îl cunosc pe domnul Ilorian
Păunoiu încă din anii 90 când mi l-a prezentat domnul senator
Şerban Săndulescu..şi vreau să-i mulţumesc că m-a invitat şi pe
mine la emisiunile dânsului de la VTV, rămânând surprins când
m-am pomenit cu dânsul acasă şi mi-a adus înregistrările pe care
le-am făcut. Ce aş vrea să vă spun legat de cartea aceasta, am
răsfoit cele 46 de eseuri...Eu am ales un eseu care mi se pare mie
mai interesant şi care se cheamă „Iubeşte viaţa”. Dânsul vorbeşte aici despre iubirea de cuvânt, şi această iubire înseamnă iubire
de viaţă...Ce spune dânsul la pag 213: „Ar fi bine ca de fiecare
dată să-i mulţumim lui D-zeu pentru viaţă şi iubire fiindcă aceste
două substantive reprezintă aceeaşi esenţă...Unul îl determină pe
celălalt ca şi cum ar fi complementare, adică...viaţa, iubirea,
libertatea, credinţa, creaţia”... Dânsul consideră toate aceste
cinci colţuri, ale unui perimetru care semnifică ”nunta cuvântului cu sine”...Aici aţi dat toată esenţa acestui volum...Şi zice mai
departe: „dacă înţelegem la modul profund creaţia, putem alege
partea cea mai frumoasă din această unică existenţă în care trupul şi sufletul participă la cel mai teribil pariu cu putinţă, viaţa,
care nu are preţ, şi care trebuie câştigată fie chiar şi fără certitudinea că o poţi face!”
Ioan Iordăchescu: ...Ţinem împreună
dragostea noastră faţă de Dzeu, faţă de
Creaţie, faţă de Maica Domnului şi faţă de
aproapele...Au fost lucruri, s-au întâmplat,
care m-au marcat în această viaţă şi, prin
atitudinea sa faţă de Credinţă, faţă de dragostea de aproape, pentru că Ilorian Păunoiu
nu numai primeşte ajutor, el dăruieşte! dăruieşte dragoste...de foarte multe ori ne-am întâlnit, sunt zeci sute
de întâlniri, prin dialogurile noastre, încercând să înţelegem ce
este dragostea, să înţelegem care este aproapele de lângă noi!?
Vorbeam de dragostea de mamă faţă de fiii săi! devotamentul de
tot ce înseamnă suferinţă..Şi mama lui Ilorian Păunoiu, mamele
noastre, care s-au sacrificat şi se sacrifică pentru binele nostru...(citează din M. Eminescu „...o maică preacurată/ şi pururea
fescioară, Marie”)...Dragul meu prieten vreau să-ţi spun că ţi-am
citit cartea şi ea rămâne, alături de celelalte cărţi creştine pe care
le-am citit, un „Îndreptar”! (...) Să spuneam că avem nevoie de
binecuvântările Înalt Preasfinţitului Părinte, pentru puterea de a
merge înainte...
Ion Cornea: ...Ne-am propus să transformăm Râmnicul în
primul oraş din ţară, al iubitorilor, şi după aceea, din lume! Vă
daţi seama ce o să câştige Râmnicul auzindu-se peste tot că aici
Ilorian
Păunoiu

Ion
Soare

Aurora
Gherghina

este iubire pură!...O să crească
bugetul ceva de speriat!...bun, s-a
vorbit despre iubire şi trebuie
neapărat să vorbim şi despre ură,
că altfel, lumina fără umbre, ne
cam întunecă privirea...Trei legi
constituie baza jocului în univers
şi anume: Legea Urii, Legea
Talionului, şi Legea Iubirii, singura care construieşte este Legea
Iubirii...Nici măcar legea talionului, care nici nu te omoară, nici
nu te lasă să trăieşti. Deci trebuie degrabă să trecem la legea
Iubirii, după cum a spus şi Mântuitorul...Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa, dar Calea, care e? Calea Iubirii!...Iubeşte-te
pe tine însuţi că altceva n-ai ce să iubeşti, căci n-ai rezonanţă!
Iubeşte-ţi aproapele, atenţie, nu te lupta cu duşmanul sau legea
urii, iubeşte-o şi pe aia!...ca să ajungi la bobul ăla cu care poţi
muta munţii...Eu sunt arhitect de meserie şi ultima definiţie dată
arhitectului la întâlnirea internaţională de la Chicago-93, o să vă
lase mască!...arhitectul este un îngeraş, pe care Michiduţă la pus
să facă iadul...Dragii mei, orice cutie este entropică, adică produce dezordine, separare, şi aşa mai departe...Din punctul ăsta
de vedere, în limba română, iubire şi dragoste par a fi sinonime
că vin de la ruşi! şi necazul ăsta, nu ne lasă să despărţim
apele...Nu poţi să spui că eşti îndrăgostit de Cristos! mi se pare
ceva ciudat!...a, că-l iubeşti mi se pare altceva; deci există o
diferenţă, nu sunt sinonime! ca să înţelegem mai bine cum stau
lucrurile, vă pun în paralel cele două scări ale iubirii, ale treptelor iubirii, la greci şi în Biblie...în Biblie sunt reprezentate cele
cinci trepte de cei cinci arhitecţi! La greci, pe treapta cea mai de
jos, Pofta! urmează, Eros! unde nu-i vorba de iubire, e vorba de
drăgosteală, eşti al meu eşti a mea etc. Apoi este Philia, prietenie, afecţiune, cuminecarea-maxima relaţionare între una şi mai
multe fiinţe...Urmează Storge, ataşament-afecţiune; în fine,
Agape, care este iubirea dumnezeiască, este iubirea de
Dumnezeu... revenim la Biblie...Primul arhitect este Cain! după
ce a făcvut ce a făcut, a ajuns pe la D-zeu. Primul lucru pe care
l-a făcut a fost o cetate! în care s-a băgat, cu alte cuvinte omul
cu treburile, înăuntru, D-zeu, afară! Următorul arhitect este cel
care a construit Turnul Babel...Şi unde-i omul? păi e acolo, în
turn, la bază, şi D-zeu tot în afara lui!...următorul arhitect este
Bezalel; efectul său, Dumnezeu în cutie, în chivot, omul, afară!
Următorul arhitect, Hiram!...care a făcut o trăznaie şi mai mare:
cutie în cutie! o cutie şi mai mare, templu, în care s-a introdus a
doua cutie...cu Dumnezeu înăuntru, şi omul tot afară!...Şi vine
Iisus - Agape...Deci toate nivelurile aceasta corespund...cu treptele iubirii de la greci! Ce le-a spus Iisus! băi prăpădiţilor,
Dumnezeu e aici (la inimă n.n)! În voi trebuie să fie Dumnezeu!
Iată dragii mei, Iubirea este singura care poate să ne aducă o
construcţie! Prin iubire poţi să-l aduci, pe cineva, în tine şi să-l
trăieşti şi pe el! Dacă te deschizi către toţi, îi trăieşti pe toţi! Ce
bogăţie, poţi să-i trăieşti prin tine şi pe ceilalţi! Cum i-ai întors
spatele s-au rupt toate firele, râmâi singur, apoi te miri de ce ai
nevroze, te miri de orice... Repet singura noastră salvare într-un
secol dominat de maşină este iubirea faţă de aproapele nostru...(...) S-a ajuns şi în arhitectură la un GPS-locuit!!! Atenţie la
iubirea de maşină! să nu uităm, că şi răscoala tesătorilor, împotriva maşinii de tesut a fost tot o mişcare împotriva maşinii, şi
sunt de acord, că totul seamănă cu o luptă a lui Don Quijote
împotriva morilor de vânt!
Ilorian Păunoiu: Eu le mulţumesc în primul rând părinţilor
care nu mai sunt şi care m-au adus până aici...Apoi am nişte
prieteni despre care, nu ştiu cu cine să încep...unii sunt f. aproape, că stau în Popeşti, alţii de aici, Marian Pătraşcu, Nelu
Cornea, Dragoş Teodorescu, domnul Soare...stau foarte des în
apropierea mea, ne auzim foarte des, apoi doamnele profesoare
cu care colaborez, de la Băbeni, Rm Vâlcea, nu în ultimul rând
cu Arhiepiscopia Râmnicului PS Lovişteanul cu care am contacZenovia
Zamfir

Dragoş
Teodorescu
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te mai ales în ultimul timp, mă ajută f. mult în încrederea, în forţele mele...S-a creat aşa, o prietenie spontană nepregătită...Eu
zic aşa, în această seară Răul primeşte o lovitură mortală...De
opt ani de zile colaborez lună de lună cu o revistă din Alba Iulia
şi dumnealor mi-au zis că trebuie să public eseurile publicate
acolo...Am scos această carte cu binecuvântarea Arhiepiscopului
Irineu Pop din Alba Iulia la Editura „Reîntregirea”... În afară de
Sfânta Evanghelie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, au fost
trei mari gânditori care m-au influenţat la modul că m-au provocat...E vorba de Preafericitul Augustin care m-a făcut să trăiesc
în sensul logodnei iubirii cu libertatea...Am fost contrariat în
aceste vremuri, în care trăiesc, trăim, că iubirea despre care vorbim, cea învăţată de la sfinţii părinţi a fost lăsată mai la
urmă!...Trăim o stranie senzaţie că se inversează, adică, dacă

Apostolul Pavel spune că credinţa, legea şi dragostea sunt mai
presus de toate, dar mai ales dragostea, şi dacă dragoste nu e
nimic nu e...acum s-a inversat un totul!...Vorbim de dragostea
care este substanţa credinţei, şi care este într-o logodnă trainică
cu libertatea, şi, care, una fără alta, nu merg...Acum lumea începe să le separe...pe lângă preafericitul Augustin există acest mare
gânditor al moderităţii, Blaise Pascal, care spune într-o cugetare
de-a sa, că „inima are nişte raţiuni pe care raţiunea nu le poate
cunoaşte”...Şi vine şi un filozof, poate cel mai mare al sec XX ,
Martin Heidegger, care spune că „sein ist mit sein” ( „a fi”
înseamnă „a fi tu”...Deci trebuie să fi tu...nu poţi fi singur în nici
un caz...Ţinând cont de cei trei, ne dau aşa o acoladă a gândirii
care ne duce oricum la iubire...Chiar şi marele om de ştiinţă
Albert Einstein, cercetând atomul, după ce l-a spart şi a văzut

ILORIAN PĂUNOIU: „AGAPOLOGIA.
LOGODNA IUBIRII CU LIBERTATEA”
Adina DUMITRESCU
Lansarea de carte, bătaia aripilor îngereşti în jurul şi spre
înaltul nostru
„Privirea femeii are ceva din acel mâl primordial desprecare
Boetius spunea că, odată învins, naşte stele. Stele din nimbul
unei icoane bizantine.” ( Ilorian Păunoiu)

S

e aude trosnetul scoarţei copacului ca un plânset camuflat prin schimbare, rădăcina-i picură jale pe deşeuri,
peste muguri trec pale de aer viciat, plin de noxe, iar hârjoana

copiilor ce veneau să se dea huţa-huţa pe-o creangă e mai
grăbită, mai crispată, iar în unele zile, e linişte. O linişte
dureroasă, pustie, ca un plânset de vie după trecerea foarfecii.
Între trosnete, pauze. Aşteptări. Chemări. Rugăciune spre ceruri
şi rugăciune în el, în poet, în noi, nevoi de curăţire, schimbare,
îmbăiere în esenţă divină ce alină. Rugăciune de cunoaştere, de
recunoaşterea noastră, de îmbărbătare, ca o chemare de sprijin
divin. În căutări, avem nevoie de certitudini, cât de cât similitudini cu crezul nostru de oameni ce îmbrăţişăm sau nu, litera.
Elitra cu zborul întins înspre floarea copacului, spre punct fix, o
cunosc. Recunosc în poetul, eseistul, scriitorul Ilorian Păunoiu
alergătorul de cursă lungă, fruntea descreţită, mintea împletită
din bune şi rele, dintre care, pe ultimele ştie să le sustragă,

O CARTE DE ILORIAN PĂUNOIU
Zenovia ZAMFIR

Î

n aceastã vreme când toate par bulversate, când nu mai
avem repere, când toţi sfideazã limitele condiţiei umane,
când nu mai existã responsabilitãţi şi într-un final nimeni nu îşi
asumã vinovãţia pentru lucrurile care nu merg, existã totuşi un
centru al universului de unde izvorãsc toate cele ce sunt şi toate
cele ce încã nu sunt
Atunci când nu mai gãsim soluţii, când avem impresia cã
nimeni nu ne mai ascultã, cã nimeni nu ne mai întinde o mânã
salvatoare, când tot ceea ce am ştiut şi am învãţat pânã acum nu
ne mai ajutã, rãmâne totuşi un loc, curat, unde ne putem îndrepta
toatã forţa gândului şi anume cerul cu veşnicia lui....Singurul
remediu în toatã aceastã dramã pe care o traverseazã umanitatea
este iubirea necondiţionatã, dar conştientã de faptul cã acelei
fiinţe cãreia îi mãrturiseşti iubirea este cealaltã faţã a medaliei,
este oglinda în care te vezi aşa cum eşti şi de care eşti responsabil în faţa Creatorului Suprem, ne mărturisea Ilorian Păunoiu
prin anul 2009. Mă îndrept cu paşi grăbiţi către serviciu, iar în
minte revăd clipele frumoase petrecute la Biblioteca Judeţeană
cu prilejul lansării cărţii „Agapologia- Logodna iubirii cu libertatea”, autor Ilorian Păunoiu. Lucrarea cu un profund caracter
religios îndeamnă la iubire, iertare, cunoaştere, credinţă, speranţă, dar dintre toate acestea mai mare este iubirea, cum se spune

în Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne iubeşte pe toţi în aceeaşi
măsură şi ne dă fiecăruia şansa de a întâlni fiinţa împreună cu
care vom împărţi binele şi greul, lacrima şi zâmbetul, răsăritul şi
apusul. De multe ori suntem tentaţi să spunem: de ce eu, de ce
mie, de ce este atât de greu...?! „Viaţa este un dar de la
Dumnezeu” (Ps. 36, 9)’’. „Viaţa este o sursă de bucurie, atunci
când o trăim în mod înţelept şi nu după poftele firii pământeşti,
ci după voia lui Dumnezeu ( 1 Petru 4, 2)” Multe întrebări, dar
şi mai multe răspunsuri. Cartea de eseuri a lui Ilorian Păunoiu
este o incursiune fascinantă în „iubirea-eterna reântoarcere”,
„dragostea mai presus de toate”, „taina sufletului, frumuseţea
lumii”, „smerenia, faţa nevăzută a iubirii”. Cititorul va simţi
aceea comunicare mistică, de dincolo, a gânditorului, a eseistului, a omului pentru care neajunsurile cotidiene sunt reale, normale, şi pot fi depăşite prin iubire necondiţionată pentru
Dumnezeu, pentru aproapele. Suferinţa fizică l-a înnobilat, iar
Bunul Dumnezeu l-a înzestrat cu mult talent şi un chip angelic.
Pentru mulţi dintre noi este un exemplu de dăruire, smerenie,
blândeţe.
Ilorian Păunoiu a debutat în literatură cu versuri, în „Vâlcea
literară” (1986), revistă a Societăţii Literare „Anton Pann”. Au
urmat apariţiile sale în presa scrisă de specialitate („Tribuna”,
Cluj, „Luceafărul” (Bucureşti), la posturile de radio şi televiziune. Devine membru fondator al Societăţii Culturale „Anton
Pann”.

ADRIAN GRĂNESCU – 65
UN SCRIITOR AL ORAŞULUI
Constantin ZĂRNESCU

D

eşi a debutat la 20 de ani, în revista „TRIBUNA”, cu o
povestire (1969), scriitorul Adrian Grănescu a publicat,
la aproape 30 de ani, cea dintâi carte a sa, la editura unde era
documentarist şi, apoi, redactor, „DACIA”, un roman închinat
iubirii şi tinereţii: O dragoste ca oricare alta (1988), bine
receptată atât de public, având un tiraj apreciabil, cât şi de
critică. A revenit, după aproape un deceniu, în 1988, cu un nou
roman de dragoste: Un altfel de sfârşit (Ed. „Arhipelag”, Tg.
Mureş; prefaţă de Prof. Mircea Popa). Odată cu deschiderile
Revoluţiei Române, din Decembrie 1989 şi libertăţile de expresie, scriitorul Adrian Grănescu a devenit ritmic-prolific, atacând
şi alte genuri ale literaturii: schiţa, nuvela, publicistica, eseul,
reportajul, jurnalul ş.a. Volumele tipărite, după ’90, l-au definit
ca un autor nu „monden”, cum ne îndeamnă a crede stilul său
geometric, creând acea „plaisir du texte”, barthiană, ci livresc,

rafinat şi profund urban. Astfel, în 2000, a
publicat vol. Lecturile mele particulare; apoi,
succesiv, din 2002: Însemnarea lecturilor mele
particulare; De o parte şi de alta a cărţilor
(publicistică, amintiri, eseuri), în 2005;
Jurnalul lecturilor mele particulare (Proze
scurte, 2010); Corabie fără pânze şi cârmă
(nuvele, povestiri, 2008); Teatru vechi-spectacol veşnic, în 2008; Deasupra şi dedesubtul
cărţilor-feţe nevăzute (Publicistică, amintiri,
eseuri, în 2011). Şi volumul-album: Porţile
oraşului meu (O carte transpusă integral în imagini de Cristian
Cheşuţ; în 2012. Prefaţă Mircea Petean. Prezentare/coperta a IVa, de Acad. Ioan Aurel Pop, rectorul UBB).
Personajul-raisoneur al romanelor (şi prozelor) lui Grănescu,
ANDREI (o anagramă a numelui autorului), edifică atmosfera şi
„viziunea” asupra vieţii, încât putem numai, mai ales, primele

3

părţile din care este alcătuită materia a spus că toate sunt ţinute
împreună de un sentiment...şi Psalmul 81 spune că „dumnezei
sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaânalt”...vă daţi seama la ce mare
demnitate ne-a chemat Dumnezeu!... să fim partenerii creaţiei!
ce iubire copleşitoare!...
Toate acestea ne dau o profunzime a realităţii iubitoare; fără
asta viaţa noastră nu are sens...Dacă iubire nu e nimic nu e şi nici
noi nu suntem. Suntem făcuţi din iubire, iubire suntem şi fără
iubire nu putem exista...Aceasta este salvarea acestei lumi, care
pluteşte parcă pe un ocean şi îi lipseşte ...farul!

rămânând primele. Recunosc învingătorul, câştigătorul pariului
cu viaţa, vatra cărbunilor nestinşi ce arde lutul, înnobilându-l.
Recunosc pe acela care ne lasă în urmă, călăuzit de har, de
împărtăşania potirului din altar şi de propria-i durere strunită,
devenită ţel de cunoaştere. „Cineva acolo sus mă ocrotea.
Precaritatea fiinţei mele, fragilitatea făpturii care eram, m-a dus
totuşi cu gândul că există ceva nemuritor, cineva care rămâne cu
tine întotdeauna, neatins de neputinţele şi mizeriile acestei
lumi.”
Şi dacă interpus stă poetul între malul Tatălui Ceresc şi noi
în nimicnicia şi ignoranţa noastră de simplii cititori, şi dacă ne
face cu mâna îndemnându-ne la citire, aprofundare şi luminare,
de vom citi, ne vom lumina. Se va alina rana din scoarţa copacului cu plâns camuflat, rădăcina-i picurătoare de jale, iar joacahârjoana copiilor va reînverzi creanga vieţii. Nemuritori vom
deveni prin barzii, filele însemnate şi poeţii „hristocentrici (n.
a.)”.

Cu optimismul şi energia sa deosebită este un remarcabil animator cultural. Înfiinţează Cenaclul literar pentru tineret
„Lumină lină” (Râmnicu-Vâlcea) şi Cenaclul „Lumina”
(Popeşti).
În acelaşi timp desfăşoară o prestigioasă activitate editorială,
publicând mai multe cărţi de poezie şi proză, devenind astăzi un
nume cunoscut şi apreciat în literatura contemporană: „Strigarea
numelui” (1998), „Jocul secundei” (1999), „Scrisori către aproapele. Introducere în agapologie” - eseuri (2000), „Simfonia pentru spadă şi crin” (2005), „Cântarea cântărilor” (2008) - transpunerea în versuri a celebrului text biblic.
Nu sunt victimă şi niciodată nu mi-a plăcut să mi se spună
aşa. Sunt un învingător, pentru că nu am renunţat niciodată la
iubire, la frumos, la frumosul din oameni, la frumosul naturii, la
frumosul primăverii, la frumosul reînvierii. Sunt un om normal
ca toţi ceilalţi, am avut privilegiul poate să fiu prietenul lui
Dumnezeu, prin acest har de a scrie. Acest volum de eseuri aş
dori să fie citit de prieteni ai lui Dumnezeu, cu inima, aşa cum
eu l-am scris, simţindu-l. Dumnezeu înseamnă iubire, Dumnezeu
este iubire. Iubirea ţine de suflet, de adâncimile luminoase ale
gândului curat. Cea mai frumoasă poveste a vieţii lăuntrice este
poezia fiecărui suflet, unic, indivizibil, microcosmos şi taină
neatinsă de miasmele cotidiene, de foşgăiala nebună a unei lumi
în derivă, a unei societăţi de consum care, în fapt, ne consumă
sufletul şi setea lui de zbor spre sfere mai pure, a spus Ilorian
Păunoiu cu prilejul lansării cărţii ‘’Agapologia-Logodna iubirii
cu libertatea’’.

