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Moşnegi, ceteţi ai cărţilor din strană,
Din graiul tău culeg învăţătură,
E scrisă parcă-n zâmbetele tale
Seninătatea slovei din scriptură.
În barba lor, căruntă ca amurgul,
Ei strâng prinosul lacrimilor sfinte,
Căci văd aievea întrupat ceaslovul
În vorba ta domoală şi cuminte.
La tine vin nevestele să-şi plângă
Feciorii duşi în slujbă la-mpăratul,
Şi tu ascunzi o lacrimă-ntre slove,
În alte ţări când le trimiţi oftatul...
Şi fete vin, să le-nfloreşti altiţa,
La pragul tău e plină ulicioara,
Şi fetele îşi şopotesc în taină:
“Ce mâini frumoase are domnişoara!”

...Aşa, grijind copiii altor mame,
Te stingi zâmbind în calea ta, fecioară,
Iar căpătâiul somnului tău vitreg
De-un vis deşert zadarnic se-nfioară.
Tu parc-auzi cum picură la geamuri
Un ciripit de pui de rândunică
Şi-un gând răzleţ îţi înfierbântă tâmpla,
Cu tine-adoarme-o dulce, sfânta frică.
Sfios, amurgul toamnei mohorâte
Îşi mişcă-ncet podoaba lui bolnavă,
Ca din cădelniţi fumul de tămâie,
Prelung se zbate frunza din dumbravă.
Tu stai în prag, şi din frăgar o frunză
La sânul tău s-a coborat să moară,
Iar vântul spune crengilor plecate
Povestea ta, frumoasă domnişoară...

DECALOGUL

MARŞ DE ADIO
Adrian PĂUNESCU
La muncă, derbedei, că trece anul
Şi vin ăilalţi şi-o să vă ia ciolanul.
Făceaţi pe democraţii cei cucernici,
Cristosul mamii voastre de nemer
nici.
Scuipaţi-vă-ntre voi cum se cuvine
şi-apoi convingeţi-vă că e bine.
C-aţi luat o ţară de mai mare dragul
şi i-aţi distrus averile şi steagul.
S-ajungem colonia de ocară
care-şi va cere scuze în maghiară.
Şi, prin complicităţi cu demoni ap
rigi,
aţi desfiinţat uzine, câmpuri, fabrici.

poetei Gabriela Mistral (1889-1957),
din Chile, care a luat Premiul Nobel
Şi, prin vânzări de ţară infernale,
pentru literatură în anul 1945
aţi omorât cu voia animale.
IUBEŞTE; iar de
nu poţi iubi peste
măsură, să nu iei
copii în grijă.
SIMPLIFICĂ; a
şti înseamnă a simplifica fără a dăuna
esenţei
lucrurilor.
INSISTĂ; repetă
mereu aidoma Naturii care-şi poate repeta speciile până
la perfecţiune.
ÎNVAŢĂ-I pe copii cu pasiune;
gândeşte-te că numai astfel se vor
apropia de frumuseţea care dă naştere la
tot ce e bun.
ÎNVĂŢĂTORULE, nu-ţi irosi elanurile în van; ca să aprinzi făcliile
trebuie să porţi focul în inima ta.
ÎNSUFLEŢEŞTE-ŢI vorbirea; fiecare
lecţie va fi mai vie decât o fiinţă.
CULTIVĂ-TE pentru ca să dai şi altora.
AMINTEŞTE-ŢI că meseria ta are
foarte puţin dintr-o marfă şi foarte
mult dintr-un oficiu sacru.
INAINTE de a-ţi începe lecţia de
fiecare zi, priveşte în inima ta şi vezi
dacă este transparentă.
GÂNDEŞTE-TE că ai o singură
menire, ce depăşeşte propria-ţi voinţă:
să creezi lumea de mâine!

La greul greu care mereu ne-ncearcă,
răspundeţi cu un greu de moarte,
parcă.
Şi i-aţi găsit şi bolii un remediu
întoarceţi România - n Evul Mediu.
Ce căzături, ce târfe, ce mizerii,
v-aş desena cu acul, să vă sperii.

Dar voi nici sânge nu aveţi în vine,
ci credite din călimări străine.
Le ştiţi lui Hitler şi lui Stalin taina
şi-mpingeţi Bucovina în Ucraina.
Aşa cum ceilalţi, limpezească-i valul,
s-au compromis negustorind
Ardealul.
De unde sunteţi, mă, din ce găoace ,
cum v-au putut părinţii voştri face ?
Ce condimente le-au picat în spermă
de e trădarea voastră-atât de fermă ?
Aţi pus nenorocita voastră labă
pe-această tristă ţară basarabă.
Şi vreţi cu-ameninţarea şi cu biciul
s-o faceţi curva voastră de serviciu.
Mimaţi respectul pentru cele sfinte,
dar vindeţi şi pământuri şi morminte.
Aţi inventat examene severe,
supunere poporului spre-a-i cere.
Şi toată zbaterea a fost degeaba
că-n nas mai marii v-au închis taraba.
Minciuna voastră v-a adus pe scenă,
actori într-o politică obscenă.
Şi-acum, că-i un prăpăd întreaga ţară,
ia cereţi-vă, puţintel, pe-afară.

P Cickirdan, Vulturul de la Pietrari,
teracotă-aluminiu, 2004, restaurare monument eroi Primul Război Mondial
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Decât să vă trimită ţara noastră,
mai bine mergeţi voi la mama
voastră.
Plecaţi de-aici, cu-o grabă funerară,
şi nu albanizaţi această ţară .
Bagaţi viteză, că vă trece anul
şi s-a scurtat şi s-a-nvechit ciolanul.
Şi ce vă pot eu spune la plecare
decât lozinca lui Fănuş cel mare :
Nenorociţilor, se rupe şnurul,
"La muncă, la bătut ţăruşi cu curul !"

IULIA HAŞDEU
(03 XI 1869-17 IX 1888)

„O AUTENTICĂ INTELECTUALĂ A CULTURII ROMÂNEŞTI”
Emil DIACONESCU
IULIA HASDEU, fiica lui Bogdan
Petriceicu Haşdeu şi a soţiei sale Iulia,
s-a născut în Bucureşti, la 3 noiembrie
1869 şi avea să devină un nume de o rezonanţă unică – o tânără cu sclipiri de
geniu. O ştiau nu numai părinţii: la trei
ani citea, la opt ani vorbea franceza, germana şi engleza şi terminase clasele primare. La 11 ani termină patru clase la Liceul
„Sf. Sava” din Bucureşti, cu premiul I. Este totodată absolventă a Conservatorului din Bucureşti. Cu această zestre intelectuală, trece prin Braşov şi pleacă cu mama sa, care o va
însoţi mereu, la Paris, la 12 ani, pentru studii.
La Paris are un program infernal pentru vârstă şi pentru cineva doar normal: lucrează de la şase dimineaţa până la zece
seara, deviza ei de viaţă şi-o fixase în expresia „Spiritus astra
petit” (Sufletul tinde spre stele). Aici, între 1881-1884, urmează Colegiul de fete „Sévignè”, unde se face remarcată pentru inteligenţa ieşită din comun şi unii dintre profesori vorbesc
chiar de „geniul” ei.
Pe lângă studiile propriu-zise, ia lecţii de canto cu profesorul Lawers (era, cum am văzut, absolventă a Conservatorului bucureştean). Studia totodată şi pianul, fiind deosebit de
sensibilă la valsurile lui Chopin, despre care spunea că sunt
„sfâşietoare, te fac să plângi”. În paralel, lua lecţii de desen cu
profesorul Herst de la Colegiul „Sévignè”, apoi ore de pictură
cu pictorul Diogène Maillart. Au rămas de la Iulia mai multe
piese muzicale şi foarte multe schiţe şi desene – avea un deosebit talent distributiv.
Calităţilor înnăscute, li se adaugă o mare seriozitate în
muncă; tot timpul ei era consacrat studiului, mărturisindu-i tatălui prin scrisoare, la cei 12 ani: „Nu ştiu ce fac alţii... (mie)
lecţiile nu-mi lasă timp deloc”... Îşi respectă cu sfinţenie programul de pregătire ştiinţifică şi literară: dovedea o înclinaţie
deosebită spre speculaţia filozofică, dar şi o înzestrare uimitoare pentru literatură şi limbi străine. Învaţă însă de toate şi
are preocupări multiple: citeşte, cântă, desenează, compune
versuri, plănuieşte diverse piese de teatru, îşi notează impresii
intime, pe care nu doreşte a le comunica cuiva. În sfârşit, „cugetările” întregesc portretul celei care impresionează prin inteligenţă şi erudiţie.
La 16 ani îşi ia bacalaureatul, devenind studentă la Sorbona
– Facultatea de Litere. Ca studentă, în 1887, stârneşte admiraţia severului profesor Paul Girard, în faţa căruia susţine, cu
strălucire, o lecţie de greacă despre Herodot, iar „rigidul” profesor Gabriel Séailles rămâne uimit de conţinutul şi de modul
de tratare a tezei depre „Logica ipotezei”. Acum îşi pregăteşte
teza de doctorat pe o temă inedită pe atunci: „Filozofia populară a românilor”.
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În paralel, traduce în limba franceză basmele lui Petre
Ispirescu şi proiectează o serie de comedii ori drame istorice
cu subiecte din viaţa poporului român şi are conturat un roman
istoric cu privire la „Viaţa şi faptele lui Mihai Viteazul”.
În tot ce face, impresionează inteligenţa ei scăpărătoare,
maturitatea de gândire, alături de candoarea adolescentină şi
spiritul de mare fineţe – izbeşte prin cultura cu totul remarcabilă la această vârstă. Ştie, în acelaşi timp, să folosească în
scrisul său, ca şi în scrisorile către tatăl, aflat la Bucureşti, ironia fină, cu discernământ, cu afecţiune la adresa părinţilor şi
apropiaţilor sau sarcastică la adresa celor dezagreabili. Bogdan
Petriceicu Hasdeu era conştient că la Iulia, fiica sa, „...firul călăuzitor al raţionamentelor sale a fost permanent flacăra idealului” – văzuse în ea o continuare a propriilor activităţi,
sperând să-l depăşească. A şi fost acuzat că i-a subminat sănătatea prin exigenţele sale faţă de ea...
Eforturile pentru însuşirea a cât mai multe cunoştinţe în
domenii dintre cele mai variate, setea nestăvilită de cunoaştere
risipită într-o muncă zilnică, de dimineaţa până seara târziu, îi
şubrezesc sănătatea. Încă din 1883 încep să apară dese dureri
de cap şi B. P. Hasdeu îi transmite soţiei sale, la Paris, îndemnul ca fiica lor să se menajeze, „Să nu lucreze peste măsură...”
Apar însă şi semnele ftiziei – o boală fără leac pe atunci, care
va avansa dramatic. Din primăvara lui 1888, Iulia nu mai este
văzută la Universitate. La Sorbona, soseşte vestea că este grav
bolnavă, iar colegii săi simt lipsa tinerei românce cu gândirea
sa originală, cu o instrucţie şi o educaţie deosebite, cu acel farmec personal care o făcea atât de plăcută celor apropiaţi, cum
erau studenţii, colegii ei. Medicii o sfătuiesc să petreacă un
timp în Elveţia. B. P. Hasdeu şi soţia sa pleacă cu fiica în
Elveţia, o instalează la Montreaux, pe ţărmul lacului Geneva,
apoi la Glion, dar boala se agravează.
În vară, Iulia e adusă în ţară într-o situaţie disperată, iar familia o aşază la Agapia. Vara trece şi nu-i aduce ameliorarea
sănătăţii. Revenită la Bucureşti, la dorinţa-i expresă, la 17 septembrie 1888, Iulia se stinge din viaţă înainte de a împlini 19
ani (avea 18 ani, 10 luni şi 2 săptămâni).
În existenţa de acum a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu se declanşează o adevărată prăbuşire: se retrage de la Arhive şi părăseşte Universitatea; „Etymologicum Magnum Romaniae”,
din care apăruseră volumele I (în 1886) şi II (în 1887), va mai
cunoaşte încă două volume la intervale mari (vol. III în 1893
şi IV în 1898). Se va concetra pe ridicarea a două construcţii
– mausoleul de la cimitirul Bellu şi Castelul de la Câmpina –
în ambele cazuri ne întâmpină o mare fantezie stimulată de
moartea prematură a fiicei sale. Şi aici se ilustrează genialitatea – suferinţa tatălui, eternizată în artă printr-un „mormânt –
poem” şi printr-un Castel devenit muzeu ce încorporează artă.
Mausoleul de la Bellu uimeşte mai ales prin îmbinarea unor
simboluri, materializate finalmente într-o operă de artă. Dipunerea arhitecturală este realizată în două sfere: cea materială,
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„însetată de absolutul cunoaşterii şi iubirii”, precum în cugetarea care îi aparţine: „A nu fi iubit pe nimeni, este cea mai
mare crimă”.
Nicolae Iorga subliniază precis liniile definitorii ale Iuliei
Hasdeu: „...ea aruncându-se cu necruţătoare pasiune asupra
tuturor izvoarelor ştiinţei, a reuşit în extrem de scurta-i viaţă,
de numai 19 ani, să se fi afirmat ca o autentică intelectuală a
culturii româneşti”4.
Iulia Hasdeu poate fi alăturată, ca prezenţă feminină de origine românească, în cultura europeană, de româncele care
s-au impus prin scrieri dintre cele mai valoroase, cu precădere
în limba franceză, beneficiind şi de alt registru al anilor de
viaţă: Elena Văcărescu (1864-1947, fosta logodnică a principelui Ferdinand); Ana de Noailles (Ana Brâncoveanu, 18761933); Martha Bibesco (Marta Bibescu 1890-1973); Dora
d’Istria (Elena Ghica).
Deşi s-a stins din viaţă înainte de a împlini 19 ani, Iulia
Hasdeu are privilegiul de a se fi afirmat aproape în toate laturile vieţii spiriruale însă, în cea mai mare parte, scrierile sale
au rămas în limba franceză, cu prea
puţine traduceri în română şi au ajuns
să fie cunoscute mult mai târziu, după
moartea sa.
Faţă de timpul scurt în care a scriso, Iulia Hasdeu a lăsat o operă vastă,
păstrând permanent discreţia asupra
scrierilor sale. După moartea Iuliei, B.
P. Hasdeu s-a îngrijit de operă pentru
editare. A scos trei volume: primele
două conţin versuri, tipărite la Paris,
cel de al treilea cuprinde proză şi
piese de teatru – toate volumele fiind unite sub titlul „Oeuvres
posthumes”. Cel de al patrulea volum, care urma să cuprindă
cugetări, studiile de critică literară şi impresii, nu a mai apărut.
Din creaţia poetică a Iuliei Hasdeu se cunosc vreo 15 poezii
traduse de Traian Demetrescu, în timpul vieţii acesteia, probabil cu acordul tinrerei poete, prin intermediul tatălui său. Ele
au fost descoperite de craioveanul C. Georgescu-Geoconst,
într-un caiet „Salba” ce aparţinea traducătorului, în care erau
şi poezii de ale lui Demetrescu. Se remarcă, printre altele, creaţiile lirice „Patria”, „Tristeţe”, „Nocturnă”, „Dispreţul”, „Clopoţelul”, „Văr şi vară”, „La ce cugetai?” (sonet), „România”,
toate de un farmec aparte, expresie a unei sensibilităţi delicate
prin care traducătorul, şi el tânăr la vremea aceea, s-a simţit
apropiat de Iulia.
Dintre scrierile în proză, la Bucureşti vor apărea „Trandafirul moşului”, „Sanda”, „Prinţesa fluture”, „Domnişoara ursuză” şi alte câteva drame şi nuvele.
Un capitol al scrierilor Iuliei Hasdeu îl constituie „Cugetările”, foarte numeroase în limba franceză şi mai puţine în
limba română, ele trebuiau să aparţină celui de al patrulea
volum rămas proiect. Cugetările cuprind teme variate, unele
mergând la nivel maxim de sinteză, altele rămânând observaţii
ceva mai dezvoltate. Ca teme, se referă la raportul om-societate, la educaţie, despre Divinitate („În măsura în care oamenii
pretind ca Dumnezeu să se ocupe de ei, ar însemna ca fiecare
să aibă un Dumnezeu al său”; „Oamenii încearcă să explice
Iulia Haşdeu, autoportret

situată la suprafaţă şi cea aflată sub nivelul solului – sfera
ideală, sugerând infinitul visat de Iulia Hasdeu. La intrarea în
mausoleu, prin cristalul oglinzii, aşezată ingenios, se distinge
tronul-bibliotecă, sprijinit pe două coloane încoronate, coborând la trei metri. La baza stâlpilor–coloane sunt înfăţişate cărţile de bază ale lumii: operele lui Platon, Hugo, Dante, Milton,
Petrarca, Darwin, Mickievicz, Goethe, Schiller, Shakespeare,
Spinoza, Kant şi opera Iuliei Hasdeu.
Deasupra tronului se vede bolta cerului, pe al cărui azur
strălucesc stelele de aur (simbolul aspiraţiei în viaţă a Iuliei –
„Sufletul tinde spre stele”). La bază, jos se află sala circulară
a necropolei – aici statuia Iuliei în mărime naturală dă impresia
zborului. Doi îngeri răspândesc lumina din candele aurite, filtrând-o prin vitralii. Altarul propriu-zis conţine mormântul
construit din două plăci de maramură, stilizate în formă de
carte.
Construcţia de la Câmpina, începută în 1895, a durat cinci
ani şi are o arhitectură originală, asemănătoare unui turn al jocului de şah, fiind înconjurată de o grădină cu vegetaţie luxuriantă şi alei spre intrare în stil versailles, iar uşa de la intrare
„un bloc greu de granit masiv”, făcută să se răsucească întrun ax mecanic.
Marea sală interioară este încadrată de camere, azi săli muzeale cu opera lui B. P. Hasdeu; s-ar fi cuvenit şi scrierile, chiar
în limba franceză, ale Iuliei Hasdeu. Tot aici se află bustul în
marmură al Iuliei (datorat sculptorului I. Georgescu) şi portretul pe pânză al aceleiaşi (pictor Maillart). Urmează o cameră-altar cu pianină; la mijloc o uriaşă statuie din lemn a lui
Iisus, părând a se înălţa spre Cer; la nivel superior, o galerie
circulară cu sfeşnice, iar deasupra, bolta înstelată...
Castelul pare plin de elemente cu semnificaţii simbolice,
prin care tatăl nădăjduia să dialogheze cu sufletul fiicei sale.
Este, de fapt, un templu pe care Hasdeu l-a lăsat posterităţii –
un monument de artă. Aici, la Câmpina, s-a sfârşit şi soţia sa,
tot Iulia, la 2 iulie 1902, iar Bogdan Petriceicu Hasdeu la 25
august 1907, după ce se retrăsese parcă din viaţa reală. După
soţia sa, şi el este înmormântat la cimitirul Bellu, acolo unde
cei doi urmau a se reîntâlni cu Iulia, celebra şi nefericita lor
fiică.
George Călinescu, deşi convins că „Hasdeu a fost un geniu
universal şi se poate afirma că a izbutit aproape peste tot”1,
pe nedrept, nu-i poate aprecia suferinţa eternizată prin artă, văzând mausoleul „extravagant şi grotesc”2, iar Castelul ce „reprezenta un templu cu elemente simbolice... (are) aspectul
sinistru al unei mici fortăreţe feudale din cauza donjonului
central”3.
***
Din viaţa Iuliei Hasdeu nu poate fi exclusă latura sentimentală. Dincolo de ştiinţă şi artă, erotica începea să-şi facă loc
atât în versuri, cât şi în plăzmuirile în care cutezanţa este mai
liberă... Într-un bileţel şcolăresc vorbeşte despre întâlniri la
garderoba facultăţii cu „mon mari”, pe care le consideră clipe
fericite. Pentru profesorul Maurice Albert de la Colegiul
„Sévignè”, cu care lua lecţii de literatură şi greacă, nutrea sentimente specifice adolescenţei, ca o iubire imaginară – lui i-a
dedicat în noiembrie 1886 fantezia „Visul poetului”, un fel de
confesiune erotică.
Era, cum s-a menţionat, plină de o sensibilitate ce o făcea

Divinitatea aşa cum o înţeleg ei”); şi „Filozofii pretind că desfid lupta, dar se războiesc neîncetat între ei; sunt ca şi marii
cuceritori care susţin totdeauna că iubesc pacea...”.
Chiar şi cugetările pot justifica aprecierea pe care i-o face
Gala Galaction: „Iulia Hasdeu şi-a făcut loc fără sfială în labirintul gândirii româneşti”.
Şi numeroasele scrisori, pline de observaţii pertinente, rămase de la Iulia, mai ales cele adresate tatălui său la Bucureşti,
pot forma un capitol interesant al moştenirii literare iuliene.
B. P. Hasdeu apreciază, cu obişnuita-i înţelepciune, locul fiicei
sale în literatura română: „Fiica mea ... dispărută la o vârstă
fragedă, a lăsat totuşi o moştenire literară care, prin bogăţia şi
diversitatea ei, ar fi suficientă să marcheze traseul unei vieţi
îndelungate. Ca scriitoare, ea a trăit mai mult de jumătate de
secol”.
Iulia a fost plină de talent literar, a început să scrie de la
vârsta de opt ani şi timp de zece ani nu şi-a îngăduit niciun
răgaz. Tot ce a scris însă, cu foarte puţine excepţii, este în
limba franceză. S-ar impune traducerea întregii opere în limba

română. Am avea în faţă mesajul artistic al unei tinere de
geniu. Ar merita memoria ei acest lucru şi am merita şi noi toţi
să ne „repatriem” spiritualitatea în căutarea perfecţiunii, pornită de pe aceste meleaguri. Să nu uităm că întreaga ei operă
impresionează, în primul rând, prin inteligenţă şi erudiţie, iar
principalele motive de inspiraţie vin din ţara ei de origine, din
ţara noastră.
oct. 2014
1

Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini
până în prezent, Ediţia a doua revăzută şi adăugită, Ediţie şi
prefaţă de Al. Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, pag.
372.
2
Idem
3
Idem
4
Iorga, Nicolae, O umbră a trecut (Iulia Hasdeu), în
„Oameni cari au fost”, IV, pag. 275.

Trei poezii de Iulia HAŞDEU

La ce cugetai?

Patria

(Sonet)

Ingratul când se-ntoarce
Amoru-i reclamând.
Ea uită tot şi-l strânge
La sânul ei cel blând.

Când pe cărţi de rugăciune, genele ţi le plecai,
Spune-mi, scumpa mea amică, la ce oare cugetai?
Inchinându-te, o! spune-mi, oare nu cumva rosteai
Al meu nume, care-odată, aşa dulce îl găseai?

Mulţi caută adesea
Cusururi ţării lor.
Sânt proşti, nebuni, căci totuşi
Chiar dânşii o ador.

Eu ceream la cer - când vântul steagurile flutura Ca să binecuvinteze lupta şi izbînda mea;
Şi pe când gornistu-ntr-una, marşuri de război suna,
Sufletu-mi, gelos spre tine, tot spre tine s-avânta.

De-aceia toţi câţi cată
O criticăm, o plîngem,
Cusururi ţării lor,
Dar pentru ea murim,
Sunt proşti, nebuni, căci totuşi
O apărăm cu viaţa,
Chiar dinşii o ador.
Căci ţara ne-o iubim.
Traduceri din limba franceză de Traian Demetrescu

Iar când tu, îngenunchiată, te rugai la Dumnezeu,
Eu, călare pe fugaru-mi negru ca un pui de zmeu,
Alergam după al slavei, zgomotos şi lung alai;
Îmi râdeam de-orice pericol! Moartea-n faţă am privit,
Jupuită, numai oase şi cu chip îngălbenit.
Nu cumva atuncea iarăşi, tot la mine cugetai?

Verişor şi verişoară
Şi mult mai multe poame în paneraşul tău...
Cine-ţi va sparge-acele nuci dulci, dar noduroase?
O...! singură-n pădure, - e şi urât, şi rău!

...Hai, verişoară - ochi de mure -,
Lasă-ţi grădina în tăcere
Şi vin cu mine în pădure!
- O! Du-te singur, dragă vere!

...Hai, verişoară - ochi de mure -,
Lasă-ţi grădina ta-n tăcere
Şi vin cu mine în pădure!
- Nu vezi, că nu se prinde, vere ?

- Rău! Voiu vorbi, deci, singur cu
florile iubite,
Cu neamu-ntreg de păsări, cu arborii
ce-or sta
Morocănoşi că, - iată, - pe uliţi smălţuite,
Alăturea de mine nu e şi umbra ta.

- O...! draga mea copilă, în van mă rog de tine!
Ei.bine, plec. Pe boltă nu e numai o stea.
Tu nu m-asculţi ? Dar câte, n-ar vrea un rob ca mine!?
Nu-ţi părăsi grădina! Adio, draga mea!

...Hai, verişoară - ochi de mure -,
Grădina lasă-ţi-o-n tăcere
Şi vin cu mine în pădure!
- Mă duc şi singură, eu, vere!

Ah, verişoară -ochi de mureStai în grădina ta-n tăcere !
Eu plec acum înspre pădure...
- Hai! Merg şi eu cu tine, vere.

În româneşte de George Buznea

Cum singură ? Vom strânge, în doi mult mai frumoase

5

ASOCIAŢIA
SENIORILOR VÂLCENI
LA MOMENTUL
BILANŢULUI

P

e 4 martie 2014, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene
s-au desfăşurat, într-o notă de temeinicie, lucrările adunării
generale anuale a Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură din judeţul nostru.
Constituită pe 23 octombrie 2007, această organizaţie
neguvernamentală care are un caracter educativ, umanitar, social,
cultural, de solidaritate şi de sprijin moral a membrilor săi s-a afirmat ca un factor activ în viaţa spirituală a municipiului Râmnicu
Vâlcea şi a judeţului, fiind cunoscută în plan naţional şi apreciată
ca etalon prin preocupări, prin calităţile intelectuale şi moral-civice
ale celor ce o compun. Chiar în cuvântul de deschidere, preşedintele
Asociaţiei, Alexandru Popescu Mihăeşti, a apreciat strădaniile
bazate pe voluntariat ale celor care alcătuiesc această societate.
Informarea cu privire la activitatea din 2013 prezentată de secretarul general, Gheorghe Dumitraşcu, a evidenţiat o activitate
rodnică, o paletă diversă de preocupări, care au răspuns interesului
şi preferinţelor participanţilor.
Printre manifestările cu aderenţă deosebită s-au înscris dezbaterile pe teme ştinţiifice şi culturale, marcarea unor evenimente importante din istoria naţională, din viaţa şcolii româneşti, a
membrilor asociaţiei, excursurile organizate în Capitală şi pe
Defileul Dunării, lansările de carte, spectacolele şi concertele etc.
Principalii parteneri au fost Forumul Cultural al Râmnicului,
Inspectoratul Şcolar Judeţean, unităţi de învăţământ, instituţii culturale, medicale, de protecţie a mediului înconjurător etc.
Subliniem cu satisfacaţie că în cadrul asociaţiei noastre s-a statornicit un climat bazat pe încredere, cooperare şi respect reciproc,
care constitue cheia succeselor înregistrate.
Programul activităţilor care se vor organiza în 2014, expus de
vicepreşedintele Gheorghe Pantelimon, conturează principalele
manifestări din anul în curs, menite să asigure afirmarea, în continuare a potenţialului creator al organizaţiei, continuarea unor
acţiuni tradiţionale cum sunt: Ziua Educatorului, marcarea deschiderii noului an şcolar 2014-2015, aniversarea a şapte ani de la
înfiinţarea ascociaţiei, dezbateri pe teme de larg interes, lansări de

carte, vizionarea unor spectacole la Teatrul „Ariel” etc.
De asemenea vor fi iniţiate activităţi specifice în cadrul Anului
Naţional Constantin Brâncoveanu.
În raportul cu privire la activitatea financiară din 2013 prezentat
de economistul Marcel Constantin au fost justificate, în mod riguros, cu documente legale, sumele cheltuite care provin exclusiv
din încasarea cotizaţiei de la membrii înscrişi pe bază de adeziune.
Fiindcă asociaţia, de la înfiinţarea sa, nu a beneficiat de fonduri
provenite din bani publici, singura sursă de subzistenţă a reprezentat-o cotizaţia, de aceea se impune creşterea numărului membrilor
activi, în paralel cu depistarea unor sponsori care preţuiesc
învăţământul, iubesc actul de cultură autentic şi apreciază valorile
adevărate.
În cadrul dezbaterilor, scriitorul Gheorghe Stancu a transmis un
mesaj de apreciere din partea domnului Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, preşedinte de onoare al Asociaţiei Seniorilor. De asemenea Marinela Capşa, vicepreşedinte al asociaţiei, a
subliniat că obiectivele pe care ni le-am fixat s-au materializat, s-a
referit la unele activităţi turistice din acest an, la spectacolele la care
sunt invitaţi în mod gratuit seniorii, la Teatrul „Ariel”, şi a propus
reluarea întâlnirilor în cadrul Clubului Seniorilor, în fiecare vineri.
La rândul său Nicolae Dinescu, preşedintele Societăţii Culturale
„Anton Pann”, a abordat aspecte referitoare la colaborarea dintre
factorii cu atribuţii în domeniul culturii, care trebuie să fie mai
strânsă, mai fructuoasă, iar Traian Rădoi a propus organizarea unei
excursii de documentare şi reconfortare în bazinul hidrografic al
râului Olăneşti.
Am participat la o adunare cu un pronunţat caracter lucrativ,
eficientă, care dă garanţii că Asociaţia Seniorilor va juca şi în viitor
un rol important în viaţa spirituală a judeţului, dispunând de capacitatea de a polariza potenţialul creator al unor oameni de valoare,
care pot să aducă, în continuare, contribuţii însemnate, originale,
la dezvoltarea vieţii ştiinţifice şi culturale. Fiindcă experienţa
bogată de viaţă a seniorilor vâlceni din domeniul învăţământului,
ştiinţei şi culturii constituie un adevărat tezaur de idei, care pot să
dinamizeze progresul social.
Pentru tot ce s-a înfăptuit frumos şi durabil, conducerea
asociaţiei aduce mulţumiri membrilor săi activi, simpatizanţilor,
partenerilor şi colaboratorilor şi nutreşte speranţa că în viitor va
primi un ajutor mai substanţial din partea autorităţilor, pentru a-şi
îndeplini în condiţii bune atribuţiile, pentru a-şi aduce o contribuţie
activă la afirmarea valorilor ştiinţei şi culturii vâlcene şi naţionale.

Gh PANTELIMON

Excursie pe Transfăgărăşean organizată de Paula Comisarschi şi Iulian Comănescu
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Martha Bibescu
Carmen MATEI

S

criitoare, om politic, o femeie răpitor de frumoasă, cu
o inteligenţă strălucitoare , prinţesa
Martha Bibescu a fost una dintre
cele mai distinse personalităţi ale
aristocraţiei europene din secolul
XX.
Descendentă a ilustrelor familii
Lahovary si Mavrocordat, ea s-a remarcat ca gazdă a
fastuoaselor întâlniri mondene de la Palatul Mogosoaia,
palat pe care îl iubea nespus.
Născută la 28 ianuarie 1889, la Bucureşti, figură-cheie
pentru diplomaţie, literatură şi, în general, „lumea bună” a
Europei interbelice, prinţesa Martha Bibescu este un exemplu
strălucit pentru supravieţuirea „sângelui albastru”.
Mama sa, Smaranda Ema Mavrocordat, din ramura
moldoveană a acestei mari familii, era strănepoata lui
Constantin voda Mavrocordat (1711-1769), în repetate rânduri domnitor, când al Moldovei, când al Ţării Româneşti,
om de mare cultură, realizator al programului de reforme de
inspiraţie iluministă căruia i-a lăsat numele său (între altele,
lui i se datorează desfiinţarea Serbiei). Tatăl lui Constantin,
Neculai vodă Mavrocordat, pizmuit pentru biblioteca sa de
monarhi europeni ai vremii, cobora, în linie feminină, din
vechea dinastie moldoveană a Muşatinilor, iar prin Măria
Voichiţa, soaţa lui Ştefan cel Mare, din marea familie a
Basarabilor, cu cei patrusprezece voievozi daţi Ţării
Româneşti.
Ioan N. Lahovary (1848-1915), tatăl scriitoarei, avea să
fie rând pe rând preşedinte al Senatului, ministru al României
şi la sfirşit (nu în ordine cronologică), ministru de Externe
al României. Fratele său mai mare, Alexandru, a funcţionat
ca ministru de Justiţie, de Externe în câteva cabinete conservatoare. Un alt frate mai vârstnic, generalul Iacob Lahovary,
de asemenea conservator, a fost în patru rânduri titularul
Minsterului de Război şi, o dată (1904-1907), al Ministerului
de Externe.
Crescută şi educată sub semnul acestui impunător arbore
genealogic, Martha Bibescu şi-a împlinit educaţia primită
într-o mănăstire din Belgia cu cea specific românească.
Prin forţa împrejurărilor, cercul prietenilor Marthei
Bibescu a fost ilustru. O dată - abia se ridicase în picioare - a
văzut pe măsuţa din salonul Legaţiei de la Paris fotografia
prinţului mostenitor şi „portretul unei tinere fete cu părul
blond, pe care prinţul avea s-o ia în căsătorie: principesa
Maria”. I-a reîntâlnit câţiva ani mai târziu la Constanţa, unde
au petrecut împreună vacanţa de Paşte. Avea 12 ani şi sfiiciunea unui copil crescut la mănăstire. Aşa a crezut prinţul
Ferdinand, deşi ceva din acest copil îl magnetiza şi îl intimida. „Ceea ce-i era drag în mine era copilăria”, îşi amintea
ea peste un sfert de veac.
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6 martie 1945, Palatul Mogoşoaia
A fost mult timp, datorită calităţilor sale extraordinare,
prietena principesei Maria, viitoarea regină a României.
Aceasta o admira sincer.
Martha intrase în viată inţeleaptă de la început şi plină de
ştiinţă. De copilă, Martha era un om în toată firea. „Am
cunoscut o fetiţă, în primii ani după venirea mea în România,
căci era între noi o diferenţă de zece ani. O poreclisem
„poney”. Din prima ei copilărie, Martha dădea semne că va
fi frumoasă şi visa măriri. O însufleţea tot ce era măreţ în astă
lume, fie că era vorba de regi sau de orice alt lucru de seamă.
Nume mari, succese mari, talente mari, cariere fabuloase,
toate o vrăjeau pe mica fetiţă cu ochi căprui, cu mintea ageră
şi cercetătoare. Îmi plăcea să o am pe langă mine: avea o fire
nespus de bogată şi de învioratoare, iar adoraţia ce avea pentru mine mă măgulea vanitatea de fiinţă tânără. Aveam doar
un nume însemnat şi două lungi şiruri de străbuni în
amåndouă capete ale Europei: toate acestea le ştia Martha.
Ca toţi Lahovăreştii era un soi de enciclopedie chiar la vârsta
ei fragedă, şi avea o memorie minunată: niciodată nu uita
nimic şi nici nu se însela. Chiar când era copilă nu mi se părea
că sunt lângă un suflet mult mai tânăr decât al meu. În
„poney” nu era nimic naiv, ochii erau pânditori şi mintea
mereu în lucrare. Fetiţa frumoasă ajunse o femeie cât se poate
de atrăgătoare, ba chiar o adevărată frumuseţe: cu ochii ei
mari, Martha avea ceva din Circe in puterea ei de a fermeca",
o descrie regina Maria în „Povestea vieţii mele”.
Prin căsătorie, în 1905, cu prinţul George Valentin
Bibescu, nepot de frate al lui George Bibescu, domnitorul abdicat la 1848, scriitoarea a devenit prinţesa Martha Bibescu,
intrând într-o familie princiară, din care mai fac parte AnaElisabeta Brâncoveanu, contesa Ana de Noailles şi Elena
Văcărescu, dar şi cu rude franceze în genealogie directă cu
familia împăratului Napoleon Bonaparte.
Prinţul George Valentin Bibescu descoperise în „minunata
copilă” femeia visurilor sale. Până în momentul oficierii
căsătoriei, logodnicii au locuit în castelul de la Posada
împreună ori sub supravegherea prinţesei de Beauffremont,
Henriette de Caraman-Chimay, nepoata lui Napoleon şi
mama prinţului Bibescu. După dispensa Vaticanului - viitoarea scriitoare, fiind mare catolică, s-a putut celebra
căsătoria, cu mare fast, la biserica Domniţa Bălaşa. Martha

