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ANIVERSAREA LUI GRIGORE VIERU 
LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Biblioteca Judeţeană Râmnicu Vâlcea, 16 februarie
2015, aniversare optzeci de ani de la naşterea lui

Grigore Vieru.
Marin Lucian cântă în acompaniamentul propriei ghitări,

şi cu complicitatea mai întâi timidă şi apoi mai curajoasă a
actorilor de la Ariel, în final, realizându-se unisonul dorit;
cântă ce a scris Grigore Vieru despre românii batjocoriţi de
cei care încă nu au primit pedeapsa lui Dumnezeu.... „Toate
le ierţi,/ Doamne de sus,/ Cu blândeţe măreaţă/ Chiar şi pe
cei care te-au dus/ În Siberii de gheaţă” (Grigore Vieru:
„Reaprindeţi candela” ). 

D Moţoc: - Noi nu ne aflăm la o
comemorare ci la o aniversare! Grigore
ar fi împlinit alaltăieri 80 de ani! şi tare
aş fi vrut să-l sărbătorim printre noi la
această vârstă frumoasă la care sunt con-
vins că ar fi ajuns fără să îmbătrânească.
La el tinereţea era o stare de spirit. Avea
o energie colosală şi, parte din această
energie, a convertit-o în poezie! El şi-a

consumat energiile în multe direcţii, inclusiv în aceea care a
fost lupta pentru identitate naţională...Despre Grigore Vieru
aflasem încă de la terminarea studenţiei. Primisem întâmplă-
tor un exemplar din „Literatura şi Arta”. Mă întâlnisem odată
cu Mircea Radu Iacoban, pe când era directorul Editurii
„Junimea” de la Iaşi şi cu care eram în relaţii de prietenie;
făcusem armata împreună, la Botoşan, unde se formase un
pluton artistic condus de Iacoban; erau studenţii de la teatru
conduşi de Arşinel, erau cei de la Conservator, noi câţiva
filologi... Deci m-am întâlnit cu Iacoban şi i-am zis, aşa, într-
o doară, că mi-a atras atenţia un tânăr de la Chişinău. Cine?
Vieru! Aha stai că-ţi fac o surpriză, îl voi edita cât de
curând!...Nu ai opoziţie? Am, zice, dar am pus toate tunurile
în funcţiune şi sper să reuşesc!...Şi a reuşit; la puţină vreme,
la Ed. Junimea, la Iaşi, a apărut „Steaua de vise” de Grigore
Vieru! am citit cartea şi pot să vă spun că am avut o veritabilă
revelaţie! nu pentru calitatea intrinsecă, cât mai ales pentru
celebra poezie „În limba ta”... „În aceeaşi limbă toată lumea
plânge,/ În aceeaşi limbă râde un pământ.../ În limba ta poţi
râde singur/ Şi doar în limba ta te poţi opri din plâns”. În
puţină vreme i-am scris o poezie pe care am publicat-o...şi
care se numeşte „Limba în care ne e dor”. Poezie citită de
George Mirea la radio în celebra sa emisiune şi care mai apoi
a apărut într-o Antologie cu acelaşi titlu dar însoţit de
„Poetului Grigore Vieru”... La publicarea Antologiei, G.
Mirea nu a avut probleme la cenzură, ci la Secţie, din cauza
dedicaţiei! Ce la apucat domnule pe ăsta să dedice poezia
unui poet din Republica Moldovenească?...Ăsta poate fi con-
flict diplomatic! I-au frecat ridichea lui Mirea, cum s-ar
spune...Dar, la puţină vreme, un unchi de-al meu, soţul unei
surori de-a mamei mele, un om cu o existenţă fabuloasă, care
făcuse şcoala aici în România, fusese pilot imediat după

1941, fusese doborât, prizonier la unii când la alţii, şi, care,
cu livretul militar al unui coleg mort a venit în ţară sub
numele Aurel Creţu, pe el, chemându-l, de fapt, Profiri
Simac, din Basarabia... Abia după 1989 şi-a reluat identita-
tea...Am luat un exemplar din „Antologia” lui George Mirea
şi i-am dat-o lui Simac, ca întrunul din drumurile sale să i-o
dea lui Grigore Vieru...Când s-a întors mi-a adus un pache-
ţel; îl desfac şi găsesc în el o sticluţă de coniac. Am aflat că
este unul dintre cele mai bune coniacuri, care se fabricau în
Republica Moldova. Marca „Doina”! pe sticlă era un bileţel
scris de Grigore Vieru: „La dor se răspunde cu Doina.
Grigore Vieru”. Acesta a fost primul pas al prieteniei noas-
tre...Desigur, apoi am corespondat, s-a constituit aşa un fel
de afecţiune între noi...Şi a apărut al doilea moment, când,
aici la Bibliotecă ne-am întâlnit. Am primit un telefon de la
Dinu Săraru: - Eşti plecat, bre, pe undeva? - Nu. - Vino
diseară la Bibliotecă că am să-ţi fac o surpriză! Ce surpriză?
Nu pot să-ţi spun, vino acolo! Am venit, binenţeles, mă întâl-
nesc cu Dinu Săraru; cobor scările cu el şi în faţa Bibliotecii
opreşte un microbuz, şi, din el, se dă jos Grigore Vieru! Ui-
te-l domne ţi l-am adus să-l cunoşti personal! i se adresează
Săraru lui Vieru! ...Ne-am îmbrăţişat, am stat îndelung...era
şi Aldea Teodorovici...prietenia noastră s-a consolidat! După
aceea a fost undeva, pe aici, o aniversare „Coşbuc” pe care
Grigore Vieru a vrut să o facă şi la Chişinău. M-a sunat,
ne-a invitat şi pe noi, am luat o formaţie populară şi am ple-
cat la Chişinău unde ne-a primit ministrul Ungureanu...

Ioan Şt Lazăr: Ne-am cunoscut şi
noi, am cărţi cu dedicaţie; toate încep
cu formula „Fratelui...”, iar după 2009,
împreună cu senatorul Matei Vintilă,
aici la Bibliotecă, am urmărit un film de
la înmormântarea poetului. Am consta-
tat cu această ocazie, am putut să
vedem, lacrimile moldovenilor ca şi ale
românilor (Atenţie! „români” şi „mol-

doveni”? n.n) pentru pierderea acestui mare poet... Dar să
spun şi eu câteva cuvinte: se întâmplă ca în ţara asta mare să
existe şi câţiva...cum să le spun, „elitişti”!...Aşa cum unii vor
să-l desfiinţeze pe Eminescu, tot aşa sunt unii care spun că
Vieru este depăşit, considerându-l din cu totul alt veac decât
cel în care trăim... Vreau să vă spun că mulţi poeţi, mari poeţi
români, l-au îmbrăţişat pe Grigore Vieru pentru versurile
sale curate pentru sufletul lui pur...Chiar Nichita Stănescu,
cred, ar fi dorit să fie ca el! Iar Ioan Alexandru, într-o prefaţă
la volumul „Rădăcina de foc”, a spus lucruri mai speciale
dedicate lui Vieru pe care l-a considerat portdrapel al poeţi-
lor din Basarabia... „Cu versurile lui, odată ce le-ai auzit sau
citit, te trezeşti într-o zi că le ştii pe de rost, în simplitatea lor
măreaţă şi întreagă dăltuită  de vremi şi vânturi ca piatra râu-
lui şi-obrazul ţărmului parcă ieşite din adâncuri anonime la
vedere precum scoica întru a-şi dărui perla şi încovoiată
coroana pentru a-şi desprinde fructul auriu în poala copilu-
lui: Uşoară, maică, uşoară,/ C-ai putea să mergi călcând/ Pe

seminţele ce zboară/ Între ceruri şi pământ!/  În priviri cu-n
fel de teamă,/ Fericită totuşi eşti-/ Iarba ştie cum te cheamă,/
Steaua ştie ce gândeşti.” Zice mai departe Ioan Alexandru:
„Un asemenea imn închinat mamei este o capodoperă de
valoare universală...”

Ion Drăghici: Iată, am adus o carte
aici, „Poezie sovietică modernă şi con-
temporană”, apărută cu un an înainte de
Revoluţia noastră...Alexandru Pintescu,
nu-l cunosc, nu ştiu cine este; ne face un
fel de defavoare, spunându-ne nişte
cuvinte seci despre Grigore Vieru. Noi
ştim cine a fost Grigore Vieru....şi dă

exemple de cum nu trebuie vorbit,  A Pintescu, despre poetul
nostru din Rep. Moldova.

Ion Predescu: Voi încerca să vă spun
câteva cuvinte...Acolo unde a trăit
Grigore Vieru, nu este o chestiune, o
poveste frumoasă; acum poate că nică-
ieri  nu este o poveste frumoasă; şi am
recitit ieri şi astăzi o parte din lirica lui
şi am observat că, de fapt, o parte,
imprecaţiile lui de tipul: „Basarabia e cu
jale! în mine a lovit străinul! De Paşti

sau Denii! încolţindu-m-au besmetici! şi moldovenii!... Tipul
acesta de lirică este unul care poate fi comparat cu „Doina”
lui Mihai Eminescu; şi ne vorbeşte nouă despre frontalitatea
existenţei; despre faptul că asceza versului, dintr-o parte, cea
scrisă de Vieru este ca aceea a unui pustnic; versul lui este
atât de profund, pe alocuri, încât poate să tulbure universul,
ne dă nouă bibliografia metabolizată în aşa fel încât să înţe-
legem că momente esenţiale din istoria noastră aşa trebuie
trăite...cu maxim de vitalitate, cu asceza care nu-ţi dă voie să
fii călduţ, căldicel, că de fapt aici este creştinismul, credinţa
şi limba noastră; aşa cum poate să fie; acolo unde viaţa lui şi
versurile lui l-au făcut să nu albească senin, şi să moară la
vârsta când se poate întâmpla un accident cerebral, un acci-
dent sau un infarct. Atunci când devenirea-i şi existenţa,

citindu-i versurile pe care vă invit şi
pe dvs să le citiţi, retorica sensurile
lor, să fie ca cele din următoarea pildă
în care se spune că mergeau către un
duhovnic doi oameni; unul găseşte pe
drum o piatră se opreşte, trece de ea şi
ajunge la duhovnicul căruia îi spune
că a încercat să dea piatra la o parte
fiindcă acolo era un bătrân şi a încer-
cat să-l ajute... Celălalt, cu aspiraţii de

scriitor, ajunge şi el; dar tu ce-ai făcut de-ai întârziat atât?
Am scris douăzeci de cărţi! la care duhovnicul îi spune: ai
umplut ţara de hârtie!  ...Sensul poeziei lui Grigore Vieru
este că nu a umplut ţara de hârtie, n-a fost căldicel, ci a fost
ce trebuia să fie...alături de Mihai Eminescu! 

Petre CICHIRDAN
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Am primit, spre admiraţie şi graţie, albumul intitulat
„Depresiunea Jiblea – Berislăveşti şi Ţara Loviştei.

Satul natal şi oamenii săi – izvor nemuritor de dor şi feri-
cire. Itinerar turistic” al autorilor mărturisiţi: dr. Constantin
Ploscaru, înv. Florea Vlădescu, dr. Vlad-Petre Ploscaru şi
colaboratorii: prof. Liviu-Ion Vlădescu, prof. Nicolae Stan,
dr. Ştefan-Alexandru Ploscaru, apărut în 2014 la Râmnicu-
Vâlcea, editura „Conphys”, 592 p.

De un asemenea album au avut parte marile ţinuturi
geografice ale Ţării, cum ar fi, bunăoară, „Bucovina” sau
„Delta Dunării” sau marile muzee ale lumii, Luvru sau
Ermitaj sau marii pictori Rembrandt, Picasso – dar iată că şi
satul Dângeşti, dimpreună cu depresiunea Jiblea-
Berislăveşti şi Ţara Loviştei la un loc, au parte de un aseme-
nea album  monumental, având formatul şi greutatea unei
Evanghelii din Sfântul Altar, cu care ne binecuvântează
bunul Dumnezeu. Acest obiect de artă se datorează unui
mănunchi de prieteni, enumeraţi mai sus, ei încercând să
depună „întregul efort la recuperarea istoriei locurilor,
deoarece prin necunoaşterea trecutului strămoşilor noştri,
riscăm să devenim asemănători copilului care nu-şi
cunoaşte părinţii, simţindu-se străin pe lume. În depre-
siunea Călimăneşti- Jiblea- Berislăveşti şi în Ţara Loviştei,
numeroase şi interesante sunt şi influenţele culturale:
influenţa muntenească (argeşeană), influenţa transilvană
(ardelenească) şi cea olteană. Mănăstirile din această zonă
istorică au fost şcoli pentru pregătirea viitorilor diaconi şi
preoţi de mir, a ierodiaconilor şi ieromonahilor, aici ucenicii
învăţând scrisul, limba slavonă, catehismul, liturgica şi
psaltichia, mănăstirile pregătindu-i pentru viitoare
dregătorii, alcătuind cea dintâi reţea de şcoli din ţara
noastră, aşa cum a fost, timp de peste o sută de ani, şcoala
de la Schitul Berislăveşti (1762 – 1864). Lucrarea este vastă
ca multitudine de informaţii aducând, pe lângă datele
istorice, multiple imagini din paisprezece mănăstiri, schituri
şi biserici din aceste depresiuni binecuvântate de
Dumnezeu, dar şi sute de poze cu chipul locuitorilor din
satele acestei zone, din ultimii o sută de ani”, după cum
depune mărturie, în „Cuvânt introductiv”, stareţul arhiman-
drit al Sfintei Mănăstiri Cozia, dr. Vartolomeu Androni,

redactor coordonator al lucrării. Iar autorii, într-un
„Argument”, încheie cu un citat al altui loviştean, scriitor
vâlcean, Petru Petria: „…Voi, locuri sfinte, cuiburi
îngereşti, cu prea frumoşii ani ai copilăriei, vă port în suflet
cu tot farmecul de-atunci, de când părinţii mei mă aşteptau
cu dragostea lor pământească, deschizându-şi braţele larg
pentru a mă cuprinde şi a mă strânge la sânul lor cald şi
ocrotitor. Alături de ai mei, de rude, de prieteni şi consăteni,
am reuşit să-mi clădesc, în suflet, palate
de amintiri pe care îmi place să le trans-
form în poveşti…”

„În loc de prefaţă” se află un nease-
muit de frumos text extras din
„Testamentul Sfântului schit Berislăveşti
Sud, Argeş - 15 aprilie 1760”, al ctitorului
acestuia – Sandu Bucşenescu: „Drept
aceea dar, şi eu nevrednicul rob al marelui
şi prea înaltului Dumnezeu, Sandu
Bucşenescu, biv vel Sărdar, împreună cu
jupâneasa soţia mea Maria, care am
vieţuit împreună până acum douăzeci şi
unu de ani, văzându-ne pre înşine că de la
Dumnezeu nu ni s-au dat a naşte fii din
trupul nostru, ca să ne rămână în urmă
moştenitori celor câştigate şi agonisite de noi din
Dumnezeesc năstav şi din râvna inimii noastre, socotitu-ne-
am între noi şi am pus gând în inima noastră de vreme ce
moştenitori în urmă nu ne rămân. Voitu-ne-am împreună din
tot sufletul şi din cugetul nostru ca să ne facem şi să ne

câştigăm un fiu nemuritor, adică să ne jertfim din toată cea
de la Dumnezeu agoniseala noastră, atâta din zestre, cât şi
din cele ce cu trupul şi cu osteneală împreună am câştigat şi
am agonisit, ca să zidim şi să înălţăm un sfânt şi dum-
nezeesc lăcaşi întru slava şi lauda lui Dumnezeu şi întru
veşnică pomenirea noastră şi a părinţilor noştri, puind între
noi legătură întărită şi temeinică, şi luînd pre Dumnezeu
întru ajutoriu, am început de am făcut toată gătirea cea de
trebuinţă zidirii sfântului lăcaş şi aşa, după cuvântul
proorocului şi împăratului David, n-am dat somn ochilor
noştri, nici genelor dormitare, nici ni s-au strămutat gândul
şi socoteala, de către ceea ce dorim a săvârşi până am aflat
loc Domnului, lăcaş Dumnezeului ceresc şi cu inima
pornită şi cu cuget întins către ajutorul cel de sus, al prea
înaltului Dumnezeu, apucatu-ne-am cu toată osârdia şi cu
toată virtutea din cât ne-a fost putinţa şi am zidit şi am
înălţat acest sfânt schit şi dumnezeesc lăcaş întru slava
Domnului Dumnezeu…”

De aici mai departe, pe capitole, începe „călătoria prin
Depresiunea Jiblea-Berislăveşti-pământ străbun”, totul
încheindu-se cu poezia „Dorinţa” de Octavian Goga:
”Departe-aş vrea de-aici să vii/ În alte lumi senine,/ În
dimineaţa de Florii/ Să mă cunun cu tine.// Să ne-aşezăm în
sat la noi/ Să-avem în deal o casă/ Să fiu cel mai cuminte-n

sat/ Şi tu, cea mai frumoasă.// Să vie
mama pe la noi,/ Că-i necăjită tare,/ Să
aibă tihnă-un an sau doi,/Ori cât pământ
mai are.// Acolo să trăim în munţi/ De cât
trai avem parte,/ Sătenii seara să-i adun/
Şi să le spun din carte.” 

Dar, înainte de aceasta, înainte de a
închide ultima copertă peste întreaga şi
enciclopedica lucrare tipărită în condiţii
excepţionale, ne este dat să mai citim un
gând al magului Petre Ţuţea: „Acum, eu
plec. Doamne, iartă-mă şi primeşte-mă şi
pe mine în rândul celor care merită să fie
judecaţi şi răsplătiţi”. Judecaţi şi răsplătiţi
să fie şi autorii volumului de faţă,

dorindu-le încă ani buni de viaţă pentru întregirea
cercetărilor la care s-au dedicat/ s-au înhămat încă din zorii
tinereţii! Vom reveni, în numărul următor, cu amănunte
asupra amplului conţinut al Albumului.

EVANGHELIA SATULUI NATAL
Felix SIMA

URARE

ŞI ÎNCĂ-ODATĂ EU
„I PAC DAU ȘTIRE”
SĂ NU SE RUPĂ NICI
ACESTE ŞIRE
LA CARE ÎNCĂ
TOT MAI SCRIU ŞI TAC -
CA ORICE OM ÎMBRĂŢIŞAT
DE UN COPAC...

Felix SIMA

Stimaţi prieteni bucureşteni,

Avem un prieten, Iulian Margu, ce
locuieşte cu noi în oraş, la  Râmnicu -
Vâlcea, şi i se joacă piesa „Dumnezeu se
îmbracă de la second-hand”  la Teatrul
Național Bucureşti, în regia lui Ion
Caramitru. Ne-aţi face un mare serviciu
dacă aţi vedea piesa aceasta şi ne-aţi trimite
o cronică asupra ei, pe care să o publicăm în
proximul număr al uneia dintre revistele
noastre culturale „Povestea vorbii 21” sau
„Cultura vâlceană”. Ca om şi scriitor, Iulian
Margu este admirabil şi merită a-i fi
acordată toată atenţia. De aceea, vă rugăm
să participaţi la acest spectacol şi să ne
transmiteţi, cât mai curând posibil, impresi-
ile Dumneavoastră, în scris. Sau, rugaţi pe
un alt prieten al dumneavoastră să facă acest
demers...

Cu preţuire, cu prietenie, Felix Sima

RĂSPUNS LA
APEL

Domnule Sima,

Se întâmplă că eu am văzut piesa, în
urmă cu vreo două săptămâni. Am multe
cuvinte de laudă, dar pentru a-i face o
cronică, cred că ar trebui să o mai văd o
dată.  Oricum textul piesei este, clar, merito-
riu. Stilul este alert, replica rapidă, dialogul
efervescent. Prezentul, trecutul şi chiar o
geană dătătoare de oarecare speranţe pentru
un viitor mai puţin sumbru sunt prezente,
prin scene succesive (realizate în condiţii
tehnice excelente oferite de noile amenajări
ale Teatrului Naţional). Povestea evoluează
între nostalgia după  imagini fugare din tre-
cutul incert al personajului hoţ tânăr al
zilelor noastre şi tristeţea unei vieţi irosite,
bine ascunsă sub aparenţa de nonşalanţă, a
personajului hoţ cu experienţă. Hoţia este o
meserie cinstită pentru cele două personaje
principale care, dotate cu inteligenţă şi
umor, ajung să înfrângă un hoţ de rang înalt.
Piesa stă sub semnul ironiei, pe alocuri cu
accente îngroşate de sarcasm. Mă gândesc,

de exemplu, la  ce mult seamănă istoricul
afa-cerilor hoaţei de rang înalt - care este, de
altfel, o... mare doamnă!!! - cu istoria
privatizării izvoarelor minerale de la
Olăneşti, dăruite obştei acestei localităţi de
Bunul Dumnezeu şi la relaţia doamnei celei
hoaţe cu Divinitatea.  Spectacolul este cap-
tivant, relaxant şi-i mai oferă spectatorului

şi satisfacţia că până la urmă, binele (pentru
cele două personaje principale - hoţi de
nevoie - ) învinge, nu cu arma, ci prin
inteligenţă şi spirit inventiv.