două cărţi ale sale: „bildungsromans” (romane
de formaţie). Structurate din „caiete”, „fragmente confesive”, file de jurnal „însemnări”,
aceste romane de tinereţe, practică subtile
influenţe din Camil Petrescu şi Aldaus Huxley,
ale căror tehnici ale „autenticităţii” fruste şi ale
„contrapunctului”, au deschis, între războaie,
formula „secvenţelor” şi experimentelor, în
proză şi cinematografie, epoca modernităţii.
Odată cu „arderea” vârstelor, etapelor, „se
schimbă, se estompează, îmbătrâneşte şi trecutul
nostru”, sugerează Adrian Grănescu, instituind o
temă adiacentă (şi) ştiinţelor: „Relativitatea
(Spiritului)”. Când ni se reeditează o carte, cum
s-a întâmplat cu primul roman: O dragoste ca
oricare alta, în 2011, îi reînnoim „altfel”, trecutul, susţine, ironic, prozatorul; o împrospătăm (şi
o adaptăm) epocii care vine, pregătind-o „să înfrunte Timpul!”
După Revoluţie, deloc paradoxal, scriitorul Adrian Grănescu
a devenit profund livresc şi urban. Nu mai suntem tentaţi să ne
amintim unele definitoare şi pretenţioase expresii, precum
„prozatori ai câmpiei” (de la Panait Istrati, la Zaharia Stancu şi
Ştefan Bănulescu), „prozatori ai mediilor muncitoreşti, ai maha-
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lalei” ş.a.; ci, în cazul său, al unui burg transilvan, simbolic,
străvechi: „din statui şi străzi, biserici şi palate, turnuri şi ziduri,
morminte şi parcuri”, devenite „porţi” – ale iubirii omeneşti;
filososofia elegantă – a porţilor, loc privilegiat de trecere, înnobilat cu efigii de iubire – „Oraşul Comoară” – Cluj Napoca (ca
să-l cităm pe un istoric al său, Acad. Ioan Aurel Pop); burg natal
(şi) al autorului nostru. Doar în unele reminiscenţe „vaporoase”,
din îndepărtata copilărie, petrecută, undeva „la ţară”, în casa
bunicilor (căutând prin pod, scrinuri, şifoniere – „veşminte
vechi”, mai întâlnim spaţiul „câmpenesc”, „satul” universal trecutului, ajuns „selectiv”: costumele de miri ale bunicilor,
macatele, cusăturile, covoarele, ţesute la războiul manual, de
mama sa etc.
O temă esenţială a acestei perioade de creaţie, după ’89,
rămâne şi ea tot biografică: mitul Cărţii şi al Autorului – de la
epifania „ideilor”, la manuscris; apoi la „tiparul lui Gutenberg”
; „călătoria cărţilor” spre librării, depozite, târguri, mări şi ţări;
biblioteci, căutându-şi, ca nişte „fecioare”, cititorul-mire:
„Habeat sua fatta libelli” – „Au şi fetele libertăţile lor!...”, cum
năstruşnic a tradus o studentă, la un examen al lui C. Daicoviciu.
Rafinamentul acestor subiecte „livreşti şi „urbane”, subtextul lor
este: „Cum devine cineva scriitor?” „Cum se naşte artistul
cuvântului?” „Scriitori – dispăruţi de tineri, neîmpliniţi!
Scriitori, vârstnici, plurivalenţi – mântuiţi, prin expresivitatea
originală, prin realizarea unor importante opere! Autori ai unei
singure, nepieritoare cărţi” etc.
Adrian Grănescu nu este un om care să aparţină, cum se
spune Nenea Iancu, unor „găşti sau gâşte literare”, iubitor, prin
calofilia şi sublimităţile, metafizica limbajului artistic – al
Evului Mediu (inclusiv cel clujean!), el s-a comportat, încă din
regimul politic defunct, cu un „particular”, rezistent „prin
cultură” şi adânc original. (Expresia „a trăi, în Ardeal, ca un

particular”, apare pentru întâia oară în opera lui Nicolae Olahus
– ornând ideea „a trăi departe de politică!” În cazul său şi al
tatălui Stoian, de pe Argeş: de politica „aspră a lui Vlad
Dracula).
O altă tentă stilistică şi simbolică fixată obsesiv, prin
repetiţie este... altfelititatea („un altfel de”; „o altfel de...” etc.).
Realitatea conflictuoasă şi grosieră, „nisipoasă”, socială, rămâne
împinsă în umbră, la Adrian Grănescu. De elevaţia
rememorărilor, reverie şi poezia ficţiunii, „lumina” şi estetica
„expresiei artistice”.
Deşi nu este pomenit în generaţia întâia, de întemeietori, a
revistei studenţeşti „Echinox”, protejată de un critic-părinte precum ION POP: M.C. Runcan, Aurel Şorobetea, Ştefan Damian,
Ioan Radin, Gavril Moldovan, Radu Ţuculescu, Olimpiu
Nuşfelean, Ioan Oroşan, Ion Cristoiu, Al. Vlad, Ioan Vădan ş.a.,
este de reţinut că, aici, a „ucenicit” şi învăţat relaţia cu
tipografia, care a fost fascinantă, cu polivalenţa „artelor” (şi culturii) scrise”: romanul, teatrul, „reportajul” (publicistica), scriitura „complexă”.
Printre personajele-scriitori, din „universul Oraşului” (Cluj)
al prozatorului Adrian Grănescu, ne-am regăsit noi înşine, în
„însemnările particulare”, aflate la „limita” dintre reportaj, jurnal şi eseu – în fond „lumea livrescă” şi universul cărţilor şi lecturilor. E adevărat că i-am oferit o „informaţie culturală
fierbinte”, prin vara lui 1987, despre încercatul poet (şi editor)
Al. Căpraru (căruia apropiaţii i-au tipărit, înaintea dispariţiei
sale, o splendidă ediţie-antologie a poemelor sale – Sandy, fiind,
până cu puţin timp în urmă, „direcţionarul” editurii „Dacia”,
adică şeful lui A.G.). Era perioada când se interzisese tipărirea
portretelor autorilor. Însă mai am, cu confratele Adrian Grănescu
(şi) alte amintiri „scriitoriceşti”, când „fierbinţi”, când „reci”,
încă din vremea studenţiei şi uceniciei noastre echinoxiste! Nu

ni s-a „iertat”, spre ilustrare, de către mulţi, faptul că am debutat
în revista-„mamă”: „TRIBUNA”, iniţiată, cândva, de „legendarul” Ioan Slavici!... Din această pricină, când eu, când el, suntem introduşi, sau scoşi, din diverse dicţionare de istorie
literară!... Meseria cea mai aspră, din cultura scrisă, ca şi „categoria grea”, în box, este proza (romancierul); ea era o „rara avis”
printre echinoxişti, în comparaţie cu poeţii, cronicarii,
publiciştii, eseiştii universitari, doctorii „docenţi” etc. O
informaţie, aproape o „profeţie”, i-am oferit lui Adrian
Grănescu, şi în anul 1978, când s-au aniversat 10 ani de la întemeierea „Echinoxului”, unde am figurat, şi noi, în acel faimos
prim dicţionar, imprimat înlăuntrul voluminoasei reviste
sărbătorite. Profeţia, valabilă şi azi, era aceasta: „scriitorii
echinoxişti, cei mai împliniţi, vor fi aceia care au studiat, pe
lângă limba maternă, istoria, civilizaţia (şi limba) italiană”. De
la „întemeietorii” Papahagi, Dinu Flămând, Adrian Popescu,
până la noi!... Nu e o aroganţă?!... Pe lângă viziunea Latinităţii,
iată, profund transilvane, există, oare, şi alte explicaţii?...
Călătoriile alumne, cum le numise regretatul Vasile Sav,
spuneau la fel de mult? Mitul Maicei Roma?... Nu ne-am oferit,
unora altora, nici până azi, după 45 de ani de „Echinox” continuu-viu, nici un fel de răspuns!...
În sfârşit, încă din studenţie, ca scriitor originar din sud, miam aflat adânca taină „lingvistică” a numelui: rădăcina zarno, în
slava bisericească, însemnând bob de grâu! Numele-mi, dacă ar
proveni din limba latinească, mi-ar fi fost să fie: Bobescu; sau,
sigur: Grânaru! Grănescu!... ş.a.
LA MULŢI ANI!... prietene-coleg, de studii, de creaţie şi de
generaţie a Prozei grele a anilor ’70, distinse Adrian
Grănescu!...

LEGĂTURA PRIN CULTURĂ
Adunaţi sub spiritul lui Constantin Brâncuşi – slujbă de pomenire martie 2014
Adina DUMITRESCU

D

e undeva de Acolo de Sus, dinspre Locul spre care ciocul Păsării În Spaţiu se îndreaptă fără ca acesta să fie
încă atins, de undeva, dintr-un punct paralel urmat de dalta
marelui sculptor, picură lacrimi.
Paradoxal, acestea nu sunt lacrimile suferinţei pentru lume,
pentru neam şi propria-i suferinţă, ci-s lacrimi-picuri de fericire
ce se preling, până-n pământul ce rodeşte, nemuritor. Mâinile şi
dalta artistului mângâie în cădere lacrimile Torsului de Fată,
apoi ating cu evlavie Începutul Lumii. Umezite de apă lucrată de
mâini, suflet şi inimă, cu talent, din real şi ireal iese minunea luciul întregitor ce cuprinde ovoidul Începutului lumii, germinat
în Noul născut. Poate fi o minune mai mare, o împlinire mai
mare decât continuitatea? Poate fi o recunoaştere mai mare, o
închinare mai mare adusă unui om decât prăznuirea acestuia
peste ani de către oameni ce-l cunosc pe artist doar cu simţirea?
Poate exista o slujbă de pomenire mai curată, mai puternică şi
mai plină de recunoştinţă decât cea înfăptuită anual în altă
mănăstire, în alt loc de închinăciune până la veneraţie, toate
fiind puncte de împletire dintre uman şi divinitate?
Anul acesta „Pomenirea artistului Constantin Brâncuşi” a
adunat alături brâncuşologi de prestigiu, reprezentanţi ai clerului, iubitori ai sculptorului de pe diferite meleaguri, în oraşul Tg.
Cărbuneşti judeţul Gorj, la Sfânta Mănăstire Cămărăşeasca, ctitorie a vechilor boieri Cămărăşescu şi Bengeşti, construită în
anul 1780 în timpul voievodului Alexandru Ipsilanti, edificiu
monahal închis pe toată perioada comunistă şi reînfiinţat în anul
1994. Aşezată sub buză de deal străjuit de castani, păzită de
zăvoiul Gilorului ale cărei ape limpezi ascund pietrele-locuinţe

de mrene, cu malul mustăcind de nisiparniţele veşnic mişcătoare
prin plimbări-pendulări de aripioare codale, lăcaşul monahal e
ca o tipsie pe care palmele măicuţelor au plantat sălcii plângătoare, tufe de buxus şi trandafir, forstiţii şi primule joase de toate
culorile. Zumzetul de albine din prisaca mănăstirii ce acoperă
panta dealului, vecinătatea livezilor de pomi fructiferi, locul restaurărilor vechilor bisericuţe din lemn ( acum ocupat doar de
vechea bisericuţă din lemn a începuturilor mănăstirii
Cămărăşeasca, mai-ieri ocupat de bisericuţa din lemn a satului
Pojogeni), conferă mănăstirii aerul de „exclusivism”, giuvaer
încă necunoscut marelui public practicant de turism monahal.
Era senin în 15 martie, cerul era liber de nori, nicio pală de
vânt nu tulbura raza soarelui în cădere. Cum toate judeţele limitrofe erau bântuite de vânt, liniştea şi calmul locului te ducea cu
gândul la minuni ce s-au petrecut odată, la minuni ce se petrec
încă. Slujba de pomenire s-a ţinut afară, la fel cuvintele de recunoştinţă închinate sculptorului, Cerului şi organizatorilor evenimentului. După timpii trapezei, alte minuni li s-au revelat participanţilor, de data asta din partea primarului oraşului Tg.
Cărbuneşti, ing. Mihai Mazilu, fiul dascălilor acum dispăruţi,
familia profesori Mazilu. Mărturisesc că fiindu-mi pe vremuri
elev, bucuria revederii a romanţat întâlnirea, fără să-i modifice
„datele tehnice”.
Un oraş în reconstrucţie şi construcţie, o deschidere spre
artă, cultură, dar şi spre un prezent tehnicist concretizat prin
recunoaştere mondială şi un „mai bine” social. Astfel s-a vizitat
construcţia noii biserici din curtea primăriei, Muzeul Tudor
Arghezi cu noile exponate, donaţii din partea familiei poetului,
fotografii vechi ale cojocarului Teodorescu – tatăl poetului – şi
ale Gezei, mama acestuia, cei care au zămislit şi au purtat spre

capitala ţării viitorul „mărţişor” al poeziei româneşti. S-a vizitat
biblioteca orăşenească, sala oficierii căsătoriilor şi noua sală de
conferinţe, simpozioane. Apoi, sala plină de cupe, medalii, flori
perene şi lemn natur, ne-a conferit termenul de invitaţi ai primarului, unde aburul cafelei n-a acoperit vocea acestuia. Am revăzut un oraş mic în drumul, deja parte construit, al unui oraş
mare.
Că nu-i uşor lucru să reabilitezi şi să modernizezi un întreg
iluminat stradal, să înlocuieşti un sistem de distribuţie a apei, să
asfaltezi str, minerilor Tronson2, să reabilitezi termic o grădiniţă, să finalizezi construirea a 80 apartamente ANL, să amenajezi
căminul-cantină a colegiului Naţional Tudor Arghezi, să inaugurezi cel mai mare parc fotovoltaic din România cu o putere de
producţie de 20 megawaţi! Şi greul urmează, greul se înfăptuieşte. Şi nimic nu este întâmplător.
Dacă „a fost scris să fim acolo”, acolo am fost! Dacă ne-a
fost scris să-l cinstim, l-am cinstit, iar Cerul a primit ruga maimarelui sculptorilor, alături de ruga noastră.
„Dumnezeu face mereu ceva pentru noi, dar nu avem noi
întotdeauna ochii deschişi ca să-L vedem”
(Maica Stareţă Hristofora Drăghici)
„Dacă nimic din ceea ce este în lumea aceasta nu se mişcă
fără Voia Lui Dumnezeu, evident că şi Mănăstirea Cămărăşeasca
intră în această logică a Planului Lui Dumnezeu!”
ÎPS Mitropolit Acad. Dr. Irineu,
Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei

Adina Andiţoiu lângă Ştefan Stăiculescu şi alţi participanţi

Adina
Dumitrescu

Vasilica
Braşoveanu

Ion Călinoiu, Iulia Vână, Iulius Călina, Mihai Mazilu
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DAR DIN DAR…
Mihai SPORIŞ

A

m primit în dar cartea lui Vasile Ponea „Eu seamăn cu
lumea” apărută la editura „Măiastra”, Târgu Jiu, 2013.
Un mărţişor ivit din spiritul fecund al Gorjului îmi va fi înnoit
bucuria să constat că oameni dăruiţi cu privirea limpede şi
cuvântul potrivit sunt mulţi în preajma noastră şi că ei pot să ne
fie prieteni prin consonanţa gândurilor noastre şi mai ales prin
intermedierea oamenilor cu ştiinţa să ne pună împreună. Autorul
cărţii, cu titlul împrumutat dintr-o inspirată constatare a lui
Gheorghe Grigurcu (op.cit.p.63-65!) ne este prezentat de cunoscutul poet şi editorialist, Ion Popescu-Brădiceni. Om de cultură
autentic, spirit critic obiectiv, îngăduitor cu cei ce se dedică
fenomenului cultural cu bună credinţă şi cu cheltuială de sine, în
folos public, fără inhibiţie în raport cu etichetele şi ştaiful celor
puşi pe piedestal, în raport cu nivelurile, vezi Doamne!, de la …
centru, Vasile Ponea ni se arată într-o carte de dar, gând şi
oglindă de reflexie, despre sine, despre lumea cu care şi el
seamănă, în care trăieşte, iubeşte, ia atitudine, are speranţe,
deziluzii, în care cârteşte, dojeneşte, admiră, tot şi toate, cu
înţelegerea omului trecut prin multe, implicat în spaţiul cultural.
Cartea sa structurată în trei secţiuni: Şarje de viaţă, Gânduri de
cititori, Interviuri se arată, simultan, sentinţă asupra evoluţiei
stării de lucruri, descifrări conceptuale, în lumea grabnic
schimbătoare de după 1989 luată sub privirea sa înţeleptvăzătoare într-o evoluţie cronologică, între 1990 şi 2013, cuvânt
de întâmpinare pentru oamenii de cultură care au venit cu darul
lor ( o carte, o expoziţie, o punere în scenă, o viaţă dedicată unei
idei, etc.) , apoi dialogurile tematice iniţiate cu interlocutorii
aleşi, dintre cei aleşi.
Ce face cartea primită în dar? Punem această întrebare
inspiraţi de eseul ”Cultură, civilizaţie, modernitate” (p.39-44) în
care ni se atrage atenţia: „Conceptul de cultură cuprinde trei
momente diferite: creaţia, difuzarea şi asimilarea.” Constată
oamenii deosebiţi din câmpul cultural-spiritual al Gorjului,
geografic vorbind, pentru că orice îngrădire (autorul
conceptualizează fericit şi despre limitare, infinire etc.) este
improprie dacă observăm spaţiul cultural în cuprinderea lui dincolo de limitele arbitrare (vezi limba română, de exemplu, din-

colo de graiuri şi specificul local!). Constată, spuneam mai sus,
cu obiectivare critică, ceea ce au adus în creaţie oamenii remarcabili despre care ne informează. Dar cartea sa este o colecţie de
recomandări şi îndemnuri publice să luăm seama, în folosul nostru, la ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră şi la oamenii
frumoşi pe care ceaţa ignoranţei, concurenţa neloială a tehnologicului îi ascunde sărăcindu-ne… Da! Ceea ce s-a creat trebuie
să-şi găsească drumul scurt către mediul rezonant, să ajungă la
cei ce se nutresc cu spiritul viu al înconjurătorului. Difuzarea,
poate nu în sensul disolutiv al răspândirii în mediu, cât în a
transmite mai departe informaţia, produsul cultural (să folosim
şi noi conceptul abrupt al OMC-ului - Organizaţia Mondială a
Comerţului!) într-un subtil proces osmotic, este momentul
premergător efectului final : asimilarea, cu tot ceea ce adaugă în
mintea cititorului. Am citit cartea, cu specială luare aminte
asupra textelor dedicate unor personalităţi cunoscute apriori:
Dumitru Bălaşa, Valentin Taşcu, Gheorghe Grigurcu, Florin
Saioc, Dumitru Dănău, Ion Mocioi, Nelu Vasile, Nicolae
Dragoş, Ştefan Stăiculescu, Paul Popescu, Ion PopescuBrădiceni, fiind în contact cu mediul cultural gorjean prin revistele sale culturale, cu atâta emulaţie şi valoare adăugată, fără
graniţe formale, în dezbaterea marilor teme ale panteonului
românesc şi ale celor cu vibraţie specială în Gorj: Constantin
Brâncuşi, Tudor Arghezi. Am descoperit nume şi creaţii, competent recomandate, pentru a le cunoaşte şi a vorbi despre ele.
Ducem cu bucurie vorba despre ele, adăugându-ne procesului
cultural al … difuzării pentru necesara lor asimilare. Cartea lui
Vasile Ponea seamănă cu cărţile multor vâlceni. Subliniem acest
fapt pentru a arăta că, într-adevăr, omul seamănă cu lumea şi că

o anumită cauzalitate, corect descifrată de Vasile Ponea în
eseurile sale, adevărate editoriale, produce manifestări, atitudini
similare. Nicolae Mazilu, Petre Petria, Ion Măldărescu, au fost
cronicarii de serviciu, multă vreme, ai mediului cultural vâlcean,
iar Petre Cichirdan, să dăm un singur exemplu, este unul dintre
cronicarii de serviciu al evenimentelor culturale, o atitudine
angajată, aflată acum în scenă.
Cartea primită în dar este o vedere largă asupra darurilor
oamenilor, cărţile, ideile, iar minunarea noastră? Constatarea,
imensă bucurie!, că sunt atâţia oameni cu har, cărora, dar din dar,
trebuie să le ducem gândul şi vestea despre faptele lor frumoase,
la alţi oameni. Să facem ceea ce Vasile Ponea, un adevărat
cronicar de serviciu, în interesul oamenilor, o face demult. El ne
spune cum să ne regăsim chipul personal în chipul lumii şi ea
creaţie a lui Dumnezeu. Credem că i se potrivesc versurile lui
Dante pe care i le dedicăm din cea mai… divină
„poveste”(Paradis, Cântul 33, în traducerea lui George Coşbuc):
„Precum un geometru s-adânceşte
Să măsure un cerc şi trudă pune
Şi n-află-acel principiu ce-i lipseşte,
Aşa fui eu cu nou-apariţiune.
Voiam să văd care-i raportul lor,
Cum poate chipu-n cerc să se-mpreune…”
Chipurile cele multe, chipuri personale, respiră ceea ce
Dumnezeu s-a dat chip tuturor! Prin Vasile Ponea toate acestea
compun chipul lumii în care el s-a descoperit parte şi ne-a
declarat asemănarea… Îi mulţumim pentru darul său, primit
într-o zi de mărţişor.

TREI VETERANI DE RĂZBOI ŞI DE… VIAŢĂ
Marian PĂTRAŞCU
III
on Mandea, zis şi Niţă Mandea, s-a născut în Grebleşti, în
acelaşi an cu Mitică Teodorescu, 1919. Părinţii lui au avut
11 copii: 7 băieţi şi 4 fete. Mama lui era fiica preotului Ioan
Negoescu-Hagi. Încă de mic s-a dovedit a fi un copil inteligent
şi foarte curios. Îi necăjea pe fraţii lui mai mari „stând pe capul
lor” în timp ce aceştia îşi făceau lecţiile, de multe ori era alungat
şi chiar bătut de către ei. Cu toate astea, la 6 ani el ştia deja să
scrie şi să citească. Atunci, tatăl lui, ca să scape odată de scandalul pe care-l făcea certându-se sau bătându-se cu fraţii lui mai
mari, l-a luat de mână şi l-a dus la şcoală unde l-a rugat pe învăţătorul Ion Popescu să-l primească în clasa I, ceea ce s-a şi
întâmplat. La şcoală a fost întotdeauna premiant, păcat că părinţii nu aveau bani să-l ţină mai departe prin şcoli, lumea era săracă iar copiii erau învăţaţi de mici să muncească pentru a-şi ajuta
părinţi şi familia… De la vârsta de 12 ani cosea în rând cu oamenii mari ba, mergea la coasă şi pe la alţii, câştigând bani. Bani
mai câştiga şi păzind şi mulgând caprele sătenilor vara. Tot din
copilărie a învăţat să dea răspunsul în biserică preotului în timpul slujbelor. De altfel, astăzi este pensionat chiar de pe urma
activităţii sale de cântăreţ la strană…
De la vârsta de 17 ani şi până la 20, împreună cu alţi 18 băieţi
de aceeaşi vârstă cu el, a început să facă instrucţie militară cu
învăţătorul Ionescu. Atunci când a împlinit vârsta de 20 de ani,
a mers la Jiblea pentru recrutare, începuse Al Doilea Război
Mondial… În toamna anului 1940 a primit ordinul de încorporare, dar aceasta a fost amânată până la 6 februarie 1941 din cauza
cutremurului în care multe cazarme (sic!) au fost afectate. La
Cercul de Recrutare Piteşti, el şi încă un flăcău din Boişoara au
fost încadraţi în Regimentul 6 – Infanterie Antitanc fiindcă
absolviseră 5 clase primare cu note foarte mari. A urmat perioada de instrucţie care a fost foarte grea şi din cauza timpului nefavorabil (frig, lapoviţă, ploaie). După instrucţie, la 1 aprilie a plecat în comuna Pantelimon, lângă Bucureşti, fiind inclus în
Divizia a III-a a Mareşalului Ion Antonescu pentru apărarea
capitalei. La 15 mai divizia sa a plecat în Moldova. Până la 22
iunie, când, la ora 3 dimineaţa, Mareşalul Antonescu a ordonat

I

trecerea Prutului, a săpat tranşee şi adăposturi pe malul acelui
râu. După ce s-a ordonat trecerea Prutului, de o parte şi de alta a
râului a şi început să se tragă. Timp de peste cinci ore s-a tras cu
înverşunare, pe râu pluteau cadavre de soldaţi… Cu mari pierderi de vieţi omeneşti şi material de război, soldaţii români au
trecut Prutul în judeţul Calafat. Înaintarea a continuat până la
Nistru, pe care l-au trecut ajungând în prima comună rusească –
Pârâtu (? – n. a.). Luând prima ofensivă, soldaţii români au
încercuit Odessa, având ordinul de a nu distruge acest oraş foarte frumos şi pe care apoi l-au ocupat milităreşte. Înaintarea a
continuat spre răsărit până la Nipru. De acolo însă, nu au mai
putut înainta, dimpotrivă, au fost nevoiţi să se retragă până dincoace de Prut, fiindcă, în toamna anului 1942, ruşii au primit
ajutor militar masiv de la americani, inclusiv tehnică de luptă
avansată pe care românii nu o cunoşteau, şi au declanşat o ofensivă puternică rupând frontul… De fapt, a fost vorba de cel mai
mare dezastru suferit de armata română în toată istoria ei: celebra încleştare de la Cotul Donului declanşată de ruşi la 19
noiembrie 1942… Acolo au murit în luptă peste 150000 de
români şi alţi 100000 de români din cadrul armatei maghiare, trimişi intenţionat de către autorităţile horthyste în linia I a frontului (Vasile Şoimaru ş. a., Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare, ediţia a II-a, revăzută şi completată, Chişinău 2013).
Contrar părerii multor istorici ruşi, dar şi moldoveni şi chiar
români, armata română a avut un comportament exemplar în
teritoriile cucerite. Este de ajuns să amintim că preoţii militari
români, au reînviat credinţa în Dumnezeu a locuitorilor din acele
teritorii, credinţă interzisă de autorităţile staliniste, botezând,
cununând şi înmormântând creştineşte sute şi chiar mii de civili.
La lansarea cărţii mai sus menţionate (Arhiepiscopia
Râmnicului, 15 ianuarie 2014), Vasile Şoimaru, cunoscut profesor universitar la Academia de Studii Economice din Chişinău,
cercetător istoric şi vrednic patriot român, a relatat asistenţei un
fapt remarcabil: atunci, în dezastrul de la Cotul Donului, un
preot militar român a preferat să cadă prizonier decât să-şi întrerupă slujba de înmormântare într-o groapă comună a câtorva
sute de soldaţi români pe care compatrioţii lui mai apucaseră săi adune de pe câmpul de luptă. Acel preot a stat în lagărele
ruseşti timp de 8 ani, a supravieţuit acelei perioade cumplite, ca