nu împlinise 17 ani.
din conştiinţa universală”, scria Martha Bibescu. Succesul
„Pe atunci îmi ascundeam vârsta şi asta din considerente cărţii a fost imens. „Cum să nu iubeşti România după ce-ai
contrarii celor ce provoacă îndeobşte asemenea minciuni. citit Izvor”?!-se întreba retoric Rainer Maria Rilke.
Căsătoria mea de o precocitate care din secolul al XVIII-lea
Pe 8 decembrie 1916, în timp ce se afla la Posada, a primit
nu-şi mai găsea locul în moravurile societaţii franceze, făcea vestea că dragul său palat a fost jefuit. Pagubele erau foarte
mistificarea lesnicioasă: eram luată drept o fetişcană”, a mari: mobilierul distrus, perdelele smulse, vesela furată, iar
mărturisit peste ani.
bisericuţa ortodoxă din curtea palatului transformată în grajd.
Trei ani mai târziu, prima ei carte a propulsat-o printre După 1925, Martha Bibescu a investit toţi banii obtinuţi din
elitele spiritualităţii europene. Totul a început de la o calătorie vânzarea moşiilor Lahovari şi a cărţilor sale pentru restaucurând după căsătorie, soţii Bibescu au plecat în Persia, unde rarea palatului, iar la sfarşitul anului 1927, Mogoşoaia arăta
prinţul George Valentin Bibescu a primit o însărcinare fabulos.
diplomatică. Trei automobile decapotabile au străbătut, cu
După venirea la putere a lui Carol al II-lea, prietenul ei
viteza neverosimilă de 30 de kilometri pe oră,
de-o viată şi partener de vânătoare, prima
şosele şi drumuri, stăpânite până atunci doar
lovitură pe care a resimţit-o Martha Bibescu
de trăsuri şi de cămile. La întoarcerea în
a fost asasinarea lui G. Duca. Din acel moFranţa, „ispitită” de Maurice Barres să
ment, intre ea şi Mişcarea Legionară s-a deastearnă pe hârtie impresiile de călătorie,
schis o prapastie adâncă, devenită
prinţesa a devenit scriitoare. „Cele opt papericuloasă după izgonirea lui Carol al ll-lea.
radisuri”, cheia ce i-a deschis poarta conVolumul ei „Izvor, ţara sălciilor” a fost ars
sacrarii a entuziasmat. Academia Franceza a
în public, în Piaţa Victoriei, pe rugul a ars
premiat-o, Apollinaire şi Anatole France s-au
format din „cărţi otrăvite”. În dimineaţa zilei
întrecut în laude, iar Marcel Proust i-a dede 23 noiembrie 1940 i-au venit legionarii lui
clarat: „Sunteţi un scriitor desăvárşit,
Horia Sima la uşă.
prinţesă…”
„Unul dintre valeţi se infiinţează în caA scris lucrări autobiografice şi de inspimera chinezească şi-mi spune: îmi pare rău
ratie istorică, unele publicate sub pseudosă vă spun, este percheziţie legionară în casă.
nimul Lucille Duelos. A primit oaspeţi de 1899, Ion Lahovary, tatăl Marthei, Treaba a durat de la 9 dimineata până la 6
seamă la Posada şi la Mogosoaia, palatul
seara... La şase seara, legionarii pleacă în
Adevărul,12, nr.3496,
primit în dar, în anul 1912, de la soţul ei.
camionul cu care au venit. Au jefuit spiritul
14 aprilie 1899
Asemenea rudei sale prin alianţă, Elena
acestei case (Palatul Mogoşoaia, n.r.) fără
Văcărescu, a luptat pentru ţara sa. În Primul Război Mondial, niciun folos pentru nimeni”, scria Martha. Patru zile mai
din octombrie 1916 până în mai 1918, a condus Spitalul târziu ea menţiona sec: „Legionarii au facut dreptate: l-au
nr.118 amenajat pe proprie cheltuială în grajdurile de pe asasinat pe Iorga!”. Cine putea citi dincolo de cuvintele
Strada dr. Grozovici. Rolul ei exact se poate presupune din scrise, în durerea ei.
nota Zoiei Bengescu, datată 1 noiembrie 1918: "La spital, am
La 2 iulie 1941 a murit, în urma unui cancer pulmonar,
fost foarte ingrijoraţi în ultimele zile din cauza arestării prinţul George Valentin Bibescu. Martha scria: „GeorgeMarthei Bibescu, directoarea noastră. Pare o afacere astăzi. La ora 10 şi 20. Agonia. Apoi moartea.. Tot ce am scris
misterioasă. I-a cultivat pe germani pentru a culege despre tine în această zi, în care viaţa mea se sfârseşte cu a
informaţii. A acţionat astfel în memoria lui Ioan N. Lahovary, ta, George...”. La Mogoşoaia, prin faţa catafalcului, s-au
mort fulgerător in 1915, şi în acord cu soţul ei. Aviator pa- perindat, trei zile şi trei nopţi, oameni de toate culorile
sionat, prinţul Bibescu se înrolase voluntar în Armata politice.
Română şi, sub comanda lui, cele două escadrile de
De altfel, legăturile Marthei Bibescu cu marii oameni
recunoaştere ale forţelor aeriene române au efectuat nu- politici ai vremii sunt binecunoscute. Frumoasă, şarmantă şi
meroase raiduri deasupra liniilor germane.
inteligentă, a ştiut întotdeauna să gestioneze cu naturaleţe
„A fost acuzată de spionaj. S-a spus şi că lordul Thompson relaţiile cu cei mai importanţi bărbaţi ai Europei. „A avut
a fost cel care a iniţiat-o! Nu avea la ce să o iniţieze, că era relaţii uimitoare în cercurile politice europene şi americane:
mai desteaptă decât Thompson, a moştenit şi de la Asquith, şeful partidului liberal din Marea Britanie, Ramsay
Lahovareşti, şi de la Mavracordaţi toate calităţile lor”, spunea Me Donald, fost de mai multe ori prim-ministru al Angliei,
într-un interviu televizat academicianul Constantin Bălăceanu i-a cunoscut pe Winston Churchill, Anthony Eden, Neville
Stolnici.
Chamberlain, iar Sir Samuel Hoare a fost oaspetele ei la
A urmat publicarea volumului „Izvor, ţara sălciilor”, o Mogoşoaia”, scrie Maria Brăescu în lucrarea sa de doctorat,
simfonie de culori pastelate, de verdicte şi de profeţii opti- în care a cercetat latura artistică a Marthei Bibescu.
miste. „Va veni o vreme când acest popor român, care n-a
Regina Maria spune în "Povestea vieţii mele: „In caracfost cunoscut până acum, va fi luat în seamă... Din această terul omului stă scris destinul lui”. Martha îşi pusese în gând
ţară, trecută sub tăcere, vor răsuna cântece şi muzică, neamul să se ridice cât mai mult şi să izbândească: aşa a şi făcut.
acesta va renaşte după un mileniu de existenţă şi lumea se va Încetul cu încetul aducând în jurul ei persoane de talent şi de
mira ca de o minune să afle, în sfârşit, tot ceea ce el posedă mare renume. Mintea ei ageră descoperă orice îi poate fi de
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folos din punct de vedere social. Primeşte persoane regale,
diplomaţi, oameni politici, artişti, scriitori, savanti şi
aristocraţi. Călătoreste in multe tări si musafirii ei sunt întotdeauna dintre cei mai alesi si cu vază. Martha a ajuns una
dintre cele mai vestite şi pretuite scriitoare, o scriitoare
apreciată de criticii cei mai critici. Cunoştinţa limbii franceze
e la ea desăvarşită, stilul ei e de o migăloasă
şi minunată dibăcie, descrierile bogate şi
pline de poezie”.
După trei decenii de la participarea
activă în Primul Război Mondial,
maturizată şi luandu-şi rolul in serios,
Martha Bibescu se afla în ipostaza
personificată de regina Elisabeta şi regina
Maria, mamă a ostaşului român, în al
Doilea Război Mondial, când nu putea
rămâne insensibilă la mărturisirile nepotului său, Matei Basarab Brâncoveanu, despre realităţile dramatice trăite alături de
camarazii săi din Regimentul 3 Artilerie
Grea.
După alungarea regelui Mihai şi proclamarea republicii, i-a scris lui Paul Claudel
disperată: „Veştile care-mi vin din ţări sunt
atât de triste, încât am nevoie, ca să mă distrez, să mă gândesc la dumneavoastră
măsurând cu paşi mari terasa de la Branques...”.
În 1945, Mogosoaia i-a fost luată prinţesei. Ea a părăsit
România în septembrie 1945, după ce s-a asigurat că Palatul
Mogosoaia este trecut pe lista pe monumentelor istorice.
„Mă simt ciudat de detasată, liberă şi puternică, luândumi adio de la tot ce am iubit pe acest pământ amenintat: cele
două case, cele două grădini ale mele, câmpiile şi pădurile
moştenite de la tatăl meu, care ţinea la ele. Secretul celor care
sunt legaţi de pământ, de noi, e că moşiile noastre sunt în interiorul nostru. Chiar dacă le pierdem, ele ne rămân. Am in
inimă balta mea, cu apele ei adormite, fagii şi munţii mei nu
mă vor părăsi niciodată...”, spunea Martha Bibescu în
însemnările ei.
Din 1955, a devenit membră a Academiei Regale de limba
şi literatura franceză din Bruxelles, în fotoliul pe care îl ocupase contesa Ana de Noailles. Cumnatul său, prinţul Antoine
Bibescu a fost prietenul din
copilărie al prozatorului
Marcel Proust, drept pentru
care Martha Bibescu l-a întâlnit de foarte multe ori pe
Proust. Aceste întâlniri sunt
evocate în volumul "Au bal
avec M. Proust" (1928).
Este autoarea jurnalelor
sale- „Jurnal Politic 1939 1941” , „Jurnal 1915”, care
constituie una dintre cele
mai obiective priviri asupra
acelor vremuri.
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A murit la 28 noiembrie 1973, la Paris. În portiunea de
nord-est a cimitirului Pere-Lachaise din Paris se află cavoul
familiei Bibescu, unde sunt înmormântate Martha Bibescu şi
Ana, contesă de Noailles.
Aprecieri şi gânduri despre printesă şi scriitoare:
„Admiraţia mea pentru printesa Bibescu era definitivă de
când îl cunoscusem pe al ei Alexandru Asiatique: dar în intuiţia ei de mare poet a reuşit
să stabilească una dintre cele mai profunde
continuităţi umane”. (Rainer Maria Rilke);
„Cine sunteţi dumneavoastră? Cea mai
admirabilă inteligenţă de femeie pe care o
cunosc. Aţi scris cărţi mai importante decât
acest Bal; dar nu este vreuna care să mă mişte
mai mult”. (Francois Mauriac);
„Intreaga ei operă, ajunsă astăzi la dimensiuni considerabile (peste 30 de volume), se
subordonează dorinţei de a retrăi, de a imobiliza cuvinte, în aceste capcane ale ideilor,
cum le numeşte Sartre, clipa nestatornică,
fiinţa umană asemenea clipei. La cumpăna
vârstelor, afirmase că scrie de teamă să nu
uite viaţa. Este expresia unui altruism
mişcător şi, totodată, aceea a unui egoism
înverşunat, a unei avariţii sentimentale”.
(Tudor Ionescu)
„Cunoscută şi sub numele de Lucile Decaux, cu care a
semnat o serie de biografii istorice, Martha Bibescu a scris
patruzeci de cărţi, a colaborat la un număr mare de reviste, a
răspuns la serie de 17 emisiuni la ora Culturii Franceze, a
fost membră a Academiei Regale din Bruxelles, în fotoliul
pe care îl ocupase contesa de Noailles, a dus o intensă viaţă
literară şi mondenă, cucerind prin frumuseţea, inteligenţa şi
talentul ei numeroase admiraţii. A păstrat până la urmă nostalgia după ţara sălciilor şi amintirea prieteniilor lăsate în
ţară”. (Serban Cioculescu)
„Este un personaj misterios şi putini bărbaţi pe lumea asta,
şi când spun lumea asta nu mă refer la contemporaneitate,
lumea asta trăită de sute şi mii de ani...pot spune că puţini
dintre bărbaţii care au trăit în această lume s-au putut bucura
măcar un an din viaţa lor de un astfel de suflet feminin”.
(Adrian Majuru)
„Printesa Bibescu a anticipat unele descoperiri ale istoriografiei
contemporane,
îndeosebi valoarea nepreţuită a
culturilor populare şi funcţia
dătătoare de viaţă a istoriografiei europene, în sensul că
orice
cercetare
istorică
adevărată ajunge la conştiinţa
unitătii culturale şi spirituale a
Europei”. (Mircea Eliade)
AGERPRES (Documentare
Marina Bădulescu, editor:
Cristian Anghelache)

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Mănăstirea Brâncoveni

Paraschiva CERNATESCU

A

nul 2014 a fost declarat
“Anul Brancoveanu” pentru a marca 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor, avand în
vedere importanta şi contribuţia
domnitorului Constantin Brâncoveanu in istoria şi cultura naţională,
cât şi pentru demnitatea şi jertfa familiei
sale pentru apârarea şi păstrarea credinţei strămoşeşti.
La sfârşitul secolului al XVII-lea, şi în primele decenii ale
secolului al XVIII - lea istoria românilor este dominată de personalitatea puternică a lui Constantin Voda Brâncoveanu. A
avut o domnie lungă, de 25 de ani (1688-1714), timp în care
Ţara Românească a cunoscut o perioadă de pace, de înflorire
culturală şi dezvoltare a vieţii spirituale.
S-a născut în anul 1654, la Brâncoveni (azi sat şi comună
în judeţul Olt). Prin ascendenţii săi paterni se înrudea cu boierii
Craioveşti, iar după mamă se înrudea cu Cantacuzinii.
Tatăl său, Papa Brâncoveanu a murit în anul 1655, ucis în
timpul răscoalei şeimenilor, Constantin rămânând orfan la
vârsta de un an. A primit educaţie aleasă fiind crescut de
mama sa Stanca, fiica postelnicului Constantin Cantacuzino şi
soră cu domnitorul Şerban Cantacuzino, de bunica sa după
tată, Păuna Greceanu şi de unchiul său, stolnicul Constantin
Cantacuzino, pe care-l considera ca pe un adevărat tată.
În acel timp, ţara era prinsă în vâltoarea unor evenimente
tulburi, fiind măcinată şi supusă unor grele încercări generate
mai ales de conflictul dintre două familii boiereşti, Cantacuzino
şi Băleanu.
În timpul domnitorului Gheorghe Duca (1674-1678), la
doar 20 de ani, ocupa prima funcţie în stat, de “votori postelnic“
(al doilea postelnic). După ocuparea tronului de către
unchiul său Şerban Cantacuzino, Brâncoveanu a urcat rapid
toate treptele ierarhice: „mare agă”, „ispravnic de scaun”,
„mare postelnic”, „mare spătar”, iar în anul urcării pe scaun
era „mare logofăt”. Era meticulos şi foarte conştiincios, bucurându-se de stima şi respectul boierilor. Dupa moartea celor
doi fraţi ai săi, care s-au stins din viaţă foarte tineri, Constantin
se ocupa şi de administrarea averii familiei Brâncoveanu. Veniturile sale au crescut şi după căsătoria în 1674 cu Marica,
fiica lui Neagoe din Popeşti, nepoata lui Antonie Vodă ( 16691672), cu care a avut 11 copii, patru baieţi şi şapte fete. Averea
sa a crescut continuu prin redobândirea moşiilor strămoşeşti,
dar şi în anii cât a fost domnitor. Datorită dimensiunilor averii
sale era cunoscut şi sub numele de „prinţul aurului”.
Moartea neasteptată a lui Şerban Cantacuzino a creat o
situaţie care impunea de îndata alegerea unui domn pamântean.
Ţara era în mare primejdie, fiind ameninţată de către imperiali
cu ocuparea militară, cât şi de Poarta Otomană, care intenţiona
numirea unui domn. Sfătuindu-se cu marii boieri şi cu cei din
treapta a doua să ridice „domn de pământ”, stolnicul
Constantin şi marele spătar, Mihai Cantacuzino au decis că cel
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mai potrivit ar fi să-l aleagă pe marele logofat Constantin
Brâncoveanu, întrucat fiul lui Şerban Vodă „este mic şi nu va
putea chivernisi ţara într-atatea răzmeriţe ce se afla”.
Prin numele pe care îl purta, prin averea pe care o stăpânea
şi prin poziţia pe care o avea în dregatoriile statului, Constantin
Brâncoveanu era persoana cea mai indicată pentru domnie.
Prin această alegere, Cantacuzinii sperau că tot ei vor conduce
ţara, iar politica domnitorului va fi politica lor.
Cronica anonimă consemnează evenimentele de la
înscăunarea lui Brâncoveanu. Marii boieri s-au adunat la
mitropolie, unde era şi patriarhul Constantinopolului Dionisie,
şi mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti. La propunerea
boierilor, el a refuzat spunând: „Dar ce aş avea eu cu domnia,
de vreme ce ca un domn sunt la casa mea; nu-mi trebuieşte să
fiu”. A acceptat scaunul domniei la insistenţele boierilor de a
„nu lăsa ţara să intre alţi oameni, sau răi, sau nebuni să o strice,
ci fii“. După ce a obţinut încuviinţarea boierilor că-l vor pe
tron, tânărul domn (avea 34 de ani) s-a adresat acestora
spunând: „Dacă pohtiţi toţi, mi-e voia şi mie să-mi daţi un
jurământ înaintea lui Hristos precum veţi fi cu dreptate şi dear fi veni vreo primejdie domniei mele, despre vreo parte, să
staţi cu mine toţi”. Nu peste mult timp, cei ce au insistat să le
fie domn, au uneltit pentru pieirea sa şi a celor patru fii ai săi.
După încheierea ceremoniilor de înscăunare, primele
măsuri luate de domnitor au fost de a trimite solii la Constantinopol şi la Viena pentru a obţine recunoaşterea domniei sale.
Primul succes diplomatic a fost obţinut la Constantinopol, unde
domnitorul a fost confirmat, după cum scrie De Girardin, ambasadorul Franţei, într-o scrisoare către regele Ludovic al XIVlea, „rugămintea celor şase boieri, veniţi cu stăruinţe pentru
Brâncoveanu, a fost sprijinită de 400 de pungi, din care 200 au
fost date vizirului”.
La Viena, vestea alegerii lui Constantin Brâncoveanu nu a
fost bine primită. Neregocierile cu Austria, începute în timpul,
lui Şerban Cantacuzino, au fost amânate, iar noul domn al Ţării
Româneşti era cunoscut ca un vajnic aparator al romanilor din
Transilvania, teritoriu care fusese ocupat de imperiali după
pacea de la Karlowitz(1699). Ca urmare a neînţelegerilor, în
1689, armatele împăratului Leopold au intrat prin pasul Bran
şi au ocupat oraşele Târgovişte şi Bucureşti. Cu ajutorul
tătarilor, Brâncoveanu îi determină pe austrieci să părăsească
ţara, îi urmareşte dincolo de munţi, iar în bătalia de la Zărneşti
(1690), austriecii au fost învinşi. Lupta a fost scurtă, dar
catastrofală pentru austrieci; şase generali, împreuna cu comandantul Donat Heissler, au căzut prizonieri.
Nu peste mult timp relaţiile cu austriecii s-au ameliorat.

Ambele parţi erau interesate în menţinerea unor relaţii de bună
colaborare. Voievodul muntean spera în menţinerea unui climat
de pace la graniţa de nord, dar şi pentru a avea asigurat un
refugiu în Transilvania, în eventualitatea unei maziliri venite
de la turci. Acţiunea diplomatică s-a încheiat cu succes. La 30
ianuarie 1695, lui Constantin Brâncoveanu şi fiului său mai
mare li s-a decernat diploma de prinţ al Sfântului Imperiu cu
dreptul de a purta titlul de “Illustrissimus”.
Principalele direcţii ale politicii au fost întărirea rolului
domniei, reorganizarea sistemului fiscal, promovarea unor
relaţii strânse cu Moldova şi Transilvania, pastrarea autonomiei şi integritaţii teritoriale a ţării, asigurarea păcii şi
liniştei în ţară şi îndeosebi înflorirea culturală.
Datorită „politicii pungilor de aur” ce erau trimise
otomanilor, cu toate intrigile ce se ţeseau la Poartă, domnul
Ţării Româneşti a câştigat încrederea turcilor. El a fost întărit
în scaun succesiv în 1696, 1698,1699 (când sultanul i-a dăruit
hatiserif „ca până va avea zile să domnească acest pământ al
ţării”), 1700 şi 1704. Otomanii aveau nevoie mai mult ca
oricând de visteria Ţării Româneşti, de cămara domnească şi
de darurile pe care Brâncoveanu le facea
sultanului, sultanei valide, vizirului şi tuturor celorlalţi înalţi dregători.
Cu toate relaţiile şi prieteniile pe care
le avea la Constantinopol, domnitorul nu
a reuşit să uşureze sarcinile ţării faţă de
turci. Obligaţiile în bani şi produse au
crescut enorm. De exemplu, în anul 1703,
haraciul creştea de la 280 de pungi la 520,
veste primită cu îngrijorare atât de domn
cât şi de boieri.
Brâncoveanu a luat cârma ţării într-un
moment extrem de dificil pe plan extern.
Catastrofa militară a otomanilor la Viena
(1683) a permis austriecilor o politică de
expansiune spre sud-estul Europei. Atât
habsburgii cât şi Polonia au manifestat
dorinţa clară de a controla Ţara
Românească, iar Imperiul Otoman de aşi întări controlul asupra acesteia.
Domnitorul a fost nevoit să ducă o politică de echilibru pe
plan extern, recurgând la toate resursele dibăciei diplomatice
pentru a păstra pacea ţării şi fiinţa statală. Cancelaria
domnească a Ţării Româneşti a desfăşurat cea mai intensă activitate diplomatică în sud-estul Europei. Din cancelaria
domnească plecau zilnic scrisori, redactate în cele mai diverse
limbi, către agenţii diplomatici ai Ţării Româneşti sau către
şefii statelor vecine; secretarul domnului, Anton Maria del
Chiaro, redacta scrisorile în limba italiană, medicul Bartolomeo
Ferrati pe cele în limba germană, fraţii David şi Teodor Corbea
scriau în limba latină, clucerul Afenduli întocmea
corespondenţa în limba turcă etc.
O asemenea activitate diplomatică se impunea datorită
situaţiei internaţionale atât de complicate. Normalizarea
relaţiilor cu Austria nu însemna nicio clipă că aceasta a
renunţat la politica expansionistă dincoace de Carpaţii
Meridionali.
Constantin Brâncoveanu urmarea cu atenţie şi manevrele
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politice şi militare ale Poloniei, un stat puternic în Europa în
acel timp. La îndemurile Cantacuzinilor, îndeosebi ale stolnicului Constantin, Ţara Românească se orientează spre Rusia, mai
ales dupa pacea de la Karlowitz (1699), prin care Poarta
Otomană pierde teritorii importante în favoarea Austriei. Solii
dese se schimbă între Brâncoveanu şi Petru I, ţarul Rusiei, conduse de braşoveanul David Corbea.
Personalitatea lui Brâncoveanu s-a făcut simţită şi în
Moldova, atât prin sprijinul acordat unor domni, cât şi prin
legăturile de rudenie dintre boierii moldoveni şi munteni.
Constantin Duca, de două ori domn în Moldova, era ginerele
lui Brâncoveanu, iar domnitorul Mihai Racoviţă s-a bucurat
de protecţia domnului muntean.
Toate demersurile sale pe plan diplomatic aveau scopul de
a crea un sistem de alianţe pentru a înlătura suzeranitatea
Turciei. Teama de a nu schimba dominaţia otomană cu altă
stăpânire străină l-a determinat să fie foarte abil, să aibă o
poziţie rezervată faţă de austrieci, polonezi, cât şi faţă de ruşi,
fiind conştient că Imperiul Otoman, deşi în defensivă, era încă
o putere de temut în Europa. După victoria de la Stănileşti
(1711) împotriva Rusiei, turcii erau din nou
puternici. Pentru a-şi salva ţara, Brâncoveanu
era obligat de realităţi să rămână alături de
turci. După expresia lui Nicolae Iorga, domnitorul a desfăşurat „o politică de cumpătare,
dar practică, puţin strălucitoare, dar foarte
folositoare “.
Poziţia lui Constantin Brâncoveanu are de
suferit mai ales dupa războiul ruso-turc din
anii 1710-1711, când Ţara Românească, prin
statutul pe care il avea, de stat sub suzeranitatea Porţii, era obligată să lupte alaturi de
turci. Constantin Brâncoveanu a ales însă espectativa militară. Din acest motiv turcii l-au
acuzat de trădare. Situaţia a fost agravată, în
timpul aceluiaşi razboi, de spătarul Toma
Cantacuzino, ruda a domnitorului, care a trecut
cu o parte a cavaleriei muntene de partea
ruşilor. Constantin Vodă ştia că, după acest
episod, turcii il vor acuza de înţelegere cu
ruşii. Îngrijorarea sa provenea şi din bănuielile mai vechi
privind duşmănia propriilor lui rude, Cantacuzinii, o fa-milie
puternică şi influenţa atât în relaţiile cu Imperiul Otoman, cât
şi cu celelalte state europene. Personalitatea autoritară a domnitorului, cât şi intenţia sa de a institui o dinastie, asigurând
scaunul domnesc pentru fiul sau cel mare, Constantin, a aprins
ura Cantacuzinilor. Bogaţiile lui Constantin Voda erau un motiv
în plus pentru demitere, turcii urmărind ca prin mazilire, averea
sa să treacă în întregime în mâna lor. Pentru a-şi atinge scopul,
turcii au procedat cu multa viclenie, lăsând impresia ca domnitorul se bucura în continuare de simpatia şi încrederea sultanului.
În timpul sultanului Ahmed al II-lea şi al vizirului Gin Ali
Paşa, cumnatul sultanului, în imperiu s-au săvârşit numeroase
crime politice, situaţie care îl nelinişteşte pe domnul muntean.
În primavara anului 1714 la curtea domneasca se pregatea
întampinarea sărbătorilor pascale. Totodată se făceau şi
pregătiri intense pentru căsătoria lui Radu, al treilea fiu al dom-

nitorului cu fica lui Antioh Cantemir, în ideea restabilirii
relaţiilor cu familia Cantemir.
În ziua de 25 martie 1714, într-o zi de miercuri din
săptămana Patimilor, a sosit la Bucureşti Capugiul Mustafa
Aga, însoţit de 12 ciohondari, înarmaţi cu iatagane şi pistoale.
Fără a bănui nimic, Constantin Vodă l-a primit în sala divanului. Turcul a scos năframa neagră, semnul mazilirii, şi i-a puso pe umăr, după care a urmat citirea firmanului prin care
împaraţia îl considera nevrednic de a mai fi domn. I se cerea
domnitorului să-l urmeze cu toată seminţia la Constantinopl.
Boierii erau ameninţaţi că dacă nu se supun, ţara va fi
devastată, trecută prin foc şi sabie de cei 12 000 de turci care
aşteptau la hotarele ei.
În locul lui Brâncoveanu a fost numit domn Ştefan
Cantacuzino, fiul stolnicului Constantin Cantacuzino.
A urmat apoi confiscarea averilor care au fost încarcate în
40 de care.
Înainte de despărţire, bătrânul mazil ţinu să-i spună
proaspătului domn: „dacă aceste nenorociri sunt de la
Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui! Dacă însă
sunt fructul răutăţii omeneşti pentru pieirea mea, Dumnezeu
să-i ierte pe duşmanii mei, dar păzească-se de mania teribilă şi
răzbunătoare a judecaţii divine”.
Pare inexplicabil cum într-un oraş reşedinţă domnească, cu
zeci de mii de locuitori, nimeni nu a mişcat în momentul în
care 12 turci înarmati, sub comanda unui capugiu, au putut
mazili pe voievodul Ţării Româneşti şi devaliza visteria statului şi cămara domnească.
Denigrarile împotriva lui Brâncoveanu au continuat şi după
ce a părăsit ţara. Scopul Cantacuzinilor era pierderea în linie
bărbătească a familiei lui Brâncoveanu pentru a prelua ei întreaga putere.
După trei săptămâni de drum, familia surghiunită a ajuns la
Constantinopol. Constantin Brâncoveanu a fost închis la
Edicule în timp ce ceilalţi membrii ai familiei au fost
întemniţaţi la Ceaus- Emini şi Basbaciculi. Dupa cinci luni de
chinuri, timp în care turcii au aflat tot ceea ce doreau în legătură
cu averile familiei Brâncoveanu, a fost hotarată executarea
publică a prizonierilor. Ca o probă de sadism ce îi caracteriza
pe sultan şi pe vizir, ziua fixată a fost 15 august, zi de mare
sărbătoare pentru creştini, dar şi ziua de naştere a domnitorului
şi ziua onomastică a soţiei sale, doamna Maria.
Execuţia a avut loc în mica piaţă Iolichiosc, din apropierea
seraiului, în prezenţa sultanului, vizirului şi ambasadorilor marilor puteri europene: Franţa, Anglia, Rusia şi Imperiul
Habsburgic. Execuţia a început cu sfetnicul şi ginerele domnului, Ianache Văcărescu, şi a urmat cu feciorii domnitorului:
Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi încheind cu bătrânul domn.
Brâncoveanu mai avea o şansă de a rămâne în viaţă: trecerea la religia islamică, propunere respinsă însă de Constantin.
Anton Maria del Chiaro, secretarul florentin al domnitorului
consemnează urmatoarele cuvinte de îmbărbătare ale lui
Brâncoveanu în faţa călăului: „Fiii mei, fiţi curajoşi, am pierdut tot ce am avut în această lume, cel puţin să salvăm sufletele
noastre şi să ne spălăm păcatele cu sângele nostru“.
Matei, mezinul care avea doar 11 ani, îngrozit de ceea ce
se petrecea sub privirile sale a promis că va deveni musulman
dacă va fi cruţat. Atunci tatal i s-a adresat spunând: Mai bine
să mori de sute de ori decât sa-ţi pierzi credinţa”. Cu un curaj
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inexplicabil, Matei s-a ridicat, a mers la călău, aşezându-şi
capul pe trunchi şi a spus: „Vreau să mor creştin! Loveşte!”
După ce a asistat la moartea celor patru fii ai săi, a fost executat şi Brâncoveanu. Trupurile lor au fost purtate pe străzile
oraşului ,iar capetele ţintuite de poarta cea mare a seraiului.
Seara leşurile au fost aruncate în Marea Marmara.
Nu se ştie cine, cum şi cu ce preţ, cadavrele Brâncovenilor
au fost pescuite şi îngropate în taină la o veche mănăstire de
pe insula Halke, căreia Constantin Brâncoveanu îi făcuse multe
daruri. Mai târziu, prin grija doamnei Maria, osemintele au fost
aduse în ţară şi înmormantate la biserica Sfântul Gheorghe Nou
din Bucureşti, ctitoria sa. În anul 1914, tocmai când se împlineau 200 de ani de la moartea domnitorului martir, pe o candelă
de argint care ardea deasupra unei lespezi făra inscripţie, cu o
lucrătură delicată, după ce a fost curăţată, s-a putut citi urmatorul înscris: „Aceasta candelă, ce s-au dat la Sfeti Gheorghe
cel Nou, luminează unde odihnesc oasele feri-citului Domn Io
Constantin Brâncoveanul Basarab Voievod şi iaste facută de
Doamna Mariei Sale Maria, carea şi Maria sa nădăjduieşte în
Domnul iaraşi aice, să i se odihnească oasele. Iulie în 12 zile
7228 (1720)”.
Dramaticul sfârşit al familiei Brâncoveanu a produs, cum
era şi firesc, o puternică impresie atât în ţară, cât şi peste hotare,
în cancelariile europene.
Într-un raport scris la Constantinopol de un diplomat se
spunea că „niciodată istoria nu a cunoscut imaginea unei atât
de sângeroase măcelăriri şi lumea întreagă freamată încă de
oroarea de a fi vazut pe acest nenorocit prinţ, dupa ce şi-a petrecut cele mai multe zile în bogăţiile şi gloria lumii, să moară
înotând în sângele întregii familii “.
Ambasadorul Franţei, Des Alleurs, care nu-l simpatiza pe
Brâncoveanu, în raportul către Ludovic al XIV-lea scria că
„...chiar turcii au găsit multă barbarie şi ferocitate în această
acţiune, dat fiind căci copiii acestui principe nu aveau nici-un
amestec în greşelile tatălui “.
Pedeapsa pentru familia Cantacuzinilor, principalii uneltitori împotriva lui Brâncoveanu, nu a întârziat prea mult. Peste
doi ani, Ştefan Cantacuzino (1714-1716) care ocupase scaunul
domnesc şi tatăl său Constantin Cantacuzino au avut un sfârsit
asemanator. În noaptea de 6 spre 7 iunie 1716 cei doi au fost
sugrumaţi în închisoare, iar trupurile lor au fost aruncate, ca şi
ale Brâncovenilor în aceeaşi mare.
Ceilalţi Cantacuzini, în frunte cu Mihai Cantacuzino, fostul
mare spătar, au fosf ucişi tot la Constantinopol.
Odată cu încheierea istoriei Brâncovenilor şi a
Cantacuzinilor au încetat şi domniile pământene. Turcii inaugurau o nouă politică faţă de ţările române, în tendinţa
exercitării unui control politic tot mai strâns asupra lor, prin
înalţi dregători numiţi direct de la Poartă. Astfel au început
domniile fanariote care au durat mai bine de un secol.
Constantin Brâncoveanu ocupă un loc important în galeria
marilor domnitori ai ţărilor române, alături de Mircea cel
Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş şi
Mihai Viteazul. Dacă înaintaşii săi au apărat independenţa şi
fiinţa statală pe calea armelor, Constantin Vodă Brâncoveanu
a izbutit să păstreze liniştea ţării printr-o diplomaţie abilă. După
cum scrie Nicolae Iorga în anul 1914, a fost „osandit să nu
facă politica armelor, el a făcut marea politică a culturii, cea
mai mare“.

MARELE PRAZNIC AL MARELUI
MARTIR ŞI DOMN
IO CONSTINDIN VODĂ BRÂNCOVEANU BASARAB
La comemorarea a 300 de ani de la Martiriul bunului Domn
Piesă de teatru
Nu mă las de legea mea!" (auzim acum sirena salvării
îndepărtându-se)
(urmare din Povestea vorbii 21, nr.3, 2014)
SCRIITORUL: (îşi şterge o lacrimă, cu vocea tremurândi)
Eu
cred că nu întâmplător Măria ta v-aţi născut în ziua
SCRIITORUL: (s-a ridicat) Astăzi este ziua de 15 august,
Sfintei
Maria, cea născătoare de Dumnezeu şi aţi fost primit
ziua de Sfântă Măria, cum ziceau oamenii în popor, când
v-aţi născut Sfinţia voastră, în ziua de 15 august 1654, în la Domnul prin jertfă tot în ziua aceasta sfântă, adică în ziua
casa părinţilor Sfinţiei voastre din Brâncoveni, binecuvântaţi de 15 august. Altfel spus, Sfinţia ta, Mărite Doamne, aţi fost
să fie în veci căci l-au dat pe cel care avea să fie cea mai trimis pe pământ cu o misiune şi aţi fost ales de Domnul penmare jertfă a neamului nostru! Astăzi e Zi mare şi sfântă, tru a fi jertfit, asemenea lui Iisus Christos, de ziua Maicei
Măria ta, căci este Sărbătoarea Maicii Domnului, ziua Domnului, înainte de a vă naşte…
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU: (îşi şterge o lacrimă,
Ocrotitoarei României, când peste exact 60 de ani, tot de
oftează)
Aşa este precum zici.
Sfânta Mărie, aţi fost sacrificat Domnia Voastră şi cei patru
SCRIITORUL: I-aţi iertat, Sfinţia voastră pe cei care vfii, dimpreună cu Sfetnicul Ianache Văcărescu, ginerele
au
vândut,
dar mai ales pe cei care v-au tăiat capetele, DomSfinţiei voastre. M-am gândit mult la lucrul acesta, Măria
niei
voastre
şi coconilor?
ta…
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU: (oftează) De atunci,
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU: (oftează) Aşa este
dragul
meu…De atunci i-am iertat, şi pe cei din neamul Canprecum zici, domnia ta…Îmi aduc aminte acea zi…(auzim la
tacuzinilor
care m-au vândut, şi pe cei care la Stambul au
început încet, apoi mai tare, din nou cântecul rapsodului pohotărât
moartea
mea şi a fiilor mei şi pe gâdele care ne-a
pular, acompaniindu-se din caval. Un tunet se rostogoleşte
prelung prin cer prevestind apropierea furtunii. Apoi deodată despărţit capetele de trupuri. Căci Cantacuzinii care au plătit
un trăsnet face geamurile să vibreze şi candelele să tremure. pungi multe ca să fiu mazilit sunt asemenea lui Iuda care l-a
În timp ce Rapsodul popular cântă balada îl vedem pe vândut pe Domnul nostru Iisus Christos. Cei care mi-au
Domnul Ţării Constantin Brâncoveanu ştergându-şi din când hotărât moartea sunt ca Ana şi Caiafa, care l-au dat pe Christos morţii, iar schingiuitorii care ne-au sfărâmat trupurile şi
în când câte o lacrimă)
gâdele sunt asemenea celor ce l-au urcat pe Hristos Christos
RAPSODUL POPULAR:
pe cruce şi i-au bătut piroanele în trup. Şi dacă Domnul Nos"De-am fost bun, rău la domnie
tru Iisus Christos este modelul şi calea ce ne-a deschis-o şi
Dumnezeu singur o ştie.
El i-a iertat pe toţi cei care l-au scuipat şi l-au batjocorit şi
De-am fost mare pe pământ
chinuit şi i-au frânt trupul pe cruce, eu de ce să nu-i iert pe
Cat-acum de vezi ce sunt !"
vânzătorii şi pe cei care mi-au luat viaţa, mie şi coconilor mei
? Au oare nu este o cinste, o fericire şi un dar de la Domnu a
"Constantine Brâncovene,
fi pus să mergi chiar pe urmele lui Christos?
Nu-mi grăi vorbe viclene,
PROFESORUL: (din sală. E un bărbat în sutană, cu barba
De ţi-e milă de copii
cănită)
Măria ta, şi dragi români care participăm la acest
Si de vrei ca să mai fii
Mare
Praznic
al Maicii Domnului şi al Sfinţiei sale, Marele
Lasă legea creştinească
Martir creştin Domnul Ţării Constantin Brîncoveanu. Ca
Si te dă-n legea turcească !
preot care ţin această predică şi ca profesor de istorie stau
aplecat de ani de zile asupra istoriei poporului daco-român.
Facă Dumnezeu ce-o vrea,
Asupra biografiei Domnitorilor români, deci şi asupra vieţii
Chiar pe toţi de ne-aţi tăia
Domnului Constantin Brâncoveanu…În aprilie 1714, trădat
Nu mă las de legea mea !
fiind, Domnul este surprins şi mazilit în palatul său. Este luat
Facă Dumnezeu ce-o vrea,
Monumentul lui C Brâncoveanu cu întreaga familie şi închis în închisoarea Edicule, din
Chiar pe toţi de ne-aţi tăia
C Mihăilescu şi Copetti
Stambul…Chinurile şi suferinţa prin care a trecut Măria sa,
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Domnul Constantin Brâncoveanu, au fost imense. Iată cum
descrie o sursă istorică acele momente cumplite pe care le-a
trăit Sfinţia sa, şi pe care le-a văzut cu ochii săi: (citeşte. Nu
departe auzim gemete, urlete de durere şi jelete înălţându-se
la cer) „Ianache Văcărescu, ginerele şi sfetnicul principal al
Domnitorului, a fost decapitat primul. Au urmat fiii cei mari.
Înspăimântat, Matei, mezinul, a fost gata să renunţe la
creştinism: "Dă-mi voie să-mi trăiesc tinereţea. Mai bine
vreau să fiu mahomedan decât să mor nevinovat”.
Brâncoveanu s-a împotrivit, iar călăul i-a retezat şi capul
copilului. Constantin Brâncoveanu însuşi a îngenuncheat ultimul în faţa gâdelui. Capetele celor şase au fost plimbate pe
străzile Istanbulului în vârfuri de suliţe, iar trupurile, aruncate
în mare. Doamna Maria a aflat vestea în închisoare. Cu ajutorul Patriarhiei Constantinopolului a început pescuitul cadavrelor, care şi-au găsit odihna veşnică în insula Halki, într-o
veche mânăstire grecească ridicată de împăratul Ioan al VIIIlea Paleologul.”
SCRIITORUL: (se închină îngrozit) Doamne
Dumnezeule, câtă suferinţă şi câtă tărie din partea unei fiinţe
pământeşti!
PROFESORUL: Iar Gheorghe Şincai, preaiubiţi creştini
care aţi venit la acest Mare Praznic, mai aproape de acel moment îngrozitor al jertfei celor şase martiri ce au devenit în
Împărăţia cerească Sfinţii mucenici Brâncoveni, descrie astfel
desfăşurarea acelui moment ce seamănă cu răstignirea
Domnului nostru Iisus Christos pe Cruce. „Odată cu Brâncovanul au pierit cei patru feciori ai lui, cărora el le-a grăit astfel
în ora morţii: „Iată, toate avuţiile şi orice am avut, am pierdut
! Să nu ne pierdem încai sufletele...Staţi tare şi bărbăteşte,
dragii mei ! să nu băgaţi seamă de moarte. Priviţi la Hristos,
mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte
de ocară a murit. Credeţi tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi,
nici vă clătiţi din credinţa voastră pentru viaţa şi lumea
aceasta...”. Acestea zicând el, porunci împăratul de le tăiară
capetele, întâi ale feciorilor, începând de la cel mai tânăr, şi
mai pe urmă a tăiat capul lui Constantin Brâncovanu, şi
aruncară trupurile în mare. Şi creştinii, după aceea, aflândule, le-au astrucat la Patriarhie.”-Gheorghe Şincai- „Cronica
românilor şi a mai multor neamuri”.
Mărturisesc că descrierea lui Gheorghe Şincai făcută întro frumoasă limbă veche m-a impresionat până la lacrimi,
Măria ta.
SCRIITORUL: (îşi face cruce. Domnitorului) Domnul să
vă binecuvânteze şi să vă umple de iubirea Lui, Mărite
Doamne, pe Sfinţia ta pe coconi şi pe ginere Domnie tale,
sfetnicul credincios Ianache Văcărescu. Cred că aceasta este
una dintre cele mai mari şi mai impresionant jertfe din istoria
omenirii. Ea se apropie mult de suferinţa, de chinurile îndurate pe cruce de Domnul nostru Iisus Christos, fiind la fel
de impresionantă, de zguduitoare ca însăşi urcarea şi zdrobirea Domnului nostru pe cruce de călăii lui…
PROFESORUL : Aceeaşi este şi părerea mea, iubiţi
credincioşi. Acest moment al jertfirii Domnitorului
Constantin Brâncoveanu este unul dintre cele mai impresionante momente din istoria omenirii. Din istoria jertfelor
omeneşti !

SCRIITORUL: Şi acum unde sunt toţi aceştia călăi, Măria
ta ?
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU: (oftează) Eu i-am
iertat demult, dragul meu, căci de nu i-aş fi putut ierta nu aş
mai fi sfânt, în al şaptelea cer. Or eu mi-am dat viaţa pentru
Iisus Christos Domnul, şi pentru credinţa ortodoxă cea
dreaptă, singura adevărată. Cum era să nu-l urmez pre Domnul…(mică pauză) Însă Domnul nu i-a iertat pe cei care mau vândut şi acum zac în cazanele cu smoală ale iadului.
SCRIITORUL: Iar faptul că v-aţi născut în această lume
trecătoare în ziua de Sfânta Maria şi apoi v-aţi înălţat la cer
tot în ziua Maicii Domnului, este semnul, mesajul pe care
Tatăl ceresc vi l-a trimis dumneavoastră şi Bisericii încă din
tipul vieţii, Măria ta. Şi pe care ni l-a trimis şi nouă,
românilor pământeni, că Sfinţia voastră aţi fost trimis încă de
la început cu o misiune pe pământ. Aşa să fie, Măria ta?
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU: Aşa este precum
zici…În aceeaşi zi s-au născut şi au trecut la Domnul, alţi
doi Mari sfinţi…Este vorba despre Mare Poet şi Gânditor
politic Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie şi trecut la
Domnul tot într-o zi de 15, dar în iunie, când s-a încheiat
pătimirea jertfei lui. Al doilea Mare Sfânt care s-a născut şi a
trecut la Domnul în aceiaşi zi a fost sfântul Arsenie Boca…
(mică pauză) Deci acest fapt, că Domnia mea, şi Sfinţia sa
marele spirit, Mihai Eminescu şi Sfinţia sa, părintele Arsenie
Boca, s-au născut şi s-au înălţat la Domnul în aceiaşi zi este
Semn mare de la Tatăl ceresc. Este un Mesaj al Tatălui ceresc
către poporul român şi înseamnă că acel om s-a întrupat
trimis din cealălaltă dimensiune de Domnul cu o misiune..
SCRIITORUL :
Măria ta, Sfinte Constantin
Brâncoveanu, aţi presimţit, domnia voastră încă din timpul
vieţii lucrul acesta, că aţi fost menit de la început pentru
Marea Jertfă a acestui neam?
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU: Nu numai că l-am
presimţit, dragul meu, dar am ştiut încă din timpul vieţii,
având credinţă vie în Dumnezeu, că jertfa este cea mai înaltă
formă de realizare a fiinţei umane în existenţa acesta
trecătoare pe pământ…Că adevărata existenţă a omului nu
este aceasta de pre pământ, unde suntem trimişi pentru a
evolua spiritual, ci cea care începe după ce plecăm din
existenţa aceasta trecătoare şi ne naştem în Împărăţia
cerească, unde existenţa spiritului este eternă…(departe
auzim buciumele anunţând primejdia care se apropie, apoi
ţipetele unor pescăruşi şi trilurile unei privighetori)
SCRIITORUL: Să înţeleg, Măria Ta, că de asta aţi acceptat Sfinţia Voastră jertfa Domniei tale şi a coconilor, ştiind că
existenţa pe pământ este trecătoare şi nu înseamnă nimic? Şi
că o dată împlinită jertfa, Sfinţia Voastră şi coconii Domniei
Voastre, veţi merge în Împărăţia cerului ca Sfinţi ? Şi de aceea
aţi putut Sfinţia voastră să fiţi atât de tare în momentele acelea cumplite, când sub ochii Domniei voastre coconii erau
decapitaţi ? Căci numai un om cu o tărie de caracter şi cu o
tărie sufletească ce nu s-a mai pomenit, cu ştiinţa că prin
Jertfă ajungem Sfinţi în Împărăţia cerească, şi cu o tărie a
minţii şi a sufletului nemaivăzută poate să accepte ca fiii săi
să fie jertfiţi sub ochii lui, ştiind apoi că după fiii lui urmează
să i se taie şi lui capul…?