Nu ştiam că autorul este vâlcean. Îl felic-
it. A scris o piesă de succes.

Ana ANDREESCU 

APEL

În sfârşit Primăria revine la culoarea
drapelului râmnicean.
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HARETISMUL VĂZUT DE GHEORGHE DUMITRAŞCU

Platon, discipol al lui Socrate, considera, în sec.V
î.Hr., educaţia socială a membrilor cetăţii ca o

condiţie a fericirii tuturor. Este o dovadă clară că educaţia
oamenilor s-a situat dintotdeauna în centrul preocupărilor
mai marilor societăţii, indiferent de epoca istorică pe care a
parcurs-o şi de regimul politic aflat la putere. Conform
DEX, educaţia este un ansamblu de măsuri aplicate în mod
sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor in-
telectuale, morale şi fizice ale oamenilor, sau, cu alte
cuvinte, educaţia este un fenomen social fundamental de
transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor adulte, a
culturii, către generaţiile tinere în vederea pregătirii lor pen-
tru integrarea în viaţa socială.

Este evident caracterul istoric al educaţiei, întrucât ea se
dezvoltă odată cu istoria societăţii, fiind influenţată de
condiţiile şi realizările concrete ale fiecărei etape istorice,
dar şi caracterul ei social, deoarece ea se realizează în
cadrul relaţiilor interumane şi sociale, acestea având
influenţe notabile asupra orientărilor, conţinutului şi modu-
lui de desfăşurare a educaţiei.

Dintre cele trei forme ale educaţiei, formală, nonformală
şi informală, ne interesează cea formală care se desfăşoară
în cadrul instituţiilor educaţionale de stat şi particulare în
scopul predării şi învăţării cunoştinţelor teoretice şi practice
într-un cadru activ şi interactiv profesor-elev (student),
având ca obiectiv dezvoltarea personalităţii şi pregătirii
profesional-cetăţeneşti a elevilor (studenţilor) pentru inte-
grarea lor socio-profesională.

Despre acest tip de educaţie este vorba în lucrarea
“Haretismul în şcoala românească (judeţul Vâlcea)” scrisă
şi publicată de Gheorghe Dumitraşcu la Editura Fântâna lui
Manole din Râmnicu-Vâlcea în anul 2013. Această
minunată carte se constituie într-o pledoarie de suflet pentru
una dintre marile personalităţi ale învăţământului româ-
nesc, Spiru Haret, supranumit “omul şcolii”, cel care “prin
ideile sale înnoitoare..., cât şi prin rezultatele obţinute, a
contribuit, ca ministru, într-o măsură inegalabilă, la progre-
sul cultural şi economic al ţării”, dar şi la modernizarea
învăţământului românesc.

Cele 918 pagini ale cărţii care o fac monumentală şi prin
volum, nu numai prin conţinut, sunt străbătute ca un leitmo-
tiv de la un capăt la altul de personalitatea marelui Spiru
Haret, de frământările, grijile, preocupările, aspiraţiile,

căutările şi acţiunile lui îndreptate spre reformarea şi mo-
dernizarea în chip european a învăţământului românesc, de
aplicare a unui concept haretian de educaţie naţională
“structurat pe cele trei dimensiuni ale apostolatului: cultul
muncii, cultul datoriei şi cultul patriei”. Vocaţia de dascăl
experimentat şi de cercetător ştiinţific a autorului şi-a pus
amprenta pe întreaga economie a cărţii bazată pe studierea
unui volum imens de date, documente şi informaţii care
conferă lucrării o notă autentică de originalitate şi, de ce nu,
de atractivitate, deoarece cartea se citeşte cu interes, pasi-
une şi curiozitate, mai ales de către cei care au activat sau
încă mai activează în nobila şi dificila meserie de slujitori
ai procesului instructiv-educativ.

Cartea este structurată pe nouă capitole, trei anexe şi o
vastă bibliografie, această structură oferindu-i prilejul
autorului să efectueze o amplă şi eficientă analiză a

învăţământului românesc şi vâlcean întruna dintre perioa-
dele sale faste şi anume atunci când la timona ministerului
educaţiei s-a aflat omul providenţial, Spiru Haret, cel dăruit
de Dumnezeu cu însuşiri şi calităţi care au înrâurit funda-
mental devenirea educaţiei formale în România întruna din-
tre perioadele dificile ale istoriei sale.

Am remarcat chiar de la începutul cărţii diferenţa de
concepţie şi opinii privind învăţământul a celor două par-
tide ale epocii, Partidul Liberal şi Partidul Conservator, dis-
puta politică dintre ele răsfrângându-se negativ asupra
învăţământului; dacă liberalii urmăreau  “ consolidarea sta-
tului român şi sprijineau efectiv extinderea învăţământului
primar, a şcolilor cu profil tehnico-profesional şi a
învăţământului liceal”, conservatorii, nefiind interesaţi în
extinderea şi îmbunătăţirea  şcolilor primare, “urmăreau -pe
calea învăţământului- subordonarea ţărănimii de care aveau

nevoie pentru lucrul pământului moşieresc, considerând că
dezvoltarea ştiinţei de carte în mediul rural va încuraja
nesupunerea sătenilor”. După cum afirmă autorul, conser-
vatorii, în privinţa obligativităţii învăţământului primar,
apreciau că acest principiu, precum şi impunerea consiliilor
comunale de a construi şcoli, trebuia restrâns, deoarece ar
constitui, chipurile, o siluire a voinţei cetăţenilor; liberalii,
dimpotrivă, cereau extinderea obligativităţii şi a reţelei
şcolare în toate satele şi sprijinirea de către stat a elevilor
săraci şi edificării şcolilor.

O ilustrare elocventă a acestor aspecte o găsim în
romanul lui Cezar Petrescu, „Apostol”, din economia
căruia rezultă zbuciumul şi zbaterile învăţătorului Nicolae
Apostol pentru a trece peste atitudinea obtuză a moşierilor
locali în legătură cu învăţământul primar din satul Ponoare,
preocuparea acestui inimos şi pasiont dascăl fiind
evidenţiată şi de Gheorghe Dumitraşcu în lucrarea la care
ne referim.

În vasta sa carte, Gheorghe Dumitraşcu aproape că nu
omite niciun aspect al învăţământului haretian, oprindu-se
cu lux de amănunte asupra legislaţiei, stării populaţiei
şcolare, stării de sănătate a elevilor, modului cum aceştia
frecventau cursurile, modalităţilor de hrănire a elevilor,
stării localurilor şcolare şi înzestrării acestora cu materiale
didactice. Totodată, autorul nu scapă din vedere nici
modalităţile de pregătire a dascălilor în şcolile normale dar
şi la locul de muncă, salariile acestora, conduita lor în pro-
cesul de învăţământ şi în afara acestuia, recompensele şi
sancţiunile pe care le primeau, dar şi modul cum era îndru-
mat şi controlat învăţământul de către revizoratele şcolare.

Autorul acordă o atenţie deosebită organizării şi
desfăşurării serbărilor şcolare şi premierii elevilor cu prile-
jul unor date însemnate din istoria ţării, evidenţiind
importanţa şi rolul acestora în educaţia  copiilor dar şi a
comunităţilor săteşti.

Consider că Gheorghe Dumitraşcu a realizat o adevărată
enciclopedie didactică, susţinută ştiinţific printr-o multitu-
dine de note de subsol, multe dintre ele ca rezultat al unei
îndelungate cercetări ştiinţifice în arhivele vâlcene (dru-
murile noastre s-au intersectat de multe ori la sediul acesto-
ra); cred că această lucrare n-ar trebui să lipsească de pe
masa de lucru a niciunui  cadru didactic din Vâlcea, şi nu
numai, care se respectă pe sine însuşi şi pe elevii săi şi care
doreşte să aibă o carieră de prestigiu în domeniul
învăţământului.

Ilie GORJAN

PREOTUL TEODOR BĂLĂŞEL ŞI ING. FLORIN MIHĂESCU
COMEMORAŢI LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Mare sărbătoare, mare, la Biblioteca Judeţeană, doi
monştri sacri ai culturii vâlcene au fost prezentaţi

de Ioan St Lazăr, Gheorghe Deaconu şi Mihai Popa într-o
reuşită manifestare şi în faţa unei asistenţe de elită! Sub
egida Forumului Cultural al Râmnicului. Mihai Popa a
prezentat, primul, personalitatea părintelui Teodor Bălăşel.
Foarte frumos şi eficient. Bravo. Fără emoţii. Apoi Gh
Deaconu s-a produs într-un magistral recital, „Teodor
Bălăşel”, excepţional. Felicitări domnule Lazăr pentru
prezentarea personalităţii lui Florin Mihăescu. Vedeţi
aproape totul , nu în condiţiile cele mai bune, fragmente fil-
mate şi scrise, pe www.culturaarsmundi.ro, Arhiva Video!

Ilie Bucă: - Sincer să fiu mi-e ruşine s-o spun, eram la
armată când am citit „Folclor teoria şi puşcăria” dar nu
ştiam că e scrisă de Teodor Bălăşel...Apoi venind la şcoală
şi şcoala fiind numită „Teodor Bălăşel” mi-am luat

răsunderea să fac ceva; sper ca în
maximum trei luni, oricum în ziua de
Rusalii, să fac un mare simpozion
Teodor Bălăşel; cred că mare parte din
muzeu va fi în şcoală la mine...
„Bravo” a strigat asistenţa!

Pr. Liviu Lazăr. - ...Preoţii care au
rămas după T. Bălăşel şi-au făcut cu
vârf şi îndesat datoria deoarece au
continuat munca părintelui de interes
obştesc-gospodăresc, dar şi cultural...
Aş aminti aici lucrările de la cele două-trei monumente: Sf
Nicolae şi Sf. Voevozi, dar şi la Biserica Parohială
Adormirea Maicii Domnului... Pe plan cultural, după cum a
spus şi dl. colonel M. Popa, în 2005 am scos revista
„Centenarul Bisericii Ştefăneşti” împreună cu părintele Gh
Truşcă, cu o grafică desăvârşită. La fel, am scris două arti-
cole în Revista „Dochiana” apărută la Suteşti şi lucrurile nu

vor rămâne aici...Împreună cu
părintele Gh. Truşcă lucăm la o mono-
grafie a părintelui Teodor Bălăşel... În
maxim unu doi ani o să fie gata. De
asemenea vrem, la parohia unde
lucrăm, să scoatem o revistă care să se
cheme „Bălăşeliada” şi, în înţelegere
cu primarul Alexandru Uţă cu care
avem o foarte bună relaţie, şi care nu
a putut veni astăzi, vrem să mutăm
muzeul la noi la Şcoală...

Pr. Laurenţiu Bozdoc: - Mărturisesc că îmi pregătisem
să spun câteva cuvinte despre Teodor Bălăşel născut în satul
Bogdăneşti, Vâlcea, în 1869 şi unde sunt preot de peste
zece ani. Întrunirea de astăzi este o surpriză pentru mine,
este atât de reuşită încât cuvintele pregătite de mine nu-şi
mai au rostul dată fiind expunerea făcută aici, vă felicit!
Doar atât vreau să spun că sunt uimit de partea lui de

Simion PETRE
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apologetică... Este unul dintre cei care a avut un curaj
nemaipomenit... Mă uitam la film şi am remarcat un citat
din Regele Ferdinand, cel loial, care le propune, la un
moment dat, guvernanţilor din timpul său, să facă ordine, să
se abţină de la jaf şi le spune aşa... - După 40 de ani de
situaţie în care iată, oamenii politici fac ca de fapt această
nenorocire politică să distrugă tot viitorul! Dar cine sunt
aceşti politicieni dacă nu chiar cei care s-au ales între ei şi
fac această politică nenorocită! Şi, la un moment dat văd
acolo scris, în dreapta, un lucru care l-a făcut pe părintele
Teodor Bălăşel să-i atace aspru pe bancheri, pentru camăta
şi toate celelalte făcute pe spinarea populaţiei unde fusese
pus să slujească...şi asupra căruia se răsfrânsese tot răul,
spre final, părintele fiind plin de datorii!...Zona din care se
trage Teodor Bălăşel este extrem de interesantă; biserica de
aici este datată dincolo de 1688, o ctitorie boierească, care
are o frescă excepţională;  acolo a fost şi botezat, a învăţat...
A avut această zestre naturală pe care mai târziu o vedeţi
manifestată în activitatea lui de a se alinia la mişcarea
folcloristică a judeţului anilor 1920 (până şi Leca Morariu
din Bucovina de nord, Universitatea din Cernăuţi, s-a alini-
at la această mişcare-scrisoare datată în 1929 către Ion N.
Popescu. O grupare de elită a timpului: I. Glăvina, Ion N.
Popescu1, Gh Fira... n.n)...

În continuare, apropiindu-ne de sfârşit au luat cuvântul
„greii” culturii religioase: pr. conf. univ. dr. Ilie Ivan, pr. dr.
Ion Gavrilă...  

Expoziţie Muzeală "Teodor Bălăşel" în 
comuna Ştefăneşti (wiki 30 03 15)

Personalitate importantă a cercetării folclorice
româneşti - Teodor Bălăşel, preot din comuna Ştefăneşti. 

În comuna Ştefăneşti au existat folclorişti de seamă ca
Teodor Bălăşel (1869 - 1914), care a fost "ctitorul folcloru-
lui oltenesc", Ion N. Popescu (1887 -1945) şi G. Fira. 

Născut la 7 noiembrie 1869, în comuna Bogdăneşti,
Vâlcea, Teodor Bălăşel şi-a petrecut copilăria în satul natal,
unde a făcut şi şcoala primară. Când avea 15 ani părinţii
l-au dat ca băiat de prăvălie la Râmnicu-Vâlcea, unde a
lucrat doar câteva luni.

S-a înscris la cursul inferior al seminarului din oraşul
Râmnicu-Vâlcea. În anul 1889 a fost numit învăţător provi-
zoriu în comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea. 

Debutul publicistic are loc în anul 1890, când a trimis
diferite materiale la revistele: "Biblioteca familiei",
"Universul literar" sub semnătura "Bălăşel de la Ştefăneşti".

Din anul 1892 a desfăşurat o neobosită activitate de fol-
clorist, publicând Legende, tradiţii şi credinţe populare în
revista "Gazeta învăţătorului" sub semnătura "Bălăşel
cântăreţ". Tot atunci a publicat articolul O propunere, în
care a scos în evidenţă starea sanitară a populaţiei de la sate.
La 7 noiembrie 1892 a comunicat Academiei Române că
are pregătită o amplă şi valoroasă colecţie folcloristică de
balade, cântece, ghicitori, basme, legende, doine. A fost
numit paroh în comuna Ştefăneşti în 1894.

A avut rubrică permanentă în "Şezătoarea" cu articole
despre Tradiţii populare. A ţinut diferite conferinţe. În 1901
a realizat o amplă culegere de cântece populare pentru
învăţătorii din judeţul Vâlcea. La 29 martie 1907, în ziarul
"Conservatorul" a apărut articolul Cine sunt agitatorii! în
care Teodor Bălăşel a fost demascat ca instigator al
răscoalei din Oltenia prin activitatea publicistică
revoluţionară dusă în revista "Cuvântul adevărului" unde a
declarat că "ziua răfuielilor" este din ce în ce mai aproape.
Tot în 1907, Teodor Bălăşel a înfiinţat "Societatea Culturălă
şi de Ajutor Reciproc", societate care a publicat două
broşuri în anii 1909, 1910. În 3-5 ianuarie 1927 a avut loc
în comuna Ştefăneşti consfătuirea folcloriştilor din Oltenia,
când a luat fiinţă "Tovărăşia Folcloriştilor Olteni" al cărui
cârmuitor a fost ales Teodor Bălăşel.

În 1939, i-a apărut în revista "Izvoraşul" celebrul articol
Cum m-am făcut folclorist! În 30 ianuarie 1941, Teodor
Bălăşel s-a stins din viaţă în comuna Ştefăneşti, judeţul
Vâlcea. 

Teodor Bălăşel a avut mândria ridicării ţărănimii, a sa-
tului, conştiinţa unei misiuni liber acceptată de a se dărui
celor rămaşi în suferinţă, pentru înălţarea şi eliberarea lor
din asuprire şi exploatare. În casa în care a trăit s-a deschis
de câţiva ani o Expoziţie Muzeală "Teodor Bălăşel" în
comuna Ştefăneşti, sat Dobruşa, valorificându-se un bogat
material istorico-folcloristic rămas de la acest înflăcărat
luptător pentru cauza celor mulţi.

- Din câte observ, alergi cu o flacără de biruinţă
stinsă!

- Nu ştiu ce vezi, flacăra mea este interioară şi e
purtătoare de năzuinţă, aşa cum este a
tuturor acelora care toată viaţa au alergat,
nu după himere, ci despre scoaterea spre
lumină a bunelor din om. Prea se
înmulţiseră relele. Că este foarte greu să
se aprindă, dar mai ales că este greu s-o
ţii aprinsă şi ea să se şi înalţe, mie-mi
spui? Numai că uite paradoxul, alerg mai
mult acum decât în tinereţe, mai aleargă
un număr dintre semeni, iar numărul
acestora a început să crească. Alergam şi
pe loc, cum s-ar spune, batem paşi în
cadenţe numai de noi ştiute, gândindu-ne,
unde sunt aceia, cei mulţi, unde să-i
căutăm, cum să-i scoatem dintre cei încă
mulţi, cum să despărţim grâul de
neghină? Trebuie să-i scoatem în faţă, tre-
buie să le redăm lustrul după patina
anilor. Ştii, lustrul, de cele mai multe ori e bine ca subiectul
să nu fie lustruit, să i se lase patina, numai că, deseori,
această patină este atât de uşor oxidabilă, încât acoperă
subiectul cu totul. Ori noi vrem subiecte curate ca lacrima,
vrem modele! În viaţă nu răzbatem, ca naţiune, decât luân-
du-ne după modele….şi dacă  le cauţi, le găseşti.