şi Mitică Teodorescu…
Dar, cum „pădure fără uscături nu există”, în rândurile armatei române au existat şi câţiva trădători, care n-au pregetat să se
preteze la acte de sabotaj în favoarea ruşilor. Aceştia şi unii dintre soldaţii români care cădeau prizonieri se înscriau în Divizia
„Tudor Vladimirescu”, devenind… pandurii despre care face
pomenire Mitică Teodorescu în autobiografia sa. Mare a fost şi
mai este durerea vrednicului profesor de la Chişinău, când a constatat că la Cotul Donului, în Caucazul de Nord şi în alte locuri
din fosta URSS, unde şi-au pierdut viaţa mii şi mii de oameni,
nu există nici un cimitir românesc, în total contrast cu cimitirele
eroilor germani, italieni şi maghiari, care sunt adevărate monumente arhitectonice. Aşa înţeleg naţiunile civilizate să-şi cinstească eroii, realizând că aceasta este parte din asigurarea dăinuirii lor ca popoare. La noi, dimpotrivă, nici cimitirele eroilor
din ţară nu suntem în stare să avem grijă de ele. Vreţi un exemplu strigător la cer? Duceţi-vă în Cimitirul Eroilor din Râmnicu
Vâlcea (sub Cetăţuia) şi veţi vedea morminte ale unor… „eroi
moderni”, care nu au căzut pe nici un front apărându-şi patria,
dar care, în viaţă fiind, au făcut parte din şleahta de potentaţi ai
zilei, foşti politicieni şi funcţionari cu ranguri înalte…
Revoltătoare lipsă de civilizaţie, de caracter şi de bun simţ! Să
ne mai mirăm că ni s-a dus… „buhul” în lume? Să ne mai mirăm
că Bismark I a spus că „Românii nu sunt o naţiune, ei sunt o profesie?” Ori că Paul Morand era de părere că „România este un
pământ tragic unde totul sfârşeşte în comic”? Şi, ca să nu se
spună că cei mai sus citaţi sunt străini care au vrut răul nostru, al
românilor (Doamne, cât mai îndrăgim noi, românii, concepţia
total cretină că noi suntem cei mai frumoşi, cei mai „dăştepţi” şi
cei mai harnici din lume, ce să facem însă dacă străinii ne vor
răul? Cât de idiot trebuie să fii, ca să nu conştientizezi faptul că
dacă cineva îşi bate joc de tine, o face pentru că poate şi pentru
că are de cine, iar pentru asta, singurul vinovat eşti chiar…tu?!),
iată ce spuneau şi doi români, Marin Preda şi Emil Cioran – doar
doi, pentru echilibru, ei fiind mult mai mulţi, (re)citiţi-i pe Mihai
Eminescu (publicistica), Octavian Goga, Dumitru Drăghicescu
(„Din psihologia poporului român”), Petre Ţuţea, Ernest Bernea,
Petre Pandrea ş. a. – : „Poporul acesta ar putea fi un popor mare
dacă ar scăpa de lichele şi de secături!”, respectiv, „România?
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Un tărâm al disperării!”.
Complet degeraţi şi cu efectivele înjumătăţite, în martie
1943, românii s-au instalat pe poziţii în Moldova din dreapta
Prutului. Apoi, a venit 23 august 1944… – întoarcerea armelor
împotriva germanilor, aliaţii noştri de până atunci… Din
Moldova, Niţă Mandea a ajuns la Piteşti. Aici i s-a dat echipament nou şi a fost trimis în delegaţie la Târgovişte pentru a achiziţiona armament nou pentru frontul din apus. A adus armamentul şi soldaţii români au început înaintarea înspre Ardeal, prin
trecătoarea Bran. La intrarea în Braşov, au fost atacaţi cu focuri
de arme automate de către nemţi şi maghiari. Au lăsat Braşovul
încercuit, şi au continuat înaintarea luptând până la Tisa.
Maghiarii opuneau o rezistenţă înverşunată. În postul
Crăciunului (aici, Niţă Mandea face o eroare, menţionând în
autobiografia sa postul Paştelui în loc de al Crăciunului – n. a.)
din 1944, românii au străpuns rezistenţa maghiarilor măcelărindu-i şi înaintând până în Cehoslovacia. Aici, iarna care a urmat
a fost foarte greu de suportat. Nemţii, luptând aprig în retragere,

se instalau în cele mai bune poziţii pe care le apărau cu preţul
vieţii lor. Românii au ocupat localitate după localitate, ajungând
până în Munţii Tatra. Aici au avut loc lupte grele căci, în retragere, nemţii minau brazii aflaţi de-o parte şi de alta a drumului
greu, de munte. Soldaţii români sufereau de frig, îmbrăcămintea
lor fiind subţire, dar şi de sete şi foame. La 9 mai 1945 Germania
a capitulat fără condiţii. Românii care scăpaseră din urgia războiului se pregăteau să plece acasă… Niţă Mandea a făcut drumul
de întoarcere în ţară pe jos, războiul distrusese toate drumurile,
căile ferate şi podurile. A mers prin munţi, prin păduri, pe câmpuri, pe unde a putut… Drumul de întoarcere a fost un coşmar
fiindcă, la încheierea războiului, era foarte slăbit de toate suferinţele îndurate… Înainte de a pleca spre ţară, s-a întâlnit întâmplător cu Gheorghe Şandru, fârtatu’ Gheorghe Şăndrulete – aşa
cum scrie Niţă Mandea în autobiografie, iar mâncarea lor de
Paşti a fost o mână de urzici fierte… S-au despărţit după aceea,
căci Şăndrulete trebuia să se ducă la unitatea lui să-şi facă formele de întoarcere în ţară. Niţă Mandea a fost lăsat la vatră cu

gradul de sergent major. El îşi încheie autobiografia astfel: Multe
aş avea de scris, dar nu vreau să-mi măi (sic!) aduc aminte căm’ (sic!) temură cămaşa pă (sic!) mine de cât de mult am suferit
în război…
Niţă Mandea s-a căsătorit în 1947, soţia este lângă el şi astăzi
fiind ceva mai tânără decât el. Au un singur copil, băiat, astăzi
în vârstă de 64 de ani, care, după pensionare, s-a mutat de la
Sibiu unde a lucrat, în Grebleşti, lângă părinţi. Veteranul nostru
este un bărbat scund şi slab, dar încă vioi. Vorbeşte nazalizat, de
la cântatul în biserică i se trage – „deformaţie profesională”, de!
Şi astăzi mai cântă în biserică, alături de cântăreţul „aflat în
pâine” cum se spune, mult mai tânăr decât el, evident.
Bineînţeles, lumea îi vâră şi lui în buzunar câte o bancnotă mai
mare sau mai mică, după puteri, la parastase ori înmormântări,
la sfârşitul slujbelor… Cine-mi dă, bine, cine nu, nu, eu nu-i
bag mâna-n bozânar şî (sic, sic!) nici nu-i cer – spune cu umor
nea Niţă Mandea…

HARETISMUL ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ
P

e 24 martie 2014, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii
Judeţene a fost lansat volumul „Haretismul în şcoala
românească (judeţul Vâlcea)” - autor Gheorghe Dumitraşcu,
Editura Fântâna lui Manole, Râmnicu Vâlcea, 2013.
Manifestarea a fost organizată de Forumul Cultural al
Râmnicului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Asociaţia
Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Biblioteca „Antim
Ivireanul” şi Ateneul „Meşterul Manole”. Această operă, a treia
din seria „Haretismul în actualitate”, a văzut lumina tiparului cu
sprijinul financiar acordat de Consiliul Local al Municipiului
Râmnicu Vâlcea, S.C. Multipro Consult SRL şi Asociaţia SocioProfesională „Sfântul Antonie de la Iezer”. Evenimentul s-a
bucurat de prezenţa unor oameni de cultură, inspectori şcolari,
directori ai unor unităţi de învăţământ, slujitori ai bisericii,
reprezentanţi ai presei vâlcene, etc. În cadrul întâlnirii cu
istoricul şi cercetătorul Gheorghe Dumitraşcu, dascăl de tradiţie
haretiană, s-au făcut referiri substanţiale la activitatea lui Spiru
Haret, cel care, la cumpăna secolelor XIX-XX a iniţiat o amplă
mişcare reformatoare a şcolii şi culturii româneşti, cu urmări
durabile în timp. Acesta este cunoscut ca un savant ilustru,
matematician, astronom, pedagog, sociolog, om de cultură şi om
politic liberal. A fost în trei rânduri ministru al culturii şi al
instrucţiunii publice, organizator şi reformator al învăţământului
public de toate gradele, fiind considerat fondatorul
învăţământului modern românesc.
În prima parte a reuniunii au rostit alocuţiuni: Sanda
Augustina Constantinescu, directorul Bibliotecii Judeţene
Vâlcea, Gheorghe Deaconu, editorul cărţii şi moderatorul
acţiunii, Alexandru Popescu Mihăeşti, preşedintele Forumului
Cultural al Râmnicului, Gheorghe Oprica, inspector şcolar de

Gh Oprica

Ioan Şt Lazăr

specialitate la ISJ Vâlcea; Doru Moţoc, scriitor, care a făcut o
pledoarie pentru valoare, pentru profunzime şi substanţă.
Aceştia s-au referit la personalitatea şi opera lui Spiru Haret, un
apostol al neamului, un nobil al şcolii româneşti. Totodată au
evidenţiat activitatea laborioasă a autorului, Gheorghe
Dumitraşcu, care cercetează de mulţi ani acest subiect
de mare importanţă ştiinţifică şi culturală. S-a apreciat
că lucrarea este monumentală, de referinţă, un tratat
excepţional şi un model de informaţie structurată.
În cele peste 900 de pagini este abordată o temă de
larg interes - problematica învăţământului românesc,
cu privire specială la judeţul Vâlcea, sub impactul
reformei promovată de Spiru Haret, cu multiplele ei
aspecte conceptuale, metodologice şi pragmatice. În
partea a doua a acţiunii, Gheorghe Dumitraşcu şi Gheorghe
Deaconu au explicat ce este haretismul, de ce avem nevoie de
haretism, au vorbit despre mişcarea haretiană consistentă din
judeţul Vâlcea, despre generaţii şi personalităţi haretiene
vâlcene. Printre acestea au fost menţionate: Dumitru Moţoc,
Gheorghe Bobei, Constantin Popian, s.a. Conceptul de haretism
este complex şi presupune, în primul rând, convingerea

Al Popescu
Mihăeşti

(Nota Redacţiei: la întâlnirea ocazionată de lansarea cărţii lui
Gheorghe Dumitraşcu, Petre Cichirdan, l-a sfârşit, a criticat faptul că timp de două ore au vorbit numai cei din prezidiu,
jumătate fiind colaboratori ai cărţii-puteau să nu vorbească,
lăsându-i şi pe cei din sală să-şi spună părerea. Astfel, acelaşi
director al publicaţiei CULTURA vâlceană, a menţionat-subliniat faptul că după 1944 spiritul haretian a stat la baza întronării
noului învăţământ (popular) în ţara noastră, că şcoala primară de
la Cetăţuia, în 1960, era condusă de învăţători formaţi în jurul
anilor 1920-1940, folosind aceeaşi programă de învăţământ, cu
excepţia, că în loc să ducă elevii la biserică (cum afirmase
aurorul cărţii că se întâmpla în epoca haretiană-vâlceană), elevii
de la Şcoala nr.2-Cetăţuie mergeau la Palatul Culturii şi învăţau
diverse meseri practice: aeromodelaj, teatru, muzică corală,
desen-pictură, sădeau pomi etc. Acasă, părinţii îi puneau să facă
rugăciune seara, îi puneau cu genunchi pe coji de nucă-când
greşeau, îi obligau la o cultură religioasă severă cum astăzi nu se
întâmplă nici măcar în Instituţia Bisericii...Petre Cichirdan a
spus franc: „Cred, şcoala mea primară-din 1960-nu se compară
în superioritate cu cea din timpul lui Spiru Haret.... La terminarea liceului, elevii puteau să urmeze orice meserie, neexistând nici o oprelişte (inclusiv-banii!) ca ei să-şi aleagă orice
viitor”...Acest lucru s-a terminat după 1980, când şcoala a intrat
sub controlul partidului, interesând doar competiţia olimpică,
şcoala, devenind o afacere rentabilă pentru profesori şi total
nerentabilă pentru societate, copii şi părinţi. A mai spus Petre
Cichirdan, că „astăzi nici nu poate fi vorba despre o cât de cât
alură haretiană, fiindcă şcoala a devenit o instituţie de
„educaţie”, în anacronismul ei, eliminându-se din formarea
copilului, familia, mediul-comunitatea. Astăzi, „Educaţia”,
urmăreşte individul pe parcursul întregii vieţi, nu caută decât

Gh Dumitraşcu

şcolii, bisericii, culturii, s.a, pe teme referitoare la tradiţiile haretiene, în contextul cerinţelor unui învăţământ european. Până
atunci, cum îndemnau autorul şi alţi vorbitori, să studiem
această lucrare, care este o operă ştiinţifică valoroasă, complexă.
Pentru că aşa cum afirma, în 2011, Înaltpreasfinţitul Gherasim
Cristea, Arhiepiscopul Râmnicului, „Spiru Haret a
fost un sfânt al culturii noastre”. La reuşita acţiunii
au contribuit şi elevi ai Liceului de Arte „Victor
Giuleanu”, Râmnicu Vâlcea, cunoscuţi pentru talentul lor.
Lansarea volumului sub semnătura prestigioasă
a cercetătorului şi dascălului Gheorghe Dumitraşcu
a fost considerată un act al iubirii de neam, de
insubordonare la tot mai agresiva manifestare a
subculturii în ţara noastră, o cale de urmat în
această perioadă de derută şi confuzii.
Respectând proporţiile, şi vâlcenii au un Spiru Haret al lor.
Este vorba despre Petrache Poenaru, fost director al Eforiei
şcoalelor, despre a cărui viaţă, activitate şi operă se discută
puţin, nu numai la nivel naţional, dar şi în judeţul nostru. Să-i
cinstim şi lui cum se cuvine, memoria!

Doru Moţoc

Mihai Sporiş

iluministă de a ridica poporul prin cultură.
Au făcut comentarii asupra cărţii Ion Soare, vicepreşedinte al
Forumului Cultural, Ioan Şt Lazăr, preşedintele Fundaţiei
Culturale „Sfântul Antim Ivireanul”, Mihai Sporiş, liderul
Grupului Informal „România - Grădina Maicii Domnului”,
Eugen Petrescu, preşedintele Filialei Vâlcea a Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Petre Cichirdan,
vicepreşedinte al Forumului Cultural, Ion Măldărescu-publicist,
Marian Pătraşcu, scriitor. S-a opinat că spre deosebire de
învăţământul haretian, când copiii erau educaţi în cultul muncii,
în spiritul dragostei de ţară, tânăra generaţie de astăzi a fost
îndepărtată de idealul naţional. Nu suntem împotriva racordării
învăţământului la standardele europene, dar trebuie să avem o
şcoală naţională, în slujba şi în beneficiul ţării, naţiunii, poporului român. S-a discutat şi subiectul, dacă haretismul mai este de
actualitate, concluzionându-se că într-adevăr anumite lucruri nu
mai corespund, de aceea trebuie să discernem ce este valid în
moştenirea haretiană şi să aplicăm spiritul haretian la condiţiile
actuale. Domnul Mihai Sporiş a avut o poziţie mai nuanţată.
Făcând o incursiune în istorie a subliniat că neamul românesc a
trecut printr-o catastrofă timp de aproape 45 de ani, cu influenţe
şi asupra haretismului. În opinia sa, după cel de-al Doilea
Război Mondial nu a existat un haretism ca sistem, în plenitudinea afirmaţilor lui Spiru Haret, care a fost un om universal.
Este o realitate că cel puţin după anul 1968 în şcoala românească
nu s-a mai vorbit despre Spiru Haret şi din cauză că acesta a fost
un fruntaş al Partidului Naţional Liberal, nefiind pe placul vechiului regim politic. Cu toate acestea el rămâne o mare personalitate, unul din idolii culturii şi învăţământului românesc.
În context, considerăm
că ar fi utilă organizarea
unor dezbateri cu oameni ai

Sanda
Constantinescu

Gheorghe PANTELIMON

Gh Deaconu

Ion
Soare

profitul profesorilor, elevilor şi studenţilor-nerevenindu-le decît
un „atestat” fără nici o valoare. Marian Pătraşcu a subliniat, şi
el, valoarea şcolii româneşti, postbelice!
A mai adăugat Petre Cichirdan, cel care a conceput coperta
cărţii lansate, că ultimii corectori-colaboratori i-au modificat
textul explicativ referitor la sculptura lui C. Mihăilescu,
reieşind, greşit, că bustul din ipsos se află în faţa Universităţii
Spiru Haret!...şi nu cel de bronz turnat la Turbonef-Râureni
Râmnicu Vâlcea).

Gh Pantelimon

Iulian
Comănescu
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POVESTEA VORBELOR…
Mihai SPORIŞ

N

i se întâmplă, adeseori, să folosim nişte biete cuvinte cărora leam uitat înţelesul, ba chiar să le atribuim sensuri care smintesc,
iar mai apoi să ne apărăm cu dinţii prejudecata, în mod auctorial, dacă
„porumbelul” a ieşit din gura vreunei persoane cu notorietate. Prin
cetatea Râmnicului cuvântul „forum” are parte de o soartă
asemănătoare. Forumul este un loc anume unde se discută ceva important de preferat de importanţă publică, dacă arena are este un spaţiu
public. Se discută cu autorizaţie, dacă organizaţia cu acest nume are
statut, recunoaştere juridică şi acreditare. Ce, cum, de ce, pentru ce,
discută? Ar trebui să se vadă din regulamentul de organizare şi
funcţionare, din programul asumat, apriori, anual, de adunarea sa
generală. Orice abatere de la o linie de conduită a Forumului poate
sminti înţelesul cuvântului. O posibilă definiţie dată acestui cuvânt, prin
modul în care am descifra anumite evenimente desfăşurate în spaţiul
public ar putea fi:
Forumul este locul unde „senatori de drept” (câţiva forumişti cu
notorietate!), cu statui în piaţa publică din timpul vieţii (ori alte substitute, din bani publici, cu acelaşi rol!), vorbind despre ei înşişi îşi
preamăresc propriile trecute fapte, îşi apără redutele, revolutele, demult
căzute în dizgraţia istoriei şi luptă cu toată energia împotriva înnoirii,
aceea care ar spulbera, vezi Doamne!, sistemul de valori deservit cu
soldă, până mai ieri. În altă perspectivă, la fel de extremistă, privind aici
numai spre înainte, cu aceeaşi reticenţă faţă de partea opusă, Forumul
poate fi scena lumii ca un Babilon, fără ziduri, în care potopul de
informaţii nu mai poate fi cuprins, nu te mai poate dumeri. Un soi de
necuprinsă zarvă barbară care dă-n clocot planeta, mai repede decât am
fi în stare să decantăm informaţia şi să ne-o oferim vieţii. Forumul ar
trebui să fie o cumpănă echilibrată între trecut şi viitor sprijinită pe
spinarea prezentului, ca un Ianus cu clarviziune, fără nostalgii
apăsătoare, ori viziuni apocaliptice. Ianus fiind o zeitate model,
forumiştii n-ar trebui să-şi caute foloase pentru ei, ci pentru semenii lor,

fenomenului, imediat după cel de-al II-lea război mondial, ni se pare
excesiv de deplasat. Vedem aici o confuzie între ideea haretiană, evident nemuritoare, şi un fenomen care are o legitate, un câmp cauzal propriu, imposibil de replicat în societatea românească de ieri şi de azi,
în numele cărora dezbat şi lansează idei, atitudini, soluţii. Facem aceste mult schimbată în bine, faţă de subdezvoltarea societăţii româneşti de
precizări, constatând efectul unor idei, relansate public în pe vremea lui Spiru Haret. Putem vorbi astăzi despre haretologi, cum
„CULTURAvâlceană”, şi care au supărat pe câţiva dintre forumişti. sunt prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu, prof. univ. dr. Virgil
Lucruri spuse prin vorbe, direct, în nenumărate întruniri ale conducerii Constantinescu-Galiceni, oameni erudiţi care au cercetat fenomenul, ni
Forumului, neavând suportul scris au fost considerate efemere! În l-au readus în cunoaştere printr-o muncă ştiinţifică, valoroasă, inconmomentul în care au fost scrise, fără atac la persoană, au sărit ca arşi la testabil. Cei ce trăim cu conştiinţa valorii acestei personalităţi
beregata celui ce va fi răguşit în ultimii ani , spunându-le că Forumul exponenţiale, a omul universal, reper al mândriei noastre româneşti,
este altceva şi că trebuie să revenim la cele ce-şi propune el ca misiune putem fi numiţi haretofili şi ne-am manifestat iubirea în anul 2012, dedşi obiective pentru care l-am fondat.
icat special şi spre lauda vâlcenilor onorat cu responsabilitate. Cei ce
Spiru C. Haret este marea personalitate istorică de care se leagă un sunt „bolnavi” de Spiru Haret ar trebui să-i numim haretofobi. Dar nu
proces social complex de emancipare naţională, cu efect în lumea sa- avem cum să nu constatăm că sunt mulţi cei ce l-au pus momeală, nu
tului românesc la începutul secolului al XX-lea. Acest fenomen social numai pe Spiru Haret, dar şi pe Blaga, Cantemir, Maiorescu, Goldiş
este definit de Academia Română- Institutul de Lingvistică „Iorgu etc., şi au atras pe amatorii de diplome facile, care au smintit scara de
Iordan” în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române Moderne, Editura valori în ţară; pe aceştia ar trebui să-i numim haretofagi! Efectul
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p.444, astfel: „concepţie diplomelor fără acoperire în activitatea economică este devastator. Ne
sociologică în care se preconiza ridicarea stării materiale şi culturale a temem şi ne opunem acestui concept de manipulare publică: neosatului prin activitatea extraşcolară a învăţătorilor”. A vorbi azi de neo- haretism (nu ca model al unei voinţe şi a unei acţiuni exemplare cândva,
haretism, ca de un fenomen existent, a vorbi despre continuitatea prescriptibil acum lipsei de voinţă şi viziune!) pentru că el poate legitima haretomania cu hemoragia de diplome fără acoperire.
Subcultura? Ceva de subsol! Ceva care subminează ceea ce este
deasupra şi coboară totu-n beci. Acolo capetele luminate (?) devin
dovleci, oamenii nevlegi… fără minte, fără legi!
Plaga? Este ca o rană, uneori provocată de excesul scărpinatului.
Eu mă amuz c-atâta lume, se risipeşte pe la discoteci
Când este râie, adică scabie, nu rană de sabie!, se poate lua prin atingere
Şi mă-ngrozesc cât de puţină ,,se-adapă" în Biblioteci...
de la unul la altul. Fenomenul acestei contaminări ar putea fi confundat
Privind în sală, eu tot număr, pe cărturarii de la Forum
cu plagierea şi cu plagiatul. Acesta face ravagii, mai ales, între aleşi, la
Şi mai adaug câte unu" ( ca să nu picăm la cvorum).
etajele superioare!
Extreme: La umbra prea deasă a copacilor nu cresc decât buruieNu activăm (deloc!) ,,după ureche", avem un grafic şi săptămânal
nile, iar sub prea intensul soare totul se uscă şi moare.
Ne duelăm prin critici literare, în dragul nostru forum Cultural!
Intervenţie ratată: scriitor cu talent, dar fără talant, s-a adresat
Şi după ce revine ,,pacea", iar noaptea luptă iar cu zorii
unei filiale a Uniunii Scriitorilor să-i facă intrarea la… Dumnezeu.
Don Cichi şi Pantelimon, ne publică în ,,Seniorii".
Mare eroare! Cum să-i încredinţezi lui Mefisto cererea făcută de Faust
Paulian BUICESCU
să o ducă… sus? Şeful lui cel mare este altcineva!

