www.globalartfusion.com • www.pcichirdan.go.ro • cichirdan@yahoo.com

Revistă de
analiză şi
informaţie
culturală

ISSN 1844 - 2358
ISSN-L 1844 - 2358
Anul VII • Nr. 97 • aprilie 2014 • editat de INTOL PRESS - ECOSTAR 21 • www.culturaarsmundi.ro

CONCERT DE PAŞTE, CONCERT EXTRAORDINAR!
Pete CICHIRDAN

ultima jumătate de an, 2013-2014, s-a bucurat de prezenţa spiritului compozitorului Pergolesi, care, deşi a activat în prima
jumătate a secolului XVIII, a compus o muzică atât de novatoare, depăşindu-şi timpul. În toamnă (2013) Biblioteca a pus în
scenă-holul central- “La serva Padrona”, apoi, recent, în februarie anul acesta, Filarmonica a programat Concertul pentru vioară
şi orchestră în Si bemol Major-primă audiţie-de Giovanni
Battista Pegolesi! în interpretarea lui Florin IonescuGalaţi!...astăzi, ascultând, tot la Filarmonică, celebra “Stabar
Mater” de acelaşi compozitor...Lucrare care în occident aduce
public, umplând naosurile catedralelor gotice şi ale sălilor de
concert (câteva nume celebre, solistice: Celine Scheen-soprano
şi Damien Guillon-contra alto, Lezhneva-soprano şi Jarousskycontra alto...)

Luni 14 aprilie 2014, ora 19
Sala „Lahovari”, Râmnicu Vâlcea
Orchestra simfonică a Filarmonicii
Corul Academic „Euphonia”
Dirijor: Mihail ŞTEFĂNESCU
Solişti:
Maria PETCU CATRINA – soprană
Claudia CODREANU –
mezzosoprană
Adrian ZAMFIR – bariton
În program:
Giovanni Battista PERGOLESI –
“Stabat Mater”
Antonin DVOŘAK – “Te Deum
Laudamus” – primă audiţie
*
n concert deosebit de reuşit, în urma căruia rugăm conducerea Filarmonicii vâlcene să prevadă în viitor mai
multe manifestări cu muzică veche, preclasică-barocă, care face
furori în această clipă pe scenele lumii, în special cele protestante şi catolice, care oferă ambientul atât de necesar-catedrala gotică. Să luăm şi noi model, în catedrala ortodoxă...
În marea muzică, atunci când vorbim de „prezent”-contemporan ne referim la secolul XX, începutul şi mijlocul său, iar
când vorbim de apoteoticul trecut ne referim la baroc, clasicism
şi romantism-cel de până la sfârşitul secolului XIX...
Iată, Filarmonica vâlceană face un parcurs de o sută cincizeci
de ani, aducând în spaţiul sonor de sub Capela, cu ocazia
Sfintelor Sărbători de Înviere, muzica sacră a lui Pergolesi (un
adevărat precursor al muzicii moderne instrumentale-de ansam-

U

blu şi solistice) şi a lui Antonin Dvořak, o noutate absolută în
spaţiul muzical clasic-romantic ...
*
Giovanni Battista Pergolesi (n. 4 ianuarie 1710, Jesi/Ancona
- d. 17 martie 1736, Pozzuoli/Napoli) un compozitor care a trăit
numai 26 de ani şi care spre sfârşitul puţinei sale vieţi,
îmbolnăvindu-se de tuberculoză pulmonară se retrage la
mănăstirea capucinilor din Pozzuoli, unde compune capodopera
„Stabat Mater” (pentru soprană, contralto, instrumente de
coarde şi basso continuo). „Stabat Mater” este un poem din
secolul al XIII-lea, atribuit călugărului franciscan Jacopone da
Todi (1228-1306). Textul în limba latină zugrăveşte durerea
Fecioarei Maria dinaintea crucii pe care este răstignit Iisus (E. L.
17 04 14).
Nu ştim dacă a fost o chestiune concertată, dar Râmnicul, în

Finalul lucrării lui Pergolesi: (…) Quando corpus morietur,/
fac, ut animæ donetur/ paradisi gloria. Amin. (În timp ce corpul
meu se descompune,/ Sufletul meu laudă bunătatea Ta,/ Alături
de Tine să ajung în Paradis.)
*
Antonin Dvořák (Nelahozeves, Cehia, 1841-Praga, 1904) cu
o carieră strălucită încununează, prin muzică, naţiunea cehă,
alături de Smetana, fiind un întemeietor al spiritualităţii ei; din
bogata sa creraţie (muzică de cameră, simfonică, concertistică,
corală şi religioasă) remarcându-se Simfonia a IX-a, „Din
Lumea Nouă” care a intrat în patrimoniul de aur al muzicii universale...Să amintim principalele lucrări din creaţia sa corală:
„Stabat Mater” (continuând o tradiţie începută şi continuată de
Palestrina, Pergolesi, Alessandro Scarlatti şi Domenico Scarlatti,
Vivaldi, Haydn, Rossini, Poulenc…), „Requiem”, „Te Deum
Laudamus” şi „Liturghia în Re major”… „Te Deum” (Lăudaţi-L
pe Domnul), Op. 103, o cantată pentru soprană şi bariton, cor şi
orchestră, în textul latin al imnului cu acelaşi nume; a fost
compusă în 1892 şi a fost dedicată aniversării Americii, celor
400 de ani de la descoperirea ei! Cu această lucrare, Dvořák s-a

(continuare în pag.2)

MITROPOLITUL IRINEU, AL OLTENIEI, LA
FORUMUL CULTURAL AL RÂMNICULUI
P

e data de 28 04 14, orele 13.00-15.00, ÎPS Irineu Popa a
fost în vizită la Forumul Cultural al Râmnicului.
Majoritatea membrilor Consiliului de Conducere au fost
prezenţi la acest eveniment, inopinat, şi nu au avut ce regreta,
din contră, au fost aproape de Înaltul Ierarh-un arhiereu care nu
pregetă nici un efort pentru a-şi arăta grija faţă de enoriaşii săi!..
Mitropolitul Irineu a venit la sediul Forumului în calitatea sa
de Preşedinte Executiv al Forumului Cultural al Râmnicului...
Lovitură de imagine pentru cei mai mulţi, care nu se aşteptau la
această implicare-funcţie stabilită prin „Procesul Verbal de
Constituire”, 2001!
După ce Mitropolitul Irineau a luat loc la masa „ovală”, de la
Forum, după ce s-a rugat şi a cântat „Hristos a Înviat” împreună
cu asistenţa, după ce a ascultat cuvintele de bun venit ale domnului Al. Popescu Mihăeşti, fost prorector şi prof univ. dr. la
Universitatea Spiru Haret, a urmat o discuţie destinsă-cu înaltul
prelat-fiecare, încercând o poziţionare cât mai aproape de profilul religios, filosofic şi social al Înaltului... Este ceva obişnuit!
şi normal! Ceea ce a uimit, Mitopolitul Irineu s-a expus în cea
mai simplă înfăţişare, moralizatoare, simplitate extraordinară (în
concordanţă cu conferinţele domniei sale de la Arhiepiscopie,
din 2013, părând a avea ceva din profilul moral al Domnului
nostru Iisus Hristos, care a iubit lumea, omul, şi a dăruit
dragostea Sa acestui principiu al iubirii şi simplităţii! aproape de

cei nevoiaşi dar atât de bogaţi în spirit. Atunci,
la Arhiepiscopie, şi acum de la Forum, a spus şi
a repetat că „Biserica lui Iisus nu stă în
instituţie, ci în fiecare credincios!... Este
inovaţia spirituală sau actualizarea unui faptprincipiu-cu o vechime de peste o mie de ani,
care va să fie ca în cel mai scurt timp biserica
ortodoxă şi biserica catolică să fie totuna...
numită acum, „ecumenică”.
A răspuns extrem de scurt şi la obiect la
întrebarea (unui coleg) referitoare la luarea de
mită a clericilor, slujitorii bisericii (exemplul
venind de la ancheta TV a neajunsurile politicii
IPS din Tomis!)... Mitropolitul Irineu a respins
acuzaţia, învinuită fiind instituţia bisericii, spunând, că aceasta
este o instituţie ca oricare alta, are meritele şi neajunsurile specifice oricărei instituţii, şi nu face comentarii pe marginea bârfelor
de la TV, lăsând organele abilitate să facă lumină şi...ordine
(zicem noi, ca la război! unde şi mirean şi teolog merg pe front!
sau, cum spunea şi Sf. Augustin: „nu omul găseşte adevărul, ci
adevărul îl găseşte pe om”). A remenţionat, Mitroploilitul Irineu
(iată, cam tot în spiritul Sf. Augustin), că biserica lui Hrisrtos nu
se afă în instituţia administrativă, ci în fiecare credincios!..
Aceasta sintagmă este marea inovaţie a secolului XXI (ne

repetăm, inclusiv în demersul de unificare al
bisericilor creştine).
La întrebarea dacă Loviştea, în interbelic,
a avut aeroport, unde să vină după 1935 Ana
Pauker ca să discute cu aliaţii locali (vezi, pr.
Justinian Marina, când era paroh la Biserica
„Sf. Gheorghe” şi preşedinte de Vâlcea la
PNŢ-cu legături la PCdR-conf. mărturii
Gheorghe Petre-Govora n.n), Mitropolitul
Irineu, fiind din Loviştea, a spus că nu exista
aeroport (decât între Tg Jiu şi Horezu-acest
fapt, zicem noi, fiind o nouă ipoteză în sprijinul teoriei lui Gh.Petre Govora) decât pentru avioane mici-cu mitralieră între elici-dar,
că Ana Pauker venea însoţită de Vasile Luca!... Iată stimaţi cititori, ce înseamnă o întâlnire, şi numai de o jumătate de oră, cu
oameni...însemnaţi! şi nu oricum, aşa cum este Mitropolitul
Olteniei!
La propunerea lui Gh Dumitraşcu, actualul şi tradiţionalul
conducător al Forumului, ca legăturile dintre Înaltul Prelat şi
Forum să crească, să se dezvolte pe noi baze, Mitropolitul
Irineau a răspuns: „cu mare plăcere!” şi a indicat toate adresele
unde poate primi, şi aşteaptă, mesaje!

FCR

2

CULTURAvâlceană

(urmare din pag.1)

aprilie 2014

CONCERT DE PAŞTE...

mutat cu domiciliul în America, profesând la o şcoală care i-a
comandat lucrarea (prin Janette Thurber în 1891). Premiera a
avut loc la New York la 21 oct 1892…(Enciclopedia Liberă, 17
04 14)
*
Mihail Ştefănescu. Dirijor de orchestră şi cor s-a născut la
Craiova, într-o familie de muzicieni. Se dedică cu pasiune studiului artei sunetelor şi, după absolvirea Liceului de Muzică din
Craiova, îşi desăvârşeşte studiile în cadrul Academiei de Muzică
“Ciprian Porumbescu”, din Bucureşti, promoţia 1980. Îi are ca
profesori pe: Petre Crăciun (dirijat cor academic), Dumitru
Botez şi Constantin Bugeanu (dirijat de cor şi orchestră), Ion
Dumitrescu şi Dan Buciu (armonie), Petre Brâncuşi şi Vasile
Iliuţ (istoria muzicii), Dinu Ciocan (contrapunct).
Din 1980 ocupă postul de profesor titular la catedra de pian
din cadrul Liceului de Artă din Râmnicu Vâlcea.
Se afirmă pe scena vâlceană, naţională şi internaţională,
făcându-se remarcat în special alături de corala “Euphonia”, pe
care o înfiinţează în anul 1981 şi cu care a câştigat numeroase
distincţii la festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale
(CV personal).
*
Deşi ni se pare că partea orchestrală are un rol mai degrabă
decorativ, în prima mişcare a lucrării lui Pergolesi, vestita „Staba
Mater”, muzica acesteia joacă un rol bine definit, constituinduse ca un al doilea personaj-cheie-în desfăşurarea opusului.

Lucrarea, şi credem că în stilul acesteia rezidă modernitatea, este
închinată omului, este ancorată în Renaştere, etapa finală, cea a
Luminilor, care inundă artele secolului XVIII. Cum spuneam, pe
scenă sunt două entităţi care merg din recitativ în recitativ,
uneori se intersectează, se compun şi se recompun de la cap până
la sfârşit, melomanul, trăind intens în planul sonor al instrumentelor, cât şi al vocilor. Aceast paralelism dublat de această interferenţă-nu permanentă-dar care în final dau o aceeaşi mişcare,
polifonică, constituie frumuseţea barocului... Muzica de cameră,
cea de faţă, greu de interpretat în aşa fel ca să convingă-câteva
instrumente şi două voci- în decursul istoriei muzicale a constituit anticamera marilor opusuri simfonice (Haydn), respiră
printr-un parfum cu totul nou, chiar şi acum la început de secol
XXI!...Şi astăzi, vedem formaţii camerale solişti şi instrumente
care prin sunete şi doar vocalize cuceresc publicul imitând-prelucrând- opusuri din muzica barocă! Formula vâlceană, din
seara concertului, formată din soprană şi mezosoprană, instrumente de coarde şi bas continuu, a reuşit să dea viaţă unei partituri celebre, să redea atmosfera-patina timpului, dirijorul, cred,
mai necesar ca oricând-tocmai datorită interferenţelor de care
vorbeam la început, fiind resortul care a ţinut vocea şi instrumentul la un loc! Cu un bocet prelung pe care Maria îl murmură-îngână în faţa fiului răstignit, care este însă Fiul lui
Dumnezeu, dat ofrandă mântuirii omului, începe această lucrare
la care nu putem să nu-i remarcăm textul sacru datat acum opt
sute de ani, în limba latină, şi atribuit călugărului franciscan
Jacopone da Todi (1228-1306)...Iată şi ordinea ideilor în struc-

VENIAMIN MICLE

tura lor literară: Stabat mater dolorosa (duet), Cujus animam
gementem (soprano), O quam tristis et afficta (duet), Qual moerebat et dolebat (alto), Quis est homo-Pro peccatis suae gentis
(duet), Vidit suum dulcem natum (soprano), Ejat mater fons
amoris (alto), Fac ut ardeat cor meum (duet), Sancta mater istud
agas (duet), Fac ut portem Christi mortem (alto), Inflamatus et
accensus (dueto), Quando corpus morietur (duet) & Amen.
De remarcat că ambele lucrări nu se supun canonului specific
timpului, având în viziune mai mult omul decăt divinul...Divină,
poate-i arta sunetului sau a vocii umane! Divin este omul - Fiul
Omului!...mama sa. Asta-i noutatea cu care vine Pergolesi, astai noutatea pe care Dvořák o impune definitiv, sigur, nu întâmplător, pe continentul american, „Te Deum Laudamus”, fiind o
lucrare scrisă în noul spirit, al Lumii Noi, altul decât cel al bătrânului continent. Soliştii lui Dvořák, muzica din Te Deum, anunţă
muzica de spectacol, muzica de scenă în lumea liberă; ...muzica
de cinema, americană. Ultima parte din această lucrare, care
îndreaptă spiritul către apoteoză, apoteoza iubirii dintre oameni,
iubirii faţă de universul omului, cu „Sky”, cu „Moon”, cu „The
Stars in the Sky” face ca această seara de la Filarmonică, partea
a doua, să fie mult mai pe placul melomanilor şi interpreţilor,
orchestrei întregi, corului academic, celor doi solişti: Maria
Petcu Catrina şi Adrian Zamfir; Mihail Ştefănescu - care s-a
pregătit special pentru această primă audiţie - să realizeze un
adevărat spectacol, de amploare, pe măsura celui scris de
Dvořák.

INTERVIUL ANULUI. UN MONAH LA 75 DE ANI

ARHIMANDRITUL DE LA MÂNĂSTIREA BISTRIŢA
(V)
ŞCOALA DE CALIGRAFI ŞI
MINIATURIŞTI
Petre CICHIRDAN: Arta caligrafică şi miniaturistă am descoperit-o în cărţile vechi bisericeşti şi, după părerea mea, cred
că este una dintre primele manifestări artistice culte (cu şcoală
şi ucenicie de atelier) din arta plastică românească. Când
punem desenul la baza acestei artei, şi trebuie să-l punem,
atunci putem spune fără tăgadă că arta plastică românească
apare şi se dezvoltă odată cu aceste caligrafii-miniaturi...
Pentru mine a fost un şoc când am descoperit cartea lui
Gheorghe Popescu-Vâlcea, „Miniatura românească”,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1981, şi am văzut bijuteriile de
acolo! Sunt lucrări care rivalizează cu Barocul sau stilul
Rococo din Europa Luminilor... Când eram copil ne jucam
serios făcând benzi desenate, împodobind cărţi de mână, sculptând în coajă de copac bătrân (plută, pin) coperţi de carte,
chiar şi în coajă de salcâm. Multe au fost reproduse în presa
samizdat a lui Constantin Poenaru, între anii 1965-1970...
Când am venit prima dată la dumneavoastră ştiam de existenţa acestor excepţionale miniaturi înscrise pe cartea bisericească veche. Ştiam preocupările dumneavoastră şi, în munca
mea de căutare, m-am simţit uşurat! Aici la Bistriţa s-au caligrafiat şi împodobit cu miniaturi primele cărţi din Ţara
Românească... Este adevărat? Putem vorbi despre o artă caligrafică şi miniaturistică la Mânăstirea Bistriţa?
Veniamin MICLE: Este adevărat, în şcolile mănăstireşti se
învăţa arta caligrafiei şi a miniaturisticii, necesară copierii şi
împodobirii artistice a manuscriselor. Monahii se străduiau să
realizeze cărţi atractive, cu înfăţişare plăcută, exprimând şi prin
forma exterioară valoarea conţinutului teologic sau de cultură
generală, oferit cititorilor şi slujitorilor cultului divin. Acest
domeniu le cerea adevărata „răbdare călugărească”, fiind practicat numai de cei înzestraţi cu alese calităţi şi gust artistic. Din
această cauză, potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi, activitatea
cultural-artistică era considerată mărturisire a credinţei ortodoxe
sau rugăciune, fiind numită „propovăduire a mâinilor” sau „predică neîncetată”, deci mijloace spre realizarea desăvârşirii şi
dobândirea mântuirii sufletului.
Aţi spus „înzestraţi cu alese calităţi şi gust artistic”!... Este
deja un vocabular specific unui domeniu ce ţine de Istoria
Artelor. În ce consta ucenicia acestor primi artişti?...din plastica
românească?

Caligrafii şi miniaturiştii se formau în jurul monahilor mai
vârstnici, care se desăvârşiseră printr-o practică îndelungată.
Când în jurul unui meşter iscusit se adunau mai mulţi ucenici,
dornici de a învăţa meşteşugul sau arta meşterului, atunci atelierul devenea şcoală; din ea ieşeau renumitele manuscrise, admirate, studiate şi conservate în condiţii tot mai corespunzătoare, şi
astăzi uimind, când tehnica tiparului a sărăcit la maximum
aspectul artistic al cărţii. Între ucenicii şcolii, exista o emulaţie,
întrecându-se în scrierea frumoasă şi împodobirea artistică a
manuscriselor; unii încercau să-l imite pe dascăl, alţii deveneau
creatori, lăsând unicate originale în istoria artelor. În acest mod,
şcolile din mănăstiri au constituit adevărate instituţii de educaţie
estetică. Aici s-au alcătuit minunate manuscrise împodobite cu
miniaturi, frontispicii şi viniete.
Exista vreo legătură între monahii artişti care practicau
caligrafia şi cei care realizau miniatura? Sau, în general, erau
aceiaşi? Între asemenea desene miniaturi, unele, reprezentând
atât de bine natura, altele, realizând adevărate portrete, ne dăm
seama şi putem avansa ideea că avem de a face cu o adevărată
artă, care de multe ori a concurat cu mesajul scrisului!
În general, miniaturistica se practica separat de caligrafie;
scriitorul copia textul, iar miniaturistul împodobea manuscrisul.
O importanţă deosebită se acorda paginii de titlu; literele executate artistic, în culori diferite, erau încadrate de obicei într-un
chenar floral. Apoi, coloriturile se realizau în culori vii, deosebite de cele ale textului; litera majusculă, de format mare, care
deschidea textul, era lucrată cu aleasă artă şi încadrată în motive
florale, uneori susţinută de fiinţe din fauna locală, alteori exotice
sau imaginare. Textele Evangheliilor sunt precedate de icoana
Sfântului Evanghelist, iar cele istorice, de a voievodului, sau a
celui care a comandat scrierea, boier sau egumen, devenind astfel importante documente de portretistică ale epocii respective.
Vedem, că din începuturi a acţionat o severă diviziune a
muncii! Cum aţi arătat şi dumneavoastră, caligraful era caligraf, poate şi cronicar-scriitor, şi desenatorul era desenator. Din
ce perioadă, există dovezi că la Mănăstirea Bistriţa au existat
călugări caligrafi şi miniaturişti?
În cadrul acestei tradiţii artistice, promovată de vechile
mănăstiri ortodoxe, Bistriţa a devenit la puţin timp după construirea ei un mare focar de cultură, asemănătoare în importanţă
Mănăstirii Neamţ, din Moldova. Ca urmare a neobositei munci
cărturăreşti desfăşurată aici, s-au scris frumoase manuscrise, sau împodobit lucrări de caligrafie de o înaltă măiestrie artistică,
s-a format o şcoală de iscusiţi caligrafi. Primele dovezi despre
existenţa unor călugări caligrafi şi miniaturişti, avem de la începutul secolului al XVI-lea. Atunci, la Mănăstirea Bistriţa func-