Miercuri 17 februarie activitate a Forumului Cultural al
Râmnicului, Fundaţia Culturală „Sf. Antim Ivireanul” în
parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”

Vâlcea. O mână de oameni dedicaţi îşi iau locul în Sala
Multimedia. Membri ai Forumului, Profesori Universitari
din câteva domenii artistice, culturale, Preoţi Parohi
Conferenţiari Universitari, Preoţi Parohi din judeţ, câţiva
oameni ai Bibliotecii şi, ca-n orice lan, neghină, adică hoţi

la drumul mare. Îmi spun, dacă-s prea mulţi
hoţi plec, dacă nu, stau! Adică înţelegeţi-mă,
nu orientarea politică a oamenilor  mă face
să stau ori să plec de undeva, ci hoţia. Hoţi
sunt aceia, care indiferent de concepţiile
părinţilor, indiferent de orientările lor
politice trecute, prezente sau viitoare, după
Revoluţia din 89 au băgat mâinile până-n
coate, nu în averea „chipurile” a statului,
adică într-o noţiune controversată, ci în
averea ţării acesteia, sugându-i ca lipitorile
toată seva interioară, nicicând ajunşi la
saţietate. Puţini hoţi în sală! Stau, decretez în
foru-mi interior! La început subiectul nu mi-
a părut altfel decât de obicei, ca apoi, să mă
fure cu totul şi să mă plimbe iar pe deasupra
oraşului, satelor, timpului. Cei omagiaţi au

fost înv. preot paroh în Drăgăşani Ştefăneşti-Dobruşa, fol-
clorist, etnolog, publicist, scriitor Teodor Bălăşel de la a
cărui moarte a trecut peste o sută de ani, iar al doilea,  ing.
Florin Mihăescu, continuator al primului, nepot de al său,
decedat şi el, ambii doi fii de seamă ai Vâlcii. Moderator a
fost profesor doctor Ioan St. Lazăr. Au prezentat: colonel în
rezervă Mihai Popa, Ioan St. Lazăr şi profesor dr. Gheorghe
Deaconu. Au luat cuvântul: pr. prof. dr. Ion Gavrilă,  prof.
mstd  Lavinia Giurgiu, Elisabeta Pearcu-bibliotecar. Li s-au

asociat pr. Liviu Lazăr-Ştefăneşti, pr. Lucian Bozdog-
Bujoreni, prof. Sorin Istocescu-Tomşani. Şi treptat, pe par-
cursul expunerilor, a expoziţiei de carte a omagiaţilor,
proiecţiei de filme power point, figura preotului luptător
s-a desprins din mulţime, şi-a arătat treptat culoarea, i s-a
perceput parfumul, ca a ghioceilor plăpânzi, primii ghiocei
care spărgând pojghiţa de gheaţă irump, cresc, fiinţează şi
se ofilesc, neuitând ca la sfârşit, la ofilire, să-şi lase în urma
lor  pentru multă vreme, să zicem un an(pentru ei) nepopu-
lat locul. Teodor Bălăşel… Închipuiţi-vă un preot de ţară
sărac cu o frunte eminesciană, o privire din care parcă a
furat colegul său mai tânăr din Glăvile Bartolomeu Anania,
o barbă de ascet înconjurat de doamna preoteasă, ţărancă
îmbrăcată în strai popular, dusă de lângă el încă de pe când
ea avea numai cincizeci şi doi de ani, unsprezece copiii, din
care trei fete înfiate din sat, fete ai căror taţi au dispărut pe
câmpul de luptă. Imaginaţi-vă o biserică refăcută în
Dobruşa de chiar preotul îndatorat, bolnav, imaginaţi-vă un
şir de cărţi, de studii de folclor pe care nu le-a putut  edita
la timpul lor din lipsa banilor, tocmai el, cel care a înfiinţat
o societate de credit pentru săteni, o revistă, Izvoraşul, care
pe atunci a apărut în tiraj limitat, un om care înainte de a
deveni înger, te ia de mână şi zburaţi amândoi spre înalt şi
mai bine pentru fibra acestui popor, aranjându-i soclul for-
mat din lipsa datornicilor, a veşnicei datorii a ţăranului
sărac, spre lipsa camătăi, a neîmpilării de către arendaşi, a
analfabetismului, spre statornicia legilor bunului simţ, a
ştiinţei de carte, ale virtuţilor fără de care un popor nu se
poate ridica din ghearele întunericului. Şi am plutit fericită
pe urma lăsată de acest OM, fără să-mi poată ieşi din minte
raza, lumina. „Şi lăsaţi-mă să ne căutăm lumina şi să ne
aşezăm sub ea, lăsaţi-ne să ne curăţim, să ne închinăm dat-
ului acestui popor chinuit, amărât, dar frumos şi mândru!”
………..Lăsaţi-mă să zbor, calea îngerilor n-o găseşte decât
cel care nu vrea s-o găsească!       

Alergătorul, purtătorul de năzuinţă
Adina DUMITRESCU
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FIESTA SPANIOLA: SILVIA OLIVERO
Luni 2 Martie 2015, ora 19.00
Sala Lahovari, Râmnicu Vâlcea
Orchestra simfonică a filarmonicii
Corul Academic „Euphonia”
Dirijor: Silvia Olivero (Spania)

Lume multă la concertul organizat în stagiunea
curentă de la Filarmonică, unde, pe 2 Martie, în

preajma Zilei Femeii, o femeie din Spania având vârsta
fructului copt, a pus hotărât piciorul pe podiumul orchestrei
simfonice şi, împreună şi cu corul Eufonia, au dat frâu liber
unui nou anotimp, al armoniilor sclipitoare  venite din ţara
lui Pablo Picasso şi Manuel de Falla.  Atăt de copt e fructul
acesta, atât potenţial are, că tutorilor ei le-au trebuit mulţi
ani să pună la adăpost o aşa de valoroasă artistă a muzicii,
a artei interpretării! ...Silvia Olivero o cheamă, nu ştim
nimic despre persoana sa, personalitatea artistică. Desigur,
după ce a dat semnalul de începere, cu Uvertura “Los
esclavos Felices” (Sclavi fericiţi) de Juan Crisostomo
Arriaga, am scăpat de orice emoţie, aceea de a vedea pentru
prima dată, pe viu, dirijor femeie! dirijor, nu cu frac, ci cu
taior şi pantaloni, şi ...„parfum” de femeie! Da, o femeie
care are multă îndrăzneală, fără trac, o „andaluză” care ţine
piept lui Manuel de Falla, iar acum, în primă fază, lui Juan
Crisostomos Arriaga! Un dirijor cu gest perfect, un dirijor
de rafinată eleganţă, un dirijor pe care îl invidiază orice
bărbat, desigur, nefiindu-i interzis să-l şi dorească! Nu am
văzut niciodată publicul de la Filarmonică, destul de neex-
perimentat, să fie atât de plăcut impresionat şi nu pe dege-
aba... Muzicii adusă în scenă de Silvia Olivero, sută la sută
de esenţă spaniolă, plină de viaţă, împreună cu orchestra
simfonică, dar şi corul, i s-a înălţat la Râmnicu Vâlcea un
postament sonor cum rar am întâlnit în ultima vreme.
Niciodată publicul nu a aplaudat atât de mult, împreună cu
orchestranţii!  nu l-am văzut atât de entuziast...Fiind, în ulti-
ma vreme, urmărit de noroc să filmez din faţă, mulţumesc
conducerii Filarmonicii şi interpreţilor, că mă lasă, am fost
şi de această dată onorat de nişte secvenţe care, sunt sigur,
vor atesta cuvintele de evidentă simpatie pe care le-am su-
gerat mai sus. Imaginile o prezintă pe Silvia Olivero, din
Spania, în interpretarea opusului “Goyescas”- “intermedio”

de Enrique Granados. Având pelicula, am ascultat de mai
multe ori această lucrare, din nou şi tot de atâtea ori m-a
fascinat, mai ales, după ce am comparat-o cu alte
interpretări cu înregistrări specifice marilor ansambluri
orchestrale. Este foarte bine ce a făcut Filarmonica, că a
îmbogăţit orchestra pentru acest concert cu muzică,
adevărată muzică, strălucire sonoră adusă de pe meleagurile
spaniole...Revenind la gestica dirijorului, femeie, trebuie să
spunem, că el, gestul, mişcarea scenică este surprizătoare,
apropiindu-se de mlădierea naturală a unui tânăr vlăstar, la
care două ramuri se pliază perfect pe jocul nostim al vântu-
lui de vară pornit pe înserat... Gestica dirijorului, ei,
trădeată satisfacţii uimitoare, potenţial, capacitate pentru
viitor ca la Filarmonică să mai avem surprize de acest gen!
S-ar fi impus, cum este cazul dirijorului spaniol, o Evă
spaniolă, andaluză, să i se fi organizat o conferinţă de presă,
în care suntem siguri, Silvia Olivero ar fi avut de răspuns la
multe întrebări!...Şi ca să nu uit, este foarte bine de spus, ce
credea un mare dirijor român despre meseria de dirijat,
Emanuel Elenescu, şi, care,  prin ’70 spunea, ironizându-l
pe dirijorul Nicolae Boboc care îl acompania pe pianistul

italian...Agnello: „Cum e
mielul şi bobocul!” spune
Elenescu; mai precis, că „ nu
e dirijor cel care nu are între
picioare un...cărucior”! Da,
din această seară, pentru
mine, nu cred că arta dirijat-
ului mai are oprelişte la
femei, din contră, cred că
după un Evgheni Mravinski,
alţi dirijori ruşi, care nu fac

exces de mişcare scenică, femeiile pot foarte bine să se
ocupe de dirijat! Silvia Olivero a mai executat în continuare
un program plin de fast muzical, un program care a entuzi-
asmat sala... “Granada” – Isaac Albéniz – p. a. “Sevilla” –
Isaac Albéniz – p. a. “Pantomima”(din “Amor brujo”) –
Manuel de Falla; “Danza del Fuego” (din “Amor brujo”) –
Manuel de Falla; “Farruca” (din “Sombrero de tres picos”)
– Manuel de Falla – p. a. “El Bateo” (preludio) – Federico
Chueca – p. a. “Seguidillas” (din “La verbena de la
Paloma”) – Tomas Breton – p. a. “Coro de Románticos”
(din “Doña Francisquita”) – Amadeo Vives; “La Revoltosa”
(preludio) – Ruperto Chapi; “Ronda de Enamorados”( din
“La del soto del parral”) – Reveriano Soutullo – Juan Vert
– p. a. “Danza del Fuego” din “Benamor” – Pablo Luna

“Mazurca de las sombrillas” din “Luisa Fernanda” –
Federico Moreno Torroba – p. a.

“La boda de Luís Alonso” (intermedio) – Geronimo
Gimenez; “Jota de la Dolores” – Tomas Breton.

s-p cickirdan

Repetabila scenă a balconului, de Dumitru Solomon,
se joacă de ceva vreme (astăzi 15 02 15) în sala de

socializare a pensionarilor din cartierul Petrişor-Râmnicu
Vâlcea de un grup de tineri şi foarte tineri actori-actori în
devenire-unii, în regia Mateei Marin care conduce
Asociaţia Ataraxia…

Iată ce ne-a declarat tânăra realizatoare de spectacol,
care semnează regia şi scenografia... „Spectacolul prezinta
un text greu pentru generaţia actuala chiar dacă a fost scris
în 1995. Cred, că de fapt acesta a fost scopul pe care mi l-
am dorit, să aduc în faţa unor tineri de liceu problema revo-
luţiei din ‘89 şi a libertăţilor pe care le-am primit odată cu
aceasta. Am constat că ei, nu ştiu mai nimic despre acele
momente grele prin care a trecut ţara noastră şi nu ştiu nici
ce au pierdut şi nici ce au cîştigat. Mesajul e simplu: ieşiţi
cât mai repede din imaginar şi luaţi atitudine faţă de cei ce
ne conduc. Noi trebuie să fim creatorii propriului nostru
destin, să ajungem în balconul visurilor noastre, ţinând cont
de ceea ce a foat înaintea noastră şi sperând că ne aşteaptă
ceva mai bun”.

Distribuţia: Sebastian Stroie/ David Constantin/ Alex
Popescu - A; Theodor Gabar/ Cristian Constantin- B;

Andrei Gijulete- Romeo; Malina Bobeş- Julietta; Ştefan
Liţă- Doica; Alex Popescu/ David Constantin; Corul:
Teodora Colt, Andrada Bobeanu, Sandra Dură şi Alexandra
Ungureanu.

Producţie realizata de Asociaţia Ataraxia, secţia sa pen-
tru teatru de tineret: Trupa Domino.

Regia şi scenografia, costumele: Mateea Marin.
Adăugăm şi noi că Mateea Marin cu aceşti tineri reuşesc

să facă un teatru real, tinzând spre total! pe scenă, neexis-
tând decât personajele, care personifică chiar realitatea. În
jocul lor, aceste personaje, interpretarea nemaifiind impor-
tantă, devin interesante chiar şi numai prin ceea ce spun,
părând că îşi caută permanent autorul, acesta, ascunzându-
se-n mulţime; părând că îşi caută permanent maestrul de
regie pentru a le relaţiona mai bine, mai clar, cu realitatea
care a urmat după 1989! Par a fi aceste personaje, au profi-
lul celor din piesa lui Pirandello: „Şase personaje în căuta-
rea unui autor”, de data aceasta, pe lângă Dumitru
Solomon, ele-personajele-au găsit-o, dar şi invers-ea i-a
găsit, pe tânăra regizoare, care este şi scenografă, este şi
designieră...Cuvintele lor ne găsesc pe noi, dar şi invers, noi
ne regăsim în cuvintele lor. Un merit incontestabil revine

lui Dumitru Solomon, care iată, în 1995 simte, vede, ce se
va întâmpla în 2015, cu noi, chiar cu personajele sale, tinere
vlăstare la care de douăzeci şi cinci de ani nu se gândeşte
nimeni în mod serios. Desigur, nu sunt mulţi ca noi care
vedem-observăm în primul rând curajul de a te băga în
acest noroi! da, social noroi! Bravo actori ai trupei
„Domino”, bravo Mateea Marin, ne bucurăm că faceţi voi
ceea ce nu fac ceilalţi stăpâni de teatru din sălile lor postre-
voluţionare, luxuriante...Îi spuneam cândva unui regizor şi
director de teatru că trebuie mai mult curaj în abordarea
repertoriului de teatru. Iată, această trupă de „copii” de tea-
tru-reali cetăţeni-au simţit şi ştiut că adevăraţii patroni ai
teatrului dintotdeauna sunt cetăţenii de pe esplanada vieţii,
numită stradă!... Geaba teatru de stradă, dacă nu ai minte şi
suflet pentru cei care iubesc, strada, care trăiesc pe ea! (Vezi
şi Arhiva Video cu un fragment din piesa de teatru)

TRUPA „DOMINO”-ASOCIAŢIA
ATARAXIA. MATEEA MARIN



În iarna noastră boreală a poposit zilele trecute un duh
ca un condor cu aripi negre să ne fâlfâie, să ne pâlpâie,

să ne vâlvâie... să ne mântuie de toate răcelile sufleteşti şi
angoasele unor ierni nu tocmai pure. Venea de departe, din-
spre verile australe, în căutarea locului prielnic să se
rostească şi a căzut între noi, într-o seară, contrapunctic lui
seară de vară... orchestra cânta. A căzut nu doar pentru o
vioară – chiar daca vioara întâi va fi fost solistă de multe
ori!, ci pentru întregul lan de instrumente în care, pe rând,
aproape fiecare a avut ceva de spus. 

Cum poți cădea dinspre Sudul îndepărtat, însorit şi exu-
berant al  Ibero-Americii, spre polul opus şi peste Atlantul,
plin ochi de noianul cel mare, altfel decât înălţându-te?
Cum te poţi minuna de înălţări altfel decât urmărind pe
boltă zburarea ca un imn de slavă, ca pe un gest sacerdotal,

ca pe o dorinţă de-a te atinge de sublim?
Noroc cu limba-ne română- cu rădăcini atât
de adânci de latinitate, că încă săpăm să-i
aflăm infinirea de adânc! În sunetul, în
fonemul ei cu iz de onomatopee (să facem şi
pe placul cercetătorilor în abstractizările
structurale!) are cheia desferecării armoniei
de dincolo de înțelesul aparent al cuvântu-
lui. Ghiersul inimii cu minte pus pe notele
universale bate inima întâlnită oriunde dacă
aceasta are în ea, demult, dintotdeauna, acel
asemenea rezonant. Atunci când cuvântul
rătăcește ai posibilitatea să-l regăseşti,
ducându-te la cele... den bătrâni . Nu spun ele că un voievod
căzut în jilţul domnesc a căzut acolo – întotdeauna ca un
trimis de sus! – pentru mărirea lui şi mântuirea supuşilor
slujiţi cu credinţă! Sunt multe şi ascunse cele asemenea, dar

vibraţia dusă-n ritm, aşa cum cuvinte rostuiesc ideile, aşa
cum sunetele nasc linia melodică, nu cunoaște distanțele

spaţiului şi timpului, lui afară, lui
lăuntru.

Minunată venirea la pupitrul
orchestrei Filarmonicii „Ion
Dumitrescu” a Râmnicului Vâlcea în
seara de 9 Februarie, 2015 a dirijoru-
lui româno-argentinian Ramiro
Arista. El a venit să tălmăcească într-
un voit Latino-show, muzica inimii,
ca o poemă a Spaniei, după conquista
americană, demonstrând capacitatea
orchestrei noastre de-a fi în
performanţa a ceea ce se cere şi se
potriveşte: vocal simfonic, jazz-sim-
fonic, orchestră de estradă (aceasta
prevalând inspirat în acest concert!).

Dincolo de aparenţe îngerul
căzut, cu aripile lui negre, a poposit

într-un loc care îl aştepta. Nu pentru că aşa  fusese
concepută agenda stagiunii – oricum inspirată, prin variaţie
şi misiunea formării unui public adecvat!- ci dintr-o altă
perspectivă. Peste ...Calea cea mare a oraşului, Împăratul

6 CULTURAvâlceană februarie 2015

Luni 16 Februarie 2015, ora 19.00
Sala Lahovari, Râmnicu Vâlcea
Concert vocal-simfonic
Orchestra simfonică a filarmonicii
Corul Academic „Euphonia”
Dirijor: Orazio BARONELLO
În program:
Joseph HAYDN – Simfonia nr. 88
Joseph HAYDN – „Missa in tempore belli” – selecţiuni.

*

Recunoaştem, în Simfonia 88, un Haydn melodios,
hotărât, îl recunoaştem pe creatorul simfoniei cla-

sice, unice-unitare (partea I Adagio-Allegro). Partea a II-a-
Largo, reuşită!, acorduri sigure ale orchestrei. Recitativ
oboi, oboi şi flaut, oboi şi flaut şi fagot. Parte, care
colorează sensibil o simfonie în mişcare, haydniană, cum
spuneam, cu multă sensbilitate în general, pe ansamblu, ca
şi în celelalte părţi („Doamne ce frumoasă este, să vii
neapărat să o asculţi”!...mi-a spus Orazio Baronello cu o zi
înainte de concert, şi, parcă am simţit, îi era frică de
misă...). În partea a III-a se reia tema din prima parte-acor-
duri hotărâte într-un expozeu de menuet măiastru...(
Menuetto. Allegretto - Trio). Ultima parte, a patra-a
deosebit de ritmată, alert în crescendo, căutându-şi, parcă,
finalul...Allegro con focuo-i-am zis când ascultam, simţind,
parcă, cum Mozart în muzica sa de operă preia topica,
melosul, interesul ...Sau o fi fost invers? Nu cred. Aproape
un scherzzo extrem de reuşit...  În simfonia clasică, fără
vecinătate cu romanticul, şi din care lipseşte peisajul avem
de a face cu arta pură, muzicală, în care muzica îşi găseşte
singură calea, se autocreează, parcă, sunetele interferează
armonios şi duc sigur la o construcţie exactă.
Impresionează prin construcţia sonoră-sigură şi nealterată-
savantă (Finale. Allegro con Spirito).

*
Da, nu degeaba a insistat Orazio Baronello să fiu prezent

la concertul său de luni seara, 16 februarie, de la
Filarmonica vâlceană... „Missa in tempore belli”, de Joseph
Haydn (selecţiuni). Am avut inspiraţia să-l filmez din faţă,
îmi cer scuze faţă de orchestră şi cor, tocmai într-una din
părţile opusului, cele mai frumoase... „Qui tollis peccata”
(zău, că n-ar fi rău să introducem şi noi, ca nemţii, limba
latină obligatoriu, cinci-opt, cel puţin, şi, nu, nouă-dois-

prezece...): Cu tine iei păcatele lumii! celebră parte din
„Gloria”, a doua-după „Kyrie” şi înaintea ultimelor două:
„Credo” şi „Sanctus”. Dar am surprins şi secvenţele nemu-
ritoare din „Sanctus”, „Hosanna in Excelsis”!...A cântat
foarte bine corul, şi violoncelul...Doamne ce fond, ce duet,
partida tenorilor şi violoncelul! Doamne miluieşte,
Alelujah, „Kyrie Eleison”! strigă corul în prima parte,
„Kyrie”. Osana, osana...alte strigăte adresate lui

Dumnezeu: Salvează-ne Doamne! (Nu vi se pare că acum
avem nevoie mai mult ca oricând de aceste osanale, de sal-
vare!?...)

Asta scria Haydn în 1796, la patru ani de la Revoluţia
Franceză, când Austria se temea şi suporta invazia
francezilor şi, când, guvernul austriac decretase că nici un
austriac nu are voie să viseze la pace până ce nu sunt
alungaţi invadatorii...În Allegro din „Gloria”, final, corul
râde de moarte. Cu tine iei păcatele lumii, când mori, deci,
mori în demnitate, luptând pentru pacea poporului tău, da,
”Qui tollis peccata”! Haydn, în 1796, stătea cu chirie şi era
Kapellmeister la Prinţul Nicolae II Eserhazy şi în loc de
bani îi plătea acestuia în natură, scriindu-i anual, de ziua
Prinţesei Maria Hermenegild, o misă! Tot aici Haydn a
descoperit lucrările lui Bach şi le-a catalogat.

Aceasta este Misa în vreme de război!...„Missa in tem-
pore belli”. Ce sentiment grandios, să-ţi iubeşti patria,
rugându-te lui Dumnezeu! În această misă, Haydn, care este

unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii, introduce
tobele şi timpanul, cornii şi trompeta ca elemente specifice
războiului! Misa în timp de război! Dar muzica sa îl invocă
pe Dumnezeu pentru a salva sufletul omului care ucide pen-
tru a-şi apăra ţara! Timpanii şi tobele, care vor fi preluate şi
de Beethoven, în Misa Solemnis. În Simfonia a IX-a, imnul
Europei Unite şi al Lumii!