(continuare în Cultura vâlceană, nr.103)
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ADEVĂRURILE LUI KARL MARX
DESPRE ROMÂNI
Gheorghe DUMITRAŞCU

D

upă evenimentele din decembrie
1989, odată cu procesul delirant al
denigrării şi distrugerilor a ceea ce s-a creat
şi construit, cu sudoare şi umilinţă, de către
poporul nostru în anii totalitarismului socialist, a existat un val de respingere în
bloc, fără discernământ, a multor opere valoroase şi implicit a autorilor lor, pe motive
că acestea ar îndulci nostalgia oamenilor
faţă de acele vremuri de „tristă amintire”, fiind trecute la index,
socotite periculoase*.
Tot aşa s-a întâmplat şi cu opera lui Karl Marx. Numai că,
în lumea europeană, unde astăzi capitalismul traversează o
criză profundă, se manifestă, tot mai vizibil, tendinţa de a-l
(re)descoperi pe Karl Marx1 printr-o recrudescenţă în cercetarea şi analiza operei gânditorului socialist, concomitent cu o
tendinţă de vulgarizare a lucrărilor acestuia. Se remarcă o „reabilitare” a lui Karl Marx printr-o prezentare realistă şi promovare a vieţii şi operei sale2.
Nu întâmplător, în actulaitatea culturală europeană, sunt
prezente dezbaterile asupra gândirii marxiste având legătură
directă cu actulitatea politică şi economică, plină de surprize,
prin care trece lumea capitalistă. Discuţiile pe această temă au
loc nu numai în spaţiul academic ci şi în spaţiul informal
(mass-media) şi vizează necesitatea restituirii pozitive a operei
lui Marx.
Această mişcare cuprinde o cercetare extinsă în toate domeniile socio-economice şi politice, dar şi efectele acestora în
cultura şi istoria popoarelor studiate de Marx. Pentru noi, românii, această mişcare este importantă pentru că Marx ne-a
oferit, prin scrierile sale, o lecţie de istorie românească.
În urmă cu o jumătate de secol, în decembrie 1964, apărea

în câmpul editorial românesc, sub egida Academiei Republicii
Populare Române, un volum, care a produs un adevărat şoc în
lumea intelectuală de atunci şi nu numai, intitulat „Karl Marxînsemnări despre români”. Apariţia discretă a volumului în librării, într-un tiraj de 20.500 exemplare legate, era un semn
vizibil că, începuse, într-un moment conjunctural – se împlineau 20 de ani de la actul istoric de la 23 august 1944 – procesul de desprindere a conducerii ţării noastre de atunci de sub
tutela sovietică. Prin tipărirea unor însemnări şi manuscrise inedite ale lui Karl Marx despre istoria noastră se oferea românilor, pentru prima dată, o lecţie adevărată de istorie a propriului
popor, o lecţie plină de adevăruri, ce le fusese interzisă românilor cu brutalitate din acel an fatidic al „eliberării”. Era prima
dovadă că marxismul, cu care au fost îndoctrinaţi românii de
către sovietici, fusese deformat, bolşevizat, transpus cu tenacitate în existenţa popoarelor „ocupate” ca o dictatură stalinistă
feroce şi condamnabilă.
Pentru problema românească, în „însemnările” sale, Marx
a cules informaţii din diferite publicaţii contemporane, atât din
cărţi, cât şi din presă. Izvorul principal, de care s-a folosit, a
fost însă cartea lui Elias Regnault, „Historie politique et sociale
des Pricipautes Danubiennes”, publicată la Paris în timpul răboiului Crimeii, care este o prelucrare a unor scrieri româneşti
apărute la mijlocul veacului XIX, datorate mai ales lui Nicolae
Bălcescu, Ion Ghica şi Eliade Rădulescu3.
Din numeroasele materiale studiate, Marx reţine datele care
îi puteau servi ca material documentar sau referinţe pentru tezele sale despre politica de expansiune şi cotropire a marilor
puteri, în special despre politica externă a ţarsimului şi rolul
său contrarevoluţionar, precum şi date referitoare la drepturile
Principatelor în raporturile lor cu Turcia şi Rusia ţaristă, formele de exploatare a ţărănimii în condiţiile regimului feudal
românesc, mişcările revoluţionare din Principate, din anii
1821, 1848 şi din Transilvania (1848-1849). Un spaţiu larg în
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însemnările sale îl acordă rolului progresist al mişcării culturale din Principate şi Transilvania, descrierii asupririi populaţiei
din Ardeal de către magnaţii maghiari, precum şi diferitelor
evenimente petrecute pe teritoriul locuit de români în perioada
1849-1856.
Revenind la aprecierile făcute de Marx cu privire la anumite
secvenţe din istoria românilor, constatăm o anume simpatie faţă
de poporul nostru, care, de-a lungul istoriei sale, a ştiut să lupte
cu perseverenţă pentru a-şi apăra suveranitatea şi independenţa
ţării de atacurile marilor imperii – otoman, ţarist şi habsburgic.
În urma confruntărilor lui Mircea cel Bătrân cu turcii, Marx
precizează că „în 1398 valahii au încheiat un tratat cu Baiazid”
– numit „capitulaţie” – prin care Ţara Românească se obliga
să plătească anual un tribut turcilor, în schimb „ţara continuă
să se guverneze după propriile ei legi” şi că domnul Ţării
Româneşti „va avea libertate deplină în politica internă şi externă” în care va hotărâ „cum va crede de cuviinţă”. Marx subliniază că în acest tratat se prevedea respectarea „cultului
creştin” iar „toţi românii care vor intra pe teritoriul Imperiului
nostru (Otoman), pentru afacerile lor, vor fi scutiţi de orice dări
şi nimeni nu-i va putea supăra pentru modul lor de a se îmbrăca”. Marx reţine şi scoate în evidenţă că Moldova „nu s-a
închinat puterii turceşti decât după aproape un secol de la semnarea tratatului cu Ţara Românească; în 1513 „ea recunoaşte
suveranitatea Porţii în condiţii nu mai puţin favorabile”. Mai
departe Marx afirmă că „aceste vechi tratate constituiau baza
relaţiilor dintre Principate şi Poartă şi au fost confirmate de sultanii următori şi recunoscute ca fiind valide şi în vigoare de
către guvernul rus, de Poartă şi de locuitorii Principatelor”4.
Pe parcursul anilor, Poarta nu a respectat aceste capitulaţii
în relaţiile cu ţările române, iar Marx trage concluzia că, aceste
capitulaţii călcate de Turcia dădeau Principatelor dreptul de a
deveni suverane, libere de orice obligaţie faţă de Turcia. Contestând legitimitatea pretenţiilor turceşti asupra Principatelor,
Marx aducea un sprijin de mare valoare în lupta pentru independenţă a poporului nostru.
După o analiză atentă a împrejurărilor externe care au condus la instaurarea domniilor fanariote în Principatele Române,
Marx notează: „Cârmuirea fanarioţilor a fost totdeauna dezastruoasă Principatelor. Darurile prin care domnul dobândea ridicarea în scaun trebuiau acoperite prin taxe stoarse de la
supuşii săi” iar Divanul „în vremea aceea de corupţie şi decădere”, pentru uşurarea suferinţelor mulţimii, se arăta totdeauna
dispus pentru o schimbare de domnie5.
Marx sesizează, de asemenea, că Rusia era interesată să speculeze unele slăbiciuni ale controlului turcesc în Principate, iar
succesiunea rapidă a domnitorilor care a „agravat răul”, „a
făcut ca Rusia, sub pretext de a curma acest abuz, să intervină
în afacerile interne ale Moldovei şi Ţării Româneşti”.
În cel mai amplu manuscris (înregistrat cu B 85), Marx vorbeşte cu admiraţie despre curajul domnului Moldovei, Grigore
Ghica, care protestează împotriva cedării Bucovinei de către
turci, în mod abuziv, către Austria, în anul 1775. Curajul şi patriotismul domnitorului Grigore Ghica au dus la uciderea acestuia, fiind înjunghiat. Marx notează despre acest asasinat: „şi-i
trimite capul îmbălsămat la Constantinopol, acolo e înfipt întrun cui pe zidurile Seraiului (1777) pentru că a protestat împotriva cedării Bucovinei în favoarea Austriei”6.
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Şi de data aceasta Marx a invocat, în scrierile sale, „capitulaţiile” pentru a sprijini dreptul poporului român la independenţă. Combătând convenţia turco-austriacă, din 14 iunie 1854,
prin care Turcia recunoaşte pretenţiile Austriei de a ocupa Principatele, Marx declară că „prin această convenţie turcii au săvârşit, ca şi ruşii odinioară, o încălcare flagrantă a drepturilor
poporului român” care se bazează pe capitulaţiile din 1393,
1460 şi 1513. Totodată, el susţine că aceste capitulaţii (tratate)
„continuă să fie şi azi în vigoare, întrucât n-au fost anulate prin
niciun fel de tratat ulterior”, că „Principatele dunărene sunt
două state suverane sub suzeranitatea Porţii, căreia îi plătesc
tribut cu condiţia ca Poarta să le apere de toţi duşmanii din
afară, oricare ar fi ei, şi totodată să nu se amestece în treburile
lor interne7. Venind în sprijinul românilor Marx susţine că turcii, nerespectând aceste capitulaţii, prin încheierea convenţiei
cu Austria, şi-au pierdut dreptul de suzeranitate asupra Principatelor. Astfel, el susţinea o teză care corespundea perfect intereselor vitale ale poporului român, cu privire la acele
„capitulaţii”, care i-au dat o autoritate pe plan internaţional.
Dacă până spre sfârşitul secolului al XVIII-lea doar turcii
şi habsburgii dominau Principatele româneşti, odată cu ocuparea Crimeii de către ruşi, în 1787, vecinătatea rusă devine un
pericol pentru români. Despre pacea de la Şiştov din 1871 Karl
Marx notează: „Abia au plecat austriecii din Ţara Românească
şi ruşii, sub Suvorov, au intrat. Ţara este dată pradă focului şi
jafului de către aceştia”8.
Începând din timpul ţarului Rusiei Petru cel Mare, poporul
român a cunoscut blestemul unei vecinătăţi care avea să se reverse peste el cu consecinţe tragice. Ca stat, Rusia nu a ajuns
în imediata vecinătate a Moldovei decât după Tratatul de pace
încheiat în decembrie 1791 la Iaşi, prin care se confirma pacea
de la Kuciuc Kainargi şi se recunoştea ocuparea Crimeii de
către Rusia9. Aşadar, începând din anul 1792 am avut vecin pe
Nistru imperiul Rusiei, spre marea nostră neşansă de a evolua
ulterior paşnic şi liniştit.
Despre războiul ruso-turc din anii 1828-1829, Marx, în
urma unei analize temeinice a cauzei războiului relatează: „Pretextul ruşilor pentru a face război este că turcii oprimă pe sârbi,
pe români, pe moldoveni, iar ţarul era apărătorul oprimaţilor”.
La 7 mai 1828, 150.000 de ruşi ocupă Moldo-Vlahia pentru că
„Rusia se înduioşase de nenorocirile acestei ţări”, iar cu acest
prilej, scria Marx, „niciodată n-a avut loc o mai înspăimântătoare distrugere de vieţi. Un jaf enorm, hoţii de ale ofiţerilor,
barbaria soldatului rus etc.”1. Mai departe, el îşi arată compasiunea faţă de români, neputincioşi în faţa „cumplitei ocupaţii”
şi a marilor distrugeri provocate de „ocrotitori”. „Au avut loc
excese groaznice. Contribuţii de tot felul, în produse, furaje,
vite, corvezi, hoţii, omoruri etc. Bărbaţi şi femei au fost înhămaţi la care cu vizitii cazaci care nu-şi cruţau nici bâta, nici
vârful lăncii lor. Peste 30.000 de români fură smulşi de la
munca câmpului pentru a servi ca animale de muncă”1.
Consecinţele ocupaţiei au fost dezastruoase, moral, fizic şi
material pentru români atât când jaful şi haosul au dominat,
până în anul 1835, deci, încă şase ani după terminarea războiului şi pacea de la Adrianopol (1929), timp în care ruşii, ca învingători, au dispus cum au dorit de Principatele Române.
Aroganţa şi cinismul de mare putere au mers atât de departe,
în dorinţa de cotropire şi extindere a imperiului ţarist, încât

„Orllof, în numele ţarului, propunea sultanului să cumpere cele
două provincii, oferindu-i 36.000.000 fr1. Referitor la acest aspect Marx subliniază că a fost unul dintre cele mai nefaste momente din istoria românilor sub dominaţia „curţii otomane” şi
a „curţii protectoare”, iar Principatele Române ajunseseră o
adevărată marfă de târg pentru care se negocia cu sume derizorii.
Interesant este că Marx, printr-o profundă analiză a modului
cum evoluau ţările din Estul Europei, în special cele care se
aflau sub dominaţia celor trei imperii ale vremii, reuşeşte să
contureze, cu un realism izbitor de clar, situaţia internă a Principatelor Române, cu nelipsitele discrepanţe sociale şi anacronismul politicii marilor boieri care, în dorinţa de a-şi menţine
poziţia lor în Divan sau în alte posturi administrative, dovedeau
o „linguşire” şi un „servilism” condamnabil faţă de „protectoratul ocupant Rusia”. „În palatele nobililor sau boierilor români
– scrie Karl Marx în manuscrisul B 63 – luxul oriental se îmbină cu rafinamentul occidental. Dar masa poporului e cufundată în mizerie abjectă... Drumuri nu există aproape deloc.
Şleaurile bătute, pe care, boierul, gonit de căldura vremii, e tras
de 6 sau 8 cai destul de repede, iarna sunt impracticabile”.
Marx, mai departe, sugerează şi cauza care a condus ca „Aceste
provincii să se veştejească la umbra protecţiei ruse”: „vechile
legi ale Principatelor, în multe privinţe sunt imperfecte; o mare
parte a populaţiei rămâne într-o stare de şerbie absolută; boierul, în procesele cu un străin (şerb, supus etc.), e mai presus de
lege; tribunalele sunt deschise unei corupţii pe scară mare...”.
„O parte influentă, deşi moderată, a nobilimii, dorea de
mult să îndrepte aceste rele”1. Influenţa predominantă a Rusiei,
pe de altă parte, a lucrat intens pentru a zădărnici aceste planuri.
„A fi suspectat de a nutri sentimente patriotice – scrie Marx –
era egal cu a fi exclus din funcţiile publice. Servilismul faţă de
interesele Rusiei era un titlu de promovare... De la domn şi
până la cel mai modest funcţionar, toţi ştiau că slujba lor era la
bunul plac al consulului rus...”1.
Mai târziu, după zece ani (1792), Rusia obţine printr-un „vicleşug”, un „hatişerif de la sultan” prin care avea libertatea de
a se amesteca nestingherit în treburile Principatelor Române.
Prin această stipulaţie amestecul lor vine întotdeauna cu agresiunea armatei pricinuind românilor „jefuiri” fără seamăn. Cu
toate acestea, în urma unui nou conflict între Rusia şi Poartă,
la începutul secolului al XIX-lea, „românii... puseră mâna
spontan pe arme, goniră pe turci din Bucureşti şi ieşiră apoi în
întâmpinarea ruşilor, voioşi şi plini de entuziasm”. Mai departe
Marx menţionează: „Soţiile boierilor din Bucureşti dădură
exemplu de multă dispoziţie şi-şi sărbătoriră vitejii lor în petreceri, la care domnea mai multă veselie decât reţinere”1. În
aceeşi vreme, în timp ce românii manifestau atâta recunoştinţă
oarbă, ţarul Alexandru, la întâlnirea cu Napoleon la Tilsit, reclama teritoriul românilor. Folosind aceleaşi fraude documentare şi profitând de relaţiile apropiate dintre cei doi conducători,
ţarul Alexandru se grăbeşte să-i ceară lui Napoleon anexarea
Principatelor. „Napoleon îşi dă consimţământul la anexarea
celor două Principate”, notează Karl Marx. Relaţiile dintre cele
două mari puteri – Franţa şi Rusia – se deteriorează sfârşind
printr-un război în care francezii au pierdut, după care, spre norocul românilor, anexarea celor două Principate nu s-a efectuat,
iar Karl Marx precizează că „Turcia nu putea ceda ceva ce
nu-i aparţinea, pentru că Poarta Otomană n-a fost niciodată su17

verană asupra ţărilor române” iar Rusia nu avea niciun drept
să ia ce nu-i aparţinea”1.
În urma înfrângerii francezilor, Napoleon a fost exilat, iar
ţarul Alexandru avea cuvântul hotărâtor la Congresul de la
Viena (1815), la care Marx adaugă: „Tratatul din 28 mai 1812.
Poarta renunţă la Basarabia... iar ruşii s-au arătat aşa cum sunt...
jaful şi ocuparea Basarabiei au spulberat toate iluziile” şi „Ţăranul care suferise cel mai mult de pe urma ocupaţiei n-avea
pentru muscal (moscovit) decât cuvinte de ură”1.
Din cuprinsul manuscrisului reiese că Marx era bine informat din surse temeinice scrise de Nicolae Bălcescu, Ion Ghica,
Eliade Rădulescu, A. Papiu Ilarian, J. A. Vaillant, A. G. Golescu şi alţi revoluţionari români aflaţi în exil după revoluţia
de la 1848, iar lucrarea lui Elias Regnault, care cuprinde chintesenţa materialelor celor amintiţi şi alte informaţii din presă,
a fost folosită de Marx în articolele sale politice şi în cea mai
de seamă operă a sa CAPITALUL.
Prin conţinutul cărţii „Karl Marx – însemnări despre români” se dezvăluia pentru prima dată pentru publicul românesc
politica expansionistă a imperiului ţarist şi implicit „răpirea
Basarabiei”. Karl Marx avea dreptate când denunţa panslavismul revoluţionar care era o simplă deghizare a panslavismului
moscovit de mai târziu.
Îndrăzneala istoricilor români, academicianul Andrei Oţetea
şi prof univ. dr. G. Zane, de a publica un „adevăr istoric”, în
anul 1964, evident, cu consimţământul tacit al conducerii ţării
de atunci, a deranjat pe prietenii noştri de la răăsărit, iar cartea
a fost scoasă (formal) din circuitul public, ea continuând să circule şi să fie citită prin biblioteci, în universităţi, în şcoli şi de
persoane fizice. Despre problema Basarabiei, istoricii vor avea
voie să scrie şi să vorbească în public, oficial, abia în anul
1972, dar şi atunci, cu anumite restricţii, fără detalii, iar în loc
de „răpiri teritoriale” se foloseau termeni mai evazivi ca „cedări” sau „cesiuni” teritoriale. Singura revistă de specialitate
„Anale de istorie”, a folosit în acelaşi an un cuvânt mai explicit
de „rapt teritorial”. Teama de a nu supăra vecinul care ne-a
făcut atâta rău în istorie, încă domina chiar şi secţia de propagandă a Partidului Comunist Român şi, de aici, o mare parte
dintre istorici şi intelectuali, iar presa noastră cotidiană şi culturală nu sufla o vorbă despre acest subiect.(Va urma)
*Notă: Din cuprinsul articolului textele care se află între
ghilimele aparţin lucrării lui Karl Marx, redate sub formă de
citate.
1
Dr. Mihaela Toader, Ireductibilul Marx, în Clipa, martie
2012, pag. 9 (Karl Marx - L’irréductibile. Le monde bolşévic.
Une vie, une oeuvre, nr. 10, decembrie 2011, 122 p.).
2
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IOAN ŞT. LAZĂR: „VALERIU ANANIA ICOANE DE ÎNCEPUT (eseu biografic)”
O CARTE CA UN PIEDESTAL DE STATUIE PENTRU ARHIM. BARTOLOMEU ANANIA
Emil DIACONESCU

I

oan Şt. Lazăr, om de cultură, profesor, dr., poet, etnolog,
eseist şi critic literar, este autorul unor importante opere
originale, rezultat al talentului şi al unui spirit dominat de o documentare ce ţine de sacrificiul intelectual. Între preocupările
sale se află şi îngrijirea unor volume ale lui Bartolomeu Valeriu
Anania, precum: „Du-te, vreme, vino, vreme” (2001); „Icoana
patriei vâlcene” (2002); volumul antologic „Un om pentru eternitate: Bartolomeu Valeriu Anania – antologie de eseuri, studii
şi articole” (2012).
În iniţierea proiectului „Bartolomeu Valeriu Anania sau
Grelele Cuvintelor”, autorul porneşte de la preocuparea de a
demonstra că „...între opera literară şi opera teologică a lui...
este o relaţie analogică aceleia dintre profan şi sacru, o adiacenţă” (pag. 11). Totul vine de la o admiraţie plină de recunoştinţă pentru clipele de întâlnire, mai ales în plan spiritual,
dându-i puterea să înţeleagă omul, scriitorul şi
teologul „... cu care mă simţeam afin”, stimulându-i ridicarea „... în plan cultural-spiritual,
pentru a-i putea fi în preajmă cu dragostea şi
smerenia cuvenite” (pag. 20), convins fiind de
marele câştig: „cunoscându-l pe el, mă cunosc
pe mine... „ (pag. 29).
Ioan Şt. Lazăr este convins de „... politropia
omului şi a operei sale (care) nu îngăduie cuprinderea lor cu uşurinţă de către unul şi acelaşi
cercetător” - Valeriu Anania , cu un „fel de a fi
în mai multe chipuri” (pag. 29), este autorul
contemporan exprimat deopotrivă ca „poet liric şi dramatic,
prozator, memorialist, eseist, publicist, teolog, tălmăcitor şi
hermeneut al Scripturilor, istoric al artei religioase, orator bisericesc”1.
Tentat la începutul demersului la „... contopirea biografiei
şi operei scriitorului teolog, într-o formulă psiho-critică...”, a
rămas la un plan precis: realizarea unei opere pentagonice, cuprinzând două volume dedicate biografiei, alte două destinate
operei beletristice şi celei teologice, urmându-le „un volum de
sinteză”.
Ambiţiosul proiect, sub genericul „Bartolomeu Valeriu
Anania” sau „Grelele Cuvintelor”, debutează cu primul volum
„Valeriu Anania-icoane de început (eseu biografic)”, Editura
Rotipo, Iaşi, 2013. Acest volum are o construcţie ingenioasă,
bazată pe o documentaţie neînchipuit de bogată. Pornind de la
cele două cărţi de memorialistică: „Rotonda plopilor aprinşi”
şi „Memorii”, Ioan Şt. Lazăr completează informaţiile scrise
cu propriile investigaţii, cercetări, dialoguri, ce-i aduc partea
de originalitate la izvoarele folosite. În locul discursului biografic, adesea tern, insuficient pentru ilustrarea personalităţii
şi complexităţii operei lui Valeriu Anania, autorul alege exer-
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ciţiul dialogului: „... numai aşezate în dialog mi s-a lămurit că
se pot concilia perspectivele diferite privind biografia, precum
şi diversitatea opiniilor despre operă” (pag. 39).
Dialogul, ca expresie de comunicare artistică şi filozofică,
vine din Antichitate, strălucind prin Platon (cel mai de seamă
discipol al lui Socrate şi cel care-i trasează portretul şi-i transmite opera). La Platon, dialogurile critice sau metafizice sunt
adesea ilustrate prin alegorii şi mituri, la Cicero, dialogul ia
forma conversaţiei literare. Pietro Bembo, umanist italian şi
cardinal catolic din sec. al XVI-lea, este autorul cărţii „Asolanii. Trei dialoguri despre iubire” (anul scrierii-1505); aici, trei
tineri, în prezenţa a trei doamne de la Curte, aduc în discuţie
trei variante ale iubirii...
La noi, Vasile Pârvan reînvie lumea antică prin dialog, cu
umbrele trecutului. În dialogul platonic privind originea dramei
antice, marele arheolog aduce în scenă eroi ale căror nume sunt
desprinse de pe stelele funerare, în urma săpăturilor de la Histria – cetatea ocrotită de Apollo. Frecvenţa DIALOGULUI din Antichitate până în vremurile
noastre ilustrează valoarea expresivă şi viabilitatea acestei foarte vechi forme a eseului.
Ioan Şt. Lazăr alege forma ficţională a dialogului – „... un flash cu noi şi cititorul acestor pagini – îmi şopti ego-ul meu” (pag. 21). Foloseşte
vocile pentru a păstra un echilibru între afectiv
şi obiectiv, fără a renunţa la „vibraţia afectivă”,
dizolvată totuşi într-o imagine polifonică. Prin
dialog se deschid căi de pătrundere voalată şi de
dezvăluire a personalităţii complexe a lui Valeriu
Anania. Să reţinem că volumul în discuţie priveşte destinul sinuos „expus primejdiilor vieţii din copilărie până la vârsta tinereţii creatoare”, mai ales între anii 1946-1965, cu perioada
închisorilor la
Jilava, Târgu-Jiu, Aiud – momente trăite
şi păstrate mai cu seamă în interioritatea sufletească a eroului.
Şi vine explicaţia autorului: „Căutăm în biografia dânsului (V.
A.) ca în cuvântul operei acea fire teandrică – şi, particular românească -... să o percepem ca pe un monument viu, mişcător
şi lucrativ în noi, aere perenius...” (pag. 184).
După o cuprinzătoare şi interesantă „pro domo”- „Stanţe de
proiect”- (pag. 9-44), Ioan Şt. Lazăr imaginează un dialog cu
sine şi cu cititorii despre naşterea şi impunerea nevoii unei cărţi
pe măsura eroului-Bartolomeu Valeriu Anania. În „Preliminarii”, dialogul continuă cu cei doi – Ioan şi Gherman (poate autorul şi ego-ul său), fixând „Memoriile”, acest Bildungsroman
ananian ca o adevărată „învăţătură despre viaţă, despre istorie,
despre omenie, despre destin...” (pag. 70).
Capitolele de rezistenţă conturează momentele importante
din viaţa lui Valeriu Anania: copilăria; elev la Seminarul Central şi „studenţia fragmentată”; mentorii formării sale în plan
spiritual şi literar.

Cartea porneşte cu imaginea scriitorului-teolog Valeriu
Anania, aşa cum i-a rămas autorului la prima întâlnire din
1984: „.îmbrăcat civil, cu un pulover gri-petrol peste care pusese un fel de redingotă, avea alura unui om elegant, modern,
dar mai ales liber, care părea să aibă multe de spus...” (pag.
15).
Ioan şi Gherman, „părinți-profesori, stră-strănepoți ai «călugărilor sciți» din veacul al VI-lea...”, vor porni în pelerinaj
„în peisajul carpatin”, urmând drumul vieţii şi operei... unei
personalităţi de excepţie din vremea noastră, Bartolomeu
Valeriu Anania” (pag. 44). O primă provocare este cea legată
de biografia celui care „s-a străduit să împace în fiinţa sa lumea
bisericii cu cea mireană”. A doua provocare „este legată de
opera artistică şi cea teologică reuşită de scriitorul Valeriu
Anania şi, respectiv, de monahul şi, ulterior, ierarhul
Bartolomeu Anania” (pag. 57). Condiţia duală şi provocările
vieţii lui Bartolomeu Anania sunt privite, prin referiri pertinente, şi la alte personalităţi de seamă cu similitudini şi diferenţe evidente, fiind vorba de Tudor Arghezi, Mircea Eliade,
Gala Galaction, Nicolae Steinhardt.
Cei doi eroi de dialog ai autorului se opresc la imaginea şi
istoria satului Glăvile (Vâlcea), locul naşterii şi copilăriei lui
Valeriu Anania. În universul acesta trăia „aievea cu personajele
poveştilor, legendelor specifice locului, dar şi cu realităţile şi
fiinţele concrete ale satului. Alături de rude şi de ceilalţi oameni
ai satului se disting părinţii. Mama Ana, fiică de preot, este figura luminoasă a copilăriei viitorului monah şi scriitor: „... plămada mea de scriitor s-a întâmplat la sânul maicii mele...” (pag.
98). Mama, o spune Valeriu Anania, „... o bogată şi duioasă vistiernică a folclorului oltenesc şi a credinţelor şi datinilor locului”, va fi fost „prima fiinţă care i-a dovedit puterea
cuvintelor de a exprima şi a nemuri o lume” (I. Şt Lazăr-pag.
186).
Tatăl, mai mereu „plecat de acasă la muncă”, deşi „bărbat
cu puţină învăţătură”, îşi dojenea copiii doar cu vorbele lui
Anton Pann din „Povestea vorbei”...
Mama Ana îl duce pe băiat la Seminarul Central din
Bucureşti-fiică de preot, vedea continuitatea în condiţie monahală prin fiul său. Aici, tânărul, aspirant spre preoţie, dar şi spre
alte idealuri creatoare, are profesori de seamă, unii influenţându-i opţiunile. Rolul important în devenirea lui culturală îl
au Anton Holban şi Petru Partenie de la Seminar, care l-au încurajat spre scris.
Adolescenţa spre maturitate (intervalul 1935-1941), numită
ulterior de Valeriu Anania „adolescenţa verzuie”, este mai ales
o oscilaţie între „frăţia de cruce” şi „Straja Ţării”, participarea
privind mai ales concursurile de creaţie... Un rol important în
anii lui de formaţie intelectuală îl joacă atmosfera culturală şi
spirituală de la „Gândirea” şi personalitatea lui Nichifor
Crainic, poetul care şi conducea revista-aici îşi va publica primele sale poezii, în 1942.
„Uceniciile înalte” se referă la „sensurile majore ale întâlnirilor cu personalităţile lângă care s-a învrednicit să vieţuiască” (pag. 184) Valeriu Anania şi care i-au „străjuit” un destin
literar, păstrându-şi în acelaşi timp propria identitate. Sunt evocaţi: Tudor Arghezi, Gala Galaction, Anton Holban, Victor
Papilian, Lucian Blaga, Ion Luca, Marin Preda, Vasile Voiculescu.
Personajele, la început, Ioan şi Gherman, la care se adaugă

19

pe parcurs şi altele, se mişcă scenic, fiecare capitol pare a începe cu indicaţii regizorale. Se desprinde un cadru în mişcare,
fizic: eroii „vor pleca”, „vor merge”, „va sosi”; curgerea Oltului („zbuciumul de o viaţă al râului între munţi”) este şi ea un
simbol al drumului în viaţă parcurs de Valeriu Anania, de la
Glăvile, la oraş la Seminarul Central, anii de studenţie la Bucureşti, Sibiu, Cluj - cu amare întreruperi - apoi „Parada închisorilor” şi „Cărările pribegiei”- totul evocat în MEMORII.
Paralel, există şi spaţiul spiritual, al formării tânărului Valeriu Anania - drumurile în plan real, care refac peregrinul vieţii
tânărului, pare o simfonie a vieţii, potrivită pentru o existenţă
de excepţie, auditiv şi vizual, o UNDUIRE în DESTIN. Zbuciumului Oltului îi urmează stolurile de grauri care vântură
gândurile (eroilor), ecourile slujbei de dimineaţă de la Mănăstirea „Radu Vodă” de lângă Seminarul Central aduc discuţiile
în ton reţinut; la Patriarhie, paşii omeneşti ritmează cu trilurile
păsărilor - aici, Ioan şi Gherman, primiţi de Şerban, discută pe
fundalul muzicii în surdină din „Oedip” de George Enescu, în
timp ce, pe cerul înnorat, rândunelele desenează traiectorii
şterse instant. La Muzeul Literaturii, prin Ioan şi Gherman, Andrei şi Felicia, aici unde cărţile vorbesc, se întregeşte imaginea
vieţii de excepţie a lui Bartolomeu Valeriu Anania.
În ultimii ani, în biroul său de la Mănăstirea Nicula de lângă
Cluj, lucra zilnic, multe ore, pe fundalul muzicii lui Bach. În
pauze, asculta muzică, se plimba gânditor, părând câteodată
„ca o pasăre singuratică...”.
În dialog cu eroii săi, autorul caută răspunsuri şi la probleme mai delicate sau rămase în umbră, care nu apar cu claritate în „Memorii”, în alte scrieri sau în relatările celor ce l-au
cunoscut. Nu sunt multe mărturii despre anii de studenţie, despre timpul petrecut în închisorile comuniste, despre anii petrecuţi în America, nici referitoare la momentele întâlnirilor cu
Patriarhul Justinian.
Deşi volumul prim se opreşte oarecum la vârsta tinereţii lui
Bartolomeu Valeriu Anania, permanent în dialogul lui Ioan cu
Gherman (cei doi aflaţi mereu sub veghea autorului), se interferează momentele din copilărie şi adolescenţă cu ecoul întâmplărilor din întreaga viaţă – ei se completează sau doar
amintesc despre cele ce vor urma. Apar la interlocutori foarte
des expresii precum: „dă-mi voie, să explic”; „să revenim”;
„citez din nou”; „aş completa; „este interesantă legenda”; „anticipez să spun că”; „la vremea cuvenită vom face comparaţii
cu alţii”...
Citind cartea, printre rânduri Bartolomeu Valeriu Anania,
pare a relata întâmplările vieţii sale autorului, în acelaşi timp
şi nouă, cititorilor. Este o aşezare faţă în faţă erou – autor – cititor. „Eseul biografic” nu-şi dezvăluie uşor esenţa, simţi că
alături ar trebui să ai o bibliotecă: opera lui Valeriu Anania, bogatele referiri ale apropiaţilor, referirile criticii...
Peste întreg volumul pare să străjuiască figura de înţelept
într-ale vieţii şi veciniciei a Arhimandritului Bartolomeu Valeriu Anania, a cărui existenţă şi-a restrâns-o genial într-un aforism enunţat, în martie 2001, la împlinirea venerabilei vârste
de 80 de ani:
„Atunci când ajungi în fundul prăpastiei să nu disperi, iar
când ajungi în vârful muntelui să nu ameţeşti!”.
1

Ioan Şt. Lazăr, Bartolomeu Valeriu Anania sau Grelele Cuvintelor, vol. I, Editura ROTIPO, Iaşi, 2013, pag. 11.

SĂ NI-L REAMINTIM PE
DARIE, LA 40 DE ANI DE
LA DISPARIŢIE
S

Zaharia Stancu

e împlinesc în această toamnă patru decenii de la plecarea în lumea umbrelor a lui Zaharia Stancu, alias
Darie, creator al unei opere literare bogate, preşedinte al Uniunii Scriitorilor, iubit şi preţuit cu recunoştinţă de cei mai mulţi
colegi, dar şi, aşa cum se întîmplă adesea, contestat şi criticat.
Fiu de ţăran, născut în 1902, în satul Salcia de pe „lîngă îngusta şi săraca vale a Călmăţuiului”, aşezare cam la jumătatea
distanţei dintre Turnu Măgurele şi Roşiorii de Vede, Zaharia
Stancu a avut o copilărie tristă, scăldată în sărăcie şi marcată
dureros de infirmitatea lăsată de o paralizie infantilă. Copil
înzestrat cu o remarcabilă inteligenţă şi imaginaţie a învăţat de
la dascălul din şcoala primară să cunoască şi să iubească oamenii, pămîntul aspru, cerul cu norii şi toate stelele lui, ţara
natală cu toate tainele ei.
Defectul fizic, umilitor pentru bărbatul frumos şi puternic
care a fost, l-a împiedicat să devină preot sau ofiţer. Cu
îndrăzneală, porneşte atunci să se ia de piept cu viaţa.
Slugă pe la diferiţi negustori, vînzător de ziare în Bucureşti,
peregrin prin Balcani, slujbaş la Turnu Măgurele, Zaharia
Stancu va reuşi totuşi, prin inteligenţă şi muncă asiduă, să absolve cu aprecieri strălucite cursurile liceale şi universitare.
Lasă în urmă-i o creaţie bogată, alcătuită din poezii, romane, scrieri memorialistice, publicistică. Va fi
membru al Academiei şi Preşedinte al Uniunii
Scriitorilor, calitate în care s-a luptat cu
străşnicie pentru drepturile scriitorilor.
Opera lui de căpetenie, romanul „Desculţ”,
a fost tradusă în multe limbi ale lumii şi s-a bucurat de aprecieri alese din partea multor scriitori români şi străini: „...opera lui Z. Stancu
dobîndeşte semnificaţii ce depăşesc mult
graniţele României” (Manfred Mayrhofer, la decernarea premiului Herder).
Scriitorul
japonez
Atsushi
Nono
mărturiseşte că a învăţat limba română, special,
ca să poată traduce în japoneză romanul „Desculţ”; o muncă
grea „care mi-a dat o satisfacţie sufletească... putînd să pătrund
mai adînc în viziunea inedită, tragică şi profund umană...a
unuia dintre cei mai mari prozatori contemporani din literatura
universală”.
Anul acesta, la împlinirea a patru decenii de la moartea
părintelui lui Darie, îl readucem în amintirea iubitorilor de
literatură reînviind lumea uneia dintre cele mai bune creaţii ale
sale, romanul „Pădurea nebună”.
La o primă apreciere, am încadra romanul „Pădurea
nebună” în capitolul amplu al literaturii tîrgurilor de provincie,
al „locurilor unde nu s-a întîmplat nimic”, literatură ilustrată
de scrierile lui Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, BrătescuVoineşti, I. D. Bassarabescu, Victor Ion Popa. Dar dacă în operele acestor scriitori o umbră de compasiune învăluie
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plictisul şi monotonia vieţii, în romanul lui Z. Stancu
vom găsi o atitudine
ironică, chiar sarcastică, necruţătoare. După ani de
peregrinare, Darie
se întoarce la Ruşii
de Vede să urmeze
clasele liceale. Acum pătrunde în diferite medii de viaţă şi face
figură de „picaro”, căruia nu-i scapă niciuna dintre tainele lumii
din jur.
Titlul romanului nu e întîmplător: pe locurile pe care se construise un oraş lînced, clocotea în vechime o fabuloasă pădure
nebună, cutreierată de bouri de păcură şi de urşi roşcovani. Se
numea Deliorman, adică „pădurea nebună”. Ruşii de Vede erau
un tîrg prăpădit, cu prăvălii vechi, cu dughene coşcovite, cu
case înconjurate de curţi care duhneau puternic a gunoaie şi a
lături. Oamenii înşişi păreau creaţia acestor locuri. Unchiul
Tone, fratele cel mai mare al mamei, la care trage Darie, cu
speranţa de a găsi un adăpost, e un Hagi Tudose al secolului al
XX-lea. Nu-şi primeşte nepotul în casă, de teamă
să nu-i dea de mîncare şi un pat. Portretul lui e
conturat în tuşe caricaturale, groteşti. Îşi priveşte
cu duşmănie nepotul, nu-i adresează nicio vorbă
de bun venit şi cînd deschide gura nu-i scapă
decît ocări: „Ce e, mă, beteagule? Ai isprăvit de
colindat lumea?... Şontorogule! Terchea-berchea!
Nu cumva te-a picnit strechea şi-ai venit într-o
fugă de la Omida să-mi cazi mie pe cap?”.
Memorabil e episodul morţii unchiului Tone.
Rudele, lipsite de orice compasiune, se ceartă şi
îşi revendică drepturile pe care hapsînul lor unchi
li le uzurpase. La căpătîiul muribundului, mama
lui Darie se căinează: „Mi-ai mîncat boulenii, nene Tone! Teai bulguit la bănişorii mei! Acum spune-mi, nene Tone, cine
îmi dă mie banii îndărăt?”.
Apare în acest episod şi un alt personaj memorabil, care
străbate paginile mai multor cărţi ale autorului: vajnica bunică
de la Cîrlomanu, mama lui Tone şi a mamei lui Darie. Ca
niciodată pînă acum, ea are un cuvânt duios pentru fiul ei şi îi
mîngîie mîinile, pentru a doua oară în viaţă: „Pînă acum nu mai mîngîiat decît o singură dată, mamă...atunci cînd mă
bolnăvisem de vărsat... să tot fi avut zece ani...”, şopteşte muribundul. Nouă ani şi jumătate aveai, nu zece...Te-ai prostit de
tot.Te-a lăsat ţinerea de minte”, nu-l iartă mama. Şi totuşi,
moartea băiatului ei o umanizează. Deşi ea ştie că „nimeni nu
poate să fugă de moarte”, la ultima suflare a fiului, ea se face
ghem, suspină şi-l jeleşte: „Băiatul meu, copilul meu... Tone,

Tonişor...
Pe bună dreptate, Nicolae Manolescu îl socoteşte pe Z.
Stancu cel mai puţin sentimental dintre toţi memorialiştii
noştri. „Lirismul lui nu constă în poezia evocării, ci în precizia
detaliului şi într-un realism al senzaţiei”.
Patima de căpătuire a secătuit orice omenie din sufletele
mediocrilor provinciali. Dobrică Tunsu, prietenul din copilărie
al lui Darie, umblă elegant îmbrăcat „cu cravată în dungi la gît
şi pantofi galbeni cu şireturi”. Ajuns stăpîn, îşi ciomăgeşte
ucenicii şi îi pune să muncească pînă cad de istoveală.
Alt parvenit, Stănică Paleacu, avocat şi deputat, se laudă că
„are atîţia bani, încît îi vîntură cu lopata”. O imagine
întristătoare e cea a profesorului de limba română Turtulă. Pletos şi slinos, vai de capul lui, el îşi umileşte elevii: „După ce
am examinat un ciung o să examinăm acum şi un şchiop”.
Compunerea lui Darie îl uimeşte. Îl acuză de pezevenglîcuri şi
se năpusti cu un torent de invective asupra lui, „deşucheatule,
derbedeule, janghinotule, nota 2!”. În fond, profesorul era un
om onest, îşi făcuse datoria cetăţenească, luptînd la Mărăşeşti
şi fusese chiar decorat. Îl pune pe Darie să scrie o nouă
compoziţie. Îi apreciază talentul şi îşi recunoaşte greşeala. Îl
sfătuieşte totuşi să nu se facă scriitor, fiindcă „în ţara asta nare nimeni nevoie de scriitori”.
Tipologia tîrgului provincial e completată cu figuri de
învinşi ai vieţii, oameni morţi sufleteşte: Zoe, fosta dragoste a
lui Darie, s-a căsătorit cu un negustoraş mărginit şi brutal.
Filipache Arăpaş, ciungul, fost coleg de şcoală al lui Darie, se
macină într-o existenţă meschină.
În zugrăvirea tîrgului provincial, prin pana lui Z. Stancu,
sîntem departe de înţelegerea şi compasiunea din scrierile lui
Sadoveanu, Brătescu-Voineşti sau M. Sebastian. Atmosfera nu
e numai una a mediocrităţii, nu numai „locul unde nu s-a întîmplat nimic”, ci şi locul unor patimi meschine, al parvenirii
mediocre, al unei existenţe mizere. Autorul surprinde această
atmosferă balcanică în tonuri violente, sarcastice, cu un gust
pentru grotesc ce aminteşte de schiţa „Grand Hotel” a lui
Caragiale. G. Călinescu defineşte această latură a scrisului lui
Z. Stancu „un realism de pictor spaniol”.
Capitolul cel mai frumos al acestei scrieri e dragostea dintre
Darie şi tătăroaica Uruma. Roman în roman, povestea Urumei
este un vis încîntător, „un vis solar născut din temperamentul
scriitorului iubitor de lumină şi căldură, înrudit cu acela al lui
Macedonski din romanul «Thalassa»”(Sultana Craia).
Cadrul poveştii de dragoste este natura, dar nu o natură

edenică, ci una vastă, tulburătoare, aspră. E peisajul dobrogean,
cuprins între cer şi mare, din jurul satului Sorg. Spre deosebire
de romanul lui Macedonski, în care femeia e adusă de mare, în
romanul lui Z. Stancu marea aduce bărbatul: „Ştii Lenk (numele personajului istoric Timur Lenk dat de Uruma lui Darie),
eu am crezut că te-a adus marea pe valurile ei cu creste de
spumă... anume pentru mine”. Iubirea lui Lenk şi a Urumei are
drept cadru tabloul poematic al satului Sorg: „Zări goale
înainte. Zări goale în urmă. Zări goale în dreapta. În stînga –
marea albastră – verzuie... marea care nu-şi găsea niciodată
odihna”.
Portretul fetei e vag: ochii verzi, faţa rotundă, pielea
gălbuie, trupul subţire. Enigma fiinţei ei îi înrobeşte sufletul
lui Darie, dar nu-i inspiră tandreţe. Uruma nu e iubita
adolescentină, ci o tînără femeie cuprinsă de flacăra devastatoare a iubirii, descendentă a neamului tătărăsc al lui Daud
Muhamed. Ea îl provoacă pe Darie la o goană nebună pe cai.
În noaptea dobrogeană de aur coclit şi de argint topit, faţa
Urumei parcă era mai galbenă, iar în ochii ei piezişi sclipeau
şi se încrucişau fulgere. În imaginaţia lui, Darie o vede ridicînd
în aer un hanger de oţel albastru, întorcîndu-se şi tăindu-i capul.
Pierdut sub un cer nemărginit, Darie-Lenk se închipuie şi
el un personaj legendar, un centaur luntraş în cine ştie ce parte
a pămîntului, cu iluzia „unor amintiri din vieţile necunoscute
mie ale miilor şi miilor de înaintaşi din care mă trăgeam”.
Criticul literar Sultana Craia vede în aceste trăiri ale lui Darie
–Lenk „o manifestare a erotismului oniric ce apăruse şi la Ion
Pillat în perioada interbelică”.
Naraţiunea romanului e alcătuită dintr-o scurgere rapidă a
întîmplărilor, episoade lungi evocînd etape importante din viaţa
eroului, după care se trece la altele. Eroul e într-o permanentă
pregătire a plecării. Aşa se întîmplă şi în episodul dragostei cu
Uruma. S-ar fi părut că un sentiment aşa de puternic va rezista
chemării depărtărilor... Şi totuşi, într-o bună zi, eroul părăseşte
satul şi pe Uruma şi ia trenul spre Bucureşti. E un dor de ducă
dublat de speranţa într-un mîine mai bun.
Scriere complexă, roman sacral dar şi roman de dragoste,
„Pădurea nebună” s-a bucurat chiar de la apariţie de frumoase
aprecieri din partea criticilor literari. Menţionăm aici doar vorbele lui Paul Georgescu: „«Pădurea nebună» impune prin densitate epică, dramatismul faptelor, concentrarea principalelor
episoade, lirismul amărui şi aspru”.