În dragul nostru Forum

PAULIAN BUICESCU
De florii

GÂNDURI DE
PRIMĂVARĂ

Adevărat A Înviat!

Veniţi la Râmic!
Zâmbesc amar c-atâta lume, se-adună seara pe la discoteci
Şi mă-nfior c-aşa puţină, purcede în Biblioteci...
Privind în sală, mult mă bucur, să văd mulţime de Studenţi
Preoţi, oameni de Cultură, Profesori,Jurnalişti, Poeţi!

La intrarea triumfală A Împăratului IIsus
În oraşul Păcii lumii, lumea multe i-a adus:
Inimi, suflete şi haine, de la mare la cel mic
Închinare, Osanale, dar şi ramuri de finic!

Dacă postit-am pentru DOMNUL şi am trăit ce-A Pătimit
De ne-am iertat unii pe alţii, la Preot, ne-am Împărtăşit,
Atunci să mergem la Înviere în Casa DOMNULUI din sat
Şi să cântăm cu toţi creştinii: HRISTOS DOMNU" A Înviat!

S-a vorbit aici de Râmnic, c-a dat valori de mare vază
Ce-au pus umărul în Ţară şi uneori se-ntorc la bază!
S-a vorbit cu nostalgie, de iarba verde de acasă
Ce în orice depărtare, te cheamă, dar, te şi apasă!

Osana, în Cei de Sus, Binecuvântat Să Fie
Cel ce e trimis de TATĂL, pentr-o nouă Împărăţie
Hai să-i ducem flori din suflet, în mod sincer nu din fală
Iar El Să ne vină-n inimi, prin Intrare Triumfală!

Şi 40 de zile-n lume, hotărât şi necurmat,
Salutul nostru să ne fie, doar HRISTOS A ÎNVIAT!
Răspunsul inima să-l dea, din suflet dar şi cugetat!
(Privind în ochi creştinul-frate): ,,Adevărat A Înviat!"

Subsefa de la Prefectură, despre-"nfiere"-a relatat
Subscriu total aserţiunii! ( şi eu aici sunt ,,adoptat"!
Veniţi la Râmnic de se poate, măcar o dată anual
În oaza noastră creativă (vestitul Forum Cultural!)

LECŢIA DE CULTURĂ:
REVOLUŢIA LUI BĂSESCU

U

rmărind evenimentele din ultima parte a anului trecut
(2004) şi din această perioadă a începutului de an
(2005), cele declanşate odată cu numirea lui Traian Băsescu în
funcţia de preşedinte al României, am senzaţia unei schimbări
radicale în societatea românească, schimbări dorite încă din
decembrie ’89, dar pe care nimeni nu a reuşit să le transforme în
realitate până în prezent, decât parţial.
Mă refer la acele schimbări care fac veridică o revoluţie,
căci, nu aşa, s-au cheltuit şi se cheltuiesc energii uriaşe, odată,
pentru răsplata eroilor şi, încă odată, pentru creerea de eroi noi.
Oricum, nicicând în istoria adevărată, eroii nu s-au declarat pe
bază de dosare cu referate făcute de eroii în viaţă...
Schimbările petrecute în realitate au fost în marea lor majoritate de ordin semantic: Intreprinderea primind denumirea de
Societate, de multe ori aceste schimbări fiind caraghioase, vezi
înlocuirea cuvântului Director cu cel de manager; fierul vechi a
devenit marfă de contrabandă, copiii şi tineretul au fost scoşi în
faţă, gâdilaţi, constituind paravane pentru ingineriile financiare,
sociale şi politice din spate; competenţa a devenit comunistă,
vârsta, o racilă a societăţii democrate, şi tot aşa mai departe...
S-a demonstrat, mai mult decât se poate, că democraţia zglobie nu-i decât o prostie.
Iată ziarele, presa în general, ne arată acum, după 15 ani, cât
de valabilă a fost a ei libertate, a ei profesionalitate, cum din
umbră a fost distilată, aranjată, încât azi să ne trezim cu şi mai
multă statalitate, cu şi mai multă centralizare, cu şi mai multă
corupţie la niveluri înalte-oriunde, cu şi mai mulţi evadaţi din

economia privată, aliniaţi la politic şi funcţii bugetare ca şi cum
ne-ar face în ciudă: sic, sic...aşa vă trebuie dacă nu l-aţi ascultat
pe părintele comunismului cu faţă umană, iar acum trebuie să
înduraţi, nu pentru mult timp (!), democraţia creştin liberală...
Da stimate cetăţean român, chiar mai înainte de anii ‘80,
încoace, minciuna a stat cu tine la masă. Minciuna cu M mare,
şi scriu aceste rânduri căci trăiesc senzaţia unui început de eradicare a ei...După atât de mulţi ani, mai mulţi decât o generaţie,
această ţară este condusă de o politică democrat liberală şi creştină. Teoretic, cel puţin, este un lucru adevărat. Faptic, trebuie să
vedem, timpul, cum o să-l împlinească. În ce priveşte caracteristica creştină, trebuie ştiut că adevăraţii democraţi cît şi adevăraţii
liberali, într-o ţară excesiv ortodoxă, au această caracteristică,
încă, chiar, de la naştere.
După atât de mulţi ani, mai mulţi decât într-o generaţie,
oameni aşa ca noi, oameni care au avut o meserie utilă, care au
stat la bloc şi la case reale, care au avut „rate”şi au trăit nostalgic
„la bel(l)e (e)poq(ue)”, au învăţat curat la şcoli înalte, pe care
presa, tot ea cea neruşinată, i-a numit nediplomaţi şi fără carismă
politică, fără „experienţă”, şi ne place să credem că ei sunt aleşii
de astăzi, iar noi suntem aleşii lor. Deviza declarată este cea de
tip revoluţionar, anume, că, în centrul interesului politic şi de
stat stă fiinţa umană... Aşa înţeleg eu mesajul acestui început de
an.
Nici un discurs din campania electorală, nu a sunat mai bine
şi mai convingător decât cel al lui Traian Băsescu expus la
şedinţa de investitură a guvernului, moment în care s-a desprins

REMEMBER
nota personală a acestuia, şi am avut motiv pentru a considera că
în România are loc o revoluţie... precum cea de catifea.
În 1964, cred, atunci, locuiam în Versaiul vâlcean, am fost
martor la o scenă care anunţa o însemnată schimbare. Filip, miliţianul sectorist, a venit la noi în casă, şi-a luat şapca de pe cap şi
a dat cu ea de pământ, strigând: ”gata, doamna Cichirdan, am
scăpat de ruşi!”
La fel mi-a venit şi mie să spun atunci când l-am văzut pe
Traian Băsescu, cuvântând la acea adunare...”Gata domnilor, am
scăpat de prefecătorie!”... Din clipa aceea faţa noastră s-a
îndreptat corect spre Uniunea Europeană. S-a rezolvat problema minorităţilor naţionale prin intrarea UDMR-ului la guvernare şi prin atragerea tuturor forţelor minoritare în majoritatea parlamentară. S-a vorbit răspicat de necesitatea autonomiei locale şi
independenţa Justiţiei, despre corupţie. Primul pas în ce priveşte
independenţa Justiţiei a fost făcut...Ministrul Justiţiei a fost
numit din afara spectrului politic.
*
De unde această elocinţă la un om practic şi plin de expresivitate umană?...Din nou văd fragmente dintr-o presă incultă sau
rău voitoare ...Traian Băsescu nu are carismă politică. Cum o să
ne reprezinte un marinar (!) în relaţiile diplomatice. Ce guvern
este acesta, format din oameni necunoscuţi şi fără experienţă
politică? Etc...şi mult mai multe falsuri, atribute răuvoitoare.
Experienţa profesională a lui Traian Băsescu este atuul cel
mai de preţ al cotării valorii sale personale şi sociale. Este cel
mai de preţ argument al reliefării calităţii de lider. Este greu de
stabilit care dintre cele două domenii de vârf ale unei economii
naţionale, domeniul aeronautic şi cel naval, este mai de preţ, este
mai greu sau mai important. Un lucru este cert, amândouă sunt
guvernate de cele mai savante legi ale ştiinţei, tehnicii şi organi-

8

CULTURAvâlceană

zării, amândouă sunt cele mai severe din punct de vedere al răspunderii personale. Este imposibil să ai munci de răspundere, în
aceste domenii, şi să nu fi deştept, diplomat, să nu ai bun simţ,
să nu fi cultivat, să fii insensibil. În stările de greu, de pericol,
oamenii sunt mult mai apropiaţi decât sunt depărtaţi.
În ce priveşte cultura personală, din această cultură îi vine
preşedintelui ales elocinţa de care vorbeam mai sus. A câştigato, odată din contactul direct (cel mai valabil) cu chiar oamenii
care produc cultură şi, a doua oară, din necesitatea firească, de
refugiu, în lumea studiului, atunci, când te înscri pe o curbă a
vieţii, ascensională.
Elocventă mi se pare şi următoarea istorioară, care îl scoate
pe Traian Băsescu din lumea politicianiştilor grobieni, care îl
face incompatibil cu lumea incultă... Acum vreo 10-12 ani am
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avut o discuţie cu scriitorul şi gazetarul Felix Anton Rizea, undeva pe malul Oltului, la Călimăneşti. În Bucureşti, făcuse parte
dintr-un cerc de oameni de cultură care era frecventat şi de
Traian Băsescu, cu alte cuvinte, se cunoşteau foarte bine.
Împreună cu Felix doream să pun la punct o bază nautică pe
lacul din Călimăneşti. F. A. Rizea dorea să mă sprijine în
implantarea activităţii de semaforizare mobilă pentru reabilitarea drumurilor naţionale. Traian Băsescu nu mai era Ministru al
Transporturilor. Iată ce îmi spunea Felix, atunci...”Petre, cu proiectul ăsta mergem la Băsescu. Nu mai este el la putere, dar,
ascultă-mă bine, tot el va fi cât de curând ministru. E prea deştept, este cu zece clase peste ăştia, ca să fie lăsat deoparte...” O
spunea un om care avea foarte mult bun simţ şi era sincer.
Discursul lui Traian Băsescu şi primele lui fapte, îi pune pe

ARS
români într-o lumină de o culoare mai favorabilă decât cea de
până acum, îi îndatorează, îi obligă să fie solidari cu ideile sale,
care sunt parcă izvorâte din mintea şi cugetul românilor buni.

Petre CICHIRDAN
(10 ianuarie 2005, Info Puls)

TANIA NICOLESCU: „CUIBURI DE BETON”
M

oartea oraşului este moartea cetăţeanului-insului...
„Până la replica finală” este poezia de început care
pare o clipă de trăire în care suntem, în „viaţa aceasta”, ca o
„tăcuta coloană”, „Sală de varieteu”, din când în când, şi prea
mereu, repetând neputinciosul slogan „doamne ajută, doamne
ajută, doamne”, şi, sperând într-o inversare a lumii, în care să
apelăm fericiţi la sintagma: „să se facă lumină”!
Normal, trăind pe malurile Dunării, acolo unde începe Delta,
şi pe prundişurile cu glod ale Deltei, poeta trăieşte ca într-un visrealitate imposibilă-dar, simbolic vis de a înota în glod, trăgând
ca Edecarii de pe Volga, sinistră clipă din Infern, vis de-o clipă,
clipă de clipă:...(poezia „La Edec”).
După ce am citit romanul „Arina”, în care Tania Nicolescu
îşi duce traiul de zi cu zi într-o atmosferă gri, şi în care din când
în când inspiră raze de soare, îmi vine acum rândul să-i cunosc
poeziile din volumul „Cuiburi de beton”, apărut la Editura
„Princeps Multimedia” în 2014, cu o copertă de Daniela
Alexandrescu, în redactarea lui Daniel Corbu şi cu o prefaţă de
Dan Şalapa!... Iată, un inspirat volum de poezie, semilacustru, în
care accentul cade peste „pustiul” atât de perfect în care nici
„ecoul” nu mai există, dar, cum să mai existe în faţa acestor
„demolatori” cu „conştiinţă imaculată”, care întotdeauna îşi
„desăvârşesc lucrarea”?...O imagine cu totul specială, creată de
poet, ca o prăpastie între cei ce simt şi gândesc, şi cei plătiţi
(conform fişei de post, cam fără treabă, salariat la stat şi nu la
lucrat) care la ordin ştiu să radă tot, fără regret, capabili fiind de
nimic, dar având, şi rămânând cu conştiinţa imaculată...(Poezia
„Perfecţiune”)
Din start ne inflamăm în faţa unui text-de multe ori genial-

flama despre lirica adevărată, simplă şi
concisă-ca fior prea mult poetic, precum în
acesta de pe coperta cărţii: „Ca dovadă că
acest/ pustiu este perfect/ uite/ sloboade-ţi
din rărunchi ţipătul/ ca pe un glonţ către
ţintă/ ca pe o interminabilă cădere în neant/
şi-apoi vom obosi numărând împreună/
clipele/ în aşteptatrea ecoului/ nimic/ nimic
nu o să mai regăsească / vreodată/ aici
demolatorii au conştiinţa imaculată/ şi-ntotdeauna îşi desăvârşeasc/ lucrarea”.
Cucerit în faţa atâtor stări poetice, cu
pixul în mână, la lumina veiozei, într-o
Timişoară atât de absentă - incomparabilă
cu cea din 16,17 decembrie 89, reiau lectura
poemelor Taniei Nicolescu venite sigur şi
nu parcă din lumea în care Dunărea sempiedică să intre în Deltă!...
Plictiseală mare, „cuvintele-s pierdute”, s-au dus pe apa sâmbetei cum se duc „dinţii de lapte” ai copilului-nici vorbă de
apartenenţă la Cartea Sfântă, la Ioan, la începutul epopeii cuvântului!...Urâţenie electorală! în jurul nostru se „deşirează zâmbete
cameleon”, se pun „ştampile rotunde”, curg aţele deşirând ciorapii care încap în picioarele cât pietroaiele trovanţi (poezia
„Deşirând zâmbete”)!
Îi dăm dreptate lui Dan Şalapa, semnatarul inspiratei prefeţe
care o fixează pe Tania Nicolescu într-un registru bacovian din
care, însă, poeta noastră tresare barbilian fără...îngusta şi liniara
matematică, spunem noi!...Nu, nu plouă, nu plouă şi oraşul nu

este de plumb (deşi betoanele-l inundă) „în
timp ce porii toţi se înfioară/ de răceala
invizibilelor şi impenetrabilelor/ ziduri/
izolând paralelele lumi/ - inexplicabil
conectate -/ privirea sucombă/ în vortexul
hipnoticei alunecări/ de zeci de pneuri
negre/ 4x4/...” doamne, ce poezie, „Odată”!
Sigur, omul, el omul, nu mai este singur
pe asfalt, acum el nu se vede de geamurile
fumurii ale propriilor tehnologii!...Dar
oraşul nu moare, chiar dacă-i vedem fiinţele
oameni ca „livide chipuri/ odată umane”.
Sigur, o dată nu aveam gipuri 4x4, dar câţi
cai şi câte trăsuri în stradă, iarna, drumul era
dedeluş, iar vara, teren de fotbal!...Şi totuşi,
dacă nu plouă şi sufletul nu e gri, oraşul
frământează, duduie de viaţă, explodează!
ce oraş!... spre care, eu de la Râmnic plec
dimineaţa şi mă întorc seara! am fost la
Tulcea, le spun tuturor, la o lansare de carte am fost! şi ne
bucurăm toţi...Timpul parcă stă în loc, deşi orele se transformăn secunde; griul Taniei Nicolescu are şi mult roz! Volumul este
o trecere în revistă a acestor realităţi cotidiene. La televizor ni se
spune că atmosfera se încălzeşte!...Tania scrire: („Balans”)
„Mirosul Primăverii în ajunul Crăciunului/ şi-apoi, iarăşi, soare
cu dinţi,/ cum se mai leagănă înainte/ înapoi/ sau pe o dungă/
mahmura planetă...da, este rozul unei comedii de ea şi de noi
acceptată fiindcă viaţa nu stă în loc, natura nu admite feedback,
noi, grii, albii sau negrii ne trăim viaţa la televizor, şi uităm că
acum o sută de ani, un mileniu, poate milenii, au înflorit pomi în
septembrie...

cickirdan

COZIA, O LOCALITATE A SPIRITUALITĂŢII,
CULTURII ŞI SĂNĂTĂŢII
Gheorghe MĂMULARU

Î

n partea de nord a localităţii Călimăneşti din judeţul
Vâlcea se află cartierul Cozia, bogat în monumente
istorice şi izvoare minerale. În această zonă întâlnim trei elemente care o reărezintă. Aceste trei elemente sunt: cel al
spiritualităţii, al culturii şi al sănătăţii. Toate trei au importanţă
şi conţinut bine delimitat. Cu toate aceste delimitări, cele trei
elemente, de-a lungul veacurilor s-au influenţat reciproc: ba mai
mult a derivat din unul din ele: este cazul cel al culturii care a
fost creat practic de cel al spiritualităţii.
Cele trei elemente au o mare vechime, de secole chiar, dar
cel mai vechi dintre ele este cel al spiritualităţii (din sec. al XIV
- lea).
În cele ce urmează prezentăm câte ceva din conţinutul şi
istoricul fiecăruia, cât mai succint.
Spiritualitatea de la Cozia este reprezntată de cele trei
mănăstiri: Mânăstirea Cozia Veche, construită pe vremea lui
Radu Voievod (1377-1383), tatăl lui Mircea cel Mare,
Mânăstirea Cozia, ctitoria lui Mircea cel Mare (1386-1418) şi
Bolniţa Cozia construită pe timpul lui Radu Paisie (1535-1545).
Cele trei mânăstiri au păstrat cu sfinţenie de-a lungul secolelor
religia creştin-ortodoxă. Cu toate strădaniile sale, doamna Mara,
soţia lui Mircea cel Mare, de a introduce catolicismul la
Mănăstirea Cozia, n-a reuşit. Dar cele trei mănăstiri au avut şi
alte roluri importante: cel cultural şi de apărare.
Al doilea element, cel al culturii are un conţinut mai larg:
cuprinde învăţământul, lucrările scrise de călugări - cărturari, şi
artele plastice. La Mânăstirea Cozia a funcţionat încă de pe vremea lui Mircea cel Mare o şcoală monastică. Primii dascăli au
fost Filotei Monahul şi Sofronie, egumenul mănăstirii. Acesta

din urmă este pomenit şi ca nastavnic în hrisovul din 28 martie
1415. Şcoala care a funcţionat aici este menţionată de-a lungul
timpului în hrisoavele domneşti din 18 martie 1419, 16 iulie
1436, 17 aprilie 1448 etc.
Această formă de învăţământ a funcţionat neîntrerupt până în
secolul al XVIII - lea.
La această şcoală învăţau nu numai călugări, ci şi preoţi de
mir. Tot în cadrul acestei şcoli se învăţa pictura şi sculptura.
La Mănăstirea Cozia întâlnim şi călugări cărturari cuprinşi
de dragostea de a scrie, de a traduce şi de a copia manuscrise.
Amintim aici doar câţiva călugări cărturari: Filotei Monahul,
autor de imnuri liturgice, a fost logofătul lui Mircea cel Mare, cu
numele de Filos. El este autorul aşa numitelor Pripeale, scurte
texte imnografice care se cântau cu stihuri din psalmii aleşi la
polieleul sărbătorilor împărăteşti ale Născătoarei şi ale unor
sfinţi.
Mardarie Cozianul în anul 1649 a scris un Lexicon slavoromânesc cu 4574 termeni slavoni însoţiţi de corespondenţii
româneşti. Ştefan ieromonahul de la Cozia a scris şi el câteva
manuscrise în jurul anului 1688, şi cazanii. Ghenadie a scris
Miscelaneul Patericul Pilde filosofeşti, Cronologie, Gramornic,
Minunile Maicii Preciste, Ieropolitica etc. Au mai scris şi alţi
călugări - cărturari: Grigorie, Sofronie, Dionisie etc.
Arhitectura şi pictura celor trei mânăstiri de la Cozia,
preţioase din punct de vedere artistic, au devenit model pentru
alte ctitorii din Ţara Românească.
Al treilea element al Coziei, cel al sănătăţii este reprezentat
de izvoarele minerale existente în această zonă. Primele
menţiuni despre izvoarele minerale de la Cozia le găsim în
lucrarea monografică „Viaţa sfântului Nifon”, scrisă la 1520 de

Gavriil, protosul de la muntele Athos: „şi acolo (la Cozia) cură
apă pucioasă”. Peste două decenii, în 1542-1543 s-a construit
Bolniţa Cozia unde erau adăpostiţi călugării bolnavi de la
Mânăstirea Cozia. Aceştia făceau tratament cu leacurile provenite din plante medicale şi cu apele minerale din izvoarele din
Cozia.
Peste trei secole, la 1855 a vizitat Călimăneştiul dr. Carol
Davila cu o echipă de specialişti şi în urma studiilor a întocmit
un raport pe care l-a înaintat domnitorului Barbu Ştirbei şi care
a făcut propunerea ca la Cozia să se construiască un stabiliment
de băi cu „50 de încăperi”. Acest proiect s-a materializat mai
târziu în anii `70 ai secolului XX. În perioada 1968-1975 au fost
forate toate izvoarele: Cozia 1 (1968) - adâncimea 806 m, Cozia
2 (1969-1970), adâncimea de 202,5m, Cozia 3 (1971)
adâncimea de 311m, Cozia 4 (1972) - adâncimea de 236 m,
Cozia 5 (1974-1975) adâncimea de 916,23 m, sonda 1008
(1982-1983) adâncimea de 2641 m, temperatura apei de 86gr C.
Şi tot aici, la Cozia, s-a construit un complex balnear în
perioada 1972-1979. Aceasta se compune din trei hoteluri:
Călimăneşti, Cozia şi Oltul, fiecare cu cîte 400 locuri de cazare,
iar între ele, o modernă bază de tratament, care cuprinde secţiile
de băi minerale, hidroterapie, electroterapie şi kinetoterapie
(gimnastică medicală, mecanoterapie şi masaj). Mai are şi două
piscine cu apă minerală termală: una la interiorul Motelurilor
Cozia, alta la exterior, lângă hotelul Oltul.
La acest complex se tratează boli clinice digestive, renale,
reumatice, respiratorii, metabolice şi alergice.
Cozia, acestă localitate a spiritualităţii, culturii şi sănătăţii,
este vizitată anual de mii de vizitatori pentru monumentele
istorice şi refacerea sănătăţii.
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PRO HONOREM - ILIE PURCARU
care n-aş fi fost ceea ce sunt azi. Aş vrea să-i omagiez aici, pe
lângă cei numiţi în paginile anterioare, pe eminescologul,
istoricul şi criticul literar Tudor Nedelcea, totdeauna alături de
mine, şi la bine, şi la rău, pe Î.P.S. Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei, ilustru cărturar şi personalitate de primă mărime a
istoriografiei române, care m-a onorat cu o atenţie şi o căldură
ce m-au marcat profund, pe marele cântăreţ Tudor Gheorghe, pe
eminentul ziarist şi teleast Tudor Vornicu, pe brâncuşiologul
Adrian Petringenaru, pe profesorul universitar craiovean
Alexandru Olaru, pe criticii literari şi de artă Constantin
Stănescu şi Cornel Radu Constantinescu, pe specialistul în turism, craioveanul Barbu Bihoreanu, pe pictorul bucureştean