Orazio Baronello a fost mag, de această dată, la cârma
corului şi a orchestrei simfonice ale Râmnicului, şi, toţi trei,
şi cu mine în balconul sălii de concert, am retrăit muzica
magică a lui Joseph Haydn, transfigurarea sa extraordinară
pe traseul divinului, al omului care-şi apără libertatea fizică
şi a sufletului...Am retrăit, în acea „Gloria” dar şi în
„Sanctus”, armonii venite ca din ceruri, divine, mai ales în

acele măsuri ale  ”Qui tollis peccata”, armonie fantastică
trăită prin acel dialog între violoncel şi partida tenorilor,
între om şi îngeri!Armonii bine acordate între partidele
corului şi partidele ansamblului orchestral. Există senzaţia
în această misă că suntem într-un spaţiu mistic, că nu
muzică auzim, ci, vedem chiar muzică...O pictură, tonali-
tate, care anunţă peisajul în muzică. Desigur, fiind un fan al
dirijorului italian, pot să greşesc, deşi arta trebuie văzută
mai întâi cu inima şi mai apoi cu mintea, şi să spun că,
Baronello, în imaginile surprinse de micul  meu aparat de
filmat, chiar descrie-interpretează ceea ce cântă corul şi
orchestra, violoncelul, viorile, suflătorii...În acest fragment,
celebru, dirijorul caută muzica cu ochii, cu gestul, şi o
găseşte în corul nostru măiastru, l-a găsit acolo pe Haydn,
da, aplecându-se şi înfiorându-se cu multă măiestrie dea-
supra orchestrei!...

S-P Cichirdan

VOCAL-SIMFONIC DIRIJAT DE 
ITALIANUL ORAZIO BARONELLO 

Mihai SPORIŞ

EL ANGEL CAIDO, PE CALEA LUI
TRAIAN, LA FILARMONICĂ

Îngerul căzut, Madrid,
1878, sculptor Ricardo
Bellver, prezentată la

EXPOZIŢIA
UNIVERSALĂ
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Traian priveşte în diagonală spre Sala Lahovari a filar-
monicii. Credem că cel născut cu aproape două milenii în
urmă prin însorita Andaluzie, tânjea, în felul său, după
incantații de sarsuelă şi unduioasa muzică de coridă, ori
poate după o habaneră seviliană cu agitație de castagnete.
Ba chiar duhul imperiului în care soarele nu apune
niciodată, vorbind aici de Iberia planetară, credem ca i-a
mișcat statuia celui intrat şi în autoritatea imnului nostru
național. Va fi ascultat şi două variante de pseudo-imnuri,
adică neoficiale, dar cu acreditare informală cum sunt toate
cântările pământurilor iubite. Ce căuta şi mai ales ce caută
şi de ce este iubit... Traian cel drept... în cucerita demult
Dacie, acum Românie? Uităm adesea că suntem o insulă de
latinitate într-o târzie mare slavă şi că se spune, din ce în ce
mai apăsat, că suntem întru latinitate, încă înainte de
venirea lui Traian? Iată-ne fără prea multe explicații,
oricum fără finalitate, într-un imperiu de latinitate, cu
graiuri diferite, dar sigur cu fiorul sunetului primordial gata
să se facă muzică plăcută, instantaneu... că așa este
construită inima inteligentă.

Da! Condorul, ca o înaripare a duhului înalt al Americii
de Sud, cu aripi la fel de negre precum ale corbului româ-
nesc, păstrat semn prin steme vechi cu inel de aur, sau cu
crucea în cioc, a căzut prin înnălțare lângă statornicul
Taian, din fața Arhiepiscopiei Râmnicului, în chiar sala
filarmonicii. Era faptul serii, după apusul soarelui. Lumea
bună a orașului - multa lume bună, sala fiind plină!- a venit
să-l vadă pe El Angel Caido, zburându-şi condorul, zbor al
sugestiei, peste întinsa latinitate australă din care Cuba,

Mexicul, Columbia, Peru, Ecuador, Uruguai, Argentina
s-au identificat printr-o notă specifică al acelui recognosci-
bil cu adresă. Zborul maiestos planat, în picaj, cu fâlfâiri
energice, ori abia schiţate, înfruntând Anzii, umbrind
lărgimi de pampas, in cadenţă cu valurile, ori poate cu zba-
teri, amintind de sângele clocotind să dea căldură şi
tandreţe vieţii unor oameni exuberanţi. Plutire singulară
subliniată solistic, picaj vijelios sicron în vuietul gradat al
întregului, alternanţe pentru hrana ritmului. Năvalnică
părea curgerea ansamblului, apoi din nou evaporări şi
stăluciri de alămuri. Prin liniștea vreunui ocean de clorofilă,
strunită prin plecăciuni şi mângăieri de mâini-aripi, venea
răsuflarea fagotului, a cornului, apoi luminișurile melodice

jucau sprințar vreun flaut, clarinet... Vorbeam de forța
onomatopeică ascunsă în cuvintele latinei  stăvechi din care
îşi are obârşii limba noastră. Aici, la acest concert, am avut
senzația că natura ne vorbește fără tălmaci. Omenescul
vibrat de violoncel, dus în grav de contrabas şi-a descărcat
viorile în volute de vals peruan cu inserție de celito-lindo
mexicană, apoi tangoul vorbind argintiu, dar pătimaş, tot
latina inimii, ne provoca, ieşind de mult din prejudecăţi,
către taina androginului dincolo de perechea regăsită prin
dansul argentinian. Percuţia şi-a făcut rostul, cu plusul de
accent adus ritmului acolo unde dezlănţuirea carnavalescă a
revărsării de oameni, în dansuri cu arderi incandescente, ca
pe plajele unde cerul, apa şi nisipul fac o nouă întrupare
tuturor afroditelor lumii, cum poate să ne pară vreo insulă
din Caraibe în expresia latinităţii ei adusă civilizator, nu
prin văzduh, ci pe apele lumii.

A fost frumos! Apoi, trecând pe lângă Traian  impera-
torul – vădit mulţumit!-şi meditând pe calea lui spre casă,
am simțit în drumul meu spre Nord fâlfâitul de aripi de
culoarea nopții. Era ceva cald ca un vis de tinerețe, răscolită
de ritmurile latino. El condor... pasa să fericească şi alţi
oameni chiar dincolo de cercul nostru de tandreţe latină.
Muzica are limbajul păcii şi al iubirii dintre oameni prin
toate graiurile posibile.

Mulţumim Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, invitatului
Ramiro Arista, care ne-a dirijat orchestra, publicului care a
răsplătit cu respect şi aplauze un act de creație. cu unicitatea
lui specială.

Dirijorul
Ramiro Arista

BISERICI DIN ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI CU HRAMUL,
SFÂNTUL ÎMPĂRAT CONSTANTIN ŞI MAMA SA ELENA

Potrivit tradiţiei Bisericii Ortodoxe, fiecare sfânt
locaş, în timpul când este sfinţit de către ierarh,

primeşte un nume, care este hramul său. Am putea afirma
că târnosirea este actul de botez a noii biserici, care
primeşte de la arhiereu numele său, hramul său. Acest nume
are o semnificaţie specială în istoria sfântă, de pildă:
Naşterea Maicii Domnului, Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului, Adormirea Maicii Domnului sau
numele unor persoane; Sfânta Treime, Sfântul Ilie,
Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Nicolae, Sfântul
Gheorghe etc. Numele hramului este şi numele sfân-
tului locaş, care se va numi de acum; Biserica Sfânta
Treime, Biserica Naşterea Domnului, Biserica Sfântul
Ilie, Biserica Sfântul Nicolae etc. Prin sfinţire, hramul
devine îngerul păzitor al bisericii, patronul spiritual.
Apoi icoana hramului se va aşeza pe iconostas, la
dreapta, alături de sfintele icoane împărăteşti. Hramul
unei biserici este prilej de sărbătorire deosebită cu o
solemnitate aleasă, la care participă mulţi credincioşi. 

Cuvântul „hram” vine din limba slavonă şi
înseamnă casă cu o destinaţie specială, în care
locuieşte Dumnezeu cu aleşii Săi. Biserica a fost întemeiată
de Hristos, în chip nevăzut pe cruce, iar în chip văzut la
Pogorârea Duhului Sfânt, când în Ierusalim, s-a creat prima
comunitate creştină, în urma botezului celor 3000 de
suflete. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
proclamat anul 2013, ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena în Patriarhia Română, având drept
motivaţie împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de la
Mediolan (Milan) emis de Sfântul Împărat Constantin. Prin
acest edict s-a acordat libertate religioasă, pentru toate
religiile din imperiu. Acest an 313, (februarie) este o piatră
de hotar în istoria bisericii creştine. Bazilica=biserică-
devine „vasul ales”, „receptacolul divin”, în care se
lucrează în lume taina mântuirii noastre. Biserica este locul

de întâlnire cu Dumnezeu. 
Hramul are acelaşi rol ca cel al unui înger păzitor în

viaţa personală a credincioşilor. El este cel care păzeşte bis-
erica, cel care se îngrijeşte de soarta ei, se roagă pentru
trăinicia ei în istorie. Prin hramul bisericii credincioşii află
un model viu de urmat în viaţa creştină, deoarece el, sfântul
protector, a fost odinioară om, ca noi, dar, prin multe
nevoinţe a biruit ispitele şi încercările. Multe biserici din
Arhiepiscopia Râmnicului au ca protector pe Sfântul

Împărat Constantin cel Mare şi mama sa Elena. În urma
unor cercetări, am identificat unele dintre acestea pe care le
menţionăm mai jos;

În satul Şuşani s-a ridicat din lemn, în 1524, biserica
Sfinţii Împăraţi.1 În data de 23 februarie 1692 se aminteşte
într-un document despre biserica –schit- Sfinţii Constantin
şi Elena din Băbeni, construită de Ghioca Slăvitescu
logofăt.2 În satul Râmeşti, la anul 1700, s-a ridicat o biserică
din lemn cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. 3

În perioada anilor 1724-1725 s-a înălţatt biserica Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena din Şuşani.4 Jupân Constantin
Mihalache şi Onisifor monahul, au construit, în anul 1744,
biserica Sfinţii Împăraţi din Vlăduceni, Păuşeşti - Măglaşi.5

Între anii 1759 - 1760 s-a înălţat din lemn, biserica Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena din satul Stoieneşti, comuna
Stoieneşti.6

În 1779, în Şuşani, Vâlcea s-a ridicat din lemn biserica
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, pe fosta proprietate a
stolnicului Dincă Zătreanu7. 

În Mateeşti s-a construit biserica Sfinţii Împăraţi de
către Constantin Codreanu şi Ioan Bărbulescu, refăcută în
1935.8

În 1798 Laloşu este menţionată, din lemn biserica
Sfinţii Împăraţi – Gaiţa de către preotul Barbu
Dobriceanu.9

În 14 noiembrie 1815 Mădulari – Obârşia s-a con-
struit din lemn, biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi
mama sa Elena făcută de Sandu Govoreanu, Preda
Piţigoi şi Preda Smedescu.1

În 1818 Tetoiu s-a zidit biserica Sfinţii Împăraţi
de protopopul Dincă Tetoianu.1

În 1820 comuna Tetoiu s-a construit biserica
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena de către Kir
Popa Constantin Tetoianu şi Ruxandra - Nerentza.1

Protopopul Preda Dobriceanu şi Teodor postelnicul
au preînnoit biserica Sfinţii Împăraţi – Gaiţa, din
Laloşu în 1825.1

În 1839 s-a construit biserica Sfinţii Împăraţi din satul
Pietroasa, comuna Valea–Mare, de familia Otetelişanu.1

La data de 18 septembrie 1840 este menţionată în docu-
mente, biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi
Sfântul Matei din Grădiştea ridicată de către Constantin
Pârâianu, Matei Pârâianu şi alţii.1

În satul Bădeni, 1844, Dănicei, Gheorghe Furduescu, M.
Negulescu, Elena, Anastasia au construit din lemn biserica
Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena.1

La data de 10 august 1861, Sfântul Calinic, episcop al
Râmnicului Noul Severin, sfinţeşte biserica Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena din satul Ciunget, Mălaia1

S-a ridicat în 1874, biserica Sfântul Împărat Constantin

Pr. Nicolae MOGA

Marţi, 11 iunie 2013, la
Parohia Voineasa s-a

desfăşurat Cercul pas-
toral „Valea Lotrului”
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şi mama sa Elena în Geamăna Buciumeni – Drăgoieşti.1

În satul Greci, în 1877, comuna Mateeşti s-a zidit bise-
ica Sfinţii Împăraţi, de către Constantin Chiulan şi reparată
în 1967.1

S-a ridiat în anul 1902, biserica Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena din satul Vlăduceni, comuna Păuşeşti –
Măglaşi.2

La data de 28 octombrie 1934, s-a sfinţit biserica Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena din Laloşu,2 iar la 29 septem-
brie 1968, Arhimandritul Ghermano Dineaţă, Vicarul
Episcopiei Râmnicului şi Argeşului a sfinţit biserica Sfântul
Împărat Constantin şi Elena din satul Ciunget, comuna
Mălaia.2

Între anii 1966 - 1969 s-a zidit biserica Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena din satul Poiana, comuna Perişani.2

La 21 mai 2000, Preasfinţitul Irineu, Arhiereu Vicar, al
Episcopiei Râmnicului a resfinţit biserica Sfinţii Împăraţi
Constantin şi mama sa Elena din Şuşani, Drăgăşani, iar la
20 mai 2001, Preasfinţitul Gherasim, Episcopul Râmnicului
a sfinţit biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din
Râureni, Vâlcea.

La data de 20 mai 2001, a fost sfinţită biserica Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena din Tănăseşti, Horezu, iar la 9
noiembrie 2003, Preasfinţitul Gherasim Gherasim,
Episcopul Râmnicului a sfinţit biserica Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena din Râmnicu Vâlcea, Ostroveni. 

Pe data de 28 mai 2006 a fost sfinţită biserica Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena, din parohia Sfinţii
Arhangheli din Râmnicu Vâlcea de către Preasfinţitul
Gherasim, Episcopul Râmnicului.

Din punct de vedere creştin numai într-o biserică cu
hram, ocrotită de un Sfânt şi nu în orice casă comună se
poate săvârşi cultul divin. Numai într-o biserică cu hram se
poate aduce sfânta şi mântuitoarea Jertfă, fără de sânge a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care sub patronajul
harului Sfântului Duh, prin Sfintele Taine, lucrează la mân-
tuirea sufletului nostru.    

1 Pr. Popescu – Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Editura
Ramuri, Craiova, 1941, p. 17 ( în continuare vom cita Popescu – Cilieni, p.);
Eparhia Râmnicului şi Argeşului, 1976, vol. 2…p. 872.; Pr.dr Laurenţiu Rădoi,
Vâlcea, vatră de cultură şi spiritualitate românească, Editura Alma Mater, Sibiu,
2012, p. 343.

2 Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din

România, vol. l, Editura Mitropolia Olteniei,1970,…p. 44.
3 Popescu – Cilieni, Biserici, târguri şi sate din Judeţul Vâlcea, Editura

Ramuri, Craiova, 1941, p. 16.
4 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

Vâlcea, coordonatori; Ligia Elena Rizea, Ioana Ene, Monumente istorice din
judeţul Vâlcea, repertoriu şi cronologie, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007,
p. 147 (Vom cita în continuare D.J.C.C.P., Monumente...); Enciclopedia Judeţului
Vâlcea, coordonator Ioan Soare, vol. l, Râmnicu Vâlcea, 2010, Editura Fortuna …
p. 602 (Vom cita Enciclopedia...)

5 Nicolae Stoicescu, Bibliografia…p. 475
6 Eparhia Râmnicului şi Argeşului, 1976, vol. ll…p. 944
7 Eugen Petrescu, Vâlcea ţara lupilor getici sau ţinutul Vâlcilor, vol. l,

Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007…vol. ll, p. 150; Enciclopedia…p. 602
8 Nicolae Stoicescu, Bibliografia…p. 422
9 Nicolae Stoicescu, Bibliografia…p. 396
1 Popescu – Cilieni, p. 42; Nicolae Stoicescu, Bibliografia…p. 410
1 Popescu – Cilieni, p. 119
1 Eparhia Râmnicului şi Argeşului, 1976, vol. 2…p. 868; Petre Petria, Vâlcea

în timp şi spaţiu. Fapte şi date, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2008…p. 345.
1 Nicolae Stoicescu, Bibliografia…p. 396
1 Eparhia Râmnicului şi Argeşului, 1976, vol. 2…p..855.

1 Nicolae Stoicescu, Bibliografia…p. 349; Eparhia Râmnicului şi Argeşului,
1976, vol. ll.,…p. 915; Eugen Petrescu, Vâlcea ţara…vol. l, p. 407; Petre Petria,
Vâlcea în timp…p. 237; D.J.C.C.P., Monumente…p. 103; Enciclopedia…p. 628

1 Eparhia Râmnicului şi Argeşului, 1976, vol. ll…p. 1023; Eugen Petrescu,
Vâlcea ţara…vol. l, p. 353; D.J.C.C.P., Monumente…p. 89; Enciclopedia…p. 605

1 Radu Creţeanu, Bisericile de lemn din Vâlcea, în Mitropolia Olteniei, Anul
XXXlll (1981), nr. 1-3…p. 113; Eugen Petrescu, Vâlcea ţara…vol. l, p. 445; Petre
Petria, Vâlcea în timp…261; Pr. Nicolae Moga, Biserica Sfinţii împăraţi
Constantin şi Elena din Ciunget-Vâlcea, Editura Ofsettcolor, Râmnicu Vâlcea,
2005, p. 178.; D.J.C.C.P., Monumente…p. 111; Enciclopedia…p. 605; Nicolae
Moga, Loviştea în date, Editura Agnos, Sibiu, 2011, p. 100.

1 Gherasim Cristea, Istoria Eparhiei Râmnicului, Editura Conphys, Râmnicu
Vâlcea, 2009. p. 412; Eugen Petrescu, Vâlcea ţara…vol. l, p. 362.

1 Eparhia Râmnicului şi Argeşului, 1976, vol. ll…p. 916; Petre Petria, Vâlcea
în timp… 264.

2 Eparhia Râmnicului şi Argeşului, 1976, vol. ll…p. 1054.
2 Petre Petria, Vâlcea în timp…p. 244.
2 Pr. Nicolae Moga, Mălaia, Editura Info, Craiova, 2010, p. 277.
2 Eparhia Râmnicului şi Argeşului, 1976, vol. ll…p. 1034; Nicolae Moga,

Loviştea…p. 162

Biserica Ciunget,
tablou votiv, 1861 

Conferinţă cultural-duhovnicească în Râmnicu Vâlcea

„CEI CARE CONTROLEAZĂ REPREZENTĂRILE DIN MINTEA OAME-
NILOR CONTROLEAZĂ REALITATEA” (DR. VIRGILIU GHEORGHE)

Miercuri, 11 martie 2015, în cea de-a treia
săptămână din Postul Mare, cu binecuvântarea

Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopia
Râmnicului a organizat o conferință cultural-
duhovnicească în Sala Consiliului Judeţean - Vâlcea. A
conferențiat biofizicianul dr. Virgiliu Gheorghe, cunoscut
publicului român mai ales prin seria de lucrări ştiinţifice
despre impactul televiziunii asupra minţii umane.

În cuvântul de deschidere, pr. dr. Ştefan Zară, consilier
cultural al Arhiepiscopiei Râmnicului, a mulţumit din
partea Arhiepiscopiei în mod special tuturor părinţilor,
oficialităţilor şi personalităţilor culturale din judeţul
Vâlcea, care au înţeles valoarea orei de Religie şi au spri-
jinit înscrierea elevilor la această oră, judeţul Vâlcea fiind
pe locul patru din ţară, cu un aproximativ procent de 95%
de elevi înscrişi.

Făcând apel la cele mai recente studii din domenii
știinţifice precum fizică, medicină, fiziologie, sociologie,
psihologie, neuropsihologie şi bioetică, dar şi la învățătura
ascetică a Bisericii noastre, dr. Virgiliu Gheorghe a prezen-
tat statistic principalele provocări prin care este forţată să
treacă familia zilelor noastre. Discursul domniei sale a
vizat, totodată, şi tehnicile moderne de manipulare prin
imagine, sub forma unei culturi vizuale care are drept ţintă

anularea discernământului uman și înrobirea libertăţii inte-
rioare.