Carmen FARCAŞ

1962, N. Ceauşescu, Z. Stancu,Gh. Gheorghiu Dej
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„BIJUTERII
DE FAMILIE”

1932, Christopher Hall, Nicolae I. Popa,
la o ceaşcă de ţuică.

Nicolae POPA

R

ăspund bucuros şi
deosebit de onorat
invitaţiei de a-mi puncta
câteva secvenţe de viaţă în
prestigioasa dumneavoastră
revistă.
Cel care vă va vorbi despre sine, împrumutând un
titlu al unui celebru roman,
s-a născut la 1 septembrie 1939 în Govora-sat,
judeţul Vâlcea, fiul lui Nicolae I.Popa (picher)
şi al Gheorghiţei Popa (moaşă). Părinţii mei au
fost cununaţi de omul plin de har, intelectualul de referinţă
al judeţului, preotul comunei Govora, Sfinţia Sa Gheorghe
Petre, care a slujit peste 70 de ani fără odihnă biserica şi cultura din judeţ, cel care a scris atâtea cărţi cu reverberaţii în
ţară şi peste graniţă şi care a plecat la cele veşnice în urmă
cu puţină vreme, la res-pectabila vârstă de 102 ani. Împreună
cu soţia sa, învăţătoarea Elisabeta Petre, ne-au fost naşi de
botez pentru mine şi surorile mele, Elena şi Elisabeta. După
dispariţia prematură a tatălui meu, pot spune că naşul mi-a
fost cu adevărat părinte spiritual.
Anii copilăriei mi-au fost marcaţi, de asemenea, de bucuria de a-1 întâlni pe părintele protoiereu Leu Diomid Leviţchi,
tatăl cunoscutului profesor universitar Leon Leviţchi, fost şef
al catedrei de limbă engleză la Universitatea din Bucureşti.
Familia Leviţchi s-a refugiat din Basarabia în urma ultimatului dat de Stalin şi a sosit în România cu un docar, la care
trăgea iapa Milca. Istoviţi, au poposit în comuna Bogdăneşti,
judeţul Vâlcea, unde noi ne găseam şi au fost primiţi în casă
de către mama, rămânând la noi luni bune. Cărturar
desăvârşit, părintele Leu (aşa îi spuneam) mi-a îndrumat
primii paşi în şcoală. Apoi l-am reîntâlnit, după 1949, în
Rm.Vâlcea, pe Str.Matei Basarab (noi ne stabilisem pe strada
dr.Hacman), slujind la biserica Sf.Ion până după 1954, când
s-au mutat la Slănic Prahova, unde au locuit până la moarte.
În anul 1960, la terminarea facultăţii, i-am trimis părintelui
Leu o scrisoare în care îi relatam despre repartizarea mea în
învăţământul superior, la Facultatea de drept din Bucureşti.
Mi-a răspuns imediat. „Scrisoarea matale ne-a răscolit amintirile zilelor de pribegie în casa Dvs. din Bogdăneşti, când
voi copilaşii zburdalnici, cum eraţi, ne mai făceaţi ca să uităm
de zilele amare. Ne-a produs o nespus de mare bucurie ştirea
că ai rămas asistent la Universitate. Eu bănuiam aşa ceva încă
din anul trecut când, într-o revistă, am citit despre referatul
pe care l-ai făcut şi ai fost elogiat de Decanul facultăţii. Ei,
acum, dragul nostru, începe învăţătura, căci ceea ce ai făcut
până acum la facultate, au fost trasate numai nişte jalonări în
calea trudnică spre cunoaşterea profundă...”.
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Îmi amintesc şi azi, la peste 70 de ani distanţă, de sfaturile,
îmbărbătările şi pildele pe care mi le-au adresat peste ani cei
doi dascăli din afara şcolii, naşul (părintele Petre -Govora) şi
părintele Leviţchi. Acestea au fost cu siguranţă „darurile” pe
care Dumnezeu mi le-a hărăzit din fragedă pruncie.
Fundamentul educaţiei morale a fot aşezat însă în casa
părintească, în atmosfera plină de puritate etică, de respect
total pentru semeni, de cinste desăvârşită şi de credinţă.
Bunici nu am avut întrucât, atât din partea tatălui cât şi din
partea mamei, bărbaţii au sfârşit de tineri în marea încleştare
(primul război mondial), participanţi, prin suprema jertfă, la
împlinirea idealului înfăptuirii Românei Mari.
Tatăl meu, născut la Drăgăşani în anul 1910, din părinţi
ardeleni (Săliştea Sibiului) stabiliţi pe meleaguri vâlcene cu
ocupaţiile vremii (atelier de curelărie), a fost picher la drumuri, răspunzând cu o echipă de cantonieri de şoseaua,
pietruită, de la Călimăneşti la ieşirea din judeţ, la Râul Vadului. Rămas orfan de la vârsta de şase ani, a trebuit să îmbine,
din fragedă copilărie, munca fizică şi pregătirea prin şcoală.
Bunica mea era o ţărancă „ageră, energică şi excepţional de
inteligentă, care cunoştea bine ţara şi ştia mai multe despre
ce se petrece în lume decât atâtea cucoane cu jour fixe, jocuri
de cărţi şi mers la cinema în Bucureşti”, aşa cum o caracteriza
marele cărturar român Petru
Comarnescu într-un articol din
ziarul Timpul (14 octombrie
1946). Ea povestise ilustrului
om de cultură despre viaţa de la
Drăgăşani, unde făcuse negoţ şi,
împreună cu soţul său, puseseră
pe roate o activitate de
producţie (curele, hamuri etc),
înfloritoare într-un orăşel în
plină dezvoltare.
„Dar, deşi activă şi inimoasă
- continua Comarnescu - ea nu
a devenit o negustoreasă de mahala bucureşteană sau de

provincie. Şi-a păstrat acea distincţie de boierie spirituală pe
care o au ţăranii mai aleşi. În casă, are frumoase icoane pe
sticlă, scoarţe, olărie şi cărţi, strânse cu trudă de o femeie
care, ca şi soţul ei, decedat, a muncit din greu, dar rămânând
mereu luminoasă şi calmă, bună la suflet. Iubeşte trecutul
generos şi umanitar, ţine la arta poporului ei, dar priveşte departe peste lume, judecând şi dorind o lume mai bună, mai
dreaptă, mai frăţească”. Nu se putea face o prezentare mai
adevărată a bunicei mele decât aceasta! De altfel, la îndemnul
său, am închegat în anul I de facultate o legătură cu Petru
Comarnescu, iar prima vizită la splendida sa căsuţă din
Bucureşti (în spatele Casei Universitarilor), îmbrăcată în
cărţi, acesta, mi-a arătat o pernă brodată de bunica şi o
splendidă icoană pe sticlă pe care le păstra în amintirea întâlnirii lor din vara anului 1946. îmi amintesc bine convorbirile cu dânsul, sfaturile şi îndemnurile sale legate de
necesitatea lărgirii orizontului de lectură şi aprofundării
cunoaşterii bazelor filosofice ale studiului dreptului. M-a întrebat dacă în podul casei noastre bătrâneşti se mai găseşte
cutia în are au fost argintăria revoluţionarului de la 1848,
Magheru, care se refugiase la străbunicul meu, împreună cu
fiica sa, bolnavă, şi dacă păstrez corespondenţa tatălui meu
cu scriitorul englez Donald Hali.
Pentru a reda o oarecare dificultate în care fusesem pus la
aceste întrebări, vă rog să faceţi un exerciţiu de memorie pe
care vi-1 propun (cei cu mai multă experienţă de viaţă mă vor
înţelege sper mai uşor). Eram în toamna anului 1956 şi
reuşisem la facultate în urma unui concurs extrem de
pretenţios (aproape 20 de candidaţi pe un loc). Păstrez şi
astăzi întreaga mea recunoştinţă profesorilor mei de la liceul
din Rm.Vâlcea, în mod special profesorului de română (şi diriginte), Constantin Gibescu şi profesorului de istorie, Florea
Rădulescu. În ţară exista o perioadă pe care o pot azi caracteriza ca fiind una cenuşie, întreţinută şi de o prezenţă tot mai
resimţită în viaţa personală de către organele de represiune
(securitate, miliţie).
Cunoşteam de la bunica mea istoria cutiei lui Magheru şi
a bolii nefericitei sale fiice. Cât despre întâlnirile din tinereţe
ale tatălui meu cu scriitorul englez D.J.Hall şi despre
corespondenţa lor (Londra-Govora) stabilisem cu tata că nu
era cazul să le evocăm din motive lesne de înţeles pentru
acele vremuri. Atât scrisorile (parte din ele) primite de tatăl
meu cât şi exemplarul din ziarul Timpul, de luni 14 octombrie
1946, în care publicase Petru Comarnescu articolul: « Liţa
Paraschiva Popa », pe prima pagină, le-am ascuns şi păstrat
în condiţii relativ bune.
Am răspuns destul de evaziv lui Petru Comarnescu, dar
mi-am propus ca, atunci când va fi posibil, să dau răspuns
marelui cărturar Comarnescu, pe care nu l-am mai întâlnit
decât sporadic, dată fiind şi starea precară a sănătăţii sale.
Rămas orfan de timpuriu, tata a fost crescut de un unchi
al său, om mai înstărit, care 1-a folosit la munci destul de
grele în gospodărie. Acolo, în sat s-a stabilit pentru un timp
scriitorul englez, sosit să cunoască pe viu realitatea rurală din
România, în vederea documentării pentru o carte despre ţara
noastră.
Scriitorul a învăţat limba română, s-a îmbrăcat ţărăneşte,
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a muncit alături de săteni, a participat alături de dânşii la
diferite ceremonii şi obiceiuri locale. Comentând cartea lui
Donald Hali -„România Furrow" (Brazde româneşti),
Methuer and Co.Ltd., London, 1933 - în Revista Fundaţiilor
Regale, nr. 10/1938, Petru Comarnescu, plecând chiar de la
titlu, remarcă faptul că scriitorul D.J.Hall caută să impună
substantivul şi adjectivul România şi Romanian în loc de
obişnuitele Roumania sau Rumania şi Roumanian sau
Rumanian, accentuând astfel obârşia numelui ţării noastre,
precum şi sensul realităţii noastre, ambele venind de la Roma
şi Roman şi stabilind astfel o întrebuinţare şi mai corectă, şi
mai relevantă, pe care ar fi trebuit s-o trecem şi în franţuzeşte,
spunând Românie şi nu Roumanie. Englezul merge la câmp,
vede cum nasc femeile noastre în toiul lucrului şi peste trei
zile revin iarăşi la muncă, lăsându-şi pruncul sub umbra unei
sălcii, înţelegând cât de legat este agricultorul de ploaie, pe
care o cer deopotrivă preotul şi paparudele, şi cât de deplină
este integrarea ţăranului în sânul naturii, de care atârnă toate
sforţările şi năzuinţele lui. Se stabileşte la un ţăran, bun
gospodar - Nicolae Dumitrescu - care-i „tălmăceşte" anumite
rituri şi cântece. « Caloianul » spre pildă îi rămâne bine
întipărit şi în care vede pe bună dreptate „plânsul după
dragoste, după viaţă, după fertilitate şi creştere". Îl remarcă
repede pe tatăl meu, un tânăr ager, cu care merge la pescuit
în apa repede a Topologului şi pleacă pentru mai multe zile
pe Valea Oltului, vizitează o mănăstire „unde stăpâneau
deplin cele două virtuţi religioase, sfinţenia şi foamea", iar în
Gârbova de lângă Sibiu participă amândoi la o nuntă de saşi.
Evenimentul îi prilejuieşte lui Hall o comparaţie între români
şi saşi. Iată ce notează acesta în romanul său „Romanian Furrow" p. 132-133 (în traducerea lui Petru Comarnescu): „Deşi
el (sasul Hans Leinz) era foarte agreabil, totuşi nu m-am
simţit în largul meu. Ospitalitatea nu-i şedea bine, căci pentru
el era o datorie şi nu o plăcere să te ocupi de un străin... Am
mai întâlnit şi alţi oameni care sunt de acord cu mine şi care
spun că (saşii) sunt un popor mai curând vrednic de respectat,
decât de iubit. Saşii, care sunt practici, luterani reci şi nu cu
prea multă imaginaţie, şi care se devotează muncii şi se îngrijesc de viitor, agonisindu-şi multe prin bani solizi şi respectabilitate, privesc de sus pe Români, pe care-i socotesc ca
un popor fără resurse şi leneş. De altă parte, Românii, fiind
comunicativi şi putând numai cu greu şi doar fiind provocaţi
să nu simpatizeze pe cineva, sunt gata să râdă de vecinii lor,
gândindu-se că este păcat că ei nu sunt în stare să găsească
decât foarte puţin timp pentru a se bucura de huzurul vieţii".
Plecând de la aceste consideraţii, Petru Comarnescu conchide
în substanţialul său studiu din Revista Fundaţiilor Regale
(sus-citată): „Englezul acesta miraculos iubeşte pe ţăranul
nostru pentru că 1-a judecat şi 1-a înţeles în toate condiţiile
şi realităţile lui proprii. Dar simpatia lui nu se opreşte doar la
ţăran şi mai ales la ţăranul regiunilor cunoscute de dânsul
(Argeşul, Vâlcea şi Sibiul), care de altfel îi apare nu îndestul
de spiritualizat”. „Ţăranii - scrie D.Hall - nu sunt creaturi
spirituale. Nicolae, Andrei, Costică şi ceilalţi prieteni ai mei
pot respecta formele cerute de Biserică, dar dorinţele lor sunt
mai mult practice. Ei nu suspină după desăvârşirea spirituală.
Nu sunt nereligioşi şi simt semnificaţia ritualului bisericesc

într-un chip de neexplicat. Dar miturile ce leagă pe vechii zei
cu soarele şi ploaia, ce fac să le crească roadele şi le dă viaţă,
îi stăpânesc cu putere. Ei sunt ţărână şi în ţărână se vor întoarce. Dar cât timp trăiesc, sângele aleargă prin ei şi aici este
pasiune, muncă pentru femei şi pentru pământ, teamă şi râs”
(p.32).
Mă alătur lui Petru Comarnescu atunci când consideră că
observaţia aceasta este tipic englezească, pentru că ni se
vorbeşte aici de perfecţionarea omului prin religie şi se cere
ţăranului, care trăieşte totul direct şi nu prin intermediul problemelor de conştiinţă sau al conflictelor raţionale, un plan
de realizare-de-sine pe care el nici nu şi-1 poate pune în astfel
de termeni, fiindcă fatalismul său metafizic şi scepticismul
cu care 1-a îmbibat însăşi istoria îl împiedică s-o facă. Lui
Comarnescu nu-i place (pe bună dreptate am zice) afirmaţia
potrivit căreia „ţăranul român nu este o creatură spirituală",
căci unde este trăire semnificativă, cântec, şi la rău şi la bine,
preocupare de artă şi de frumuseţe, acolo nu se poate spune
că nu există spiritualitate.
Fuga vremii, războiul, cu tot prăpădul adus pentru noi,
n-au mai permis să se aşeze faţă în faţă, „Domnul Englez”,
Comarnescu, tata şi ceilalţi prieteni ai lui Hall de pe Valea
Argeşului şi a Oltului, să se ia pagină cu pagină, pline de
observaţii măgulitoare şi subtile, rostite sincer şi curat şi să
se poată pune în lumină toatele feţele metafizice ale trăirii
româneşti pe care, în chip fatal, „Domnul Englez" nu le putuse intui în timpul prea scurt petrecut în aceste zone
româneşti de poveste.
Nu ştiu ce a devenit Hall, am încercat în urmă cu zece ani
să sensibilizez un diplomat roman la Londra în tentativa de a
stabili o posibilă legătură cu familia (compusă din soţie,
Isabel, şi doi copii, Christopher şi Sarah), dar nu s-a putut.
Am rămas cu o parte a corespondenţei, care stă dovadă
faptului că scriitorul vorbea şi scria româneşte, păstrând în
suflet întreaga sa simpatie pentru locurile pe care le
cunoscuse atât de bine. Continua să spere ca, împreună cu
soţia, să poată reveni în România. Aştepta de la tatăl meu o
colecţie de cântece populare şi se bucura de fiecare dată când
primea veşti din România.
„Sper, scria într-o scrisoare din septembrie 1933, ca anul
viitor voi veni la România cu nevasta mea. Prefectul Sibiului
a invitat pe noi. Gândesc mult la timpul frumos când

împreună ne-am plimbat pe jos în Valea Oltului”. Într-o altă
scrisoare (1934) îşi exprima nădejdea că neliniştea ce apăra
Europa să fie doar „un zgomot şi nu mai rău". Mai târziu, în
1937, după apariţia (în 1933/1934) a cărţii se arăta contrariat
de faptul că se întârzia traducerea în româneşte a lucrării. „Eu
promis - îi scria tatei - că voi trimite exemplarul românesc cu
autograf când va fi publicat. Dar D-ta ştii ce încet este în
România! Ce grăbeşti? Liniştit. Liniştit! Totdeauna aceasta
este vorbirea!” Şi cartea nu s-a tradus! Probabil că cei din
preajma Regelui Carol al II-lea nu au fost aşa de interesaţi să
susţină apariţia în româneşte a unei cărţi în care autorul său
englez nu se vădea a fi un iubitor al germanilor şi care, pe
de-asupra, nu s-a arătat deloc impresionat de îmbunătăţirile
aduse Bisericii episcopale de la Curtea de Argeş cu patruzeci
de ani în urmă, detestând decoraţiile interioare şi ironizând
zaharoasele turnuri şi aurăria exterioară ce aminteau de un
dulceag exemplu de stil armenesc.
Nu ştim ce arie de întindere a avut cartea, din care s-au
tras mai multe ediţii, semn că a avut ecou şi că cei de afară
au putut să ia cunoştinţă despre un popor (român) plin de
imaginaţie, condus de-a dreptul de simţuri, o expresie de
frumuseţe, ce a supravieţuit prin veacuri de luptă.
Cât despre mine, autorul acestor confesiuni, care şi-a intitulat acest eseu „bijuterii de familie” şi care, precum s-a
văzut, a plecat în lucrare doar cu noroc şi cu frica de
Dumnezeu, inspirată din prea-plinul dragostei bunicelor şi
părinţilor, nu pot spune decât că viaţa mea a fost o luptă
aprigă, în care, din când în când, a plouat bucuria în pânze
de miere şi care a fost cândva, odată, nepermis de risipitor,
dar mereu liber.
A fost copilul care avea grijă de puii de curcă şi de raţă,
care mergea cu vitele la păscut, dar care, ajuns la senectute,
este profesor universitar, doctor honoris causa a mai multor
Universităţi, fost preşedinte al Curţii Constituţionale şi al
înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi care este singurul jurist
al României primit, în biroul său, de către Preşedintele Curţii
Supreme a Statelor Unite ale Americii, pentru o discuţie de
aproape două ore.
Despre toate, poate cu altă ocazie, dacă se va mai ivi.
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RESPECT ŞI IUBIRE PENTRU VÂRSTNICI
Gheorghe PANTELIMON
„Învăţaţi de la predecesori, căci aceasta
este cea mai bună învăţătură”. (Xenophon)

P

rintr-o Rezoluţie adoptată în luna
decembrie 1990, Organizaţia
Naţiunilor Unite a hotărât ca 1 octombrie
să devină Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice. Din 1991, în fiecare an, la scară
planetară se organizează activităţăţi variate, prin intermediul
cărora se exprimă aprecierea şi recunoştinţa faţă de cei care
au contribuit la îmbogăţirea tezaurului de valori materiale şi
spirituale, cu care civilizaţia se mândreşte. Ne aflăm în Anul
european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între
generaţii. Conform estimărilor, procesul de îmbătrânire
demografică se va accentua în viitor, atât în Europa cât şi în
ţara noastră, şi va genera o serie de probleme sociale care trebuie soluţionate. Din dorinţa de a realiza unitatea pensionarilor din rândul personalului didactic şi din domeniul culturii
din Vâlcea, în octombrie 2007 s-a constituit Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, organizaţie
neguvernamentală componentă a societăţii civile care are un
caracter educativ, umanitar, social, de sprijin moral pentru
membrii săi. 1 octombrie, zi cu multiple semnificaţii, a fost
marcată şi în judeţul nostru. Cu acest prilej au transmis
mesaje de solidaritate şi de preţuire la adresa seniorilor,
Dumitru Nicu Cornoiu, prefectul judeţului, Ion Cîlea,
preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, senatorul Laurenţiu
Coca, iar Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi primarul
interimar Ion Gigi Matei, le-au oferit mai multe surprize
plăcute.
O manifestare specială dedicată evenimentului a organizat
pe 1 octombrie 2014, Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul”, având colaboratori Colegiul Economic (director
Carmen Miroiu) şi Liceul Tehnologic Oltchim (director Cristian Ruxanda). În Sala de Conferinţe s-au aflat membri ai Forumului Cultural al Râmnicului, ai Asociaţiei Seniorilor,
Societăţii Culturale „Anton Pann”, membre ale Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe de pe lângă Arhiepiscopia Râmnicului, bibliotecari, elevi, tineri şi vârstnici. Tema supusă
dezbaterii intitulată sugestiv „Cooperare şi comunicare între
generaţii” a determinat un dialog sincer şi a suscitat un viu
interes. S-a apreciat, în unanimitate, contribuţia pe multiple
planuri a persoanelor vârstnice la dezvoltarea societăţii
româneşti.
Doamna Ioana Pârnuţă, principalul organizator şi moderatorul colocviului a subliniat, de la început, că este necesară
o colaborare amplă între generaţii. Vârstnicii, pe baza unei
bogate experienţe de viaţă au multe de transmis, iar tinerii
trebuie să înveţe de la ei, pentru a edifica o societate mai
bună. Psihologul Daniela Predişor de la Şcoala Gimnazială
„Take Ionescu”, a menţionat că des invocatul conflict între
25

generaţii constă în puterea de înţelegere a fenomenelor, între
a avea sau nu experienţă de viaţă, iar armonia, dragostea şi
iubirea între oameni sunt valori esenţiale în societate. În
opinia vicepreşedintelui Forumului Cultural al Râmnicului,
Ion Soare, nu există un conflict real între generaţii, sunt
numai deosebiri de păreri, de abordări, o dovadă concludentă
fiind aceea că se ajută între ele. Intervenţia doamnei Anastasia
Stroescu, senior nonagenar a constituit pentru cei prezenţi,
pentru tineri, o veritabilă lecţie de viaţă. În cuvinte
emoţionante a evocat anii copilăriei sale, o copilărie
frumoasă, dar săracă. A crescut într-un climat a cărui
principală trăsătură era cinstea, cultivată de familie, de
părinţi, desăvârşită de şcoală, cu ajutorul bisericii. Învăţătorul
şi preotul sunt copiii lui Dumnezeu care fac minuni, iar
pământul străbun este cea mai curată lacrimă din Univers.
Distinsul profesor Alexandru Popescu Mihăeşti,
preşedintele Forumului Cultural al Râmnicului şi al
Asociaţiei Seniorilor, a apreciat că toate realizările sunt legate
de hărnicie şi nu te poţi înălţa decât prin muncă, iar modelele
umane sunt oamenii care au realizat ceva bun în viaţă. Pentru
a reuşi, tinerii trebuie să valorifice eficient timpul, resursele
fizice, intelectuale şi sufleteşti. Cuvintele spuse din suflet,
pline de sensibilitate şi înţelepciune ale elevilor Melisa Mătiţă
de la Şcoala „Take Ionescu”, Adnana Ghinea, de la Colegiul
Economic, interpret talentat de muzică populară şi Bianca
Apostol de la Liceul Tehnologic Oltchim au impresionat întreaga asistenţă.
Conştienţi de faptul că ei vor schimba lumea au pledat
pentru înţelegere şi cooperare între persoanele cu vârste diverse, între copii, părinţi şi bunici, şi au transmis un mesaj
de iubire seniorilor de care sunt tare mândri.
În cadrul evenimentului, Nicolae Dinescu, membru al Forumului Cultural şi al Asociaţiei Seniorilor, a vorbit despre
cultura brâncovenească în contextul culturii europene şi a
prezentat principalele ctitorii ale marelui voievod Constantin
Brâncoveanu, o comunicare binevenită în contextul
comemorării tricentenarului martiriului Sfinţilor Brâncoveni.
Un plus de atracţie a conferit programului momentul muzical
şi poetic. Dragoş Constantinescu, fondatorul formaţiei „Profu
de mate” şi elevul Robert Neferu de la Colegiul Economic
au interpretat melodii adecvate sărbătorii, iar Laura Vega,
membră a Societăţii Culturale „Anton Pann” a recitat poezia
„Constantin Brâncoveanu” de Adrian Păunescu. Cu acest
prilej s-au pus bazele clubului de lectură „Povestea Vorbei”,
iniţiativă prezentată de Cristina Olteanu şi Irina Comănescu.
Cei prezenţi la manifestare au fost realmente copleşiţi de
mesajul însufleţitor al solemnităţii, expresie a sentimentelor
de dragoste, de iubire, pe care tinerii le nutresc faţă de persoanele vârstnice. Este un semn de normalitate, cu efecte pozitive în viaţa socială.
Cu acest minunat prilej urăm celor cu tâmplele argintii,
ani mulţi de viaţă, zile senine, sănătate, bucurii, alături de cei
dragi, linişte sufletească şi împlinirea speranţelor în mai bine.

O SCURTĂ PLEDOARIE PENTRU
ŞTIINŢA ŞI ARTA DE A TRĂI

Paul P. ANGELESCU

Î

n actualul context cotidian sunt interpelat continuu de
mulţi concitadini (unii oneşti, alţii invidioşi), doritori
să afle care sunt „tainele longevităţii, vitalităţii şi ale
creativităţii mele”. În replică, dezvălui punctual exhaustiv şi
argumentat – ca un avocat în exerciţiul funcţiunii –
următoarele principii de aleasă conduită preluate de la familie
şi cultivate pe parcursul îndelungatei mele existenţe de peste
92 de ani:
- Practicarea intensivă a sportului şi mişcării în general,
prin ample drumeţii la altitudini montane, prin repetate expuneri la raze solare şi prin efective participări la diverse discipline sportive (gimnastică, atletism, înot, tenis, volei,
baschet, handbal).
- Absenţa totală a viciilor capitale fără fumat, alcoolism
şi droguri.
- Cultul muncii şi al disciplinei prin susţinerea unui efort

util, desfăşurat cu rigurozitate, cu profesionalism şi cu responsabilitate.
- Aportul cert al unei căsnicii armonioase care, în speţă, a
depăşit deja jumătate de veac.
- Adoptarea unui bioritm stabil de „somn economic” zilnic
redus la maxim 5-6 ore, din 24, pentru realizări optime în diverse activităţi şi creaţii superioare.
- Menţinerea constantă a unei stări psihice pozitive de optimism în faţa oricărei situaţii limită (nedreptăţi, obstacole,
accidente, boli, eşecuri), prin autosugestia „că ar fi putut să
fie şi mai rău”.
- Credinţa neclintită în DIVINITATE şi RESPECTUL
CELOR SFINTE însoţite şi de eternul „NIHIL SINE DEO”
(Nimic fără Dumnezeu).
NOTĂ: Sunt însă profund mâhnit, deoarece şi în prezent
acest sublim şi necesar aforism se află evidenţiat doar în
HERALDICA MONARHIEI noastre.

CASA AVOCAT P.P. ANGELESCU
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UN MODEL DE VIAŢĂ: AVOCATUL
PAUL ANGELESCU, CETĂŢEAN DE ONOARE
AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA
Carmen Lelia FARCAŞ MĂRCULESCU

D

e 92 de ani trăieşte în mijlocul nostru, al vieţuitorilor de la poalele împăduritului deal Capela din Râmnicu
Vâlcea, un om ale cărui viaţă şi laborioasă
activitate profesională, sportivă, artistică şi
culturală, ar face cinste oricăror alte aşezări
umane.
Este avocatul Paul Petre Angelescu, fiu
al maestrului Paul Angelescu şi al soţiei sale
Elena, născută Rusănescu.
Ca ultim descendent al unei familii de iluştri avocaţi, tată şi
bunic, eroul rândurilor noastre s-a remarcat încă din anii şcolii
ca un elev foarte apreciat de exigentul colectiv de profesori ai
liceului „Alexandru Lahovari”. Răspunzând cu egală competenţă tuturor disciplinelor, s-a simţit însă, atras mai mult spre
ştiinţele umaniste, artistice şi sportive.
Profesori ale căror dăruire şi faimă sunt încă vii în amintirea
intelectualităţii vâlcene, ca Nicu Angelescu, Emil Ştefănescu,
Marin Trincă, Petre Apolzan, au încurajat şi au modelat înclinaţiile elevului.
Premiul obţinut la Concursul naţional „Tinerimea Română”
din 1935 este o mărturie în acest sens.
Modelul părintesc, dragostea pentru artele plastice, admiraţia
pentru marii pictori şi sculptori ai lumii şi pentru cei vâlceni, ca
C. Iliescu şi C. Mihăilescu l-au determinat să nu-şi cruţe forţele
şi înzestrarea nativă şi să se înscrie la Facultatea de Drept şi la
Academia de Belle Arte din Bucureşti.
A avut şi aici maeştri, care prin competenţă, talent şi har didactic i-au fost exemple de urmat. Avocatul şi profesorul universitar Istrate Micescu şi sculptorul Cornel Medrea i-au oferit
cunoştinţe şi modele de lucru, care i-au călăuzit munca întreaga
viaţă.
Cum a putut duce la bun sfârşit cursurile a două facultăţi aşa
de pretenţioase, timp de cinci ani?
Ne-o spune singur: dimineaţa devreme, era prezent la activităţile practice şi teoretice de la Belle Arte (atelier şi studii de
specialitate – 6 ore zilnic), după amiaza, până seara târziu, la
Drept (prelegeri şi seminarii).
Licenţiat în ambele discipline, a revenit, la insistenţele tatălui, în oraşul natal, învăţând şi perfecţionându-se în arta avocaturii.
Desigur că experiența şi învăţăturile ilustrului său părinte
s-au adăugat la cele însuşite în facultate şi au făcut din tânărul
Paul Angelescu un prestigios avocat pentru un răstimp de peste
şase decenii, mulţi ani ocupând şi funcţii de conducere la baroul
local. Şi asta fără a fi membru P.C.R.
O activitate profesională lungă, caracterizată prin înaltă competenţă, omenie, spirit de dreptate şi cinste, a transformat numele
lui Paul Angelescu în renume. A rămas însă fidel şi iubirilor din
anii de şcoală şi facultate: arta şi sportul. Viaţa culturală a oraşului a fost susţinută din plin de munca şi abnegaţia domniei
sale.
De vocaţia sa de scenograf şi regizor tehnic au profitat toate
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spectacolele de teatru, de estradă şi de operetă ale anilor ’50-’65
ai veacului trecut. A fost colaborator cu talent şi imaginaţie al
regizorului doctor Constantin Georgescu, al compozitorului
Eugen Ciorăscu şi al membrilor familiei scenaristului dr. Sandu
Iacobson.
În lucrarea de referinţă cu caracter memorialistic „Mărturii
şi evocări” a profesorului Vasile Roman – fost inspector la Secţia
de Cultură Vâlcea – se consemnează şi următoarea apreciere
certă:
„Subliniez aportul deosebit, valoros al avocatului Paul P.
Angelescu, licenţiat şi al Academiei de Arte Frumoase din
Bucureşti, care a asigurat scenografia şi decorurile (pe cheltuiala
sa) multor spectacole de teatru, estradă şi operetă din cadrul
Palatului de Cultură”.
Din multitudinea creaţiilor scenografice care au fascinat
efectiv publicul spectator vâlcean, mi-au mai rămas în memorie
– şi după 55 de ani – minunatele decoruri din „Estrada cântă şi
dansează”, „Să ne plimbăm prin Râmnic”, „Rio Escondido”,
„Dansul Havaian”, „Ritmuri clasice şi moderne”, „Ca la
Tănase”, „Noapte bună Râmnic”, precum şi cele din opereta
„Crai Nou” a lui Ciprian Porumbescu şi din piesele de teatru
„Titanic Vals”, „..Escu”, „Gaiţele”, „Oameni care tac”, „Trei Generaţii”, „Vlaicu şi feciorii lui”, „Steaua fără nume” etc.
La preaplinul şi bogăţia vieţii avocatului Paul Angelescu, a
contribuit şi dragostea pentru sport (atletism, înot, tenis). A susţinut şi a arbitrat meciuri de nivel naţional de fotbal, volei, baschet şi handbal – activităţi care l-au răsplătit cu o admirabilă
condiţie fizică, cu energie şi cu o bogăţie spirituală care ne uimesc şi ne încântă.
Lumea sportului i-a adus şi bucuria întâlnirii cu viitoarea
soţie, Eugenia Bumbac, înotătoare de excepţie, înţeleaptă, harnică şi devotată tovarăşă de viaţă, timp de peste 50 de ani.
În perioada 1970-1990 l-a pasionat filatelia şi, în special, maximafilia tematică. Exponatele de maximafilie ale familiei sale:
„Lumea mamiferelor sălbatice din regiunile paleartică şi etiopiană” (realizat personal), precum şi „Africa Neagră – continent
al Sorelui şi tărâm de Eldorado” (al soţiei), au primit multiple
distincţii importante şi faima lor a trecut graniţele ţării – în
Franţa, Belgia, Luxemburg, Spania, Portugalia, Italia, Bulgaria,
ş.a. –
De asemenea, şi în arealul acestui brend, avocatul Paul An-

Primarul Gigi Matei înmânează titlul de
Cetăţean de Onoare domnului P.P. Angelescu

gelescu s-a evidenţiat valoros:
- ca preşedinte al Filialei de maximafilie, Vâlcea,
- secretar al Expoziţiei europene de maximafilie „Euromax
’74” – Bucureşti
- participant la Primul simpozion internaţional de Maximafilie
(Bucureşti 1974), cu „Studiul concordanţelor obligatorii de subiect, loc şi timp, ale celor trei elemente (materiale) din ilustrata
maximă: marca poştală, vederea aleasă ca suport tematic şi ştampila de obliterare”.
- organizator al Expoziţiei republicane de Maximafilie „Vâlcea
’75” (cu 170 de exponate tematice).
- membru al delegaţiei României la Expoziţia mondială de Filatelie „Arphila’75”, Paris, - şi
- reprezentant al maximafiliştilor români la „Seminarul internaţional” organizat la Paris în cadrul Expoziţiei „Arphila’75”
unde a expus şi comunicarea: „Locul ilustratei maxime într-o colecţie tematică”.
Fiecare discuţie cu avocatul Paul Angelescu este un prilej de
încântare şi uimire pentru bogăţia evocărilor, a informaţiilor despre istoria oraşului, despre oamenii care prin truda şi iscusinţa lor
au lăsat nepieritoare amintiri râmnicenilor.
Retras din viaţa profesională cu câţiva ani în urmă, Paul Angelescu este în continuare un om activ, maestru pentru tinerii stagiari ai avocaturii, sfătuitor generos pentru cei aflaţi în cumpănă
şi stâlp al frumoasei sale familii: soţia Eugenia, fetele Carmen
Florina, profesor de matematică, Elena Manuela, medic primar la
Spitalul de Urgenţă Vâlcea, nepoţii Ana Maria şi Andrei Ştefan,
studenţi.
Întrebat de profesorul dr. Gheorghe Deaconu asupra secretului
longevităţii, vitalităţii şi creativităţii sale, Paul Angelescu i-a destăinuit punctual, principiile pe care şi le-a impus şi care i-au călăuzit viaţa:
A practicat intensiv sportul şi mişcarea, a străbătut cărări de
munte şi s-a lăsat mângâiat de razele soarelui ori de câte ori timpul
şi activităţile i-au permis. Viciile capitale – fumatul, alcoolismul
şi drogurile – i-au fost străine; şi-a trăit din plin satisfacţia muncii
exigente şi responsabile, căci i-a fost dragă profesia.
Viaţa i-a fost rânduită cu respectul timpului de odihnă doar la
circa 5-6 ore maxim pe noapte, - „somn economic” cum îi place
să spună.
A privit cu demnitate şi măsură bucuriile, ca şi înfrângerile
inerente existenţei.
Convingerea optimistă în faţa oricărei situaţii limită, „că putea
să fie şi mai rău”, l-a ajutat să treacă peste orice incident şi eşecuri.
Pe deasupra tuturor acestora, credinţa în divinitate şi respectul
celor sfinte, i-au fost continuu temeiul real al vitalităţii şi creativităţii cotidiene.
Pentru îndelungata activitate profesională, artistică, sportivă,
cetăţenească şi pentru meritele pe care le-a avut în dezvoltarea şi
promovarea culturii vâlcene, Consiliul Local al Primăriei Rm.
Vâlcea, la data de 12 octombrie 2012, i-a conferit domnului Paul
Petre Angelescu, Titlul de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului
nostru.
În alocuţiunea rostită cu acest prilej festiv, primarul Emilian
Frâncu a spus printre altele:
„Noi cu toţii avem nevoie de modele şi cred că pentru toţi cei
de aici şi nu numai, avocatul Paul Angelescu reprezintă un model,
o viaţă închinată Râmnicului şi colectivităţii”.
Să ne bucură, deci, că avem în mijlocul nostru un om de la
care putem învăţa să trăim frumos, demn şi sănătos.
Să mai adăugăm la toate acestea şi calităţile sale de bun vecin
şi adevărat prieten?...
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O GENERAŢIE DE
BRAVI SENIORI

L

a sfârşitul lui septembrie 2014, ne-am întâlnit
absolvenţii Şcolii Normale din Râmnicu Vâlcea,
în fostul local, astăzi sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor. Cu mulţi ani în urmă (cred,
la întâlnirea de 20 de ani de la absolvire), absolvenţii din
cele trei clase A,B,C – din anul 1954, am hotărât să ne
întâlnim în fiecare an, în ultima săptămână a lunii septembrie, acolo unde am învăţat patru ani de zile pentru a
deveni învăţători.
Ni s-au alăturat şi absolvenţii din anii 1953 şi 1955.
Împreună formăm o generaţie de foşti normalişti şi ni se
bate inima tare, ni se înmoaie picioarele, dar nu încetăm
să ne îmbrăţişăm cu căldură când ne întâlnim cu această
ocazie în curtea „şcolii noastre”...
Anul trecut, normaliştii din 1953 şi-au sărbătorit 60
de ani de la absolvire, anul acesta a fost rândul nostru, al
celor ce au terminat în 1954, anul viitor vine timpul
absolvenţilor din 1955... Pentru fiecare dintre noi, acest
moment a fost este şi va fi un fel de examen al vieţii...
Strigăm ca altădată catalogul şi tot mai puţini răspund
„PREZENT!”. Anul acesta, din cele trei serii de
absolvenţi, tot ne-am adunat ceva mai mult decât o clasă
întreagă. Cu fiecare an ne împuţinăm, mulţi au trecut în
lumea umbrelor, dar îi pomenim şi ni-i amintim pe toţi
în fiecare an, cu drag – amintirile, se pare, sunt la această
vârstă, cel mai de preţ câştig.
La absolvire în 1954, cei mai mulţi colegi au primit
repartiţie în învăţământ, cu precădere în satele din judeţul
nostru (Vâlcea). În urma reformei din 1948, când au devenit obligatorii şapte clase, era mare nevoie de învăţători
şi profesori, mai ales la şcolile săteşti. Doar 20 de
absolvenţi din cele trei
clase au primit dreptul de a
se înscrie la facultate –
aceştia s-au întâlnit la examenul de admitere cu două
rânduri de absolvenţi ai
liceelor teoretice – clasa a
XI-a şi prima serie care termina liceul cu zece clase.