ţiona o renumită Şcoală de caligrafi şi miniaturişti, în cadrul
căreia au fost create câteva capodopere ale culturii medievale
româneşti.
Aţi descoperit ceva dovezi care să adeverească existenţa
unor caligrafi şi miniaturişti bistriţeni? ...Nişte nume? cu ei
vreau eu să-mi încep proiectata istorie a artelor vâlcene!
Dintre ei, cunoaştem pe monahul Iacob, care aparţine primei
generaţii de călugări cărturari din obştea bistriţeană, care şi-au
desfăşurat activitatea la începutul secolului al XVI-lea.
Cunoscător al limbii slavone, însuşită aici, copiază un
Antologhion, care cuprinde 34 de omilii patristice, rânduite a fi
rostite în perioada Penticostarului; o însemnare atestă că este a
„Mănăstirii numite Bistriţa” şi „s-a trudit, Iacob monahul”. La
16 august 1506, apare Stepan, scriitor şi redactor de documente.
El scrie un act prin care fraţii Craioveşti cumpără o livadă şi o
donează Mănăstirii. La sfârşitul documentului, citim: „Şi eu,
mult păcătosul numit Stepan, am alcătuit aceasta şi am scris în
Mănăstirea Bistriţa, august 16, în anul 7014”; faptul că se
numeşte pe sine „mult păcătosul”, unii cercetători îl consideră
monah din obştea bistriţeană. În al doilea deceniu al secolului al
XVI-lea, în Mănăstirea Bistriţa scria documente copistul Stan,
atestat la 23 iulie 1514, în hrisovul prin care Neagoe Basarab
întăreşte logofătului Teodor şi banului Stanciu stăpânire peste o
jumătate din satul Costeşti. Cel mai cunoscut reprezentant al
activităţii bistriţene din epocă este grămăticul Dragomir; el
copiază atât cărţi de cult, cât şi de cultură şi înţelepciune populară. Primul manuscris, din anul 1518, este intitulat Albina;
scrierea cuprinde o culegere de povestiri morale şi filozoficoreligioase, alcătuită de călugărul Tomaso Gozzadini în secolul al
XIII-lea şi tipărită la Veneţia, în anul 1474. Caligraful precizează
că: „S-a scris această carte, ce se numeşte Albina, în Mănăstirea
Bistriţa, în zilele prea piosului şi de Hristos iubitorului Io
Neagoe marele voievod, fiul marelui vornic Pârvu, în anul 7027;
s-a săvârşit în luna noiembrie, în 23 de zile. A scris mâna mult
păcătosului şi nevrednicului, sluga cea mai mică a domnului
meu jupan Preda, grămăticul Dragomir”. La 26 octombrie 1519,
caligraful Dragomir termină un Apostol, „în scaunul Craiovei”,
copiat din porunca aceluiaşi mare jupan Preda; autorul precizează că „această carte, numită Praxiu, a dat-o jupan Preda la sfânta
Mănăstire Bistriţa”. Contemporan cu grămăticul Dragomir,
întâlnim pe scriitorul Dieniş; din activitatea sa, cunoaştem începutul unui Minei pe luna ianuarie, însă nu reuşeşte să ducă
munca până la sfârşit; ea va fi terminată de grămăticul
Dragomir, în anul 1521. Un autograf adevereşte că: „S-a scris
această însemnare în sfânta Mănăstire Bistriţa, …în anul 7029”.
De asemenea, se precizează că: „Dieniş a început, eu mult păcătosul Dragomir am sfârşit”. Apelativul „mult păcătosul”, adoptat
mai ales de călugări din cauza smereniei lor, ne îndeamnă să cre-
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dem că scriitorul făcea parte din obştea monahală de la Bistriţa.
În anul 1531, activa diaconul Teofil, călugăr cărturar; din opera
sa, se păstrează Psaltirea şi noţiuni tipiconale. Paternitatea lucrării o autentifică însuşi autorul care notează: „Eu, ierodiaconul
Teofil, am scris această carte la Bistriţa... care se află la poalele
Muntelui numit Păpuşa, unde este truda şi ctitoria banilor, cu
binecuvântarea egumenului Misail şi cu porunca ierodiaconului
Teodor eclesiarhul sfintei Mănăstiri, în anul 7039, în zilele lui Io
Vlad voievod, fiul fostului Vlad voievod cel Tânăr”.
Cunoaşteţi unele exemplare de mare valoare, care să fie realizări ale caligrafilor şi miniaturiştilor din Şcoala bistriţeană?
Da, cunoaştem. Dintre ele, reprezentativ este
Tetraevanghelul postelnicului Marcea, care a fost donat
Mănăstirii Bistriţa, în anul 1519, de postelnicul Marcea.
Tetraevanghelul este considerat una dintre cele mai frumoase
scrieri din Oltenia, realizată artistic, atât caligrafic cât şi decorativ, cu litere negre majuscule de 7 mm înălţime. Frontispiciile şi
iniţialele Evangheliilor sunt admirabil desenate cu aur şi culori,
producând impresia unei creaţii artistice desăvârşite. Descoperit
în fondul de manuscrise de la Bistriţa, Alexandru Odobescu îl
descrie astfel: „Frontispiciile de la începutul fiecărei Evanghelii
sunt compuse din graţioasa încrucişare şi din ingenioasa împletire a unor linii fine colorate carmin, verde, cinabru şi albastru,
brodate de un firicel de aur; figurile rotunde, eliptice, pătrate se
combină cu o simetrică măiestrie, într-acea scânteietoare împestriţare de culori vii, ce se îmbină cu o minunată armonie; marginile rotunjite sau festonate ale grupului sunt semănate cu steluţe
de felurite culori; iar din capătul de sus şi din colţuri se desprind
nişte graţioase figuri de palmete, de aplustre şi de acante. Acest
tot, desenat cu o pensulă uşoară şi delicată, produce efectul plăcut al unei reţele transparente de aur şi de culori vii. Iniţialele
reproduc în proporţii mâi restrânse, dar nu mai puţin graţioase,
aceste forme variate şi agreabile”, iar Barbu Theodorescu afirma
că, „în loc să se continue arta caligrafică a lui Nicodim şi centrul
de cultură de la Tismana, Bistriţa se aşază pe linia culturală începută de Gavriil Uric, vestitul caligraf de la Neamţ, din timpul
domniei lui Alexandru cel Bun. Evangheliarul lui Nicodim din
1405 nu are nici o legătură artistică cu Tetraevanghelul lui
Marcea”. Altă operă vestită de caligrafie şi miniaturistică este
Evangheliarul egumenului Misail; început în deceniul al patrulea din secolul al XVI-lea în Mănăstirea Bistriţa, Evangheliarul
a fost terminat la Muntele Athos, întrucât meşterul care l-a început a murit, cum adevereşte egumenul bistriţean. Asemănarea cu
privire la volum, materiale, litere şi caligrafie dovedesc că
Evangheliarul îşi are originea tot în Şcoala de la Bistriţa. Totuşi,
se constată şi o diferenţiere: formele sunt mai greoaie şi mai apăsate, liniile nu au fineţea celui anterior, reducându-se mai ales la
cele drepte, probabil rezultat al timpului sau al talentului inegal
al caligrafilor. După ce monahul athonit Mardarie termină lucrarea, egumenul Misail precizează în Postfaţă că, „iarăşi s-a adus
aici în Mănăstire; am aşezat aurul şi cu diferite culori am săvârşit-o şi am împodobit-o”. Deci, se crede că mănăstirea nu mai
dispunea de caligrafi, dar avea miniaturişti pentru împodobirea
manuscriselor, însă nu erau la înălţimea celor din deceniile anterioare, fie din cauza bătrâneţilor, fie a lipsei de experienţă.
Miniaturile se caracterizează printr-un colorit mai puţin variat,
redus la verde, civit şi aur. Figurile sunt conturate cu linii drepte,
iar unele chipuri de păsări fantastice se unesc cu ornamentele
împrumutate de la plante. Tot din Şcoala bistriţeană există un
Tetraevanghel, deşi foarte degradat de timp şi de umezeala din
Peşteră, unde a fost ascuns pentru a-l salva. Din el, se păstrează
câteva fragmente de pagini miniate cu scene din Sfintele
Evanghelii. Cea mai bine conservată este ilustraţia care reprezintă Chemarea lui Petru şi Andrei de către Hristos. Alexandru
Odobescu o descrie astfel: „Un cadru colorat roşu cu borduri
negre încinge desenul executat pe câmp de poleială aurită. De o
parte Hristos, de pe o stâncă, întinde mâna către apostolii Săi,
care din barca lor au aruncat în valurile rotunjite ale mării o
plasă sau coş în care se zăresc câţiva peşti roşiori”. Se pare că
manuscrisul a avut peste 25 de ilustraţii, asemănătoare celei prezentate mai sus, sau reprezentând pe Sfinţii Evanghelişti, dar
condiţiile de păstrare necorespunzătoare le-au degradat, încât nu
se mai păstrează decât numai puţine fragmente.
Am văzut că aceste produse artistice aparţin secolului al
XVI-lea; dar, din secolul următor, mai există ceva dovezi asemănătoare? Care sunt cei mai cunoscuţi caligrafi din secolul al
XVII-lea?
Şcoala de caligrafi şi miniaturişti de la Bistriţa cunoaşte o
nouă perioadă de înflorire în prima jumătate a secolului al XVIIlea, datorită egumenului Teofil ieromonahul, considerat de
Nicolae Iorga „patronul caligrafilor”. La începutul secolului,
activa aici copistul Ştefan, originar din satul Râmeşti din apropierea Bistriţei. De la el, se păstrează în biserica Bolniţei urmă-

toarea însemnare din anul 1614: „A scris diaconul Ştefan în zilele lui Radu voievod, în anul 7132”. Ales egumen al Mănăstirii
Tismana, apoi mitropolit, militează pentru introducerea limbii
române în slujbele bisericeşti. Talentul artistic şi gustul estetic al
mitropolitului sunt evidenţiate în renumitul manuscris intitulat:
Slujebnicul mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei; deşi nu face
nici o referinţă la numele caligrafului miniaturist, meritul apariţiei aparţine mitropolitului, care suportă cheltuielile şi poartă
întreaga grijă a redactării. În anul 1617, este menţionat monahul
Mardarie, care copiază caligrafic o Psaltire, ornamentând-o cu
vulturi şi coroane în mai multe culori, iar iniţialele, lucrate artistic. Un manuscris, ce cuprinde Cronica universală a ieromonahului Mihail Moxa, a fost copiat de un caligraf iscusit, cu cerneală neagră, cu litere semiunciale mari, îngrijite, chiar frumoase; el are şi un ornament reprezentând o vinietă lucrată artistic,
formată din trei cercuri încadrate şi intercalate cu împletituri,
executate în roşu, având deasupra la mijloc monograma „IS.
HS.”. Apoi urmează un Miscelaneu religios, datând din prima
jumătate a secolului al XVII-lea; manuscrisul este opera unui
caligraf care denotă calităţi artistice superioare: textul transcris
cu litere semiunciale, la care s-a folosit cerneală neagră şi rădăcinile; titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu; are numeroase iniţiale ornate şi un frontispiciu colorat. Deosebit de important este
manuscrisul ce cuprinde Pravila tradusă de ieromonahul Mihail
Moxa; autograf al autorului, denotă un scris îngrijit, cu litere
mici şi ascuţite; textul cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele
cu roşu, având şi un frontispiciu în peniţă. Contemporan cu ieromonahul Mihail Moxa era şi ierodiaconul Pahomie, menţionat la
18 mai 1635, care scrie un document pentru Mănăstirea Cozia;
la finele actului, se precizează că: „A scris Pahomie ierodiacon
de la Mănăstirea Bistriţa”. O personalitate marcantă a monarhismului românesc a fost arhimandritul Ştefan. De formaţie coziană, ajunge mare eclesiarh la Mitropolia din Bucureşti, apoi egumen al Mănăstirii Bistriţa. În cele patru decenii cât a condus
Mănăstirea, deşi s-a impus printr-o vastă activitate gospodărească, totuşi acordă o mare importanţă şi culturii, sprijinind pe
monahii caligrafi. Calităţile sale artistice sunt cunoscute din cele
două Cazanii, scrise în tinereţe. Din perioada bistriţeană, se păstrează un manuscris, copiat în 1697, iar altul de la începutul
secolului al XVIII-lea, la care mai colaborează unii copişti; pe o
filă, se păstrează autograful: „Ştefan ieromonah”.
Ce ne puteţi spune despre Şcoala de caligrafi din secolul al
XVIII-lea?
Cei care manifestau talent, deprindeau arta caligrafică la vârsta copilăriei, motiv pentru care li se atribuia apelativul de „copilul”. Sunt numeroase asemenea cazuri; ei lucrau sub directa
îndrumare a egumenilor, care le asigurau materialele necesare
scrisului: hârtie, peniţe, cerneluri colorate etc. La Bistriţa, întâlnim pe Stroe „copilul”; în anul 1700, copiază un voluminos
Miscelaneu, din Postfaţa căruia rezultă că opera a fost „poruncită” de „părintele egumen Ştefan, ieromonah ot Bistriţa”, care a
suportat şi „toată cheltuiala”. Călugărit, Stroe devine Serafim
ieromonahul, fiind numit eclesiarh al Mănăstirii. El şi-a continuat activitatea caligrafică, fiind cunoscute două manuscrise;
primul, un Miscelaneu, are conţinut religios şi laic. Copistul
cunoştea şi limba slavonă, redând texte paralele slavo-române,
iar la finele lucrării, un autograf adevereşte: „Pis ruca
Serafimova”, adică: „Scris de mâna lui Serafim”; al doilea
manuscris, tot un Miscelaneu, păstrează semnătura autorului:
„Smeritul între ieromonahi, chir Serafim, eclesiarh ot Bistriţa”.
Alt cărturar, format în Şcoala arhimandritului Ştefan, este ieromonahul Ilarion, prezent aproape două decenii în mişcarea culturală de la Bistriţa. Originar din satul Bodeşti, intră în
Mănăstire unde este menţionat în anul 1736 între ieromonahi;
cea mai mare parte a timpului a consacrat-o scrisului şi traducerilor, fiind un bun cunoscător al limbii slavone. Începutul activităţii sale îl atestă un manuscris din anul 1736, care cuprinde
Minunile Maicii Domnului, iar ultimul datează din 1750-1751.
Din numeroasele sale manuscrise, şapte s-au păstrat până în vremea noastră. Pentru scrierea textului, el folosea cerneală neagră;
titlurile, iniţialele, iar la unele manuscrise, colontitlurile şi trimiterile marginale, sunt cu roşu. La începutul activităţii sale, în
tinereţe, ieromonahul Ilarion lucrează numeroase frontispicii în
culori, iar spre sfârşitul carierii, în peniţă. Contemporan cu ieromonahul Ilarion, era şi ieroschimonahul Macarie; preot văduv,
prin decesul soţiei, intră în Mănăstirea Bistriţa. După călugărire,
s-a retras în Peştera Sfântului Grigorie, unde restaurează biserica
„Sfinţii Arhangheli”, în 1737. Dintre lucrările sale, se păstrează
un Octoih pe care, în anul 1740, se hotărăşte să-l doneze bisericii
parohiale din Vărateci, cătun din apropierea Mănăstirii, dar cu
următoarea condiţie: „Dacă va fi ucenicul meu, popa Constandin
la aceea biserică, va fi şi cartea, iar de nu, cartea va fi a lui. Leat
7248, iulie 30. M(acarie) ieroschimonahul ot P(eştera) B(istriţei)”.
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Se poate vorbi despre un apogeu al Şcolii de caligrafi de la
Bistriţa?
Şcoala de caligrafi şi miniaturişti de la Mănăstirea Bistriţa
atinge apogeul spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, datorită ilustrului eclesiarh Dionisie ieromonahul, stabilit aici pentru o
perioadă de un deceniu. Recunoscut ca pictor şi miniaturist, caligraf de elită şi dascăl iscusit, desfăşoară o vastă activitate, formând numeroşi ucenici. El a fost un caligraf pasionat de meşteşugul său. Slovele hrisoavelor, traduse din slavonă şi caligrafiate
în româneşte, sunt împodobite cu multă măiestrie, folosind tuş
negru şi chinovar; apoi le adăuga desene executate în peniţă,
reprezentând scene din viaţă, stema ţării, mănăstiri, biserici,
schituri, flori şi alte ornamente viu colorate. Scrierea sa este de
o „fineţe rar întâlnită. Literele întrec în precizie tiparul. Ceva
mai mult, tiparul nu se poate compara cu limpezimea, claritatea
şi silueta literelor lui Dionisie. Scrisul său, când imită tiparul,
întruchipează o eleganţă neîntrecută”, afirmă pr. Dumitru
Bălaşa. La redactarea textului, ieromonahul Dionisie foloseşte
cerneală vegetală, de obicei neagră şi roşie; cea din urmă o aplică la transcrierea titlurilor, pe care le încadra în frontispicii colorate policrom, cu elemente împrumutate din regnul animal, ca
şerpi şi dragoni, de inspiraţie bizantină. De asemenea, erau scrise cu roşu notiţele şi anumite explicaţii referitoare la unele personaje menţionate mai ales în pomelnice. Un loc important în
manuscrisele caligrafului Dionisie ieromonahul ocupă partea
decorativă, adesea încredinţată ucenicilor săi, ca monahul
Partenie bistriţeanul, Manea zugravul, logofătul Răducanu
Poenarul şi Grigorie pictorul.
Se cunosc unele opere specifice realizate de miniaturistul
Dionisie Eclesiarhul? Opere din care să se observe că depăşea
cadrul strict, literar-religios, al cărţii?
Reprezentative între ilustraţiile lui Dionisie sunt trei acuarele
reprezentând Schitul Păpuşa, Schitul Sfântul Grigorie şi
Muntele Bucegi, dintre carele, primele două apar în Condica
Mănăstirii Bistriţa din anul 1796. Executate în peniţă şi acuarelă,
se încadrează în stilul grafiei naive, lipsite de perspectivă, urmărind în esenţă redarea ideii. Astfel, în ilustraţia Schitul Peştera,
apare chilia pustnicului, bisericuţa Sfinţii Arhangheli, scripetele
cu găleata pentru apă, treptele săpate în stâncă, iar şerpii şi păsările oferă peisajului un aspect de inspiraţie bizantină. O temă
specifică, abordată de miniaturistul Dionisie ieromonahul, este
scena care ilustrează Prezentarea Condicii, act îndeplinit de egumenul mănăstirii sau al schitului în faţa Sfântului patron sau al
voievodului ctitor; ea apare pe ultima foaie, lăsată anume în
acest scop, după transcrierea hrisoavelor. În cele trei volume al
Condicii bistriţene, apare aproape identic profilul bisericii mari
în registrul superior, iar în cel inferior, egumenul îngenuncheat
oferind Condica Sfântului Grigorie Decapolitul, ocrotitorul
Mănăstirii. Scena din volumul I, terminat în anul 1796, reprezintă pe egumenul Nectarie arhimandritul prezentând Condica
Sfântului Grigorie care, înveşmântat în odăjdii preoţeşti, îl binecuvântează; în registrul de sus biserica mare. Întreaga compoziţie este încadrată într-un luxuriant decor natural, predominat de
culoarea verde, specifică locului.
Renumitul caligraf şi miniaturist Dionisie Eclesiarhul a format şi ucenici?
Între anii 1795-1807, când s-a aflat în Mănăstirea Bistriţa,
ieromonahul Dionisie scrie, pe lângă cele trei volume ale
Condicii, şi Pomelnicul Mănăstirii şi cele ale schiturilor subordonate: Păpuşa şi Peri; dar, mai important este că, în jurul său
activează o serie de caligrafi şi miniaturişti, unii făcând ucenicie,
dintre care se remarcă ieromonahul Grigorie, preotul Nicolae,
ieromonahul Ioachim Bărbătescu, schimonahul Paisie, monahii
Partenie, Pahomie şi Teodosie. Ieromonahul Grigorie scrie
Pomelnicul Mănăstirii Tismana, în anul 1798, din porunca arhimandritului Ştefan, fost egumen la Bistriţa şi Tismana, care
suportă întreaga cheltuială, iar caligraful mărturiseşte că l-a scris
aici la Bistriţa. Textul este redactat cu cerneală neagră, roşie,
rădăcinie şi violetă, iar frontispiciile în peniţă. Caligraful
Nicolae preotul scria textul manuscriselor cu cerneală neagră şi
rădăcinie, iar titlurile, iniţialele şi noţiunile tipiconale, cu roşu.
Un manuscris din 1798 poartă autograful autorului, care adevereşte că: „Am scris eu, popa Nicolae, fiind în sfânta Mănăstire
Bistriţa”; are înfăţişat în peniţă pe Sfântul Ioan Damaschin, şi
mai multe frontispicii, tot în peniţă. Ieromonahul Ioachim, fost
grămătic şi preot în Bărbăteşti, copiază în 1766 un manuscris,
imitând tehnica folosită de caligrafii şi miniaturiştii contemporani. Textul este scris cu cerneală neagră şi rădăcinie, iar unele
titluri şi iniţiale, cu roşu; lucrează frontispicii în peniţă şi unele
iniţiale ornate. Metoda o va aplica şi după ce intră în mănăstire,
realizând desene în laviu, sau miniaturi reprezentând pe Sfântul
Grigorie Decapolitul, pe Maica Domnului şi altele.
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În secolul al XIX-lea, cine mai activa în cadrul Şcolii de caligrafie şi miniaturistică din Mănăstirea Bistriţa?
În prima jumătate a secolului al XIX-lea activează la
Mănăstirea Bistriţa un renumit grup de monahi, caligrafi şi
miniaturişti, formaţi de marele maestru ieromonahul Dionisie
Eclesiarhul. Dintre ei, menţionăm pe caligraful şi miniaturistul
Partenie monahul, care copiază în anul 1832 un Manuscris de
literatură monahală, folosind cerneală neagră şi rădăcinie pentru text, iar pentru titluri, iniţiale şi îndrumările tipiconale, roşie;
are un frontispiciu colorat şi miniaturi lucrate artistic. De asemenea, la manuscrisul care cuprinde Paraclisul, caligrafiat în 1833,
foloseşte aceeaşi tehnică, realizând o miniatură ce reprezintă pe
Sfântul Grigorie Decapolitul şi un frontispiciu colorat. Alt caligraf şi miniaturist este monahul Pahomie, care scrie în 1832
Pomelnicul bisericii din Cacova, folosind cerneală neagră, iar
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pentru titluri şi iniţiale, roşie, având numeroase miniaturi şi frontispicii, în culori, realizate personal; în 1834 scrie Pomelnicul
bisericii din Costeşti, potrivit autografului. „Şi s-a scris acest
dumnezeiesc Pomelnic de mult păcătosul şi nevrednicul numirii
călugăriei Pahomie monah din sfânta Mănăstire Bistriţa”. El
imită frumoasa caligrafie a ieromonahului Dionisie, folosind
pentru text cerneală neagră şi albastră, iar pentru titluri şi iniţiale, roşie; are şi unele frontispicii colorate. Manuscrisul este
bogat ilustrat de fratele Gheorghe, zugrav şi cântăreţ la
Mănăstirea Bistriţa. Apoi, avem pe monahul Teodosie, specialist în muzica bisericească şi caligraf, care era „psaltis la leatul
1833”, în Mănăstirea Bistriţa; el scrie o Psaltichie românească
şi grecească, după cei mai renumiţi compozitori. Pentru text,
autorul foloseşte cerneală neagră, iar pentru titluri, iniţiale şi
explicaţiile muzicale, roşie. Manuscrisul este bogat ilustrat,
având numeroase frontispicii colorate, iniţiale ornate şi viniete
lucrate artistic.

Când îşi încetează activitatea Şcoala de caligrafi şi miniaturişti de la Mănăstirea Bistriţa?
Şcoala de caligrafi şi miniaturişti de la Mănăstirea Bistriţa,
care a durat peste trei sute de ani, îşi încetează activitatea în
secolul al XIX-lea, ultimul ei reprezentant fiind schimonahul
Paisie care, în anul 1836, scrie un Miscelaneu de literatură
monahală. Caligraf iscusit şi miniaturist de seamă, lucrează în
stilul contemporanilor săi. Textul operei este scris cu cerneală
neagră, iar titlurile, colontitlurile, iniţialele şi îndrumările, cu
roşie; iniţialele sunt ornate, având şi două miniaturi reprezentând pe Sfântul Grigorie Decapolitul şi un înger; iar un alt
manuscris, copiat prin anii 1837-1838, după aceeaşi metodă,
autorul îl ilustrează bogat cu miniaturi inspirate din viaţa monahală.

ALEXANDRU TRIFU: „PLEURER-RIRE-DIRE”
A

rtist al semnului, al liniei în plan şi în realitatea înconjurătoare, al mesajului de atâtea ori ludic-esenţialcuvântul, participând şi el la această odisee a exprimării grafice
menite să stârnească: plânsul sau râsul, sau glasul-spunerea de
toate...involuntare, acţiune a subconştientului.
Pictura, dar mai ales desenul ei este o acţiune mai degrabă de
atitudine, decât una estetică, linia curgând sau dăruindu-se
mesajului-singura şi singurul care poate să curgă la deal şi la
vale-conform comenzii-venită din stradă sau din înalt-conform
conştientului în contra sens cu subconştientul; şi, evidenţiinduse în spaţiul infantilului-ludicului-copilăriilor apuse, dar, revigorate ca atitudine onirică în prezent.
Referitor la profilul artistic şi filosofic-de ce nu şi politic-al
subiectului nostru, desenul lui Alexandru Trifu, amintim şi articolul „Arta şi decadenţa ei.Preapocalipsa secolului XX” apărut
în cotidianul „Info Puls”, Râmnicu Vâlcea, 2005, şi tipărit în
volumul „Interferenţa Artelor. Critice. Arta Plastică”, Ed. Intol
Press, 2011, Râmnicu Vâlcea, şi în PDF pe „Cultura Ars Mundi”
on line...Iată, de când îl cunoaştem pe Alexandru Trufu, pictor
român plecat din ţară în 1980 şi stabilit în Geneva, unde, practic
s-a naturalizat.
Interesul nostru pentru acest artist plastic a crescut când am
primit cartea de faţă, cu titlul de mai sus, şi în care am văzut că
în 2007 Alexandru Trifu a fost prezent la Siberfest 2007 (Sibiu,
capitală culturală europeană), ca autor de imagine în filmul
„Homo ludens” pe muzica lui Horaţiu Rădulescu...Filmul s-a
derulat pe ecranul imensei săli mobile care a tronat în centrul
Sibiului, şi partea muzicală (Horaţiu Rădulescu) a fost interpretată de Formaţia „Hyperion” condusă de Iancu Dumitrescu şi
Ana Maria Avram...Am fost în sală la acel concert! Nu întâmplător povestim aceste lucruri, dar, oamenii de cultură vâlceni şi nu
numai-prea anacronici-trebuie să vadă că în lume, nu înseamnă
„risipire” preocupările oamenilor de talent în mai multe direcţii
artistice şi ştiinţifice, muzica spectrală a lui Horaţiu Rădulescu,
ca şi a celor doi compozitori şi dirijori ai Hyperionului-care sunt
şi matematicieni, şi ciberneticieni, făcând o bună propagandă
acestor noi realităţi, interferenţa dintre ştiinţă şi artă! Imaginea
şi muzica, sensul ei socratic-dodecafonic s-au întâlnit în mod
fericit la Sibiu, în 2007, în timp ce noii şi vechii propagandişti
culturali şi politici, da-chiar aşa, se agitau în a influenţa publicul
şi a îngenunchia, a decapita, prin dezinformare, aceste noi formule artistice (să citească domniile lor „Informatica mirabilis”,
Ed Dacia, 1982, Cluj Napoca, sau „Carmine”, Petre Cichirdan,
Ed. Intol Press, 2008-în PDF pe „Cultura Ars Mundi” on linemai ales partea de „Explicaţii” cu realizări din 1977...).

răufăcătorilor, cretinilor, inteligenţilor, anonimilor, celor care mau iubit, celor care m-au dispreţuit. În sfârşit, sunt un produs al
memoriei şi trebuie să am grijă fiindcă memoria este un lucru
fragil, adesea un lucru destul de primejdios. Cu tot acest bagaj
acumulat am încercat să-mi îndrept privirea şi spiritul către divinitate, către natură, mamă a tuturor lucrurilor, pentru a trece
prin această lume, pentru a-mi găsi sensul vieţii, adevărul. După
părerea mea aceasta este adevărata frumuseţe: arta, munca permanentă în descoperirea misterului, Creaţiei. Această stare îmi
dă libertate, libertatea spiritului debarasat de materialism, de
egoism, de individualism, de comunitarism şi de mesianismul
abject. Această libertate care netezeşte drumul către civilizaţie,
către supravieţuire. Este alegerea mea”. (Op.cit. „Il faut croire...”-în loc de prefaţă)

Cartea, album de artă a domnului Trifu, „Pleurer-Rire-Dire”
apărută la Geneva în 2009, în limbile franceză şi engleză, în
serie limitată şi semnată, o sută de exemplare-din care noi am
primit din partea autorului exemplarul cu numărul nouăzeci şi
şapte!...pentru care îi mulţumim, a primit sprijin financiar de la
Fundaţia Hans Wilsdorf (Rolex) a Museului de Artă şi de Istorie
din Geneva, Elveţia, Fondul obiecte preţioase. A fost tipărită
(spunem noi în condiţii de lux) la Geneva în sistem „flash copy
Dorsaz” în concepţia lui Alexandru Trifu şi Monique Bernaz.
Fotografiile sunt executate de Monique Bernaz
(www.bernaz.net). Traducerea: Raluca Droahna.
Cartea este o selecţie de desene executate de Alexandru Trifu
în 2005 şi 2008, pe hârtie, în cerneală, şi, în cerneală şi acuarelă,
în total şaptezeci de desene. Autorul dedică această carte memoriei mamei sale, Rhea Silvia Trifu.