Felix SIMA

L

a începutul acestui an tumultuous, ne-am aflat faţă în
faţă cu cartea „prinţului reportajului românesc”, Ilie
Purcaru, „omul de care ne este dor”. Se datorează acest fapt unui
alt om iubitor de oameni, Ioan Barbu, cel care l-a însoţit, adesea,
pe Ilie Purcaru în multele peregrinări ale acestuia pe meleagurile
vâlcene… Astfel a luat naştere şi minunata carte „Ţara Loviştei”
(şi „Planuri în lut” şi „Carte despre Oltenia şi olteni”), în care
reporterul Ilie Purcaru notează, undeva, cu disperare, referitor la
oameni şi locuri: ”Vor rămâne şi acolo vieţi în sărăcie lucie,
uitate sub bârna descălecatelor vieţi, care le vor oferi musafirilor, odată cu mireasma timpului mort, duhoarea
cumplită a unei mizerii de cea mai pură extracţie
contemporană”. „Era una dintre multele sale dureri,
dar cine să-l audă” –se resemnează Ioan Barbu, conCiobani intrând cu turma-n sat…
tinuând: „ În 5 noiembrie 2013, acest suflet nobil ar
La cinci femei e un bărbat…
fi împlinit 80 de ani. Ne-am gândit să-l omagiem cu
Ceilalţi s-au dus la un Război
volumul”Pro honorem”.
N-au găsit drumul înapoi…
Volumul se deschide cu dedicaţia lui Ilie Purcaru:
„Fiicei mele ANDA, doritoare să-mi cunoască viaţa,
În prunii plini, prune se coc
neamurile şi strămoşii”. Într-adevăr, Ilie Purcaru
Şi curge vinul pe un scoc…
notează ca într-o cronică a timpurilor date importante
Mărie, Ană, aduceţi oale
despre părinţi, bunici,unchi, sora Georgeta şi soţul ei,
- Să nu rămână oale goale!fratele Mircea P., soţia Coca P. şi alte neamuri,
povestindu-şi viaţa, lapidar, fără prea multe înfloritPlecăm cu carele cu boi
uri, cu peregrinările pe la ziare şi reviste din ţară şi,
Să încărcăm trifoi – nevoi –
în majoritate, la Bucureşti, din fragedă tinereţe, până
Vom pune şi copii-n car
la apogeu şi la apus, trecând prin furcile caudine ale
Peste grămezi cu bălegar
mai marilor timpului: Paul Niculescu – Mizil, Silviu
Şi mergem şi la Olt, pe rând,
Brucan, Cornel Burtică…
Să scoatem pietre de pe prund
Nu rămânem indiferenţi la următoarea pagină a
Să pietruim obor de oi
C. V.-ului, pe care o transcriem mai jos, deoarece ne
Să nu mai calce prin noroi
aflăm, câţiva dintre noi, contemporani vâlceni, în
rândurile scrise, negru pe alb: „ Voi mai spune, în
Ciobani intrând cu turme-n sat
finalul acestui capitol, consacrat mie, că, printre alte
- La cinci femei e un bărbat –
daruri, viaţa m-a bucurat cu prieteni aleşi, fără de
Ceilalţi s-au dus la un Război,

Scrisoare din sat
N-au găsit drumul înapoi…
Bătrâni culcaţi pe glodul tare
Cu o durere de picioare…
Să-i calce ursul peste şale,
Să se-ntărească-n balamale…
Fierarul bată la baroase
Potcoave groase, sănătoase
Dar şi tălăngi de pus la gât
Berbecului… şi pentru rât
Belciuge porcilor slinoşi
Şi rotofei şi mocirloşi…
Fierarul bată la baroase
Potcoave groase, sănătoase
Şi lanţuri pentru vaci şi boi…
Şi… vino seara pe la noi…
(La prispa casei a-nflorit
Bujorul Anei, ameţit)
Felix SIMA

EPIGRAME
Ion MICUŢ
Normalitate
Aud că-n ţara noastră dragă,
S-a întâmplat un lucru nou :
Şi crăciuniţa cere şpagă,
Să îţi aducă un cadou.

Panseu
O crăciuniţă, în ajun,
L-a părăsit pe moş Crăciun
Că este doar un surogat,
Ea vrând un moş adevărat.

Baclavale otrăvite

Păcătoasa

Guvernul vrea o amnistie,
Că sunt ai săi în puşcărie ;
Dar dup-o noapte a întors-o,
Primind mesaj de la Barroso.

Minciuna

În biserică, în mini,
La icoane se înclină,
Până-şi dezveleşte sânii ...
Că şi sfinţii greu suspină.

Bodyguardul

Noi ştim că este doar un viciu,
În care mulţi lovesc cu biciul;
Dar este pusă în valoare
De cei ce sunt la guvernare.

Mihai Bandac, pe pictorii craioveni Gabriel Bratu şi Eustaţiu
Gregorian, pe poeţii Geo Dumitrescu, Cezar Ivănescu, Ion
Andreiţă, Felix Sima, pe prozatorul Traian Filip, pe doctorul vâlcean Dragoş Serafim, pe dramaturgul Doru Moţoc, pe ziaristul
şi scriitorul Ioan Barbu, director al cotidianului „Curierul de
Vâlcea”, pe gazetarul de excepţie Victor Rusu, coleg la
„Scânteia”, azi trăitor în Israel, pe craioveanul Gheorghe
Dindere, pe colegii de breaslă Tita Chiper, Şerban Cionoff,
Corneliu Vlad, Mihai Coleşiu, Dionisie Şincan, Victor
Bibicioiu, pe profesorul universitar Petre Baniţă, din Craiova –
şi lista e departe de a fi epuizată.
„Nu ştiu ce vor spune aceste nume fiicei mele, în clipa când
îi vor cădea ochii pe ele. Dar o asigur că dialogul meu cu aceste
spirite de elită a însemnat un dat fundamental al existenţei mele”
– iar Ilie Purcaru nu arunca vorbe în vânt, nu spunea ceva „ca să
se afle în treabă”. Sânt rânduri care fac cinste numelor cuprinse
în ele, dar şi culturii române, atât cât a mai rămas din ea…

La groapă când ş-a dus bărbatul,
A fost aproape să leşine;
Dar de mijloc o prinse bine
Şi cu tandreţe, chiar amantul.

Coperta I / Fotografie de Ion Predoşanu
Coperta II - „Ilie la Craiova lui, văzut de Marin Sorescu”

Sămânţa Gomorei
Amicii, astăzi mi-au propus,
Un sex în grup, că e modern;
Eu am respins acest infern,
Dar soaţa mea nu s-a opus.

Vin de viaţă lungă
Când apă-n vin turna de zor,
Un cârciumar fu prins în poză;
Ș-a spus că ţine la popor
Şi îl fereşte de ciroză.

SMS idilic

Dar văd că ţie nu îţi pasă,
Şi de aceea sunt geloasă.

Mită europenizată
Mulţi demnitari refuză mita,
Când le oferi bani româneşti...
Mai sigur îi ademeneşti,
Doar când le pui în plic, valuta.

Moştenire literară
A scris în viaţă cinci volume,
Dar când din viaţă se va duce,
Îi va citi întreaga lume,
Doar epitaful scris pe cruce.

Să ştii iubito că mi-e dor,
Să facem ca pe vremi amor,

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA ARE CEA MAI FRUMOASĂ SALĂ DE SPECTACOL
n 1970 sau 1969 în această sală, întruna din zile, cele mai
frumoase zile ale României, în noua sală de conferinţe a
Consiliului Judeţean-Casa Albă - cum i se mai spunea noii
clădiri din centrul Râmnicului şi care era sediul celei mai înalte
instituţii administrativ politice ale vremii-sediul Primului
Secretar PCR-Vâlcea a avut loc un spectacol extraordinar dat de
Tatrul „Balşoi” din Moscova cu secvenţe de balet (Lacul

Î

Lebedelor de Ceaikovski) şi lucrări simfonice din marii compozitori ruşi...A fost un evenument de care s-a vorbit multă
vreme, despre acustica sălii auzindu-se numai cuvinte de laudă!
Imediat, alternativ, Filarmonicile din Craiova şi Sibiu, dirijori
Teodor Costin, respectiv Henry Selbing, au dat concerte foarte
reuşite în această sală...
Apoi după 1986, aceeaşi Filarmonică din Craiova, sub

bagheta lui Modest Cichirdan, prim dirijor, dădea concerte
sâmbăta (gală) şi duminica (concert şcoală) în această sală cu
vocaţie pentru muzica simfonică şi de concert!...În 28 februarie
2014 ştaful CJ Vâlcea condus de preşedintele Ion Cîlea a tăiat
panglica noii săli (după ce a fost renovată) asistenţa publică
fiind răsplătită cu un concert popular...
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I

n ziua de 26 martie a.c. a avut loc la sediul Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrica ICPE-CA workshop-ul Finantarea Inovarii in SudEstul Europei.
Evenimentul s-a desfasurat in cadrul proiectului Promovarea
Finantarii Inovarii in Sud-Estul Europei, PROFIS, proiect in
care ICPE-CA este partener. PROFIS este finantat prin
Programul de Cooperare Transnationala SEE.

INVENTICA
PROFIS si-a propus sa fie o parghie care sa faciliteze accesul
antreprenorilor la finantare, o conexiune mai usoara intre
investitori si cei care doresc sa devina antreprenori in spatiul
sud-est european. De asemenea, PROFIS reprezinta o oportunitate pentru inventatori de a obtine finantare, in scopul lansarii pe
piata a produselor si tehnologiilor noi. In aceeasi masura,
PROFIS sustine promovarea femeilor inventator la nivelul
regiunii sud-est europene.
In acest context, workshop-ul a urmarit prezentarea obiectivelor PROFIS actorilor implicati in finantarea proiectelor inovative in etapele initiale, respectiv incubatoarelor de afaceri,

CERAMICĂ DE HUREZ (X)
Cristian SIMA

Î

n finalul episodului anterior enumeram doar trei din
posibilitățile de expresie ale lutului: celebrele vase de
Cucuteni din Moldova, statueta ”Gânditorul de la Hamangia” şi
de curând descoperitele plăcuţe de lut inscripţionate de la
Tărtăria. Ele arată capacitatea spiritului uman de a găsi căi de
comunicare peste timp, de a putea fixa în argilă, prin amprenta
mâinii, însăşi puterea gândului, însăşi clipa efemeră de trăire, de
vieţuire. Datorită acestei forţe de comunicare am putut urmări,
prin timp, firul şerpuitor al devenirii şi împlinirii omului.
Pentru a ajunge în final la ceramica de Hurez urmărim în
continuare momentele importante ale dezvoltării olăritului pe
teritoriul țării noastre. Astfel vom găsi etapa situată între secolele V și I î.C., perioadă în care spațiul european este puternic
influențat de civilizația celtă, civilizație care, în acest interval de
timp împânzise toată Europa, chiar până în Grecia. Celții,
posedând tehnici superioare în toate domeniile şi trăind în bună
înțelegere cu dacii, au adus îmbunătățiri importante tuturor
meșteșugurilor. Secolul al V-lea î.C. este, după unii istorici, mar-

cat de apariția roții olarului (ceramica tip
Latene). Oricum, generalizarea folosirii ei va fi
peste vreo două sute de ani. Dar, am ajuns astfel la daci. Ei se specializaseră în
confecționarea unei ceramici negre (obținută
printr-o ardere redusă, la 500 grade Celsius).
Foloseau fondul alb și humele colorate pentru
decor dar şi un sistem de lustruire pentru
ceramica de lux. Aplicau pe vase ştampile cu
litere greceşti. Prin ştampilare, de regulă, se
aplica marca meşterului dar şi cuvinte despre
care se crede că erau dacice. Tehnologia ceramicii roşii, rezultată
printr-o ardere completă, oxidantă, a fost preluată de la romani.
Romanii dezvoltaseră şi o tehnica deosebită care le permitea
îmbogățirea aspectului cu motive decorative în relief. Principiul
se numea terra sigilatta şi consta în confecționarea unui prototip
după care se executau matrițe cu ajutorul cărora se multiplica
apoi obiectul ceramic. Putem vorbi astfel, despre un minisistem
industrial.
Următorul pas important pe care trebuie să-l menționăm aici

centrelor de transfer tehnologic, organizatiilor intermediare,
organizatiilor din domeniul administrativ.
Totodata, workshop-ul a reliefat posibilitatile de finantare a
inovarii, analiza serviciilor existente pe piata finantarii inovarii
din Sud-Estul Europei si a evidentiat cateva exemple de bune
practici din domeniul inovarii.
In acest cadru, workshop-ul a insemnat si o oportunitate de
intalnire a unor specialisti din domeniul transferului tehnologic,
personalitati ale stiintei si tehnologiei.
Biroul de Presa ICPE-CA

se face abia peste aproape o mie de ani,
când, prin cetățile bizantine de la
Dunăre, pătrund şi la noi tehnici de lucru
aduse din orient, cum ar fi folosirea
glazurilor colorate. Numai că, după cum
a spus Nicolae Iorga: nouă ne-a fost
hărăzit să fim ”Bizanț după Bizanț”,
adică istoria ne-a adus modele şi obiceiurile din răsărit cu întârziere, abia
când Bizanțul pierise deja sub flamura
verde a oştirii otomane.
Așa se face că, printre multe altele,
în secolele al XV-lea şi al XVI-lea, în
Muntenia s-a importat masiv ceramică
din orient pentru uzul marilor case domnești şi boierești.
Această ceramică avea drept caracteristici folosirea angobei albgălbui ca fundal, decorul în culori de roşu, brun închis și verde,
glazură pe baza de plumb şi motivele ornamentale executate cu
ajutorul gaiței. Adică, în mare, avea caracteristicile ceramicii
care se practică şi în ziua de azi la Horezu. Dar despre acestea
vom vorbi pe larg în episodul viitor.
(va urma)

CÂTEVA GÂNDURI DESPRE GÂNDITORII
GLOBALI AI ANULUI 2013
a sfârşitul lui 2013 prestigioasa revistă Foreign Policy
editată la Washington, în SUA a publicat o listă globală
a celor care de-a lungul anului au creat diferenţe semnificative
în politică, afaceri, societate, tehnologii, ştiinţe sau arte. Pentru
ca lista să fie relevantă global, editorii americani au desfăşurat o
activitate laborioasă, apoi au selectat peste o sută de nume şi
fapte din miile care au fost adunate, unele fiind binecunoscute,
altele mai curând necunoscute în afara sferei lor de activitate.
„Nu toţi sunt îngeri. Unii au prea mult succes, alţii au scopuri şi
motivaţii amestecate”, consideră editorii. Spre deosebire de
topul întocmit în anii precedenţi, de data aceasta Gânditorii
Globali nu au mai fost numerotaţi de la unu la o sută, ci au fost
grupaţi în clustere, generale sau cerute de specificul timpului.
Şeful ediţiei internaţionale a revistei F.P., David Rothkopf
consideră că „puţine îi unesc astăzi pe locuitorii planetei mai
mult decât convingerea că oficialii publici nu sunt capabili să se
ridice la nivelul aşteptărilor şi al provocărilor vremurilor noastre; sunt prea corupţi, prea consecvenţi sau prea egoişti pentru a
veni în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor, pe care ar trebui, de
fapt, să-i slujească”.
Lista F.P. a Gânditorilor Globali include foarte mulţi cetăţeni
sau doar rezidenţi americani, destui occidentali europeni şi tot
mai mulţi asiatici. Spre marele nostru regret nici de data aceasta
nu găsim niciun român printre ei.
Primul grup îi include pe principalii actori ai statului
supraveghetor şi pe contestatarii lor, în condiţiile în care scurgeri
de documente clasificate au redefinit modul cum percepem nu
doar aparatul american de inteligence, dar şi capacităţile şi capcanele internetului. În fruntea listei se află Edward Snowden, cel
care a dat jurnaliştilor documente clasificate ale Agenţiei
Naţionale de Securitate (NSA) a S.U.A., dezvăluind mai multe
programe de spionaj clandestine.
În categoria „Decidenţii” îi recunoaştem pe liderii care au
avut curajul să îşi rişte reputaţia, să profite de oportunităţi ori au
avut înţelepciunea să recunoască faptul că adesea cel mai periculos inamic al sistemului politic este inerţia.
La loc de frunte este menţionat John Kerry, secretar de stat
S.U.A., care se ocupă cu îndârjire de probleme mari, de conflictele cel mai greu de gestionat ale lumii, împreună cu alţi

tru pionierat în computerele cuantice, Kalev Leetaru (S.U.A.),
pentru construirea unui instrument care ar putea prezice viitorul,
etc.
Alte grupuri de gânditori globali sunt „Avocaţii” care au
forţat graniţele, în numele progresului, „Cronicarii”, care au pus
totul în perspectivă, arătându-ne moduri noi de a înţelege lumea
şi care este locul nostru în ea; „Vindecătorii”, care au pornit de
la ideea de a dezvolta o agendă globală de luptă împotriva
sărăciei sau de a asigura accesul la asistenţă medicală; „Artiştii”,
care au demonstrat că arta nu doar contează, ci este vitală şi
„Mogulii”, care au arătat cum statutul social şi bogăţia pot defini
şi redefini misiunea cuiva în viaţă, în beneficiul public.
Cei mai mulţi dintre Gânditorii Globali acţionează producând rezultate pentru a găsi o cale mai bună să rezolve o
problemă critică, sau prezintă o problematică esenţială într-o
lumină nouă, contribuind la progresul omenirii. Pentru aceasta,
toţi locuitorii planetei noastre trebuie să le fie recunoscători.

Chiorean, diritti delle persone con i soldi

L

actori importanţi.
Tot aici sunt menţionate Shinzo Abe, premierul Japoniei,
pentru reanimarea economiei acestei ţări, Angela Merkel, cancelar al Germaniei, pentru că aduce disciplina de care are nevoie
Europa, Christine Lagarde, director, Fondul Monetar
Internaţional, pentru că a oferit Europei o grijă dură,
preşedintele Franţei François Hollande, pentru că a menţinut în
viaţă flacăra intervenţionismului umanitar, s.a. „Provocatorii”
sunt cei care luptă cu inerţia, care au căutat să revigoreze
instituţii decrepite, să protejeze drepturile simplilor cetăţeni în
faţa guvernelor prădătoare. Printre ei se numără Papa Francisc
de la Vatican, care a căutat să readucă vigoarea şi relevanţa întro biserică văzută tot mai mult ca fiind ruptă de realitate şi de
lume.
Într-o eră a schimbărilor climatice, când populaţia Terrei este
în plină expansiune „Ecologiştii” ajută omenirea să devină un
administrator mai bun al planetei, ca viitorul să fie îndelungat şi
productiv. Printre ei se află climatologi din Comitetul
Interguvernamental pentru Schimbările Climatice din Elveţia, pentru
demonstrarea faptului că omenirea
se află în pragul unei catastrofe.
Grupul interguvernamental de experţi ai ONU pentru schimbările
climatice (IPCC) a câştigat în 2007
Premiul Nobel pentru pace şi au
arătat că schimbările climatice au
căpătat o amploare prea mare pentru a fi oprite.
Lumea modernă se schimbă
alert şi semnificativ datorită
tehnologiei. Dar când ajunge în
mâinile cui nu trebuie aceasta are o
latură întunecată.
Gânditorii Globali din categoria „Inovatorii” ne-au arătat puterea , bunătatea, uimirea pe care le
poate aduce inovaţia. Printre ei se
află Elon Musk, antreprenor
S.U.A., pentru că a făcut real S.F.ul, canadianul Geordie Rose, penChiorean, asked late
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INTERVIUL ANULUI. UN MONAH LA 75 DE ANI

VENIAMIN MICLE
ARHIMANDRITUL DE LA MÂNĂSTIREA BISTRIŢA
(IV)

S

e ştie că Mănăstirea Bistriţa a fost de-a lungul secolelor
un mare focar de cultură... Am dori să ne precizaţi câteva
momente din această activitate desfăşurată între zidurile ei,
dacă putem vorbi de o anume şcoală, la Bistriţa. Contemporanii
dvs, sigur şi ai noştri, cercetători înverşunaţi, nu uită cu diversele ocazii de simpoazioane şi comunicări ştiinţifice să spună
despre arhimandritul de la Bistriţa, citez, „Nu se ştie dacă Micle
are dreptate, dar nimeni nu a reuşit până astăzi să demonstreze
contrariul” (referitor, spre exemplu, la „Macarie prim tiprograf
român”...)! Şi altele, şi altele...
Într-adevăr, Mănăstirea Bistriţa a fost, pentru zona sudică a
ţării, ceea ce a fost Mănăstirea Neamţ pentru Moldova. Se ştie
că ea a fost construită de boierii Craioveşti lângă aşezământul
monahal „Schimbarea la Faţă”, de factură isihastă, unde promovarea spiritualităţii şi a culturii avea rolul principal. Aici, timp de
câteva secole, mai precis între XV–XIX, s-a desfăşurat o bogată
activitate culturală. În primul rând, se cuvine menţionată Şcoala
slavonă, în cadrul căreia s-au afirmat câţiva profesori şi elevi.
Primul dascăl a fost ieromonahul Macarie, menţionat la 16 martie 1494 într-un hrisov emis de Vlad Călugăru (1482-1495);
documentul îl numeşte „năstavnic”, ori se ştie că năstavnicul
mănăstirii îndeplinea şi rolul de conducător al şcolii mănăstireşti. Datorită remarcabilei sale personalităţi, a fost promovat
episcop al Râmnicului, iar Neagoe Basarab – fostul său elev bistriţean – când ajunge domn al Ţării Româneşti, îl numeşte mitropolit, în anul 1512. Între dascălii acestei şcoli, se afla şi ieromonahul Andrei; cărturar de frunte şi poliglot; el traduce din limba
greacă în slavonă Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul. Alt mare
dascăl bistriţean este ieromonahul Moise, atestat în fruntea
Mănăstirii şi a Şcolii între anii 1506-1508; el a patronat prima
apariţie tipografică din ţara noastră, Liturghierul ieromonahului
Macarie, din anul 1508. După restaurarea Mănăstirii, în urma
avariilor provocate de voievodul Mihnea cel Rău, din 1509, este
reluată viaţa culturală. În timpul egumeniei ieromonahului
Misail (1529-1538), ierodiaconul Teofil copiază Psaltirea şi
noţiuni tipiconale, în 1531, iar egumenul încredinţează un
manuscris, început la Bistriţa, monahului athonit Mardarie care,
după ce îl termină de scris (1537), a fost readus aici şi „împodobit” cu aur şi culori, fiind cunoscut sub numele de
Tetraevanghelul egumenului Misail. Ultimul dascăl al Şcolii
poate fi considerat ieromonahul Onufrie, egumen al Mănăstirii
prin anii 1544-1545; el copiază pentru marele vistier Ioan din
Râmnicu Vâlcea un Tetraevanghel, păstrat astăzi în Mănăstirea
Zografu din Muntele Athos.
Pentru mine este fascinantă această funcţie a Mânăstirii
Bistriţa, rolul jucat de ea în cultura Valahiei Mici, în cultura
Băniei de la Craiova... Este imposibil, cred, ca dvs să nu aveţi
cunoştinţe despre unii elevi ai Şcolii slavone din Mănăstirea
Bistriţa, unii dintre ei, magnifici, care au lăsat urme adânci în
istoria şi cultura Ţării Româneşti...Neagoe Basarab, principe
european care prin efortul său fixează cultura românească între
marile culturi medievale! greşesc cumva?...Numai dacă mă gândesc la „Învăţăturile lui Neagoe...” sau ctitoriile de la Curtea de
Argeş! Doamne ce mânăstire sau Mânăstirea Ostrov... Spuneţine părinte arhimandrit, există informaţii documentare despre
aceşti oameni (Neagoe fiind doar unul dintre ei!)?
Da există. Se ştie că, încă de la începutul organizării statelor
feudale româneşti, marii boieri aveau cancelarii necesare administrării întinselor proprietăţi funciare, precum şi pentru a-şi
îndeplini atribuţiile oficiale. De asemenea, Bănia trebuia să aibă
o cancelarie proprie, unde grămăticii scriau documente, slujbaşii
întocmeau formele de judecată, iar solii erau trimişi peste hotare.
Scopul principal al Şcolii era formarea intelectuală şi educativă
a fiilor şi nepoţilor familiei Craioveştilor, ale căror funcţii erau
bine determinate în viaţa socială, politică şi culturală a statului,
apoi instruirea altor fii de boieri, precum şi a viitorilor slujitori
ai Bisericii. Despre unii elevi, există deosebit de valoroase informaţii. Printre ei, cei mai remarcabili au fost: Neagoe şi Preda,
fiii vornicului Pârvu; Barbu şi Drăghici, fiii comisului Danciu, şi
Pârvu, fiul postelnicului Radu. Pregătirea lor culturală i-a favorizat să ocupe cele mai înalte funcţii administrative: Neagoe,
voievod; Preda, mare ban şi „regent”; Drăghici, pretendent la
tron; Barbu II şi Pârvu II, mari bani ai Olteniei.