Mulţi dintre cei trimişi în învăţământ au profesat la clasele
gimnaziale (V-VII) şi, în bună măsură, s-au calificat ca profesori la cursurile fără frecvenţă sau au plecat la facultate,
cursuri de zi, după câţiva ani petrecuţi ca învăţători sau profesori suplinitori. Aşa se face că prea puţini au rămas numai
învăţători.
Celor rămaşi în învăţământ la ţară, nu le-a fost niciodată
uşor: pe lângă munca la catedră, care cerea o pregătire
permanentă acasă pentru lecţii, au fost angrenaţi (mai mereu
obligaţi) în construirea de şcoli, cămine culturale, cercuri de
citit cu cetăţenii, au organizat munca culturală şi duminica
erau cu copiii fie la munca voluntară, fie pe scenă în faţa
sătenilor, dar şi pe coclauri, după copii, pentru asigurarea
şcolarizării...
Privindu-i pe cei prezenţi în ziua noastră de întâlnire,
aveam un sentiment de mândrie că aparţinem acestei
generaţii. Marcaţi de muncă, de griji, de ani, par însă toţi
senini, frumoşi în ţinută şi în spirit. Avem cu toţii conştiinţa
împăcată că ne-am făcut numai datoria. Să nu uităm că din
rândurile noastre au ieşit unii dintre cei mai buni dascăli,
învăţători şi profesori, dar şi ingineri, profesori universitari,
medici şi chiar un aviator...
Învăţaţi cu munca cinstită, şi acum, la pensie, cei mai
mulţi continuă să fie activi: au gospodării frumoase, îngrijesc
vii, ogrăzi sau stupi şi sunt gata să-i ajute pe cei în nevoi. Sunt
colegi care activează în asociaţii culturale, scriu, scot reviste,
fac să li se publice cărţi, iar munca lor este o contribuţie de
valoare la viaţa spirituală contemporană.
Potenţialul pensionarilor ca noi, cei învăţaţi cu munca, ar
putea fi folosit cu mai multă eficienţă, printr-un sprijin minim
de la autorităţile de azi, în timp ce unor inşi, în putere, li se
acordă ajutoare nemeritate, încurajându-se astfel, lenea şi
vizita încă de dimineaţa la crâşmă prin unele sate şi nu
numai...
Toţi au vorbit la întâlnire despre munca lor în zilele noastre, despre realizări şi, cu mândrie, despre copii şi nepoţi –
unii nu-şi ascundeau tristeţea că au copii în alte ţări – departe,
visând la o viaţă mai bună, într-un climat civilizat.
Personal îi privesc şi-i ascult cu mândria că-i pot consid-

era adevăraţi prieteni şi fiecare gândeşte şi simte asemenea
mie. Alexandru Popescu-Mihăeşti, Valeriu Sandu, Dumitru
Gherghina, Dumitru Bărăitaru, dar şi alţii citesc poezii sau
fragmente din cărţile lor şi noi toţi îi ascultăm cu acea plăcere
cu care, ca elevi, îi ascultam pe profesorii noştri – Nicu Constantinescu, Nicolae Ţilivea, Florea Rădulescu, Grigore
Lăzărescu, Emil Ştefănescu, Vasile Borosan, pe mai tinerii
Carmen Mărculescu (căsătorită Farcaş), Victor Farcaş – ca şi
pe alţii, sau pe directorii Dem. Moţoc şi Nicolae Glăman.
Multe amintiri din perioada de şcoală s-au derulat, precum
şi întâmplări (împliniri ca şi greutăţi) din viaţa proprie. Sunt
colegi care şi-au pierdut soţia sau câte un copil, dar în faţa
noastră şi-au dominat durerea, simţindu-ne alături de ei.
Despre experienţa proprie de viaţă ne-au vorbit cu toţii:
Alexandru Popescu-Mihăeşti, Constantin Grigore, Ioan Luca,
Dumitru Popa, Nicolae Ciutescu, Ion Creangă, Dumitru
Verdeş, Gheorghe Avrămescu, Dumitru Vârtej, Gheorghe
Vârtej, Valeriu Sandu. Aveau multe să ne spună Dumitru
Martinescu şi Aurel Stoica despre ei şi frumoasa comună
Costeşti, acelaşi lucru şi Sebastian Georgescu din oraşul turistic Horezu.
Şi lista nu se poate încheia aici. Toţi colegii noştri prezenţi
în această zi merită numiţi, cu sentimentul că suntem legaţi
prin amintirile de la şcoală, prin meseria de dascăl, prin
speranţele spre mai bine pe care ni le-am împărtăşit totdeauna
când ne-am întâlnit. Şi ei sunt colegii şi prietenii noştri: Ilie
Angelescu, Pipilică Drăghici, Florian Pană, Nicolae Sanda,
Costin Saraolu, Nicolae Stancu, Alexandru Drăghici, Dumitru Mija, Eugeniu Vlăduţi (aviatorul), Dumitru Stănică,
Ilie Stoica, Alexandru Cârceag, Viorel Predescu...
A fost o zi cu scene de sărbătoare pentru noi, cu sentimentul că, uitând de anii care au trecut, ne-am retrăit tinereţea de
pe băncile şcolii.
Putem vorbi de o generaţie de bravi seniori, cu sufletele
calde încă, cu chipuri agreabile, cu sclipiri limpezi în ochi,
cu gândul că avem avantajul de a continua nu numai prin
copiii şi nepoţii noştri, ci şi prin generaţiile de tineri, la formarea cărora am contribuit cu ce am avut mai bun în noi.

1964, Întâlnirea promoţiei 1954 de la Şcoala Normală Râmnicu Vâlcea
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Emil DIACONESCU

CĂLIMĂNEŞTI
626 de ani de la atestarea
documentară
Gheorghe MĂMULARU

L

a 20 mai 2014 se împlinesc 626 de ani de
la testarea documentară a oraşului
Călimăneşti din judeţul Vâlcea. În primăvara anului 2005 domnul inginer Ilie Amuzan, primarul
localităţii noastre, a hotărât, pe baza hrisovului dat
de Mircea cel Mare (1386-1418) în ziua de 20 mai
1388, ca 20 mai să fie declarată „Ziua
Călimăneştiului” şi să fie sărbătorită în fiecare an.
În acest hrisov dat cu prilejul construirii Mănăstirii
Cozia se precizează următoarele: „... a binevoit domnia mea să ridic
din temelie o mănăstire în numele sfintei şi de viaţă începătoare şi
nedespărţite troiţe, nezidită (...) la locul numit Călimăneşti, pe Olt...”.
Din acest fragment al hrisovului, din 20 mai 1388, aflăm că
Mănăstirea Cozia este ctitorită de Mircea cel Mare, având hramul
Sfânta Treime şi construită în locul numit Călimăneşti pe Olt. Acestă
precizare are o mare importanţă; este prima atestare documentară a
Călimăneştiului de la care, anul acesta, la 20 mai 2014, se împlinesc
626 de ani. În această localitate în secolul XX au existat mai multe
personalităţi care s-au evidenţiat în activitatea lor şi care au contribuit
la dezvoltarea ştiinţei şi culturii local şi naţionale. Ziua
Călimăneştiului, 20 mai, ne prilejuieşte momentul de a cinsti cu
pioasă recunoştinţă memoria acestora. În cele ce urmează, amintesc
câţiva înaintaşi de ai noştri care au trecut de mult în lumea umbrelor,
dar nu înainte de a lăsa nouă, urmaşilor, ceva din activitatea lor.
În domeniul învăţământului câţiva oameni de seamă ai oraşului
Călimăneşti care şi-au adus contribuţia lor: Nicolae Iepureanu a contribuit la construirea Şcolii Vechi din Deal şi la dezvoltarea
învăţământului. Fraţii Ion, Nae şi Costică Zamfirescu au fost fondatorii Gimnaziului Unic din Călimăneşti şi profesori la această unitate
de învăţământ. Ei au intemeiat corul „Doina Oltului”. Domnul Nae
Zamfirescu a fost şi ctitorul Şcolii Generale din Călimăneşti. Dintre
feţele bisericeşti amintim pe preotul Constantin St Constantinescu ctitorul bisericii catedrale din Călimăneşti; preotul Dumitru Sandu
care a retemeliat biserica din Jiblea Nouă şi ne-a lăsat monumentala
lucrare „Eparhia Râmnicului şi Argeşului”, teze în două volume;
Arhimandritul Gamaliil Vaida, stareţul Mănăstirii Cozia (19592000), în perioada 1996 - 1998, împreună cu inginer Ion Mihăilă, au
reclădit Mănăstirea Cozia Veche. Scriitorul Tudor Dumitru Savu,
care s-a născut la Jiblea Veche, a scris şase romane de certă valoare
literară, a fost membru al Uniunii Scriitorilor şi director al Radio
Televiuziunii din Cluj Napoca. Tot în Jiblea Veche s-a născut şi Vlad
Ionescu, pictor, profesor universitar, membru al Academia de Ştiinţe
din New York. Este unul dintre cei care au descifrat catrenele lui
Nostradamus. În lumea artelor plastice îl întâlnim şi pe consăteanul
nostru Virgil Moise, pictor şi pictor-scenograf de film şi teatru. A
fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici şi a avut numeroase
expoziţii în ţară şi peste hotare. În domeniul muzical s-a evidenţiat
Aurel Popescu din Călimăneşti, profesor dirijor şi violonist. A participat la Concursul Internaţional din S.U.A şi a fost primit la Casa
Albă de preşedintele ţării. În anul 1963 a concertat în aula
Universităţii din Freiburg, în Elveţia. Şi tot în domeniul muzicii s-a
remarcat consăteanul nostru Gigi Bouleanu, cântăreţ de muzică
populară, cunoscut în ţară şi peste hotare. A dus cântecele româneşti
până în India. A fost primit de Indira Gandhi, primul ministru al acestei ţări (1966-1977).
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În Jiblea Veche s-a născut Ion Gerescu, cercetător în pedagogie
şi diplomat. A fost ambasador în mai multe ţări: Egipt, Algeria,
Maroc, Elveţia etc. A fost delegat la Sesiunile Adunării Generale
O.N.U. (1966. 1963 şi 1967). Să amintim la acest capitol şi pe Nicolae Rădescu născut la Călimăneşti, a fost general şi prim ministru în
perioada 6 decembrie 1944 - 28 februarie 1945. Şi tot la Călimăneşti
s-a născut şi inginerul Nicolae Buşui, care a fost ministru al Energiei
Electrice în perioada 29 martie 1984 - 28 martie 1985.
În Jiblea Veche s-a născut şi Vasile Iacob, absolvent al Facultăţii
de Ştiinţe Naturale la Cluj Napoca, asistent universitar, director la
Muzeele Aşezămintelor Culturale din Bucureşti şi redactor la Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică.
Din domeniul medical îi amintesc pe următorii: dr. Polixenia
Iepureanu, fiica învăţătorului N. Iepureanu, care şi-a făcut teza de
doctorat cu lucrarea: „Acţiunea autianafilactică a apei de Căciulata”.
Dr. N. Olinescu a studiat acţiunea terapeutică a apelor minerale din
staţiune şi a înfiinţat un sanatoriu de urologie la Căciulata în 1958.
Dr. Augustin Taloş împreună cu soţia sa, dr. Lidia Taloş au făcut
cercetări în domeniul silicozei şi au introdus în tratamentul acestei
boli aerosolii cu gerovital (premieră pe ţară). Dr. Octavian Udrişte,
cercetător şi pictor, a lansat în 1962 pentru prima oară în lume
„Teoria cibernetică-genetică asupra originii cancerului”. Dr. Valentin
Popescu, născut în Jiblea Veche, a fost chirurg, cercetător şi doctor
în ştiinţe medicale. În oraşul nostru s-a născut şi Decebal Vasiu, unul
din aşii aviatori şi pilot secund al mareşalului Ion Antonescu. Iar sora
lui, Pompilia Vasiu, actriţă, a jucat pe scenele teatrelor din ţară şi de
peste hotare, în filme, şi a colaborat la televiziune. În lumea teatrului
îl întâlnim şi pe actorul Vasile Lucian, născut în cartierul Vărzărie
din Călimăneşti. A jucat alături de Constantin Ramadan, George
Vraca, George Călinescu, etc., şi a dat „naştere” la peste 80 de roluri
şi a făcut turnee în ţară şi peste hotare. Printre personalităţiile
Călimăneştiului îl întâlnim şi pe inginerul Ion G. Cantacuzino, cel
care a construit calea ferată din Rm. Vâlcea la Râul Vadului. La
sfârşitul sec. al XIX -lea a construit Vila Cantacuzino din Călimăneşti
şi a realizat captarea izvorului Căciulata, în anii 1901-1902. Iar fiica
sa, Ioana Cantacuzino, născută în oraşul nostru, a fost prima femeie
din România purtătoare a Brevetului de Pilot de Turism şi fondator
al Şcolii de Pilotaj. Lista acestor personalităţi este mult mai mare.
Se cuvine ca la acest ceas aniversar să amintim şi câteva obiective realizate în sec. XX de predecesorii noştri. În acest sec. XX,
s-au construit şcoli cu clasele I-IV la Seaca şi Jiblea Nouă, două şcoli
generale cu clasele I-VIII, una la Călimăneşti şi alta la Jiblea Veche,
iar în anul 1961 s-a înfinţat Liceul teoretic „Mircea cel Bătrân” la
Călimăneşti. După câţiva ani acest liceu a fost transformat în liceu
economic de turism. Şi datorită calităţii învăţământului acest lucru a
fost apreciat pe plan naţional şi internaţional premiat şi medaliat cu
aur. Alături, în prima jumătate a sec. XX s-au construit vile şi hoteluri
la Călimăneşti şi Căciulata, iar în perioada 1960-1990 blocuri de
locuinţe.
În sprijinul creştinilor ortodocsi s-au construit două biserici, la
Călimăneşti şi alta în Jiblea Nouă. În perioada 1996-1998 a fost
reclădită Mănăstirea Cozia Veche.
Sectorul balnear a cunoscut o mare dezvoltare mai ales în a doua
jumătate a sec. XX. S-au forat izvoare minerale la Călimăneşti,
Căciulata şi Cozia. S-au construit complexe balneare cu baze proprii
de tratament la Căciulata şi Cozia. În anul care staţiunea noastră a
fost înscrisă în circuitul balnear internaţional şi a primit la tratament
grupuri de turişti din ţările Europei, SUA, URSS şi Israel s-a înfiinţat
Clinica de Balneologie. În anul 1975 staţiunea Călimăneşti-Căciulata
a fost decorată cu Ordinul Muncii clasa a I-a (singura staţiune din
ţară).
Iată doar câteva din multele obiective realizate în sec. XX.

SPRE A NU FI TRECUŢI PREA
REPEDE ÎN UITARE
Petre CICKIRDAN

Î

n acest oraş dăruit de Dumnezeu cu
natură minunată, cu munţi, ape, locuri
istorice, monumente religioase şi laice inegalabile, se desfăşoară foarte multe activităţi remarcabile, care se înscriu în calendarul
evenimentelor vâlcene de substanţă,
aşezându-1 astfel între centrele etalon ale ţării.
Nu cumva mediul acesta a înrâurit direct
sau indirect şi spiritualitatea oamenilor acestui
loc care-i surprinde adesea pe oaspeţi?
Printre foarte multe activităţi ce se desfăşoară cu o frecvenţă
şi diversitate deosebite este de remarcat readucerea în memoria
colectivă a evenimentelor petrecute, a înaintaşilor, aprinzând
mereu flacăra recunoştiinţei, a respectului.
Este aici pe meleaguri vâlcene, un grup foarte activ de oameni, care dintr-un înalt fond de cultură şi bogată simţire, se
dăruiesc şi sunt dăruiţi tradiţilor ce trebuiesc păstrate, ca temelii
ale trecutului, demne de lăsat moştenire prezentului şi viitorului.
Meritul le aparţine deplin, fiind demne modele, cu atât mai mult
cu cât majoritatea sunt, conform spuselor domnului Alexandru
Popescu Mihăeşti, „doctori fără de arginţi”!...şi realizează
activităţile prin: contrubuţia la editarea lunară a „Agendei, culturale vâlcene”, de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Vâlcea, agendă redactată de directorul Florin Epure, doctor în
istorie, prin articole în presă îndeosebi în „Cultura vâlceană” şi
„Povestea vorbei” editate de subsemnatul, publicaţiile „Studii
vâlcene”, „Forum V”, „Seniorii” apărute sub egida Forumului
Cultural al Râmnicului; în „Curierul de Vâlcea”, „Viaţa Vâlcii”
şi alte apariţii, prin emisiuni la TV locale, editarea şi lansarea
de lucrări, prin medalioane aniversative sau comemorartive, sesiuni tematice de comunicări ş.a.
Nu ştim, de exemplu, în câte locuri din
ţară s-a organizat ca aici la noi în oraş, sub
patronajul înalt al Arhiepiscopiei Râmnicului, un parastas pentru Mihai Eminescu,
plantându-se simbolic şi un tei în curtea Catedralei - momente foarte emoţionante, de
mare încărcătură spirituală. Şi nu este singurul exemplu...
Sunt câteva instituţii ca Biblioteca
Judeţeană "Antim Ivireanul", Direcţia
judeţeană a Arhivelor Naţionale, cu colective
remarcabile de specialişti dăruiţi profesiei,
Muzeul Judeţean de Istorie, Forumul Cultural al Râmnicului, Asociaţia Seniorilor din
Învăţământ Ştiinţă şi Cultură, Asociaţia
Anton Pann ş.a, ce au un rol meritoriu demn
de evidenţiat, care marchează evenimente pe
plan naţional şi local sau oameni care sunt,
sau au fost, între cei ce pot fi socotiţi
„purtători de lumini” şi care au confirmat
prin fapte că „omul sfinţeşte locul”.
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Atât celor ce nu uită, cât şi celor ce nu sunt uitaţi le aducem
prinosul nostru de recunoştiinţă.
Între cele mai recente acţiuni, a fost şi cea dedicată fostului,
profesor universitar, dr. docent Titu Georgescu, pe care Vâlcea
1-a atras ca un magnet de peste 40 de ani, venind anual la
Olăneşti, staţiune pe care o numea „Catedrala verde pentru trup
şi suflet”.
Ca profesor, în cei 50 de ani de învăţământ superior, a cunoscut aici oameni deosebiţi, doctoranzi, profesori pentru gradul I
didactic, unii devenindu-i colegi, chiar prieteni. A îndrăgit mult
oamenii şi locurile. Aşa se face că în anul 1999 a decis să se
mute cu domiciliul la Rm. Vâlcea. Şi tot aşa se face, că cei care
l-au cunoscut ca om sau i-au cunoscut activitatea ştiinţifică
didactică au considerat să-1 sărbătorească la împlinirea vârstei
de 75 de ani (2004), când, şi autorităţile locale, apreciindu-i activitatea, l-au recunoscut „ca fiu adoptiv” şi l-au onorat,
acordându-i titlul de „Cetăţean de onoare al Municipiului”.
La acţiunea respectivă s-a lansat şi cartea „Tot un fel de istorie”, cu caracter documentar memorialistic, în trei volume,
tipărită la Editura Conphys (2000-2004). Iniţiatori şi organizatori au fost Universitatea „Spiru Haret”, unde profesorul Titu
Georgescu preda încă din 1995 şi a venit aici prin transfer de la
Bucureşti, în 1999; Forumul Cultural al Râmnicului şi un grup
de colegi şi prieteni.
Spre marea bucurie a profesorului, moderator a fost atunci
reputatul om de cultură dramaturgul Doru Moţoc pentru care
avea deosebite sentimente de admiraţie, întâlnindu-se amândoi
pe multe coordonate de gândire şi simţire.
În anul 2008, Forumul Cultural al Râmnicului, Clubul Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă, în cadrul serialului
„Personalităţi culturale în Vâlcea”, sub titlul „Adevăr ştiinţific
şi etos patriotic” a realizat, prin contribuţia
majoră a domnului Gheorghe Deaconu, un
„Documentar bibliografic-Titu Georgescu”,
însoţit de câteva alte date şi, care, dacă
Dumnezeu ni-l mai lăsa, ar fi împlinit 80 de
ani.
Recent, 1a 24 iulie, acest an, Forumul Cultural al Râmnicului (între ctitori, membri
fondatori, fiind şi istoricul Titu Georgescu,
mereu dominat de gândul „solidarităţii intelectualilor pentru cauza naţională") a iniţiat
organizarea unui medalion comemorativ, împlinindu-se 10 ani de când acesta a plecat în
lumea drepţilor.
Fotografia de pe program îl prezintă pe istoric dând un autograf pe cartea sa „Istoria
Românilor”, popor pentru care a ars ca o
flacără toată viaţa- volum lansat la Târgul
Internaţional de Carte- Bucureşti 1998.
Moderatorul medalionului comemorativ a
fost domnul Gheorghe Deaconu.
După binecuvântarea dată de preotul
Nicolae State Burluşi, au vorbit despre profe-

sorul, istoricul, cercetătorul şi omul Titu Georgescu, preşedintele
Forumului Cultural al Râmnicului, Alexandru Popescu Mihăeşti, şi Ioan Şt. Lazăr, Ion Soare, Gheorghe Deaconu, Gheorghe Dumitraşcu ş.a. Gh. Deaconu a dat citire câtorva poezii
cu mesaj din volumul lui Titus Georgescu, „Sentinţa”.
În final, mulţumind celor ce nu l-au uitat pe istoric, Elena
Georgescu, soţia istoricului, a prezentat câteva gânduri ale acestuia, privind rolul intelectualilor şi al istoriei... „Găsesc în fiecare
intelectual un purtător de flacără adăugată la luminarea viitorului". „Personal văd intelectualii de pretudindeni aşezaţi spre a
gândi viitorul cu judecăţi deschise şi critice, ale fiecărei
experienţe - capitaliste, semicapitaliste, social-democrate, socialiste, comuniste, europene, asiatice, americane, africane. De
aici văd rezultanta conceptelor şi fundamentărilor teoretice ale
strategiilor, programelor de traducere în viaţă a cerinţelor obiective proprii noului Ev. Omenirea nu poate rămâne, fără o
perspectivă profund conştientizată".
„O neorenaştere în conştinţa umană este obligatorie pentru
întreaga omenire. Vom ajunge la ea, depăşind şi capitalismul, şi
socialismul. Este însuşi cursul naturii evoluţiei societăţii
umane”.
În acelaş timp, şi consecvent, se adresa în mod special istoricilor pentru solidarizare şi acţiune comună: „Oamenii lui
Dumnezeu, înţelegeţi că dincolo de orice nemulţumire, ostilitate,
invidie, se găseşte crezul pentru care v-aţi închinat viaţa de istorici!”, cerându-le, ca imperios necesar pentru interesul
naţional, „Să se ridice deasupra patimilor mărunte şi a orizonturilor înguste”.
De asemenea, doamna Elena Georgescu a citit unele
maxime, cugetări ce exprimau stări de gând şi suflet ale istoricului: „Nu putem aştepta ca prostia să obosească. E neobosită”,
„Îi dispreţuiesc prea mult ca să-i pot urî”, „Decât să înjurăm
bezna, mai bine aprindem o flacără!”, „Politică mare, înseamnă
în primul rând cultură”, „O ţară mică trebuie să facă o istorie

mare”, „Incriminez inegalităţiile dintre oameni, nu şi
diferenţierile. Am pieri!”, „Adevărul şi istoria s-au aflat cel mai
adesea în mariaj, confundat cu concubinajul!”, „Lipsa
exerciţiului creierului şi o anume laşitate, cred că au cuprins o
parte a intelectualităţii noastre, ceea ce se va resimţi în deceniile
următoare”, „Lipsa unui fond cultural umanist, poate împinge
anumite cercuri de la naţionalism, la accente şovine”, „Avem o
singură patrie, restul sunt ţări pe care le puteţi grada, eşalona,
ca mărime, nivel, forţă, chiar simpatie. Patriile nu sunt regiuni,
iar popoarele nu sunt populaţii”, „Poparele cu trecut scurt sunt
cel puţin nepoliticoase'”, „E prea dură poezia istoriei poporului
român, ca să nu vă îndemn, a vă apleca mai mult asupra
tălmăcirii ei”, „O dictatură se poate instaura în câteva zile, pe
când democraţia cere timp îndelungat şi mereu înnoiri”, „Este
înălţător pentru un popor creştin, care-şi caută salvări dincolo
de ură şi disperare”, „Ce pigmei suntem cu zbaterile noastre
mărunte, egoiste, pe lângă majestatea
naturii'”, „Când moare un poet, lumea
e mai săracă”, „De ce sunt proştii aşa
de înfumuraţi? Deoarece deştepţii
sunt prea modeşti!”, „Prostia nu
doare, dacă ar durea ar fi o jale de
necuprins”, „Nu-i destul să vrei, ci să
poţi să vrei, şi să ştii să vrei”,
„Necunoaşterea trecutului înceţoşează
viitorul. Cea mai corectă instanţă este
Istoria. Ea nu-i artă”, „Nu vrem ca treElena Georgescu
cutul să poruncească prezentului sau
viitorului, dar să folosească, da!”...
Cineva a spus că Titu Georgescu „a fost un om născut din
truda cărţii şi pentru carte”, cu discreţie, doamna Gerogescu a
încheiat intervenţia sa, cu poezia „Cartea”, scrisă de cel comemorat, Titu Georgescu, în anul 1998.

ADINA ENĂCHESCU
Frumuseţi vâlcene
Oltul scânteia cu luciri unduitoare!
Râmnicul - Vâlcea
Râmnicul un loc feeric cu fete frumoase!
Greutăţile vieţii
Oamenii adevăraţi pot suferi orice!
Fără tine
Lumina e rece, întunecată şi pustie.
Nu-i moral
Nu-i moral şă loveşti un duşman căzut la pământ.
În eternitate
Corpul dispare, sufletul trăieşte infinit.
Libertatea
Dacă vrei să-l păstrezi, dăruieşte-i libertatea.
De dor
Vreau să fiu cu tine, am nevoie de dragoste.
Mă stârnesc
Invidiile mă fac să merg mai departe!
Supravieţuirea
Supravieţuirea este răzbunarea mea.
A fost odată...
Intensitatea dragostei dintâi nu se uită!

POEME ÎNTR-UN VERS
Râmnicu meu
Râmnicul mi-a poleit ambiţiile cu
Soare!
Vor mai fi?
Am 80 de ani şi nu ştiu totul despre
viaţă!
Privelişte de basm
Cerul era ca o catifea cu diamante!
Totu-i trecător
Tinereţea şi Fericirea nu durează!
Roata vieţii
Timpul trece, oamenii mor, viaţa evoluează!
Nu uita
Vorbele pot răni mai mult decât faptele!
Frumuseţea-i trecătoare
Chipurile se ofilesc, sufletele nu!
Cooperare
Comunic literar cu cel mai deştept bărbat!
Viaţa
E o uşă care ni se va deschide mereu.
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AFACERI DIN TATĂ ÎN FIU
PATRU GENERAŢII

Ing. Constantin BOROMIZ
(Manager General, despre compania BOROMIR)
CREDO
e-am considerat întodeauna clienţii ca făcând parte
din marea familie Boromir, de aceea, grija noastră
permanentă a fost şi este aceea de a satisface pe deplin toate
cerinţele, cu maximum de calitate si profesionalism.
Calitate şi profesionalism înseamnă pentru noi diversitate de produse, capacitate mare de producţie, promptitudinea
serviciilor oferite.
Confirmarea că ne respectăm clienţii a venit tocmai de
la aceştia,in anul 2009. Un studiu efectuat pe un eşantion
reprezentativ la nivel naţional a desemnat un produs al companiei noastre ca fiind produsul anului în preferinţele consumatorilor.

N

DRUMUL CĂTRE SUCCES
De la mica moară de grâu, cu o capacitate de 24
t/zi,construită în 1994, Boromir a parcurs cu tenacitate toate
etapele consolidării unei afaceri şi impunerii brandului în
mintea consumatorilor. Sloganurile au comunicat constant,
fără compromisuri mesajul nostru către parteneri:
- un munte de făină albă ca zăpada
- drumul grâului către pâine
- mălai de 24 de karate
- pâinea cea de toate zilele
- brutăria familiei tale
Toate au conferit companiei personalitatea care face
diferenţa faţă de competitor.
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OFERTA
Diversitatea de produse de patiserie este
unul din principalele atuuri ale Boromir în
faţa concurentei. Suntem prezenţi în piaţă cu
o sortimentaţie variată de cozonaci
tradiţionali, croissant, pişcoturi de
şampanie, blaturi de tort, minicake, biscuiti.
KNOW-HOW(sau cum am abordat afacerea)
Afacerile pe care am incercat să le construiesc în mai multe sfere de activitate au
fost asemeni unor teste de laborator. in cazul
meu,pot spune că am urmat tradiţia
moştenifă de la familie,pentru că bunicul si
tatăl meu au avut la rândul lor o moara,eu
fiind deja a cincea generaţie de morari. În
mod sigur,nu aş fi reuşit dacă nu aş fi fost
pasionat de domeniul panificaţiei şi dacă nu
aş fi avut resursele necesare pentru a dezvolta această tradiţie. În 1992 am pus bazele
afacerii în panificaţie,iar activitatea de morărit am demarat-o
in 1993. Doi ani mai tarziu am preluat o brutarie de la un turc,
iar până în 1997 am reuşit să triplăm capacitatea morilor. Anul
1997 a adus cel mai mare profit pentru companie, pe fondul
liberalizării pieţei grâului. Au urmat o serie de achiziţii, între
care se numără şi Spicul Buzău, cumpărat în anul 2000 şi
moara din Deva, preluată în 2003. Concomitent, am continuat
programul de investiţii şi modernizări. Am avut norocul ca
familia mea să lucreze alături de mine, soţia mea fiindu-mi
partener şi acasă şi la firmă. Am călătorit destul de mult în
afara ţării. După revoluţie, chiar mă gândeam să emigrez, astfel că am mers în Europa şi în Statele Unite. Mi-am dat seama
că industria românească de morărit şi panificaţie poate concura cu cele europene.
CONTACTUL CU PIAŢA, PREOCUPARE
PERMANENTĂ
Sistemul de vânzări este structurat pe centre de distribuţie,
locate pe cele cinci platforme cheie ale companiei,reuşind astfel să fim prezenţi în piată la nivel naţional cu toată gama de
produse. Adepţi ai unei strategii de marketing flexibil şi inovativ, sensibili la semnalele transmise de piaţă şi de tendinţele
de globalizare, Boromir continuă să fie, încă de la înfiinţare,
pe val.
PERSONALUL,
ECHIPA-COMPONENTĂ
A SUCCESULUI
Am optat pentru promovarea în funcţiile de conducere a oamenilor "crescuţi" în cadrul companiei. Pregătirea unui brutar
bun,care să ştie secretele tuturor tipurilor de aluat, durează

şase-şapte ani. Generaţiile actuale vin către noi destul de
nepregătite. Lipsa interesului faţă de specializare s-a resimţit
acut în intervalul 1994-2000.
Acum,intreprinzătorii şi cei care îsi caută un loc de muncă
sunt mult mai receptivi. Piaţa muncii este o piaţă flexibilă.
Criza cu care ne confruntăm crează probleme pentru anumiţi
intreprinzători, însă poate genera oportunităţi pentru alţii,
dând posibilitatea demarării unor afaceri'de nişă. Astfel,
schimbarea domeniului de activitate se poate dovedi benefică
pentru un angajat.
PLANURI PE TERMEN SCURT
Planurile pe termen scurt sunt întocmite pe baza previziunilor oferite de sondajele şi cercetările de piaţă efectuate de
instituţii specializate şi de departamentul de marketing al
companiei Boromir.
Toate scenariile includ:
- consolidarea pozitiei câştigate şi creşterea cotei de piaţă
- extinderea reţelei de magazine specializate
- creşterea portofoliului de clienţi din UE.
ISTORIC
Născută în respectul tradiţiei, dar cu o perspectivă modernă
asupra acestui domeniu, atât de vechi şi totuşi atât de puţin
exploatat, societatea s-a dezvoltat şi şi-a diversificat activitatea oferind pieţei atât produse tradiţionale, cât şi produse
noi, de care piaţa românească avea nevoie.
1994
Ia fiinţă societatea comerciala S.C. BOROMIR IND Rm.
Vâlcea. Obiectul principal de activitate îl constituie achiziţia,
prelucrarea• cerealelor, precum şi valorificarea superioară a
făinurilor prin secţiile proprii de panificaţie şi patiserie.
1998
Moara Cibin din SIBIU a fost preluată de către grupul
Boromir, iar la sfârşitul anului 2001, S.C. BOROMIR IND
Rm. Vâlcea a devenit acţionar majoritar. Moara Cibin este
dotată cu mori performante ce procesează grâu moale, grâu
dur şi porumb.
2000
A fost-preluata moara de grâu din Buzău. Moara produce
în special făinuri superioare, putând realiza întreaga gamă
sortimentală de produse de morărit şi panificaţie.
1999 - 2002
În această perioadă S.C. BOROMIR IND Rm. Vâlcea
achiziţionează unităţi de tip Comcereal, având ca obiect principal activitatea de achiziţie, păstrare şi valorificare a cerealelor.
2011
Pe lângă cele trei societăţi, BOROMIR IND Rm. Vâlcea,
BOROMIR PROD SA Buzău şi Moara Cibin din SIBIU,
Grupul Boromir mai deţine puncte de lucru la Deva,
Hunedoara, Iaşi, Slobozia.
STADIUL AFACERII
Născută în respectul tradiţiei, dar cu o perspectivă modernă
asupra acestui domeniu, atât de vechi şi totuşi atât de puţin
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exploatat, compania noastra,Boromir, s-a dezvoltat şi şi-a diversificat activitatea oferind pieţei atât produse tradiţionale,
cât şi produse noi, de care piaţa românească avea nevoie.
Pe parcursul a 16 ani, Boromir s-a dezvoltat într-un ritm dinamic, pentru ca în prezent să ajungă să controleze 100/0 din
activitatea de morărit de pe piaţa de profil din Romania, cu o
capacitate de măcinare de 1500 t/zi. Acest lucru a fost posibil
atât în urma achiziţionării de noi fabrici de morărit şi
panificaţie aflate în zone ale ţării cu potenţial de dezvoltare
din Sibiu, Buzău, Deva, Slobozia, cât şi prin retehnologizarea
şi reutilarea tuturor facilităţilor de producţie din patrimoniu.
Societatea dispune de o reţea de magazine specializate
"Boromir Pan Cafe" (magazine cu suprafeţe cuprinse între 50
şi 150 mp), acestea constituind un proiect lansat în aprilie
2008, bazat pe re-branduirea tradiţionalelor brutării Boromir
existente în ora5u1Rm. Vâlcea încă din anul 1996.
În municipiile Buzău si Rm. Sărat isi desfasoara activitatea
o reţea proprie de desfacere de 20 de magazine, din care 16
sunt situate în municipiul Buzău iar 4 în oraşul Rm. Sărat.
Pe lângă acestea, Boromir mai de•ine 3 benzinării în Rm.
Vâlcea si fabrica de cherestea Hardwood
Din totalul afacerilor Boromir, divizia de morărit are o pondere de 55%, urmată de cea de dulciuri şi prăjituri care deţine
20%, apoi de divizia de panificaţie cu o pondere de 15% iar
restul activităţilor sunt reprezentate de magăzine, distribuţie
şi benzinării care acoperă 10% din afaceri. Acestea au
reprezentat o cifra de afaceri de 110 mil Euro pentru 2010.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieţei şi pentru a
răspunde cât mai bine exigenţelor clienţilor noştri, ne-am dezvoltat şi diversificat activitatea pentru ca, îmbinând inovaţia
cu tradiţia, să oferim produse care să satisfacă cele mai înalte
standarde de calitate, sănătate şi siguranţă.
MISIUNE / VALORI
Ne-am considerat întotdeauna clienţii ca făcând parte din
marea familie Boromir, de aceea, grija noastră permanentă a
fost şi este aceea de a le satisface pe deplin toate cerinţele, cu
maximum de calitate şi profesionalism.
Calitate şi profesionalism înseamnă pentru noi diversitate
de produse, promptitudinea serviciilor oferite si o capacitate
mare de producţie.
Boromir plasează în centrul preocupărilor sale satisfacţia
deplină a clientului, un client care se reîntoarce de fiecare dată
la un produs de calitate, conceput şi oferit cu profesionalism,
astfel încât să răspundă tuturor exigenţelor şi aspiraţiilor acestuia.
Confirmarea că ne respectăm clienţii a venit tocmai de la
aceştia, în anul 2009.
În urma participării la Concursul "Produsul Anului Romania
2009", Cozonacul Boromir cu
Cremă de Nuci a fost desemnat câştigător de către consumatorii români la categoria Produse de patiserie.
Studiul a fost realizat pe 4000 de persoane de către prestigioasa firmă la nivel internaţional Nielsen.