„Desenul cunoaşte o adevărată renaştere, se manifestă ca
parte integrantă în orice manifestare a artei contemporane (linia
este din nou la modă-că doar ea a fost la începutul lumii şi nu
cuvântul n.n) în Elveţia şi aiurea, caracteristica, nemaifind una
tradiţională a trăsăturii (în cazul portretului n.n), a conturului (în
permanenţă transfigurat n.n), ...a suportului de hârtie (se poate
desena pe orice şi cu orice n.n). El trebuie să ofere încredere,
confruntare cu certitudinea; desenul este mărturisire, rămânând
gestul artistic esenţial. (...) Rămâne o scriere mereu modernă.
Desenul este (probitatea - în limba franceză) baza artei (a spus
Ingres) (...). Alexandru Trifu desenează de mai bine de treizeci
de ani, munca sa grafică stabilind un permanent dialog între spirit, mână, tehnici şi diversele suporturi. Artistul afirmă că este
curios dacă unealta de lucru (pensulă, peniţă n.n) urmăreşe gândul său, construind forme aproape inconştient, pline de mister.
Astfel desenul, se ştie de multă vreme, este o operaţie eminamente mentală şi psihică, mai mult decât vizuală. Pare, de asemenea, că originea desenului, din care artiştii preistorici au
făcut o poveste exemplară a fost un act al nevizibilităţii (întune-

„Munca mea reprezintă metamorfozele în imagini, din
memorie, a părinţilor mei, a strămoşilor, a unui popor. Este
rezultatul, de asemenea, a contribuţiei prietenilor, duşmanilor,

ricului n.n)...O tânără corintiană, fiica olarului Dibutade din
Sicyone, înainte de a fi despărţită de iubitul său, a observat pe un
perete umbra tânărului om desenată de la lumina unei lămpi. A
avut ideea trasării conturului şi i-a făcut portretul ( Arta lumii
vechi, Istoria naturală-Cartea XXXV)....Istoria miturilor, ca şi
filosofia, teologia, se regăseşte în literatura care de regulă prezintă acest paradox al viziunii în care invizibilul, întunericul,
precede iluminarea!...fapt care relevă adevărata viziune. Actul
desenării, pentru cei mai mulţi artişti, presupune renunţarea la
imaginea optică, cum şi ochiul se detaşează de corp pentru a
migra spre regiuni mai intime şi secrete. Desenul are, deci, privilegiul de-a lumina zonele obscure ale conştiinţei şi memoriei...Spunea Baudelaire, şi avea dreptate, corect-adevărat este
desenul a cărui imagine se află în minte şi nu cel executat după
natură! ...De la astfel de puncte de vedere începe desenul lui
Alexandru Trifu, să se manifeste, opera sa grafică articulându-se
pe trei mari cicluri tematice, formând o trilogie: primul, convingerile ancestrale, aducând un omagiu filosofului şi romancierului român, Mircea Eliade; al doilea-Elogiu nebuniei-o revizuire
a noţiunii de toleranţă atât de dragă umanistului Erasmus din
Rotterdam-autorul Elogiu nebuniei; al treilea, în sfârşit, evocă
pe Johan Huizinga, care, în opera sa Homo ludens studiază
jocul în cultura europeană, esenţializând omul în dimensiunile
sale: conştiinţă, religie şi muncă! (...) Alexandru Trifu ne pune în
faţa ochilor personaje, animale, obiecte incluzând tonalitatea
unei culori. Ne descrie gesturi umane apărute de nicăieri, atemporale, şi care frizează ironia, cruzimea, sarcasmul, tandreţea,
amorul şi umorul... (Op. cit. pag. 1, „Dessin de Alexandru
Trifu”, de Francoise-Helen Brou)
Revenind la albumul de desene a lui Alexandru Trifu, mai
adăugăm şi noi, că, privind desenele, dar şi înspre titlul cărţii
constatăm legătura dintre conţinut şi formă!...Plângem
(Pleurer)! Uneori ne vine să plângem observând condiţia precară
a omului cu visurile sale puerile, visate cu ochii deschişi, concurate de imaginile onirice ale nopţii, şi care dispar odată cu apariţia zorilor! doar visurile din timpul zilei ne provoacă lacrimile,
ele, sfârşindu-se către miezul nopţii şi producând himere...Dar
iarăşi zi, şi râdem (Rire), nu că după plâns vine râs, ci fiindcă ilarul este afişat peste tot, forţat, şi râsul aduce sănătate-dacă nu
este prea mult! Oricum, râdem fiindcă râsul e-n noi, ne cutremurăm de râs, râdem până ne dau lacrimile, numindu-le...lacrimi de
fericire! Râdem, din păcate, de tot ce e de râs în noi, râdem de
defectele altora! ...dar au avut o soartă mai vitregă ca a noastră.
Şi ce facem când nici nu râdem , nici nu plângem?...atunci vorbim, comunicăm, aşa cum fac şi desenele lui Alexandru Trifu,
care ne dau mesaje, şi de râs, şi de plâns, linii frânte şi curbe discontinue şi cu continuitate, fără centre de greutate, nici de gravitaţie, reuşind să spună ceva...şi mai mult, să vorbească!
Alexandru Trifu s-a născut în 22 iulie 1942 la Bucureşti. Este
absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”,
1966. Cercetător la Institutul de Etnografie şi Folclor din
Bucureşti. Profesor de desen în mai multe şcoli din Bucureşti.
Este cuprins în dicţionarul Artişti Români Contemporani, Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1976 scris de Octavian Barbosa.
Actualmente trăieşte la Geneva, între 1998 şi 2006 funcţionând
ca restaurator de pictură murală la Geneva şi Lausane. Are naţionalitatea română şi elveţiană. Din 1982 şi până în prezent a avut
numeroase expoziţii personale şi de grup la Geneva, Paris,
Chambery-Franţa, Zurich, Quebec-Canada, VilleurbanneFranţa, Lyon...Preşedinte al Societăţii Pictorilor şi Sculptorilor şi
Arhitecţilor Elveţieni din Cantonul Geneva - VISARTE-19981999.
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ÎNTRETIMPUL, SPAŢIUL TEMPORAL AL
INCERTITUDINII ŞI IMPOSTURII
Mihai SPORIŞ

Î

ntre momentul acţiunii şi cel al reacţiunii, dacă ne referim
la unul dintre principiile mecanicii clasice fundamentat de
Isac Newton, este un inter-val al răspunsului. În orice sistem
închis, viu, sisteme cu reacţie inversă, acest mecanism al
răspunsului funcţionează cu rol de reglaj permanent pentru conformare, adaptare, ori menţinere în rigorile prescrise ale vieţii.
Acest între-timp pentru un sistem social, cum este societatea
omenească, ar putea să ne spună cum arată lumea la un moment
dat. Pentru o ţară mecanismul de funcţionare este statul. Un
aparat energo-informaţional, cu trei puteri instituite prin…
Constituţie, acţionează, aparent independent, ca tandemuri de
impuls-reacţie să ţină în viaţă, în mod reglementat, societatea
oamenilor.
Întretimpul care ne interesează aici este acela dintre două
stări, aparent aşezate, pentru că la modul absolut totu-i mişcare.
Întretimpul ar fi un timp al tranziţiei de la un fel al manifestării
organismului, aparent stabil, către o manifestare radical
schimbată, şi aceasta stabilă. Între starea de libertate, de pildă, şi
cea a închisorii ar fi timpul-întretimp al… prezumţiei de
nevinovăţie în care se defineşte viitoarea stare, de către una din
puterile statului. Între economia centralizată şi riguros
planificată, de stat şi cea a producătorilor individuali, ca regulă
generală este timpul-întretimp al privatizării. Între robia
faraonilor şi libertatea în pământul făgăduinţei a fost timpulîntretimp al exodului prin deşert. Acest întretimp biblic a durat
vreo 40 de ani, semn că întretimpul popoarelor în căutarea altei
stabilităţi durează cel puţin trei generaţii. Dispariţia industriei
româneşti, în fapt a economiei a durat peste 20 de ani, pentru că
prezumţia de corectitudine asupra privatizării a fost complice de
generoasă, din partea tuturor puterilor statului. Trecerea de la
democraţia politică, pluralistă, la partidul unic s-a făcut prin …
paloşul sovietic aproape imediat, dar aşezarea stabilă a societăţii
româneşti a trebuit să îndure şi întretimpul altor desfiinţări pentru întronarea altor reguli: închisorile politice, colectivizarea,

industrializarea forţată, ateismul etc. Apoi trecerea înapoi spre
capitalism s-a produs la fel de nepregătit şi şocant.
O mămăligă care nu voia să facă explozie s-a făcut fărâme în
1989 şi a fost înghiţită bucată cu bucată, dar şi firimitură cu
firimitură de „băieţii deştepţi” în cunoştinţă de cauză cu
explozivul şi detonarea şi mai ales cu urmările festinului tuturor
corbilor… „de bine”, în deşertul creat. S-au reinstaurat legile
necesare şi s-au adăugat altele noi, după interes. Aceleaşi
instanţe împărţeau dreptatea. S-a oficializat prezumţia de
nevinovăţie chiar şi asupra hoţului prins cu… raţa în gură.
Întretimpul a fost mărit pentru ca pedeapsa să poată fi prescrisă
după amânări şi proceduri cronofage în care o putere smintită săşi poată face mendrele dincolo de viaţa căuzaşului. S-a inventat
chiar pedeapsa cu suspendare şi „pedeapsa” ca hoţul dovedit să
se bucure de fructul furat! Acest întretimp trăit de noi după 1989
este unul al lipsei voinţei de dreptate, al interesului partizan, al
arbitrului nu tocmai neutru. În el au proliferat partidele, nu ca
expresie a puterii politice, cât a intereselor individuale şi de grup
ale partizanilor certaţi, după cum relevă statisticile, cu morala şi
fără nicio legătură cu oamenii în numele cărora vor puterea de
reprezentare. Concurenţa între haitele politice, mai ales cu
ocazia vânătoarei ocazionata de alegeri este elocventă: coatele,
minciuna, cinismul, ipocrizia, fariseismul, hoţia , teatrul ieftin,
taraba cu mărgele devin oferta tuturor într-o amăgire de masă.
Întretimpul dintre alegeri este al invectivei împotriva fostului
guvernant, al datului vina pe proasta lui prestaţie. Totul devine
negaţia celuilalt, a potrivnicului de aceea aproape toate alegerile
în întretimpul neterminatei tranziţii sunt ale votului împotrivă.
O fi posibil să slujeşti simultan la doi stăpâni? Adică să
aparţii mental unui sistem care te-a construit, pentru sine, dar să
slujeşti de mâine, fără întinare, tocmai sistemul contrazis o
viaţă? Unii, profitând de ceaţa întretimpului au spus că este posibil. Scriptura este fermă în sentinţa ei, validată multimilenar:
moral, nu este posibil! În basme se spune că Făt-Frumos, ori
Zmeul-Zmeilor trebuie să se dea de trei ori peste cap, iar
Constituţia noastră nu permite decât două travestiri, credem

DEPĂŞIŢI DE CARAGIALE
Adina DUMITERSCU

D

acă în ultimii douăzeci de ani am tot auzit –suntem ca-n
Caragiale- sau – Caragiale trăieşte şi acum printre noi iată că de o bună bucată de vreme nu ne mai putem întâlni cu harul
scriitorului. Ne-a depăşit de mult şi cu mult umorul cu care a
descris metehnele, racilele, rateurile şi ploconelile noastre de
români neaoşi, ne-a luat-o înainte pe un drum aşa de drept şi de
rapid, că nu ne mai ţin puterile să ne apropiem de el, indiferent de
cât am vrea. Străduţele printre care te încurcai coborând scările
tramvaiului la Podul Izvor, Sapienţei, Vigilenţei, etc au rămas
numai nume de machetă aniversară a Bucureştiului de altă dată,
Bubico se plimbă nestingherit prin parcurile capitalei, asta dacă nu
se lasă cumva plimbat, tuns frezat şi parfumat pe la reuniuni mondene sau studiouri tv, lanţul slăbiciunilor pentru promovare nu mai
e lanţ, ci cumpărare la vedere faţă în faţă, nu ţi se mai plimbă sâmburele caisei prin gură că nu mai face nimeni dulceaţă, iar Dnul
Goe scoate capul oriunde şi conduce orice, ca o vajnică beizadea
cu buzunarul plin şi minte puţină. Marius Chicoş Rostogan nu trebuie să-şi mai bage comeata în nicio gură de prostovan, peste un
sfert din copii sunt declaraţi autişti sau măcar cu sindromul de
hiper-activitate- comportamentală, mulţimea prezicătorilor, ghicitorilor şi vracilor în magie albă sau neagră umple ieşirile spre DN1,
colorează strident marginile şoselelor prin construcţii care mai de
care mai „Burano-zugrăveli-acoperitoare-fără-lagună, înnegreşte
televizoarele şi te umple de spaimă la orice colţ dacă e să se
însereze, dar îţi dă şi predicţia asupra viitorului pe tavă, la un simplu zapat. Observaţiile şi scrierile stelei Mahalalei ploieştene
pălesc în prezent. De-asta fuge de noi şi ne-o ia înainte. Nu avem
cum să mai zâmbim pe sub mustaţă, putem să râdem cu gura până
la urechi de orice, de toţi şi de toate, dacă nu ne-ar fi râsul cam
mânzesc, câteodată sinistru. Ne plâng uşile DNA-ului de ingineriile financiare cu iz de furat ca-n codru, ne ţiuie urechile de hora cu
strigături a aleşilor şi a viitorilor aleşi, tragem cât putem de preşul
vecinului să alunece şi el pe mâzga românească ieşită din mierea
scursă din faguri şi împreunată cu fierea noastră cea din toată firea.
Numai că, flashurile lanternelor fiecăruia se transformă în undă
continuă de lumină de avertizare. Fiecare, vrem nu vrem, trebuie să
ne menţinem spiritul încordat, să nu pierdem pasul cu vremea. Într-

o continuă fugă după plata impozitelor on line, facturi achitate la
roboţei, scări rulante în şi pe sub magazine, într-o continuă acuitate
să nu ne pierdem măsura banului şi a bunului simţ, printre SMSuri, DG-uri şi telefoane mobile, printre descifrările reţetelor medicale şi ale etichetelor de pe ambalajele cumpărăturilor, făcând un
slalom continuu printre termene de garanţie, de expirare, de e-uri
toxice şi netoxice, aditivi, emulgatori şi edulcoranţi, printre
capacele de plastic ce se cer desfăcute prin rotiri simple sau apăsări
şi rotiri, dreapta, stânga, scotch tare, subţire, inel cromat, aluminat,
printre chei-fise de intrări în bloc, interfoane, deblocări şi blocări
de lifturi, printre ginşi-colanţi, dress-uri şi mixaje de bluze-fustiţe,
toate defilând zgomotos pe mijlocul trotuarelor, nu ne mai găsim
timp să ne descreţim frunţile, ceea ce-i musai! Altfel se duce de
râpă bruma de bun simţ şi măsură a realităţii, intrând noi într-o
depresie iremediabilă! Şi parcă se cere, se impune retragerea întrun colţ de canapea cu o carte amuzantă, plină de întâmplări hilare.
Doar că sclipirea umorului românesc nou din serialele tv., ca şi cel
pus pe hârtie, nu se potriveşte tuturor, nu e gustat de noi toţi. Pe
vremuri (ce mult a trecut!) îl aveam pe Caragiale şi dacă voiam
altceva, atunci ne era la îndemână un Şalom Alehen, un Wiliam
Saroyan sau un P.G. Wodehouse cu un Jeeves, pe care îl puteam lua
la întrebări: Ce mai faci, domnule Jeeves? Dânsul, ca un majordom
fără egal, „perfectul gentleman al unui gentleman”( Carmen
Toader, trad.) ne răspundea, punându-ne prompt pe linia de plutire,
căci, pune careva dintre noi la îndoială puterea de refacere
interioară, efectul citirii cărţilor umoristice asupra propriilor stări
de confort interior? Aproape nesperat, găsim în librării noi păţanii
„descâlcitoare” ale majordomului, personaj-proptea de stăpân,
fiind el mai inteligent decât cel proptit, stăpânul, Bertie Wooster.
Editura Polirom a venit cu oferta unei noi perle Wodehouse,
romanul „S-a făcut, Jeeves!”, aproape invitându-ne să devenim
membrii cluburilor cu acelaşi nume din Anglia, Statele Unite,
Rusia şi alte ţări europene. Dar aceasta nu este singura serie
umoristică pe care merită să o băgăm în seamă. Tot Poliromul, ne
pune la dispoziţie pe David Lodge, scriitor-profesor pensionar- din
Birmingham, producător de seriale tv ca The People Next Door.
Mărturisesc că prima apariţie citită, romanul Mort de surd, mi-a
adus în casă târşitul papucilor tatălui londonez decrepit, strânsul
gunoiului şi vaselor murdare şi ascunderea acestora pe sub mese.
Mi-a adus cântecelul bătrânului care voia să se ţină încă verde în

insuficiente depăşirii întretimpului roşu, roşu de tot. Întretimpul
tranziţiei noastre, mai mic decât deşertul biblic nu putea rămâne,
oricât s-ar fi vrut schimbarea, decât rozaliu şi cu toate metehnele
instituţionale vechi, în mod obiectiv foarte greu de reformat; cu
un aparat de stat greoi şi puternic înrădăcinat care nu se poate
schimba, decât în generaţii şi atunci doar dacă s-ar da credit
tinerei generaţii netarată ideologic. Întretimpul nostru recent
este încă bolnav, are roşu-n gât. Pentru integrarea în albastru
înstelat cu galben trebuie să mai facă multă gargară… După
roşu, portocaliul arată tot a vechi, iar stelele galbene liberale par
meteorice şi inconsistente. Aşa stând lucrurile puii iviţi din
cotoii şi pisicile roşi au putut uşor să demonstreze viabilitatea
economiei planificate şi… falimentul privatizării. Au reuşit!
Cum poţi deveni, peste noapte din dresor, dirijor într-o economie
de piaţă… lipsă? „Deşert pentru omorârea vechiului nu avem!”,
şi-au zis, „dar îl vom face!”… şi s-au ţinut de cuvânt. Asta a fost
şi întretimpul nu s-a sfârşit, doar şi-a personalizat clipele: iliescism, petre-romanism, ciorbism, constantinescism,
tăriceanism, bocism, băsism, pontism etc., cu ismele lor
obsedante.
Speranţe? În peste 25 de ani de întretimp s-au născut copii
care bat la vârsta când pot să-şi ia soarta în mâini. Trebuie lăsaţi
doar să-şi croiască lumea lor, una intrând în altă ordine stabilă şi
vindecată de trecut, desprăfuită de lungul deşert. Să vindece de
impostură o ţară cu mai mulţi stăpâni şi să se lepede de falşii
capitalişti, adică de cei ce nu cred în legile pieţei ci doar au compromis prin ignoranţă principii şi valori universale, au ignorat
imensele resurse ale ţării şi ale oamenilor ei, trimişi cu mic cu
mare la cerşit peste hotare spre ocara altora şi o umilinţă
strigătoare la cer!
De ce spaţiu al imposturii? Pentru că l-am ales pe dracu să ne
ducă în rai când am intrat în ÎNTRETIMP, după un celebru
omor săvârşit într-o sfântă zi de Crăciun. După ce am ales să
mergem cu pluguşorul, nu cu „Frontul plugarilor”, ci cu
„Frontul salvării naţionale”, la fel de „salvator” ca şi „eliberatorii sovietici”, într-o istorie, prea recentă să poată fi uitată.

sacoul de zile mari de acum cincizeci de ani la vizita săptămânală
făcută copiilor ce erau şi ei în pragul pensionării. Deasupra lui
pluteşte cântecul bărbatului speriat de noul handicap şi
înspăimântat de viitorul, pierderea potenţei. Frecarea palmelor la
apariţia feminităţii juvenile obraznice, încurajatoare a studentei
plină de nuri şi promisiuni, cântecul lebedei-lebădoi cu anii
petrecuţi în obiceiuri etice, domestice, bine înfipte în conduita lui
de profesor care ar deschide şi n-ar deschide fereastra trăirilor noi,
necunoscute, gustate numai în vis, face deliciul paginilor lodgiene,
demonstraţii de umor sardonic îmbinat cu observaţie amănunţită.
„Cu mort de surd, David Lodge se întoarce la genul care l-a consacrat: romanul campusului universitar, inaugurat de Kingsley Amis
şi Malcolm Bradbury… Acesta îi oferă lui Lodge ocazia de a-şi
dovedi remarcabilele calităţi de analist, care îi permit să descrie
lupta lui Desmond (eroul principal) cu bătrâneţea, moralitatea, capcanele seducţiei şi izolarea.” – The Times.
În romanul Terapia, autorul intră întâi înfricoşat, apoi plin de
speranţă şi sfârşeşte amuzat de terapiile multe şi noi impuse de durerea articulaţiei genunchiului care apărea pe nepusă masă.
Sindromul Hernio- Nevroză-Articulară ( H.N.A.) îl face când circumspect, atent la manevre lezante de articulaţii, când agasat, când
angoasat. Vizitele la medicul ortoped, la psiholog, la masor, accesul la terapiile convenţionale sau nu, umorul negru câteodată, pur,
sănătos deseori, transformă autorul în prietenul de aceeaşi vârstă
căruia îi împărtăşim şi ne împărtăşeşte temerile, dar şi efuziunile
unei tinereţi menţinute în parametrii optimi. Trăim, gustând
aceleaşi feluri de mâncare. Uneori intrăm în platitudinea regimului
alimentar, alteori în cea a obişnuinţei unei vieţi prea aşezate, prea
săracă în sarea şi piperul vieţii, ieşind din ea deseori ingurgitând
observaţii în poante. Înaintăm pe poante să nu ne scrântim
picioarele, călcăm precum pisicile în pânditul şoarecilor sau
lingându-ne gura după câte o victorie nepermisă. Trăim comicul
situaţiei alături de autor, care ni-l împărtăşeşte. El „împunge cu floreta în loc să taie cu sabia, ceea ce ni-l apropie şi mai mult de
suflet”(Valentine Cunnigham). Şi înaintăm în vârstă cu floarea
tinereţii încă nevestejită la pălărie, chiar dacă nu ne îmbăiem zilnic
în duşurile reci ale lui Caragiale. Îi ducem dorul şi-i facem cu mâna
să vină înapoi, să ne bucurăm, să râdem sănătos româneşte, mai
ales că se apropie din ce în ce mai mult pauza, tăcerea aceea în care
gândurile ne sunt pline ca şi braţele cu ramuri de sălcioară sau de
finic la Florii sau tăcerea provocată de Patimile lui Iisus. Până la
Înviere… că apoi vom relua căutarea umorului neaoş printre filele
librăriilor, iar de căutările noastre dau greş, îl ştergem de praf pe
Caragiale, amuzându-ne de anormalul normalului. (2014-04-08)
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CENACLUL „PETALE”

ILORIAN PĂUNOIU
LOGODNA…
HAI SĂ FUGIM ÎN ORELE
ALBASTRE
A nins frumoaso şi te-am răsărit
din undele-ntâmplării vaporoase
sclipirea mea e dulce-n asfinţit
te-mbratisez uimit in ore răcoroase.
Colind zăpezii şi mă joc cu zâne
colind sprâncene şi mă duc în crâng
fac oameni de zăpadă şi colibe
şi focuri fac şi-n bucurie plâng.
Imagini în sclipire când vibrează
hai să fugim în muzică de astre
hai să fim zare şi să fim amiază
hai să fugim în orele albastre.

Te-aştept să vii, frumoaso, în decembre,
Când zilele sunt scurte şi ninsoarea
Ne ţese o maramă peste frunte,
Cum ţărmul dantelează magic marea

Nu mi-ar fi ochii-nlăcrimaţi cu tine,
N-aş respira în ore insomnii.
Ar exista un fel de a fi bine
Şi cu secunda m-aş reîntregi.

Şi fulgii cad în visul argintiu
Ş aburii îţi împresoară chipul.
Cum ai dori tu, cum ai vrea să fiu
Logodnă irizând pur infinitul?

Să ne-nţeleagă cerul plin de stele,
Stihiile şi-abisul să se-nchine.
Din numele silabelor rebele,
O noua chintesenţă să se-mbine.

Eu sunt îmbrăţişarea neînţeleasă,
Tu eşti înfiorarea nerostită,
De ce nu spulberi azi nehotărârea?
De ce-n lumini nu spargi o rea ursită?!

Doar aburii să-ţi împresoare chipul,
Să cadă fulgii-n visul argintiu,
Logodnică născută din ninsoare
Ca rugăciunea-n gândul străveziu!