„De ce stau copiii pe Facebook? Pentru că vor să li se
acorde atenţie! Atenţie pe care nu au avut-o de la părinţi,
atenţie pe care n-au avut-o de la colegi, stima lor redusă de
sine. Vor şi ei să pară cineva, să fie cineva. Intră pe
Facebook, le-a crescut numărul de like-uri şi simt că sunt
cineva. Dar este o mare dramă, că pe asta se instalează şi
creşte depresia, pentru că omul, oricât s-ar minţi şi ar fi
minţit, lăuntric ştie că nu e aşa. Şi acel glas lăuntric îi
spune: Tu eşti nimeni!, şi înnebuneşte. De aia consumă
droguri, de aia se duc la desfrânări, pentru că au stimă de

sine redusă, nu au demnitatea aceea de om, forţa aceea pe
care ţi-o dă întâlnirea cu natura, întâlnirea cu Dumnezeu,
întâlnirea cu oamenii, dragostea, valorile adevărate, copiii
aceştia n-au nici valori, ei nu mai au valori. Societatea,
astăzi, a distrus toate valorile, toate visele. Ei nu au vise, cel
mult reverii erotice. (...)

Din păcate, aceasta este realitatea şi noi am fost martori
acestor lucruri care s-au petrecut. Realitatea este aici, să
ştiţi, realitatea este în mintea omului, realitatea este un con-
struct social. Noi trăim între reprezentările lumii, noi nu
trăim în afară. Noi cu trupul, spune Sfântul Maxim
Mărturisitorul, trăim în lumea obiectelor, iar cu mintea în
lumea reprezentărilor. Cei care modelează şi controlează
reprezentările din mintea oamenilor controlează realitatea.
Realitatea este cea pe care o percepem noi. Când un om se
sinucide, pentru el lumea nu mai are nici un sens. Ceilalţi se
uită la el şi se întreabă oare de ce a făcut acest lucru. Lumea
nu mai avea nici un sens pentru el. Lumea e plină de sensuri
pentru tine, dar pentru el nu. (...)

Am dat prea multă libertate altora să pătrundă în mintea
noastră să ne modeleze reprezentările interioare. Ne-au
furat lumea lăuntrică, să ştiţi. Noi am pătruns într-o era în
care am fost jefuiţi de viaţa noastră lăuntrică, de lumea
noastră lăuntrică. Aici, înlăuntrul nostru, se află ce vedem la
televizor, naraţiuni falsificate şi toată nebunia şi violenţa
care sunt acolo. (...) Nemulţumirea privind greutăţile pe

Pr. Iancu Dorin NIFON
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care nu suntem dispuşi să ni le asumăm. Învăţaţi-i de mici
pe copii cu greutăţile, că de mic te înveţi şi capeţi bucuria
aceea de a birui într-o greutate. Îţi va plăcea toată viața să
te lupţi cu greutăţile.  Dacă copiii nu or să înveţe de mici să

muncească, nu o să le placă
niciodată să muncească şi va fi un
lucru îngrozitor. Intră în familie şi
nu o să le placă să facă nimic, iar
viața de familie îţi cere să faci şi
tu ceva. Trebuie să pui mâna, că
dacă nu se surpă. Adolescenţii
care intră azi în familie nu au fost
învăţaţi, nu au fost pregătiţi pen-
tru o viaţă de familie”, a precizat
în cuvântul său dr. Virgiliu
Gheorghe.

Conferinţa, cu titlul „Provocările familiei zilelor noas-
tre”, face parte din seria de evenimente „Serile
duhovniceşti” organizate de Arhiepiscopia Râmnicului pe
parcursul Postului Mare. Au participat numeroşi tineri, dar

şi persoane în vârstă.
*
Cărţi apărute sub semnătura biofizicianului dr. Virgiliu

Gheorghe:
1. Efectele televiziunii asupra minţii umane (I) (464

pag.)
2. Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprin-

dem de televizor (II) (288 pag.)
3. Ştiinţa şi războiul sfârşitului lumii. Faţa nevăzută a

televiziunii (III) (352 pag.)
4. Efectele micului ecran asupra minţii copilului (128

pag.)
5. Pornografia, maladia secolului XXI (242 pag.)
6. Faţa nevăzută a homosexualităţii (280 pag.)

Cartea de buzunar-variante-de inimă, de umor, îndreptar, ghid de adaptare, impuls regenerator
Impresii asupra cărţii „Napoleon Bonaparte şi Apocalipsa 

Mileniului III”-„Steaua în cinci colţuri”
Autor Petre Cichirdan

Cu cât „roza vânturilor” capătă viteză circulatorie
mai mare, cu atât o vedem cu ochii minţii personi-

ficată în cap cu păr încâlcit, luat de vânt şi obraji bucălaţi
suflând-spulberând. Cu cât pancarte neexpuse vederii înalţă
osanale cărţilor virtuale sau ideilor ciugulite de pe un goo-
gle de minimă informaţie, cu atât împătimiţii scrisului, în
îndârjirea lor, umplu pagini, tipăresc, îşi dezvăluie pe hârtie
mintea, conţinutul, experienţa, inteligenţa, talentul şi mai
ales, oful. Şi, cum volens-nolens am apucat timpurile în
care pe lângă noi trebuie ţinute telefoane, programe, volane,
GPS-uri, facturi, foiţe publicitare, chei, cartele, fise, cornete
cu mâncare stradală, CĂRŢILE, aceste oglinzi faţetate în
informaţii, ficţiuni, atingeri reale şi ireale de petale, iubiri,
drame, rugăciuni sau demonstraţii matematice, aceste uni-
cate parafate de minţi şi mâini agere, simt nevoia aşezării
lor în locuri ferite sau capătă dimensiuni liliputane, în aşa
fel încât să ne fie la îndemână, să ne trebuiască, fără să ne
stânjenească. Noţiunea „cărţii de buzunar” nu este paralelă
timpului de azi, ci s-a uzitat de când lumea scrisului, numai
că acum capătă un plus de valoare în ceea ce priveşte con-
ţinutul. I se găseşte oricând un loc, chiar în geantă sau buzu-
nar. Ea poate lesne să-şi pună la dispoziţia celui ce vrea s-o
citească, întreg conţinutul. Prin exterior ar trebui s-o plasăm
printre lucrurile modeste şi este chiar exemplu de modestie,
dându-i adjectivului însemnătatea cuvenită.

Mă opresc pentru a vă atrage atenţia asupra  unei cărţi
deosebite prin formă stilistică, subiect şi abordarea acestu-
ia, astfel încât citirea să-şi atingă menirea. O carte scrisă de
Petre Cichirdan, despre noi şi zilele noastre, o carte având
doza de amărăciune specifică intelectualului şi a omului de
artă, o carte despre individ, indivizi, integrare, comuniune,
exprimare ambiguă, sau, exprimare liberă  a adevărului într-
o lume a minciunii, falsităţii şi manipulării. Suntem în faţa
unei lucrări de avangardă, scrisă într-o manieră care ne
aminteşte de Eugen Ionesco sau de scaune ilf-petroviene, în
faţa unei brâncuşiene „masă a tăcerii” populată de spirite
bune chemate de praznicele apropiaţilor. Sau, de ce nu, ne
aflăm în faţa unei scene turnante cu tablouri interschimba-
bile. Acestea se raportează întrebărilor şi răspunsurilor mai
mult sau mai puţin fanteziste ale unor protagonişti, conduşi
de declaraţiile veridice aranjate şi expuse pe tapet de
Napoleon Bonaparte, aşa cum acestea reies din cartea
„Napoleon I, împărat al francezilor, Vox imperatoris,
Gânduri alese/Napoleon”, trad. Mihaela Stan  - Bucureşti,
Nemira Publishing House, 2011.

Ocupanţii scaunelor sau vocile  mesei rotunde turnante
sunt Filologul, Interpretul artist, Diderot, Petrache Poenaru,
Bonaparte, Interpretul tehnolog, Umbra lui Lenin de pe
Neva, Beethoven, Umbra lui Stalin, Gorbaciov şi aproape

intrat în microfonie, Corul acestora.
Imaginându-se la o şuetă prelungită, într-o  tihnă care

numai la realitate nu te-ar duce cu gândul, replici aruncate
conduc spre mersul omenirii, spre progresul şi regresul
acesteia, spre manifestul artei şi artiştilor, al politicianului
şi al tehnocratului. „Este o diferenţă între litere şi note?
Între litere şi semne? Desenul!? Însemnul-semnul-desenul a
fost prima realitate a lumii. (Interpretul artist).  „Nu contea-
ză decât efectul, comunicarea. În curând scriitorii nu vor
mai câştiga o pâine, trebuie să o facă, chiar ei. Internetul îi
va obliga la scris fără bani……..de fapt întreaga suflare
matură şi bătrână a lumii va fi supusă, ca în epoca sclava-
gistă, acestui tineret! Ca în lumea animală, sălbatică”-
(Bonaparte)

„Ba eu cred că scrisul a fost motorul
lumii civilizate, dominată de fatalitate.”-
(Diderot)

„Vax! Nu ai carte, n-ai parte! Dar desenul
este primul dintre arte. … Înaintea cuvântu-
lui. Întâi şi-a desenat-ampretat mâna pe
peretele de la Altamira sau din altă parte şi
mai apoi a definit desenul, spunându-i,
mână! Nu mai zic de linia care desparte întu-
nericul de lumină din prima zi a Facerii.
Limba este cel mai subtil lucru şi ea a per-
fecţionat creierul. Aşa cum eu am perfecţio-
nat pana de gâscă şi cerneala, inventând sti-
loul; tocul cu rezervor! Aşa a apărut pistolul,
mitraliera, toate cu rezervor. Desenul tehnic
e unicul limbaj prin care oamenii din diferite
emisfere  pot comunica productiv. Asta este
una din marile descoperiri ale lumii! Una
dintre minuni.”(Petrache Poenaru)……

„Destul cu aceste dizertaţii puerile despre limbă.
Cuvântul îl ridică pe om şi tot el îl coboară. Important, la
limbă, este conţinutul....Limba oase n-are, dar atinge unde
doare. ...Viitorul este al inteligenţei, industriei şi păcii. …
..Trecutul aparţine forţei brutale, privilegiilor şi ignoran-
ţei”. (Bonaparte). 

Citind aflăm despre regele David, primul reformator al
lumii, după ce Moise a întemeiat-o, despre Avraam şi Iacov,
dar şi de existenţa unui trecut şi viitor, de faptul că atunci
când el nu mai există, moartea este vie şi trăieşte în noi. Din
gurile protagoniştilor ies vrute şi nevrute, fantezii şi adevă-
ruri, dar mereu „îndreptarul”, prin gura unui Bonaparte ne
plimbat, ne scurtcircuitat, ne duce spre o realitate petrecută
sau, crud de adevărată: schimbarea lumii nu se face schim-
bând conducătorii, ci punând în mişcare masele.

Fiecare îşi susţine punctul de vedere sau îşi acordă cir-
cumstanţe pentru a părea verosimilă schimbarea, ridicarea
sau năruirea. Ni se perindă prin faţă puncte fierbinţi, trans-

formări, indivizi şi individualităţi, orânduiri, revoluţii,
schimbări şi puncte câştigate în favoarea umanităţii, ca şi
dezastre, decapitări, furturi, schimbări de tronuri şi de con-
ducători. Stăm faţă în faţă cu lucruri făcute să ne uşureze,
ca şi cu stavile de netrecut, înglodări şi îngropări, desfiinţări
şi idolatrii monetare descusute spre înţelegere.

Judecăţile corecte nu sunt decât urmarea observaţiilor
repetate. (Bonaparte)…..„Regele sau domnitorul, ce-o fi el,
trebuie în primul rând să-şi iubească supuşii.”(Costache
Poenaru).

Un om care nu arată pic de consideraţie pentru nevoile
soldaţilor n-ar trebui niciodată să-l conducă. La fel şi suve-
ranul, la fel şi conducătorul statului faţă de poporul alegă-
tor. (Bonaparte).

„Să fie bun la suflet, aşa cum mi-am
iubit eu ţăranii şi le-am dat prilejul să înve-
ţe carte.”(Petrache Poenaru).

Un om de stat trebuie să aibă inima în
cap. (Bonaparte). 

Asistăm la apariţia unei cărţi ce pare
mănunchi de frânturi. Asistăm parcursul
unor ere politice îngustat în drum într-o
singură cărare, asistăm desfrunzitul şi tăia-
tul copacului protejând un vârf vegetativ,
fără de floare, fără de fruct, fără asemănare
între cei de o genă cu el, asistăm la dispari-
ţia treptată a parfumului natural al frunze-
lor, ierbii, al pâinii coapte, asistăm fiind
martorii iubirilor fără ii tresăltate-n fiori,
fără dulceaţa buzelor rămase atinse, muş-
cate, asistăm cu tristeţe la trecerea carelor
alegorice pline de florile prezentei seve
hidroponice îmbogăţită peste poate în sti-

mulatori de înflorire şi colorare. „Martorii timpului respec-
tiv, când se petrec aceste fapte, văd la televizor o lume din
ce în ce mai falsă şi dominată de viziunile din anii 60 ale lui
Jean Paul Sartre,  -  o revoluţie a sexului şi crimei – domi-
nată de un politic atemporal, nu numai depăşit, dar şi abso-
lut cu totul dăunător. Cartea de buzunar, rememberul, încă
,,nu şi-a pierdut rostul, pentru scriitor, dar şi pentru even-
tualul cititor, constituind, încă, una dintre posibilităţile
exprimării libere, curajos-periculoase într-o lume a adevă-
rului. Un document, o hârtie poate să te ridice, să te apere,
dar să te şi doboare… De aceea spuneam că scrisul este o
acţiune curajoasă, şi, adaug, onorabilă.”

Flash intelectual, talent, îndrăzneală, vigoare, lucrarea
de faţă trece bariera obişnuită a cărţii ca însoţitor al citito-
rului. Ea incită la gândire profundă, la naşterea unei sines-
tezii între cititorul anonim şi autor, între individul cerebral
şi esenţa mersului lumii, între dorinţa de a putea avea  ori-
când la îndemână o valoare de orice fel şi valoarea însăşi.

Adina DUMITRESCU
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INVENTICA

Telegramă
Ministrului acum îi scriu,
Să premieze toţi soldaţii,
Ce mi-au venit la inundaţii,
Salvând butoiul cu rachiu.

Descărcarea norilor
Într-un sat la inundaţii,
Plâng şi strigă sinistraţii,
Că de ploaie nu mai scapă
Şi au cârciuma sub apă !

Deznădejde
Când ploile din luna Mai,
Dezastru-n curte i-a produs,

De supărare, nea’ Mihai
Direct la cârciumă s-a dus.

Ajutor la inundaţii
Când apa, casa i-a distrus,
I-a dat guvernul bani de alta
Şi ocolind prin curte balta,
În cârciumă cu ei s-a dus.

Gaze, pericol de explozie!
Toată vara-a spus Guvernul,
Vorbe dure către ruşi ;
Dar noi vom trăi infernul,
Stând cu gheaţa pe la uşi.

Unde-s nameţii de odinioară?
Spuneau sătenii cu regrete,
Că nu-i o iarnă-adevărată
Şi n-au primit ca altă dată,
Remorci cu lemne şi pachete.

Dar la anu' ?!
Afară-i viscol si polei
Dar la Crăciun am o speranţă,
Sacrific porcul de faianţă 
Că am în el vreo zece lei!

Subvenţie
Pentru casa inundată,
De la stat primind răsplată,
Azi mi s-amplinit speranţa,
Să plătesc la bar restanţa.

Ajutor ceresc
Primarul s-a rugat la soare, 
Să-i mai topească din ninsoare,

Iar astrul i-a intrat în graţii, 
Ş-apoi urmară inundaţii.

Cutezătorii
Vre-o şapte, opt săteni semeţi, 
Săpând tunele prin nămeţi,
S-au dus cu toţi la magazin,
Să-şi cumpere ţigări şi vin.

Ajutoor !
În satele sub nea blocate,
S-au dus vagoane cu buşteni,
Pe care foarte mulţi săteni,
Le-au refuzat că nu-s tăiate.

Greşeala Demiurgului
Trăiau în linişte şi pace, 
Adam şi multe dobitoace;
Când Domnul a făcut femeia 
A declanşat în rai scânteia.

ION MICUŢ
- epigrame - 

Dezastre naturale

NOUTĂŢI TEHNICE APLICATE

Am deschis acest ciclu (Noutăţi tehnice aplicate-Invenţii, Inovaţii,
Unicate) în numărul din luna august 2014, cu invenţii, inovaţii, unicate,

personale, numindu-le Invenţii pe acelea care au cartoanele de Brevet  OSIM,
care au numărul de înregistrare OSIM şi au fost publicate în Buletinul OSIM;
Inovaţii, pe cele pentru care sunt elaborate cartoanele de inovaţii, de către uni-
tatea economică care le foloseşte; şi, Unicate, acele lucrări rarisime care sunt
specifice doar autorului şi care nu au evidenţă decât în unitatea productivă.
Astăzi ne vom opri asupra a ... lucrări: 

Rigla compas, Fig. 1 Nr. brevet 110924 Nr. cerere OSIM 94 00645 din 18 04
94; Dispozitiv de depanat benzi perforate Fig. 2 Cerere OSIM 134115 din 21 06
88 şi nr brevet RO 101 647; Dispozitiv de închidere prin rulări a ţevilor, Fig. 3
Cerere OSIM 126 795 din 28 01 87 şi nr brevet RO 97 360.

Fiecare brevet a fost admis cu o singură revendicare. Cu ajutorul
Dispozitivului de depanat benzi perforate se puteau repara metri, zeci de metri
de bandă perforată, la care apărea câte-o eroare, banda redevenind utilizabilă...O
economie de muncă dificilă de obţinerea benzii perforate la postprocesorul com-
puterului. Prin Dispozitivul de roluire tuburi de oţel se dădea drumul la producţia
internă de corpuri de acumulatoare pneumohidraulice de 3015 bar, importaţi
până atunci...Nu era nevoie decât de un strung şi un arzător aşezat în interiorul
corpului supus deformării. Rigla Compas era destinată înlocuirii compasului,
destul de instabil, în munca de desen tehnic...O riglă care trage linii şi trasează
cercuri la orice dimensiune. 

Simion-Petre CICHIRDAN
(Membru Fondator SIR-1990)

FIG.1

FIG.3

FIG.2

Alo! Dra Pogany?
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BOIERUL CĂRTURAR UDRIŞTE NĂSTUREL,
LA MĂNĂSTIREA BISTRIŢA 

În secolul al XVII-lea, s-a afirmat în viaţa culturală a
Ţării Româneşti renumitul boier Udrişte Năsturel

(1596–1659), aparţinând uneia dintre cele mai vechi familii
boiereşti pământene, a cărei genealogie urcă până la
Basarab Întemeietorul, care a domnit între anii 1310–1352.
Documentar, strămoşii săi sunt atestaţi la sfârşitul secolului
al XVI-lea; Radu Năsturel – tatăl lui Udrişte – deţinea în
anul 1624 rangul de mare logofăt. Din căsătoria sa cu
Despina, s-au născut patru copii. Dintre ei, Udrişte şi Elina
se vor remarca prin cultura şi contribuţiile remarcabile la
propăşirea vieţii laice şi religioase a timpului. Elina va
deveni soţia domnitorului Matei Basarab, distingându-se
printre altele şi datorită cunoaşterii limbii latine, situaţie de
excepţie pentru o femeie, într-o vreme când puţini bărbaţi
stăpâneau slovele scrise şi vorbite de Virgiliu şi Ovidiu.

Boierul cărturar Udrişte Năsturel era originar din
Fiereşti, astăzi comuna Hereşti, o localitate rurală din jude-
ţul Giurgiu, situată la 30 de kilometri de Bucureşti. În loca-
litate se păstrează un remarcabil ansamblu, din epoca boie-
rului, compus dintr-o Biserică şi o Casă de piatră. 