DOR DE RÂMNIC ŞI DE VÂLCENI
Ica TRINCĂ GELERIU

D

e 43 de ani amintirile copilăriei,
adolescenţei şi tinereţii îmi poartă
paşii în fiecare an, spre locurile natale, meleaguri binecuvântate de Dumnezeu cu o
natură bogată, variată şi frumoasă, cu oameni semeţi, calzi, primitori şi buni.
De câte ori mă gândesc la Râmnic şi la
împrejurimile lui, mă învăluie parfumul
teilor, al castanilor şi trandafirilor, al
fructelor din livezi şi al strugurilor, care sub razele soarelui şi
sub seva pământului aduc desfătare şi bucurie localnicilor.
Văile răcoroase, dealurile împădurite, Oltul scăpat din strânsoarea munţilor, Capela, Petrişorul şi Zăvoiul constituie oaze
de linişte şi încântare pentru trup şi suflet, atât pentru copii,
tineri, dar mai ales pentru cei de vârsta a-III-a, care îşi aduc
aminte cu nostalgie de anii tinereţii.
Nu a fost an în care să lipsesc de la întâlnirea cu oraşul meu
drag, pe care-l preţuiesc pentru tot ceea ce reprezintă el: case
olteneşti cu cerdac şi muşcate în ferestre, străzi curate înconjurate de copaci falnici, flori viu colorate şi parfumate, dar mai
ales numeroase biserici, focare de cultură, artă şi educaţie
religioasă care dezvoltă sentimental patriotic de iubire de neam
şi ţară, limbă şi credinţă.
Istoria ne aminteşte cum voievozii şi domnitorii Ţării
Româneşti: Micea cel Bătrân, Radu cel Mare, Matei Basarab,
Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab, Pătraşcu Vodă şi
Mihai Viteazul, au ctitorit în această zonă lăcaşe de cult, salbă
de nestemate, care rivalizează cu cele din Moldova şi
Bucovina.
Acestea înfrumuseţează şi sensibilizeză sufletul vizitatorilor, constituind piese de referinţă, destinaţii de pelerinaj şi
turism în zona Olteniei. Din acest motiv cred că există o
simbioză perfectă între natură, credinţă şi oameni, ceea ce a
dus la formarea unui ţinut admirat şi apreciat de mulţi locuitori
ai ţării noastre şi nu numai.
Sunt fiica acestor locuri şi mă bucur că aici mi-am petrecut
cei mai frumoşi ani ai vietii. De fiecare dată când ajung în
Râmnic, urc la Statuia Independeţei si-mi deapăn amintirile,
privesc oraşul cu clădirile ce străjuiesc Capela, Bulevardul cu
copacii maiestuoşi, unde ne plimbam în tinereţe la hăt departe,
spre podul Oltului.
Viaţa sau poate soarta mi-a hărăzit ca după încercările
dureroase trăite aici,să părăsesc cu regret locurile strămoşeşti
atât de dragi şi şcoala unde-mi desfăşuram activitatea
didactică, iar paşii m-au purtat împreună cu fiul şi cu mama
mea spre Ardeal. Nimic nu m-a înstrăinat însă de aceste
nepreţuite locuri, din contra pot spune, că trecerea timpului a
amplificat dragostea şi recunoştinţa faţă de oraş. Îmi amintesc
cu nostalgie de cele două licee de fete şi de băieţi, azi Mircea
cel Bătrân şi Aexandru Lahovari, la care mi-am început activitatea şi de distinşii dascăli cu care am fost colegă de cancelarie, constituind un privilegiu şi o onoare pentru mine.
Importanţa şcolii în viaţa urbei este cunoscută. Pentru cei din
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generaţia mea născuţi cu puţin înainte de al II-lea Război Mondial, această instituţie era privită cu respect şi smerenie, pot
spune, fiind dorită de părinţi şi copii, în vederea instruirii şi
educării lor, pentru formarea unor caractere demne de-a duce
ţara spre prosperitate şi pace. Acest lucru a fost cu putinţă
deoarece ţinuta impecabilă, conduita ireproşabilă a profesorilor noştri ne impunea un respect faţă de cei, care cu măiestrie
şi trudă ne modelau minţile şi trupurile, dorind să ne fie exemple în viată. De la început când am păşit sfioase în acest
templu al cunoaşterii şi până la absolvirea şcolii, am respectat
cu sfinţenie atât instituţia cât şi pe slujitorii ei. Peste ani de
fiecare dată când reveneam în oraş, cu emoţie vizitam locul
unde ne-am petrecut cea mai frumoasă perioadă a vieţii. ...Ce
păcat că sentimentele trăite de noi, nu s-au transmis şi nu se
cultivă şi în sufletele tinerelor generaţii ai zilelor noastre!
Pentru cei care nu ştiu, doresc să precizez că în perioada
despre care vorbesc, nu exista învăţamânt mixt în clasele primare, gimnaziale şi de liceu. În anii 1943-1944 şi 1945-1955
am parcurs grădiniţa, apoi şcoala primară, gimnaziul şi cursurile liceale, pe atunci Şcoala Medie nr.2, Râmnicu-Vâlcea.
Am fost înscrisă la grădiniţa din incinta bisericii Toţi Sfinţii,
unde domnişoara educatoare Dida Balaban mai târziu Ionescu,
ne-a ajutat să devenim “eleve” cu uniform albastră şi fundiţe.
În clasele I-IV, am avut învăţătoare pe doamnele: Olteanu
Elena, Pati Popescu, Marinescu Maria (mama doamnei Sisi
Darie), Paşoi Maria, Bica Filofteia, Mardale Alexandrina,
Mironescu Elena, Crăciunescu Eufrosina, Ocoleanu Ilaria.
În gimnaziu şi liceu disciplinele din planul de învătământ
au fost predate de: - Lb.Română: Marinovici Elena, Moţoc
Elena, Şinculescu-Popescu Constanţa, Călinescu Elena,
Lucescu Maria, Zăvoi Olga. - Matematică: Păunescu Demetra,
Dumitrescu Olga, Isailă Ana, Ocoleanu Ilaria, Iorgulescu Elisabeta, Mănescu Olimpia, Ardeleanu Sofia, Bădescu Maria,
Gibescu Victoria. - Astronomia: Guţu Pavel. - Istorie: Iliescu
Maria, Săndulescu Valeria, Bruker Maria, Borosan Susana. Constituţia: Bruker Maria. - Geografia: Sutaşu Stroescu Silvia,
Lumineanu Aurelia, Cioroianu -Betulescu Maria, Burdalescu
Ecaterina. - Ştiinţele Naturii: Cornilescu Minodora, Greceanu
Vasilica, Stănescu Elena, Roşianu Tamara. - Filozofie şi
Constituţie: Papadopol Natalia. - Igiena: Stoica Eugenia
(medic şcolar). - Chimia şi Fizica: Ababii Maria, Lumineanu
Anastasia, Alivizache Valentina, Scarlet Maria, Dodun Maria.
- Limba Franceză: Zinelli Ecaterina, Vlădescu Maria, Renner
Maria (a predate şi A.L.A). - Limba Germană: Zamfirescu
Safta. - Limba Rusă: Doroşevschi Lidia, Brilianova Tatiana,
Rusu Larisa, Lisievici Elena, Indrea Claudia, Silvestru Claudia. - Educaţia Fizică: Teodorini Ileana, Ştefănescu Silvia,
Mărăşescu Aurora, Staicu Felicia, Negrescu Constanţa, Şuteu
Valeria, Marinescu- Darie Silvia. - Desen: Petrulian- Inătescu
Eugenia, Ionescu Ioana, Ştefănescu Emil, Sandu Ion. - Muzica: Hacman -Theiss Angela. - Lucru Manual: Petrulian
Inătescu Eugenia. - Gospodărie: Bulucea Elena.
Ţin să menţionez, că în acei ani, pentru clasele gimnaziale
şi de liceu nu existau manuale,de aceea profesorii se informau

din diferite izvoare, pentru a preda disciplinele la un înalt
nivel, învăţământul neavând de suferit. Noi, sportivele liceului,
am avut noroc, căci prietena şi colega noastră dragă, Ileana
Ciobanu-Georgescu, lua notiţe în perioada deplasărilor la
competiţii şi ni le oferea la întoarcere; şi pentru aceasta îi suntem şi azi recunoscătoare.
Am avut şansa unui corp profesoral de elită, oameni stimaţi
şi preţuiţi de elevi, dar şi de tagma profesorală din oraş şi din
tară; ei ne-au învăţat să deosebim răul de bine, să iubim
munca, să studiem temeinic, ridicându-ne prin propriile puteri,
minciuna şi frauda fiind excluse.
Doresc ca în numele generaţiei mele să aduc un omagiu tuturor celor care au contribuit la formarea noastră, ne-au ajutat
prin eforturi şi sacrificii în acei ani grei pentru învătământul
românesc, să devenim oameni de nădejde ai societăţii.
Regretăm că mai sunt doar puţini cărora să le urăm sănătate şi
mulţi ani de viaţă, iar celor numeroşi care s-au grăbit să plece
spre alte orizonturi, le purtăm o pioasă aducere aminte şi
rugăm pe Dumnezeu să-i pună în rândul celor drepţi, pentru
odihna veşnică.
Fiecare profesor a demonstrat cu măiestrie, rolul,
importanţa şi frumuseţea disciplinei sale, aşa că, la absolvirea
şcolii, ne-a fost uşor să ne decidem spre viitoarea profesie.
Ca activitate extraşcolară am practicat mai multe sporturi,
dar cel mai atractiv dintre ele, pentru mine, a fost Baschetul,
predat cu competenţă de regretaţii şi dragii noştri profesori,
Tanţa Negrescu şi Petre Darie. Cu aceştia am făcut mai multe
deplasări la întrecerile şcolare şi de junioare, însoţite de inimosul avocat Paul Angelescu, reputat arbitru de jocuri
sportive.
În şcoală am fost norocoasă s-o am profesoară la orele de
educaţie fizică şi la echipa de gimnastică, pe stimata doamnă
Valeria Şuteu. Îmi amintesc cu câtă dăruire şi competenţă
profesională, ne-a îndrumat paşii spre performanţă în
gimnastică, ajutându-ne să efectuăm cu uşurinţă exerciţiile
grele, complicate, sau ansamblurile care solicitau efort fizic
susţinut în ritmul muzicii. Toate acestea ne-au oferit trăiri deosebite, dezvoltându-ne simţul estetic, muzical şi dragostea
pentru frumos.
Îndrăgind mişcarea, sportul, am decis să urmez profesia
dragilor mei dascăli , împotriva dorinţei tatălui, care mă vedea
medic stomatolog sau tehnician dentar. Niciodată în viaţă nu
am regretat alegerea mea,mai ales că, la absolvirea
facultăţii, mi-am început activitatea didactică la liceul
unde am învăţat cu patru ani înainte, chiar dacă acesta
funcţiona în alt loc.
Onoarea de a-i avea colegi de cancelarie pe o parte
din foştii mei profesori a fost imensă şi i-am privit cu
acelaşi respect şi aceeaşi conideraţie ca atunci când
le eram elevă.
De-a lungul scurtei mele cariere didactice de doar
11 ani petrecuţi în dragul meu oraş, am cunoscut
colegi de profesie cu vastă experienţă, persoane legate
de specificul muncii mele de recrutare din şcoli a viitorilor baschetbalişti, părinţi sau bunici, care doreau
să stie cui îi vor încredinţa odraslele.
Anii au trecut, copiii au crescut, iar relaţiile dintre
mine şi ei s-au legat mai strâns.
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Chiar dacă eu am părăsit oraşul, prin scrisori sau telefoane
le-am urmărit evoluţia şi viaţa.
Momentele petrecute la antrenamente şi competiţii le-au
marcat tinereţea şi caracterul, când îi intâlneam cu prilejul
vizitelor mele anuale, am remarcat că bucuria revederii era de
ambele părţi.
Legătura cu ultima mea promotie de baschetbalişti (fete şi
băieţi) a fost una specială, căci am avut onoarea de-a le fi
alături atât la banchetul de absolvire cât şi la revederile de
10,20,40 de ani de la absolvirea liceului, cu toate că mă aflam
la Cluj. M-au bucurat reuşitele lor în domeniul profesiei, dar
mai ales cele de ordin familial.
La revederea din 9 mai 2009, o parte dintre “copiii de ieri”
fetiţe şi băieţei, erau acum pensionari sau în prag de încheiere
a activitaţii de medic, inginer, cercetător, militar sau profesor.
Majoritatea părinţi, unii bunici, s-au bucurat să-şi revadă
vechii colegi, profesorii, scoala, facând haz de micile năzbâtii,
de glumele nevinovate, ocazie de-a redeveni pe moment
aceiaşi copii buni pe care-i ştiam.
Un alt aspect de strânsă prietenie, care dainuie de peste jumatate de veac, este legătura care există între colegele mele
de şcoala.
După 44 de ani de la absolvirea Şcolii Medii nr. 2, începând
cu anul 1999, ne întâlnim în luna august în fiecare an.
Mobilizarea nu este uşoară, dar faptul că sentimentele de
prietenie sunt neschimbate, iar amintirile din şcoală de neuitat,
ne adunăm din toate părţile ţării, unde soarta ne-a împrăştiat,
destule pentru anii ce-i avem.
Acest lucru denotă frumuseţea sufletească şi educaţia
primită în şcolile vâlcene, ceea ce-i face pe cei ce au plecat
din oraşul tinereţii lor, să-i ducă dorul, revenind cu emoţie şi
bucurie să revadă locurile dragi şi oamenii cunoscuţi.
În ultimii ani, cu mare plăcere i-am regăsit pe o parte din
colegii de cancelarie, foste eleve, prieteni sau cunoscuţi,
reuniţi în selecta “Asociaţie a Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă
şi Cultură Vâlcea”, constituită pe lângă Forumul Cultural al
Râmnicului, organizaţie din care sunt mândră că fac şi eu
parte.
Ce bucurie şi împlinire la sfârşit de viaţă!
De aceea iubesc Râmnicul şi pe vâlceni.

1955-Ploieşti-Faza de zonă-GimnasticăEchipele de fete şi băieţi Rm Vâlcea

DRUMUL “DOMNULUI DE ROUĂ”
SAU CĂLĂTORI DE-A LUNGUL OLTULUI

Î

n dimineaţa zilei de 10 mai 2014, un grup format din
48 de membri ai Asociaţiei Seniorilor din Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură, a pornit într-o excursie pe itinerarul Rm
Vâlcea – Slatina – Corabia . Acest traseu este interesant prin
frumuseţea peisajului, prin încărcătura lui istorică şi prin
importanţa sa economică.Pe această cale au circulat, de-a
lungul secolelor, în ambele sensuri, valori materiale şi spirituale care făceau legătura, pe Valea Oltului, între
Transilvania şi Dunăre.
Drumul de-a lungul Oltului , în tradiţia locală, a cunoscut
mai multe denumiri : “Drumul Sării”, ca urmare a transportului de sare de la Ocnele Mari la porturile de la Dunăre;
“Calea lui Traian “- pentru că trupele romane au înaintat spre
cetatea de scaun a lui Decebal pe acest traseu; “Drumul
Domnului de Rouă”, denumire susţinută de o frumoasă
legendă.
Legenda spune că Domnul de Rouă locuia în Caracal
(dupa alte versiuni, pe malul Dunării) şi era un tânăr chipeş,
dar foarte fragil, astfel că razele soarelui nu trebuia să-l
atingă. Acest tânăr crai avea o iubită prin zona de munte
( Râmnic sau Ţara Loviştei), la care venea noaptea şi pleca
spre ziuă, la cântatul cocoşilor. Într-o noapte, printr - un
vicleşug, cocoşii nu au mai cântat, tânărul a întârziat prea
mult în braţele iubitei lui, a fost surprins pe drum de razele
soarelui şi a fost transformat în rouă.
Noi, dimpotrivă, am pornit la drum odată cu ivirea zorilor, într-o zi cu cer parţial senin, cu nori blânzi, dar şi cu
petice plumburii, care ameninţau cu ploaia. În scurt timp însă
cerul s-a limpezit şi am avut o zi minunată pentru excursia
noastră.
Organizatoarea excursiei, doamna profesoară Marinela
Capșa, a pregatit fiecare moment al excursiei, asemenea
unui dascal competent, exigent si foarte ordonat.
Primul popas a fost în oraşul Slatina, unde am fost
întâmpinaţi de domnul Marian Malciu, scriitor, locuitor al
oraşului, vechi prieten al doamnei Capşa şi bun cunoscător
al istoriei şi al realităţilor din judeţul Olt. Dânsul ne-a însoţit,
cu amabilitate, în tot periplul nostru, prezentându-ne date şi
fapte din trecutul şi prezentul aşezărilor oltene.
Slatina a fost atestată documentar, pentru prima dată, la
20 ianuarie 1368, printr-un act oficial din timpul lui
Vladislav Vlaicu (1364-1377), prin care acorda scutire de
vamă, în această localitate, negustorilor braşoveni. În vremea
domnitorului Vlad Vintilă ( 1532-1535) a fost emis un act în
care menţionează „cetatea de scaun Slatina”. Şi numele lui
Mihai Viteazul (1593 – 1601) este legat de aceste locuri prin
restaurarea Mănăstirii Clocociov.
Am constatat că, în prezent, oraşul este nu numai o vatră
importantă de istorie, ci şi de cultură românească. Aici, în
anul 1741 a fiinţat o Şcoală domnească. O altă Şcoală a
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funcţionat între anii 1800-1836 pe lângă biserica ctitorită de
filantropul slătinean Ionaşcu Cupetu. Tot aici au existat şi o
bibliotecă publică, şi un spital (1797), cel mai vechi din ţara
Românească.
Această urbe a Olteniei a dat ţării numeroase
personalităţi, nume de rezonanţă în cultura românească :
Barbu Paris Mumuleanu (poet); Petre S. Aurelian (economist, academician,om politic); Constantin Dissescu (profesor
de drept şi om politic); Dimitrie Caracostea (erudit critic, istoric literar şi folclorist); Eugen Ionescu (creatorul teatrului
absurd) care s-a impus lumii prin arta lui teatrală, dar şi prin
poezie şi memorialistică.
Vatra oraşului are forma unui amfiteatru deschis către
lunca Oltului, în faţa căruia se ridică dealul Grădişte, unde
se află Casa Căsătoriilor. Esplanada din centrul municipiului
oferă un peisaj încântător cu arbori , ronduri de flori, fântâni
arteziene, locuri de odihnă, de unde poate fi admirată lunca
Oltului în toată splendoarea ei.
Dupa ce ne-am încântat privirile cu peisajele din centrul
oraşului, ne-am îndreptat spre Mănăstirea Clocociov. Mulţi
dintre noi vizitam pentru prima dată minunata oază de linişte
şi spiritualitate, închinată sfinţilor arhangheli Mihail şi
Gavril.
Sfântul lăcaş se numără printre cele mai vechi din ţară.
De la prima mănăstire nu s-a păstrat nici pisania, nici anul
înălţării ei şi nici numele ctitorilor. Viaţa mănăstirilor se
aseamănă cu cea a oamenilor; are perioade de creştere, de
prosperitate şi de decadere, până la ruinare.
Situată în partea de sud a oraşului Slatina, într-o depresiune străjuită de două coline, mănăstirea Clocociov ne-a
oferit o privelişte de o frumuseţe tulburătoare.
Domnitorii şi boierii cu dare de mână şi cu credinţă în
Dumnezeu au vegheat la reconstrucţia şi păstrarea acestei
mănăstiri. Potrivit unor documente, completate şi de o frescă,
domnitorul Mihai Viteazul ar fi refăcut biserica şi a înzestrat-o cu noi proprietăţi. În anul 1625, domnitorul Alexandru
Coconul, dorind “să nu piară pomana ctitorilor de mai
înainte”, emite un act prin care lăcaşul este închinat
Mănăstirii Cutlumus de la Muntele Athos, “cu toate averile
şi satele şi ţiganii şi vii şi cu toate dedinele şi veniturile”.
În urma cutremurului din 1628, cât şi a unui incendiu,
care a distrus “cărţile de moştenire şi o parte din avere “,
mănăstirea a fost refacută în timpul domniei lui Matei
Basarab (1632 – 1654) . Potrivit unei legende locale, domnitorul, fiind urmărit de turci, s-a ascuns în scorbura unui soc
bătrân din pădurea Clocociov. Scăpând nevătămat , domnitorul a făgăduit lui Dumnezeu că va ridica în acele locuri o
mănăstire. Refacerea acesteia este atribuită dregătorului
Diicu Buicescu, soţiei sale Dumitra şi mamei acestuia, Mara,
cu toţii rude ale domnitorului Matei Basarab.

După o perioadă de prosperitate, alte urgii s-au abătut
asupra lăcaşului de cult; în anul 1821, urmărindu-l pe Tudor
Vladimirescu, turcii au jefuit-o de odoare, iar în anul 1838 a
avut loc un puternic cutremur, fiind distruse turlele şi afectate
grav construcţiile. După Primul Război Mondial, biserica era
improprie efectuării serviciului religios. Mănăstirea a fost
redeschisă după anul 1935 şi apoi complet restaurată între
anii 1980-1982, în timpul ieromonahului Visarion Coman
( care are locul de veci în curtea interioară a mănăstirii).
Mănăstirea mai adăposteşte şi o colecţie valoroasă de artă
veche românească: icoane, piese de artă decorativă,
argintărie, broderii şi sculpturi în lemn, precum şi o colecţie
de cărţi cu numeroase ilustraţii, unele tipărite şi la Rm
Vâlcea.
Dupa ce ne-am îmbogăţit sufletul prin rugăciune şi
privirile prin bogăţia şi frumuseţea valorilor materiale şi culturale existente în mănăstire, primiţi fiind cu bucurie de către
măicuţe, ne-am continuat drumul spre oraşul Caracal, unde
ne aşteptau noi surprize.
Pe traseu am trecut pe lângă localitatea Reşca, unde în
antichitate a existat o puternică aşezare dacică ( se presupune
Malva), iar în secolele II – III, aici a fiinţat o colonie romană
– Romula, nume pe care-l poartă astăzi un sat din apropiere.
În drum spre oraşul Caracal, ne-am amuzat pe seama
“minunilor” oraşului, intrate în folclor: brutăria se află pe
strada Foametei, cimitirul eroilor pe strada Învierii, închisoarea pe strada Libertăţii şi, mai ales, pe seama celebrului car răsturnat în acel loc. Însă, din informaţiile ghidului
nostru, scriitorul Marian Malciu, aveam să aflăm că această
aşezare a fost cea mai importantă din Câmpia Romanaţilor,
care, prin poziţia sa geografică, a avut o evoluţie
spectaculoasă de-a lungul timpului, evoluând de la stadiul
de sat la cel de oraş, fiind apoi resedinţă a judeţului
Romanaţi, iar azi este municipiu.
Etimologia numelui Caracal îmbracă două ipoteze. O
primă variantă susţine ideea întemeierii aşezării în timpul
împăratului Caracalla, cu ocazia expediţiei pe care acesta a
făcut-o la Romula, împotriva goţilor. În Caracal există ruinele unui turn care a fost atribuit, de folclorul local,
împăratului roman Caracalla. O a doua ipoteză, arată că numele popular al aşezării era Caracal, vechi târg aşezat pe
marele drum carpato- trans- danubian, care se trage de la
meşterii în confecţionatul mintenelor de lână (caracalla, ae
şi caracallis,is , în latineşte înseamnă haină de lână cu mâneci
şi glugă), îmbrăcăminte care a fost vândută la târgul din
Caracal până în secolul trecut.
Documentar, localitatea este menţionată pentru prima
dată într-un hrisov din 17 noiembrie 1538, prin care Radu
Voda Paisie îi dăruieşte lui Radu, mare clucer, două moşii:
Siliştea Bistreţ şi Poiana Urâtii.
Menţiunile despre Caracal s-au înmulţit în secolul al
XVI-lea. Domnitorul Mihai Viteazul alege oraşul ca
reşedintă a judeţului Romanaţi, unde stăpânea un domeniu
format din 23 de sate şi moşiile lor. Multe documente emise
de acelaşi domnitor au ca formulă de încheiere: „dat la curtea
mea domnească din Caracal“. Primul document care
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dovedeşte statutul de oraş este datat la 26 februarie 1627.
În a doua jumătate a secolului al XIX- lea, oraşul Caracal
a cunoscut un prim proces de dezvoltare şi modernizare,
perioadă în care au fost înălţate edificii reprezentative:
Palatul Administrativ (1872), grădina publică ( 1864) care
poartă numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, clădirea
Primăriei ( 1896), Palatul de Justiţie (1896), linia ferată Rm
Valcea – Corabia (1871 – 1889), canalizarea pârâului ce
traversează oraşul ( 1906 – 1908), un spital judeţean (1888),
Teatrul Naţional (1901).
Aşadar, caracalenii sunt oameni obişnuiţi, harnici, cu
iniţiativă, care iubesc munca si frumosul. Povestea cu carul
răsturnat poate fi invenţia unui hâtru, care îmbracă două
ipoteze. Una dintre ele se referă la un car încărcat cu ţărani
răzvrătiţi, în timpul revoluţiei de la 1848, care erau duşi la
judeţ, adică la judecată. Cum denumirea populară a
răzvrătiţilor era „prostimea”, de acolo până la „proşti” nu a
fost decât un pas. O altă variantă susţine ideea că în oraşul
Caracal s-a răsturnat un car plin cu ploşti ( vas din lemn în
care se păstrează lichide ) aduse la târg spre a fi vândute. Şi
în acest caz, nu a fost greu pentru cineva cu simţul umorului
să înlocuiască litera „l“ cu litera „r“.

Am poposit în Caracal pe o stradă care aminteşte în tot
locul de figura legendară a haiducului Iancu Jianu, fiul cel
mic al logofătului Costache Jianu şi al Ilincăi, ce proveneau
din neamul boierilor Izvorani. Din păcate, Casa Memorială
“ Iancu Jianu “, fiind in renovare, nu a putut fi vizitată.
După cum aranjase doamna profesoară Capşa, la Caracal
am fost întâmpinaţi de actorul şi regizorul Florin Beciu care,
cu multă amabilitate, a acceptat să fie ghidul nostru în acea
zi.
Mai întâi am vizitat „Muzeul Romanaţiului”, înfiinţat la
26 septembrie 1949. Aici ne-a întâmpinat chiar directorul
muzeului, care ne-a dat cele mai competente explicaţii. Aşa
am aflat că Muzeul este găzduit în casa lui Iancu
Dobruneanu, nepot al lui Iancu Jianu. Clădirea este
împodobită cu coloane cu capiteluri compozite şi cu fron-

toane neoclasice, bogat decorate. Instituţia este organizată în
patru secţii: istorie, artă plastică, etnografie şi secţia
memorială. Secţia de istorie are un inventar arheologic bogat,
cu peste 20 000 de piese de mare valoare istorică. Exponatele
redau cu veridicitate viaţa social -economică şi culturală a
fostului judeţ Romanaţi.
Dupa vizitarea muzeului ne-am îndreptat spre Teatrul din
Caracal, o adevarată bijuterie a oraşului. Edificiul a fost realizat după planurile arhitectului austriac Franz Bilek şi a
fost inaugurat în anul 1901. Concepută în stil baroc,
construcţia teatrului impresionează prin bogăţia ornamentelor: coloane, capiteluri, balcoane, cupole şi frize. În
schimb, pictura originală nu s-a păstrat. În urma unui incendiu, care a distrus interiorul, teatrul a fost închis , renovat
şi redeschis abia în anul 2009. Şi aici am beneficiat de
bunăvoinţa şi amabilitatea domnului Florin Beciu, regizor si
actor, care ne-a prezentat atât edificiul, cât şi cele mai frumoase momente din istoria Teatrului din Caracal. Şi pentru
ca totul să fie complet şi perfect, am avut parte şi de o
surpriză deosebit de placută. O interpretă de romanţe, Nina
Ţurcanu, originară din Chişinău, republica Moldova, dar
căsătorită cu un vâlcean, a aparut pe scenă şi a cântat o
doină, cu o voce gravă şi sensibilă, apoi a recitat o poezie,
transpunându-ne cu adevarat în lumea spectacolului. Am
părăsit teatrul, stăpâniţi de două trairi diferite: încântare pentru frumuseţea acelui loc şi întristarea că Teatrul din Caracal,
pe scena căruia, cândva au jucat mari actori, astăzi nu este
valorificat la nivelul scopului pentru care a fost înfiinţat. Neam deplasat apoi în parcul oraşului, care ne amintea de
Zăvoiul Vâlcean.
Privind Caracalul , chiar si din fuga maşinii, nu poţi să
nu-ţi dai seama de puterea sa economică de odinioară şi de
decăderea sa actuală . Asemenea oraşelor mici ale României
de astăzi, şi în Caracal economia este în declin, pus in
evidenţă şi de zecile de case care au fost cândva mândria
localnicilor, iar astăzi sunt lăsate în paragină, înconjurate de
buruieni şi de garduri ce stau să cadă.
După pauza de prânz ne-am continuat călătoria spre
Dunăre şi, trecând printre lanurile de grâu şi de porumb din
Câmpia Romanaţiului, la o distanţă de 6 km de şosea, în
depărtare, am văzut şi locul unde se construieşte scutul
antirachetă de la Deveselu.
Pe drum, domnul Marian Malciu şi doamna Marinela
Capşa ( născută în comuna Vişina, iar liceul l-a terminat în
oraşul Corabia) ne-au facut o scurtă prezentare a obiectivelor
turistice din Corabia.
Atestat documentar în anul 1598, satul Corabia a fost
ridicat la rangul de oraş în anul 1871, în timpul domnitorului
Carol I, în urma demersurilor efectuate de comercianţii exportatori de vite şi cereale.
Ca şi în celelalte oraşe, locuitorii Corabiei au fost
participanţi activi la viaţa social-economică şi culturală a
ţării. Însă, evenimentul istoric care şi-a pus amprenta cel mai
mult asupra localităţii a fost Războiul de Independenţă
(1877). În dreptul acestei localităţi, pe un pod de vase, armata
română a trecut Dunărea, luptând pe câmpurile Bulgariei îm39

potriva Turciei, pentru dobândirea independenţei. În Corabia
stau mărturie două monumente dedicate eroilor căzuţi pentru
independenţa ţării. În centrul oraşului, lângă Catedrala Sfânta
Treime ( o construcţie impunătoare ) se află Monumentul
eroilor, o statuie alegorică, în care România este reprezentată
printr-o tânără fată care indică locul în care armata română
a traversat Dunărea. Un alt monument, dedicat cuceririi
independenţei, a fost înălţat la Siliştioara. Inaugurat în anul
1985, monumentul a fost ridicat acolo unde ostaşii români
au trecut Dunărea pe podul de vase, în anul 1877. De aici am
privit şi noi curgerea lină a bătrânului fluviu, martor al
izbânzilor şi durerilor noastre.
De la Siliştioara ne-am îndreptat spre cetatea Sucidava,
aflată chiar pe malul Dunării, la doar zece km de Corabia, în
comuna Celei. Aici am mers cu sfială pe urmele strămoşilor
daco-romani.
Paşii ne-au fost îndrumaţi prin cetate de doi ghizi
valoroşi: doamna Marinela Cojoc , directoarea Muzeului
de Istorie şi domnul Dumitru Şapcă, stră-strănepotul
revoluţionarului Popa Radu Şapcă din Celei.
Sucidava a fost o aşezare străveche, locuită de tribul dacic
al sucilor, de unde şi numele cetăţii. În timpul stăpânirii romane, aici a fost construit un castru roman, unde se afla o
unitate militară. În vremea lui Constantin cel Mare, cetatea
a devenit o importantă bază militară şi economică. În acest
sens, a fost construit, în anul 328, un pod peste Dunăre, cu o
lungime de 2400 m, considerat cel mai lung pod din acel
timp, din care se mai păstrează o fărâmă numită “ piciorul
podului”. În anul 600, existenţa cetăţii încetează, fiind
distrusă de atacurile avarilor şi slavilor.
Săpăturile arheologice de la Sucidava au început în anul
1936. În timpul lucrărilor au fost scoase la iveală ziduri
groase de calcar fosilifer şi cărămidă romană, urmele unor
terme cu sistem de încălzire prin pardoseală şi ale unei
bazilici paleo-creştine, cel mai vechi lăcaş de cult de la nordul Dunării, porţi şi turnuri. Cetatea adăposteşte şi o fântână
secretă, descoperită abia în anul 1958, care uimeşte şi astăzi
prin construcţia sa. Un tunel de peste 25 de metri , care duce
oblic spre adâncul pământului, la un izvor aflat la 18 m
adâncime. Izvorul se afla în afara cetăţii, iar în vreme de
asediu, cei din interior aveau acces la sursa de apă, fără ştirea
duşmanului.Stră-strănepotul revoluţionarului Radu Şapcă
ne-a dat să bem apă rece din fântâna secretă .
Frumuseţea locului şi rădăcinile strămoşilor ne ţineau pe
acel loc magic, încât am poposit mai mult decât ne-am propus. Ne-am desprins cu greu de fântâna secretă şi de imaginea Dunării, pe care pluteau uşor barje şi bărci, pentru că
mai aveam un obiectiv turistic de văzut – Mănăstirea Brâncoveni. Iar timpul nu stă pe loc.
La Brâncoveni am ajuns în fapt de seară. Clopotul vechi
suna, chemând credincioşii la vecernie. Din chiliile lor,
măicuţele se îndreptau în grabă spre biserică. Totul crea aici
o atmosferă impresionantă.
Începuturile vieţii monahale de la Brâncoveni se pierd în
veacurile îndepărtate ale istoriei. Prima atestare documentară
dateaza din anii 1582-1583, din timpul domniei lui Mihnea

Turcitu, care întăreşte, printr-un act domnesc, daniile
făcute sfântului lăcaş. Domnitorul Matei Basarab
împreună cu nepotul său Preda Brancoveanu refac
mănăstirea în anii1634-1640. Atunci au fost construite
turnul clopotniţei, chiliile, beciurile domneşti , zidurile
de apărare cu creneluri , care se păstrează şi astăzi.
La mănăstirea Brâncoveni se află înmormântaţi cei
mai de seamă membri ai familiei domnitorului
Constantin Brâncoveanu: fratele domnitorului , Barbu,
Papa Brâncoveanu - tatal, omorât la Bucureşti în timpul răscoalei seimenilor (1655), Preda Brâncoveanu
(bunicul ), iar după 44 de ani de văduvie, petrecuţi în
rugăciune, doamna Stanca Brancoveanu (mama),
înmormântată lângă soţul său, sub o lespede de piatră
pe care se află stema Cantacuzinilor (vulturul bicefal).
În memoria celor dragi, domnitorul Constantin Brâncoveanu, împreună cu fiii săi mai mari Constantin şi
Ştefan, hotărăşte restaurarea mănăstirii.
Lângă biserica mănăstirii se află şi un izvor
tămăduitor. Tradiţia locală spune că însuşi Matei
Basarab s-a vindecat în mod miraculos de nişte bube
ce-l chinuiau de mult timp.
Asemenea multor mănăstiri, şi cea de la Brâncoveni a trecut prin multe urgii. În anul 1872, lăcaşul
mai adăpostea doar patru vieţuitori. Ultimul preot al
bisericii a fost chiar Radu Şapcă din Celei,
revoluţionarul paşoptist, înmormântat şi el în pridvorul
mănăstirii (1876).
În urma decretului 410 din anul 1959, mănăstirea
a fost desfiinţată. Abia după 1980 viaţa de obşte a fost
reluată la Brâncoveni. Prin grija episcopului Gherasim
, al Râmnicului, şi care a lui Calinic, episcop al
Argeşului, au fost refăcute cele două biserici în stilul
specific brâncovenesc, în formă de cruce. Biserica
mare este compartimentată în altar, naos şi pronaos,
iar catapeteasma bisericii este cea originală, din lemn,
având sculptura bogat ornamentată, aurită.
Mănăstirea adăposteşte şi Icoana Maicii Domnului
Povăţuitoarea, care este o copie a unei icoane făcătoare
de minuni ce se află la Sfânta Mănăstire Dolhauţi
( Moldova).
După ce ne-am rugat la icoana Maicii Domnului şi
am băut apă din Izvorul Tămăduitor, am plecat spre
casă, însoţiţi de mirosul de fân cosit şi de cântecul
adormitor al greierilor.
Mărturisesc că această excursie a fost o adevărată
încântare. A avut o tematică variată: istorie, geografie,
artă, spiritualitate. Am fost cu toţii încântaţi pentru că
am mers pe un traseu mai puţin cunoscut şi nu ne-am
aşteptat la o informaţie atât de bogată şi de diversă, şi
nici la trăiri sufleteşti atât de intense. Încă o dată am
înţeles că ţara noastră are atâta frumuseţe cât n-o
cuprindem într-o viaţă, nu pentru că nu putem, ci pentru că nu ne străduim îndeajuns.

TRANSILVANIA
TĂRÂM LEGENDAR
- note de călătorie -
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in dorinţa de a cunoaşte şi alte ţinuturi, de a admira
frumuseţi care fac parte din potenţialul turistic al ţării, pe
10 iulie 2014, seniorii vâlceni au trecut Carpaţii în Transilvania,
un teritoriu miraculos, cu obiective naturale, culturale şi istorice
inegalabile. Itinerarul excursiei a cuprins judeţele Vâlcea, Sibiu
şi Mureş, Valea Oltului, partea sudică a Depresiunii Colinare a
Transilvaniei, depresiunile submontane Sibiu, Făgăraş şi Podişul
Târnavelor. Antares Transport, un adevărat prieten de cursă lungă,
prin dna ing. Florina Belei, director general adjunct ne-a pus la
dispoziţie un autocar nou, confortabil. Pe parcurs, principalii organizatori, Gheorghe Pantelimon şi Constantin Grigore au oferit
informaţii semnificative despre zona străbătută. Prima oprire a
fost la Sibiu, municipiul cu peste 160.000 locuitori, atestat documentar în anul 1191, cu numele Cibinum. În Evul Mediu, aşezarea
de pe râul Cibin a fost un centru comercial important, iar în secolul al XVIII - lea a devenit capitala Voievodatului Transilvania.
Programul de voie le-a permis participanţilor să se plimbe prin
oraş, să admire clădiri vechi din centrul istoric, printre care Palatul
Brukenthal (1778-1795), azi muzeu de artă, dar şi construcţii
moderne, să viziteze monumente cum sunt Biserica „Sfânta
Maria”, construită în secolele XIII-XV, în stil gotic, Catedrala
Ortodoxă „Sfânta Treime”, Seminarul Teologic, s.a. Am remarcat
că pe multe clădiri se află inscripţia „monument istoric”. Întradevăr Sibiul şi-a meritat statutul de Capitală Culturală
Europeană, atribuit în 2007.
Am vizitat apoi cetatea din comuna sibiană Slimnic şi ne-am
continuat călătoria spre Mediaş, prin Copşa Mică, oraş aflat pe
stânga Târnavei Mari, cunoscut prin fabrica de negru de fum care
a funcţionat înainte de 1989, o unitate industrială puternic
poluantă a mediului înconjurător. Ne-am plimbat prin centrul
Mediaşului, un municipiu cu peste 60.000 de locuitori, atestat
documentar în 1267, care a fost cetate medievală, cu ziduri şi turnuri.
Printre monumente se numără zidul de apărare, cu turnurile
aferente construite în secolele XV-XVI, Biserica „Sfânta Margareta”, fortificată în secolele XIV-XV. În zonă există exploatări
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de gaze naturale. În oraş se află casa Schuller, din secolul al
XVI-lea, a unei familii de pictori germani din Transilvania şi
casa în care a locuit Ştefan Ludwig Roth, istoric şi gânditor
german, participant la revoluţia de la 1848-1849. Acesta a
fost elevul lui Johann Heinrich Pestalozzi, pedagog şi didactician elveţian de renume mondial. Experienţele sale au fost
popularizate prin Roth, în Transilvania, şi au influenţat organizarea învăţământului în Ţările Române.
O mare atracţie a constituit oraşul Sighişoara, unde am
făcut cel mai lung popas, municipiu cu peste 35.000 de
locuitori din judeţul Mureş, situtat în Podişul Târnavelor, pe
malul stâng al Târnavei Mari. A fost atestat documentar în
1224. În Evul Mediu s-a impus ca unul dintre cele mai puternice burguri (oraşe-cetăţi) din Estul Europei. Este cea mai
frumoasă cetate medievală din ţară, cel mai complex ansamblu medieval din România. Are înfăţişarea unei aşezări cu
străzi înguste înconjurată cu o centură de ziduri. Toţi am vizitat simbolul oraşului care este Turnul Primăriei (Turnul cu
Ceas), care datează din secolul al XIV-lea. Tot aici se află un
muzeu de istorie şi artă populară, iar la sfârşitul lunii iulie, în
fiecare an, se organizează un festival medieval. Din 1999,
oraşul a fost declarat monument protejat, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Am remarcat prezenţa unui
număr mare de turişti români şi străini. În apropiere, la
Albeşti, în 19/31 iulie 1849 a avut loc o luptă puternică între
forţele revoluţionare conduse de generalul Bem şi cele ţariste
conduse de Luders, în timpul căreia a murit poetul ungur

Petöfi Sandor (1823-1849), care şi-a închinat viaţa şi opera
idealurilor revoluţionare.
La înapoiere ne-am oprit în Avrig, oraş situat pe râul Olt,
unde s-a născut cărturarul iluminist român Gheorghe Lazăr,
fondatorul învăţământului în limba naţională în Ţara
Românească, a cărui personalitate a fost evocată de dna prof.
Carmen Farcaş. A urmat la Viena studii superioare de drept
şi inginerie; în perioada 1818-1821 a fost conducător al Şcolii
Sf. Sava din Bucureşti, unde a studiat şi vâlceanul Petrache
Poenaru. A sprijinit răscoala din 1821 condusă de Tudor
Vladimirescu. În Avrig am vizitat Parcul Brukenthal, în
apropiere aflându-se o statuie impozantă a lui Gheorghe
Lazăr şi cimitirul în care îşi doarme somnul de veci.
Pe toată durata excursiei s-a creat o atmosferă destinsă,
de voie bună şi optimism. S-au spus glume, poezii, curiozităţi
(Elena Veţeleanu, Angela Calangiu, Nicoleta Manole,
Constantin Grigore), s-au depănat amintiri, s-a discutat despre excursiile următoare din Delta Dunării (organizator principal Iulian Comănescu), de pe Transfăgărăşean. O pată de
culoare au adus copiii Ariana şi Rareş Comănescu,
simpatizaţi de toţi participanţii la acţiune. Am petrecut o zi
frumoasă, cu o încărcătură sufletească deosebită. Am rămas
profund impresionaţi de ce am văzut în acestă parte a provinciei istorice româneşti, Transilvania, unde se resimt
influenţele habsburgice şi austro-ungare.