NICU CISMARU
VALSUL ULTIMULUI PAHAR
DE ÎNCEPUT
Stăteam rezemat cu un cot pe timp
la o masă târzie
și molfăiam un fum de țigară
În jurul meu totul dispăruse…
chiar și restaurantul…
Eram atât de singur, învăluit de fum și cântec
și m-am trezit valsând
pe melodia unei ciocârlii visătoare
Zorii mijeau și eu valsam, epuizându-mă
Ascultam ecouri geometrice
ale acelui cântec celest
cântecul inefabil al clipei trapezoidale
al clipei triunghiulare
celei rotunde cu pi și eruri la pătrat
și valsam ca un nebun de unul singur
pe genunchi și pe coate
valsam pe dureri, valsam pe bucurii
pe păcate și nebunii de noapte…
Obosit, m-am așezat la masa mea târzie
singura care nu m-a părăsit
și am pus clipa pe un șervețel de hârtie…
Am observat o metaforă dându-mi târcoale
și am ascuns șervețelul
Am mai molfăit un fum de țigară
și m-am înecat cu niște silabe
căzute, ca niște insecte, în ultimul pahar cu vin
Pe fundul lui, am descoperit începutul
valsului ultimului pahar de-nceput

OCHII TĂI
Ți-am semănat ochii
în glastra mea de la fereastră
și oricât i-am udat
cu lacrimile noastre
pictate pe șevaletul cerului
și oricât i-am sărutat
zile și nopți
trăite și netrăite
încercând să definim nedefinirea…
zile și nopți
prihănite și neprihănite
cu păcate răstignite
pe o cruce de lumină
zile și nopți
sorbite și resorbite…
picături de cianură
într-o mare dureros de albastră…
în glastră au răsărit
doar ochii tăi fecundați de mister
ca două clepsidre
ce contopesc timpul
îl comprimă și topesc nisipul timpului
în palma unei amintiri banale…
și din glastră
încă mai picură o lacrimă rebelă
pe obrazul sufletului meu

VIOLETA SCROCIOB
ÎMPLINIRE

MĂŞTI

Frumoasă toamnă a-mplinirii mele
Mai lasă-mă puţin să gust pacat,
Cu trup de doamnă în sclipiri de stele
Să pot ajunge iarăşi la înalt
Şi du-m-apoi, în zborul de cocor,
Să simt vârteju-ameţitor al vieţii
Şi vântul toamnei cel pustiitor
Şi-apusul ce urmează dimineţii;
Mai du-mă şi la frunza ruginită
Să-mi caut sufletul pereche-n Rai
Pierdut în flori de crin şi de ispită
şi-n lacrima de rouă-a lunii mai.
Covor de frunze-al sufletului meu,
Mai lasă-mi toamna, drept zălog în stele
Şi du-m-apoi în braţe la Orfeu,
Să-mi cânte-n liră, visurile mele.

DUMITRU ZAMFIRA
PIETA
Mamele se nasc
sub zodia suferinţei
iar cand nasc
devin nemuritoare
Cand căile vieţii fac copilul
al suferinţei apostol
mamele se fac
un întreg cu copilul
Ca un sculptor
care îşi poartă statuia
în braţe
sperand învierea
**
Mama, obosită de povara
amorfului meu trup,
a adormit în vară
într-un mal de flori

Se trezeşte în fiecare
primavară
cu foşnetul ierbii
călcate
şi mirosul florilor
într-o linişte sacră
Eu falsul Christ
al durerilor urlate
rămân aici răstignit
pe veci
între toţi tâlharii
pământului.
2000
Mitică ZAMFIRA
Nenciuleşti

Măştile pe stradă, hâde,
Fac spectoacolul grotesc;
Una plânge, alta râdejoaca teatru, socotesc...
Politruci de viţă-aleasă
Ce ascund in minţi venin
Şi cu firea odioasă,
Sunt doar măşti, se duc si vin.
Viaţa îşi trimite solii,
Joacă scene din destin
Şi grăbiţi precum actorii,
Unii pleacă, alţii vin.
Un spectacol trist al vieţii
Ce pe stradă, măşti îl joacă,
Suspinând dau glas tristeţii
Şi-una vine, alta pleacă.
Peste toţi cortina cade,
Scena vieţii azi se strânge,
Măştile cu roluri fade,
Una râde, alta plânge.

Sibiul medieval, de
Dumitru Zamfira, ulei

PAUL STĂNIŞOR
VIZIUNE
Te simt mereu
Şi-mi umpli sufletul cu taină
Mă cred un zeu
Misterul este-o nouă haină.

A ta lumină
Străpunge-mi sufletul rănit
Şi-o nouă vină
Apasă peste sinele-mi strivit.

Încep să cred
În lucruri care nu se-nâmplă
Chiar dacă pierd
Simţirea îmi zvâcneşte-n tâmplă.

Te joci cu mine
Iar cai sălbatici se zbat
Intrând în rovine
Iar (unde) viaţa dreptate mi-a dat.

Nicolae State Burluşi

Paul Stănişor

Dumitru Zamfira

6

Gh Cărbunescu

Violeta Scrociob, Sfânta Treime,
ulei pe lemn

Nicu Cizmaru

Ilorian Păunoiu

Violeta Scrociob

Marian Pătraşcu

Sculptură de
Paul Stănişor

CULTURAvâlceană

aprilie 2014

POSTFAŢA UNUI ROMAN DE DEMULT...
PĂMÂNT ŞI DOR
DE ELENA ZUGRĂVESCU

A

şa cum deunăzi mă minunam privind coamele molcome ale satelor de pe lângă Păuşeşti, Coasta, Muiereasca,
ale Vlădeştilor şi Sărăcineştilor, cum din punctul în care-mi fixasem transfocatorul înainte şi înapoi căutam să comprim un timp
demult apus cu unul actual prinzând timpul ce deseori e neîncăpător pentru analiză şi scriere, aşa privesc acum două cărţi, de
fapt una şi aceeaşi, citită în perioade diferite ale vieţii mele. Am
recitit romanul Pământ şi dor, scris de Elena Zugrăvescu. Îmi
mărturisesc păcatul de la prima citire de acum câteva decenii,
când am considerat-o atinsă de sămănătorism, curent literar ce sa menţinut mulţi ani după Vlahuţă şi Iorga, ori de un poporanism
intransigent, opac. Şi am recitit-o. Mi-am pus faţă în faţă propriile-mi percepţii şi mi-am zis că balanţa literară, judecata ei de
valoare are alte plusuri şi minusuri în faţa cititorului copt şi răscopt, greutăţile îmbogăţindu-se sau pierzând din constante precum cursorul unui şubler mutat cerebral. Recunoscând în roman
propriile-mi amintiri, pământul acesta înţesat de dor şi ţăranul
român, mi-am zis că nimeni n-ar fi putut reconstitui mai bine o
epocă, pe reprezentanţii ei şi o tradiţie autentică decât o fiică
autentică a acestui pământ. Doamna Elena Zugrăvescu, autoarea
romanului Pământ şi dor îl scrie pe acesta în iarna lui 1943 şi îl
publică în luna mai a aceluiaşi an prin Editura Remus Cioflec Bucureşti, având „În loc de prefaţă” cuvintele poetului-scriitor
Horia Furtună. O prefaţă care obligă! Păcat că scrierile autoarei
s-au oprit aici sau au fost distruse de caruselul timpurilor.
Romanul începe ca o operă muzicală de valoare, cu o sonată
prin care pătrundem într-un anotimp, într-o lume. Continuarea,
un andante lin vălurit cuprinde miezul, omul, prins bine într-un
biotop peste care parcă timpul nu şi-a modificat valenţele, prins
în perenitatea unor tradiţii, în liantul care uneşte familia, iubitul(a), dragostea pentru natura din care el însuşi se trage, pentru
vecini, pentru păsările şi animalele domestice sau nu, terminându-se într-un rondo pe care-l găsim prezent şi în restul lucrării,
reprezentând dragostea de ţară, dispoziţia de a se jertfi în orice
moment pentru apărarea acestui pământ atât de drag lui, dispoziţie neschimbătoare în funcţie de anotimp şi vârstă: bărbatul
român e pregătit să fie scut ţării în orice moment, el pleacă vesel
la chemarea acesteia însoţit de traista cu boţul de brânză şi câteva ouă fierte, petrecut o bucată de drum de nevastă şi copii, scuipând în palme a spor, aşa cum pleacă dimineaţa la arat. Unda
veselă, sprinţară o acoperă pe cea amară. Iubirea de ţară e mai
presus de dragostea de familie. Interiorul lui nu primeşte spre

instalare firul izvorului cu jalea că-şi
lasă gospodăria fără stâlpul casei, căşi lasă copiii, soţia, iubita, părinţii şi
poarta deschisă. Rondoul îşi urmează
cursul optimist, vesel, cititorul nefiind
biciuit de chin, de durerea ce-i închisă-n adâncuri.
Autoarea nu ne face o descriere a
acţiunii plasându-se undeva în apropierea locului, ci meritul domniei sale
este a se plasa tocmai în mijlocul ţăranilor, tocmai în acel loc şi având aceleaşi idealuri. Elena Zugrăvescu a fost
o româncă-scriitoare nu numai narativă, nu declamativă, nu ironică, nu pe
post de îndreptar sau jude. A locuit
printre ţărani şi a simţit româneşte.
Cartea începe printr-o multiplă metaforă. „Roatele carului lăsau în urmă două micuţe tranşee în care
muriseră florile albe de salcâm. Adia printre ramuri vânt cu
aripi parfumate şi cucul cântă pe creanga unui nuc. În tot aerul
plutea miros de iarbă crudă, de frunză verde…O adiere ca un
suspin şi un stol de petale îşi luau zborul în văzduh, pierzânduse departe, departe…” Centrată în mijlocul acţiunii stă familia
leliţei Aghiliţa şi a lui moş Vochiţu, vârstnici care au petrecut
împreună bunele şi relele vremurilor, martori harnici, hâtrii de
multe ori, ce şi-au păstrat omenia, puterea de muncă şi renumele
de ţărani de toată isprava. Lângă ei, aliniaţi în decorul scenei
apar mama Leana, doftoroaia şi vrăjitoarea satului, familia lui
Ion cel pizmuit toată viaţa de Lisandru, nevindecatul de dragostea pe care-a purtat-o soţiei lui Ion, Lisandru cel ce a luat drumul
beţiei, autorul abominabilei crime săvârşite la târg în Râmnic
după furtuna care-a crescut debitul Oltului, înghiţind leşul lui
Ion. Gheorghiţă pendulează între sentiment, dragostea lui pentru Florica şi promisiunea făcută tatălui că va merge împeţit la
Bogdana, urâta care-i va umple curtea săracă. Popa Niţă, văduvul îngrijit de bătrâna Paraschiva ştie să umple biserica de săteni
la toate sărbătorile şi în duminicile de peste an, dar e şi mâna
dreaptă a candidaţilor în apropierea alegerilor. Peste ei, retras în
întunecimea codrului stă moş Dincă Stelaru, cel care descifrează
cărţile sfinte, stă de vorbă cu vieţuitoarele pădurii şi coboară rar
în sat. Atunci e rugat să interpreteze vise, să deschidă cartea pen-

O NOUĂ PREMIERĂ LA TEATRUL
MUNICIPAL ARIEL

P

remiera spectacolului cu piesa în două personaje ”Ghidul
sinucigaşului”, textul şi regia Iulian Margu, a avut loc
sâmbătă, 15 martie și duminică, 16 martie 2014, în Sala Studio
din Zăvoi.
Scriitorul vâlcean Iulian Margu, fin observator al vieții cotidiene, a avut inspirația să scrie o dramă pe tema condiției omului contemporan în raport cu sine şi cu lumea. Sub metafora din
titlu, ” Ghidul sinucigaşului”, se ascunde drama noastră, a tuturor, a celor care am devenit nişte simpli muncitori- roboţi.
Zilnic, de dimineață până în noapte, facem aceleaşi gesturi,
mergem la lucru cu acelaşi autobuz, trecem pe lângă aceiaşi
oameni plictisiți, nervoşi, preocupați de ziua de azi, mâncăm
acelaşi sandvici, îmbrăcăm aceleaşi haine. Plictiseala, spleen-ul
bacovian, lipsa de comunicare, spaima de Bănci şi de a nu fi
trimis în şomaj, singurătatea, plânsul copilului care vrea mâncare etc., iată câteva motive care duc la gesturi disperate - salvarea prin sinucidere.
Regizând propria piesă, secondat fericit de scenografa Irina
Chirilă, dramaturgul a reuşit să redea atmosfera de ”râsu-plânsu”(cum zicea Nichita Stănescu) din zilele noastre, creând un
decor simplu, dar sugestiv: o canapea, un fotoliu, o măsuță pe
care domneşte o telecomandă şi, bineînțeles, un televizor. Pe
pereți, multe tablouri cu natură moartă şi portretul unei pioniere
zâmbitoare şi naive, simbol al scurgerii timpului!
O tânără funcționară, Tania Popescu, se întoarce acasă de la
serviciu, obosită şi plictisită. Caută telecomanda şi deschide

televizorul, apoi se dezbracă, îşi face un sandvici şi se aşează în
fața ecranului. Se aud vocile unor duduițe care se ceartă pentru...
Sună telefonul... Da, alt obiect de care am devenit dependenți...
Iată cele două piese indispensabile vieții noastre moderne: televizorul şi telefonul mobil. Două mijloace de ”ucidere” a
singurătății!?
Dar ce ne facem dacă aceste obiecte
dispar, brusc, din viața noastră!? Despre ce
am mai putea discuta la birou sau acasă?
Care telenovele sau scene de cancan ar mai
umple golul cotidian? Răspunsul încearcă
să-l dea Iulian Margu în piesa lui.
Admirabilă interpretarea celor doi
actori: Luminița Erga, de la Teatrul
C.I.Nottara din București, şi Gabriel
Popescu, de la Teatrul Municipal Ariel din
Râmnicu Vâlcea.
Jocul sensibil, firesc, pendulat între
bucurie şi tristețe, între dorința de a găsi un
punct de salvare şi beția disperării, între
solitudine şi nevoia acerbă de comunicare,
între râs şi plâns, i-a emoționat pe spectatori, care au răsplătit-o pe frumoasa şi talentata actriță Luminița Erga cu flori şi
aplauze furtunoase.
O interpretare pe măsură a avut şi
actorul Gabriel Popescu care, după cum
ne-a obișnuit, a fost un partener special în
Luminiţa Erga şi Gabriel Popescu

Marinela BELU-CAPŞA
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tru a afla viitorul cuiva sau urma vreunui dispărut. O lume ca şi
în alte locuri din ţară, cu obiceiurile, tradiţiile, păsurile şi dorurile sale, cu inocentele ei bucurii: strânsul la
clacă, acolo unde se deapănă povestiri, se
spun versuri populare de mult uitate, se glumeşte şi se încinge hora în curte, participarea la horele satului în zilele de praznic ale
bisericii, bucuria naşterii pruncilor, a creşterii lor şi luarea zborului acestora spre împlinirea destinelor. Lucrarea pământului pe
anotimpuri, a ţesăturilor şi alesăturilor din
timpul iernii, dezvăluie grija românului
pentru locul în care s-a născut ducând un
trai deloc liniştit, prin vrajba adusă de pătimaşii politicii, deseori prin atragerea lui în
această cursă politică, făcându-i acestuia
promisiuni de care nu se va ţine nimeni,
prin dezlănţuirile naturii în freamăt de furtună, prin pizme omeneşti, cleveteli, ca
oriunde în lume. Cu obidă autoarea face
destăinuirea de căpătâi. Ţăranul munceşte,
îşi opreşte pentru traiul familiei mai puţin
decât strictul necesar, restul ducându-l la
târg, în oraş. Pune bănuţ peste bănuţ pentru
a mai cumpăra o bucăţică de pământ pe care
o va lucra cu greu. Sintetic anunţ, după o
analiză de-o viaţă! Dar aici este esenţa. Extrapolând, mica bucată de pământ devine ţărişoara lui pe care şi-o va apăra din răsputeri. Criticul Nicolae Manolescu găseşte cheia unei literaturi
bune (parafrazându-l pe George Călinescu): ...„Dacă nimereşti
cuvântul magic, literatura începe să cânte. Şi cititorul să-i audă
cântecul…”. Paradoxal, autoarea Elena Zugrăvescu, găseşte
cuvintele magice chiar în titlul romanului. PĂMÂNT e locul dat
la naştere, e leagănul, hrana, e căuşul care trebuie păstrat neştirbit. De el atârnă însăşi fibra noastră românească. DOR- dorinţă
amestecată cu durere, dor de ţară-când eşti în „afară”, de părinţii
şi străbunicii noştri, duşi, dar şi dorinţă puternică de a vedea pe
cineva drag, de a reveni la o îndeletnicire pe care-o iubeşti şi ai
iubit-o mereu, nostalgie – Dicţionarul Limbii Române. Dar derivat din DOR găsim şi durere (chin, mâhnire). Mâhnirea acelora
din trecut că le este limitat accesul la o viaţă mai puţin dură, la
siguranţă şi linişte, durerea cititorilor de azi că tradiţia autentică
în care s-a născut şi pe care a întreţinut-o cu toate puterile sale
dispare sub acoperământ de cenuşă care toacă, amestecă şi pierde pe drumu-i accelerat, tocmai esenţa.
Cuvintele magice fiind găsite, scrisul romancierei cântă încă
în psalm neauzit, şuviţă imaterială ce urcă spre cer, acolo unde
împărăţesc înţelesurile.

Adina DUMITRESCU

rolul unui polițist de la cercetări furturi, Alexandru Dumitrescu,
un funcționar silitor, dar un bărbat însingurat, cu probleme în
familie, ca noi toți. Relația dintre cei doi actori a fost atât de
normală, încât totul a părut a fi o ”felie de viață” adusă pe scenă.
Un cuplu prins în vârtejul dramatic al vieții, din care nu găsesc
scăpare decât folosindu-se de un pistol. Speranța iluzorie a
salvării prin moarte, în chiar noaptea de Anul Nou, lasă spectatorul pe gânduri.
Iar pe ecran se perindă continuu, monoton, aceleaşi străzi
(filmate din autobuz de Gabriel Graur), aceiaşi oameni, aceleaşi
griji...!
Încă un spectacol de referință al Teatrului Ariel.
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FELIX SIMA
REZISTĂ, SUFLETE ...

GEORGE MIREA-85
TALENT ŞI NOBLEŢE

Rezistă, suflete, îţi spun,
Să nu-ţi dau eu frânghie-mpletită şi săpun …
Te-am dus, cândva, chiar şi la Bucureşti
Ca să te vadă şi-alţii cât de poet îmi eşti…

Ion SOARE

Te-am dus şi la Nichita, să vadă că eşti mare,
El însuşi şi-a pus sieşi un semn de întrebare…
Ţi-aş da oricâtă votcă şi ţuică şi… ce dracu,
Te-aş duce şi la George Achim, într-un cenaclu

Medalion aniversar
Biblioteca Judeţeană, miercuri,
23 aprilie 2014, ora 16.00

Dar şi-ăsta, ca tot omul falit, s-a desfiinţat …
Cu tolba după taxe, de versuri i s-a luat…
Ţi-aş da şi-acuma însă… eu nu am voie: vin.
Te-am dus, cândva, la meciuri cu marele Dobrin…

N

u numai înainte de 1989, ci şi – mai
ales! - după acest an învolburat, Omul
şi Scriitorul GEORGE MIREA ar fi putut să se
manifeste ca unul dintre cei mai vindicativi şi
revendicativi dizidenţi! L-ar fi îndreptăţit la
aceasta domiciliul forţat care i-a fost impus în
prima tinereţe şi munca la Canal, fără
incriminări politice justificate. Mai mult, pe
acest profesor înzestrat, intelectual rasat şi
prozator atipic, nedreptăţile îndurate nu l-au
înrăit, necum nu l-au transformat într-un
duşman al gliei româneşti: inteligent, cu un
puternic spirit de dreptate şi mare iubitor de
adevăr, domnia sa nu a făcut greşeala pe care
o comit mulţi – aceea de a confunda un regim
opresiv şi trecător, cu vatra eternă a
strămoşilor, care îi naşte, îi leagănă şi îi
hrăneşte pe toţi fiii săi, până dincolo de fiinţă
şi nefiinţă.
Numai un astfel de om putea să cânte la
postul naţional de radio, acea avântată şi
emoţionantă Odă limbii române – prelungită,
subtil şi inteligent, în cele cinci “metaantologii” alcătuite (selecţii), îngrijite (prefeţe,
postfeţe, note asupra ediţiilor etc.) şi publicate
“în folosul elevilor şi tinerilor” (G. M.), cu
acelaşi înalt profesionalism, şi în care iubirii
pentru limba română îi sunt asociate preţuirea
pentru pământul şi neamul care l-au ivit pe
autor, pentru valorile de vârf ale spiritualităţii
noastre.

Şi azi îţi spun, la sigur: apropie-te, vino
Să-l vezi pe-un alt maestru: pe Stanca… Giulestino…
L-ai cunoscut pe însuşi Mărin la Bucureşti
Şi te-a chemat la el, la zaibăr de Băileşti…
Te-am dus şi la Săpânţa, te-am dus la discotecă
Şi la Prundeni, Horăscu te-a luat la vinotecă,
Te-am dus la Ion Tălmaciu, în satul lui, Olanu,
Să-i vezi atelierul, copiii şi cârlanu’ ,
Te-am dus şi peste dealuri, la Dintr-un Lemn – Frânceşti,
Să vezi ce George Voica mai toarnă printre ceşti,
Să vezi cum îşi înstrună chitaro-balalaica,
Te-am dus la „Viaţa Vâlcii”, la Petre Tănăsoaica…
Te-am dus să vezi tablouri la Casa Simian,
La Galerii să pipăi o „Tina”, un „Dican”…
Dacă nu-ţi vine somnul, citeşte dinVoltaire
Sau du-te-n fundul curţii, recită din Baudelaire,
Dacă ai chef de altul, să nu mai stai pe loc!
Mai plimbă-te cu Soare, cu Cichi sau Moţoc…
Mai plimbă-te cu „Profu’ de mate” pe la bloc
Sau …fă o faptă bună: beleşte un escroc…
Tu, suflete, aspiră spre ce e mai frumos!
Când zicem „carpe diem” – nu lăsa capu-n jos.
De te revolţi pe mine, să ştii, îţi tai o labă …
Hai, treci în banca noastră, să ne vedem de treabă…

HORIA MAXIM ÎN CONCERTUL
NR. 1 DE P.I.CEAIKOVSKI
Simon Petru

F

ilarmonica din Râmnicu Vâlcea, 17 martie
2014, orchestra simfonică cu Meda Stanciu
concert maistru, cu Forin Totan la pupitru, şi cu un
Horia Maxim dezlănţuit la pian au dăruit publicului
meloman, vâlcean, unul dintre opusurile pentru pian
şi orchestră dintre cele mai frumoase ale acestui
univers muzical, cunoscutul Concert nr. 1 de
Ceaikovski, care se cântă pe toate scenele lumii, de
130 de ani!
...Stăpânind o tehnică fără cusur şi atacând orice
fel de lucrare, de la clasicismul premergător şi până
la perioada contemporană, parcurgând un drum sinuos, alternând între liniştea şi calmul absolut, un
grav adagio, la pragul cel mai înalt sonor specific
unui vivace-presto!...Interpretând cerebral, dar şi
pasional, Horia Maxim deţine un repertoriu interpretat în atâtea locaţii-naţionale şi internaţionale, de
invidiat! Dar în muzică, nu se admite invidia, şi,
când ascultăm cea mai înaltă muzică: Bach,
Beethoven, Ceaikovski, simţind-o şi trăind-o
spunem că am ajuns în Rai! Horia Maxim intră pe
scenă, şi iasă, cum a fost şi momentul concertistic de
la Râmnicu Vâlcea, ca un toreador învingător. Horia
Maxim este un învingător şi dacă îi stai alături
împrumuţi şi tu ceva, destul de mult, de la el... În faţa
pianului la care cânta Beethoven sau la care cânta
Schumann, sau Liszt, la care compunea Ceaikovski
sau cânta Richter, sau Vasili Alexeev, sau Tudorel
Dumitrescu, în mod normal, un meloman plânge!
sigur, de prea plin plânge! Muzica nu te poate ucide,
dar ea te poate duce dincolo de limitele trăirii nor-

male, motiv pentru care oamenii de ştiinţă o studiază
pentru posibilităţile ei terapeutice.
Spre finalul acestor rânduri scrise sub puternica impresie a unor imagini şi sunete mai mult
decât potrivite, filmate de noi chiar în sala Lahovari,
în care a avut loc concertul interpretat de Horia
Maxim, Concertul nr.1 de Ceaikovski, mai trebuie să
adăugăm pasiunea extrem de elevată pe care acest
interpret o are pentru muzica camerală, ştiindu-se că
aceasta este poarta prin care intră orice muzician
înspre marea muzică. Aflăm că ultima experinţă (din
şirul atâtora efectuate de Horia Maxim) până la
această vârstă este înfiinţarea şi efectuarea unui
turneu naţional „CLASSIC REMIX” cu formaţia
camerală formată din Horia Maxim-pian, Mihaela
Anica-flaut, Fernando Mihalache-acordeon şi
Săndel Smărăndescu-contrabas! ...În programul
acestei formaţii întâlnim transcripţii şi aranjamente
după lucrări de Franz Schubert, Piotr Ilici
Ceaikovski, Alexander Glazunov, Igor Staravinski,
Franz Liszt, Dan Dediu! ...Abia o aşteptăm şi la
Râmnicu Vâlcea!