Cel mai strălucit elev al Şcolii slavone bistriţene a fost
Neagoe; vasta sa cultură, însuşită aici, cuprindea teologie, istorie, filozofie şi legislaţie, precum şi limbile slavona şi greaca,
afirmându-se ulterior ca un cărturar ilustru, scriitor, pedagog,
ctitor, diplomat şi personalitate militară. Ajuns domn al Ţării
Româneşti, sub numele de Neagoe Basarab (1512-1521), şi-a
organizat un aparat diplomatic instruit la nivel european, format
din oameni culţi, care călătoreau peste graniţă cu misiuni speciale, apoi construieşte renumita Mănăstire Curtea de Argeş şi
redactează monumentala sa operă Învăţăturile lui Neagoe către
fiul său Teodosie. Coleg cu Neagoe a fost fratele său Preda; mare
iubitor de cultură, el avea caligrafi anume angajaţi, care copiau
şi multiplicau cărţi de cult şi instructiv-educative. Dintre ei, cel
mai cunoscut este grămăticul Dragomir care copiază Albina sau
Floarea Darurilor (1518), apoi Apostolul (1519) şi termină
Mineiul pe luna ianuarie (1521), început de copistul Dieniş, care
nu-i exclus să fie tot unul dintre caligrafii angajaţi ai lui Preda.
Cărţile au fost donate Mănăstirii Bistriţa, fiind cunoscute până
astăzi sub denumirea de „Biblioteca banului Preda”. Datorită
culturii şi calităţilor sale, Preda urmează unchiului său Barbu
Craiovescu în funcţia de mare ban al Olteniei.
Cât timp a durat Şcoala slavonă în Mănăstirea Bistriţa?
Şcoala aceasta a durat până în prima jumătate a secolului al
XVI-lea, când a început să se afirme Şcoala slavo-română, în
cadrul căreia, elevii învăţau gramatica slavonă, dar făceau şi
numeroase traduceri în limba vorbită de popor. Caracterul slavoromân al Şcolii este demonstrat de numeroşii ei reprezentanţi,

Cristian Sima

Veniamin
Micle

care cunoşteau atât slavona cât şi româna, folosindu-le simultan
în scris. Astfel, ieromonahul Teofil, dascăl şi egumen al
Mănăstirii (1609-1618), redactează o inscripţie în limba română
şi slavonă pentru racla Sfântului Grigorie Decapolitul, donată în
anul 1613 de voievodul Radu Mihnea, iar pe manuscrisul original, care a stat la baza Pravilei de la Govora, tipărită în 1640, se
păstrează un autograf al său slavon. Deşi mare cunoscător al limbii slavone, Teofil va milita consecvent pentru promovarea limbii române; ca egumen, formează numeroşi discipoli care vor
deschide orizonturi epocale în acest domeniu. Dintre ei, menţionăm pe copistul Ştefan, atestat documentar la Bistriţa în 1614,
care, ajuns mitropolit al Ţării Româneşti, tipăreşte Îndreptarea
Legii (1652) şi rosteşte prima dată public, la Sfânta Liturghie,
Crezul în româneşte. Coleg al copistului Ştefan era ieromonahul
Mihail Moxa, autorul primei istorii universale în limba română,
intitulată Cronica (1620). Altă personalitate reprezentativă este
ieromonahul Anania, fost egumen bistriţean (1627-1628), care
traduce Viaţa Sfântului Nifon. De asemenea, menţionăm pe ieromonahul Ioan, fost eclesiarh, apoi egumen al Bistriţei (1665) şi
al Schitului Trivale din Piteşti (1682); cărturar de seamă, el traduce din slavonă Pisania Mănăstirii Curtea de Argeş şi
Cuvântul de învăţătură, compus de Neagoe Basarab şi adresat
celor doi slujitori ai săi, care au intrat în cinul monahal. În curentul acestei Şcoli, se înscrie şi Pisania brâncovenească de la
Bistriţa scrisă în româneşte, iar partea finală în slavonă, fiind
redactată cu ocazia restaurării mănăstirii din anul 1683.
Aţi amintit despre începutul scrisului românesc la Bistriţa,
am dori mai multe detalii cu privire la acest moment epocal din

cultura românească.
Şcoala de la Mănăstirea Bistriţa s-a impus în istoria ţării
noastre ca una dintre cele mai vechi vetre de cultură românească,
unde studiul limbii române a început prin deceniile patru-cinci
ale secolului al XVI-lea, când a luat fiinţă Şcoala slavo-română,
contribuind hotărâtor la înlocuirea treptată şi definitivă a celei
slavone care se folosea în cultul bisericesc şi în cancelariile
domneşti. Chiar actele oficiale, emise de conducerea mănăstirii,
erau redactate în limba română. În acest sens, arhiva bistriţeană
păstrează cel mai vechi act mănăstiresc în româneşte, redactat la
21 decembrie 1573, cunoscut sub numele de Zapisul egumenului
Eftimie; actul impresionează prin puritatea limbii române, lipsite
de slavonisme, a siguranţei folosirii termenilor şi a construcţiilor
gramaticale, dovadă că ieromonahul Eftimie era un cărturar
obişnuit să scrie româneşte. Documentul adevereşte că la
Bistriţa se desfăşura o intensă activitate de scriere în limba
română. Eftimie este menţionat egumen al mănăstirii până în
anul 1578, când trece la egumenia Coziei. Pentru vrednicia şi
cultura sa, a fost apreciat de voievodul Mihai Viteazul care l-a
ridicat la rangul de mitropolit al Tării Româneşti, fiind unul dintre sfetnicii de bază în Divan, căruia i s-a încredinţat numeroase
solii în străinătate, ca cea de la Alba Iulia unde, la 20 mai 1595,
semnează împreună cu principele Sigismund Báthory (15811597) un tratat de alianţă împotriva Imperiului otoman.
Despre ieromonahul Mihail Moxa, promotor al limbii române, prim autor al unei istorii universale-1620-cum arătaţi mai
sus, ce ne mai puteţi spune?...Ne-aţi obişnuit, de acum, ca la un
infim semn de întrebare să ne răsturnaţi un sac plin de informaţii!
Ilustrul cărturar, Mihail Moxa ieromonahul, a fost un strălucit reprezentant al scrierii în limba română din Şcoala mănăstirească de la Bistriţa. Născut spre sfârşitul secolului al XVI-lea,
în părţile Olteniei, primeşte la botez numele Vasile. Intră de timpuriu în Mănăstirea Bistriţa, unde găseşte un puternic centru de
spiritualitate ortodoxă şi cultură românească; uceniceşte în
preajma renumitului egumen Teofil ieromonahul (1609-1618),
sub îndrumarea căruia îşi însuşeşte o vastă cultură teologică,
istorică şi juridică, învăţând totodată câteva limbi străine.
Călugărit sub numele de Mihail, potrivit autografului: „Moxa
Vasile, care este Mihail”, desfăşoară o intensă activitate cărturărească, din care se cunosc până în prezent trei opere, una originală: Cronica, şi două traduceri: Liturghierul şi Pravila.
Ne daţi şi câteva informaţii referitoare la opera sa (a ieromonahului Mihail Moxa)?
Prima lucrare de istorie universală scrisă în limba română
este Cronica sa. Redactată în anul 1620, a cunoscut o circulaţie
destul de mare, fiind păstrată în următoarele trei documente:
Manuscrisul Mănăstirii Bistriţa (1620), descoperit în anul 1845
de filologul rus V. I. Grigorovici, şi care se păstrează în
Biblioteca de Stat din Moscova; Manuscrisul de la Muzeul judeţean Dolj (1714-1725), copiat de preotul Stanciu de la
Mănăstirea Antim din Bucureşti, a fost descoperit în localitatea
Coţofenii din Faţă-Dolj, şi Manuscrisul Bibliotecii Centrale
Universitare „M. Eminescu” din Iaşi;...copiat în anul 1728 de
Petru logofătul, a fost achiziţionat în 1874 de Mihai Eminescu
pentru Biblioteca ieşeană, unde l-a identificat cercetătorul german Klaus-Henning Schroeder, în anul 1971. Pentru realizarea
acestei opere, autorul cercetează cele mai autorizate izvoare scrise ale timpului, în special cronici greceşti, sârbeşti şi slavoneşti.
Deşi lucrare de pionierat în istoriografia românească, ieromonahul depăşeşte stadiul unei simple compilaţii, aducând remarcabile contribuţii personale, realizând o producţie superioară a
Şcolii româneşti de la Bistriţa. A doua operă este Liturghierul;
tradus în jurul anului 1620, a fost semnalat în 1897 de I. G.
Sbiera, care l-a descoperit în Biblioteca episcopului Ghenadie al
Râmnicului, fiind păstrat în prezent la British Museum din
Londra, iar a treia sa operă a fost tradusă între anii 1630-1640
şi tipărită la Mănăstirea Govora, fiind cunoscută sub numele de
Pravila (1640); ea apare în două ediţii: una pentru Ţara
Românească, semnată de mitropolitul Teofil al Ungrovlahiei, iar
alta, pentru Transilvania, semnată de mitropolitul Ghenadie a
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„toată Ţara Ardealului”.
Pe lângă ieromonahul Mihail Moxa, au mai existat şi alte
personalităţi, care au învăţat în Şcoala slavo-română de la
Mănăstirea Bistriţa?...vorbiţi-ne şi despre aceştia.
Pe lângă ieromonahul Mihail Moxa, în Şcoala slavo-română
de la Bistriţa, au învăţat să scrie româneşte numeroase personalităţi, menţionaţi în unele documente, cum sunt: Ştefan copistul
(1614), Anania egumenul (1628), Ioan egumenul (1665),
Dumbravă din Dobriceni (1681), preotul Pătraşcu din Cacova
(1682), Ianăşi din Greci (1684), Ioan Logofătul (1685) şi
Constantin din Corbasca; acesta din urmă nota pe un manuscris:
„Am şezut la Mănăstirea Bistriţa, ca să învăţăm carte”. Toţi
aceşti cărturari, de origine bistriţeană, se înscriu glorios în galeria promotorilor limbii române şi a triumfului ei asupra celei slavone.
Dacă vorbim de o şcoală, descre nişte şcoli, înseamnă că ele
trebuiau să aibe şi nişte conducători!...Ce se ştie despre aceştia,
unii dintre ei, care au condus Şcoala slavo-română?
Şcoala bistriţeană slavo-română a fost reprezentată de numeroase personalităţi monahale din obştea mănăstirească, fiind
promovaţi ulterior în viaţa culturală, spirituală şi administrativă
a Bisericii. Astfel, în anul 1691, Şcoala era condusă de noul egumen, Ilarion ieromonahul, (1691-1693), fiind atestat pe un
manuscris copiat, la îndemnul său, de Vlad grămăticul. Apreciat
de Constantin Brâncoveanu (1688-1714), pentru calităţile sale
culturale şi administrative, a fost ales episcop al Râmnicului
(1693-1705); în această calitate, folosea un Molitvelnic slavoromân, copiat de „monahul Nicolae ot Brâncoveni”, în anul
1692, donat ulterior Schitului Păpuşa de sub jurisdicţia
Mănăstirii Bistriţa. Pentru a pune bazele unui învăţământ mai
organizat, episcopul Ilarion mijloceşte transferul de la Şcoala
din Scheii Braşovului la Râmnic a dascălului Alexandru Rusu,
un mare poliglot, care recunoştea româna, rusa, polona, latina şi
greaca. Noul dascăl traduce Penticostarul (1694), Triodul şi
Psaltirea cu tâlc (1697), ultima având text paralel slavo-român.
După alegerea ieromonahului Ilarion în fruntea Eparhiei
Râmnicului, cine a urmat la conducerea Şcolii slavo-române de
la Bistriţa?
Urmaşul său la conducerea Şcolii de la Bistriţa a fost arhimandritul Ştefan (1694-1732), format în obştea bistriţeană,
unde se afla în anul 1682. În calitatea sa de conducător al Şcolii,
desfăşoară o vastă activitate culturală: copiază o Psaltire slavoromână cu tâlc şi Rânduiala sfinţirii apei (1697), în limba slavonă, iar pe ucenicul său, Stroe copilul, îl sprijină să transcrie un
manuscris care cuprinde Învăţăturile Sfântului Efrem Sirul. În
cadrul acestei Şcolii, activează şi ieromonahul Serafim, „eclesiarh ot Bistriţa”, apoi egumen al Mănăstirii Arnota (17211724); un manuscris al său, din anul 1705, în limba română,
cuprinde şi un Formular model pentru redactarea documentelor
în slavonă şi română; Cuvântul Sfântului Ghenadie patriarhul
Constantinopolului, având text paralel slavo-român, precum şi
un Vocabular de botanică bilingv. La începutul secolului al
XVIII-lea, Şcoala slavo-română de la Bistriţa îşi încetează definitiv activitatea.
După încetarea activităţii desfăşurate de Şcoala slavo-română de la Bistriţa, ce a urmat?

Urmează Şcoala românească bistriţeană. În secolul al
XVIII-lea, limba română triumfă aici definitiv. Problema învăţământului românesc organizat s-a abordat în anul 1719, la
Mănăstirea Hurezi, într-un Consiliu format din egumenii principalelor mănăstiri: Pahomie de la Govora, Ştefan de la Bistriţa,
Ştefan de la Arnota şi Ioan de la Hurezi, sub preşedinţia episcopului Damaschin al Râmnicului. Printre altele, s-a propus înfiinţarea unei şcoli româneşti la Râmnicu Vâlcea, supravegheată
direct de episcop, susţinută de Episcopie şi de mănăstirile din
Eparhie. Un rol hotărâtor pentru înlocuirea limbii slavone cu cea
română l-au avut manualele şcolare apărute în Tipografia eparhială din Râmnic. Întâia învăţătură pentru tineri, tipărită în
1726, are caracter didactic, folosind metoda socratică a întrebărilor şi răspunsurilor, adoptată şi de învăţământul religios în predarea Catehismului; cartea are text paralel slavo-român. În consecinţă, se poate afirma că, în general, centrele de cultură din
Vâlcea – prin dascălii lor, clerici şi mireni – au reuşit să trezească interesul pentru învăţătura de carte şi mai ales să răspândească scrisul în limba română.
Iată, din sec XVIII, la Bistriţa putem vorbi despre învăţământ, deja, în limba română! Cine sunt promotorii?
Şcoala românească de la Bistriţa a cunoscut o mare dezvoltare datorită cărturarilor formaţi de arhimandritul Ştefan şi ieromonahul Climent, viitor episcop al Râmnicului. Dintre cei mai
renumiţi protectori ai Şcolii, menţionăm pe ieroschimonahul
Macarie şi pe nepoţii episcopului Climent: arhimandriţii Ilarion
şi Antonie, care au condus mănăstirea şi învăţământul românesc
de aici aproape un sfert de secol.
Şi cine sunt beneficiarii?...Acele personalităţi formate în
Şcoala românească de la Bistriţa?
Da, sunt cunoscute. La anul 1737, în timpul egumenului
Sava ieromonahul, este menţionat Matei Voileanu, care peste
cinci ani era la Şcoala Colţea din Bucureşti; reîntors în
Transilvania, s-a stabilit la Hundorf, lângă Dumbrăveni, iar mai
târziu la Şoimuş, ocupând funcţia de grămătic. Contemporan cu
Matei Voileanu, probabil colegi, a fost Costantin, menţionat de
dascălul său Macarie, care îl pregătise preot pentru parohia
Vărateci-Costeşti. Profesorul Gheorghe Pârnuţă considera că
Şcoala de aici era „un fel de seminar”, fiind cel mai vechi din
Biserica Ortodoxă Română. Cărturarul cel mai reprezentativ al
Şcolii româneşti bistriţene, din perioada respectivă, a fost arhimandritul Ilarion, care şi-a desfăşurat activitatea în timpul egumenului Climent, scriind Minunile Maicii Domnului şi un
Miscelaneu de literatură monahală; între anii 1738-1740 este
egumen şi conducător al Şcolii. După venirea la conducere a
arhimandritului Antonie, Ilarion îşi va relua activitatea culturală,
lăsând moştenire cel mai mare număr de manuscrise româneşti
de la Bistriţa, copiate între anii 1735-1751. În a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, Şcoala are alţi reprezentanţi de frunte.
Sub îndrumarea arhimandritului Ştefan, egumen şi dascăl, o
serie de ucenici învaţă scrierea şi citirea. Dintre ei, menţionăm
pe Bucur, chelarul mănăstirii (1786); dascălul Luţu din Vaideeni
(1789), care a învăţat la Bistriţa, apoi devine dascăl în satul
natal; ierodiaconul Mitrofan (1790) şi ieromonahul Grigorie,
care copiază Pomelnicul Mănăstirii Tismana (1798).
Putem vorbi despre un apogeu al Şcolii româneşti de la
Bistriţa? un apogeu al dezvoltării sale?

dritul Costandie, care devine şi năstavnic al Şcolii. În timpul său,
deşi „grec” din Peloponez, însă probabil aromân, Şcoala cunoaşte o remarcabilă înflorire. Ieromonahul Dionisie Eclesiarhul
laudă condiţiile excelente create de egumen călugărilor cărturari: tinerii învăţau carte, monahii instruiţi scriau, caligrafii şi
miniaturiştii pregăteau elemente noi, iar egumenul invită şi alţi
cărturari să se stabilească aici, printre care locul principal îl
ocupă ieromonahul Dionisie şi preotul Ioan din Bărbăteşti.
Ieromonahul Dionisie traduce, în româneşte, hrisoavele mănăstirii şi redactează monumentala Condică, în trei volume (17961804). În această perioadă, învaţă aici şi viitorul cronicar, arhimandritul Chiriac Râmniceanu, originar din Râmnicu Vâlcea,
care va nota mai târziu: „Iar carte am învăţat în sfânta Mănăstire
Bistriţa”; de aici, pleacă la Mitropolia din Bucureşti şi învaţă
„puţine cântări bisericeşti”, apoi se stabileşte la Mănăstirea
Cernica, unde se călugăreşte. Arhimandritul Costandie primeşte
în mănăstire pe preotul văduv Ioan din Bărbăteşti, pe care îl
călugăreşte şi-l numeşte schevofilax, îndemnându-l să-şi continue activitatea scriitoricească; el era un autodidact, după propria
mărturisire. Venind la mănăstire, aduce toate manuscrisele sale,
copiate de-a lungul vieţii, pe care le donează bibliotecii; ele au
un conţinut foarte diversificat: literatură monahală, cuvântări
patristice, cărţi de cult, vieţi de sfinţi, eshatologie, geografie,
istorie, cronologie etc. La Bistriţa, ieromonahul Ioachim
Bărbătescu copiază o serie de manuscrise, ultimul fiind terminat
în anul 1809.
Şi secolul al XIX-lea? Care a fost situaţia Şcolii româneşti,
de la Bistriţa, în secolul al XIX-lea?
La începutul secolului al XIX-lea, o serie de evenimente au
determinat stagnarea şcolilor, atât la centrele eparhiale cât şi în
mănăstiri, încât învăţământul nu a mai cunoscut situaţia înfloritoare ca cea din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. După
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821), au luat fiinţă şcoli
naţionale, întâi la oraşe, apoi şi la sate. Mai ales şcolile orăşeneşti aveau dascăli buni şi pricepuţi, care pregăteau şi candidaţi
la preoţie. Totuşi, la Mănăstirea Bistriţa, un grup de călugări
menţin aprinsă flacăra culturii; este adevărat, sunt puţini la
număr şi desfăşoară o activitate relativ modestă. Dintre ei, se
evidenţiază ierodiaconul Ghenadie, cu Viaţa lui Varlaam şi
Ioasaf; ierodiaconul Antim, cu Povestea lui Archirie şi nepotul
său Anadan (1825); monahul Pafnutie completează Pomelnicul
Mănăstirii (1827); ierodiaconul Chesarie face o însemnare de
cititor, la 20 septembrie 1831, pe un Manuscris de istorie; monahul Pahomie scrie Pomelnicul bisericii din Cacova (1832) şi
face o însemnare pe cel al bisericii din Costeşti (1834); monahul
Partenie scrie Paraclisul Sfântului Grigorie (1833), la fel şi
schimonahul Paisie (1837), iar ultimul reprezentant al acestei
Şcoli, monahul Terentie, copiază Acatistul şi Paraclisul
Sfântului Grigorie Decapolitul (1854).
Se ştie că din anul 1831, şcoala devine instituţie de stat. Prin
noua organizare a învăţământului, rolul mănăstirii Bistriţa scade,
dar trebuie recunoscută uriaşa contribuţie pe care a adus-o timp
de peste patru secole la crearea şi susţinerea culturii româneşti,
prin transcrierea şi transmiterea din generaţie în generaţie a
manuscriselor căutate şi citite de ştiutorii de carte, şi mai ales
prin traducerea operelor patristice, filozofice, istorice şi literare
în limba poporului, aşezând astfel bazele culturii moderne.
Contribuţia sa la dezvoltarea învăţământului, întâi în limba slavonă, apoi în cea română, este recunoscută şi apreciată pozitiv
de toţi istoricii şi cercetătorii învăţământului din ţara noastră.