Gheorghe PANTELIMON

A FOST CA UN VIS FRUMOS
(EXCURSIE ÎN DELTA DUNĂRII)

Angela CALANGIU ENE

S

criu aceste rânduri, aflându-mă încă
sub impresia săptămânii petrecute
în Delta Dunării, departe de lumea
civilizaţiei urbane, în inima apelor, unde Dunărea se uneşte
cu Marea Neagră prin braţul Sfântul Gheorghe. În fine,
bătrânul fluviu se odihneşte după o călătorie de 2857 km.
Între 8 şi 14 septembrie a.c., un grup de 28 membri ai
Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – Rm.
Vâlcea am făcut o excursie la Sfântul Gheorghe –Deltă.
Organizată şi pregătită cu grijă, această acţiune s-a dovedit
o încântare pentru participanţi.
Domnul Iulian Comănescu şi Angela Calangiu au avut în
vedere fiecare amănunt ce implica buna desfăşurarea a excursiei.
Deplasarea cu atocarul firmei Antares, în care
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conducătorul auto, simpaticul Victor Mreană, s-a dovedit un
adevărat maestru al volanului şi ne-a ajutat să parcurgem cei
455 de kilometri până la Tulcea şi retur fără niciun incident.
La fel şi călătoria cu vaporul, de 81 de kilometri, de la Tulcea
la Sfântul Gheorghe pe valurile Dunării albastre, a fost o
adevărată plăcere atât la dus cât şi la întoarcere.
Ajunşi la destinaţie am simţit că în paradisul nuferilor, al
peştilor şi al păsărilor deltei, timpul trece altfel şi realitatea
capătă alte dimensiuni. Un fluid magnetic invizibil ne lega
sufletele într-o delicată ţesătură de linişte, relaxare şi prietenie. Gândurile negre erau luate de valurile Dunării şi risipite
în spuma mării. Simţeai că respiri liber, aveai tendinţa de aţi ridica braţele şi de a-ţi striga spre cer dorul de viaţă şi împlinire.
Poezia depărtărilor neliniştite în eternitatea lor te cucerea
cu totul în liniştea de la lăsarea amurgului înfiorat de ţipetele

pescăruşilor. Eram parcă iarăşi tineri, romantici şi fericiţi.
Dacă aceasta era starea noastră de spirit,
confortul oferit la hotelul-pensiune de trei
stele Delta Marină a desăvârşit atmosfera,
încât putem afirma că ne-am simţit foarte
bine. Personalul tânăr şi frumos al pensiunii ne-a întâmpinat cu deosebită amabilitate. Masa bogată în peşte, pregătit sub
diferite forme, dar mai ales ciorbe, a fost
excelentă. Prăjiturile proaspete şi delicioase ne-au determinat să renunţăm la dietele de slăbire.
Cu bărcile s-a făcut excursia la Sulina,
aflată la 53 de kilometri de Sfântul Gheorghe, unde am admirat vestigiile bătrânului
Europolis şi ne-am ospătat din nou cu
peşte.
Doi dintre colegii şi prietenii noştri,
doamna Comisarschi şi domnul Cernătescu
au trăit o aventură neobişnuită, pe care n-o
vor uita prea curând, din cauza unei vulpi
apărută pe malul apei, dar despre aceasta
am să vă povestesc cu altă ocazie.
Un alt moment deosebit l-a constituit
plimbarea cu bărcile în rezervaţia Deltei,
până la insula Sahalin. Am admirat
covoarele de nuferi albi şi galbeni, misterioasele canale mărginite de stuf, pâlcurile
de păsări adunate în colonii, egrete, lebede,
pelicani, cormorani, cufundaci şi altele care
nu ştiu cum se numesc. Interesant că
păsările nu erau deranjate de prezenţa
noastră, ci îşi vedeau de treaba lor.
Până şi ţânţarii au fost prietenoşi cu noi.
Apăreau puţin dimineaţa şi seara, apoi
dispăreau fără urmă. Cât despre vreme, se
poate afirma că a fost minunată, nu i s-a
putut reproşa nimic. Chiar şi vântul jucăuş
îşi făcea simţită prezenţa în momentele
când apariţia lui era plăcută.
Un alt punct de atracţie l-a reprezentat
Marea Neagră, care avea apa curată şi o
plajă cu nisipul fin ca făina. Apa caldă ca
în timpul verii i-a îmbiat pe toţi să se
scalde.
Încântător era şi locul unde Dunărea se
varsă în mare şi unde domnul Cărbunescu,
neascultător ca de obicei, s-a avântat în larg
şi cel puţin pe mine m-a speriat îngrozitor.
Porturile Sulina şi Tulcea, Marea
Neagră, traseul străbătut pe Dunăre şi drumul parcurs de-a lungul ţării cu peisajele
sale ne-au încântat şi ne-au determinat să
constatăm încă o dată ce frumos şi binecuvântat este pământul românesc.

CU AUTOBUZUL PRIN
MALAEZIA
Marinela CAPŞA

F

ederaţia Malaezia este o ţară în Asia de Sud-Est, care
cuprinde două teritorii distincte: Peninsula Malaezia
cu insulele adiacente în sud şi insula Borneo în nord. Prin
Strâmtoarea Malacca, Malaezia are frontiere maritime cu Indonezia şi Singapore, la nord învecinându-se cu Thailanda
şi la est cu Marea Chinei de Sud. Capitala Malaeziei este
Kuala-Lumpur. Religia de stat este musulmană, de obedienţă
sunnită, comunitatea chineză practică un amestec de budism,
de taoism şi de cultul strămoşilor. Indienii sunt hinduişti, dar există şi câţiva
creştini. Monumentele aflate sub protecţia UNESCO sunt câteva parcuri tropicale şi oraşele vechi Malacca ( Melakka) şi George Tawn.
După ce am vizitat Singapore, oraşul orhideelor, am părăsit Hotelul
Fairmont cu un taxi, sub o ploaie tropicală, emoţionate pentru că plecam în
necunoscut, despre care auzisem fel de fel de poveşti înfricoşitoare, completate
de avertismentele pe care le tot primeam, pe telefon, de la M.A.E. din
România.
Lăsând în urmă un oraş ultramodern, am sosit într-o autogară de la periferia urbei, o clădire mică, veche, cu tencuiala scorojită, cu ferestre mici, nişte
găuri din care te ţintuiau ochi curioşi. În jur, bărbaţi ciudaţi, tuciurii,
nebărbieriţi, cu haine vechi, ponosite, cu ţigara în colţul gurii şi un rânjet viclean pe chip, ca în filmele americane. Ne cântăreau din priviri. Eram două
femei albe, două turiste rătăcite printre ei. Câţiva s-au îndreptat spre noi, întrebând ceva ce n-am înţeles. Eu ţineam strâns de geamantane, fiica mea plecase să se informeze la ce oră avem un autocar spre graniţa cu Malaezia.
La unul dintre peroane, să le zicem peroane, era tras un autobuz al cărui
şofer, un bărbat slăbuţ, fără vârstă, face semn că pleacă spre Johor Bahru peste
cinci minute. Bucuroase că scăpăm din locul acela deloc primitor, ne urcăm
şi ne aşezăm pe bancheta din spate, cu bagajele la picioarele noastre. Nu
riscam să le punem jos, la bagaje, iar şoferul a înţeles. Stam comod şi puteam
admira în voie peisajul.
Dacă la plecarea din autogară erau doar câţiva călători în acel autobuz ce
scârţâia din toate încheieturile, în staţia următoare au fost ocupate toate locurile
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de oameni obosiţi, malaezieni care fac zilnic naveta în
Singapore, unde sunt mai bine plătiţi.
Deşi vechi, autobuzul mergea cu viteza legală pe autostrada mărginită de păduri de palmieri. Zeci de kilometri
de palmieri sădiţi de om, din care se face cauciucul. După o
oră de mers, am ajuns la vamă. Aici am coborât cu bagajele
şi am trecut prin dreptul vameşului care ne-a pus ştampila
fără să întrebe ceva. Era ora 18 şi prin dreptul lui treceau mii
de malaezieni în şir ordonat, tăcuţi, doar ochii străluceau a
viaţă. Urmând coloana nesfârşită, ne-am oprit pe un peron
unde am aşteptat autobuzele care făceau trecerea între cele
două vămi.
Statul Singapore este o insulă legată printr-un pod nou,
modern, de peninsula Malaezia. După alte treizeci de minute,
cât a durat travesarea podului, am ajuns la vama Malaeziei,
o clădire uriaşă, elegantă şi foarte curată. În autobuz, o
doamnă între două vârste, îmbrăcată în negru şi cu basma
neagră pe cap, cum poartă femeile musulmane, ne sfătuieşte să fim atente că în
mulţime sunt hoţi. Şi cum noi suntem nişte
străine, cu siguranţă ne vor urmări.
În jurul nostru era o viermuială de oameni cu bagaje, biciclete şi motorete. Mii
de malaezieni fac naveta mergând cu bicicleta şi, mai ales, cu motoreta, pentru că
este mai ieftin pentru ei, şi aşa se strecoară
mai uşor prin multitudinea de maşini. Trecem fără probleme şi de această vamă,
coborâm nişte scări rulante şi ne trezim pe
un alt peron pe care, în şiruri lungi-lungi,
aşteptau oamenii, la rând, disciplinat, să
urce în autobuzele care veneau unul după
altul la fiecare două-trei minute.
Cineva ne spune că în vamă nu au voie
taxiurile, deci trebuie să ne înghesuim şi
noi. O tânără observă că suntem derutate şi ne întinde o
bancnotă de 5 righinzi ca să plătim biletul, refuzând dolarii
singaporezi pe care-i aveam. Apoi ne lămureşte că trebuie să
coborâm la a cincea staţie pentru hotelul pe care-l căutam.
Nu mică ne-a fost mirarea când am remarcat că staţia de autobuz era la nivelul acoperişului unui moll cu vreo 7-8 etaje.
Mergând pe un pod construit peste o autostradă, am intrat
în acea clădire modernă, în care, de-o parte şi de alta, erau
zeci şi zeci de magazine. Am coborât cu scările rulante şi,
într-un târziu, am ajuns la parter. Un tânăr politicos ne spune
că trebuie să traversăm o pasarelă peste autostradă, pentru a
ajunge la Hotelul Puteri Pacific, care se vedea în faţa noastră,
o clădire cu peste 30 de etaje, luminată feeric.
Era târziu în noapte. Obosite, am tras din nou de geamantane şi am ajuns pe cealaltă parte a autostrăzii. Ca să intrăm
în hotel, trebuia să-l ocolim. Un domn ne-a arătat că putem
intra prin garaj pentru că era uşa deschisă. Riscăm, dorind să
ajungem cât mai repede în hotel, trecem printre câteva maşini
şi un zgomot ciudat, praful de var şi sacii de ciment ne dau
de înţeles că acolo se lucrează. Prăfuite, împingem o uşă, la
întâmplare, şi ne trezim în holul hotelului. Un bărbat voinic,
cu turban pe cap, în haine tradiţionale, ne privea uimit,
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văzându-ne intrând pe uşa de la subsol. Ne salută politicos şi
ne informează că nu avem rezervare la acel hotel, care era în
renovare.
Cad panicată pe un fotoliu. Fiica mea are un schimb de
replici cu hotelierul. Îndată apare şeful de tură care, după
câteva telefoane, rezolvă încurcătura şi ne trimite la un alt
hotel, Hotel Mutiara Johor Bahru, cu taxiul lor. După ce
traversăm o bună parte din oraş, prilej să admirăm străzile şi
blocurile lui înalte, adevărate zgârie-nori, în faţa noastră se
ridică o clădire nouă, înconjurată de palmieri şi fântâni
arteziene, unde suntem primite cu multă amabilitate.
Plecăciuni, zâmbete, ceai cald, fructe. Ni se repartizează camera 1244, la etajul 12, unde ne găsim bagajele. Era ora 22.
Ne schimbăm repede şi coborâm la restaurantul chinezesc de
la etajul I, de unde veneau mirosuri îmbietoare de mâncare
şi se auzea o muzică odihnitoare. După o masă copioasă, am
adormit liniştite pentru că eram în siguranţă.
A doua zi ne-am trezit vesele şi
mulţumite de aventura noastră. Am luat
micul dejun, bogat şi variat, ne-am lăsat
bagajele la recepţie (trebuie să părăseşti
camera până la ora 12) şi am plecat, tot cu
un taxi, să hoinărim prin renumitul oraş
malaezian. O căldură insuportabilă, cu multă
umezeală şi ploi scurte, ne îmbraţişează
îndată.
Johor Bahru este oraşul de graniţă cu
Singapore, aşezat în sudul Peninsulei
Malaezia. Este un centru comercial şi industrial, construit în anul 1885 de sultanul Abu
Bakar. În prezent, oraşul e împărţit în două:
partea veche, istorică şi partea nouă,
industrială. Are 2,8 milioane de locuitori,
fiind mai mare decât Kuala Lumpur, capitala
ţării.
Mai întâi am vizitat moscheea sultanului Abu Bakar, o
cladire albă, imensă, care poate primi pentru rugăciune peste
2000 de musulmani. Este înconjurată de un parc cu colonade,
palmieri şi multe flori, fiind situată pe malul mării. Din exterior, am admirat Palatul Sultanului, apoi ne-am plimbat prin
oraşul vechi, prin bazar, de unde ne-am cumpărat câte o
bluză, ale noastre fiind complet ude de transpiraţie. În jurul
orei 15,30 am plecat de la hotel spre o nouă autogară, spre
mirarea celor de la recepţie. Se pare că nu li se mai întâmplase
ca persoane găzduite de ei să plece cu autobuzul!
Într-o clădire modernă, cineva de la informaţii ne
sfătuieşte să luăm un bus-express pentru Malacca, destinaţia
noastră. Suntem ajutate de un şofer amabil să urcăm, fiecare
având parte de câte o banchetă rezervată. Niciun călător nu
comentează. Văd că suntem turiste. Cu perdeluţe dantelate la
geamuri, cu un parfum plăcut în interior, bus-expresul
porneşte pe autostrada mărginită de păduri de palmieri. Spre
regretul meu, nu trecem prin sate. Defilează prin faţa noastră
doar rânduri perfecte de palmieri.
După exact trei ore de mers liniştit şi monoton (de-acum
pădurile de palmieri nu ne mai impresionează!), sosim în
Malacca (Melakka), oraş istoric, turistic, înscris în patrimo-

niul mondial UNESCO. Cu un taxi, ajungem la Hotel
Equatorial, aflat chiar în centrul oraşului. De la etajul 12
(tot 12!) , camera 1222, admirăm Marea Chinei de Sud şi
acoperişurile clădirilor.
Malacca (i se mai spune şi Melakka) este un oraş portuar cu o populaţie de 370000 de locuitori, înconjurat de
păduri tropicale, cu o vegetaţie bogată. Aici a fost cel dintâi sultanat malaezian, fondat în anul 1400. În prezent, aici
locuiesc malaezi, chinezi, indieni şi câţiva metişi portughezi. Prin strâmtoarea Malacca , care desparte insula
Sumatra de Peninsula Malaeziei, trec navele între India şi
China. Strâmtoarea uneşte Marea Andaman cu Marea
Chinei de Sud. O apă curgătoare împarte oraşul în două,
oraşul chinezesc şi partea indiană.
Fiind încă lumină, avem timp să vizităm o parte a
oraşului. Trecem prin Piaţa Independenţei, admirăm
vegetaţia luxuriantă a Parcului din curtea fostului Palat
Imperial, intrăm în port şi facem o plimbare pe malul
mării. Ne oprim şi mâncăm la Aldys Restaurant, pe o
terasă superbă, cu multe flori, lac cu peşti multicolori, fântâni arteziene şi muzică de jazz. Fructe de mare, peşte
proaspăt, desert cu un gust ciudat, totul servit ireprobabil.
Deşi târziu în noapte, turiştii încă se plimbau pe strada
pietonală. Intrăm într-un super-magazin, deschis până la
miezul nopţii, unde admirăm tone de mărfuri, de toate
calitășile, culorile şi preţurile. Fiind croite în stilul lor
tradiţional, nu cumpărăm nimic.
A doua zi, am plecat dis-de-dimineaţă spre carterul
chinezesc, renumit pentru clădirile lui păstrate aşa cum au
fost construite cu secole în urmă. Intrăm mai întâi în
Christ Church, cea mai veche biserică creştină din
Malaezia, construită în 1753. Acest oraş a fost ocupat pe
rând, de-a lungul vremurilor, de danezi, portughezi,
chinezi şi singaporezi.

ŞI EI SUNT COPIII
NOŞTRI

De Paşte şi de Ziua Copilului la Centrul de Plasament
Nr. 3, Râmnicu Vâlcea

P

aştele este cea mai importantă sărbătoare creştină, care
şi-a păstrat frumuseţea şi magia de 2000 de ani, fiind
un moment de linişte sufletească şi de apropiere de familie.
Farmecul deosebit al acestei sărbători este dat de semnificaţia
religioaso-purificatoare, mântuire – cât şi de tradiţii: ouă roşii,
iepuraşul, masa cu mâncăruri tradiţionale, slujba de la miezul
nopţii de sâmbătă spre duminică, scăldată în Lumina Învierii.
Bucuria trăirii sărbătorilor pascale este aşteptată cu
nerăbdare atât de adulţi, cât şi de copii. Cei mici primesc haine
noi, daruri de la părinţi, bunici, rude apropiate sau prieteni şi
participă alături de aceştia la toate momentele importante ale
sfintei sărbători.
Din păcate, această bucurie nu este împărtăşită de toţi
copiii. Mulţi dintre ei, pentru că au avut neşansa de a avea
părinţi iresponsabili sau prea săraci pentru a le oferi o copilărie
fericită, în familie, trăiesc uitaţi sau părăsiţi, în centrele de
plasament. Aceşti copii sunt ai noştri şi trebuie să ne gândim
la ei.
În dorinţa de a aduce o mică bucurie în inimile lor, un grup
de doamne de la Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură a judeţului Vâlcea s-au deplasat, a treia zi de Paşte şi
de Ziua Copilului, la Centrul de Plasament nr. 3 din Râmnicu
Vâlcea, încărcate cu daruri pentru copii.
Iniţiatoarea şi sufletul acestei activităţi, a fost doamna Angela Calangiu, ajutată şi de alte membre ale asociaţiei, printre
care amintim pe Felicia Comănescu, Nicoleta Manole,
Marinela Capşa, Voichiţa Cernătescu. Au fost pregătite 45 de
pachete cu dulciuri (iepuraşi de ciocolată, napolitane, bomboane, banane, portocale, sucuri). Pe lângă dulciuri, copiii au
primit hăinuţe, încălţăminte, jucării şi două televizoare second
hand. Nu au fost uitaţi nici cei mai necăjiţi copii... copiii cu
handicap aflaţi în centrul de plasament.
Banii necesari cumpărăturilor au fost dăruiţi de unii dintre
membrii asociaţiei, bunici cu suflete mari şi generoase, printre
care, în mod frecvent, se înscriu Iulian Comănescu, Carmen
Farcaş, Elena Ţârdea, Emil Diaconescu, Ion Luca, Constanţa
Badea, Larisa Calmutschi, prof. Grigore, Laurenţiu Stilea,
Ileana Georgescu, Ileana Dumitraşcu, Marcel Constantin,

Trecând pe sub un dragon uriaş ce imaginează o poartă
de intrare, pătrundem în renumitul cartier chinez, cu
casele lui vechi, pictate cu flori şi dragoni, împodobite cu
lampioane colorate, în funcţie de cât de bogaţi sunt proprietarii acelei case, cu magazine şi ceainării, unde suntem
servite cu ceai în ritualul lor străvechi, un adevărat spectacol vizual şi gustativ.
Admirăm arhitectura Moscheiei Kampong Kling, apoi
intrăm în Tempul Cheng Hoon Teng, singurul templu în
care există trei doctrine majore ale credinţei chineze: taoism, budism şi confucianism. Aprindem şi noi beţişoare
parfumate şi ascultăm incantaţiile călugărilor.
Vrăjite parcă, ne continuăm plimbarea pe străzile înguste şi prietenoase ale vechiului sat portuar, răspunzând
salutului localnicilor, care ne privesc binevoitor şi cu zâmbet în privire.
Cu greu ne-am desprins de acele locuri pline de
farmec, dar trebuia să ne continuăm aventura prin
Malaezia, luând autobuzul pentru Kuala Lumpur. În
depărtare se zăreau nori grei, semn că o nouă ploaie
tropicală se apropia pentru a mai îmblânzi căldura
înnăbuşitoare care ne obosea cel mai mult.
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Liana Ene ş.a.
Această manifestare nu este singulară. Periodic, de Sfântul
Nicolae, Moş Crăciun, Paşte, 1 Iunie şi începutul anului
şcolar, Asociaţia Seniorilor organizează astfel de acţiuni.
Dacă ar putea fi văzută bucuria, speranţa şi fericirea care
emană din ochii şi gesturile acestor copii, în astfel de momente, numărul celor care dăruiesc bani sau lucruri ar fi cu
mult mai mare.

D.O.
Larisa CALMUTSCHI

D

.O. litere culese din alfabet cu
o semnificaţie de temniţă.
D.O. - Domiciliu obligatoriu. Au fost
scrise pe Buletinele de Identitate. Ce
e mai trist este ca au fost scrise pe viaţă, pentru toata viaţa.
Deportările în Bărăgan au fost o amplă acţiune de persecuţie
politică întreprinsă începand cu anul 1951 de regimul comunist din România, cu scopul de a reloca forţat populaţia, care
locuia pe o rază de aproximativ 25 km de graniţă cu
Iugoslavia, din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi,
în Câmpia Bărăganului.
În contextul încordării relaţiilor dintre România şi Iugoslavia, exclusă în 1948 din Comintern, graniţa dintre cele
două ţări a devenit o zonă sensibilă pentru guvernul comunist
de la Bucureşti. Etniile prezente aici, mai ales în Banat, erau
considerate drept "elemente cu un factor ridicat de risc". Urmând modelul sovietic, pe 15 martie 1951, Ministerul de Interne al R.P.R. a dat următorul decret: "Ministerul de Interne
va putea pe cale de decizie să dispună mutarea din centrele
aglomerate a oricăror persoane care nu-şi justifică prezenţa
în aceste centre..." Celor în cauză li se va putea stabili domiciliul obligatoriu în orice localitate.
Aceasta urma sa fie a doua mare deportare din istoria
contemporana a României, după deportările din ianuarie
1945, când peste 70 000 de persoane, în special etnici germani au fost deportate în Uniunea Sovietică. Spre deosebire
de prima deportare, de data aceasta s-a ales ca destinaţie
Bărăganul, o zonă subdezvoltată şi foarte puţin populată.
Planurile urmăreau, după cum s-a descoperit ulterior
într-un document redactat în 1956 la Timişoara: "Igienizarea
Banatului, curăţarea etnică a germanilor, sârbilor, macedonenilor, refugiaţilor basarabeni şi bucovineni". În jur de 44 000
de personae au fost ridicate din căminele lor şi deportate în
Bărăgan. În acest scop au fost mobilizaţi aproximativ 10 000
de soldaţi care au pus în aplicare ordinul de deportare. Dar,
să vorbesc despre ai mei.
La 17 iunie, s-a prăznuit, după calendarul ortodox, Duminica Rusaliilor. Locuiam în Jimbolia. Tata (28 ani) si mama
(21 ani) m-au lăsat în grija Maricăi (bunica din partea tatei
care avea cam 58 ani) şi au plecat la cinematograf. La în45

Asociaţia noastră va continua acest gen de activităţi, pentru că şi aceşti copii sunt ai noştri şi trebuie să afle că ştim de
existenţa lor, că ne pasă de ei, că vrem să fim alături de ei,
chiar dacă nu le putem împlini marea lor dorinţă şi speranţă,
aceea de a face parte dintr-o familie, de a avea cui să spună
„mamă” şi „tată”.

Voichiţa CERNĂTESCU
toarcere, cam pe la ora 21, au văzut forfotă pe strada Lorena
şi au grăbit pasul. Când au intrat în curte, ca din senin, s-au
trezit cu soldaţi ce-i ţinteau în cătarea puştii. Li s-a spus sa
meargă la gară, în cel mai scurt timp. Buimăciţi, însoţiţi de
soldaţi au intrat în casă şi cu o bocceluţă în mână au ajuns la
gară.
Aici, spaime, plânsete...jale mare!
Un ofiţer îi spune tatei să încarce lucrurile în vagonul de
marfă. « - N-am bagaje. - Mai, băiete, eşti nebun?! »
Nu se ştie de unde a apărut o caruţă platformă şi împreună
cu vreo 4-5 militari s-au întors la casa de pe strada Lorena.
« - Încarcă tot ce poţi: mâncare, haine, perne, plăpumi şi
ceva mobilă, că nu se ştie unde va duc ».
Nu si-au revenit din buimăceala nici când au fost
îmbarcaţi în vagoanele destinate animalelor (bouvagon).
Transportul efectiv a necesitat 2 656 vagoane de tren şi
6211 autocamioane. În zorii celei de-a doua zi de Rusalii, 18
iunie, erau în vagoane pe care le împărţeau cu alţi năpăstuiţi,
bagaje, mobile, animale. Suferinţe de nedescris i-au încercat
pe toţi cei aflaţi în situaţia familiei mele. Călătoria a durat
mai mult de o săptămână. Se mergea doar noaptea.
- « Ne duc în Siberia." răsunau cele mai multe voci.
Garniturile opreau de obicei în afara gărilor şi erau uneori
aşteptate de personal de la Crucea Roşie care mai împarţea
mâncare pentru copii: lapte, pâine şi marmeladă.
- « Suntem la Dunăre! » au fost cuvintele care l-au salvat
pe tata de la crimă.
- « Decât să ajungă în Siberia, mai bine le arunc din tren
prin deschizătura vagonului ». Aşa gândea tata în acele momente.
La cuvântul "Dunăre" şi-a îmbrăţişat fiinţele dragi şi hohotind a căzut în genunchi.
Lagărele de muncă s-au concentrat în Câmpia
Bărăganului în zona Ialomiţei dar şi în zona Galaţi.
Pentru primirea miilor de deportaţi au fost pregătite în
Câmpia Bărăganului 14 gări. În gara Feteşti ne-am coborât
şi noi. De aici, prin lanurile de culturi s-a mers caţiva km până
în dreptul localităţii Pietroiu. În ordinea sosirii, fiecare cap
de familie a primit un teren marcat de un ţăruş ce avea scris
un număr. Tata a primit ţăruşul cu numerele 4; 7; 9. Nu-mi
amintesc ordinea lor deşi tata, mama şi bunica trebuiau să
răspundă "prezent" când se striga numărul format din aceste
cifre.
Viaţa, aici, a fost extrem de grea: lăsaţi în câmp deschis
cu interdicţia de a se îndeparta de un anumit areal. Se permitea deportaţilor sa se deplaseze doar pe o rază de 15 km,

dar chiar şi atunci doar cu aprobarea organelor de miliţie.
Au fost înfiinţate un număr de 18 sate noi: Brateş,
Bumbăcari, Dalga, Dropia, Ezerul, Fundata, Lăţeşti,
Mazareni, Movila Galdaului, Olaru, Pelicanu, Rachitoasa,
Rubla, Salcâmi, Schei,
Valea Viilor, Viişoara, Zagna.
Noi am locuit în satul nou Pietroiu (astăzi Movila
Galdăului) raionul Feteşti, regiunea Constanţa.
Lasati sub cerul liber, sub soarele năucitor de vară, au trebuit să îşi pregătească pentru început bordeie. Erau săpate în
pământ şi acoperite cu paie peste care au aşezat tărână. Mâncare...varză, fasole, pâine neagră, marmeladă, primeau de la
Comandament, iar apa se lua direct din Borcea.
Deportaţii au început sa facă din pământ şi paie chirpici.
Cu aceştia, înainte ca pământul sa se fi uscat bine, şi-au ridicat case, fiecare cum s-a priceput, dar modelul era acelaşi:
prispă şi două încăperi, fiecare cu câte o fereastră.
Prin muncă voluntară s-au construit sediul miliţiei, sfatul
popular, scoală, cooperativă. S-a omis biserica şi dispensarul.
Numai după ce s-au mutat în casă aveau dreptul să se angajeze. Aşa a intrat tata, în noiembrie să muncească la ferma
de stat G.A.S. Cocargeaua la aproape 10 km de Pietroiu, iar
mama în primăvara lui '52, la gradină, în Balta Borcei.
Deşi eram mică, am şi eu amintirile şi trăirile mele.
Din cauza umezelii pricinuită de chirpicii verzi din care
s-au zidit casele, în prima iarnă, pe pereţi a început sa crească
grâul. Boabele din pleava folosită la confecţionarea chirpicilor au încolţit. Firicelele verzi erau mai mari în partea dinspre tavan. Ma jucam cu bucheţelele verzi şi cu papuşi făcute
din bucăţele de papură în formă de cruce pe care le înfăşuram
în fâşiuţe de pânză. Asta până când, nu ştiu de unde, mama
mi-a adus o papuşă. Era mare, dar...dezbrăcată. Cred ca de
atunci nu am mai suportat păpuşile. Nici pe cele Barbie, originale, pe care le-am cumpărat Alexandrei.
Eu am avut totuşi papuşă, dar Cornelia Fetea din CaraşSeverin, nu.
Iată ce spune Cornelia: « Am fost doar un copil de 8 ani
dar, nu am avut parte de copilărie. Păpuşile mele erau ştiuleţii
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de porumb. Zilnic mă ascundeam în lanurile unde părinţii mei
erau puşi să muncească la câmp şi stăteam cuminte, ca sa nu
atrag atenţia asupra mea ».
Cornelia Fetea îşi aminteşte că nopţile erau cele mai
crunte: « erau haite de câini vagabonzi, care veneau în
pseudotabara noastră ca sa caute o mâncare inexistentă.
Urletul pe care îl scoteau acele animale era sumbru. În plus,
în casa din pământ bătut, acoperită cu stuf, în care locuiam,
puteau intra broaşte, care săreau inclusiv pe noi. Sunetul scos
de ele, acompaniat de cel al haitelor de câini, ma « înfiorau
şi mă gândeam că acela trebuie sa fie iadul. »
Eu am avut brad de Crăciun, împodobit cu « globuri »
făcute de mama şi bunica din hârtie mototolită, acoperită cu
fient colorat. Ştefan şi Maricica, prietenii mei, nu au avut.
- «La noi n-a venit Mos Crăciun, Maricico! A acoperit
mama o crangă de salcâm cu bumbac şi i-a pus panglici ».
Aşternând aceste cuvinte mi-au trecut prin minte multe,
multe imagini: casa înconjurata de snopi de porumb,
acoperită cu stuf; movila unde ne jucam noi copiii Nuţa, Vili,
Zizi, Doina, Gicu; cea mai frumoasă floare-floarea soareluipe care o punea bunica într-o cană; desenele lui Gicu pe o
fâşie de celofan proiectate la lumina lămpii pe perete;
zăpezile care nu se mai topeau; perdeaua de praf ridicată de
trecerea vreunei caruţe; moartea lui Sergiu în urma unui
trăsnet; vecinii, tot atât de nepăstuiţi.
Dureros este faptul ca au fost reale şi trăite. Eu mulţumesc
părinţilor şi bunicii că m-au ferit de toate atât cât le-a stat în
putinţă.
După 5 ani « de detenţie » deportaţii s-au întors la locurile
lor sau au plecat unde au văzut cu ochii.
1 600 dintre ei muriseră şi curând osemintele lor au fost
arate cu tractorul, o dată cu satele făcute una cu pământul.
Din cei 44 000 deportaţi mai sunt astăzi în viaţă în jur de
3 000.
Pot oare cuvintele sa descrie o durere, o teroare, o frică,
o brutalitate ce pătrunde dincolo de imaginaţia noastră?
Eu cred că nu.

IN MEMORIAM

MEDICUL - PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU PESAMOSCA
ÎNGERUL COPIILOR
Dr. Octavian POPESCU

Î

ntâlnirea cu un autentic „doctor fără de arginţi” pe care
o relatez, am trăit-o când, student fiind, am intrat pentru
prima dată în clinica de chirurgie şi ortopedie infantilă din
Spitalul Clinic de Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. Am remarcat atunci, printre puţinele cadre didactice de
la catedra universitară, un tânăr medic, nu frumos, ci foarte
frumos, cu o figură jovială, deschis şi binevoitor cu toată
lumea.
Nu aveam de unde să ştiu atunci că în acel tânăr fermecător se ascundea un mare talent chirurgical şi că la un moment dat el va ajunge să conducă destinele chirurgiei infantile
româneşti, şi-şi va câştiga şi o binemeritată recunoaştere internaţională. Era cel care urma să devină marele OM şi profesor universitar dr. Alexandru Pesamosca. De la data intrării
sale în clinica de chirurgie şi până la pensionare şi-a consacrat viaţa, priceperea şi puterea de muncă copiilor bolnavi cu
afecţiuni chirurgicale din întreaga ţară.
Timpul a trecut. După absolvirea facultăţii şi efectuarea
stagiului obligatoriu în mediul rural m-am întors la Bucureşti
prin concurs şi am practicat pediatria. Atunci când, în practica medicală, îmi apăreau cazuri chirurgicale, pe unii bolnavi
îi însoţeam, iar pe alţii îi îndrumam către talentatul chirurg
tânăr, pe atunci doar asistent universitar.
Niciodată nu m-a refuzat şi nu de puţine ori m-a scos din
încurcături în stabilirea diagnosticului real şi corect al pacienţilor. Şi trebuie să relev faptul că pentru serviciile pe care
le făcea pacienţilor nu accepta nicio formă de recompensă şi
cu atât mai puţin vreo recompensă bănească.
A ajuns cu timpul conferenţiar universitar, iar în anul
1979 a fost numit şef de catedră la clinica de chirurgie şi ortopedie infantilă din Spitalul „Maria Sklodowska Curie” din
Bucureşti.
Ca medic practician a fost atât de devotat chirurgiei copilului încât era în stare să-şi neglijeze viaţa proprie şi chiar
a familiei sale, a cărei resposabilitate directă o purta. La orice
oră din zi şi din noapte medicul, căruia copiii i se adresau cu
apelativul „Tata Pesi”, era găsit în spital. Sacrificiul pentru
profesie mergea atât de departe încât viaţa de familie trecea
într-un plan secund. Şi pentru că îşi petrecea majoritatea timpului în spital; în fiecare dintre cele două spitale în care a lucrat i s-a rezervat câte o mică încăpere – un spaţiu meschin,
prea mic pentru un chirurg atât de mare – într-una dintre ele
locuind şi după pensionare, până în momentul săvârşirii sale
din viaţă.
Îmi amintesc de prima vizită pe care i-am făcut-o în cămăruţa sa din spital. Însoţeam atunci un copil bolnav în privinţa căruia doream să mă consult neapărat cu un chirurg.
Când am intrat în spaţiul său privat nu a fost greu să constat spiritul boem al vieţii acelui om. O cameră mică, plină
cu cărţi împrăştiate peste tot, haine atârnate pe oriunde, o mă47

suţă şi un scaun în mijloc şi lateral, un pat în care cred că de
abia încăpea.
I-am relatat despre ce e vorba cu copilul în cauză. L-a
consultat atent şi mi-a spus punctul său de vedere, de care
m-am bucurat pentru că a coincis cu al meu. Dacă nu realizam acest consult, cred că nu aş fi avut linişte mult timp.
Numai un medic poate să-şi dea seama de adevărul din spusele mele legate de acest caz.
După încheierea consultaţiei părintele copilului a dorit săi mulţumească într-un mod pragmatic – cu plicul – mijloc
devenit uzual din păcate în practica medicală şi în special în
cea chirurgicală, şi de atunci, ca de altfel şi de acum. L-a
refuzat categoric, ceea ce pentru mine nu era o noutate. Şi
pentru că părintele a insistat, el i-a spus: „Vă mulţumesc, dar

eu – din principiu – nu accept aşa ceva de la bolnavi. Dacă
insistaţi aşa de mult, vă rog să mergeţi la o biserică1 şi să donaţi aceşti bani pentru diversele acte de binefacere pe care le
face ea. Sau dacă nu, oferiţi-i unui om sărac de pe stradă căruia i-ar fi binevenit un ajutor material”.
S-a ridicat în picioare, ne-a salutat şi am ieşit cu toţii din
cameră.
Am plecat convins că a rămas acelaşi „incoruptibil” şi că
merită să fie considerat un „Doctor fără de arginţi”, alături
de alţi mari medici români.
Mi s-a confirmat şi atunci şi mai târziu faptul că şi dacă
accepta ceva câteodată o făcea numai de la prieteni sau de la
anumiţi părinţi care-şi permiteau un asemenea gest, primea
o sticlă de whisky sau un pachet de ţigări Kent (atunci era
„moda” Kent-ului în rândul fumătorilor).
Mai târziu, când a ajuns profesor şi şef de catedră la clinica de chirurgie infantilă din spitalul „Maria Sklodowska
Curie” a ocupat şi acolo o cămăruţă în care”să-şi facă veacul”. L-am vizita şi în acel nou spaţiu privat, dar nu m-a mai
impresionat faptul că locuia şi acolo ca odinioară, tot într-o
cămăruţă, de probabil nici şase metri pătraţi, situată în apropierea sălii de operaţie, în care a intrat de mii de ori în viaţa

sa la orice oră din zi sau din noapte. Păşea
greu, din cauza vârstei şi a artrozelor care-l
chinuiau, dar avea mintea perfect limpede şi
chemarea tainică pentru profesia medicală
era continuă, dorind mult să-i ajute pe medicii tineri care aveau nevoie de sfaturile sale.
Am trăit să văd – din păcate – ca şi un asemenea om poate isca unele adversităţi din
partea confraţilor de breaslă. Şi cine era
obiectul acestor răutăţi? Un mare OM şi mare
chirurg care şi-a consacrat întreaga viaţă micilor săi pacienţi, fără să aştepte o altă formă
de recunoştinţă, decât cea exprimată prin cuvinte de mulţumire. M-am convins cât de ingrată poate fi viaţa cu unii oameni, dar şi cât
de ingraţi pot fi unii medici, dintre colegii săi
de breaslă, care l-au invidiat şi l-au „lucrat”
pe cel mai bun dintre ei, cu armele laşităţii.
Se confirmă astfel că dictonul latin „Homo
homini lupus” este valabil şi între medici.
Este dureros faptul că se comit mârşăvii
chiar şi împotriva celui pe care, într-o discuţie pe care am avut-o cu unul dintre cei mai
mari chirurgi din istoria chirurgiei româneşti,
prof. dr. Ion Juvara, îl considera „Cel mai talentat chirurg pe care l-a cunoscut chirurgia
infantilă din România”. O astfel de afirmaţie
sper că spune totul despre prof. dr. Alexandru
Pesamosca. Şi dacă Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, în care şi-a
desfăşurat lunga carieră profesională la nivel
de excelenţă, nu i-a acordat acestui OM titlurile onorifice meritate, Universităţile similare din Craiova, Constanţa şi Chişinău i-au
conferit titlul de „Doctor Honoris Causa”.
În urmă cu trei ani prof. dr. Alexandru Pesamosca a decedat în urma unei boli îndelungate şi severe. A fost mult regretat atunci de
toţi cei care l-au cunoscut şi a beneficiat de o
înmormântare grandioasă. Se pare însă că
memoria individuală, dar chiar şi cea colectivă, se pierd sau se atenuează cu timpul.
Cum altfel am putea caracteriza readucerea
în memoria noastră a prof. dr. Alexandru Pesamosca, cu ocazia parastaselor anuale rânduite, într-un „anonimat aproape perfect”. Au
fost prezente doar câteva persoane la slujbele
de parastas ţinute în Capela spitalului în care
a lucrat o viaţă şi al cărui principal ctitor şi
finanţator a fost acest adevărat „Doctor fără
de arginţi”.
1

Dr. Alexandru Pesamosca a fost practicant
religios şi chiar un „mic mecena” al bisericii ortodoxe.