Horia Maxim şi Florin Totan intrând pe scenă

*
Ziaristul (redactor – realizator de emisiuni
RTV) şi scriitorul polivalentent (eseist, critic
şi istoric literar, romancier, memorialist, publicist) George MIREA - doctor în litere (1979)
al Universităţii din Bucureşti, membru al
Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Arte
(ASLA), din Oradea, s-a născut la 25 aprilie
1929 în comuna Măgura din judeţul
Constanţa. Perioadele petrecute la Olăneşti şi
la Râmnicu-Vâlcea totalizează cel puţin 6 ani
din viaţa acestui om şi scriitor de excepţie. În
anul 2004 a fost declarat „Cetăţean de Onoare
al oraşului Băile Olăneşti”. Emisiunea sa

„Odă limbii române” (1967-1991), realizată la
Radio Bucureşti, s-a bucurat de o largă
audienţă, fiind o autentică şi prelungită lecţie
de limba, literatura şi cultura română (ca şi
emisiunea „Povestea Vorbei”, „spusă” la TV
între 1991-1993). „Metaantologiile” publicate: Ca un fagure de miere; Ca o vatră, limba
noastră (lansată în premieră, la RâmnicuVâlcea, în 1983), Pământule de-acasă, Cu tot
ce am, aparţin acesui pământ; Eminescu. În
durată eternă, au avut, de asemenea, mult succes.
Cărţi publicate: Borne pentru drumul din
vis - roman (1990), Moartea cocoşilor tenori –
roman (1995), Vine o zi când . . . - roman
(2000), Perenitatea culturii,. Perenitatea lecturii, Perenitatea criticii - eseistică şi critică
literară (2002), Clipă, rămâi! - eseistică şi
cronici literare (2004), Memorii ficţionale
(2008), Prundeni. Finit coronat opus.
Memorii ficţionale, vol. II (2009), Scrisori literare, interviuri, dedicaţii, note, autografe
către şi de la...(2011) ş. a. Majoritatea cărţilor
autorului au fost publicate la edituri din jud.
Vâlcea şi o parte dintre acestea reflectă viaţa
cultural-literară a judeţului (Enciclopedia
Județului Vâlcea, vol. I - Prezentare generală,
Ed. Fortuna, 2010, pag. 846).
În luna decembrie 2013 a donat BJ Valcea
un important fond de carte, inaugurat astazi, în
contextul aniversarii scriitorului.
*

PROGRAMUL
MANIFESTĂRII
1. Inaugurarea Fondului de carte „George
MIREA”, din cadrul BJ Vâlcea, alcătuit pe
baza importantei donaţii a scriitorului.
Coordonatorii acţiunii: Ioana Pârnuţă şi
Valentin Smedescu.
2. Alocuţiuni şi evocări dedicate
sărbătoritului.
Prezintă: Al. Popescu Mihăeşti, Gheorghe
Dumitraşcu, Gheorghe Deaconu, Ioan St.
Lazăr, Ion Soare.
3. Cuvântul protagonistului, un mare prieten şi fiu (adoptiv) al Vâlcii:
Scriitorul George Mirea

Zenovia Zamfir, Ioana Pârnuţă, Ioan St.Lazăr, George Mirea, Nicolae Bănică Ologu
Foto: Ion Soare

CULTURAvâlceană

aprilie 2014

MUNDI
Î

n zilele de 12-13 aprilie 2014 , s-a desfăşurat în oraşul
Turceni, o nouă ediţie a festivalului ce poartă numele lui
„Al. C. Calotescu-Neicu”, născut în această localitate, fiind unul
dintre epigramiştii de seamă ai României în perioada interbelică,
organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană
Christian Tell, Liga Culturală „Fiii Gorjului”.
Festivităţile au avut loc la Casa de Cultură Turceni şi s-au
desfăşurat pe trei secţiuni: epigramă, revistă de umor și umor la
rotativă.
În ziua de 13 aprilie 2014 s-a derulat activitatea de premiere
a concurenţilor, juriul festivalului fiind alcătuit din poetul
Nicolae Dragoş, poetul Spiridon Popescu, scriitorul Viorel
Surdoiu şi Alexandru Păsărin, director al publicaţiilor de divertisment Rebus - Flacăra.
Au participat la acest eveniment şi deputatul Gheorghe
Udrişte, fiu al acestor meleaguri, precum şi Dumitru Gâlceavă,
primarul oraşului Turceni.
În sala Casei de cultură au fost vizionate două expoziţii de
artă grafică şi caricatură.
La secţiunea epigramă, premiul I a fost acordat lui Janet Nică
din comuna Gighera, judeţul Dolj, premiul II a fost obţinut de
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„AL. C. CALOTESCU-NEICU”
FESTIVAL DE CREAŢIE UMORISTICĂ.
TURCENI-GORJ, A XXII-A EDIŢIE!
Ion MICUŢ
Ion Micuţ din Rm. Vâlcea şi premiul III de Ioan Prodea din
Haţeg.
Revista de umor „Jurnalul de piftii” redactată de Grigore
Marin Dobreanu din Târgu Jiu a fost recompensată cu premiul I,
iar Vali Slavu din oraşul Vulcan, judeţul Hunedoara a obţinut
locul I pentru creaţia de literatură umoristică.
Cei premiaţi au prezentat o parte din lucrărilor epigramatice
şi umoristice, după care şi ceilalţi creatori de umor din judeţul
Gorj, au susţinut un recital.
Trebuie exemplificat şi urmat procedeul existent de opt ani la
Turceni, în sensul că a fost organizat și un concurs separat destinat elevilor din localitate. Aceştia au participat cu lucrări personale de fabulă, epigramă, interpretare, schiţe satirice şi au
prezentat câteva scenete teatrale.
Elevii respectivi au fost premiaţi separat cu diplome, cărţi şi
materiale didactice.

Ion Micuţ primind premiul

147 DE ANI DE CÂND UN ROMÂN I-A LĂSAT PE RUŞI
FĂRĂ ALASKA. POVESTEA GENERALULUI
GEORGE POMUŢ, DEVENIT EROU AMERICAN
Gheorghe SPORIŞ

L

a 30 martie 1867, generalul american de origine română
George Pomuţ finaliza negocierile prin care Statele
Unite ale Americii prelua Alaska de la Imperiul Rus.
George Pomuţ s-a născut la 31 mai 1818 într-o familie
românească din oraşul Jula, aflat astăzi pe teritoriul Ungariei şi
devenit capitala minorităţii române din ţara vecină. Familia s-ar
fi mutat aici din satul Săcele, din apropiere de Braşov, în
căutarea unei vieţi mai bune. Părinţii lui Pomuţ, etnici români
creştin,ortodocşi, i-au asigurat acestuia o educaţie aleasă.
George Pomut a studiat arta militară la Academia Militară din
Viena şi la cea din Saint Etienne (Franţa). După absolvirea studiilor universitare, a devenit procuror regal, iar mai târziu şi-a
deschis un birou de avocatură. La izbucnirea Revoluţiei de la
1848, George Pomuţ avea 30 ani şi a participat la revoluţia
paşoptistă ungară. La scurt timp, s-a înrolat ca voluntar în armata de honvezi (infanterie). A lucrat o perioadă ca secretar în subordinea guvernatorului fortului Komárom, Ujhazy, combatant
revoluţionar în mişcarea lui Lajos Kossuth.
Un an mai târziu, a fost nevoit să fugă mai întâi în Italia, apoi

în Germania, pentru a scăpa de guvernul austriac. Din Hamburg
a decis să plece în America. A ajuns în New York la 24 februarie
1850.
Alături de un alt român şi câţiva maghiari, Pomuţ a pornit
apoi spre Vest, unde bărbaţii puteau revendica pământuri.
Grupul de emigranţi s-a stabilit în localitatea Keokuk din statul
Iowa, unde au primit în stăpânire un loc sălbatic. Cinci ani mai
târziu, Pomuţ a obţinut cetăţenia americană şi a început să
strângă tot mai multe terenuri. La începutul războiului de sece-

CERAMICĂ DE HUREZ
Cristian SIMA

( XI )

D

in păcate, istoriei ceramicii de Hurez îi lipsesc multe din
paginile care să-i ateste naşterea, existența şi dezvoltarea. Puținele lucruri care se ştiu sunt apărute disparat, prin
lucrările a diferiți autori, date care au trebuit puse cap la cap şi
completate prin deducţii logice. Din fericire, au existat de-a lungul timpului oameni care să se dedice studiului îndelungat al
acestui frumos fenomen. Materialele care au stau la baza tuturor
studiilor despre ceramica de Hurez sunt, în general, cele publicate, în 1937, de cercetătorul Barbu Slătineanu. Lui îi datorăm
multe dintre primele date despre meşteşugurile artistice practicate, de-a lungul timpului, de români. Apoi trebuie amintită cea
care şi-a dedicat cel mai mult timp şi care a pus cea mai multă
pasiune în edificarea subiectului nostru. Poate cel mai înfocat
cercetător, cel mai apropiat Horezului, cel care şi-a petrecut cel
mai mult timp aici şi care a scris cele mai multe pagini despre
acest vechi meşteşug local. Îi cunoaşte pe toţi meşterii, cu stilul

şi cu opera lor, cu viaţa lor particulară, cu problemele, necazurile
şi bucuriile, cu desfăşurătorul familiilor lor pe generaţii. Le
cunoaşte şi curtea şi prispa casei dar şi atelierele unde a stat cu
ei, pe rând, de vorbă, de nenumărate ori şi, prin scrierile sale, sa străduit să-i facă binecunoscuţi întregii lumi. Am descris-o
aici, în câteva cuvinte, pe Dr. Corina Mihăescu, cercetator
ştiințific principal la Centrul Naţional pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale din România. Dumneaei a
reuşit, de-a lungul timpului, să găsească şi să consulte documente, cărţi, la care noi nu am fi putut ajunge şi, prin urmare, am
fi fost mult mai săraci în cunoştinţele care atestă devenirea
Horezului în ceea ce este el astăzi.
Logic ar fi ca istoria ceramicii de Hurez să se confunde cu
istoria olăritului dezvoltat pe teritoriul României de-a lungul
mileniilor ori cel puțin să se suprapună în mare parte. Asta ar
însemna ca această istorie să fi urmat paşii pe care i-am descris
în episoadele anterioare, începând cu neoliticul, numai că, din
păcate, nu avem dovezi că s-ar fi întâmplat aşa. Nu putem porni
demersul nostru decât de la o idee cu care am sfârşit episodul
anterior şi anume faptul că în secolul al XVI-lea, în Muntenia sa importat masiv ceramică din orient pentru uzul marilor case
domneşti şi boiereşti. Această ceramică avea drept caracteristici

siune, Pomuţ putea fi considerat un om bogat: era proprietarul
unor întinse suprafeţe de pământ, avea o fermă, realiza venituri
frumoase din concesionarea unor exploatări miniere, construise
o şosea pentru o mai bună circulaţie în Vestul încă sălbatic.
În 1861, la izbucnirea Războiului Civil american, Pomuţ
avea 43 de ani. A intrat ca locotenent în Regimentul 15
Infanterie din statul Iowa. Pomuţ a fost promovat ca locotenent
major şi apoi adjutant. În 1864, el a condus acest regiment în
Bătălia de la Atlanta, cea care a pecetluit victoria Nordului
împotriva Sudului.
Datorită faptelor eroice, dar şi a aprecierii pe care toţi ceilalţi
ofiţeri au manifestat-o faţă de Pomuţ, acesta a fost numit, în
1866, consul american la Sankt Petersburg, capitala Imperiului
Rus. De aici, Pomuţ a negociat trecerea Alaskăi către Statele
Unite. Discuţiile s-au încheiat la patru dimineţa, în 30 martie
1867. America a preluat Alaska de la ruşi pentru 7,2 milioane de
dolari. Asta înseamnă 4,74 dolari pe kilometrul pătrat. Alaska
are o suprafaţă totală de 1,7 milioane de kilometri pătraţi.
Pentru această afacere de succes, Pomuţ a fost promovat la
funcţia de consul-general la Sankt Petersburg, unde a rămas
până la moartea sa, în 1882.

folosirea angobei alb-gălbui, decorul în culori de roşu, brun
închis şi verde, glazură pe bază de plumb şi motivele ornamentale executate cu ajutorul gaiţei, adică jirăvite. Cu alte cuvinte,
avea caracteristicile ceramicii care se practică şi în ziua de azi la
Horezu. Concluzia e simplă: ceramica de Hurez s-a născut din
acest izvor oriental. Şi mai e ceva: în nici un alt centru ceramic
din spaţiul românesc nu s-a mai asimilat această tehnică.
Explicația nu ar putea fi decât una singură şi specialiştii o susţin
cu toţii: această naştere nu a fost întâmplătoare ci dirijată cu
bună ştiinţă de însuşi Domnul Constantin Brâncoveanu. Se ştie
ca vodă a dorit din tot sufletul să dureze la Horezu cea mai
mândră mânăstire din Țara Românească şi, alături de ea, o
mândreţe de palat domnesc. Pentru aceasta, se ştie, nu a
precupeţit nici un efort şi nici banii din visterie. Astfel au fost
chemaţi aici să-şi pună ştiința şi arta la contribuţie: Manea “arhitectonul”; Vucaşin Caragea- pietrarul, pregătit la şcoala barocului italian; Constantinos- pictor grec, specialist în pictura
bizantină, devenit apoi şef de şcoală românească ( poate că ar fi
corect s-o numim ”prima academie de artă” din istoria
României). ”Zugravii” şcoliți de el au înfrumuseţat apoi o
adevărată constelaţie de biserici valahe, mai ales din zona
Olteniei.
(va urma)
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EPIGRAME SCRISE DE DOCTORUL CORNEL MUNTEANU
Ştefan STĂICULESCU

D

octorul Cornel Munteanu a terminat Facultatea de
Medicină la Cluj. Şi-a dat doctoratul în medicină, având
specializarea în cardiologie şi a fost medic primar numai la
Spitalul din oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, fiind câţiva
ani directorul spiatalului, apoi a fost şef de secţie la Interne. S-a
apucat de scris din dragoste pentru bolnavi şi numai după ce a
consultat şi a luat tensiunea la câteva mii de cuvinte, de
propoziţii şi fraze. Stetoscopul minţii i-a fost în ajutor, iar flerul

de doctor l-a ajutatr să pună diacnostice corecte unor situaţii şi
unor oameni din societatea românească. Cunoscându-l de peste
45 de ani, ca doctor, mărturisesc că este un excelent diacnostician şi un desăvârşit internist şi cardiolog.
A publicat cărţile de epigrame: „Printre cactuşi”, „Doamna
ce o întâlnii aseară” şi „De-ale noastre”. Are în pregătire o cartea
tot de epigrame cu titlul „Fel de fel”. A mai publicat proză scurtă
de povestiri şi schiţe în cărţile: „Pete pe halatul alb”, „Focuri şi
fumuri” şi cartea „Meandre”. Fiul său, Bogdan Munteanu, este
doctor chirurg cardiolog în Franţa,(deoarece în anul când a terminat rezidenţiatul în chirurgie cardiacă nu s-a scos în România

nici un post la concurs, dar în Franţa a găsit 5 spitale care-l
vroiau) iar fiica, Alina, este căsătorită cu un diplomat şi
munceşte în U.S.A. E mai mult decât fericit, deoarece are de la
cei doi copii 5 nepoţi, unul mai Muntean decât altul.
Nu-i place să participe la festivalurile de epigrame. La
insistenţele talentatului epigramist Nicu Ursei, preşedintele
epigramiştilor vâlceni, şi ale marelului (deşi se numeşte Micuţ)
epigramist jurist Ion Micuţ a participat ca invitat la două festivaluri ale epigramiştilor din Vâlcea.
Iată o selecţie din sutele sale de epigrame:

Se duc anii:

Învăţătura profesorului dr. Goia

Paradox

De-ale politicienilor

Anii au trecut în grabă,
Doamnele-azi mă ocolesc,
Neavând chef de altă treabă,
Le-aştept încă, scriu, citesc.

În medicină, ca şi-n teatru,
Se mănâncă unu pe altu;
Ce de şuturi, ce de piedici
Între-actori, ca şi-ntre medici.

A murit bolnavu-n drum,
Dar putea trăi şi-acum,
De ştiam cum să-l împiedic
Să n-ajungă la un... medic.

Greutăţi destule-ndură
Şi-o să vină ani mai grei,
Că-s conduşi de-o adunătură
De smintiţi şi derbedei.

Unui poet, critic literar

De-ale doctorilor

Unor ziarişti

Ce rost are

Folosind cuvinte rare,
Aruncate făr să-i pese,
Scrie cronici literare
Nici de dânsul înţelese.

Doctori blânzi sunt în spital,
Până acum n-am aflat încă
Printre ei un canibal,
Dar ei, totuşi, se mănâncă.

Când miros ceva aparte,
Ziariştii dau buluc;
Nu contează cui ţin parte,
Vor să iasă balamuc.

Să-i ceri omului ce n-are,
Că-n doi ani de guvernare
A avut un singur zor:
Poante la telvizor.

O altă legendă asemenea acesteia, păstrată de bătrânii din satele
din jurul mănăstirii, este următoarea: domnitorul, la începutul domniei sale, a fost pârât la turci că jecmăneşte ţara şi atunci sultanul a
trimis o armată de haidamaci (un fel de jandarmi) ca să-l prindă.
vremuri de restrişte şi persecuţii.
La 9 aprilie 2014 s-au împlinit 360 de ani de la adormirea întru Matei Vodă a fugit degrabă, urmat de câţiva oşteni credincioşi,
Domnul a lui Matei Basarab voievod, cel care şi-a legat pentru tot- trecând de la Târgovişte, unde se afla Curtea Domnească, la Curtea
deauna numele de Mănăstirea Arnota, unde-şi doarme somnul de de Argeş; de aici, la Mănăstirea Cozia; de la Cozia, la Schitul
Iezerul, şi de aici în muntele de lângă Bistriţa.
Fiind urmărit îndeaproape de turci, s-a ascuns printre
trestiile şi răchitele unui lac ce se afla pe locul actualei
mănăstiri. Turcii nu l-au putut găsi şi astfel a scăpat cu viaţă.
Schimbând hainele sale cu cele ale unui arnăut credincios,
turcii l-au urmărit pe acesta din urmă până la creasta
muntelui, unde l-au ucis, trupul prăvălindu-l pe stâncile
nordice inaccesibile ale muntelui. Drept recunoştinţă faţă de
Mihai
Adrian Ursu Dumnezeu, Matei Basarab a poruncit să se asaneze
Popa
mlaştina, umplând-o cu cărbuni şi trunchiuri de copaci, şi a
ridicat pe locul acesteia mănăstirea ce o vedem astăzi, zidind
altarul chiar pe locul unde stătuse ascuns. Vrednic de notat
este faptul că era în ziua de Sfinţii Arhangheli (8 noiembrie)
când Vodă a stat ascuns în lacul cu răchită şi pentru aceasta
a hotărât ca hramul mănăstirii să fie Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavril.
Această tradiţie se pare a corespunde adevărului istoric,
întrucât s-a putut observa, de-a lungul timpului, cum locul
unde este zidită mănăstirea este umed şi igrasia izbucnea
mereu pe lespezile bisericii. În afară de aceasta, cu prilejul
unor mici reparaţii ce s-au făcut în 1932 de Comisia
Florin
Monumentelor Istorice, s-a dat peste cărbuni, lemne, rogoz,
Epure
cu care Matei Vodă a astupat lacul. Pe de altă parte, voievodul a avut într-adevăr lupte cu turcii, la Bechetul de azi sau
veci, domn paşnic şi bun, pe care un anonim avea sa-l caracterizeze
prin aceste cuvinte, inscripţionate pe un monument din Târgovişte, Schela Ciobanului de altă dată, unde a ridicat Mănăstirea Sadova. În
în 1654: „Mai bun domnu decât Mateiiu vodă n-au fostu nici un amintirea arnăutului ce i-a salvat viaţa, domnitorul a poruncit să fie
domnu”. Se pune o firească întrebare: ce motiv l-a determinat pe ridicată a cruce de piatră spre vârful muntelui, la marginea
voievodul Matei Basarab să ridice o mănăstire în aceste tainice prăpastiei unde acesta se prăvălise, ucis de turci. De la acest arnăut,
locuri şi de ce se numeşte ea Arnota? Datorită faptului că nu s-a muntele s-a numit Arnota, mănăstirea primind şi ea acelaşi nume.
La începutul secolului a XX-lea, marele nostru poet, George
păstrat pisania bisericii acestei mănăstiri, situată la o altitudine de
820 m, momentul construirii ei este învăluit de mister, care a dat Coşbuc vizitează comuna Costeşti, atras fiind de bogăţia monunaştere mai multor legende. Una din aceste legende spune că Matei mentelor istorice şi de legendele care circulau încă în popor. El va
Vodă ar fi fost învinuit de turci de o crimă şi pentru aceasta trebuia afla legenda ctitoririi Mănăstirii Arnota şi va scrie, în anul 1903,
să fie prins şi trimis la Constantinopol. Aflând despre soarta sa, a poezia „Sărindar”, care va apărea în volumul „Cântece de vitejie”,
fugit pe sub munţi, până a ajuns în muntele la poalele căruia se află publicat în 1904. Vom reda mai jos aceste versuri, fiind de o rară
Costeştii. Aici a scăpat cu viaţă ca prin minune, ascunzându-se frumuseţe şi având o mare forţă de evocare a trecutului şi a
adevărului istoric:
într-un lac cu răchită.

LA OBÂRŞIE, LA IZVOARE
Pr. Constantin MĂNESCU-HUREZI

C

Gh Rodion-Alexandru Bălintescufondatorul muzeului din Costeşti

ând rostim cuvântul „obârşie”, care are o etimologie
incertă, orientată mai mult spre strămoşii noştri geto-daci
decât spre vechiul slav „obrusie” (de la verbul obrusati = a termina,
a sfârşi), ne gândim în primul rând la izvorul unei ape aflat în munţi
sau în dealuri. Dar el are şi sensul de origine, început, locul unde
s-a născut cineva sau chiar neamul din care s-a născut cineva.
Pentru locuitorii comunei Costeşti din judeţul Vâlcea, localitate
cu o mare încărcătură istorică, religioasă şi culturală, sintagma „La
Obârşie, la Izvoare” reprezintă o fericită asociere de cuvinte, înrudite ca sens şi semnificaţie, cu un profund mesaj în contemporaneitate, dar şi în viitor. Iniţiată în anul 2006 de ilustrul
dascăl, pedagog şi om de cultură Popescu Valeriu, pe
când era prim-edil al Comunei Costeşti, sintagma aceasta a devenit genericul manifestărilor legate de Ziua
comunei Costeşti şi, totodată, îndemnul pentru toţi fiii
comunei de a se întoarce în vatra satului, în fiecare an, de
Izvorul Tămăduirii. De ce în această zi? Pentru că
această mare sărbătoare a creştinătăţii ortodoxe, cu o
dată schimbătoare, în funcţie de Sfintele Paşti, prăznuită
în fiecare an în ziua de Vineri din Săptămâna luminată,
în amintirea minunii vindecării unui tânăr orb, la izvorul
miraculos, cu „apă dumnezeiască”, aflat în pădurile
imperiale din preajma cetăţii Constantinopolului este, în
acelaşi timp, un prilej de reîntoarcere la puritatea
adamică de dinaintea căderii în păcat, un îndemn de a păstra apele
şi natura înconjurătoare în limpezimea şi simplitatea cu care au fost
ele înzestrate de Creator. Tocmai de aceea Biserica noastră
strămoşească a rânduit ca în această zi sfântă să sfinţească apa,
adică preoţii să facă aghiasma mică, cu care apoi credincioşii să
stropească fântânile, casele, animalele, troiţele, înălţând rugăciuni
către Maica Domnului, cea care este cu adevărat izvorul vieţii,
lumina cea adevărată, fântâna dătătoare de sănătate.
Anul acesta, în ziua de 25 aprilie, manifestarea religios culturală „La Obârşie, la Izvoare” a cunoscut, la Costeşti, ediţia a
IX-a. După cum era şi firesc, ea s-a axat pe două mari evenimente
cu profunde semnificaţii în viaţa acestei localităţi care, prin poziţia
sa geografică şi prin cadrul natural pe care l-a oferit, a atras din cele
mai vechi timpuri diverse categorii de vieţuitori, de la monahi până
la cei ce s-au statornicit aici definitiv sau au căutat loc de refugiu în

Iar Matei în baltă stete
Până-n zori, în stuf ascuns,
Frigul nopţii l-a pătruns
Şi prin suflet spaimă-i dete
Că pieirea l-a ajuns.
- „Dumnezeule-al puterii
Vezi-mă-n ce stare sunt!
Fă să scap de-acest mormânt,
Depărtându-mi ianicerii,
Şi mă leg cu jurământ
Că scurgând această baltă,

Chiar pe locul unde zac
Mănăstire am să fac,
Mândră, veselă şi naltă,
Şi cu aur am s-o-mbrac”.
Turcii însă-l căutară
Şi-altă zi, şi nencetat,
Iar Matei în stuf a stat
Şi-altă noapte, mai amară,
Mort de foame şi-nsetat.
- “Dat-ai prin Hristos, Părinte,
Cele nouă fericiri!

Scapă-mă de prigoniri
Şi-ţi voi ridica, preasfinte,
Tot pe-atâtea mănăstiri!”
Ruga nu i-a fost primită
Nici acum, şi-a stat Matei
Ocolit de agarei
Înc-o noapte-aşa cumplită,
Şi plângea, gândind la ei:
- „Vai, Părinte-al îndurării,
Depărteaz-acest pahar,
Şi, scăpând dintr-un amar,
Mănăstiri voi face ţării

Câte slujbe-n sărindar”.
Şi-apoi fu, că tot plecară
Nechemaţii venetici.
Iar Matei a strâns voinici
Şi-a gonit pe turci din ţară
Şi-a-ngropat şi mulţi aici.
Iar pe locul unde-n baltă
El ascuns trei nopţi a stat,
Sfânt locaş a ridicat
Pe colin-acum înaltă,
După cum s-a şi jurat.