Casa, construită de fraţii Udrişte şi Cazan Năsturel, în
1642, avea înfăţişarea palatelor vieneze, cu elemente speci-
fice stilului baroc. Când s-a început clădirea, se spunea că
nu se află în lume palat asemănător, afară numai poate în
ţara frâncilor, căci aceştia au adus meşteri arhitecţi din ţara
ungurească şi piatră din ţara turcească şi au început să o clă-
dească pe dinlăuntru şi pe dinafară cu piatră fălţuită.
Vizitată de arhidiaconul Paul de Alep, acesta o descrie în
Jurnalul de călătorie, afirmând: „Am ajuns înaintea prân-
zului în satul denumit Firisti, unde sunt conacurile şi pala-
tele fratelui doamnei voievodului Matei. S-au început şi s-
au construit aceste palate pentru că pe drept să se spună că
nu există altele asemănătoare lor în lumea din ţările frânci-
lor”. În marmură, apare şi blazonul familiei: acvila bicefală
încoronată, cu aripile deschise, având pe piept scutul cu leul
şi şarpele faţă în faţă. Blazonul apare şi pe paginile de gardă
ale cărţilor pe care le-a scris, tradus sau tipărit Udrişte
Năsturel, dar şi deasupra uşilor de intrare în casă.

Biserica, având hramurile: „Sfânta Treime” şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost zidită din temelie, în
anul 1644, pe pământul părintesc – în locul unei biserici
mai mici de lemn – de doamna Elina, sprijinită şi de fraţii
ei, Cazan şi Udrişte. Ambele monumente formează unul
dintre cele mai însemnate ansambluri ce provin din epoca
lui Matei Basarab. 

Se ştie că domnia lui Matei Basarab (1632–1654) s-a
caracterizat prin începuturile afirmării umanismului româ-
nesc, într-un climat spiritual favorabil proliferării tipărituri-
lor cu conţinut laic şi religios, precum şi a dezvoltării învă-
ţământului. În această atmosferă s-a încadrat Udrişte
Năsturel, fiind un om luminat, ştiutor de carte, cunoscător
al mai multor limbi străine, iubitor de neam şi de ţară. La
început, a fost diac în Cancelaria domnească, apoi consilier
intim şi principalul diplomat al domnitorului Matei
Basarab, fiind delegat la împăratul Austriei din Viena
(1638) şi la Curtea lui Rákóczi, în Transilvania (1643), apoi
a avut tratative cu Levakovic, trimisul Papei Urban al VIII-
lea. 

Intrând în contact cu cultura europeană a vremii, a achi-
ziţionat cărţi de epocă, precum Catehismul calvinesc, tipărit
la Alba Iulia (1642), fiind la curent cu propaganda protes-
tantă pentru convertirea românilor din Transilvania şi a avut
convorbiri cu Mitropolitul Varlaam al Moldovei (1632–
1653). Astfel, în anul 1644, cu prilejul unei vizite întreprin-
se în Ţara Românească, Varlaam a ajuns şi la moşia de la
Fiereşti,  remarcând în Biblioteca lui Udrişte – extrem de
bogată în cărţi de valoare – un exemplar din Catehismul

menţionat, fapt ce-l determină să consemneze despre perso-
nalitatea învăţatului boier următoarele cuvinte elogioase:
„Tâmplându-se est timp a fi în părţile Ţării Româneşti cu
treburi domneşti şi a(le) norodului în Târgovişte cu cei mai
de frunte şi mai de-a firea vorbind, mai vârtos cu oarecare
boiariu cinstit şi sloveşnic şi a toată destoinicia înţelegerea
harnic (...) dumnealui Udrişte Năsturel care ca un iubitoriu
de învăţătură şi socotitor credinţei cele drepte, în mijlocul
altor cărţi noao, ce mi-au arătat adusu-mi-
au şi o cărţulie mică în limba noastră româ-
nească tipărită”. Se poate deduce că
Udrişte Năsturel a contribuit la întocmirea
Răspunsurilor împotriva Catehismului cal-
vinesc, redactate în  Soborul preoţesc, con-
vocat în anul 1645, la Suceava. De aseme-
nea, prin legăturile sale, a contribuit la
schimbul de tipărituri româneşti între Ţara
Românească, Moldova şi Transilvania.

Cărturarul muntean realizează prima
traducere cunoscută în limba slavonă a
lucrării Imitatio Christi de Thomas a
Kempis, începută în anul 1634, şi tipărită
la Mănăstirea Dealu (1647); a scris Prefaţa
la Cazania de la Govora (1642) şi a tradus
din slavonă în limba română romanul
popular de largă răspândire în epocă:
Varlaam şi Ioasaf (1649), considerat de
bizantinologul germanul Karl
Krumbracher „cel mai renumit şi mai bun
roman spiritual al Evului Mediu”. Valoarea
cărţii rezultă şi din talentul literar al tradu-
cătorului, care nu a recurs la o reproducere
identică a textului, ci a utilizat o exprimare
adecvată şi nuanţată a graiului popular. De asemenea, a avut
o contribuţie de seamă la introducerea limbii române în
biserică şi în activitatea tipografiilor de la Govora şi
Târgovişte. 

În vastele sale activităţi cărturăreşti, învăţatul Udrişte
Năsturel vizitează şi Mănăstirea Bistriţa, recunoscută vatră
de cultură din Ţara Românească. Vizita are loc în anul
1639. Atunci, activa aici un strălucit cărturar, ieromonahul
Mihail Moxa, format în Şcoala bistriţeană, care s-a implicat
profund în promovarea culturii româneşti. Născut spre sfâr-
şitul secolului al XVI-lea în părţile Olteniei, primeşte la
botez numele Vasile. Intră de timpuriu în Mănăstirea
Bistriţa, unde uceniceşte în preajma marelui egumen Teofil
ieromonahul, sub îndrumarea căruia dobândeşte o cultură
vastă, care consta din teologie, istorie, legislaţie şi câteva
limbi străine. Călugărit sub numele de Mihail. Din bogata
sa activitate, se cunosc până în prezent trei lucrări: Cronica,
Liturghierul şi Pravila. 

Cronica, scrisă la îndemnul egumenului Teofil, a termi-
nat-o în anul 1620; ea s-a păstrat în trei manuscrise, dovadă
că a cunoscut o circulaţie destul de mare; unul, copiat prin
anii 1714–1725, a fost descoperit la Coţofenii din Faţă
(Dolj), iar altul, din 1728, se păstrează la Biblioteca „Mihai
Eminescu” din Iaşi. Cel mai important este Manuscrisul
Mănăstirii Bistriţa, din 1620, aflat astăzi în Biblioteca de
„Stat din Moscova”. Pentru redactarea Cronicii, învăţatul
ieromonah foloseşte izvoarele reprezentative ale timpului,
aflate în limbile de circulaţie. Sursa principală o constituie
Cronica universală a lui Constantin Manasses, apoi Vechiul
Testament, Cronica pe scurt a patriarhului Nichifor,
Cronica anilor 1296–1413 a lui Ioan Chortasménos,
Letopiseţele sârbeşti noi (1355–1489), Panegiricul
Sfântului Constantin cel Mare de patriarhul Eftimie al
Târnovei, Războiul iudaic de Josephus Flavius, Cronica
logofătului Simeon Magistrul, Rezumatul de istorii al lui
Ioan Zonaras şi Letopiseţul de la Putna. Structurată în două

părţi distincte, de proporţii inegale, Cronica are două epilo-
guri; în primul, autorul menţionează că lucrarea „iaste zisa
Sfinţiei Tale, o, preaînţelepte părinte, chir Teofil, ep(i)sco-
pul de Râmnic! Iată şi eu, robul Sfinţiei Tale, mai micul şi
mai apoi de toţi ticălosul călugărul Moxa Mihail, cât mi-a
fost ştiinţa şi m-am priceput, am nevoit de am scris”. Ea a
cunoscut mai multe ediţii, ultima fiind o ediţie critică, din
anul 1989, realizată de academicianul G. Mihăilă şi intitu-

lată Cronica Universală.
Între anii 1620–1630, ieromona-

hul Mihail Moxa traduce
Liturghierul, semnalat în 1897 de I.
G. Sbiera; el a fost descoperit în
Biblioteca episcopului Ghenadie al
Râmnicului, iar astăzi se păstrează
la Muzeul Britanic din Londra. Pe
una dintre file, traducătorul semnea-
ză: „Moxa Vasilie, care este
Mihail”.

A treia operă, ieromonahul
Mihail Moxa o traduce între anii
1630–1639; cunoscută sub numele
de Pravila de la Govora, a fost tipă-
rită în două ediţii: una pentru Ţara
Românească, având Predoslovia
semnată de mitropolitul Teofil al
Ungrovlahiei, iar alta pentru
Transilvania, semnată de
„Ghenadie, cu mila lui Dumnezeu
arhiepiscop şi mitropolit a toată
Ţara Ardealului”, ca mărturie a con-
ştiinţei unităţii de neam, limbă şi
religie a românilor din cele două

provincii.
Printre manuscrisele păstrate în fondul Mănăstirii

Bistriţa, se afla şi originalul după care a fost tipărită Pravila
de la Govora, în anul 1640. Manuscrisul slavon aparţinuse
mitropolitului Teofan III al Moldovei; ales în scaunul
mitropolitan la anul 1617 păstoreşte pană în 1619 când se
retrage în Muntenia odată cu voivodul Radu Mihnea, pro-
tectorul său. Stabilit la Mănăstirea Bistriţa din Oltenia, unde
trăieşte între anii 1619–1623, fostul mitropolit oferă ctito-
riei Craioveştilor numeroase daruri de mare valoare, printre
care se afla şi Pravila. Operă de prestigiu a culturii biseri-
ceşti, ea cuprinde Constituţiile apostolice, Canoane ale
Sfinţilor Părinţi, ale Sinoadelor ecumenice şi locale, pre-
cum şi Legiuiri civile şi penale. Având o tematică foarte
diversificată, ea tratează despre praznicele împărăteşti, slu-
jitorii altarelor, zidirea bisericilor; despre eretici, pravila
călugărească şi altele.

Având un conţinut bogat juridic, Pravila atrage atenţia
cărturarilor din epocă. Boierul Udrişte Năsturel, aflându-se
în vizită la Bistriţa chiar în anul când învăţatul ieromonah
Mihail Moxa terminase de tradus lucrarea, doreşte să o
citească, fapt pentru care solicită împrumutarea ei. După
studierea manuscrisului, notează pe una dintre file:
„Această carte colectanee proprietate a renumitei între
mănăstirile româneşti transmontane, am împrumutat-o eu,
Orest Năsturel din Fiereşti din aceeaşi Mănăstire, a Bistriţei
zic, spre citire pe câtva timp; am citit-o acum până la sfârşit;
nu puţin m-am îndulcit cu cititul din ea, de aceea mă şi rog,
ca Dumnezeu, Dătătorul bunătăţilor, să dăruiască scriitoru-
lui iubitor de osteneală, mai ales dispuitorului, dar şi celor
ce mi-au dat-o împrumut, pe urmă, încă şi nevredniciei
mele păcătoase răsplata veşnică a bunătăţilor viitoare.
Amin. În zilele bine-credinciosului şi prealuminatului prin-
cipe, domnul Matei Basarab, în anul Domnului 1639, luna
lui iunie, în 18”.

Entuziasmat de această Pravilă, învăţatul Udrişte

Arhim. Veniamin MICLE
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Năsturel o recomandă mitropolitului Teofil II al Ţării
Româneşti (1636–1648), pentru a o da la lumina tiparului.
Ca urmare, manuscrisul păstrează două autografe ale ierar-
hului, recunoscut ca susţinător de frunte al mişcării naţiona-
le de pătrundere a limbii române în cultul divin şi în cance-
laria domnească; unul dintre ele, scris în slavonă, indică
titulatura înaltului prelat: „Teofil, cu mila lui Dumnezeu,
smeritul arhiepiscop şi mitropolit al întregii Ungrovlahii”,

iar al doilea, de o importanţă majoră pentru demonstraţia de
faţă, cuprinde apostila prin care aprobă trimiterea manuscri-
sului la tipar, anume: „Dat-am blagoslovenie la acest izvod
să se tipărească”.

Valoarea acestui manuscris original, după care s-a tipărit
Pravila de la Govora, sporeşte şi mai mult dacă ţinem seama
că ne aflăm în faţa unui autograf al traducătorului, cum ade-
vereşte meşterul tipograf: „Această carte a prescris-o de pe

slavonă în limba românească Mihail Moxalie iar după
aceea, m-am ostenit cu aceasta, eu ieromonahul Ştefan
Ohrideanul, şi am tipărit-o”. 

După o viaţă bogată în activitate politică, socială şi cul-
turală, învăţatul boier Udrişte Năsturel s-a stins din viaţă la
puţin timp după anul 1659, în casa lui de pe moşia de la
Fiereşti.

În jurul acestui concept compex s-au iscat,de-a lungul
istoriei gândirii,numeroase şi aprinse controverse, fără

a se ajunge, însă, la o soluţie ultimă şi definitivă. Şi, de alt-
fel, nici nu ar fi cu putinţă acest lucru,deoarece, atunci, ar
însemna că gândirea, în jurul acestei incitante teme, ar lua
sfârşit, ceea ce este cu totul imposibil şi absurd. Ca
urmare,adevărul, în pofida numeroaselor construcţii teore-
tice, ivite de-a lungul timpului în jurul său,rămâne,mereu,o
problemă permanent deschisă şi continuu interpretabilă. 

De fapt, nu există un adevăr imuabil, metafizic, ci unul
dinamic şi relativ, la configurarea căruia participă, în mod
aproape egal, atât filosofia cât şi ştiinţa. Prin urmare, defi-
nirea lui este o chestiune care ţine nu numai de premise
logice, dar, în acelaşi timp, şi de contexte istorice. Într-o
perspectivă firească şi judicioasă, adevărul rămâne o viabilă
construcţie teoretică, permanent susceptibilă de a fi conti-
nuu îmbunătăţită cu noi date şi informaţii, pe care
cunoaşterea le dobândeşte neîncetat,în efortul său de a
înţelege cât mai bine lucrurile şi evenimentele, a căror
natură este că mereu sunt în neîntreruptă mişcare şi înnoire.

Şi totuşi, dacă absolutizarea metodelor de cunoaştere a
adevărului despre lume şi viaţă reprezintă o gravă eroare şi
relativizarea lor constituie o tot atât de mare şi nepermisă
greşeală. În aceste condiţii, calea pe care trebuie s-o urmăm
în încercarea dificilă de a decela profunzimile adevărului se
află, negreşit, la mijloc. Adică, adevărul, are în corpus-ul şi
configuraţia lui atât o inefabilă componentă imuabilă, cât şi
una relativă şi mereu instabilă. Doctrinele care au abordat,
de-a lungul timpului, complicata şi subtila temă a
adevărului pot fi diferenţiate după faptul că unele, în
problematizările lor în acest sens, au pus un accent mai
mare pe latura sa imuabilă, iar altele pe cea relativă.

Cunoaşterea, în general, şi a adevărului, în special,are un
caracter succesiv, cu suişuri şi coborâşuri, cu înaintări şi
reveniri, cu biruinţe dar şi cu unele,inevitabile, eşecuri.

Dacă aruncăm un ochi critic  -  de pildă  -  asupra celor
mai importante doctrine ale cunoaşterii din antichitatea
greacă şi anume cea platoniciană ca şi cea aristotelică
constatăm că la Platon adevărul are un caracter transcen-
dent, pe când la Aristotel unul immanent.

Ideile suprasensibile, imuabile şi eterne, paradigme
absolute ale lucrurilor şi fenomenelor, care nu erau nimic
altceva decât palide copii ale celor dinâi, constituiau princi-
palul filon în teoria cunoaşterii întemeietorului Academiei.
În concepţia sa, aşadar, lucrurile sensibile şi efemere aveau
un rol strict secundar, tocmai pentru faptul că,acestea, erau
perisabile şi trecătoare.

Cunoaşterea temeinică şi validă nu se putea sprijini pe
astfel de lucruri supuse nimicirii, ci pe eternele lor para-
digme, pe sublimele eide, ca esnţe pure şi nepieritoare.
Acesta era, desigur, un punct de vedere  metafizic, în ceea
ce priveşte cunoaşterea adevărului, deşi, ulterior, Platon s-a
văzut silit să facă unele concesii, deoarece nu se putea între-
vedea o cale precisă de trecere de la ideile absolute spre
relativele lucruri sensibile.La Aristotel,însă,lucrurile stau cu
totul altfel. El este considerat ca fiind întemeietorul logicii,
al căutării şi descoperirii adevărului prin stabilirea şi porni-
rea de la premise corecte din care se conchid concluzii juste
şi elocvente. De fapt, Aristotel consacră condiţiile formale

în care gândirea funcţionează după regului coerente şi ade-
vărate. De asemenea, el a formulat remarcabila teorie a uni-
versalului, o subtilă chintesenţă care face ca lucrurile şi
fenomenele să devină inteligibile. Fără existenţa universa-
lului, acestea, nu ar putea lua parte la actul miraculos al
cunoaşterii.

Spirit profund şi pătrunzător, Aristotel a intuit omnipre-
zenţa raţiunii în toate structurile şi elementele realului,
cărora le conferă sens şi adevăr. Prin urmare, spre deosebire
de maestrul său Platon, care socotea că raţiunea aparţine,
exclusiv, presupuselor idei eterne, el avea o părere cu totul
diferită şi anume că aceasta este imanentă lucrurilor şi feno-
menelor sensibile. Următorul pas major în efortul de
cunoaştere a adevărului îl reprezintă  -  credem  -  raţiona-
lista concepţie carteziană. Dubito cogito,cogito ergo sum
afirmă Descartes, făcând din acest principiu punctul de ple-
care privind explicarea adevărului existenţei în genere.

Aşadar, cuget deci exist  -  je pense donc je suis  -  spune
Descartes, ceea ce înseamnă că gândind suntem siguri de
temeiul propriei noastre existenţe. Cunoaşterea, în
esnţă,este raportul necesar dintre subiect şi obiect.Însă, în
această fundamentală ecuaţie cognitivă Descartes acordă
întâietate subiectului cunoscător. Şi totuşi, este greu de
disociat, dacă nu chiar imposibil, cei doi termeni esenţiali ai
acestei ecuaţii  -  decât numai sola cogitatione -  fără riscul
de a o anihila definitiv. Descartes rămâne,în istoria gândirii,
un mare şi strălucitor raţionalist, care nu-l exclude, nicide-
cum, pe Dumnezeu din mirificul act cogitativ al nestinsei
dorinţe de cunoaştere a omului.

Mergând mai departe pe sinuosul drum al cunoaşterii
adevărului, dăm, inevitabil, de marele gânditor olandez
Baruch Spinoza. Şi el un excepţional raţionalist, construieş-
te sistemul său filosofic în jurul ideii de substanţă, care are
două mari însuşiri, esnţiale şi anume întinderea şi gândirea.
În opera sa fundamentală intitulată Etica,Spinoza plămă-
deşte metodic  -  more geometrico  -  un eşafodaj logic şi
raţionalist prin care ţine să demonstreze, conform unui
model matematic, existenţa lui Dumnezeu. Desigur, această
concepţie a sa are viziunea unui soi de panteism, fapt care
i-a atras acuzaţia de ateism, din partea  coreligionarilor săi
-  el fiind evreu  -   motiv pentru care, aceştia, l-au exclus
din  comunitatea lor.

În pofida, însă, a acestui marasm religios, Spinoza rămâ-
ne unul dintre marii maeştrii ai spiritului omenesc, alături  -
de pildă  -  de Descartes, precum şi de Leibniz.

La acesta din urmă perspectiva asupra adevărului capată
noi şi diferite dimensiuni, deşi şi el este un admirabil raţio-
nalist, iar din punct de vedere religios, de asemenea, tot un
deist.

Principala lui teză filosofică rezidă  -  s-ar putea spune  -
în disiparea nesfârşitei substanţe spinoziste într-o universa-
lă şi infinită monadologie. Monada este o entitate raţională
şi spirituală, stând la baza şi la temeiul existenţei,ca atare.
Conform concepţiei lui Leibniz, există, desigur, un număr
nesfârşit de monade, care alcătuiesc existenţa,între ele fiind,
totuşi, diferenţe de calitate şi axiologie, ca şi, de altfel,
interferenţe şi interacţiuni.Adică monada nu este ceva
închis în sine, în mod absolut, şi total imobil, ci dimpotrivă,
ea are deschidere către celelalte semene ale ei, vădind, ast-
fel, un caracter dinamic şi mobil, fără, însă, să iasă din pro-
pria sa esenţă.Leibniz ajunge la faimoasa concluzie că
lumea în care trăim este cea mai bună dintre toate lumile

posibile, afirmaţie care a făcut carieră în istoria gândirii
omeneşti.