DESCHIDEREA ANULUI
ŞCOLAR
SĂRBĂTOAREA
ÎNTREGII NAŢIUNI
Ioan LUCA
15 septembrie. Potrivit tradiţiei, noi seniorii
din învăţământ şi cultură ne întâlnim pentru a
marca începerea noului an şcolar.
La 15 septembrie, zeci de ani ne-am aflat în
mijlocul elevilor pe care îi conduceam în clasă la
primul sunet de clopoţel.
Acum ne întâlnim, în cadrul festiv, având sentimentul datoriei împlinite.
S-a spus despre noi, dascălii, că suntem sculptori, modelând ceea ce e mai frumos în oameni, că suntem grădinari
pe ogorul sufletelor copiilor, că suntem ingineri iscusiţi, construind
cu migală, în timp, însăşi fiinţa neamului.
În toată activitatea noastră am fost călăuziţi de ideea că dascălul,
pe lângă calităţile profesionale, trebuie să fie un om bun, care
poartă în suflet şi în vorbă frumosul, frumosul izvorât din marea
lui pasiune pentru viaţa şi destinul elevilor şi colegilor lui, care
iubeşte oamenii cu adevărat, care renunţă la bucuriile lui pentru bucuriile elevilor lui.
Ne-am străduit, cu înţelepciune, să fim toleranţi, concilianţi,
demni, exigenţi cu noi şi cu ceilalţi.
Ne-am dăruit şcolii slujind-o cu credinţă.
Ne-am dăruit copiilor cu dragoste, cu pasiune, iar ei ne-au primit
în Arcadia copilăriei lor, unde am petrecut cea mai mare parte din
viaţă.
Doamnelor şi domnilor, Consiliul de conducere al Asociaţiei
Seniorilor vă urează, cu această ocazie, să fiţi mereu tineri, tinereţea
fiind o stare de spirit şi zâmbetul împlinirilor să vă lumineze faţa!
Cuvânt ţinut la reuniunea seniorilor de la restaurantul „Supca”,
cu prilejul începerii anului şcolar 2014-2015.

ELENA VEŢELEANU
PRIMUL MEU ÎNVĂŢĂTOR
Te-ai dus de lângă noi, dar amintirea
Ţi-o voi păstra de-a pururi nepătată,
Tu, cald izvor de-aleasă bunătate,
Tu, primul meu învăţător şi tată.
Nu-i prea departe acea vremea când,
Copil fiind, tu mă ţineai de mână,
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Frumoase poezii, legende vechi
Şi basme-mi povesteai sub clar de lună.

ADINA
DUMITRESCU

Câmpii însorite, dealuri verzi, păduri,
Poteci umbroase colindam cu tine,
Ne-nvăluiau miresmele de tei
Când faţa ne-o spălam în ape line.
Şi ascultam vrăjiţi şi fermecaţi
Voiosul ciripit de păsărele,
Mă mângâiai şi îmi spuneai şoptit
Numele fiecărei dintre ele.
Îmi citeai stelele din cer,
Şi Carul Mic şi Carul Mare,
Steaua Polară, iar, în zori,
Luceafărul în deşteptare.
Îmi povesteai despre măritul Ştefan,
Şi despre Mircea cel de la Rovine,
despreViteazul ce-a unit românii
Şi despre Cuza-Domnul cel de bine.
M-ai învăţat să iubesc mult dreptatea,
Şi cartea, şi satu-n care m-am născut
Şi Valea cuib de linişte şi pace,
Vecinii lângă care am crescut.
Răbdarea, demnitatea şi respectul
Au fost tot ce-ai putut să-mi dai de zestre,
Ai fost sărac, dar aveai suflet mare,
Cum nimeni n-a mai fost şi nu mai este.
Întreaga viaţă ai muncit cinstit
Şi nu te-ai plâns vreodată că ţi-e greu
Şi ne-ai iubit şi-ai respectat pe mama
Şi cât de dragă-n viaţă ţi-am fost eu.
Eu te iubeam din suflet, că ştiam
Că-n lumea asta cât este de mare,
Doi oameni nu-s asemeni, însă eu
Cu tine doar aveam asemănare.
Te văd şi-acum pe prispa casei stând,
Privind în zare ş-aşteptând cu drag
Să-ţi vină iar nepoţii către seară,
Nepoţii tăi să îţi apară-n prag.
Aşezi pe masă tot ce ai mai bun,
Ridici paharul, dai noroc şi bei,
Dar uiţi să duci bucatele la gură:
Îţi e de-ajuns dacă-i priveşti pe ei.

feminitate
ascult de pe ţărm şoaptele valurilor sosite pe
rând
într-un flux mult prea molcom.
nicio şoaptă nu poartă chemarea spre mine.
locul meu nu-i pe mal.
în căsuţa din satul uitat de ani
uşa-i deschisă. mă apropii de prag.
bătrânul spune
aici, nu-i locul tău.
căsuţa şi timpul acesta scurs, nu te cunosc.
sună toaca pentru vecernie
fire negre plecate,
fac legătura între cer şi pământ.
nu mânuieşti bucata aceasta de lemn,
părul tău nu e negru, iar aici,
nu-i locul tău.
în pub n-am auz pentru cântecele strigate,
nu disting pe niciunul din cei doi împletiţi
nu simt nevoia legănării lascive,
nici pe cea a urcării pe şuviţa de fum.
nu-i loc pentru amintirile tale
nu-i timp de privit, nu se aleg melodiile
şi nu vorbesc inimile. nu-s locuri la bar pentru
tine, iar locul tău, nu-i aici.
strada e udă,
ţesuţi nori se desfac
în picuri de apă ce cad la-ntâmplare
pe lângă trotuare oglinzi.
rotunde, ovale, toate se sparg
sub stropii de ploaie.
din spate, şoptit, din noapte, pe noapte
mi se pune-o-ntrebare…
doamnă, dansaţi?

N-am să te uit atât cât voi trăi,
Cât inima va bate-n pieptul meu,
Am să păstrez duioasă amintire
Tatălui drag – învăţătorul meu.

15 ian 2014
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Cuvinte neşlefuite, spontane şi potrivite

COMPORTAMENTUL UMAN
OM CINSTIT SAU OM VICLEAN
Motto
Mai întâi a fost cuvântul
Cuvântul acela Greu
Luminat de Dumnezeu!
Alexandru POPESCU MIHĂEŞTI
De când a umplut Pământul,
Omu-a folosit cuvântul...
Nu cuvântu - acela Greu
Luminat de Dumnezeu,
Ci cuvântul omului,
Izvorât din gândul lui.
Gându-apare din pruncie,
Legat de filosofie,
De cultură, de ce ştie.
Cât de lungă-i a sa viaţă
Omul tot mereu învaţă.
De e mic sau de e mare,
Din cultura ce o are,
Din a sale trebuinţe,
Deprinderi, obişnuinţe,
Din ambiţii, din mândrie,
Îşi face o filosofie,
Care e busola lui,
Conţinutul gândului.

Mai întâi apare gândul,
Apoi fapta sau cuvântul,
Hotărârea, jurământul.
Vorbele şi tot ce ştie
Exprimă-o filosofie.

Ponegreşte pe oricine,
Tot ce-i faci, lui nu-i convine,
Suferă dacă ţi-e bine.
Îngâmfat îşi duce anii,
În colegi vede duşmanii.
Nu cugetă şi-el un pic:
„Azi poţi fi puternic,
Mâine, eşti nimic.”

Cuvântul ce-l spui, să ştii,
Este-n graiul inimii...

Omul bun pe toţi îi iubeşte,
Nimic rău nu plănuieşte,
Cu puţin se mulţumeşte.
Nu se vâră-n cap de rând,
Cugetă cu nobil gând:
„Oameni-s aşa cum sunt”.

Când cu vorbe umpli gura,
În cuvânt îi vezi cultura,
Dragostea, mânia, ura...
Pe om îl caracterizează
Frazele ce le formează.

Doamne, Doamne, iertător,
Dă-mi un înger păzitor,
Pentru gând îndrumător,
Pentru vorbe selector,
Pentru fapte păzitor!

Trufaşul spune mereu:
Eu, eu, eu, eu, eu.
Din orgoliu se mândreşte
Şi nimic nu-l mulţumeşte;

Cât ar fi lume de rea,
Nu e ca micimea mea.
Doamne, dă-mi smerenia!

GÂNDURI DE SINCERĂ PREŢUIRE ÎNCHINATE
MAMEI, FEMEII DE PRETUTINDENI
Moto: „O mamă, dulce mamă!” - Mihai Eminescu

N

u mai prezintă pentru nimeni o noutate faptul că
Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din
judeţul Vâlcea promoveză tradiţiile şi respectă valorile autentice.
Şi anul acesta, seniorii vâlceni s-au reunit pe 6 martie 2014
la Restaurantul „Maria” din Râmnicu Vâlcea, pentru a marca
Ziua Internaţională a Femeii, o sărbătoare de suflet, dedicată
omagierii femeii de pretutindeni, mamei, fiinţa cea mai gingaşă
şi cea mai dragă de pe planeta noastră, al cărei chip luminos ne
însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Se ştie că, în general, orice om
moşteneşte din partea mamei fiorul sensibilităţii, că dragostea
pentru mamă, cea care ţi-a dat viaţă este o latură esenţială a
umanismului creator al poeţilor şi scriitorilor din lumea întreagă.
În cazul literaturii române, începând cu doinele şi baladele populare, continuând cu scriitorii clasici şi contemporani, creatorii
şi-au dat măsura simţirii, arătându-şi recunoştinţa faţă de
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„icoana-ntre icoane”, „făptura duioasă”, „lumina adevărului”,
care metaforizează imaginea mamei.
În cocheta sală de protocol a Restaurantului „Maria”, din municipiul nostru, al cărui director este o femeie cu şarm, cu simţ
gospodăresc, doamna Lucia Cotar, cei peste 50 de participanţi
din marea familiei a seniorilor intelectuali vâlceni au petrecut
alături de prieteni, de invitaţi, o seară de neuitat, ale cărei ingrediente au fost un meniu select, „asortat” cu solicitudine din
partea personalului localului, cu muzică de calitate, pentru toate
gusturile (Dj Tudor Băzăvan), cu dans, antren, glume şi voie
bună.
Doamnelor sărbătorite le-au adresat cuvinte pline de sensibilitate, dl. Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea,
preşedinte de onoare al Asociaţiei Seniorilor, care le-a înmânat
flori, Alexandru Popescu Mihăeşti, preşedintele asociaţiei, Gheorghe Pantelimon, vicepreşedinte, Gheorghe Dumitraşcu - secretar general, s.a.
Participanţii au apreciat că a fost un eveniment reuşit, cu

valenţe patetice, cu semnificaţii aparte. Comisia de organizare
(Iulian Comănescu, Gheorghe Pantelimon, Marinela Capşa,
Gheorghe Dumitraşcu) a reuşit prin această acţiune să aducă
un prinos de recunoştinţă celei mai dragi fiinţe care perpetuează
viaţa pa Pământ, cum a fost şi crezul poetului Victor Eftimiu:
„Cât e de drag cuvântul sacru - MAMĂ.
Un gâgurit când pruncul vrea s-o cheme

E lângă noi în clipele supreme,
Din leagăn pân’ la cea din urmă vamă.”
Conducerea Asociaţiei Seniorilor urează distinselor colege
din organizaţie, tuturor româncelor, o primăvară frumoasă, zile
senine şi multe bucurii, alături de cei dragi. La mulţi ani!

Gheorghe PANTELIMON

COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA CEL
BĂTRÂN” RÂMNICU-VÂLCEA
ŞI VOCAŢIA JOCURILOR OLIMPICE
Laurenţiu STILEA

Motto:
„Din Helada, rătăcit-a
mitul vechilor eroi,
şi pe cale îndreptăţit
s-a prelins până la noi”.
(George Coşbuc)
JOCURILE OLIMPICE ANTICE

P

rin muzee sau în paginile albumelor, admirăm operele
de artă ale antichităţii, splendide în desăvârşirea lor,
invidiem epoca în care existau atleţi capabili să devină sursă
de inspiraţie pentru artişti. Ne uităm adesea la „dorifor” (purtătorul de suliţă) şi la „diadumen” (învingătorul ce-şi prinde
panglica biruinţei pe frunte), statui aparţinând lui POLICLET, sau la capodoperele lui LISIP, reprezentând un tânăr
atlet (APOXIOMENOS), care-şi curăţă corpul de nisip şi de
uleiuri cu strigilul; ne uităm la ele şi suntem cuprinşi nu
numai de un fior estetic (admiraţia faţă de „repausul în mişcare”), ci şi de mândria că sportul a oferit omenirii asemenea
daruri.
La Muzeul Arheologic din Constanţa, ne învârtim adesea
în jurul unei vitrine şi revenim mereu la ea, pentru a vedea
strigiile broz-vineţii, înconvoiate, făurite primitiv, relicve
prozaice (şi totuşi, cât de pline de poezie pentru noi!) din palestrele şi gimnaziarhul altor milenii. Închizând ochii, încercăm să ne imaginăm pe Miron Crotona, istovit de luptă,
încercând să îndepărteze, cu strigilul, de pe corp, urmele arenei.
Mai mult, încercăm să ne închipuim tinerii efebi care călcau, ca şi noi, acelaşi ţărm al Pontului Euxin, care se instruiau sub supravegherea gimnaziarhului, care se curăţau cu
aceste răzuitoare metalice (cine ştie cum conservate!), care
primeau ca premii băuturi dulci şi uleiuri necesare exerciţiilor fizice şi care, dovedindu-se destoinicia, erau trimişi, probabil, de cetatea lor (de Histria, Tomis, Callatis) la jocurile
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din Elada.
Acolo, departe, în nord-vestul Peloponezului, se adunau,
din toate colţurile vastei lumi a antichităţii, cei mai buni dintre cei buni, într-o uluitoare confruntare sportivă, al cărei
ecou n-a suportat uitarea1.
Savanţii de pretutindeni se mai confruntă încă pe tema
existenţei lui Homer, grecii nu mai ţin minte bătălia Troiei,
dar victoria pe un stadion a primului sprinter al lumii, a bucătarului COREBOS din Elida, a fost săpată în marmură.
În acel an, 776 î. Hrs., s-a scris numele concurentului la
registrul public al învingătorilor olimpici, care va rămâne
deschis timp de douăsprezece veacuri.
Poetul Pindar compunea ode triumfale („epinikii”) în
cinstea victorioşilor de la Olimpia, iar Simonide – ditirambi
şi epitafuri.
În anul 393 d. Hrs., împăratul Theodosie emite un edict
prin care suprimă Jocurile Olimpice, aflate şi aşa în agonie
de când romanii le transformaseră în spectacole de circ.
Cenuşa, nămolul, nisipul nu puteau însă îngropa pentru
totdeauna nici Olimpia, nici evenimentele legate de ea cu
perseverenţa unei regularităţi cvadrienale fără precedent şi
fără asemănare. După un somn lung de peste o mie cinci sute
de ani, Jocurile Olimpice se trezesc din nou la viaţă, sub bagheta nu vrăjită, dar oricum idealistă, a unor oameni de bine.
De data aceasta, nu ca o sărbătoare a unui singur popor, ci a
sportivilor din toată lumea. De data aceasta, nu se mai celebra moartea eroilor sub zidurile Troiei, ci se cânta viaţa cu
bucuriile ei.
Stabilit în România, după ce participase la luptele pentru
independenţa Greciei (1821-1829), EVANGHELIE ZAPPA
crează „Fundaţia Olympicilor” şi pune la dispoziţie averea
sa pentru „restaurarea Jocurilor Olimpice, după obiceiurile
strămoşeşti”. Având, după părerea contemporanilor, „intenţiuni luminate şi patriotice către ţara noastră”, Zappa a sprijinit, prin donaţii, întemeierea Academiei Române şi
redactarea unei gramatici româneşti.
Deşi propunerile sale născute pe teritoriul României, au
eşuat, Evanghelie Zappa trebuie considerat unul dintre precursorii reînvierii Jocurilor Olimpice Moderne2.
Titlul glorios de renovator al Jocurilor Olimpice îi revine

necontestat pedagogului francez PIERRE DE COUBERTIN.
La 25 noiembrie 1892, în marele amfiteatru de la Sorbona,
conferenţiarul Pierre de Coubertin încheie o disertaţie, altfel
anodină, ridicând mâna şi ţintuindu-şi auditoriul cu următoarele cuvinte: „trebuie să internaţionalizăm sportul, trebuie să
organizăm noi Jocuri Olimpice”.
La 23 iunie 1894, se decide reinstaurarea Jocurilor Olimpice şi constituirea Comitetului Internaţional Olimpic, iar
prima ediţie modernă se derulează în anul 1896, la Paris.
Luis Spyrosdin Marussi, Paavo Nurmi din Turku, Jesse
Owens din Cleveland, Emil Zatopek din Zlin, Iolanda Balaş,
Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin, Lia Manoliu, ultimii patru
din România, preiau şi duc mai departe ştafeta olimpică, de
acolo de unde a lăsat-o Miron din Crotona, Teagene din Tasos
sau Leonidas din Rodos.
În anul 1924, România participă pentru prima dată la Jocurile Olimpice de vară şi la Jocurile Olimpice de iarnă (cu
participare neoficială la Jocurile Olimpice de iarnă). România
nu avea un bob omologat, concurând cu unul împrumutat de
la nemţi, pentru care concurenţii au primit diplomă de participanţi.
1928 este anul când, pentru prima dată, la Jocurile
Olimpice de iarnă, participă România în mod oficial.
În anul 1899, George Bibescu este ales membru al
Comitetului Olimpic Internaţional (CIO), figurând pe lista de
protocol drept al XXIII-lea component al Comitetului, devenind Ambasadorul său în cea de a XVI-a ţară prezentă pe listă.
Mandatul lui George Bibescu încetează în 1901, prin retragerea sa din Comitetul Olimpic Internaţional3.
O notiţă din memoriile lui Coubertin ne înştiinţează că în
anul 1908, luna decembrie, printre noii membri cooptaţi în
sânul CIO se află şi George A. Plagiano, pentru România;
conform statutelor CIO, George Plagiano nu este delegatul
României, ci este un membru independent al Comitetului.
Comitetul Olimpic Român a fost oficial recunoscut cu prilejul celei de a XVI-a sesiuni a CIO de la Paris, care tocmai
aniversa douăzeci de ani de la înfiinţare – 1914. Acest prim
Comitet Olimpic Român, prezidat de Principele Carol, avea
printre membrii săi pe George Plagiano, pe savantul geolog,
prof. Gh. Murgoci, pe prof. Al. Tzigara-Samurcaş, pe avocatul
George Costescu – directorul „Revistei Automobile” şi alţii.
Prima medalie olimpică de aur a sportului românesc a fost
cucerită în ziua de 29 iulie 1952, la Helsinki, de către Iosif
Sârbu, la tir, în proba de armă liberă, calibru redus, poziţie
culcat, obţinând 400 de puncte din 400 posibile şi învingândul pe egalul său Boris Andreev – URSS, la număr de „muşte”
(33:22).
În continuare vom prezenta, ca să facem legătura cu prima
medalie de aur a României, şi primele medalii ale foştilor
elevi din actualul Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân” din
Râmnicu-Vâlcea4.
OLIMPICII COLEGIULUI NAŢIONAL „MIRCEA
CEL BĂTRÂN” – CLASE VOCAŢIONALE: 1958 - 2013
Educaţia, probitatea profesională şi respectul pentru adevăr mă obligă a prezenta, punctual, statistic, o pagină din is52

toria Jocurilor Olimpice Moderne, la care au luat parte elevii
şi foştii elevi din liceul sportiv, astăzi cu clase vocaţionale –
atletism şi volei – ale Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”
din Râmnicu-Vâlcea.
Datele despre sportivii participanţi la Jocurile Olimpice,
în majoritatea lor, au fost preluate direct de la cei în cauză sau
din enciclopedii naţionale şi locale.
Jocurile Olimpice reprezintă cea mai grandioasă şi fascinantă sărbătoare sportivă a tuturor timpurilor şi locuitorilor
de pe globul pământesc.
Rezultatele sportivilor paticipanţi la Jocurile Olimpice evidenţiază „agerimea minţii”, „puterea fizică”, dezvoltarea ştiinţei şi culturii fizice a unei naţiuni.
Filozofia şi strategia sistemică în organizarea activităţii de
educaţie fizică şi sport ne arată gradul de pregătire profesională a cadrelor implicate în fenomen, dar şi puterea economică a unei ţări, în finanţarea sportului de mare performanţă.
A participa la Jocurile Olimpice, măcar o singură ediţie,
este visul oricărui sportiv, visul întregii lui vieţi, fapt care este
foarte greu de explicat în contextul în care ne-ar trebui un spaţiu corespunzător destăinuirilor şi satisfacţiilor trăite de participanţi.
Realizarea materialului referitor la sportul de înaltă performanţă din Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, vâlcean
şi românesc, a avut în vedere şi „informaţiile sportive” care
conduc la identificarea persoanelor implicate în descoperirea,
pregătirea şi nominalizarea ierarhică a „laureaţilor” la Jocurile
Olimpice.
Prezentarea sportivilor olimpici se va face în ordinea alfabetică a ramurilor sportive pe care le-au reprezentat, după
cum urmează:
ATLETISM
Ionela Târlea – căsătorită Linte – profesor de educaţie
fizică şi sport. S-a născut la 9 februarie 1976, în satul
Bogdăneşti, Comuna Tomşani, judeţul Vâlcea. A absolvit
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din municipiul
Râmnicu-Vâlcea, promoţia 1994.
A început să practice atletismul la vârsta de treisprezece
ani şi jumătate, sub îndrumarea şlefuitorilor de talente, deja
de notorietate în performanţa sportivă, astăzi „antrenori emeriţi” ai Federaţiei Române de Atletism, Viorica şi Octavian
Enescu.
Prima sa legitimare la Federaţia Română de Atletism
(FRA), pentru secţia de atletism a Colegiului Naţional
„Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea a fost de bun augur,
marcând momentul declanşării suitei de performanţe ale atletismului vâlcean, naţional şi internaţional.
Intrarea sa în competiţiile atletice internaţionale a stârnit
admiraţia românilor, ca urmare a locurilor ocupate, cu medalii
care mai de care mai strălucitoare.
După absolvirea Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”
se legitimează la următoarele cluburi sportive: „Oltchim”
Râmnicu-Vâlcea, între 1994-2001; „A. S. Atletismul
Ardelean”- ca antrenor- 2001-2002; perioadă în care a început
pregătirea sportivă sub îndrumarea unui alt antrenor – Liliana

Năstase; „S. C. PAB Arad” ca merceolog 2002-2005; „Clubul
Sportiv Dinamo Bucureşti”- cu post de subinspector de Poliţie-2005-2009; Inspector la Ministerul de Interne, Bucureşti
- 2009; Comitetul Olimpic Român- referent - departamentul
„Marketing şi comunicare”- decembrie 2009; Sporting
Lisabona (Portugalia); Fenerbahce şi Enka Spor (ambele din
Turcia).
După o prezentare succintă a datelor biografice, a şcolarizării, a integrării socio-profesionale şi a legitimării la mai
multe cluburi sportive cu tradiţie, din ţară şi din Europa, a
„Doamnei atletismului vâlcean şi românesc”, redăm mai jos
rezultatele de excepţie ale carierei sale sportive.
Ionela Târlea merită să-i prezentăm performanţele de excepţie obţinute în cei aproape 20 de ani de activitate.

plat, 100 metri plat, 200 metri plat şi 400 metri garduri;
Recordmenă naţională la 100 metri plat, 200 metri plat
400 metri plat şi 400 metri garduri;
Locul IV la Campionatul European „Indoor”, Paris, la 400
metri plat şi 400 metri garduri - 1997;
Locul IV la Campionatul European „Outdoor”, Budapesta, la ştafeta 4 X 400 metri plat – 1998;
Locul IV la Campionatul Mondial „Outdoor”, Paris, la
400 metri garduri - 2003;
Locul IV la Campionatul Mondial „Indoor”, Budapesta,
la ştafeta 4 X 400 metri plat – 2004;
2001 – Marele premiu „Grand Prix”, la 200 metri plat şi
400 metri garduri, Diha-Quatar;
2001 – Marele premiu „Grand Prix”, la 200 metri plat şi
400 metri garduri, Athena.

PERFORMANŢE SPORTIVE
INTERNAŢIONALE
Jocurile Olimpice:
Locul II, medalie de argint, la 400 metri garduri, Athena
2004;
Locul IV, la 400 metri garduri, Sidney 2001;
Locul VII, la 400 metri garduri, Atlanta 1996;
Participantă - nu s-a calificat în finală pentru 200 metri
plat, Beijing – China, 2008.
Juniori:
Bronz, la 400 metri plat, la Campionatul Mondial de la
Seul, 1992;
Aur la ştafetă 4 X 400 metri plat (la vârsta de 16 ani), la
Campionatul Mondial de la Seul, 1992;
Aur la 400 metri garduri, la Campionatul European, San
Sebastian, 1993;
Aur la ştafeta 4 X 400 metri plat, la Campionatul Mondial
de la Lisabona, 1994;
Aur la 400 metri garduri, la Campionatul mondial de la
Lisabona, 1994;
Aur la 400 metri garduri, la Campionatul European, Ungaria, 1995;
Argint la 400 metri plat, la Campionatul Mondial (record
european de juniori), Suedia, 1995;
Seniori:
Aur, la 400 metri garduri, la Campionatul European „Outdoor”5, Budapesta, 1998;
Aur la 400 metri plat, la Campionatul Mondial „Indoor”,
Maebashi, Japonia, 1999;
Aur la 400 metri garduri, la Campionatul European „Outdoor”, München, 2002;
Bronz la 400 metri plat, la Campionatul Mondial „Indoor”, Budapesta, 20046.
ALTE PERFORMANŢE
INTERNAŢIONALE
Ionela Târlea cucereşte de mai multe ori „Cupa Europei”
la 200 metri plat, 100 metri plat şi 400 metri garduri;
Este multiplă campioană naţională şi balcanică la 60 metri
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TOTAL MEDALII PE PALN INTERNAŢIONAL
La juniori – 7 medalii, din care: Aur = 5; Argint = 1; Bronz
= 1;
La seniori – 5 medalii, din care: Aur = 3; Argint = 1; Bronz
= 1;
Alte competiţii internaţionale – 12 medalii din care: Aur
=12.
Total medalii la juniori, seniori, jocurile olimpice şi alte
competiţii internaţionale =24, din care: Aur = 20; Argint = 2;
Bronz = 2.
DISTINCŢII
Maestru al Sportului;
Maestru emerit al Sportului – 1992;
Cetăţean de onoare al Municipiului Râmnicu-Vâlcea –
1994;
Ordinul „Meritul Sportiv” – clasa a II-a, 20007;
Cetăţean de Onoare al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea;
Cetăţean de Onoare al comunei Tomşani, judeţul Vâlcea;
Cetăţean de Onoare al Municipiului Arad – 2004.
Cu douăzeci de medalii de aur, două de argint şi două de
bronz (Campionatele Mondiale, Campionatele Europene şi
Jocurile Olimpice), Ionela Târlea se înscrie în fruntea celor
mai bune sportive pe plan naţional şi mai ales pe plan internaţional, pentru ramura de atletism, dacă luăm în consideraţie
şi rezultatele sportive unde a câştigat de mai multe ori „Cupa
României”, Jocurile Olimpice, marele premiu „Grand Prix”
de la Doha – Quatar şi Athena, atunci ne dăm seama de valoarea absolută a unei bijuterii din atletismul de pe întregul
mapamond.
Ionela Târlea este o sportivă de valoare, ce a debutat de
timpuriu în sportul de mare performanţă cu vocaţie, devotament, muncă şi altruism.
S-a retras oficial din activitate în aprilie 2009.
La data la care aşternem pe hârtie o parte din viaţa sportivă
a Ionelei Târlea, precizăm că aceasta este mămica unei fetiţe
de circa doi ani, care se „antrenează” încă de pe acum, aler-

gându-şi mama prin parcul „Mircea cel Bătrân” din
Municipiul Râmnicu-Vâlcea, semn al unei viitoare sportive
în ale atletismului.
Coincidenţă divină sau astrală, cele două olimpice la ramuri sportive diferite: Ionela Târlea – atletism şi Mihaela
Armăşescu – canotaj, s-au născut în acelaşi areal: „Depresiunea Horezu” – comuna Tomşani, judeţul Vâlcea.
O asemenea sportivă de mare clasă internaţională în domeniul atletismului, precum Ionela Târlea, nu se ştie când
se va mai naşte, cine o va descoperi, cine îi va asigura pregătirea şi lansarea ei în sportul de mare performanţă – Jocurile Olimpice, Campionatele mondiale şi europene.

comuna Tomşani, judeţul Vâlcea, eleva Armăşescu a urmat
cursurile liceale între anii 1978-1980, la secţia volei, la actualul Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân” din RâmnicuVâlcea.
A fost selecţionată de Federaţia Română de canotaj şi
transferată la Bucureşti, în anul 1980. Pe linie sportivă, a
activat la Clubul Sportiv Şcolar – nr. 1, Clubul Nautic Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, Clubul Sportiv
Universitar Constanţa şi Clubul Spotiv „Voinţa” Bucureşti.
Medalii obţinute:
Argint – 1984, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles;
Argint – 1988, la Jocurile Olimpice de la Seul, cu echipajul de 8+11.

BOB
PE PLAN NAŢIONAL
Constantin Romaniuc – profesor de educaţie fizică şi
sport.
Născut la data de 1 aprilie 1953, în comuna Mihăeşti,
unde a urmat clasele I-VIII, pe care le-a absolvit în anul
1968, a fost apoi, elev în clasa a IX-a a actualului Colegiu
Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea.
Într-un sfârşit de săptămână, l-am luat pe elevul
Constantin Romaniuc cu maşina proprie, pe când era elev
în clasa a VIII-a la Şcoala din Mihăeşti, pentru un antrenament la baza sportivă a liceului. În zona Căzăneşti, ne-a ieşit
un iepure în faţa maşinii pe drumul asfaltat. Am convenit să
relaxez motorul, el să coboare din maşină şi să prindă iepurele. Aşa s-a şi întâmplat, numai că iepurele lovit în plex cu
pantoful a paralizat şi astfel s-a încheiat vânătoarea noastră
pe înserate. Acest episod mi-a creat ideea de a-l orienta spre
atletism şi astfel l-am recomandat colegului (fost elev)
Gheorghe Georgescu, confirmând premoniţia mea prin titlul
de campion naţional de şcolari şi juniori la aruncarea suliţei
şi, mai târziu, prin participarea la Jocurile Olimpice al lui
Constantin Romaniuc.
PERFORMANŢE ale lui Constantin Romaniuc
Locul VII – în anul 1976, la proba bob-sanie, la Jocurile
Olimpice de iarnă8.
Locul IV – la bob de 4 persoane.
Locul VI – la bob de două persoane, la Jocurile Olimpice
– Moscova – 19809.
Profesorul care a asigurat pregătirea fizică primară solidă
a lui Constantin Romaniuc este Gheorghe Georgescu – cel
pe care l-am evidenţiat în rândurile de mai sus. Ceea ce trebuie subliniat este că elevul Romaniuc s-a transferat, în ultimii ani, împreună cu profesorul Gheorghe Georgescu, la
Centrul Naţional de Atletism de la Câmpulung-Muscel,
unde i s-a consolidat pregătirea, specifică unui mare atlet,
care a confirmat la Jocurile Olimpice de iarnă: Canada, 1976
şi Moscova, 1980.
CANOTAJ
Mihaela Armăşescu – profesor de educaţie fizică şi sport.
Născută la data de 3 septembrie 1963, în satul Tomşani,
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A fost selecţionată în loturile de canotaj, în perioada
1981-1990, campioană naţională şi medaliată la mai multe
regate internaţionale.
PE PLAN INTERNAŢIONAL
Campioană balcanică în perioada 1982-1989, cucerind
opt medalii de aur;
Bronz – 1982, la Campionatul Mondial, cu echipajul 4+1
rame;
Bronz – 1985, la Campionatul Mondial, cu echipajul 8+1
rame, în Belgia;
Bronz – 1986, la Campionatul Mondial, cu echipajul
8+1, în Anglia;
Aur – 1989, la Campionatul Mondial, cu echipajul 8+1,
la Bled, în Iugoslavia;
Bronz – 1989, la Campionatul Mondial, cu echipajul 4
rame fără cârmaci;
Argint – 1987, la Jocurile Mondiale Universitare1;
Argint – 1989, la Jocurile Mondiale Universitare din
Germania1.
Cu două medalii deargint, cucerite la Jocurile Olimpice,
Mihaela Armăşescu deţine locul I, în ierarhia celor mai buni
olimpici vâlceni, după statistica prezentată în documentele
pe care le deţinem.
Pe plan internaţional, a cucerit cinci sprezece medalii:
Aur: nouă medalii la Campionatele Mondiale şi Jocurile
Balcanice;
Argint: două medalii la Campionatele Mondiale Universitare; (...)
(va continua)
1
Victor Bănciulescu, Mexico,
1968, Breviar olimpic, Editura Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică
şi Sport, p. 108-409.
2
Ibidem, p. 113.
3
Ibidem, p. 113, 114, 123 şi 177.
4
Ibidem, p. 177, 179 şi 207.
5
Almanahul „Cine, Când şi De
ce” – în sportul de înaltă performanţă românescă – Ediţia anului
2005, p. 69.

6
Enciclopedia Educaţiei Fizice şi
a Sportului din România, vol. I, Bucureşti, 2002, Editura Aramis, p. 168.
7
Ibidem, p. 169.
8
Almanahul „Cine, Când şi De
ce” – în sportul de înaltă performanţă românescă – Ediţia anului
2005, p. 84.
9
Informaţie preluată de la Nicolae Dinescu.

• La umbra marilor copaci nu creşte nimic. (Constantin Brâncuşi)
• Forţa neînsoţită de inteligenţă se prăbuşeşte sub propria ei greutate. (Horaţiu)
• Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică.
(La Rochefoucauld)
• Fericirea sau nefericirea oamenilor este în mare parte opera lor. (John Locke)
• Dragostea îl face pe om necesar semenilor săi. (George Bernard Shaw)
• Oamenii cred cu plăcere ceea ce vor să creadă. (Cezar)
• Linguşirea este plata anticipată a trădării care ţi se pregăteşte.(Nicolae Iorga)
• Anii ridează pielea, dar renunţarea la ideal ridează sufletul. (George Enescu)
• O personalitate este aceea care se dăruieşte, nu se justifică.(Petre Ţuţea)
• Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată.(Octavian Paler)

Curiozităţi
• Cel mai vizitat oraş din lume, Parisul, capitala Franţei primeşte aproximativ 15,6 milioane
de turişti pe an.
• Lacul Morţii din Sicilia este cel mai otrăvitor lac din lume. În apă şi pe malurile sale nu
trăieşte nicio vieţuitoare din cauza acidului sulfuric care se degajă.
• Cartea Recordurilor are un record propriu: este cea mai furată carte din librăriile publice.
• Atena, capitala Greciei a fost primul oraş care a introdus, în anii 325-320 î. Hr., legi
privind curăţenia străzilor şi care interziceau murdărirea oraşului.
• În Lituania, în apropierea capitalei Vilnius se află centrul geografic al Europei.
• Vaticanul este singura ţară din lume în care, în anul 1983, nu s-a născut niciun copil.
• Primul roman românesc este lucrarea „Manoil” scrisă de Dimitrie Bolintineanu şi apărută
în anul 1855.
• Peştera Vântului din Munţii Apuseni descoperită de inginerul Bagameri Bela, în anul
1957, are cel mai lung labirint subteran din România.
• Podul Minciunilor din Sibiu a fost construit în anul 1859 şi este primul pod de fier forjat
din România.

S-PC, 1990, Tânără la revoluţie, lemn de tei patinat

Vorbe de duh

Colţul vesel. Pauza de râs
• Secretara către şef:
- Sunt concediată?
- Nu. De ce întrebi?
- Păi de ce aţi scos canapeaua din birou?
• Un beţiv se întoarce noaptea acasă. Când intră în curte,
câinele sare din cuşcă şi începe să latre:
- Linişte prostule. Dacă se trezeşte nevastă-mea, tu unde
vei dormi?
• Un poliţist interpelează un individ beat turtă care încerca
să se urce la volanul maşinii:
- Chiar intenţionezi să şofezi în halul ăsta?
- N-am de ales. Nu vezi că nu-s în stare să o iau pe jos?
• - Aş dori nişte vitamine pentru copii!
- A, B sau C?
- Indiferent. Încă nu au învăţat să citească.
• Doi bătrâni stau de vorbă în faţa blocului:
- Măi, tu în cât timp treci strada?
- Păi, în cinci ore!
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- Ei, fugi de-aici!... Da' ce eşti rachetă?!?
• Ce i-a luat Bulă mamei sale de ziua ei?
- Trei sute de lei din poşetă.
• Învăţătoarea îl întreabă pe Bulă:
- Bulă, tu ştii cine a introdus acupunctura în ţara noastră?
- Da, Vlad Ţepeş!
• - Doamnă, ştiţi că soţul dumneavoastră vă înşeală?
- Bineînţeles, ştiu cu cine, ştiu unde şi când, dar nu mi-am
dat seama cu ce...
• - Maria: - Ai auzit Ioane, se scumpeşte băutura!
Ion: - Asta e, Marie, mâncăm mai puţin.
(Vorbele de duh, curiozităţile şi bancurile au fost culese
de Gh. Pantelimon.)

LISTĂ
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Seniorilor,
la data de 30 noiembrie 2014
1.ANGELESCU PAUL
2.ANTONIE EMIL
3.BADEA CONSTANŢA
4.BARBU NELU
5.BĂCĂNOIU MARINA
6.BĂRĂITARU DUMITRU
7.BĂRBUŞ GETA
8.BODESCU EUGEN
9.BONDOC DUMITRU
10.BUICESCU PAULIAN
11.CALANGIU ANGELA
12.CALANGIU TRAIAN
13.CALMUTSCHI LARISA
14.CAPŞA MARINELA
15.CĂRBUNESCU GHEORGHE
16.CERNĂTESCU ION
17.CERNĂTESCU PARASCHIVA
18.CICHIRDAN PETRE
19.COJOCARU AUREL
20.COMĂNESCU IULIAN
21.COMISARSCHI PAULA
22.CONSTANTIN MARCEL
23.CONSTANTINESCU MARIA
24.COSMESCU PETRE
25.CRÂNGUŞ JANETTA
26.CREŢOIU ELENA
27.DEACONESCU EMIL
28.DEACONESCU MARIA
29.DINESCU-MĂRĂCINESCU
ADRIANA
30.DINESCU NICOLAE
31.DRĂGHICI ALEXANDRA
32.DRÂNGĂ GABRIELA
33.DROSU CECILIA
34.DROSU PETRE
35.DULCĂ ELENA
36.DUMBRĂVESCU LUCIA
37.DUMITRAŞCU ELENA

38.DUMITRAŞCU GHEORGHE
39.ENĂCHESCU ADINA
40.ENE LIANA
41.ENE VASILE
42.FARCAŞ CARMEN
43.FĂLCUŢĂ ION
44.FLORICĂ MARIA
45.FLORICĂ NICOLAE
46.FLORICĂ TOMA
47.GELERIU TRINCĂ ICA
48.GEORGESCU ELENA
49.GHICA ION
50.GIBĂ SABINA
51.GIBESCU VICTORIA
52.GREVUŢU VASILE
53.GRIGORE CONSTANTIN
54.GRIGORIU RODICA
55.ION PANTELIMON
56.JIANU MARIETA
57.LUCA IOAN
58.MANDEA VASILICA
59.MANOLE NICOLETA
60.MANOLIU VICTORIA
61.MATEI CARMEN
62.MATEI MARIA
63.MATEI TOMA
64.MUSTĂŢEA MIHAI
65.NICOLAU MARIA
66.NIŢU ELISABETA
67.NIŢU MARIN
68.PANTELIMON GHEORGHE
69.PANTELIMON MARIA
70.PARTENIE ELENA
71.PÂRVU GHEORGHIŢA
72.POPESCU ALEX. MIHĂEŞTI
73.POPESCU LORIN
74.POPESCU VALERIAN
75.POPIAN LILIANA
76.POPOVICI DANIEL

77.POPOVICI ELENA
78.POPP EUGENIA
79.PORFIR LIA
80.PRODESCU EUGEN
81.PURCĂRESCU PETRE
82.PURECE ISTRATE
83.RARINCA DOINA
84.RĂBUGA VIORICA
85.RĂDOI TRAIAN
86.RĂSDIACONU ELENA
87.RĂSDIACONU GHEORGHE
88.RISTESCU GHEORGHE
89.RISTESCU RODICA
90.RUBLINCEANU MARIANA
91.RUSU VALERIA
92.SÂRBU ELENA
93.SÂRBU EUGENIU
94.SILVILESCU VIRGINIA
95.STANCU NICOLAE
96.STĂICULESCU ŞTEFAN
97.STĂNESCU NELU
98.STĂTICĂ DUMITRU
99.STĂTICĂ SILVIA
100. STILEA EUGENIA
101. STILEA LAURENŢIU
102. STOICA IOANA
103. STURZU VIRGINIA
104. TĂNĂSOIU NICOLAE
105. ŢĂRDEA DUMITRU
106. ŢÂRDEA ELENA
107. UDREA ION
108. UNGURIANU MARIA
109 UREA ION
110. UREA IRINA
111. VEŢELEANU CORNELIU
112. VEŢELEANU ELENA
113. VLAD STAN
114. VLAD VASILICA
115. ZAMFIR VIRGILIU

La sediul Seniorilor, din când în când vin să discute, să se consulte şi inspectori de altădată, din sistemul de învăţământ ...
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