Şi-apucat-a să clădească
Alte nouă, rând pe rând,
Şi i-a dat Domnul gând
Într-o zi să le sfinţească,
Toate-acelaşi hram având.
Iar în urmă ridicat-a
Un altar după altar,
Domnului cel sfânt ca dar –
Cel din urmă dându-l gata,
I-a pus nume Sărindar!

aprilie 2014
Şi într-adevăr, prin grija voievodului Matei Basarab, era
zidită la anul 1652, în Bucureşti, Mănăstirea Sărindar, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, după cum însuşi mărturisea în
pisania bisericii: „Făcând domnia mea 40 de biserici, precum mă
făgăduisem lui Dumnezeu, am îndeplinit cu aceasta pre care am
zidit-o din temelie, în locul unei bisericuţe vechi ce se zicea «a
coconilor…». Şi eu am numit-o «Serindarul», leat 7160 (1652),
lăsând tot hramul «Adormirea Maicii Domnului», ca să fie
pomenire părinţilor, nouă şi fiilor noştri, amin”.
Această mănăstire a fost aşezată pe locul unde se află astăzi
Cercul Militar Naţional din Bucureşti (fosta Casa Centrală a
Armatei), în apropierea Universităţii din Bucureşti. Din cauza
mai multor cutremure, clădirea bisericii şi zidurile împrejmuitoare s-au şubrezit într-atât, încât din anul 1880 s-a interzis
oficierea slujbelor, fiind ulterior închisă. Din păcate,
nemaiputând fi reparată sau refăcută, la 3 septembrie 1893 se
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hotărăşte dărâmarea ei. Dăinuirea numelui celei mai mari şi mai
frumoase mănăstiri a Bucureştilor acelor ani, privită de mulţi
drept catedrala oraşului, a rămas vie în memoria credincioşilor.
Aflându-mă prin Capitala ţării şi vizitând cu nostalgie locurile
pe care le colindam prin anii studenţiei (1984 - 1988), am avut
bucuria de a descoperi un act de comemorare (un înscris
comemorativ) aşezat în locul unde s-a aflat cândva altarul sfintei
mănăstiri „Sărindar”, sfinţit la 4 februarie 2011, din iniţiativa
Cercului Militar Naţional, cu binecuvântarea Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Iată împletirea legendei cu adevărul, iată coordonatele spirituale şi geografice ale neamului nostru, legătura dintre Arnota
Costeştilor Vâlcii şi fosta Mănăstire „Sărindar” din Bucureşti. Şi
Costeştii nu au doar atât! Mai au ca tezaur nepreţuit moaştele
Sfântului Grigorie Decapolitul, în ctitoria marelui ban Barbu
Craiovescu, în care vieţuieşte strălucitul cărturar şi modestul
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arhimandrit Veniamin Micle, mai au schiturile şi bisericile ctitorite de egumeni ai Bistriţei, dintre care unii au ajuns
mitropoliţi ai Ţării Româneşti. Mai au biserica din Grămeşti,
ridicată de mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei la 1664, născut în
satul Râmeşti de lângă Hurezii lui Brâncoveanu, dar a cărui
mamă era de origine din Grămeştii Costeştilor. Au, într-un
cuvânt, valori nepieritoare ale credinţei şi neamului nostru. Şi
mai au „last, but not the least”, pe truditorul pe tărâmul istoriei
locale a Costeştilor, domnul inginer Dumitru Bondoc, care ne-a
oferit ultima sa carte, dar nu cea mai de pe urmă: „Partizanii din
Muntele Arnota – un dosar elucidat?”, dedicată luptătorilor
anticomunişti din Hoaga Molidului de la Izvorul Arnotei,
exterminaţi de securitate în cea de-a treia zi de Paşti a anului
1949. Cinste costeştenilor pentru aceste file de istorie scrise cu
sângele lor, cinste lui Dumitru Bondoc şi tuturor înaintaşilor săi!

DUMITRU BONDOC: „PARTIZANII DIN
MUNTELE ARNOTA. UN DOSAR ELUCIDAT?”
Simon Petru

L

a Editura Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 2014 a apărut
cartea „Partizanii din muntele Arnota. Un dosar elucidat?”, autor Dumitru Bondoc, ediţie la care şi-au mai adus contribuţia: Ion Liviu Bondoc şi Ionuţ Tudor Bondoc-tehnoredactori, Marius Drăghicescu-machetare, şi cu o copertă reuşită realizată de Ion Liviu Bondoc. Cartea a apărut cu sprijinul financiar
al Primăriei Comunei Costeşti, Consiliul Local al comunei
Costeşti, S.C. Ansett Logistics S.R.L. şi Laurenţiu Bălintescu,
Râmnicu Vâlcea. Dumitru Bondoc semnează prefaţa, dar mai
înainte de aceasta, înserează două lucrări legate de subiect semnate de Mihai Sporiş şi Eugen Petrescu!...un fel de „cuvint înainte”.
*
Spune primul autor al eseului intitulat Partizanii din Muntele
Arnota, parte a rezistenţei, într-un fenomen naţional: „Grupul
Arnota, fenomen al rezistenţei româneşti împotriva noului regim
instaurat în ţară...”, referindu-se la evenimentele din iarna şi primăvara anului 1949!...Ne întrebăm, totuşi, de ce nu în 1946,
1947 a apărut acest fenomen, când în ţară se întocmeau liste
(vezi „Jurnalul vâlcean al lui Leca Morariu, 1944-1948”) cu
legionari şi cu chiaburi, liste care au adus o adevărată teroare în
familiile româneşti... Sigur, listele se făceau pentru racolarea în
Partidul Comunist (în acest sens un rol important, jucând Ana
Pauker, care avea sarcina, de la Moscova, să-i aducă pe legionari
şi ţărănişti în Partidul Comunist). Şi totuşi, crearea unei mişcări
de partizani în munţii României, începând pe la sfârşitul anului
1948 a avut rolul de pregătire pentru o eventuală (dată ca sigură
atunci) intervenţie, un „desant” anglo-american (pro românesc)
pe teritoriul României ocupat de armata sovietică (inamic)!...
Aflăm chiar din cartea lui Dumitru Bondoc (extrem de documentată: Arhivele Statului, Arhivele Securităţii, declaraţiile unor
cetăţeni-săteni-martori ai evenimentelor, Memoriile lui C.C.
Popian-vol. IV...) că partizanii nu au tras un foc împotriva cuiva
şi că au avut rolul de pregătire-racolare tineret-şi cetăţeni cu sentimente antisovietice-pentru ca la „acel” anume semnal să fie
apţi pentru o ofensivă anticomunistă-antisovietică, cu ajutor din
afară... Din aceste motive aceşti partizani (sprijiniţi de grupările
legionare judeţene!) aveau o susţinere populară, în acest sens,
grăitoare fiind ajutoarele pe care oameni ca Sanfrancisco Emil
ori Popescu D. Gheorghe (aici, da, cunoscuţi legionari, ambii
cetăţeni fiind vecini cu noi, de cartier, Popescu D. Gheorghe,
chiar, găzduind între 1948-1955 familia unchiului meu, evacuată
din Hotin...Un profil moral de excepţie, capabil de altruism!) leau dat partizanilor...
Mai spicuim din cuvântul eseistului o sintagmă (pag. 12,
rând 3) care nu ştim dacă concordă, totuşi, cu realitatea: „noapte
atee” este numit regimul comunist instalat în România după
1944, care însă, evoluând încet dar sigur, după model leninist
(care considera Electrificărea, forţă a edificării comunismului) a
dus la atâtea şi atâtea mari realizări energetice, dătătoare de
lumină-dăruită poporului (la 0.30lei kilowatul)-cu precădere în
judeţul nostru!... Nu, nu a fost „noapte” în România, iar „ateismul” îl putem considera destul de limitat, şi „de formă” (subl.
noastră, fiindcă, în fond, nimeni nu a fost oprit de la Credinţă),
biserica, fiind o instituţie a statului, respectată, mult mai puternică ca celelalte instituţii din România!...doar şi prin faptul că
politica de partid a rămas la poarta acestei instituţii (a se vedea
specializările preoţilor tineri, în străinătate, în anii 60)! şi care
astăzi, majoritatea, sunt mitropoliţi şi episcopi.
*
Autorul Dumitru Bondoc prezintă în cele cinsprezece capitole, cât are expunerea istorică- literară (chiar aşa), o poveste reală,

spunem noi adevărată, bine construită a fenomenului „Arnota”,
la Costeştii de Vâlcea, ca şi în alte locuri din această ţară
(Mehedinţi, Olt, Alba Iulia, Făgăraş, Argeş) având loc o acţiune
patriotică menită să de-a un semnal de alarmă (de nesupunere
încă de la începutul sovietizării ţării - instaurării comunismului
de tip sovietic) Occidentului şi Americii, şi, de ce nu, gafării
acestora în politica de pace încheiată cu URSS după cel de-al
Doilea Război Mondial! România ca şi întreg estul european,
atunci, au fost aruncate pentru cel puţin cincizeci de ani în braţele unui sistem anacronic, comunism de tip sovietic (fascist în
politica externă) în contratimp cu tendinţa de dezvoltare a
ţărilor până în 1945.
Stilul scriitoricesc este binecunoscut: dezinvolt, doct, într-un
limbaj accesibil şi, de ce nu, am mai sublinia umanismul! şi sensibilitatea (surpriză din partea intelectualului Bondoc), lipsa de
răutate-ranchiună, înţelegerea fenomenelor politice ale anilor
40-50 ai sec. XX (adversitate de această dată, atât de bine manipulată de către istoricii postdecembrişti şi...postmoderni).
„Laudaţio” adus acestei cărţi, nu poate tinde la infinit, fiindcă şi Dumitru Bondoc este om, cuprins în sistemul viciat-reprobator-acuzator implementat după 1990, astfel că sunt pasaje
(foarte puţine la număr) în care limbajul său pare influenţat de
aceşti lideri de opinie aşa zişi profesionişti-istorici-cu o excesivă
cultură formată în sălile de curs ale Arhivelor Securităţii fostului
stat comunist, şi românesc, acum!... şi care nu de puţine ori
inflamează faptele fără rost, punând, iarăşi, oare a câta oară, problema formelor fără fond (da, domnilor, în 1944-45 Leca
Morariu nu era un bătrân senil, fost mare profesor, care aduna
chiştoace de pe jos! mai ales că nu fuma şi, inertpreta împreună
cu Radu Gyr cântece legionare în trenul care îi ducea şi aducea
de la Mânăstirea Turnu - vezi acelaşi Jurnal vâlcean 19441948)...Nu poate fi considerat fond de date, real, declaraţiile
smulse cu şocuri electrice!... Cu alte cuvinte, revenind la cartea
lui D. Bondoc, devin supărătoare sintagmele: „închisori comuniste”, „torturi comuniste”, „Securitate comunistă” (noroc că nu
spune şi grădiniţă comunistă, şcoală comunistă, chiar şi mamă,
şi tată comunişti!...de ce nu şi copii comunişti! etc.) care par desprinse dintr-un limbaj impersonal, al unor indivizi bine implementaţi ai acestui început nefiresc de secol şi milieniu, într-o
Românie derutată prin imagini false, preapocaliptice, şi televizate!...Să fim serioşi cu comunismul sovietic aplicat în
România, după care, cei mai mulţi dintre noi ascundem adevăratele probleme, neserioase, care ţin de educaţia noastră! axată pe
nepotism, interes material-oricum, furtişag şi dispreţ faţă de
muncă! Greşim de multe ori ascunzând aceste defecte acoperindu-le prin românisme şi naţionalisme gratuite şi
antisemitice...Spune comentatorul în continuare: „Dumitru
Bondoc, nu este şi nu a fost slujbaşul vreunui sistem de propagandă...”, da! dar şi-a însuşit, din păcate, concluziile subiective
ale unor istorici postdecembrişti, cu simbrie din afară, sperând
la o mai bună promovare...a cărţii (vezi sintagmele amintite şi
dubla impunere, între sponzori şi cei care i-au oferit „egida”...Ce
legătură să fi existat între ei? Normal, au fost notificaţi...întâmplător!
Se comentează încă din anticamera cărţii, semn, că totuşi
există o asociere de idei, nu neapărat de propagandă, că „trupele
de securitate ale regimului comunist”...Care trupe de securitate?
ne întrebăm noi, când abia în primăvara lui 1948, Poliţia şi
Siguranţa Statului se transformau în...Miliţie? Din 1949-1950
armata sovietică s-a diminuat treptat, până la zero, 1958, în timp
ce Securitatea românească a trecut la fel, treptat, dar invers, în
totalitate, în subordinea KGB!
Să nu creadă cineva că noi am fost mai breji decât nemţii,
ungurii sau cehii!...şi că armata sovietică ne-a părăsit din prea

mare dragoste... Nu! schimbul care s-a făcut a fost unul dintre
cele mai ruşinoase!...URSS ne-a lăsat liberi în Europa, iar noi leam dat, lor, serviciile secrete! motiv pentru care comunismul
românesc a avut o tentă atât de personală! şi impersonală de
factură sovietică.
Credem că la 25 de ani de la Revoluţia Română din 1989
(care la Vâlcea s-a soldat doar cu mutarea unei „arte-facte” din
centrul oraşului în livada Bisericii revoluţionarilor, din Râureni,
şi cu multe pensii şi alte daruri în beneficiul revoluţionarilor,
este prea mult să mai auzim un limbaj adresat cu atâta lipsă de
respect, şi fals, asupra unei realităţi care a stat la baza vieţii şi
convieţuirii părinţilor şi moşilor noştri, şi în care ne-am format
şi noi, cei care scriem cărţi, fără „arginţi”, pentru urmaşi...Sau
cum bine spunea directoarea Bibliotecii Judeţene, acum vreo
şase ani, ...scriem şi activăm în aceste asociaţii, neavând decât
un scop: slava şi nemurirea noastră!...
Se spune în al doilea preambul: „Occidentul ne-a abandonat
în ghiarele diavolului roşu!” ...O fi existând şi un diavol alb sau
negru?...şi de ce, mă rog, „ne-a abandonat”, dacă suntem neam
de maimuţe şi de papagali, ca şi ei, şi nu am tras un foc împotriva comuniştilor, din 1921 şi până în 2014?...dar tot mereu aşteptăm, şi aşteptând, pedeapsa să vină de la alţii? Noi am aşteptat,
nu „bestiile de comunişti şi de legionari”! Sau: „Mânăstirea
Arnota, simbol al rezistenţei româneşti de-a lungul veacurilor”!
Da, pălesc în morminte figurile legendare ale lui Basarab I,
Mircea cel Mare, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare...Da, şi tot aşa, şi
mai mult decât sărbătorirea acestora, sau alături de ei, mai sus de
Cozia îi sărbătorim anual pe „lotrii” din Loviştea!...
*
Cunoscându-l bine pe Dumitru Bondoc, hărnicia şi abnegaţia
lui atunci când se apucă de un lucru, ne-am bucurat să-i cunoaştem o primă dovadă de abnegaţie la cauza istorică, reală şi transparentă, să-i revedem corectitudinea scriitoricească, cărţile sale,
înscriindu-se demult pe această linie profesională provenită din
talentul înăscut! Dumitru Bondoc nu este cercetător, ci scriitor;
spune domnia sa, în carte, că cea mai grea problemă a întâmpinat „încercând să evit subiectivismul (deci l-a remarcat! n.n)
legat de tratarea acestei tematici a rezistenţei împotruiva comunismului dusă de legionari şi simpatizanţii lor”. Credem că a
procedat foarte bine autorul, când a numit grupul Arnota, „grup
de partizani” aşa cum l-a „asimilat oamenii locului”...acesta
fiind format din „foşti” legionari sau simpatizanţi ai mişcării
legionare din Bucureşti şi provincie, dar, cuprinzând şi câţiva
„refugiaţi neafiliaţi politic, care, fie se temeau să fie repatriaţi,
fie aveau în cont fapte ce puteau duce la arestarea lor iminentă.”
Aminteam mai sus de un limbaj nu tocmai savant în unele aprecieri critice, care nu are de a face cu obiectivitatea, dar a fost
impus după 1989 de istoricii plătiţi pentru a denigra excesiv trecutul imediat; Ana Pauker este permanent însoţită de peiorativul
antisemit „comunistă evreică” (Cap.1, subcap. 1.1, op. cit.)...
Dar, Ana Pauker care a „venit călare pe tanc” (după spuselor
istoricilor de maidan) în 1944, ca să instaureze statul sovietic,
comunist, la Bucureşti (cum vorbeau atât de serios proprii
detractori...) a fost singura care a murit de moarte bună, în propriul pat, după ce toţi colegii şi prietenii săi au fost lichidaţi! Şi
ar merita o altă apreciere, astăzi, la doi ani după 2012, când, tot
kagebiştii au infectat ţara împotriva regimului „Băse” şi al scutului antirachetă! Şi tot impersonal ni se pare a fi limbajul preluat de la istoricii postdecembrişti (Florin Constantiniu: „O istorie sinceră”) în care revenirea Transilvaniei de nord la patria
mamă este considerată „măsură populistă” şi nicidecum un travaliu al românilor încărcat cu sânge, un travaliu început de
Mareşalul Ion Antonescu şi continuat de succesorul său, şi culmea, chiar de tătucul Stalin!
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Dar să intrăm în profunzimea cărţii, una de mare curaj, şi
risc, şi în care autorul, extrem de concentrat şi selectiv, Dumitru
Bondoc se autodepăşeşte şi reuşeşte o lucrare monografică-artistică (aproape)! de senzaţie...de ce? fiindcă în ea ne regăsim foarte mulţi! sau într-o poziţie-atitudine, anume, din acea realitate...
Iată cum analizează, şi înşiruie, faptele care au dus la încropireafără declanşare-unei mişcări de rezistenţă a partizanilor din nordul Olteniei: Codrii Mehedinţului, Pădurea Sarului, Muntele
Arnota, Munţii Perişanilor...În 1941, după rebeliunea legionară,
se înfiinţează Frontul Unic Naţional, acesta fiind cel pe care
Stalin îl alege pentru implantarea partidului unic în România! În
26 09 44 se formează FND (Frontul Naţional Democratic). La
30 dec 1947 România devine RPR (Parlamentul bicameral se
transformă în Marea Adunare Naţională)...În februarie 1948,
PCdR şi PSD formează PMR (Partidul Muncitoresc Român). În
30 august 1948 Siguranţa Statului plus Poliţia se transformă în
Direcţia Generală a Securităţii Poporului care devine Miliţia
Populară! Dar să nu uităm, că, în 10 12 44, la Viena, ia fiinţă
Guvernul Naţional Român condus de Horia Sima, care paraşutează primii luptători...în umbră: C. Stoicănescu şi Andreea
Schmidt. În dec. 1945 se semnează pactul de neagresiune dintre
PCdR şi legionarii lui Horia Sima, Ana Pauker, patronând acest
pact, negocierile fiind purtate de KGB...Scopul pactului fiind
anihilarea completă a partidelor istorice (PNŢ şi PNL).
Sesizându-se din oficiu (nerespectându-se cu stricteţe Tratatul
de la Yalta) forţele anglo americane ameninţă cu o intervenţie pe
care românii nu o pot uita, şi care, nu a mai avut loc, deşi, forţele
de partizani încep să se organizeze încă din 1947, imediat 1948!
localizând Arnota ca focar al luptei de rezistenţă românească. D.
Bondoc face o inspirată trecere în revistă a valorosului site istoric-arheologic al Costeştiului, Bistriţei...ajutat fiind de descoperirile-cercetările uluitoare ale preotului Gheorghe Petre
Govora...Cultura Coţofeni, Glina, Verbicioaei...Hallstat („Vatra
circulară de icinerare rituală” - sec. VII-IV î Ch. - fiind unul dintre exponatele cele mai valoroase din muzeul de la Govora!). O
istorie plină de fapte, culturale, din perioada sec XVII în sarcina
domnitorilor Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu...În
1958 se deschid carierele de piatră din Muntele Arnota, parcă,
vrând să toace, bucăţică cu bucăţică, acest munte încărcat cu
atâta istorie!...Ni se pare nouă, dar acest capitol „Arnota, muntele simbol al localităţii Costeşti” este unul dintre cele mai reuşite,
plin de conţinut istoric, şi atât de vizual pentru noi, cei care am
făcut pasiune pentru aceste locuri, cu adevărat printre cele mai
frumoase şi pline de sugestii, din România...Iarăşi, remarcăm

textul dezinvolt, aerisit, cursiv, frumos narat, dovedind calitatea
incontestabilă, scriitoricească a talentatului cercetător, unul dintre cei mai importanţi cronicari ai acestor locuri. Să nu uităm că
în drumul nostru către aceste minunăţii ale Olteniei de sub
munte: Gorjul brâncuşian, Mânăstirea Polovragi şi Peştera
Muierii, Mânăstirea Tismana, Transalpina, trebuie să trecem mai
întâi, cei de pe malul Oltului-cu însorita Cozie, pe la Bistriţa şi
Horezu!...
De ce Arnota? se întreabă D. Bondoc în cartea sa închinată
acestor partizani care se pregăteau pentru o ripostă dată sovieticilor cu ajutorul anglo-americanilor! Păi, se poate uita faptul că
în 1935 Ana Pauker este arestată, iar legionarii pun de-o tabără
pe culmea Arnotei, primul târnăcop lovind roca după ce însuşi
Corneliu Zelea Codreanu a ţinut un discurs-proclamaţie fulminant, studenţii taberei, încercând şi reuşind să facă un drum între
Schitul Păpuşa şi Mânăstirea Arnota! În 1937, Guvernul condus
de Gh Tătărăscu suspendă tabăra, când mai erau 300 de metri
până la poarta mânăstirii! ...dar ce tabără a fost aceasta, atâta cât
a fost, aici, Radu Gyr a scris „Cântecele Arnotei”!
În 1936, celebrul episcop al Râmnicului, Vartolomeu
Stănescu, ţine o slujbă în gara Râmnicului în faţa sicrielor lui Ion
Moţa şi Vasile Marin, cei doi capi legionari căzuţi pe frontul din
Spania, apărând această ţară de invazia bolşevismului, făcând
parte din armata generalului naţionalist, Franco.
Ambele mânăstiri, Bistriţa şi Arnota, încă din 1935, au simpatizat cu mişcarea legionară, cu Mareşalul Antonescu...
Bistriţa, care are legături rapide, cale ferată cu Bucureştiul şi
marile centre urbane ale ţării! în acelaşi timp fiind ferită de ochii
lumii!
La 23 august 1944 Mareşalul Antonescu este arestat şi predat
ruşilor! La 9 mai 1945, Germania a capitulat iar mişcarea legionară a scăzut în intensitate. Pactul legionarilor cu PCdR, înfiinţat
în decembrie 1945 şi care a durat până în mai 1948, când
Ministerul de Interne a trecut la arestări masive în rândul legionarilor (în 30 dec 1947 România a devinit R.P.R., iar în 11 iunie
1948 are loc Naţionalizarea)! Cei care au scapat la acest prim val
de arestări încep organizarea la Bucureşti, în vederea creării unei
mişcări de rezistenţă în munţi, în aşteptarea anglo-americanilor!... Grupurile de rezistenţă din munţi arată că România nu a
stat ca o „baligă” lăsându-se sovietizată!...ceea ce mai spală
obrazul acestui popor, care în 1913 a intrat şi a făcut ordine în
Bulgaria, iar în 1920 a intrat în Ungaria să scape acest stat de
ceea ce nu a scăpat niciodată după Primul Război Mondial, să
scape de Rusia! Atunci, ajungând la Budapesta, Regatul

României le-a scos ungurilor bolşevismul din cap! gonindu-l pe
Bela Kun! Iar în 1941 armata condusă de Mareşalul Antonescu
a ajuns la Stalingrad, stârnind admiraţia lui Stalin faţă de
Antonescu şi armata condusă de el! Sunt date numele organizatorilor din Bucureşti şi Râmnicu Vâlcea a mişcării de partizani
de la Arnota. La pag. 79 întâlnim o frază care ne umple de suferinţă, referitoare la numitul Ion Pavel, născut la Pătrăuţi, în
Bucovina de nord, şi care ajunge în tabăra de la Arnota ca să nu
cadă în mâinile sovieticilor!? De ce? fiindcă era „refugiat” (mare
greşală!...era evacuat, nu refugiat, din ...Pătrăuţii de lângă
Suceava! n.n) din „teritoriile retrocedate” Uniunii Sovietice (nu
„retrocedate”, mai ales Pătrăuţiul - niciodată în Basarabia, ci
luate cu japca: regiunea Cernăuţiului, Herţa, Basarabia toată!).
Urmărind prezentarea viitorilor luptători din Muntele
Arnota, precum şi pe cei care i-au sprijinit, suntem plini de mândrie că i-am recunoscut pe Sanfrancisco Ilie (trei case mai jos de
Biserica „Sfinţii Apostoli”, pe Matei Basarab, şi pe Popescu D.
Gheorghe, care a avut aprozarul (cârciuma lui Hoarcă înainte) şi
casa, unde acum este staţia pentru Călimăneşti lângă magazinul
„non stop”, şi care, amândoi au fost admirabili oameni, de mare
altruism! Popescu D. Gheorghe (vis a vis de locuinţa cetăţeanului Nicolae Bordea, tatăl doamnei Puşa Stilea) a fost cel care i-a
oferit primul domiciliu unchiului nostru, Simion Cechirdan,
familie de şapte persoane evacuată din Basarabia, judeţul Hotin!
Da, astfel de oameni au ajutat grupul de partizani din Muntele
Arnota! nu bandiţi, hoţi, şi care au fost ucişi sau băgaţi în puşcării pe nedrept.
Lăsând de o parte cele câteva minore subiectivisme (influenţate de istoricii posdecembrişti-cu ură faţă de România anilor
1944-1989) semantice ale autorului acestor rânduri, care nu
suportă denigrarea spaţiului românesc, local, din timpul comunismului, oamenilor care au locuit în acest areal râmnicean, un
spaţiu care a dat atâtea valori materiale şi spirituale, cu mult mai
multe valori-atunci, decât acum, şi pe toată durata celor 24 ani
„lumină” în libertate, de la „Revoluţia Română”, şi care se referă
la inculparea a tot ce s-a mişcat sub soare în acea perioadă!
...cartea lui Dumitru Bondoc este una de mare succes - a literaturii noastre de moment, de interes public, vâlcean, şi nu numai!
este scrisă cu mult talent, propulsându-l pe Dumitru Bondoc
printre marile valori apărute în spaţiul vâlcean, cel puţin după
anul 1990. Îl felicităm şi îi recomandăm cartea tuturor acelora
care iubesc adevărul istoric, muntele Arnota şi cele două mânăstiri bijuterii ale artei spirituale româneşti de la Bistriţa şi Arnota!