Cu Immanuel Kant cunoaşterea adevărului alunecă pe
panta idealismului transcendental,un idealism care s-a
dovedit, în cele din urmă, că are un caracter, eminamente,
subiectiv. Filosoful din Konigsberg susţine că spaţiul şi tim-
pul sunt forme a priori ale sesibilităţii. Ca urmare, acestea,
nu aparţin existenţei obiective, ci subiectului cunoscător.
Dar cunoaşterea nu poate avea loc fără intervenţia intelec-
tului, care şi el, la rândul său, dispune de un set de categorii
a căror natură este, de asemenea,tot a priori. Deci, conform
concepţiei gnoseologice a lui Kant construcţia adevărului
stă în puterea, exclusivă, a subiectului. În plus, filosoful din
Konigsberg mai introduce, în idealist-subiectiva sa teorie a
cunoaşterii, încă un element, perturbator i-am spune, şi
anume incognoscibilul lucru în sine, lucru care în ordinea
epistemologică pe care Kant a consacrat-o se găseşte aşezat
dincolo de zidul fenomenelor sensibile, fenomene despre
care ştim că intră în sfera de percepţie a simţurilor omului.

Dar în acest caz actul de cunoaştere se rezumă, prin
excelenţă, la momentul senzaţiei şi al percepţiei, fapt care
nu poate fi cu putinţă. Cu mai bine de două milenii în urmă
Aristotel afirmase că ştiinţa aparţine universalului, deci
activităţii raţionale a intelectului. Prin urmare, inteligibilita-
tea universalului constituie chezăşia şi temeiul cunoaşterii
esnţiale a obiectelor şi fenomenelor, lucru care reprezintă
un remarcabil pas înainte în raport cu insolubila idee a
incognoscibilului lucru în sine.

Cu Fichte cunoaşterea adevărului păşeşte pe tărâmul
arid al abstracţiei absolute, acesta devenind miza unui
ermetic joc logic, între Eu şi non-Eu. Şi această ecuaţie cog-
nitivă are profilul pur al unui idealism subiectiv, lipsit de
orice conţinut sensibil. Practic este vorba despre o exclusivă
raportare a raţiunii la sine însăşi, un moment în care gândi-
rea se gândeşte pe sine. Adevărul nu pare să încapă în limi-
tele stricte ale unui raport logic atât de restrâns,el postulând,
fără doar şi poate, un spectru mai larg de valenţe şi sensuri.
Acest mod de tratare a adevărului  - am putea spune  -   prin
eliminare şi totală reducţie,este mult prea sărac în semnifi-
caţii şi înţelesuri, el rămânând aproape un ininteligibil ce
suspendat la nivelul unei abstracţii goale de orice conţinut,
cum ar spune Hegel. Fichte rămâne definitiv cantonat în
această relaţie logică a Eu-lui cu non-Eul, non-Eu care, în
esenţă, reprezintă ceva ce se găseşte în afara Eu-lui, ceva cu
totul abstract,însă.

Un alt moment important pe tărâmul nebulos al cunoaş-
terii adevărului îl reprezintă concepţia idealist obiectivă a
marelui cugetător german G.W.F.Hegel.În viziunea sa filo-
sofică ideea absolută nu este ceva imobil,nemişcat,încreme-
nit în propria lui identitate abstractă,ci, dimpotrivă, ceva
mobil, dinamic, de tip heraclitic. Ca să parvină la ex istenţă
ideea absolută  -  concept principal al sistemului filosofic
hegelian  -  trebuie să păşească în devenire. Şi nu poate face
acest lucru decât numai negându-se pe sine.Dar actul de
negare nu se opreşte aici,ci merge mai departe şi are loc
negarea negării,deoarece ideea este  -  potrivit expresiei lui
Hegel  -  negativitate absolută.Ea este an sich,după
care,prin autonegare devine fur sich. Nu rămâne, însă, aici
pentru că urmează un nou act de negare şi anume negarea
negării,revenind, prin aceasta, la sine. Aşadar, ideea absolu-
tă este ceva în sine şi pentru sine. Este devenire în existenţă,
prin raportare negativă la sine însăşi.

DESPRE ADEVĂR
Vasile CÂRSTEA

(continuare în numărul următor)
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Pe când aveam şase anişori, într-o toamnă, m-a luat
bunicul paternal, pe livezi. Dimineaţa, de cum a

răsărit soarele, am pornit împreună pe livezi. Trebuia să
mergem la grajdul său de vite, care se află mai sus de
Bucurelu. După vreo două ore de mers pe jos, am ajuns în
Ogoare. Aici, era un grajd de vite care avea o cameră, un
ţarc de vite şi un şopron. Sub şopron se afla un butoi de
ţuică de prune de trei vedre, astupat cu dop din cocean de
porumb. Pe butoi se afla un ciocan de sticlă (ţoiul) legat cu
o sfoară de cânepă şi care avea capacitatea de 50 ml (era
poreclit „spânzuratul”). Tot pe butoi se mai găsea o bucată
mare de turtă făcută din făină de porumb.

În jurul grajdului nu se afla nimeni; nici un paznic şi nici
din partea proprietarului.

Am ajuns la grajd şi bunicul s-a dus direct la butoi. Îi
ridică dopul din cocean de porumb, introduce ţoiul
(„spânzuratul”) în butoi şi după ce se umple cu ţuică, îl
scoate afară, trăgându-l de sfoară, şi-l bea. Astupă butoiul

cu dopul de cocean, rupe o bucată din turtă şi plecăm mai
departe.

După alte două ceasuri de mers am ajuns în Tresti şi am
întâlnit şi aici un grajd , care avea şopron şi butoiul cu ţuică.
Bunicul a băut şi aici două ţoiuri de ţuică, a rupt o bucată
din turtă şi ne-am continuat drumul. Nici la acest grajd n-
am întâlnit nici un paznicsau pe cineva care să-l păzească.
Şi nici vreun  om care să „zacă beat” lângă butoi.

Am mers mai sus încă două ceasuri şi am ajuns la
Bucurelu. Am găsit şi aici şopron cu un butoi cu ţuică.
Bunicul a „repetat” ceremonialul şi a băut un ţoi cu ţuică. A
rupt o bucată din turtă şi am mers mai departe. Nici aici n-
am întâlnit nici un paznic.

După puţin timp am ajuns la grajdul Bunicului. Avea şi
dânsul sub şopron un butoi cu ţuică pe care se „odihnea”
„spânzuratul” şi turta coaptă în cuptor.

Aici ne-am aşezat pe iarbă şi am luat masa; am scos din
traistă merindele pe care le pusese bunica Olimpia.  După
ce-am mâncat, ne-am apucat de lucru; am curăţat ţarcul
vacilor şi am aşezat nişte lemn sub şopron ca să nu le ude
ploile.

După ce am terminat treaba am pornit spre casă. Pe
drum l-am „bombardat” pe bunicul cu mai multe întrebări:

- Bunicule, la grajdurile pe la care am trecut nu erau
paznici şi butoaiele cu ţuică erau afară, sub şopron şi ziua şi
noaptea şi nu le fura nimeni?

- La noi nu se fură, nepoate. Pe livezile noastre nu se
fură nici prunul, nici prune, nici ţuică, nici fân, nici dovleci.
Nu se furădin avutul altora! În sat, când plecăm dimineaţa
la munca câmpului, nu încuiem casa şi nici poarta de la
curte!

- Dacă trecătorul poate bea cât vrea, fără să fie oprit de
cineva, cu toată această libertate, n-am văzut nici un om
beat lângă butoi!?

- Se bea cu măsură nepoate, îmi spune bunicul. Se bea 1
cel mult 2 ţoiuri şi nu mai mult ca să se îmbete. Se bea puţin
ca să se învioreze după efortul fizic pe care l-a făcut (mersul
pe jos). Se bea puţină ţuică ca să „prindă putere”!

- Dar de ce se practică acest ceremonial cu „1-2 ţoiuri de
ţuică şi cu o bucată de turtă?” îl întreb pe bunicul meu.

- „Degustarea” pe care ai văzut-o la fiecare grajd este un
fel de pomană pentru răposaţi, pentru moşii şi strămoşii
noştri care au trăit şi au muncit pe aceste meleaguri.
Trecătorul, prin gestul său de a se opri la butoiul cu ţuică,
zice: „Bogda proste şi-i ierte Dumnezeu păcatele şi să-i fie
ţărâna uşoară!”

Pe vremea copilăriei mele nu se fura pe livezile noastre!

„Nu se fura pe livezi!...”
(Un obicei tradiţional la Călimăneşti)

Gheorghe MĂMULARU

Pe 5 martie 2015, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” s-au desfăşurat lucrările

adunării generale a Forumului Cultural al Râmnicului, prilej
de analiză atentă a activităţii desfăşurate în 2014 şi de
proiectare a coordonatelor acesteia pentru anul în curs şi în
perspectivă. La adunare, organul suprem de conducere, au
participat 30 de membri cotizanţi din totalul de 36, fiind
constituită statutar. După cuvântul de salut din partea
Bibliotecii Judeţene rostit de Corina Bedreagă, preotul
Nicolae State Burluşi a adresat un cuvânt de binecuvântare în
numele Arhiepiscopiei Râmnicului şi s-a spus o rugăciune.
Lucrările reuniunii au fost conduse de preşedintele executiv
al Forumului Cultural - Alexandru Popescu Mihăeşti.
Prefectul judeţului, Dumitru Nicu Cornoiu a apreciat că
adunarea generală constituie un eveniment de maximă
responsabilitate socială în domeniul culturii. Membrii
Forumului Cultural lucrează fără finanţare, dar sunt dedicaţi
comunităţii şi acţionează pentru formarea conştiinţei
cetăţeneşti, pentru dezvoltarea personalităţii umane. În
acelaşi timp trebuie să invităm oamenii să muncească, să
producă, să nu stea în espectativă. 

Conform statutului Ion Gigi Matei, primarul interimar al
municipiului Râmnicu Vâlcea a devenit preşedinte de onoare
al Forumului Cultural, alături de Înaltpreasfinţitul dr.
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Vasile Cocoş, vicepri-
marul Râmnicului a evidenţiat contribuţia Forumului la dez-
voltarea vieţii culturale a urbei şi a dat asigurări că Primăria
va acorda sprijin permanent, inclusiv financiar, ca activitatea
să se defăşoare normal, iar publicaţiile existente să apară în
continuare. Raportul cu privire la activitatea desfăşurată în
2014, prezentat de secretarul general, Gheorghe Dumitraşcu,
a surprins ansamblul preocupărilor Forumului, care a asigurat
cadrul corespunzător de promovare a valorilor culturale
reprezentative şi de dezvoltare a vieţii spirituale în municipi-
ul Râmnicu Vâlcea, prin atragerea unor oameni de cultură,
ştiinţă şi artă din judeţ şi din ţară. Activitatea s-a diversificat
şi a răspuns în mai mare măsură interesului şi preferinţelor
auditoriului. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al
Forumului pe 2014, prezentat de Nicolae Dobrică a scos în

evidenţă, lipsa unor fonduri financiare, care nu a permis
tipărirea, la termenul stabilit, a unor publicaţii proprii. Ion
Soare, vicepreşedinte al Forumului a prezentat în sinteză,
grupate tematic, principalele activităţi care vor fi organizate
în anul 2015. Gheorghe Deaconu, coordonatorul Clubului
Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă a argumentat proiectul
„Frescele Vâlceii”, iar detaliile tehnice şi organizatorice au
fost discutate ulterior, în consiliul de conducere. După ce a
înmânat participanţilor proiectul Regulamentului de organi-
zare şi funcţionare a Forumului Cultural, Gheorghe
Pantelimon a obţinut consimţământul adunării generale, iar
acesta a fost definitivat în prima şedinţă a organului executiv
de conducere, care a urmat adunării. În cadrul dezbaterilor,
Ştefan Stăiculescu a apreciat că Raportul prezentat a fost
foarte bun, dar nu a cuprins şi manifestările la care participă
unii membri ai Forumului pe plan regional şi naţional, în
domeniul ştiinţei, artei, culturii etc. Pătraşcu Marian a făcut
propuneri de natură să crească notorietatea Forumului pe plan
naţional prin invitarea unor personalităţi cunoscute şi apreci-
ate în ţară şi peste hotare cum sunt academicianul Marius
Peculea, arhimandritul Veniamin Micle, renumitul rapsod
popular Grigore Leşe etc.

Mihai Sporiş a enumerat succint zece puncte de vedere:
lista membrilor Forumului Cultural s-a redus, în ultimii ani
ajungând la 35-36; Forumul devine tot mai subţire în
consistenţa activităţii sale şi ca vizibilitate; dezbaterile nu
există în sensul în care ar trebui purtate; Forumul nu poate să
acopere cu competenţă rolul de instanţă critică; evenimentele
vizează numai o privire spre trecut şi foarte, foarte puţin au
în vedere integrarea în Uniunea Europeană; dependenţa
excesivă de fondurile publice, de sponsorizări, ne crează un
disconfort; lupta care se dă este pentru politica editorială.
Este necesar să chemăm oameni cu expertiză în domeniu, să
implicăm Direcţia pentru Cultură Vâlcea, să umblăm la
Statut, să definim strategii etc. În final a anunţat că îşi
menţine calitatea de membru al Forumului Cultural, dar se
retrage din Consiliul de Conducere, măsură care nu a fost
supusă aprobării adunării generale. Şi Eugen Petrescu,
preşedintele Asociaţie Naţionale Cultul Eroilor „Regina
Maria”, filiala judeţeană Vâlcea, a subliniat că sunt mulţi
forumişti care activează în asociaţia pe care o conduce, dar

activităţile comune nu au fost evidenţiate. Ioan Şt. Lazăr a
apreciat că pentru Forumul Cultural, 2014 a fost un an edito-
rial bun, nu foarte bun şi a prezentat cărţile care au apărut şi
autorii lor printre care: Gheorghe Deaconu, Ion Soare, Ioan
Şt. Lazăr, Gheorghe Dumitraşcu, Dumitru Bondoc, Ioan
Barbu, Doru Moţoc, Mihai Popa, Constanţa Badea, Marinela
Capşa, Ion Predescu, Mihai Sporiş, Viorel Popescu,
Gheorghe Răducan, Eugen Petrescu, Nicolae State Burluşi,
L. Rădoi, Constantin Ploscaru, o parte din membrii
Forumului Cultural publică în diferite reviste din ţară şi din
străinătate.

Şi Nicolae Dinescu a făcut câteva propuneri pentru activ-
itatea viitoare. Meşterul popular Alexandru Ilinca a prezentat
exponate autentice (opinci) apreciate foarte mult la diferite
festivaluri şi târguri de creaţie populară.

Pr. Nicolae State Burluşi a menţionat că nu subscrie la
95% din afirmaţiile lui Mihai Sporiş. A declarat că este
bucuros şi onorat să facă parte din Forumul Cultural, iar ce se
petrece la Vâlcea, din punct de vedere cultural, spiritual este
unicat, existând armonie între biserică şi cultură. A îndemnat
la echilibru, la unirea forţelor în folosul oamenilor. Plenul
adunării a aprobat în unanimitate, prin vot, materialele
prezentate, care au fost completate cu propunerile rezultate
din discuţii. În partea finală s-au acordat distincţii din partea
Forumului Cultural al Râmnicului unor oameni de cultură
pentru creaţiile lor valoroase din anul 2014, care au fost
înmânate de vicepreşedintele Ion Soare.

Semnatarul acestor rânduri îşi manifestă încrederea în
potenţialul Forumului Cultural de a-şi moderniza continuu
activitatea, în conformitate cu noile cerinţe ale perioadei pe
care o parcurgem. Realitatea reclamă o coordonare
permanentă, sistematică, mai fermă a întregii activităţi. O
încărcătură echilibrată cu atribuţii şi responsabilităţi a tuturor
membrilor consiliului de conducere va asigura diversificarea
preocupărilor, creşterea eficenţei demersurilor. Un loc impor-
tant pe agenda de lucru trebuie să ocupe atragerea de noi
membri în organizaţie, cât şi a unui număr mai mare de tineri
la manifestările iniţiate. Publicaţiile Forumului să abordeze
în mai mare măsură problemele actuale care frământă soci-
etatea românească în domeniul ştiinţei, culturii, educaţiei,
sănătăţii, social etc. şi să propună soluţii viabile pentru viitor.

Tipăriturile trebuie să ajungă la toate bibliotecile munici-
pale, orăşeneşti şi comunale,  la cele din facultăţi, licee şi
şcoli gimnaziale, la mai mulţi cititori din judeţ şi din ţară.
Diversitatea opiniilor, confruntarea de idei, exprimate cu
bună credinţă, cu argumente solide, trebuie considerate vec-
tori ai autodepăşirii şi perfecţionării, care trebuie să ne
definească preocupările.

Gheorghe PANTELIMON

FORUMUL CULTURAL - O TRIBUNĂ A 
DEZBATERILOR TRANSPARENTE
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Iniţial am dorit să fac o notă a redacţiei la articolul
închinat Ad Generale a FCR. Apoi m-am gândit la

respectul pe care îl port unei părţi, cea mai mare a FCR, şi
am zis că materialul meu (nota redacţiei) nu are nici o
legătură cu această adunare, şi totuşi...

De câţiva ani, din 2008, FCR fiind scos din colaborarea
cu Consiliul Judeţean care până atunci i-a asigurat fon-
durile, s-a „lipit” şi el de Primăria Râmnicului după
deschiderea făcută de Cultura vâlceană a Ecostar 21 şi  a
Editurii Intol Press, omologate la nivel naţional şi accep-
tate conf Legii 186 din 2003 de către primarul în exerciţiu
(căruia îi mulţumim şi acum, ca şi celor care i-au urmat, şi
au apreciat publicaţiile Noului Râmnic!...) Reamintim

actualei conduceri, Consiliului Local, că publicaţiile noas-
tre au aprobările exprese ale Bibliotecii Naţionale a
României, respectă unica lege care defineşte Cultura
scrisă, Legea 186, şi, că, până acum trei ani, Forumul
îndeplinea funcţia de Comisie, pe lângă Consiliul Local,
de dirijare a acestor fonduri la nivel local. Foarte multe
persoane fizice şi ONG-uri au primit bani pentru
tipărituri...De trei ani încoace, şi aici ne justificăm
afirmaţia din preambulul Notei,  multe persoane din con-
ducerea Forumului (dar prea puţine din adevăratul Forum,
în clipa asta scindat, apărând Forumul vâlcean) au profitat
de fondurile mari ale Primăriei tipărându-şi cărţi în regim
personal...dar excluzând Forum 11, anual! Voit! În

consecinţă se impune să luăm atitudine. Şi începem prin a
arăta cititorilor noştri, frustraţi de lipsa de sprijin financiar
evidentă din 2014 şi 2015, cum a fost sprijinită cultura
scrisă (expres legală) în Rm Vâlcea, oraş în care acest spri-
jin se efectuează dintr-un fond local denumit „Cultură,
sport, agrement” adunat de la Societăţile Comerciale.

2013 Cultura vâlceană, Povestea vorbii........9 000 lei
As. Sport., Religie, alte ONG-uri......519 501 lei
FCR.....................................................32 500 lei

2014 Cultura vâlceană, Povestea vorbii........3 000 lei
As. Sport., Religie, alte ONG-uri......240 680 lei
FCR......................................................11 800 lei

2015 (Martie) Cultura vl., Povestea vorbii..........0 lei
As. Sport., Religie, alte ONG-uri....115 905 lei
FCR.....................................................3 000 lei

NOTA. Cultura vl.şi Povestea vorbii (tipar şi on line)
apar în 16 ediţii anual şi sunt create împreună cu Primăria
începând din 2007 în baza Legii 186 din 2003...

Ca în fiecare an, un juriu alcătuit din profesionişti în
domeniul mass-media, a ales cele mai bune

producții de presă scrisă și on-line, de radio și televiziune,
prilej de confirmare a valorilor jurnalismului românesc. Un
convingător număr de materiale media prezentate în
competiția organizată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști a
demonstrat că și în 2014 s-au produs lucrări de calitate pen-
tru istoria presei românești. Noile nume de jurnaliști, reali-
zatori, scenariști și regizori, se vor bucura, suntem siguri,
de recunoaștere pe un termen lung. Premiile vor fi decerna-
te luni, 9 martie, ora 18,00, într-un cadru festiv asigurat de
Institutul Cultural Român din Capitală, un partener al
UZPR în realizarea a numeroase proiecte culturale de mare
pestigiu.

Iată topul stabilit de juriu pentru fiecare categorie de
concurs:

MARELE PREMIU al UZPR 2014

NEAGU UDROIU – pentru volumele: “Condeie, voci,
chipuri – Presa românească – pagini de istorie

Premii pentru PRESA SCRISĂ

I – ION BĂDOI – “Opinia Teleormanului”, pentru
interviul cu dr. Maria BERÉNYI, Directoarea Institutului
de Cercetări al Românilor din Ungaria.