Da. În anul 1796 a fost numit egumen al mănăstirii arhiman-

ÎNTÂLNIRE DE „GRADUL TREI” LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

V

âlceni şi oaspeţi din România, profesori universitari
doctori, împreună, au discutat la Biblioteca Judeţeană
despre Învăţământul din România, despre Publicistică, despre
Comunicare şi Jurnalism... Constantina Tudor: director în
Departamentul de Jurnalism-Facultatea de JurnalismUniversitatea Hyperion; Mariana Nicolae: director

Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare-ASE
Bucureşti; Dumitru Miron: Academia de Studii Economice,
Bucureşti, fost prorector şi ministru secretar de stat în 2005;
Nicolae Melinescu: Facultatea de Jurnalism din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai. Şi Aurora Gherghina-subprefect de
Vâlcea, Nicolae Dinescu-preşedintele Societăţii Culturale

“Anton Pann”, moderator, şi Sanda Constantinescu-director al
Biblioteca Judeţeană. Dumitru Miuţă a interpretat pentru prima
dată în public « Imnul Râmnicului », încântând asistenţa! N.
Dinescu a propus ca aceast cântec să devină şi imnul Societăţii
« Anton Pann »! Un microspectacol au oferit elevii de la Liceul
de Chimie din Rm Vâlcea
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VALERIU ANANIA
EVOCAT LA BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ DIN CĂLIMĂNEŞTI
a Biblioteca „A E Baconsky” din Călimăneşti, în 18
martie 2014, oameni de cultură din oraşul de sub Cozia
şi-au dat întâlnire pentru a lua parte la evocarea scriitorului vâlcean Ioan St Lazăr, cunoscut om de cultură care a avut o relaţie
specială cu Valeriu Anania (1921-2011), Mitropolitul
Bartolomeu Anania al Clujului şi Feleacului, în urma căreia a
apărut cartea „Tânărul Anania Îngerul cu barbă”, un eseu biografic semnat de scriitorul prezent în faţa călimăneştenilor...
Primitoare gazdă a fost Biblioteca „A E Baconsky”, cu întregul
ei personal condus de Georgeta Tănăsoaica, cu scriitoarea Fenia
Driva, cercetător Ligia Rizea, alte doamne şi domni din cochetul
oraş de pe malul Oltului, şi nu în ultimul rând preotul Emanoil
Neţu din parohia Călimăneşti I ... Ioan St Lazăr a fost însoţit de
preotul Nicolae State Burluşi, de Ştefan Stăiculescu şi de Petre
Cichirdan. În prologul acţiunii de lansare a cărţii, care a făcut
parte dintr-un şir mai lung de evenimente culturale reunite sub
genericul „Memorialul Bartolomeu Valeriu Anania”, persoanele
de faţă au participat la o slujbă de pomenire ţinută de un sobor
de preoţi de la Râmnic şi de la Mănăstirile Cozia şi Ostrov, condus de Nicolae State-Burluşi, şi care s-a desfăşurat la biserica cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”, din Ostrov.

Nicolae State
Burlusşi

După slujba de pomenire, Nicolae State-Burluşi a ţinut o
mică predică având ca obiect personalitatea marelui om, teolog
şi scriitor: - Este foarte greu
să vorbeşti despre un asemenea om (Valeriu Anania n.n),
care ne-a lăsat o zestre greu
de egalat de cineva, din toate
punctele de vedere. Cu greu
putem să vorbim despre el,
noi cei de faţă, chiar eu-care
sunt un umil preot, chiar
dacă, într-un fel, i-am fost şi
ucenic... De ani de zile stau
lângă un om (Ioan St Lazăr
n.n), cât a fost în viaţă
Valeriu Anania, dar şi după
ce a plecat dintre noi la cele
veşnice, am trudit împreună
să-i facem aniversările la 75 de ani, la 80 de ani, la 85...şi, miaduc aminte, iată, domnule profesor câtă bucurie i-am produs,
atunci, la Filarmonica din Vâlcea, la 75 de ani, când am poposit
la ceas aniversar. Era prima dată când avea şi el o bucurie, şi o
recunoaştere, din partea noastră, a vâlcenilor. Apoi am procedat
la mai multe aniversări, la Cluj, cu delegaţi din Vâlcea...De fiecare dată am văzut puterea intelectuală, duhovnicească a acestui
om care a întruchipat dimensiunea omului
aproape întreg! aş zice eu, în special, dimensiunea teologică, nu mai vorbesc de dimensiunea literară cu toate formele ei: poet, prozator, dramaturg, eseist, şi mai mult decât
atât...
Ne putem lăuda, noi, şi suntem mândri, că
vâlceanul nostru a ajuns la asemenea culme,
dimensiune. Ne aducem aminte de mamele
creştine care au dat posterităţii, creştinătăţii,
sfinţi şi mărturisitori ai credinţei....La
Antuza, Emilia, Elena, Maria, Ana şi multe,
multe altele...Şi mama Ana a dat un asemenea om care poate fi numit părinte duhovnicesc, mărturisitor al lui Hristos şi al tradiţiei
străbune. Câtă suferinţă a avut, câte lucruri
grele prin care a trecut în această viaţă, toate
acestea sedimentându-i o minte strălucită, o
minte ascuţită şi isteaţă, şi l-au zidit să ne lase
această zestre de care vorbeam...Cuvintele, cred, sunt puţine ca
să figurez acum, să creionez personalitatea acestui om. De
aceea, astăzi, ne-am adunat aici să-i cîntăm Veşnica Pomenire
fiindcă merită, şi din păcate-zic eu-suntem prea puţini, dar suntem fericiţi că fiinţăm în comuniune cu Dumnezeu atâţia câţi
suntem...Să-i dăm cinstirea şi să-l omagiem pe cel care a fost
Mitropolitul Bartolomeu Anania, vâlceanul nostru...Dumnezeu
să-l ierte!
Revenind la întrunirea de la Biblioteca din Călimăneşti
directoarea acesteia, Georgeta Tănăsoaica a deschis manifestarea programată cu lansarea de carte a lui Ioan St Lazăr „Tânărul

„TÂNĂRUL ANANIA
Îngerul cu barbă”
ESEU BIOGRAFIC DE
IOAN ST LAZĂR

P

e lângă efortul scriitoricesc al autorului depus pentru
apariţia acestei cărţi, în martie 2014, se cuvine să-i amintim şi pe cei care au ajutat la publicarea ei, pe Canstantin
Cubleşan, prefaţatorul cărţii, pe Adrian Şuiu care a realizat
coperta, Camelia Şuiu-culegător, preot Eugen Mera-tehnoredactare şi, Lectura semnată de Nicoleta Pălimaru...
Un eseu-roman care se întinde pe patru sute de pagini creat
în stilul clasic, al Luminilor (sec.XVIII), al dialogului, având la
sursă viaţa şi opera lui Valeriu Anania, aşa cum se desprind ele
din „Memorii”-le marelui scriitor şi teolog vâlcean, mitrolpolit
la Cluj Napoca...
„O carte dăruită de mine vâlcenilor, aşa cum primul volum
„Valeriu Anania Icoane de început”, Editura Rotipo, Iaşi, 2013 a
fost o carte dăruită mie de vâlceni...
În amândouă, autorul tratează subiectul Bartolomeu Valeriu
Anania, care, în plus, în cartea din 2014 devine „Proiect BVA”,
pentru o grupă de masteranzi şi doctori în filologie şi teologie.
Amândouă tratează în acelaşi fel subiectul, sub
forma dialogului, ca structură romanescă, desfăşurând-l pe cele trei naturi atribuite lui BVA: omul istoric, religios şi literar. Menţionăm, din start, că suntem
în faţa unei lucrări care se impune în aparenţă dublă,
fiind o carte, în acelaşi timp, de cercetare ştiinţifică,
dar, cuprinzând prin dialogul fictiv, naraţiunea şi ficţiunea...Cartea din 2013 îl fixează pe Bartolomeu
Anania ca scriitor teolog, raportat permanent la ceilalţi scriitori teologi, dar şi prin contribuţia sa la introducerea într-un nou concept a Bibliei în societate
(Vechiul şi Noul Testament), în mod sigur, autorul,
gândindu-se la o mai asimptotică implementare a ei în
sistemul educaţional...Valeriu Anania a fost un om al
inovaţiei, lucru constatat în special după activitatea sa
în SUA, dar mai ales la Cluj Napoca, în amestecul
său în construcţia de noi edificii ale spiritului sau
„Ecclesiei”, cum îşi defineşte Biserica sau minunea ortodoxă-construcţia de la Nicula.
Modul de viaţă al lui Bartolomeu Anania, pe
cele trei direcţii arătate mai sus, dar şi ca răstălmăcitor al Bibliei, ne inspiră să credem că ilustrul teolog din Dealul Feleacului şi de la Nicula (cea care
vine cu o nouă iconografie a icoanei ortodoxesigur, mai bine de trei sute de ani n.n) a ştiut, că,
rămânerea în absolutul gândirii teologice ortodoxe
din perioada 300-400 d. Hr., nu poate suplini învăţătura-cauzalitatea care provoacă naşterea şi
instaurarea în lume a Creştinismului, da, în primul
rând prin Vechiul Testament!...căci
nu degeaba, în Grădina Ghetsimani,
Iisus se roagă şi alături de El apar
cei doi mari prooroci-învăţătoriMoise şi Ilie...(n.n).
Într-un
capitol
numit
„Preliminarii” BVA (Bartolomeu Valeriu Anania)
este văzut ca un „om-râu”sugerându-se chiar viaţa
omului obligat să trăiască cum îi sunt „malurile şi
digurile, şi obstacolele”, dar, curgând imposibil de
oprit, precum apa, precum „roata Vieţii” (sulb.n)
se rostogoleşte la vale!... În capitolul „Anii de formaţie” cartea („proiectul”) ne propune un BVA figură singulară
parcă desprinsă dintr-un „bildungsroman” nu de factura unui
Wilhelm Meister-eroul goethenian-roman construit pe fericita
soluţie, în alternanţă, „ucenicie şi călătorie” (ambele secole
XVIII şi XIX dau solţia formării omului nou prin ucenicie maestru-şcoală şi călătorie n.n), ci de factură Valeriu Anania:

Copilăria la ţară, Şcoala la oraş, Studenţia agitată şi presărată cu
ani de puşcărie!...un „bildungsroman” tip Valeriu Anania, atât de
„modern”, specific, de astă dată, autorului Ioan St Lazăr...Da,
dacă ne gândim la astfel de „bildungsromane”, de acest tip, de
care au beneficiat zeci şi sute de tineri intelectuali români din
jurul anului 1944... De aceea nu putem vorbi de o societate-tinereţe ratată, după 1960, în cazul acestei generaţii!...Aceasta-i
semnificaţia centrală a unei lumi în care succesul în viaţă constă
în cea mai mare parte în experienţă-cazul civilizaţiei oceanului
din Europa centrală şi de vest, faţă de cealaltă formă a succesului
specific lumii noastre din Europa răsăriteană şi de sud est, şi,
care constă în şcoală şi iar şcoală, diplome şi îndoctrinare (politică şi religioasă), care duce la o boală, dacă experienţa este
exclusă complet (cazul nostru acum, în sec XXI), şi de care nu
te poţi lecui niciodată! Boala diplomelor acordate formelor fără
fond (apud. Leca Morariu-revistele „Formă fără fond”).
Revenind la cartea tipărită în 2014, „...Îngerul cu barbă”,
Ioan St Lazăr extinde dialogul fictiv dintre Ioan (I) şi Gherman
(Gh), preoţi profesori, adăugând o serie de personaje-emuli ai
celor doi, masteranzi şi doctoranzi...Desigur, ca şi în cartea din
2013, am putea spune că avem de a face cu un volum II, tema
dezbaterilor fictive având rolul reliefării personalităţii mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania...
O carte trebuie să aibă un rost, să fie scrisă pentru cineva,
pentru ceva...Rostul acestei cărţi este ca după lecturare cititorul
să-l cunoască mai bine pe „Îngerul cu barbă” cel care în 1946
conducea studenţimea grevistă de la Cluj Napoca. Iată, în 1946
am avut şi noi un „1956” fiindcă românii, slabi de înger, nu-şi
recunosc vocaţia de revoluţionari... Sigur, studenţii de la Cluj, în
1946, nu au făcut revoluţie, dar în acele zile noua conducere de
stat a României a trebuit să se deplaseze la Cluj...Datorită intelighenţiei româneşti, de atunci, guvernanţii au stabilit măsuri de
pedepsire, ca acei studenţi care au participat la grevă să rămână
repetenţi, iar cei care nu au participat să fie promovaţi!...Iată
unde se află sorgintea neruşinării implicării
politicului în învăţământul de astăzi (când poţi
deveni doctor, profesor universitar, câte şi mai
câte, fără experienţă, fără şcoală sau cu şcoală
minimă)! Sorgintea se află chiar în anul
1946!... „Îngerul cu barbă”, Valeriu Ananiastudent, parafrazează istoria şi merge atât de
departe - lupta lui Iacov cu divinitatea - „Iacob
şi îngerul”- această analogie vrând (analogie
stabilită de chiar marele teolog) să sugereze
neliniştea permanentă din animalul uman, care
devine om prin îndumnezeire, încercând permanent apropierea de Dumnezeu...Fără această nelinişte, înţelegem noi, omul nu poate fi în
acelaşi timp produs al „Istoriei”, al „Ecclesiei”
şi al „Literaturii” (cum spune Ioan St Lazăr).
De acum înainte Israel („Cel care s-a luptat cu Domnul”) este
numele lui Iacov şi rămâne definitoriu pentru el ca părinte al
celor „douăsprezece seminţii” cu care va „împânzi pământul”,
aşa cum şi Anania sau orice creştin, implicat social - revoluţionar, fiu al lui Iisus Hristos, declară că-l are pe Israel în sine (n.n)!
Da, este „râul - om” BVA care curge printre pietre - bolovani, cu
maluri - zăgazuri, indiferent ce-i opune Soarta, trebuind să
învingă. Fără Israel în el, omul nu poate parcurge ce îi opune
Soarta!...dar el, BVA va învinge şi va reuşi la 90 de ani să privească triumfător în urmă!
„O tristă singurătate de spirit”, asta spune cartea despre cel
care între 1933 şi 1958 merege-curge din mal în mal (izbinduse) şi nu este, nu seamănă cu nimeni din generaţia sa!...o generaţie pe care Laurenţiu Ulici o consideră „generaţie amânată”. Formaţia lui teologică îl obligă
să „scrie şi iar să scrie fără a socoti condeiul
baston de promenadă”.
La trecerea Prutului de către armatele române, „noi stăruiam în literatură”, spune BVA,
într-un moment în care tinerimea şi intelectualii
Bucureştiului încă nu evaluau adevărata situaţie
a României, după ce va fi intrat în război: la un
Ligia
bombardament, tânărul Anania se adăposteşte
Rizea
destul de precar şi meditează: „de va cădea o
bombă pe clădire voi muri ridicol şi inutil,
absurd, ca un prost care nici nu a căzut eroic, nici nu se stinge de
moarte bună”. Da, până la intrarea trupelor sovietice şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei, locuitorii României nu prea
simţiseră ororile războiului, de multe ori, totul părând o glumă
(situaţie-concluzie pe care o deducem şi din romanul Delirul de
Marin Preda sau Delirul II de Ştefan Dumitrescu....
Georgeta Tănăsoaica

L

Anania Îngerul cu barbă”, Editura Renaşterea, Cluj Napoca,
2014, apărută în seria „Bartolomeu Valeriu Anania sau Grelele
cuvintelor” iniţiată de Fundaţia Culturală „Sfântul Antim
Ivireanul” Râmnicul Vâlcea. Au cuvântat despre această ediţie
sau despre Valeriu Anania: Nicolae State Burluşi, Fenia Driva,
Ştefan Stăiculescu, Petre Cichirdan, Emanoil Neţu şi autorul,
Ioan St Lazăr.

Ioan Şt. Lazăr
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„Motivul” Destinului apare în proiectul BVA încă de la primele pagini acompaniat fiind de chiar primele acorduri ale simfoniei a V-a de Beethoven...Tragic şi adevărat, acum se scrie
destinul lui BVA!...Omul cu „Fişă cu nume şi prenume”, care va
fi însoţit toată viaţa de „diagnosticul” de...legionar, ca şi cum
istoria „nefastă” pentru noul regim instaurat după 1944, nu s-ar
fi încheiat în 1950-ultimele „rămăşiţe legionare” din munţi, nu
s-ar fi încheiat în 1946, când cei mai mulţi au intrat în partidul
comuniştilor indulgent numit, atunci, PMR. Ce destin! „Eşti
teolog, eşti legionar” avea să audă prea des în urechi eroul cărţii
lui Ioan St Lazăr...Îi reproşează profesorul Teodor M. Popescu, parafrazându-l altcumva pe profesorul
Nae Ionescu care îi spunea, sec, lui
Mihail Sebastian că este evreu, şi
asta înseamnă totul în relaţia sa cu
statul român. Evreu sau legionar,
totuna, ca o boală incurabilă!
Sunt găsite-alese acele citate din
Ştefan
„Memorii” care definesc personaliStăiculescu
tatea BVA şi care constituie premoniţii pentru viitor, determinându-l.
În spaţiul laic, timpul, atât de precar în consistenţa marilor idei
îl intrigă, simte nevoia să-l îngenuncheze, se crede stăpân pe
timpul său. În lupta sa cu Istoria, pierzându-se cu firea, precum
în lupta lui Iacov cu Îngerul din care primul iese rănit, Valeriu
Anania îşi caută salvarea în „Ecclesie”, în Mânăstire... „Părinte,
eu trebuie să fiu stăpânit de cineva, altfel mă pierd”.
Citim în continuare, constatăm, acelaşi profesor-pedagog, şi
scriitor, conducând grupa de emuli-studenţi-masteranzi-doctoranzi într-un dialog deloc insolit, cuminte, ca într-o repetiţie
generală în vederea susţinerii unui spectacol cu public!Fiecare în
parte recită, parcă, dintr-un caiet cu notiţe, atent întocmit sub

supravegherea profesorului. Dialogul este mai uşor de stăpânit
decât naraţiunea, intriga unui roman, rezultatul final, romanesc,
rezultând şi putând fi lesne continuat oricât, atâta timp cât ficţiunea dialogului rezidă într-un depozit precum cel creat: literar,
istoric, religios.
Ceea ce frapează la Valeriu Anania
este tocmai simplitatea sa, comportamentul, ideile, bagaj cu care a reuşit, în
„curgerea” sa, să ocolească bolovanii!...
Nu agreem modul de gândire dihotomică, din timpul boemei revoluţionare, cum ne spune Ioan St Lazăr, de o
parte „stăpânii lumii” şi de cealaltă
parte „tinerii”, nu de alta dar prea este
în ton cu politica de astăzi, aceea a sloganului pervers „să conducă tinerii”!
...tinerii oricum! destul cu bătrânii!...
Da, salutăm această carte, cărţi-căci
sunt două, scrisă de concitadinul nostru,
Ioan St Lazăr, un reprezentant de seamă
al noului val-realist şi care caută modernitatea nu în fondul şi structura artei
literare ci în formula de exprimare! iată, a găsit această formă de
dialog, fictiv, dar care îi dă posibilitatea continuării propiei epopei în zeci de volume...Cândva, undeva, numeam această deschidere în lumea cărţii, ca formulă „open”- fiindcă ea poate fi
continuată, creaţia romanescă, la infinit...aşa cum şi Denis
Diderot putea scrie oricât în planul literar romanesc orice fapt
cotidian, istoric etc.... „Jacques Fatalistul...”, „Nepotul lui
Rameau”....
Iată o nouă dihotomie!...spune BVA: „ ...viaţa, oricum, ea se
cere trăită, nu degeaba” (înţelegem noi, că poate fi trăită şi
degeaba) (p48, op. cit). Spune Cioran (în carte): „trăiesc cu ade-

vărat numai oamenii care au destin” (p21,op.cit) iar Ioan St.
Lazăr îl citează splendid pe BVA, chiar din propria-i operă:
„Rânduială, a lui Dumnezeu, este cuvântul pe care, noi românii,
îl avem atât de frumos în locul lui destin”. Şi cum viaţa trăită
„degeaba” este plină de exemple în jurul nostru, să consemnăm
o explicitare savantă şi plăcută,
în spiritul BVA , realizată de
Micaela Ghiţescu (p48, op.cit.
cap. „Om al istoriei”): „...valurile istoriei ne târăsc după ele,
fără să ne întrebe dacă putem să
rezistăm la fluxuri şi refluxuri
(...) iar datoria noastră, de trestie gânditoare, este, da, să
putem!”
Cartea este plină de asemenea remarci subtile, este o carte
de spirit, după părerea noastră,
Emanoil Neţu un eveniment literar vâlcean
incontestabil, care se adresează
atât lumii ştiinţifice cât şi lumii
artistice, unii şi alţii, cititorii,
trecând cu uşurinţă de la o „lume” la alta. Spuneam la început,
vorbeam, de necesitatea de a scrie o carte şi obligativitatea destinatarului ei. Iată, cititorul de astăzi, câştigă enorm la lecturarea
acestei cărţi, îmbogăţindu-şi cunoştinţele cu personalitatea
aproape legendară a unui om precum mitropolitul Clujului şi
Feleacului, adevărat „leu” în spiritul constructiv, epopeic, al elementului autohton românesc din inima Ardealului, dar şi cu
multe date din mediul teologic, istoric şi literar din anturajul
înaltei personalităţi, al întregii Ţări Româneşti, uneori, având şi
conotaţii universale...

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEŢII PRIVATE ŞI DE FAMILIE
Ilie GORJAN