Dumitru Bondoc, Aurora Gherghina, Ambrozia Rucăreanu, Ioan St. Lazăr, Nicolae Dinescu, Mihai Sporiş, Peştereanu Toma Marius, Nicolae Daneş

LAURENŢIU STILEA, 80!
EVENIMENT ANIVERSAR, CU FAST!
Gheorghe PANTELIMON
Motto: „Cel ce radiază în juru-i intenţii bune şi iubire, nu
poate fi privit decât cu simpatie şi cu braţele deschise” (Mihail
1964, Palatul Culturii,Florin
Cheran, Ion Ţapolovici, Marin
Stan, Zighi Kap, Tanţa Popescu
(a patra din dr.-jos)

Sadoveanu).

V

ineri, 25 aprilie 2014, la Râmnicu Vâlcea, în organizarea Inspectoratului Şcolar Judeţean, Colegiul

Naţional „Mircea cel Bătrân” şi Asociaţia Seniorilor din
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, a avut loc un eveniment aniversar de
suflet dedicat profesorilor Laurenţiu Stilea şi Eugenia Stilea, doi
dascăli cu vocaţie, cu o carieră profesională de succes, care fac
parte din categoria marilor personalităţi ale sportului vâlcean şi
naţional. La eveniment, care a cuprins „trei reprize”, au participat reprezentanţi ai administraţiei judeţene, oameni de cultură,
politicieni, colegi de breaslă, preoţi, ziarişti, rude, prieteni, foşti
şi actuali sportivi din municipiu şi judeţ, din Bucureşti, Craiova,
Cluj Napoca, dovadă concludentă că sărbătoriţii se bucură de
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preţuire pentru tot ce au realizat dăinuitor pe parcursul vieţii în
domeniul învăţământului, educaţiei, sportului şcolar, de
performanţă, în viaţa cetăţii. Doi vâlceni, născuţi în Tomşani,
respectiv în Frânceşti, cu biografii spectaculoase, modele pentru
generaţiile pe care le-au instruit, dar şi pentru tinerii de astăzi.
Manifestarea a debutat, cum era firesc, în sala de sport a
Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, instituţie unde cei doi
au desfăşurat cea mai mare parte a activităţii lor, cu un meci
demonstrativ de volei, urmat de o adunare festivă, omagială.
Directorul Colegiului, prof. dr. Cătălin Pană a prezentat un scurt
istoric al liceului, cu accent pe rezultatele obţinute de elevii
acestei prestigioase unităţi de învăţământ, cu o carte de vizită
impresionantă, la concursurile ştiinţifice şi sportive, la nivel
naţional, şi le-a înmânat profesorilor Stilea, Diplome de
Excelenţă, pentru priceperea, dăruirea şi responsabilitatea pe
care le-au demonstrat în activitatea desfăşurată de-a lungul
anilor, pentru succesele repurtate.
Moderatorul acţiunii, prof. univ. dr. Alexandru Popescu
Mihăeşti, preşedintele Asociaţiei Seniorilor a precizat abilităţile
cărturăreşti şi sportive ale profesorului şi antrenorului Laurenţiu
Stilea şi i-a înmânat din partea Forumului Cultural şi Asociaţiei
Seniorilor o Diplomă de Excelenţă, pentru întraga activitate.
Despre acest jubileu cu semnificaţii deosebite a vorbit şi prof.
Nicolae Dinescu, care a scos în evidenţă preocuparea
permanentă a prof. Laurenţiu Stilea pentru depistarea, selecţia şi
pregătirea viitoarelor talente în sportul de performanţă, şi le-a
conferit aniversaţilor Diplome de Excelenţă din partea
Academiei Olimpice Române - Filiala Vâlcea.
Fostul elev al renumitului antrenor de volei şi apoi coleg de
breaslă, prof. Aurel Cârstea, consilier judeţean, le-a transmis
sărbătoriţilor aprecieri şi felicitări din partea sa şi a preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Ion Cîlea. Mai multe
distincţii şi trofee i-a decernat antrenorului emerit Laurenţiu
Stilea, prof. Nicolae Cojocaru, fost inspector şcolar, preşedinte
al Asociaţiei Profesorilor de Educaţie Fizică din Judeţul Dolj,
pentru modul strălucit în care s-a implicat în dezvoltarea sportului şcolar la nivel judeţean şi naţional, pentru o viaţă dedicată
sportului de performanţă.
Cuvinte emoţionante a rostit în cadrul ceremoniei şi prof.
Nicoleta Mărgărit, care a preţuit rezultatele excepţionale ale

Fam. Stilea la Nisipurile de Aur, 2010
Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, o şcoală cu o bogată
tradiţie sportivă voleibalistică, care vine din anii 1958-1959.
Împreună cu soţul său, Marius Mărgărit, cu alţi profesori
antrenori, printre care Cristian Iancu, Constantin Dumitraşcu,
ş.a. duc mai departe, cu succes, realizările lui Laurenţiu Stilea,
pe plan naţional şi internaţional, tradiţiile frumoase ale şcolii
vâlcene de volei.
Activitatea prodigioasă a profesorilor Stilea a fost apreciată
şi de subprefectul judeţului nostru, Aurora Gherghina.
Cu emoţie, cu sentimentul datoriei împlinite, sărbătoriţii au
punctat câteva din succesele lor care ar putea fi redate pe larg
într-o interesantă carte memorialistică. Distinsa profesoară
Eugenia Stilea, care a depăşit pragul celor 80 de ani pe 15 iulie
2014, a obţinut rezultate remarcabile la gimnastică sportivă fete,
la gimnastică modernă şi ritmică, la campionatele republicane
şcolare. A pregătit sportive cu performanţe la nivel naţional,
printre care TatianaVochiţu, Tatiana Roman, Nicoleta Miu,
Iuliana Popa, Cornelia Roman şi a fost antrenor al lotului
naţional de gimnastică ritmică. În anul 1978, echipa de
gimnastică ritmică junioare - senioare a devenit vicecampioană
naţională. Şi Laurenţiu Stilea, care pe 26 aprilie 2014 a împlinit
respectabila vârstă de 80 de ani s-a referit, cu satisfacţie la
rezultatele bune şi foarte bune ale sportivilor pe care i-a format.
Cunoscându-i bine activitatea, putem spune că şi-a dăruit
întreaga viaţă afirmării voleiului vâlcean şi românesc. Practic,
viaţa domniei sale se confundă cu istoria voleiului din munici-
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piul nostru fiind considerat, pe bună dreptate, creatorul şcolii
vâlcene de volei, părintele voleiului vâlcean. De-a lungul
bogatei sale cariere, care s-a întins pe 46 de ani, maestrul Stilea
a pregătit 40 de echipe finaliste masculine şi feminine, de minivolei, speranţe, cadete, juniori şcolari, de divizia A şi B; a dus
echipele vâlcene pe primele locuri în turneele naţionale şi
internaţionale. Un număr de 6 sportivi seniori (Laurenţiu
Dumănoiu, Radu Dumitrescu, Cristian Popescu, Elena
Gheorghescu-Novac, Dragoş Popescu şi Emil Alexe) au cucerit
18 medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale,
Campionatele Europene, Jocurile Balcanice etc, din care 7 de
aur, 3 de argint şi 8 de bronz. În perioada 1970-1979 a fost
antrenor la echipa naţională de volei. Cel mai bun produs „marca
Stilea” a fost discipolul său, Laurenţiu Dumănoiu, maestru
emerit al sportului, voleibalist de legendă, cu o carieră sportivă
impresionantă, fiind medaliat cu bronz, în anul 1980, la Jocurile
Olimpice de la Moscova.
Pentru meritele lor, Laurenţiu Stilea şi Laurenţiu Dumănoiu
au fost declaraţi la începutul anului 2012, cetăţeni de onoare ai
municipiului Râmnicu Vâlcea.
Activităţile s-au încheiat cu o masă festivă la Restaurantul
„Supca”, la care au aprticipat circa 90 de persoane, printre
invitaţi, aflându-se deputatul Romeo Rădulescu, renumitul
sportiv vâlcean Florin Cheran, foşti şi actuali voleibalişti de
marcă, membri ai familiei, colegi, prieteni, etc.
Cu acest prilej Laurenţiu Stilea a înmânat unor nume celebre,
medalii, pentru contribuţia adusă la gloria sportului românesc.
Am petrecut o seară agreabilă, într-o atmosferă de voie bună, în
compania muzicii şi dansului. Întreaga manifestare, organizată
într-o zi sfântă - Izvorul Tămăduirii - a avut un caracter elevat şi
s-a bucurat de o bună mediatizare, de aprecieri unanime din
partea participanţilor.
Sărbătoriţii au primit coşuri şi buchete de flori, cadouri,
felicitări şi urări de viaţă lungă. Pentru cele opt decenii de viaţă
trăite demn şi frumos, pentru tot ce au gândit creator şi au
înfăptuit prin muncă onestă, soţii Stilea merită toată
consideraţia.
La mulţi ani doamnă profesor Eugenia Stilea!
La mulţi ani domnule profesor Laurenţiu Stilea!

COMUNICAT DE PRESĂ

LA TÂRGUL DE IZVORUL TĂMĂDUIRII, MARIA BUZĂ A FOST
PROPUSĂ „CETĂŢEAN DE ONOARE” AL ORAŞULUI HOREZU
Vasile BLIDARU

V

ineri, 25 aprilie 2014, în Lunca Romanilor din oraşul
Horezu, a avut loc cea de-a X-a ediţie de la reluare, a
Târgului Popular de „Izvorul Tămăduirii”, târg reintrat în
tradiţia locală din această parte a judeţului.
Organizatorii, Consiliul local şi Primăria oraşului Horezu,
Asociaţia „Depresiunea Horezu” şi Casa de Cultură „Constantin
Brâncoveanu”, au pregătit şi în acest an un program atractiv la
care au participat peste 1500 de locuitori din Horezu şi
localităţile învecinate, meşteri populari, turişti, reprezentanţi ai
presei şi ai unor instituţii judeţene.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa senatorului Remus
Daniel Niţu şi a deputatului Cristian Buican, a politicienilor
Victor Giosan, Dumitru Tărăşenie şi Ştefan Prală, care, în
cuvântul lor, au apreciat eforturile administraţiei publice locale
pentru păstrarea tradiţiilor şi cuprinderea în programul acestora
a noi manifestări atractive pentru locuitorii oraşului şi turişti.
Programul evenimentului a început cu o slujbă
de sfinţire a apei (agheasma mică) săvârşită de un
sobor de preoţi din parohiile oraşului la locul de
desfăşurare a târgului, apa fiind împărţită
participanţilor la eveniment.
Ca şi la ediţia de anul trecut, de un interes aparte
s-a bucurat concursul de prezentare a animalelor. De
anul trecut, Primăria oraşului Horezu a introdus în
program un astfel de concurs, crescătorii de animale
câştigători fiind recompensaţi cu diplome şi premii
în bani. Juriul compus din reprezentanţi ai presei
vâlcene, a acordat următoarele premii: ovine –
Lăzărescu Constantin şi Asociaţia crescătorilor de
animale „Horezeanca”, caprine – Racolţa Gheorghe,
bovine – Miculete Mihăiţă, păsări de curte –
Bogorodea Teodor, iepuri de casă – Gînju Emil,

câini de pază – Lăzărescu Nicolae. Toţi participanţii la concurs
au primit diplome de participare şi recompense băneşti, în acest
fel încurajându-i să participe şi la ediţiile viitoare.
Programul pregătit de organizatori a continuat cu un amplu
spectacol artistic la care şi-au dat concursul ansambluri de
dansuri populare şi grupuri vocale
din zonă şi din alte judeţe. Ne-au
încântat cu talentul şi măiestria lor
formaţiile artistice: „Fetele de pe
Luncavăţ” de la Casa de cultură
Horezu, „Pomul vieţii” de la Casa
de cultură Balş, judeţul Olt,
„Steluţe brâncovene” de la Clubul
copiilor Horezu, „Moştenitorii”
din comuna Pietrari şi „Nedeiţa”
din comuna Polovragi, judeţul
Gorj. Pe tot timpul zilei, în Lunca
Romanilor, au răsunat cântecele
populare autentice interpretate de
Dumitru Miuţă şi Ansamblul pe
care l-a creat şi îl conduce „La fântâna lui Miuţă”, Dumitru Margine,
Ion Lupu, Ilie Dură şi invitaţii săi,
Taraful Tiţoiu şi alţii.

Un moment de mare emoţie şi mult apreciat de public,
l-a constituit prezenţa, pentru prima dată pe o scenă la
Horezu, a cunoscutei şi îndrăgitei actriţe, Maria Buză, fiică
a satului Romanii de jos, care, împreună cu soţul său, violonistul, George Pătraşcu, au încântat publicul cu un recital
de excepţie. În mijlocul publicului, desculţă, „să simt acest
pământ sub picioare”, după cum a spus, cu dezinvoltura-i
cunoscută, s-a prins în horă alături de săteni, i-a îmbrăţişat,
a cântat împreună cu ei, ca un om de-al nostru, din popor.
La finalul recitalului, primarul, Ilie Fârtat, în aplauzele
şi accepţiunea publicului prezent, a propus ca, actriţa,
Maria Buză, să fie numită „ambasadorul oraşului Horezu la
Bucureşti”, iar cu ocazia Zilelor oraşului Horezu din septembrie, prin hotărâre a Consiliului local să primească titlul
de „Cetăţean de onoare” al localităţii noastre. Aceasta a acceptat
cu plăcere şi cu hotărârea de a promova valorile culturale şi
tradiţiile acestor locuri, oriunde s-ar afla.
La încheierea festivităţilor, domnul primar, Ilie Fârtat, ne-a
spus: „Păstrarea tradiţiilor conduce la o promovare intensă a turismului în zona depresionară Horezu, atragerea unui număr din
ce în ce mai mare de turişti. Mulţumesc tuturor participanţilor la
această ediţie a târgului: meşteri populari, formaţii artistice,
interpreţi, colaboratori, publicului vizitator, care, împreună cu
noi, au contribuit la reuşita manifestării. Fiind un târg popular,
în ediţiile viitoare, cu sprijinul Grupului de Acţiune Locală
(GAL), vom extinde concursurile de prezentare a animalelor cu
participarea crescătorilor din toată micro-regiunea Horezu, stimulând, astfel, spiritul de competiţie în rândul agricultorilor. Noua
Strategie de dezvoltare economică şi socială a oraşului Horezu
pe perioada 2014 – 2020, cuprinde obiective, programe şi
măsuri în această direcţie, şi sunt încrezător că, în anii următori,
prin dezvoltarea continuă a unor astfel de evenimente, ne vom
face din ce în ce mai cunoscuţi la nivel naţional”.
(Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact, domnul Fârtat Ilie – Primarul oraşului Horezu – tel. 0740.217.540, email: primaria@orasul-horezu.ro)
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VACA DE LAPTE-DOICA OMENIRII
Vasile GREVUŢU

I

ată un titlu de interes, mai ales după vizita în România a
Primului Ministru chinez Li Keqiang dintre 25-28 noiembrie 2013, cu ocazia Forumul Economic China - Europa
Centrala şi de Est
"Romania este grânarul Europei şi asta ne facem să avem
încredere în relaţiile cu voi. Vrem să cumpărăm atâta carne câtă
ne puteti da.", a spus Li Keqiang.
Asiaticii nu vor doar carne congelată, ci şi vaci româneşti
pentru lapte şi carne. Au ales balţata românesca, iar primul lot
care pleacă în ianuarie va fi de la Braşov.
*
Forumul Cultural al Râmnicului, Direcţia Agricolă a
judeţului Vâlcea, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, Colegiul Medicilor Veterinari-Filiala
Vâlcea, Clubul Medicilor Veterinari Pensionari, Comitetul de
Analiză a Strategiilor de Dezvoltare Zonală (CASDR), Oficiul
de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor-Vâlcea...au organizat în
ziua de 10 martie 2014 în Sala nr. 2 a Consiliului Judeţean o
întâlnire-consfătuire cu titlul “Vaca de lapte –Doica Omenirii, pe
cale de dispariţie“.
La întâlnire au participat propietari ai fermelor familiale de
vaci de lapte, crescători de alte specii de animale şi albine,
specialişti din agricultură, zootehnie şi medicină veterinară,
membri ai Clubului Pensiunarilor Veterinari depozitari ai unor
cunoştiinţe profesionale de înalt nivel ştiinţific şi productiv,
nevalorificate în ultimii 24 ani .
Unităţile sus menţionate, prin specialiştii lor din domeniul
creşterii animalelor au constatat declinul continuu al scăderii
efecivelor de vaci şi a producţiei acestora la carne, lapte, piei
grele şi alte produse, situaţie
nemaiîntâlnită în ţara noastră, şi,
îngrijoraţi de scăderea pe ţară la sub
50% a numărului de vaci de lapte, şi
a producţiilor acestora, constatând şi
că aprovizionarea populaţie se face
cu produse din import (lapte de consum, unt, brânzeturi) în procent de
peste
80%!...
au
organizat
Consfătuirea Naţională de la Braşov
din trim. IV-2013 sub egida
Asociaţia Generală a Medicilor
Veterinari din România, cu titlul
„Creşterea şi sănătatea vacilor de
lapte“ în colaborare cu Facultăţile de
Medicină Veterinară din Bucureşti,
Cluj Napoca, Iaşi şi Timişoara;
Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, Institutul de Diagnostic
şi Sănătatea Animalelor, Direcţiile
Judeţene Sanitar-Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor, Federaţia
Crescătorilor de Bovine din
România, Asociaţia “Holstein ro“,
S.C. Agroindustrial Pantelimon S.A,
pe următoarele teme: Managementul

fermei de vaci de lapte, Sănătatea animalelor, Cerinţele sanitar
veterinare şi interacţiunea dintre crescători şi medicii veterinari,
Reproducţia şi patologia reproducţiei, Alimentaţia şi bunăstarea
animalelor, Concluziile şi rezoluţiilor consfătuirii.
Pentru informarea crescătorilor de animale, a specialiştilor şi
a unităţilor cu responsabilităţi în domeniul creşterii vacilor de
lapte, participanţilor li s-a prezentat concluziile şi rezoluţia
consfătuirii:
1. Organizarea periodică de întruniri cu medicii veterinari şi
crescătorii de vaci de lapte, extinderea activităţii de consultanţă,
prezentarea principalelor acţiuni ce trebuiesc desfăşurate, şi
încheerea unor protocoale de colaborare între Consiliile
Judeţene ale Colegiilor Medicilor Veterinari şi fermierii
crescători de vaci de lapte.
2. Atragerea şi stimularea tinerilor din localităţile rurale către
creşterea vacilor de lapte pentru cunoaşterea activităţilor din
ferme şi organizarea exploataţiilor proprii.
3. Stabilirea de obiective clare în programul de supraveghere
şi control al bolilor care influenţează comerţul cu animale şi produse de origine animală şi boli de interes pentru sănătatea
publică.
4. Strategile sanitare veterinare să fie elaborate şi prezentate
în mod sintetic prin programe multianuale. Programele privind
bolile cu impact economic să fie lansate în parteneriat între serviciile sanitare veterinare şi crescătorii de animale.
5. ANSVA să emită un „Ordin pentru autorizarea
exploataţiilor de bovine-comerciale“ care să cuprindă cerinţele
minime sanitare veterinare.
6. Subvenţiile de la stat să fie date numai crescătorilor care
produc lapte pentru valorificare pe piaţă.
7. Creşterea implicării medicilor veterinari în efectuarea
însămânţărilor artificiale la vaci, care să determine creşterea

procentului de vaci însămânţate artificial din gospodăriile
populaţiei şi fermele mici de subzistenţă.
8. Reducerea discrepanţelor dintre costurile efective de
producţie (furaje, motorină, personal) şi preţul laptelui.
9. Alimentaţia vacilor gestante să se realizeze din raţii furajere moderate cantitativ, dar de o calitate cât mai bună.În funcţie
de starea de întreţinere până în ultimele două săptămâni de
gestaţie cantitatea de concentrate să nu depăşească 3-4 kg./zi, de
preferat nutreţuri combinate, fânul de leguminoase, graminee la
discreţie, silozuri de porumb-cu peste 50 % substanţă uscată,
rădăcinoase.
10. Înainte cu 2 săptămâni de fătare, concentratele în raţie
pot să crească treptat, cu câte 0,5 kg. pe zi, fără să se depăşească
2,5 kg. la un tain. În perioada puerperală, furajele concentrate să
cuprindă pe lângă cereale măcinate recent şi şroturi (floarea
soarelui, soia sau rapiţă), tărâţe de grâu, concentrate proteinominerale.
11. Asigurarea bunăstării animalelor trebuie să fie predominant profilactică, pentru care este necesară elaborarea de indicatori măsurabili ai bunăstării animale, care contribuie la creşterea
eficacităţii controalelor şi normelor aplicate.
12. De informat în mod corect opinia publică cu ptivire la
pericolul ce-l reprezintă tuberculoza la bovine ca principală
sursă de infecţie pentru om, problemă dezbătută în consfătuire,
scoţându-se în evidenţă modul defectuos în care se acţionează
pentru lichidarea şi asanarea acestei boli cuprinsă de ani de zile
în programul strategic.
13. Introducerea profilului metabolic în arsenalul
mijloacelor de diagnostic-care constituie un excelent instrument
de “prognoză de grup”- pentru evaluarea bunăstării vacilor de
lapte, îndeosebi a celor gestante-înainte de fătare-dar şi a celor
în perioada de vârf a lactaţiei.
14. Transmiterea de informaţii corecte legate de bunăstarea
animalelor de companie, de la profesionişti
către public, în scopul educării populaţiei în
spiritual cerinţei de bunuri de calitate, care
să nu fie produse în detrimental bunăstării
animalelor, mediului şi sănătăţii.
Deficitul de lapte din judeţ, impune
organizarea corespunzătoare a activităţii de
creşterea şi exploatarea vacilor de lapte prin
măsuri organizatorice: înfiinţarea de noi
ferme familiale şi exploataţii de creştere a
producţiei de lapte pe fiecare animal în parte
prin măsuri de selecţie, ameliorare şi furajare, precum şi organizarea sub îndrumarea
Consiliului Judeţean Vâlcea a unei
consfătuiri cu participarea crescătorilor de
vaci de lapte, a celor cu sarcini şi atribuţiuni
în acest domeniu al valorificarii
corespunzătoare a producţiei de lapte.
România în prezent are o singură şansă, să
institue o activitate de începători pentru
înfiinţarea de ferme familiale, cu efective
mici de animale, arondarea şi cumpărarea de
terenuri pe care să le cultive şi exploateze
după modelul celor din vest, a căror istorie o
prezentăm în materialele din viitor.

ZIUA NAŢIONALĂ A MEDICULUI VETERINAR
P

e 08 mai 2014, la Călimăneşti-Căciulata a avut loc
şedinţa Consiliului Asociaţiei Medicilor Veterinari din
România, la Hotel Căciulata, în organizarea AGMVR şi filialei
vâlcene.
La această şedinţă, printre altele, s-au discutat următoarele
probleme: modul de desfăşurare a programului de instruire la
distanţă a medicilor veterinari-participarea acestora la instruirile efectuate; sărbătorirea la 15 mai 2014 a 153 de ani de la înfiinţarea Învăţământului Sanitar Veterinar din România de către
dr. Carol Davila; prezentarea mesajului consiliului AGMVR,
adresat asociaţilor judeţene şi medicilor veterinari, mesaj, care
va fi prezentat joi 15 mai 2014 medicilor veterinari din Judeţul
Vâlcea, cu ocazia Zilei Naţionale a Medicilor Veterinari; problemele financiare ale AMVR şi ale filialelor judeţene...
La aceeaşi şedinţă a fost lansată cartea „Cronica profesională, 1861-2013” a profesorului honoris causa dr. Horaţiu Olaru-

preşedintele AGMVR, adresată îndeosebi medicilor veterinari
tineri şi generaţiilor următoare, care trebuie să ştie să aprecieze
şi să cinstească munca, priceperea şi faptele deosebite ale celor
care au fost înaintea lor, şi cărora le datorează întreaga existenţă, precum şi prestigiul de astăzi...
*
Pe data de 15 mai 2014 la sediul DSVSA Vâlcea, str.
Pandurilor, nr. 9 va avea loc simpozionul « 153 ani de la
înfiinţarea învăţământului veterinar în România » cu ocazia
Zilei Naţionale a Medicului Veterinar-2014, în organizarea:
AGMVR filiala Vâlcea, Colegiul Medicilor Veterinari, Forumul
Cultural al Râmnicului, Clubul Medicilor Veterinari Pensionari,
Sindicatul Medicilor Veterinari. În program: Cuvânt de deschidere: Mihai Miclea-director executiv; 153 ani de învăţământ
sanitar veterinar în România: Cristian Cumpănăşoiu-preşedinte
AGMVR filiala Vâlcea; Personalităţi sanitar-veterinare care

şi-au desfăşurat activitatea în judeţul Vâlcea în decursul timpului-Vasile Grevuţu; Importanţa socială a activităţii sanitarveterinară a Laboratorului Vâlcea-Anton Ceauşescu;
Cercetarea tehnico-ştiinţifică sanitar-veterinară în judeţul
Vâlcea-Florinel Constantinescu, Cristian Cumpănăşoiu, Daniel
Vasiloiu, Mihaela Dima, Radu Văsuţ, Georges Hulubă, Florin
Dobrotă.
La acest simpozion vor fi discutate activităţiile necesare
îndeplinirii sarcinilor incluse în Rezoluţia celui de al XI-lea
Congres Naţional de Medicină Veterinară-Bucureşti (8-11 mai
2011) privind constituirea unor colective de sprijin pentru: editarea istoriei medicinii veterinare româneşti, înfiinţarea
Academiei de Medicină Veterinară, înfiinţarea unei biblioteci şi
a unui muzeu al AGMVR, recuperarea palatului medicilor veterinari de la Ministerul Sănătăţii.