II – DANIELA GÎFU – “Destine literare” din
Montreal, pentru „Dialog interreligios”

III – ADRIAN CRÂNGANU – Ziarul „7 ZILE” din
Reșița, pentru editorialul “O mână de oameni”

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI

MĂDĂLIN NECŞUŢU, Ziarul “CURENTUL”, pentru
analizele din “Kiev Post”

PREMIUL TINEREŢII

DOINA SÂRBU – “Opinia studențească”, pentru ciclul
de reportaje “Durerea nu aşteaptă la rând”

Premii pentru PRESA ON-LINE

I – ION PETRESCU – pentru blogurile “Linia de miră”
și “Adevărul”

II – ION MĂLDĂRESCU – pentru portalul “Art Emis”

III – CONSTANTIN POENARU – pentru portalul
“Buletin de istorie a presei”

Premii pentru CARTE DE PRESĂ

I – ION MARIN - pentru volumul “Adevărul şi corupţia

în serial”

II – IOAN C. POPA – pentru volumul “Trei ani în preaj-
ma preşedintelui”

III – DOINA CERNICA și MARIA TOACĂ – pentru
volumul: “Dulce de Suceava / Amar de Cernăuţi”

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI

NICOLAE ROTARU, pentru impresionanta sa activitate
scriitoricească şi jurnalistică.

Premii pentru PRESA AUDIO

I – CRISTINA şi MIRCEA POPI- Radio Helsinki din
Graz, pentru Programele în limba română

II – NELU BOLCU de la Radio „HORION” – Craiova,
pentru ciclul de emisiuni „Orele primarului”

III – IRINA STAVER – Naţionalfm.md. pentru ciclul de
emisiuni “Moldoveni la răscruce”.

Premii pentru PRESA VIDEO

I – MIRON MANEGA – Nașul TV pentru emisiunea
“Trezeşte-te Gheorghe, trezeşte-te Ioane!”

II – DAN BOANŢĂ – AMRONEWS (American
Romanian News) pentru Interviul realizat cu Crin
Antonescu

III – HINKOV ELENA CORINA de la „ESENŢE TV”
pentru serialul de televiziune „IORDANIA – Elveţia
Orientului Mijlociu”

PREMIUL DE EXCELENŢĂ ÎN JURNALISM

OVIDIU NAHOI, pentru documentarul „Bugeac: la
Răsărit de Europa”

RADIO HORION PRINTRE PREMIAŢI

Premiile ediţiei din anul current, 2015, a Uniunii

Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), au fost
decernate luni, 9 martie, cu începere de la ora 18,00, într-un
cadru festiv, asigurat de Institutul Cultural Român, partener
al UZPR. Radio “Horion” Craiova, avandu-l ca Presedinte
Fondator pe actualul primar social-democrat al superbei
commune vâlcene Prundeni, Ion Horia Horăscu (foto mare,
în mijloc), a primit premiul al II-lea, la secțiunea „Presă
audio”, pentru seria de emisiuni duminicale „Orele prima-
rului”- redactor Nelu Bolcu. Ca în fiecare an, un juriu alcă-
tuit din profesionişti în domeniul mass-media, a ales cele
mai bune producții de presă scrisă și on-line, de radio și
televiziune, prilej de confirmare a valorilor jurnalismului
românesc. Un convingător număr de materiale media pre-
zentate în competiția organizată de Uniunea Ziariștilor
Profesioniști a demonstrat că și în 2014 s-au produs lucrări
de calitate pentru istoria presei românești. Evenimentul a
fost prezentat de Presedintele UZPR, Doru Dinu Glavan si
de Secretarul general al UZPR, Benone Neagoe. 

PREMIILE UZPR-2014

FORUMUL ACUM UN AN ŞI ASTĂZI ÎN
OCHII EDILILOR ŞEFI, 

PREŞEDINŢI DE ONOARE!? 
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PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA, POMENIT LA
CATEDRALA ARHIEPISCOPALĂ

Duminică, 22 februarie 2015, s-au împlinit 134 de
ani de la naşterea Patriarhului Justinian Marina, un

"Apostol al neamului românesc", după cum este numit de
domnul Gheorghe Vasilescu.

Sâmbătă, 21 februarie 2015, la Catedrala Arhiepiscopală
din Râmnicu Vâlcea, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor de
preoţi, a săvârșit slujba de pomenire pentru Patriarhul
Justinian Marina. Inițiativa a aparținut scriitoarei Zenovia
Zamfir, autoarea unor lucrări dedicate vieţii şi activităţii
Înaltului Ierarh pe "Ogorul Domnului".

Vâlcea străbună, înconjurată de o salbă impresionantă
de mănăstiri şi schituri, este zona unde au văzut lumina zilei
mai mulți Înalţi Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, pre-
cum: Patriarhul Justinian Marina (loc. Stăneşti),
Mitropolitul Efrem Enăchescu (loc. Zăvoieni) și
Mitropolitul Bartolomeu Anania (loc. Glăvile).

Patriarhul Justinian Marina,
un Apostol al neamului

românesc

Patriarhul Justinian Marina s-a născut la 22 februarie
1901, în satul Suieşti, comuna Cermegeşti, județul Vâlcea,
în familia unor agricultori harnici şi buni creştini. A primit
la botez numele Ioan. A moştenit de la părinţii săi, Elena şi
Marin Ilie Marina, unele însuşiri care s-au vădit în împlini-
rile de mai târziu ale vieţii sale. De la tatăl său, ţăran ştiutor
de carte şi cu minte sănătoasă, a luat spiritul gospodăresc şi
voinţa de a înfăptui binele obştesc, iar de la mama sa, care
se trăgea dintr-o veche familie de preoţi, pe lângă cele din-
tâi cunoştinţe religioase, a primit şi a păstrat în suflet
deprinderea de a trăi cu evlavie şi îndemnul de a nu se abate
niciodată de la omenie şi dreptate. A absolvit Seminarul
Teologic din Râmnicu Vâlcea în 1923, după care a fost
învăţător în satele Olteanca și Băbeni, ambele în județul
Vâlcea. La 14 octombrie 1924 s-a căsătorit cu Lucreția
Popescu, fiica preotului Pavel Popescu, din comuna
Braloștița, județul Dolj. În octombrie 1924 a fost hirotonit
preot pentru parohia Băbeni, fiind în paralel şi învăţător,
până în 1930. Între timp, urmează şi Facultatea de Teologie
din Bucureşti. Își susține licența în 1929.

În 1932 a fost detaşat ca preot la Catedrala din Râmnic,
primind şi sarcina de director al Seminarului Teologic
(1932-1933), iar în septembrie 1933 a fost transferat la
Biserica Sfântul Gheorghe din Râmnicu-Vâlcea, unde a slu-

jit până în 1945. La vârsta de 34 ani a suferit pierderea
soției, decedată la 18 noiembrie 1935, în vârstă de 27 de
ani. Rămas văduv, nu se recăsătorește, crescându-și singur
cei doi copii ai săi, Silvia și Ovidiu. Apoi, îmbrățișează
viața călugărească.

La 30 iulie 1945, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române l-a ales arhiereu vicar al Mitropoliei Moldovei şi
Sucevei, cu titulatura "Vasluianul", fiind tuns în monahism
cu numele de Justinian. În această calitate a organizat în
acea zonă a ţării asistenţa socială necesară după război. În
august 1947 mitropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei se
retrage din scaun şi Preasfințitul Justinian devine locţiitor,
apoi titular în fruntea celei de-a doua Mitropolii a Bisericii
Ortodoxe Române (noiembrie 1947).

În urma decesului bătrânului patriarh Nicodim
Munteanu, la 27 februarie 1948, mitropolitul Justinian
devine locţiitor de patriarh, iar la 24 mai 1948 este ales
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost înscăunat la
6 iunie 1948. "S-a arătat vrednic prin statornicia sa în
dreapta credinţă, prin lucrarea fără preget în slujirile sale de
până acum, printr-o muncă rodnică în folosul poporului şi
al Bisericii, printr-o blândeţe părintească îndeajuns de
cunoscută, dând întru îndeplinirea tuturor însărcinărilor şi
vredniciilor la care a fost chemat dovezi de neclintită
ascultare faţă de Sfântul Sinod şi de supunere faţă de legile
ţării" (din Gramata Sinodală de instalare).

Luând pe umerii săi viguroşi greutatea acestei înalte
răspunderi, Patriarhul Justinian anunţa pe scurt, în
următorii termeni, în faţa membrilor Colegiului Electoral,
punctele principale ale programului pe care înţelegea să-l
pună în aplicare: "Cel dintâi şi cel mai de seamă lucru pe

care îl voi avea de făcut, în hotarul tradiţiilor noastre
bisericeşti, este păstrarea credinţei, care în decursul istoriei
s-a arătat a fi o piatră de temelie tare. (...) Deoarece credinţa
noastră ortodoxă nu va putea să fie în sânul poporului nos-
tru vie, energică şi rodnică prin fapte de dragoste, de pace
şi de sfinţenie, decât printr-un cler pregătit, plin de demni-
tate şi devotat cu sufletul şi cu mintea chemării sale sfinte,
pregătirea cât mai bună a clerului va fi una din grijile de
căpetenie ale sarcinii mele patriarhiceşti. Crescut în
învăţăturile şi predaniile Sfintei noastre Biserici Ortodoxe,
care de la început a respins şovinismul şi prozelitismul ca
pe nişte lucruri care nu sunt potrivite cu duhul creştin, vom
avea inima larg deschisă pentru celelalte confesiuni din ţara
noastră. De asemenea, vom întinde mâna iubirii şi prieteniei
în Hristos tuturor Bisericilor ortodoxe surori întru ecu-
menicitate, luptând pentru înflorirea Ortodoxiei care zideşte
şi întăreşte popoarele".

"Patriarhul Justinian a găsit soluţii tuturor problemelor
Bisericii noastre, care trebuia să-şi îndeplinească misiunea
sa, în vremuri de cumplită prigoană comunistă atee",
spunea Preafericirea Sa Teoctist, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române. Patriarul Justinian Marina s-a luptat tot-
deauna pentru Biserica pe care a păstorit-o şi a avut în
permanenţă conştiinţa răspunderii în faţa lui Dumnezeu
pentru turma ce i s-a încredinţat. "A fost cel mai tânăr, cel
mai longeviv şi hărăzit de Bunul Dumnezeu să conducă
Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri tulburi",
spunea Cuviosul Arsenie Papacioc.La eveniment au parti-
cipat membrele Ligi Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea
însoţite de doamna preşedintă Delia Zamfirescu. 

(www.arhiram.Ro 22 02 15, completat de
Zenovia ZAMFIR)

Mai greu este să găseşti-trăieşti starea poetică, cea
care interesează şi pe altul. Iată ce scrie Ioan Hada

pe volumul trimis nouă, acum, la început de an, 2015, şi care
se intitulează „Poemele unei săptămâni”; Editura Eurotip,
Baia Mare, 2015: „Am pornit de la afirmaţia lui Arthur
Rimbaud: Nu spune despre tine că eşti poet; lasă-i pe alţii
să spună.” Desigur, sintagma lui Rimbaud este valabilă pen-
tru orice artă fiindcă, ea, arta, este singura care nu se obţine
cu certificat-atestat, cu bani, este singura valabilă doar prin
ceilalţi! aceştia, trebuind să fie cât mai diverşi şi dintr-un
areal cât mai larg. Arta este o bucurie-legendă-personală
(Coelho), dar în primul rând ea trebuie să fie bucuria celor

care o afirmă-recunosc, o consu-
mă, trăiesc prin ea. Şi, continuă
Ioan Hada: „Sunt convins că poe-
zia Privind înapoi cu mânie va
ajunge în manualele de limba
română. Aproape sigur timpul va
confirma afirmaţia mea.” Da, sin-
dromul Eminescu(lui) unic,
vedem, îl domină şi pe acest poet
din Maramureş... Noi credeam că
dorinţa poetului ar fi fost, şi este,
să se regăsească cartea sa în libră-
rii, să se citească, şi nu să se găsească în manuale tipărite de
ministere ale educaţiei. Poemul „Privind înapoi cu mânie”
cu care se încheie volumul aproape liliput, aproape haiku, se
vrea a fi justiţiar în ce priveşte această patrie a noastră (înce-
pe foarte frumos cu un motto de F.G. Lorca: „Fără libertate,/
Nici pâinea nu e pâine” ), de atunci, de când domnia sa-
Hada Ioan-mânca o pâine-înţelegem noi-nemeritată!

Personal, eu ca receptor-cititor al poemului (este bine reali-
zat, frumos literar) şi care am trăit acele vremuri, şi m-am
simţit bine până la o vreme, totuşi, până la o vreme!, nu
accept că cineva mi-a pus zăbală de lemn în gură! Nu recu-
nosc. Zăbala, nu ţi-o pune cineva în gură decât dacă accepţi!
În rest, despre acest poem, numai de bine. Volumul se par-
curge-citeşte uşor, poezii-gânduri poetice, stări, senzuali-
tăţi-în primul rând-bine croşetate şi sugestiv realizate care
ne arată un poet suferind după dragoste, după intimitate,
după senzualitate, aşa cum arată coperta, pusă (senzualita-
tea) la index, în obscuritate; păstrată pentru sine, deşi, am
stabilit mai înainte, că arta-poezia-imaginea sunt create pen-
tru ceilalţi! aşa cum spune şi poetul Ioan Hada într-un poem,
de această dată clar şi concis, pe copertă, fără obscur precum
este arătat trupul de fată: „Feerii/ Devin/ Nopţile-n/ Care/
Dorinţa/ Mea e val/ Iar trupul tău/ Îi este mal”.

06 02 15 Csaky E POE

IOAN HADA:
„POEMELE UNEI

SĂPTĂMÂNI”
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Expresionism abstract-gestualism, formulă de artă
pură. Un fel de arte facte care se produce instanta-

neu prin manipularea inspirată a artistului, atât asupra vop-
selelor cât şi asupra suportului.  Calitatea surprinzătoare a
acestui mod de creaţie, prin culoare, la Constantin
Mihalache, vine din faptul că păstrează calitatea de invidiat
a Artei Muzicii care se bazează pe armonie, variaţie...
Armonia culorilor...Armonia liniilor formate de culori. Iată,
apare un corespondent al lui Gabriel Medvedov, la Slatina.
De ce „arte facte”, fiindcă acrilicul este o aplicaţie a desig-
nului industrial, iar produsul industrial, bun comun reuşit,
este o arte facte de natură superioară...

Intrând în holul Bibliotecii Judeţene cu holul ei anost şi
frumoasa cupolă, dar hol luminos ca numai bun pentru o
expoziţie de pictură, mi-am dat seama că aici, astăzi, se
întâmplă ceva serios. Fusesem şi cu trei ore înainte când
artistul îşi aşeza tablourile, era multă lumină, acum, înain-
tea serii tablourile dădeau lumină...Noi, aici, la Vâlcea
avem o bogată experienţă în arta expresionist abstractă-ges-
tuală, numai dacă ne gândim la Gabi Medvedov ca să fim
în tonalitate cu tablourile expuse astăzi...

În lume sunt două metode...Exprimare mai mult sau mai
puţin violentă a spiritului concomitent cu fizicul, unii care
rup suportul, şterg pensula pe el, stropesc -împroaşcă lucra-
rea când este gata, şi, precum este cazul unui Jackson
Pollok, împrăştie vopselele pe jos, pe un suport, deci, ele
trebuie să curgă, şi invită o trupă de balet cum a fost cea a
unui ilustru Maurice Bejart, să se tăvăle peste vopseluri...O
a doua metodă ar fi cum este cea în care semifabricatul-
suportul-este mişcat şi provoacă apariţia unei rezultante a
acţiunii „sculelor” (pensule, mâini, suflat aer-oxigen, apă,
freze-cazul sculpturii cibenetice)

Constantin Mihalache
(www.constantinmihalache.ro)

„Mi-am propus să depăşesc convenţionalul, pentru a crea cu ori-
ginalitate, frumuseţe, magie şi inovaţie, ARTĂ PURĂ!” 

Prin mijlocirea unui colţ din natură, arta dezvăluie lumea spi-
rituală a artistului, autorul redând publicului larg, lumea înconju-
rătoare prin imagini zămislite în adâncul sufletului său. 

Armonie abstractă, gestuală şi cromatică, deloc întâmplătoare,
într-un spaţiu virtual infinit. 

Exploatarea inconştientului produce originalitatea, responsa-
bilă pentru propulsarea curentului abstract în topul preferinţelor
iubitorilor de artă contemporană. 

...

Constantin Mihalache s-a născut pe data de 24 aprilie 1958 în
satul Movileni din judeţul Olt, România. Încă din copilărie, acesta
şi-a descoperit dragostea pentru pictură, însă s-a regăsit în inca-
pacitatea de a îşi urma pasiunea, datorită contextului financiar,
precum şi a faptului că provenea dintr-o familie de oameni simpli,
cu o înţelegere limitată asupra artei. 

De-a lungul timpului, viaţa l-a condus pe Constantin
Mihalache şi mai departe de visul său din copilărie, acela de a
deveni artist plastic, acesta concetrându-se cu precădere pe latura
pragmatică a existenţei. 

Deşi, ocazional, obişnuia să mai realizeze câte o lucrare, artis-
tul nu şi-a dedicat timpul său exclusiv activităţii de creaţie. Toate
acestea până nu demult când, la aniversarea celor 50 de ani,
Constantin Mihalache a primit cadou din partea celor două fiice
ale sale, un nou set de pensule, pânze şi vopseluri. Din acel
moment nu s-a mai oprit din pictat. Concomitent, acesta s-a
înscris la cursurile Şcolii Populare de Artă din oraşul său de reşe-
dinţă, Slatina. Într-o perioadă relativ scurtă, de doar câţiva ani,
artistul a reuşit să îşi construiasca un portofoliu de aproximativ

200 de lucrări şi a fost încurajat să îşi expună public creaţiile. 

Pentru noi toţi, artistul Constantin Mihalache este dovada vie
că talentul nu are vârstă şi că uneori se întâmplă să ne trăim
întreaga existenţă în căutarea adevăratei noastre vocaţii. Din
păcate, unii dintre noi ajungem să părăsim această lume, fără a o
găsi cu adevărat, în timp ce, alţii pot fi mai norocoşi. 

Numeroase abordări artistice au reliefat faptul că stilul care i
se potriveşte cel mai bine este cel expresionist-abstract. Arta abs-
tractă a fost cea care i-a oferit posibilitatea de a îşi exprima per-
spectiva sa artistică unică şi care i-a pus la dispoziţie mijloace
nelimitate în acest sens. 

Artistul a găsit un refugiu în arta abstractă şi totodată un uni-
vers alternativ, în care culorile şi nuanţele sunt privite ca cele mai
potrivite cuvinte, care vin să “zugrăvească” experienţa sa de
viaţă. 

Până în prezent, artistul a susţinut expoziţii în oraşe importan-
te, precum: Bucureşti – expoziţia “Catch the Vision” s-a desfăşu-
rat în intervalul 3-20 decembrie 2013, în cadrul Bibliotecii
Naţionale a României şi Timişoara – expoziţia “Simfonia culori-
lor” s-a desfăşurat în intervalul 30 iulie - 30 august 2014, în
cadrul Galeriilor de artă Popa Popa’s. Este de menţionat că însăşi
Maestrul Popa Popa’s l-a sprijinit pe artist în realizarea expoziţiei
“Simfonia culorilor” în Timişoara; aceasta fiind găzduită cu
deosebită bunăvoinţă în propria galerie de artă a Marelui Maestru
caricaturist. 

Pentru restul anului 2014 şi începutul anului 2015, artistul are
programate trei noi expoziţii în ţară şi participări la numeroase
competiţii artistice internaţionale. 

pcickirdan

EXPOZIŢIE DE PICTURĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

CONSTANTIN MIHALACHE

Deea (Andreea Cristina) Călinescu

Marea de sticlă                                                                                        
Plânge încet şi cântă -
Cuvântă acum.

*
Gândurile trec,
Vieţile se spulberă - 
Linişte pe drum.

*
Aud un sunet,
Timpul trece repede -
Sunt spectator.

*

Visul se stinge,  
Planta se ofileşte -
Lacrima curge.

*
Mărţişor haios,
Luna sclipeşte pe cer -
Flori parfumate.

*
Piersica dulce,
Mirosul de copaci verzi - 
Merele bune.

*
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HAIKU

Ochiul de sticlă,
Ninsoare amăruie – 
Lampă încinsă.

*
Plânsul anonim,
Durerea spulberă tot –
Soarele pe cer. 