L

a 4 noiembrie 1950, statele membre ale Consiliului
Europei au adoptat, la Roma, Convenţia pentru apãrarea
drepturilor omului şi libertãţilor fundamentale. În rândul celor
14 drepturi cuprinse în Convenţie se înscrie şi dreptul la
respectarea vieţii private şi de familie, reglementat în art.8 astfel: “1.Orice persoanã are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului sãu şi a corespondenþei sale.
2.Nu este admis amestecul unei autoritãţi publice în exercitarea
acestui drept decât în mãsura în care acest amestec este prevãzut
de lege şi dacã constituie o mãsurã care, într-o societate democraticã, este necesarã pentru securitatea naţionalã, siguranţa publicã, bunãstarea economicã a ţãrii, apãrarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sãnãtãţii sau moralei, ori protejarea drepturilor şi libertãţilor altora.”
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului include
în conţinutul acestui drept urmãtoarele componente: dreptul la
respectul vieţii private, dreptul la respectul vieţii familiale şi
protecţia domiciliului şi a corespondenţei.
a. Dreptul la respectul vieţii private, supranumit şi dreptul
de a fi lãsat în pace, are ca prim obiect secretul opiniilor şi
datelor cu caracter privat, care presupune ocrotirea persoanelor
împotriva mijloacelor moderne de investigare de care dispun
autoritãţile publice: ascultarea telefoanelor, constituirea şi
comunicarea de date cu caracter personal, pãstrarea şi folosirea
unor fişiere de date fãrã ştirea persoanei etc. Acest drept mai are
ca obiect confidenţialitatea datelor medicale, ceea ce înseamnã
cã orice comunicare sau divulgare a unui dosar medical poate fi
fãcutã numai din necesitatea urmãririi unor infractori sau pentru
a permite publicitatea procedurilor judiciare, dar comunicarea
trebuie însoţitã de garanţii adecvate împotriva eventualelor
abuzuri.
Dreptul la identitate, ca un alt segment al dreptului la respectul vieţii private, înseamnã cã persoanele care doresc sã-şi
cunoascã ascendenţii au dreptul la obţinerea oricãror informaţii
necesare atingerii scopului propus. Identitatea sexualã şi libertatea sexualã înseamnã dreptul fiecãruia de a duce o viaţã sexualã la alegerea sa şi în conformitate cu identitatea sa interioarã,
chiar dacã orientarea sa sexualã ar şoca sau nelinişti pe majoritatea oamenilor, dar cu respectarea unei condiţii esenţiale şi
anume ca relaţiile sexuale, indiferent de natura acestora, sã aibã
loc în intimitate şi nu în public.
Şi dreptul persoanei la propria imagine a fost recunoscut de
cãtre Curtea Europeanã a Drepturilor Omului ca o componentã
a dreptului la respectarea vieţii private, Curtea statuînd cã publicarea imaginii unei persoane, ce ar avea ca efect prejudicierea
moralã sau materialã a acesteia, fãrã consimţãmântul persoanei
respective, constituie o încãlcare a art.8 din Convenþie. Pe
acelaşi plan se înscrie şi interzicerea filmãrii sau fotografierii

unei persoane fãrã consimţãmântul acesBartolome Esteban Murillo, Sfânta
teia.
Familie, aprox.1650
Dreptul la integritate fizicã şi psihicã
a fost dedus de cãtre Curte ca fiind o
importantã parte componentã a dreptului
la respectarea vieţii private, fiind considerate violãri ale art.8 din Convenţie
intervenţiile medicale forţate, tratamentul
brutal în timpul arestãrii, inexistenţa unui
sistem judiciar adecvat pentru pedepsirea
violului, divulgarea unor date personale
cum ar fi cele din cazierul judiciar etc.
Trebuie precizat faptul cã respectarea
dreptului la respectul vieţii private cade
nu numai în sarcina autoritãţilor publice,
ci şi în cea a jurnaliştilor, detectivilor particulari şi persoanelor particulare.
b. Dreptul la respectul vieţii familiale include: dreptul la cãsãtorie şi dreptul
de a întemeia o familie; egalitatea în drepturi şi obligaţii a soţilor; drepturile copilului natural; relaţiile dintre pãrinţi şi copii
ca parte a vieţii de familie; menţinerea
Protecţia corespondenţei electronice este axatã mai mult pe
unitãţii vieţii familiale.
corespondenţa
la locul de muncã. Curtea a recunoscut cã pãsc. Protecţia domiciliului şi a corespondenţei constituie
trarea
şi
colectarea
de cãtre angajator a unor informaţii personale
ultima componentã a dreptului la respectarea vieţii private şi de
despre
angajat
din
computerul pe care îl foloseşte la locul de
familie. Cu privire la protecţia domiciliului, Curtea a statuat cã
muncã,
fãrã
ştirea
acestuia, constituie o ingerinţã în dreptul
încãlcarea acestui drept nu este posibilã decât în temeiul unui
salariatului
la
viaţa
privatã,
constatând astfel violarea art. 8 din
mandat judiciar, recunoscând, totodatã, şi dreptul de acces şi de
Convenţie.
ocupare a domiciliului, precum şi dreptul de a nu fi evacuat din
domiciliu decât în situaţiile prevãzute de lege. În legãturã cu
Bibliografie:
secretul corespondenţei sunt trei aspecte care trebuie avute în
-Bianca
Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor
vedere: secretul corespondenţei scrise, corespondenţa prin
omului,
Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p.156-178;
mijloacele de telecomunicaţie şi corespondenţa electronicã. În
-Nicolae
Purdă,
Nicoleta Diaconu, Protecţia juridică a dreplegãturã cu primul aspect este interzis actul comis cu rea
turilor
omului,
Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2011,
credinţã de deschidere, distrugere, întârziere sau de deturnare a
p.205-208;
corespondenţei ajunse sau nu la destinaţie şi adresatã terţilor,
-Ion Dragoman, Dreptul european al drepturilor omului,
indiferent cã acest act este sãvârşit de cãtre o autoritate publicã
Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009, p.168sau de cãtre o persoanã particularã.
171;
Referitor la al doilea aspect, convorbirile telefonice se
-Gheorghe Iancu, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle funbucurã, în mod logic, de aceeaşi protecţie. Curtea a admis
damentale
în România, Editura All Beck, Bucureşti, 2003,
ascultãrile convorbirilor telefonice numai când sunt necesare
p.142-159;
într-o societate democraticã pentru siguranţa naţionalã, pentru
-Jean Morange, Libertăţile publice, Editura Rosetti,
apãrarea ordinii publice şi prevenirea sãvârşirii de
Bucureşti,
2002, p.62-70;
infracţiuni.Este însã necesar ca întinderea şi modalitãţile de
-Eduard
Dragomir, Dan Niţă, Curtea Europeană a
exercitare a puterii autoritãţilor în acest domeniu sã fie clare şi
Drepturilor
Omului,
Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009,
precise în sensul cã dacã interceptãrile telefonice sunt necesare
p.170.
pentru apãrarea statelor democratice împotriva ameninţãrilor
teroriste sau criminalitãţii, se impune existenţa unor garanţii
pentru evitarea abuzurilor şi arbitrariului.
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PUIU RĂDUCANU: impresii critice
Victoraş

E

ste incredibil ceea ce vedem şi trăim astăzi, oameni buni.
Prinşi cu raţa-n gură, baronii ţării, creaturile partidului
roşu, sunt luaţi în braţe de omul nostru nr. 1, Victoraş. El «îi
iubeşte şi ţine mult la ei». O declară pe faţă, fără ruşine, fără
jenă. Dacă aceştia, baronii, au făcut nelegiuiri sub pălăria
stufoasă a Măriei Sale, guvernul României şi a partidului de
guvernământ, ar avea o oarecare … scuză, mincinosul naţiunii,
Victoraş, nu trebuia să aibă această atitudine. Ar fi putut spune,

Alegeri parlamentare

A

legerile parlamentare dau în clocot. CaTindaţii şi mai şi.
Se zbat săracii, aleargă, se frământă, se judecă prin tribunale, numai să fie la ... europene. Să fie ei acolo ... pentru
binele ţării.
Pentru binele ţări îşi trimit nevestele, copii, rudele la Înalta

nemernicul, ceva de genul: Fratilor, şi mama daca ar fi sub
anchetă, nu aş putea să-mi dau cu părerea. Ca fost procuror, nu
pot să spun decât că justiţia să-şi facă treaba, s-o lăsăm să-şi facă
treaba şi apoi comentariile.
Iată că primul nostru Victoraş iese la rampă şi spune că … «
ţine mult la infractori ».
Aşa ceva se numeşte cârdăşie cu răufăcătorii, intervenţie în
actul de justiţie, com-pli-ci-ta- te şi trebuieşte pedepsit … gestul.
Această pacoste naţională trebuia arestată şi ea alături de ceilalţi
măscărici naţionali, creaturi ale partidului roşu, cum spuneam.
Să stea cu ei în celulă şi să se … «iubească acolo mult şi bine»,

Poartă.
Se sacrifică sărmanii să stea departe de neveste, de odrasle,
numai România lor s-o ducă bine.
Sărăcuţii pot să stea chiar cu capul unei blonde pe umărul
drept sau stâng în timp ce nevasta ... luptă şi luptă în Parlamentul
Europei pentru binele poporului său. Ţara lui, a veşnic
CaTindatului, s-o ducă bine. Noi, trebuie doar să-i votăm. Să
credem în ei, în sacrificiul lor, ca şi până acum.

dar să ne lase în pace. «Să ţină la ei mult şi bine acolo», dar să
ne lase în pacea noastră. De-asta nu poate guvernul nostru să
creeze locuri de muncă, şi de-asta creşte taxe pe spinarea oamenilor amărâţi, pentru «că-i iubeşte şi ţine la infractori, pentru că
ţine mult la ei».
Asta este preocuparea primului Victoraş, astăzi. A rezolvat
toate problemele ţării. Nu i-a mai rămas decât „să-i iubească şi
să ţină mult” la creaturile partidului neocomunist.
Despre noi...., vai de mama noastră!
10 04 2014
Băile Olăneşti

Avem chiar un prim ministru,
Mai alb decât Harap Alb,
Ce poartă în mod sinistru,
Ciocoii pe-un umăr dalb.
10 04 2014
Băile Olăneşti.

CĂLIMĂNEŞTI: ORGANIZAREA ADMINISTRATIV
TERITOARIALĂ ÎN PERIOADA 1864-1968
D

e-a lungul celor 100 de ani (1864-1968) Călimăneştiul
a cunoscut multe modificări privind organizarea administrativ-teritorială. La 31 martie 1864 Alexandru Ioan Cuza,
domnitorul Principatelor Unite (24 ianuarie 1859 – 11 februarie
1866) a promulgat Legile administrative pentru organizarea
comunelor şi înfiinţarea Consiliilor judeţene, menite să dea o
unică construcţie aşezărilor administrative. Legea comunală din
1864 prevedea un termen de trei ani pentru înfiinţarea sau
desfiinţarea satelor şi comunelor rurale şi urbane în întreaga ţară.
După întrunirile făcute s-a recurs oficial, la împlinirea termenului de trei ani, care după dispoziţiile domneşti a expirat la 31
octombrie 1867, aşa că unele sate au înaintat cereri de întrunire
cu comunele vecine şi altele de destrunire, deoarece nu îşi pot
susţine cheltuielile administrative proprii sau nu le convenea
forma de organizare.
În această perioadă localitatea Gura Văii s-a unit cu comuna Călimăneşti.
Numărul locuitorilor comunelor rurale era de minimum
150 de familii sau 500 de locuitori. Clasificarea comunelor
urbane şi rurale se făcea de către guvern. Fiecare comună era
datoare să aibă o casă a comunei, numită Primărie şi era
obligată să se îngrijească de lăcaşul de cult. La Călimăneşti, la
început, Primăria se afla în apropiere de Biserica Veche din
Deal cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”. Comunele
urbane trebuiau să aibă un corp de pompieri, iar cele mari, cu
6000 de locuitori să aibă un spital. Fiecare comună era
reprezentată de un consiliu condus de un primar.
În anul 1890 Călimăneştiul este recunoscut ca staţiune balneo-climaterică.
Constituţia din 29 martie 1923 prevedea (art. 4) că „teritoriul României, din punct de vedere administrativ, se împarte în
judeţe şi judeţele în comune”. Comunele urbane erau de două
feluri: oraşe reşedinţă şi oraşe nereşedinţă. Legea stabilea un
regim administrativ special comunelor balneo-climaterice.
În baza art. 380 din Legea pentru unificarea administrativă,
promulgată prin Decretul Regal nr. 1972/14 iunie 1925 şi
publicată în Monitorul Oficial nr. 128/14 iunie 1925 (...), teritoriul României a fost împărţit în 71 judeţe, cuprinzând 498 de
plăşi şi 8.879 comune. Călimăneştiul făcea parte din Plasa Cozia
şi avea în componenţa sa Căciulata, Călimăneşti, Seaca şi
Foişor?.
În anul 1927 Călimăneştiul este considerat oraş.
Prin Legea pentru Organizarea Administraţiunii Locale,
promulgată prin Decretul Regal nr. 2712/29 iulie 1929 şi
publicată în Monitorul Oficial nr. 170, Partea I, din 3 august
1929 (...), judeţul Vâlcea capătă o nouă configuraţie. Astfel,
judeţul este compus din 5 plăşi (Cerna, Cozia, Drăgăşani,
Horezu, Zătreni), 5 comune urbane – oraşe: Râmnicu Vâlcea,
Băile Govora, Călimăneşti, Drăgăşani, Ocnele Mari, o comunăsat-urbană: Căzăneşti la oraşul Ocnele Mari, 18 comune rurale
de centru (mari comune rurale), 145 comune rurale mici, formate din 301 sate.

În anul 1935 teritoriul României era împărţit în 10 ţinuturi
care cuprindeau fiecare mai multe judeţe. Judeţul Vâlcea a
ajuns, împreună cu mai multe judeţe, să facă parte din Ţinutul
Jiu cu reşedinţa la Craiova
La recensământul populaţiei României, din 6 aprilie 1941,
„Îndreptarul localităţilor din România”, păstra pentru judeţul
Vâlcea 6 plăşi (Bălceşti, Drăgăşani, Grădişte, Horezu, Lădeşti,
Râmnicu Vâlcea), 5 oraşe, 126 comune rurale, iar între acestea
se aflau 4 staţiuni balneo-climaterice şi 491 sate.
Începând cu anul 1950 întregul sistem instituţional administrativ naţional a fost înlăturat şi înlocuit cu sistemul sovietic, al
regiunilor şi raioanelor, fără nicio relevanţă pentru România,
unele unităţi administrative având denumiri fără acoperire.
Legea nr. 5/1950, publicată în Buletinul Oficial nr. 77 din 8
septembrie 1950, motiva această măsură ca fiind „menită să

ajute la construirea socialismului în patria noastră, la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale poporului muncitor”.
Vechea organizarea a teritoriului nu mai corespundea noilor
condiţii politice, economice, sociale şi administrative din ţara
noastră, constituind o frână în dezvoltarea regimului democratpopular pe drumul construirii socialismului. În trecut,
„împărţirea administrativă a ţării era astfel întocmită încât să
slujească interesele de calsă ale exploatatorilor şi să contribuie
la înăbuşirea luptei muncitorilor şi ţărănimii muncitoare”.
Noua organizare administrativ-teritorială a R.P.Române
cuprindea 28 de regiuni, 177 raioane, acestea cuprinzând câte un
număr stabilit de oraşe şi comune. Toate aceste unităţi administrative erau conduse de un Sfat Popular (regional, raional,
orăşenesc, comunal). Conform acestei noi împărţiri, regiunea
Vâlcea avea în componenţa sa 6 raioane (Bălceşti, Drăgăşani,
Horezu, Lădeşti, Loviştea, Râmnicu Vâlcea). Raionul Loviştea,
cu reşedinţa în comuna Brezoi, avea un oraş, 10 comune şi 49 de
sate.
Călimăneştiul făcea parte din raionul Loviştea şi regiunea

Vâlcea. Prin Decretul 231, din 4 octombrie 1950, comuna Jiblea
Veche cu satele sale: Păuşa, Jiblea Veche şi Jiblea Nouă, a trecut
în subordinea oraşului Călimăneşti.
Decretul nr. 33, din 27 septembrie 1952, privind modificarea
Legii nr. 5/1950, pentru renovarea administrativ-economică a
teritoriului R.P.Române, a adus modificări majore în creionarea
administrativ-economică a ţării. Numărul regiunilor s-a redus la
18, iar cel al raioanelor a ajuns la 192. Regiunea Vâlcea a fost
desfiinţată, componentele acesteia au fost distribuite regiunilor
Piteşti (raioanele Băbeni-Bistriţa, Drăgăşani, Horezu, Loviştea,
Râmnicu Vâlcea) şi Craiova (raionul Bălceşti, cu denumirea de
raionul Olteţul). Raionul Lădeşti a fost desfiinţat.
Prin Decretul nr. 12, din 10 ianuarie 1956, Teritoriul
R.P.Române a fost împărţit în 16 regiuni. Raionul Loviştea dispare, localităţile acestuia fiind înglobate în raionul Râmnicu
Vâlcea. De la această dată (1956) Călimăneştiul este subordonat
raionului Râmnicu Vâlcea şi regiunii Piteşti.
Legea pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului R.P.Române, din 22-24 decembrie 1960, aduce noi
modificări administrative, prin modificarea şi desfiinţarea unor
raioane, trecerea unor comune de la un raion la altul şi a unor
raioane de la o regiune la alta, declararea unor localităţi oraşe de
subordonare raională şi regională, schimbarea denumirilor unor
comune, raioane, regiuni.
Pentru regiuni s-a revenit la denumirile istorice cunoscute.
Astfel, regiunea Craiova se va numi regiunea Oltenia, iar
regiunea Piteşti va primi numele de regiunea Argeş.
Începând cu 10 ianuarie 1956 comuna Olăneşti devine
oraşul Băile Olăneşti.
Conform Legii nr. 2 privind organizarea administrativă a teritoriului R.S.România şi modificărilor făcute acesteia între februarie – mai 1968, se revine la vechea formă de organizare
administrativ-teritorială, împărţirea pe judeţe.
Judeţul Vâlcea, cu reşedinţa în municipiul Râmnicu Vâlcea,
are următoarea componenţă: un municipiu, 7 oraşe, 41 de
localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor, o comună
suburbană, 77 comune rurale, 568 de sate dintre care 14
aparţinătoare oraşelor.
Călimăneştiul este compus din Călimăneşti, Căciulata, Jiblea
Nouă, Jiblea Veche, Seaca. În luna aprilie 2008, potrivit Legii nr.
2 din 1968, cu modificările şi completările ulterioare (19902004) (...) structura administrativă-teritorială era următoarea:
Călimăneştiul era compus din Călimăneşti, Căciulata, Jiblea
Nouă, Jiblea Veche, Păuşa, Seaca.
Din cele prezentate mai sus observăm că cele mai multe
modificări au avut loc în perioada 1950-1968, modificări care au
dus la înlocuirea vechiului sistem de organizare administrativteritorială. Din 1968 s-a revenit la sistemul judeţelor care este
valabil şi în anul 2013.

Gheorghe MĂMULARU
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COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
RÂMNICU VÂLCEA ŞI
VOCAŢIA JOCURILOR OLIMPICE
Laurenţiu STILEA
(Fragment)
Motto: Din Helada, rătăcit-a,
Mitul vechilor eroi,
Şi pe cale îndreptăţită
S-a prelins până la noi.

I

JOCURILE OLIMPICE
ANTICE

P

rin muzee sau în paginile albumelor, admirăm operele de
artă ale antichităţii, splendide în desăvârşirea lor, invidiem epoca în care existau atleţi capabili să devină sursă de
inspiraţie pentru artişti. Ne uităm adesea la „ dorifor ”
(purtătorul de suliţă) şi la „ diadumen” (învingătorul ce-şi prinde
panglica biruinţei pe frunte), statui aparţinând lui Policlet, sau la
capodoperele lui Lisip, reprezentând un tânăr atlet
(Apoxiomenos), care-şi curăţă corpul de nisip şi de uleiuri cu
strigilul; ne uităm la ele şi suntem cuprinşi nu numai de un fior
estetic (admiraţia faţă de „repausul în mişcare”), ci şi de mândria
că sportul a oferit omenirii asemenea daruri.
La Muzeul Arheologic din Constanţa ne învârtim adesea în
jurul unei vitrine şi revenim mereu la ea, pentru a vedea strigiliile bronz-vineţii, înconvoiate, făurite primitiv, relicve prozaice
(şi, totuşi, cât de pline de poezie pentru noi!) din palestrele şi
gimnaziarhul altor milenii. Închizând ochii, încercăm să ne
imaginăm pe Miron din Crotona, istovit de luptă, încercând să
îndepărteze, cu strigilul, de pe corp urmele arenei.
Mai mult, încercăm să ne închipuim tinerii efebi care călcau,
ca şi noi, acelaşi ţărm al Pontului Euxin, care se instruiau sub
supravegherea gimnaziarhului, care se curăţau cu aceste
răzuitoare metalice (cine ştie cum conservate!) care primeau ca
premii băuturi dulci şi uleiuri necesare exerciţiilor fizice şi care,
dovedindu-se destoinici, erau trimişi probabil de cetatea lor (de
Histria, Tomis sau Callatis), la jocurile din Elada.
Acolo, departe, în nord-vestul Peloponezului, se adunau din
toate colţurile vastei lumi a antichităţii cei mai buni dintre cei
buni, într-o uluitoare confruntare sportivă, al cărei ecou n-a
suportat uitarea1.
Savanţii de pretutindeni se mai confruntă încă pe tema

existenţei lui Homer, grecii nu mai ţin minte bătălia Troiei, dar
victoria pe un stadion a primului sprinter al lumii, a bucătarului
COREBOS din Elada, a fost săpată în marmură.
În acel an-776 î.Hrs. s-a scris numele concurentului la registrul public al învingătorilor olimpici, care va rămâne deschis
timp de douăsprezece veacuri.
Poetul Pindar compunea ode triumfale („epinikii”) în cinstea
victorioşilor de la Olimpia, iar Simonide – ditirambi şi epitafuri.
În anul 393 d.Hrs., împăratul Theodosie emite un edict prin
care suprimă Jocurile Olimpice, aflate şi aşa în agonie de când
romanii le transformaseră în spectacole de circ.
Cenuşa, nămolul, nisipul nu puteau însă îngropa pentru totdeauna nici Olimpia, nici evenimentele legate de ea cu
perseverenţa unei regularităţi cvadrienale fără precedent şi fără
asemanare. După un somn lung de o mie cinci sute trei ani,
Jocurile Olimpice se trezesc din nou la viaţă, sub bagheta nu
vrăjită, dar oricum idealistă, a unor oameni de bine. De data
aceasta, nu ca o sărbătoare a unui singur popor, ci a sportivilor
din toată lumea. De data aceasta, nu se mai celebra moartea
eroilor sub zidurile Troiei, ci se cântă viaţa cu bucuriile ei.
Stabilit în România, după ce participase la luptele pentru
independenţa Greciei (1821-1829), Evanghelie Zappa creează
„Fundaţia Olympicilor” şi pune la dispoziţie averea sa pentru
„restaurarea Jocurilor Olimpice, după obiceiurile strămoşeşti”.
Având, după părerea contemporanilor, „intenţiuni luminate şi
patriotice către ţara noastră”, Zappa a sprijinit, prin donaţii, întemeierea Academiei Române şi redactarea unei gramatici
româneşti.
Deşi propunerile sale, născute pe teritoriul României, au
eşuat, Evanghelie Zappa trebuie considerat unul dintre precursorii reînvierii Jocurilor Olimpice moderne2.
Titlul glorios de renovator al Jocurilor Olimpice îi revine
necontestat pedagogului francez Pierre de Coubertin. La 25
noiembrie 1892, în marele amfiteatru de la Sorbona,
conferenţiarul Pierre de Coubertin încheie o disertaţie, altfel
anodină, ridicând mâna şi ţintuindu-şi auditoriul cu următoarele
cuvinte: „trebuie să internaţionalizăm sportul, trebuie să
organizăm noi Jocuri Olimpice”.
La 23 iunie 1894, se decide reinstaurarea Jocurilor Olimpice
şi constituirea Comitetului Internaţional Olimpic, iar prima
ediţie modernă se derulează în anul 1896, la Paris.
Luis Spyrosdin Marussi, Paavo Nurmi din Turku, Jesse
Owens din Cleveland, Emil Zatopek din Zlin, Iolanda Balas,
Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin, Lia Manoliu, ultimii patru din
România, preiau şi duc mai departe ştafeta olimpică, de acolo de

unde au lăsat-o Miron din Crotona, Teagene din Tasos sau
Leonidas din Rodos.
În anul 1924, România participă pentru prima dată la
Jocurile Olimpice de vară şi la Jocurile Olimpice de iarnă (cu
participare neoficială la Jocurile Olimpice de iarnă). România
nu avea un bob omologat, concurând pe unul împrumutat de
nemţi, pentru care au primit o diplomă de participanţi.
1928 este anul când, pentru prima dată, la Jocurile Olimpice
de iarnă participă România în mod oficial.
În anul 1899, George Bibescu este ales membru al
Comitetului Olimpic Internaţional (CIO) figurând pe lista de
protocol drept al XXIII-lea component al Comitetului, devenind
Ambasadorul său în cea de a XVI-a ţară prezentă pe listă.
Mandatul lui George Bibescu încetează în anul 1901, prin
retragerea sa din Comitetul Internaţional Olimpic3.
O notiţă din memoriile lui Coubertin ne înştiinţează că în
anul 1908, luna decembrie, printre noii membri cooptaţi în sânul
CIO se află şi George A. Plagiano, pentru România; conform
statutelor CIO, George Plagiano nu este delegatul României, ci
este un membru independent al Comitetului.
Comitetul Olimpic Român a fost oficial recunoscut cu prilejul celei de a XVI-a sesiune a CIO, de la Paris, care tocmai
aniversa douăzeci de ani de la înfiinţare – 1914. Acest prim
Comitet Olimpic Român, prezidat de Principele Carol, avea
printre membrii săi pe George Plagiano, savantul geolog prof.
Gh. Murgoci, prof. Al. Tzigara – Samurcaş, avocatul George
Costescu – directorul „Revistei Automobile” şi alţii.
Prima medalie olimpică de aur a sportului românesc a fost
cucerită în ziua de douazeci şi nouă iulie 1952, la Helsinki, de
către Iosif Sârbu, la tir, în proba de armă liberă, calibru redus,
poziţie culcat, obţinând 400 de puncte din 400 posibile şi
învingându-l pe egalul său Boris Andreev – URSS, la număr de
„muşte” (33:28).
În continuare, vom prezenta, ca să facem legătura cu prima
medalie de aur a României, şi primele medalii ale foştilor elevi
din actualul Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân” din RâmnicuVâlcea4.
1-Victor Bănciulescu, Mexico,1968,Breviar Olimpic,
Editura Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport,
p.108 -409;
2- Ibidem, p.113
3 - Ibidem, p.113, 114, 123 şi 177
4 – Ibidem, p.177, 179 şi 207
(Fragment din cartea cu acelaşi nume de Laurenţiu Stilea)

Laurenţiu Stilea la 75 de ani, înconjurat
de foşti mari sportivi vâlceni
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