V GREVUŢU

aprilie 2014

CULTURAvâlceană

15

IZVOARELE TĂMĂDUIRII DE LA COSTEŞTI-VÂLCEA
Mihai SPORIŞ

A

plouat mult în ultimile zile. De pe crestele din streaşina
nordică a Builei s-a adăugat prinosul omătului topit.
Toate izvoarele cu apa ca o aghiasmă curată au pornit năvalnic,
torenţial, să spele păcatele adunate în albiile curgerilor zbuciumate în amar de vreme. Bistriţa, râul oltean se prăvăleşte chiar
printre altarele mănăstirilor ridicate de marile neamuri de boieri
ale Olteniei: Craioveşti şi Brâncoveni, imediat lângă piciorul de
munte al Scărişoarei şi în “cuibul de vulturi” al muntelui, în chip
fericit numit Arnota. Pare mai învolburat şi mai întunecat ca
niciodată râul acesta cândva de cristal precum apa de botez din
cristelniţe. Ne putem oare limpezi cu zoaie pentru a ne elibera de
mizerile lumii şi a ne mântui? Opriţi fiind, din curgerea ca un
galop salbatec, aşezaţi în smerenia şi reascultarea pravilelor
uitate credem că tot zbuciumul se poate ostoi şi limpezi şi atunci
tămăduitoare ne vor fi toate şi îndestulătoare.
Anual, în săptămâna luminată, în vinerea de Izvorul
Tămăduirii localitatea Costeşti şi-a ales sărbătoarea să-şi
pomenească eroii, istoria şi să se mărturisească într-un fel de
spovedanie purificatoare şi în acelaşi timp, să se îmbărbăteze
pentru alte lucruri de folos obştesc pentru bucuria vieţuirii în
aceste locuri, de milenii multe binecuvântate. Oamenii de azi îşi
amintesc de cei ce au întemeiat rostul primordial, uneori bănuind
doar dincolo de legendă pe cel ce şi-a dăruit numele. Sunt mulţi
oameni zidiţi în sălaşurile lor să nu fie uitaţi pentru vitejia, priceperea şi modelul lor exemplar pentru semenii lor. Între Olt şi
Olteţ de veacuri: Căliman, Dobre, Bărbat, Costea, Tomşa,
Maldăr, Stroe etc., ori peste crestele munţilor Căpăţânii: Breazu,
Vasile, Stan, Pascu, Mălai, Ciungu, Voinea vorbesc despre omenescul care a sfinţit locul, iar acesta se întoarce anual, cu
recunoştinţă, să-şi cinstească în sărbătoarea dedicată, nu doar
numele, ci şi toate cele ce se vor fi adăugat spre împlinirea lui :
alţi oameni, fapte anonime, evenimentele de neuitat, cu prinosul
lor de înnobilare. Grea misiune, prin aceasta cu atât mai
onorantă, pentru o localitate precum Costeşti să mărturisească
un destin şi o istorie fermecătoare, dense şi cu aşteptări de la
contemporani… imense. Dulce, această povară, devine grea
doar atunci când unui anumit strigăt, cel al adâncului consonant
spiritului locului, nu-i descifrăm mesajul şi nu-i putem da
răspunsul aşteptat. Are marea şansă localitatea Costeşti să fi avut
dintotdeauna oamenii minunaţi ai ei, dar şi pe cei aduşi la sân pe
la Mănăstirea Bistriţa, Arnota şi toţi aceştia să fi descifrat glasul
pământului, să fi vorbit cu izvoarele şi să fi desprins, mereu,
mereu, cele esenţiale din noianul atâtor lucruri comune.
În 2014 cele esenţiale vor fi fost potrivite, armonic, de calendar. Se împlineau, precum gradele unui cerc închis, 360 de
ani de când voievodul Matei Basarab, este locuitor al veciei ,
aici la Costeşti, cu mormântul în muntele Arnota, chiar în ctitoria sa, semn că s-a dorit să fie costeştean, într-un loc mult iubit
de mulţi alţi domnitori Basarabi, neam de neamul lor oameni ai
acestui pământ strămoşesc. Apoi, cu 65 de ani în urmă, în 1949,
pe muntele unde se va fi sacrificat… arnăutul: Arnota, români
adevăraţi, partizanii, luptători împotriva comunismului adus cu
forţa, cu spiritul legionarismului identitar de sorginte latină, îşi
vor fi pus, chiar în perioada Paştilor, vieţile lor chezaşe
neatârnării la alte imperii siluitoare de trupuri şi conştiinţe. Celor
două, adică lui Matei Basarab şi partizanilor din Arnota li se va
fi adus un omagiu public în 25 Aprilie 2014, de ziua Costeştilor,
zi tămăduitoare de uitare şi, poate, de lepădarea unor
prejudecăţi.
“La Obârşie la Izvoare” s-a numit ansamblul manifestărilor
celei de-a IX-a ediţie a Zilei comunei Costeşti, în organizarea
Primăriei şi Consiliului Local. Programul,
unul dens şi cu participarea multor oameni,
localnici dar şi invitaţi, a fost unul de toată
ziua. Slujbe de pomenire şi sfinţire,
expoziţie, târg, dezvelirea bustului domnitorului Matei Basarab, simpozionul dedicat
voievodului, lansare de carte, spectacol folkloric şi agapa de liberă manifestare a sentimentelor, dincolo de ştaiful oficial. Bucurie,
luminare şi provocări spre alte desluşiri după
cele auzite, unele spuse cu teamă, altele în
vădită contradicţie. Cele bune, unanim
acceptate, ne sunt merinde de drum sigur!
Cele în controversată dispută pot fi îndemnuri către aprofundare, către răbdarea decantărilor şi foarte posibila şi tămăduitoarea cunoaştere, odată cu alte prilejuri de iluminare şi vindecare pe care doar timpul aşezat şi limpede
cuminecat ni le poate da.
Martor fiind la simpozion şi la prezentarea cărţii lui Dumitru
Bondoc : “Partizanii din muntele Arnota un dosar elucidat?”
apărută la Editura OFSETCOLOR, 2014, Râmnicu Vâlcea, vom
relata pe scurt despre evenimentul comun ce le-a pus împreună.

Simpozionul a fost deschis de primarul localităţii, Toma
Marius Peştereanu, după ce glasurile a trei preoţi cu recunoscute
preocupări cultural- spirituale şi artistice: Nicolae State-Burluşi,
Constantin Mănescu şi Ion Marin ne vor fi antrenat pe cei
prezenţi la un “Cristos a Înviat!”, adeverind momentul şi
substanţa comunicărilor pregătite spre lauda unui voievod “ctitor de neam” şi dătător de “legi şi datini” precum spunea geniul
eminescian, referindu-se la “basarabi” şi la “muşatini”.
Simpozionul a fost onorat de referate şi intervenţii muncite şi de
prezentări pe înţelesul audienţei. Remarcabile, prin structurarea
informaţiei, au fost expunerile prof. Nicolae Daneş, prof. Florin
Epure, despre ctitorul voievod; cele ale stareţei Mănăstirii
Arnota şi ale lui Eugen Petrescu, invocând eroismul şi reconotarea lui, spre o mai fericită cuprindere. Prof. Ioan St.Lazăr a
scos în evidenţă aerul cultural-artistic şi spiritual din vremea
domnitorului comemorat. Adrian Ursu, cu rădăcini prin partea
locului va fi semnificat importanţa evenimentului şi faptul că
modelul unui conducător de neam, cu adevărat în slujba neamului, în ciuda fiscalităţii necesare propăşirii tuturor, este şi acum
de maximă actualitate. Subprefectul judeţului, Aurora
Gherghina, ieşind din tipicul prea instituţionalului, cu vorbe va-

labile, şablon, oricărui eveniment, va fi revelat prezenţa urmelor
domnitorului departe de fruntarii pe acolo pe unde domnitorii
noştri se vor fi arătat piloni ai credinţei creştin-ortodoxe, ca de
exemplu pe la Muntele Athos, Ierusalim, Sinai etc. Poezia
dedicată de Constantin Maria şi cea datorată lui George Coşbuc,
restituită aici prin intervenţia lui Dumitru Bondoc, alături de
referatul prezentat de elevul Cătălin Sandu au rotunjit o dezbatere de peste două ore în coordonarea
lui Nicolae Dinescu, cel desemnat de
organizatori să modereze intervenţiile.
Partea a doua, în vădită criză de timp
va fi rărit spectral audienţa şi va fi generat
o nerăbdare de-a se încheia odată discursurile, spectacolul din program părea să
suscite un interes mai mare. Cartea
apărută special pentru eveniment îşi cerea
şi ea drepturile. Pentru a mulţumi truditorului, Dumitru Bondoc, celor ce l-au
ajutat la cercetarea materialului documentar, celor ce vor fi asigurat suportul material
li se cuvenea, în mod public,
recunoaşterea eforturilor. Apoi recomandarea lecturii, cu ce are deosebit cartea ce urma să fie primită în
dar, a prelungit evenimentul, chiar forţând răbdarea auditoriului.
Despre carte şi autor au vorbit, în special pentru a lămuri de ce
a fost scrisă, adică circumstanţele cauzale, cei ce vor fi citit

lucrarea “pe nerăsuflate”. Două maniere de abordare se vor fi
conturat, demonstrând, o dată în plus, dilema din titlu privind
elucidarea, nu a unui “dosar” ci a unei perioade a istoriei
recente, încă abil ocultată şi cu adevăruri incomode pentru legitimarea unor actori aflaţi în scenă. Lupta continuă între extremele
dreapta şi stânga, adică între legionarismul istoric cu
reprezentanţi exponenţiali ai elitei interbelice: Nae Ionescu,

Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Vasile Militaru, Radu Gyr,
Nechifor Crainic, Grigore Gafencu, Constantin Noica etc., şi
comunismul diluat în postcomunismul de tip FSN şi ceea ce a
urmat, cu încă foşti primsecretari şi foşti secretari de partid
comunist în scenă, năpârliţi de schimbarea de macaz din 89,
tulbură şi acum apele, iar conştiinţele sunt sub asalturile propagandelor. Nelustrarea răului comunist, falsa descărcare printr-un
simulacru de proces, ţin societatea românească în confuzie şi
într-o cădere în gol a moralităţii. Este nevoie de recunoaşterea a
ceea ce ne-a smintit firea şi să ne eliberăm de toate excesele de
extremism, să ieşim din confuzii, prejudecăţi. Putem oare
renunţa la sacralitatea tradiţională, iubirea ţării şi neamului de
teama etichetelor şi stigmatizării cu legionarismul? Să nu mai
recunoaştem, prin repudiere publică, prin legi instituite peste
conştiinţa noastră, eroii şi sfinţii noştri cu amprentă naţională?
Să ne ştergem din memorie marii oameni de cultură, care au
dăruit atâtea patrimoniului nostru cultural? Să ne repudiem marile personalităţi ale spiritului românesc, intrate în conştiinţa
umanităţii, pentru ca au avut cândva o anumită orientare, un
anumit crez politic? Comunismul a ascuns şi valorile democratice autentice, ale stângii, inclusiv marile personalităţi, reprezentative… Evenimentul nostru a pus în evidenţă cele două
curente. S-a vorbit acolo de Vasile Militaru şi de Academia de
sub Pământ, ocolindu-se cuvântul legionari, dar vădit în
invocaţia şi frumoasa recitare a “seniorului” Alexandru Popescu
Mihăieşti, liderul Forumului Cultural al Râmnicului. Partizanii
din Arnota s-a spus acolo erau… tineri studenţi! Ocolindu-se
faptul că majoritatea erau legionari maturi. Cartea, cu toată surdina şi precauţia impusă de spaimele de-a nu fi târât în
necazuri, de subtila cenzură (prin legile care îţi închid
gura!) se arată un izvor de documente, exact, limpede.
Ea ne cheamă să ne ostoim setea de adevăr. Temerile au
şi ele temeiul lor. Legile - contrazicând constituţia, cu
declamatul principiu al libertăţii de conştiinţă! - aflate în
ghearele neabolitului sistem de forţă al statului, departe
de autenticul stat de drept, acţionând ca un Big Brother
în slujba unor puteri date orbeşte de orbirea noastră
colectivă, ne impun înţelepciunea şi răbdarea decantării.
A subliniat inspirit acest lucru prof. Aurelian Stoican,
temperând vehemenţa unui spirit militant şi fără frică de
adevăr, propri lui Marian Pătraşcu. Petre Cichirdan ne-a
vorbit acolo despre câţiva eroi concreţi, din Râmnicu
Vâlcea, ai acestui fenomen al rezistenţei româneşti
împotriva comunismului, episodul Arnota – cartea lui Dumitru
Bondoc!- fiind o filă dintr-un dosar amplu, dosar de istorie
românească, prea puţin băgat în seamă de nespoveditul stat
roman şi evident nemântuitul în absenţa voinţei sale politice şi a
orbecăielilor sale, către democraţia autentică şi către Dumnezeul
nostru, invocat cu nădeje în fiecare an de Paşte şi sperând în
tămăduirea cu apa atâtor izvoare! Prof. Nelu Barbu, prea cenaclistul Societăţii Culturale Anton Pann, foarte prezentă la evenimente, spre lauda ei, a dat o diplomă autorului Dumitru Bondoc
şi a oferit câteva cărţi în dar câtorva participanţi. Dată fiind
criza de timp, prof Ion Soare, susţinut legitim de mai multe voci,
a sugerat să reluăm această lansare într-un loc şi într-un moment
în măsură să răsplătească un autor şi o lucrare valoroasă. Autorul
a mulţumit asistenţei, iar preotul Ion Marin a invitat lumea la
agapă unde s-au ciocnit ouă roşii, pahare cu vin şi… veseli am
fost cu toţii în ziua de sărbătoare a Costeştilor.
Anul acesta, de Izvorul Tămăduirii, râurile României au fost
mai tulburi ca niciodată şi s-au revărsat peste gospodăriile oamenilor. La Costeşti oamenii l-au invocat şi pe Dumnezeu,
exprimându-şi speranţa că locul acesta binecuvântat de cer, de
multele izvoare, de sfinţii ocrotitori din preajmă, de voievodul
Matei Basarab, de pilda eroilor Arnotei, va fi strigătul către ţara
cea mare să-şi cinstească legea strămoşească, datinile, eroii şi să
aducă adăugirea cu filele lipsă din istoria recentă pentru
îndreptarea nedreptăţilor şi revenirea în matca lor a tuturor
râurilor cu apa lor limpezită.
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OSTROVUL DE ALTĂDATĂ
Gheorghe MĂMULARU

O

strovul se află pe cursul mijlociu al râului Olt din oraşul
Călimăneşti. Ostrovul de altădată a fost un parc mare şi
frumos, acoperit cu arbori seculari şi avea un aer curat, ozonizat.
În această insulă se afla Schitul lui Neagoe Basarab sau Schitul
Ostrov şi unele elemente turistice şi de agrement ale oraşului
Călimăneşti.
În evoluţia Ostrovului există două etape bine delimitate de
anul 1977: Ostrovul de dinaintea anului 1977, adică Ostrovul
vechi, Ostrovul de altădată, şi Ostrovul de după 1977, adică
Ostrovul nou, cel de astăzi, cel contemporan.
În anul 1977 au început lucrările la Hidrocentrala
Călimăneşti şi au fost terminate în 1981.
Construcţia aceasteia a avut urmări profunde care au schimbat fizionomia şi componentele Ostrovului. În perioada 1977-1981 s-au „realizat”
următoarele lucrări în Ostrovul vechi: au fost tăiaţi toţi copacii
din insulă, au fost demolate cele 40 de cabine de ştrand, alte trei
clădiri din incinta Schitului, serele de flori, cazinoul, teatrul de
vară, chioşcul muzicii etc. Tot atunci a fost distrus şi Izvorul 13
(Puţul Ostrov) situat la capul podului şi care era sursa principală
de apă minerală pentru stabilimentul de aici, iar podul din beton
armat care făcea legătura Călimăneştiului cu Ostrovul a fost
acoperit de apa lacului de acumulare. Insula a fost micşorată ca
suprafaţă şi „înălţată” cu 6,5m faţă de nivelul iniţial. A fost
înălţat şi Schitul cu 6,5 m pentru a nu fi inundat. În perioada
1977-1981 insula a fost placată de jur împrejur cu beton.
La sfârşitul lucrărilor hidrocentralei, în 1981, din Ostrov a
rămas doar Schitul, într-o insulă pustie, fără pomi, fără verdeaţă,
fără păsările cerului şi fără veveriţele jucăuşe de altădată. A
rămas o insulă pustie care oferea o imagine dezolantă. O antologie dureroasă a construcţiilor hidroenergetice.
Şi acum să revenim la Ostrovul de altădată, cel vechi, adică
la cel de dinaintea anului 1977. La realizarea (geneza) şi înzestrarea lui au contribuit trei factori principali: natura, domnitorul
Ţării Româneşti, Neagoe Basarab (1512-1521) şi Societatea
„Govora-Călimăneşti”, care a fost înfiinţată în 1910.
Natura a contribuit la naşterea insulei. Formarea geologică a
Ostrovului a început în Cuaternar (acum 700.000 de ani). Insula
s-a transformat din depunerile aluviunilor râului Olt. Acesta,
după ce a „scăpat” din defileu, primul popas pe care l-a întâlnit
a fost zona din Călimăneşti. Aici, albia râului era mai largă,
panta de scurgere mai mică, curentul de curgere al apei mai
domol. Cu alte cuvinte, aici au fost întâlnite condiţiile favorabile
de depunere şi sedimentare a materialului adus de viiturile râului. Cu timpul insula a fost acoperită de pădure, unde păsările şiau făcut adăpost.
Insula are formă ovoidală şi era orientată pe axul longitudinal nord-sud. La extremitatea nordică a Ostrovului, râul Olt se
despica în două braţe: unul o înconjura pe la răsărit, iar celălalt
pe la apus. După ce o înconjurau, cele două braţe se întâlneau la
extremitatea sudică a insulei şi favoriza formarea de vârtejuri.
Locul acela de întâlnire a celor două braţe se numea „La
Vâltoare” şi era un loc periculos pentru înot.

În perioada 1520-1522 a fost construit Schitul Ostrov sau
Schitul lui Neagoe Basarab. Domnitorul Ţării Româneşti
Neagoe Basarab (1512-1522) împreună cu Despina Elena, soţia
sa, au construit acest Schit cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului” (8 septembrie). Neagoe Basarab a murit la 15 septembrie 1521 dar lucrările au continuat sub supravegherea soţiei
până în 1522, când s-au terminat. Despina Elena s-a călugărit
aici după moartea soţului şi a fiului ei, Teodosie, şi a luat numele
de Platonida.
În 1910 s-a înfiinţat Societatea „Govora-Călimăneşti”. De-a
lungul celor 38 de ani de existenţă (1910-1948) această societate
a realizat următoarele obiective: podul din beton armat, podul
plutitor, ştrandul, sera de flori, cazinoul, teatrul de vară, chioşcul
muzicii etc.
În descrierea Ostrovului de altădată mai trebuie adăugat că
braţul răsăritean era cel principal, mai mare, cu apă mai multă,
mai adânc şi mai puternic. Nu le puteai trece cu piciorul decât cu
podul plutitor (bacul) şi în, înot. Malul stâng al acestui braţ era
mai înalt cu 5-6 m faţă de nivelul apei şi placat cu blocuri mari
de piatră. Deasupra lui se amenajase o alee ce ducea la halta
CFR Călimăneşti (Păuşa), iar lângă ea se afla calea ferată. Malul
drept al braţului răsăritean era la nivelul apei şi forma plaja
ştrandului. Braţul apusean era braţul secundar, cu apă puţină şi
în verile secetoase se putea trece cu piciorul. Pe acest braţ,
răsăritean, a fost construit un pod ce lega Călimăneştiul de
Ostrov. De-a lungul timpului au existat trei poduri. Primul pod a
fost din lemn şi construit pe la sfârşitul sec. al XIX-lea. Al doilea
pod a fost construit de Societatea „Govora-Călimăneşti” în
perioada 1911-1913 şi avea trei arcade. Avea 4-5 m lăţime,
puteau circula pietoni, căruţele, autoturismele şi camioanele de
mare tonaj. Când s-a lucrat la acest pod s-a descoperit pe malul
drept al braţului apusean, la capătul vestic al podului, Izvorul 13
(Puţul Ostrov) cu apă minerală sulfuroasă şi care furniza apa
pentru băile minerale. Acest pod a fost folosit până în 1977.
După anul 1981 a fost acoperit de apele lacului, dispărând, atunci şi Izvorul 13 din capul podului. Al treilea pod, tot din beton
armat, dar fără arcade a fost construit în anii 1981-1981, situat
chiar deasupra celui precedent. Braţul apusean al Oltului a fost
„însoţit” de următoarele construcţii: dela nord spre sud: clădirea
cinematografului, Motel Zantea 1 (vila Oltul), Motel Zantea 2
(vila Zorilor).
Trecerea peste braţul răsăritean, adică cel principal, al
Oltului se făcea numai pentru pietoni cu podul plutitor (bacul).
Acesta la început, prin anii `30, `50 ai sec. XX se afla la extremitatea sudică a insulei, în „capul” plajei, iar în anii `60 ai sec. XX
a fost mutat mai jos de plajă, spre sud. Legătura dintre insulă şi
podul plutitor se făcea de un dig din piatră. În urma unei
inundaţii digul a fost distrus şi podul a fost mutat mai jos. De la
podul plutitor, pe malul stâng al Oltului era amenajată o alee
care duce la halta CFR Călimăneşti (Păuşa). Dintre podarii care
au lucrat aici amintim pe Andrei Ustea, urmat de fiul său
Gică Ustea.
În Ostrovul de altă dată creşteau stejari, fagi, tei, brazi,
molid etc. Partea vestică a insulei, pe malul braţului apuse-

an creşteau plute, sălcii şi tufişuri. Păsările care „locuiau” în
această pădure ofereau vizitatorilor frumoase „concerte” iar
veveriţele jucăuşe „executau” acrobaţii.
Pe mijlocul insulei se afla o alee principală lată de 4-5 m,
nepavată. Pe marginea ei, din loc în loc, erau bănci de lemn.
Această alee trecea prin faţa Schitului şi se termina în dreptul
serei de flori. Din alea principală se desprindeau alei secundare,
mai înguste care facilitau plimbările prin parcul natural.
Elementele componenete ale Ostrovului de altădată erau
aşezate în jumătatea estică a insulei, adică spre braţul răsăritean
al Oltului. De la nord spre sud au fost următoarele: Ştrandul a
fost amenajat lângă plaja ce se formase pe malul drept al braţului
răsăritean al Oltului. Am menţionat mai sus că malul stâng al
acestui braţ era mai înalt, iar malul drept al acestui braţ era la
nivelul apei şi a format o plajă lungă lungă de 300 m şi lată de
100-150m. Societatea a amenajat ştrandul care avea 40 de cabine din lemn. În apropiere de ştrand, spre vest se afla un teren
de sport unde tinerii jucau voley. Mai jos de podul plutitor, spre
sud, se afla Schitul Ostrov sau Schitul lui Neagoe Basarab. În
incinta Schitului se aflau biserica şi trei case: una cu patru
camere spre est (în spatele bisericii), alte două spre sud, una cu
trei camere şi cealaltă era clădirea stareţei. Casele erau folosite
vara de oaspeţii Episcopiei Râmnicului. Clopotniţa din lemn se
afla în colţul de nord-vest, aproape de biserică. În jurul bisericii
se găsea un parc amenajat şi întreţinut de tatăl meu, Gh
Mămularu. Preot la acest schit a fost N. Mărculescu. În vara anului 1947 arhitectul Florin Lucescu din Bucureşti a pictat biserica.
I-a făcut un tablou mare 2/1 m şi foarte frumos. L-am admirat şi
eu pe vremea aceea când eram elev în clasa a II-a Gimnaziul
Unic din Călimăneşti.
Urmează sera de flori ce se afla în colţul de sud-est a insulei
şi în spatele Schitului. În incinta acesteia se găsea, la intrare,
gheţăria, apoi grădina şi cele două sere de flori. Gheţăria avea o
formă dreptunghiulară şi lungă de 50 m, lată de 25 m, şi adâncă
de 3m. Iarna se umplea cu blocuri de gheaţă adunate de pe marginea Oltului, era acoperită cu paie şi scânduri, iar vara se vindea în cârciumele şi restaurantele din Călimăneşti şi Căciulata.
În perioada 1920-1939 a fost grădinar şef ing. Gogolea, care s-a
transferat la Băile Govora, iar după dânsul a fost grădinar şef
tatăl meu, până în 1968, când s-a pensionat pentru limită de ani.
Cazinoul era o clădire impunătoare ce se afla la extremitatea
sudică a insulei. Avea o sală mare la mijloc pentru dans şi spectacole, şi câte două camere de o parte şi de alta pentru jocuri de
noroc, lectură şi audiţii muzicale. În faţa clădirii, spre nord, era
o terasă mare, lungă de 300m şi lată de 250m, pavată cu dale de
ciment. Pe margine era acoperită de un gard viu din arbuşti.
Terasa era folosită pentru dans şi skating (patinaj pe rotile). În
colţul nord-vestic al Cazinoului a fost construit teatrul de vară,
iar în colţul sud-estic o popicărie.
În faţa Schitului, la circa 400m de biserică se află chioşcul
muzicii în care cânta fanfara Regimentului 2.
Ostrovul de altă dată a fost electrificat. Acest parc natural al
Călimăneştiului a fost vizitat de-a lungul timpului de numeroase
personalităţi din ţară şi de peste hotare.
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