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UN CONCERT SUBLIM

ANDRE RIEU LA BUCUREŞTI
Iulian COMĂNESCU

C

u multă vreme înainte, mass-media din România,
anunţa publicul că, în luna iunie 2015, cea mai mare
orchestră privată din lume, a celebrului violonist considerat
regele valsului, Andre Rieu, va susţine în premieră, un strălucit concert în Bucureşti.
Renumitul violonist Andre Rieu s-a născut pe 1 octombrie 1949 la Maastricht, Olanda. Provine dintr-o familie cu
tradiţii muzicale, tatăl său a fost dirijor al Orchestrei Simfonice Limburg şi al Operei din Leipzig. A început să ia
lecţii de vioară, de mic, la vârsta de 5 ani, puternic susţinut
de tatăl său. În 1967 a început să studieze vioara la Conservatorul din Liege, urmând mai târziu, în 1973, cursurile
Conservatorului din Maastricht. În 1974, s-a mutat la Conservatorul din Bruxelles, avându-l profesor pe Andre
Gertier, iar în 1977 şi-a terminat studiile, primind distincţia
„Premier Prix”. În prezent este dirijor, compozitor şi unul
dintre cei mai cunoscuţi violonişti la nivel internaţional. El
deţine o vioară „Stradivarius”, fabricată în 1667 şi este
recunoscut, prin înfiinţarea orchestrei „Johann Strauss” în
1987. Astăzi deţine imperiul „Andre Rieu Productions” cu
peste 130 de angajaţi, şi este proprietarul mai multor autocare şi al unui avion pentru transportul orchestrei şi al materialelor necesare desfăşurării unui concert în cele mai bune
condiţii, oriunde în lume.
Regele valsului, cum este cunoscut, a ştiut să facă muzica clasică accesibilă, oricui. Chiar şi numai pentru acest
lucru, ar merita respectul tuturor, fără a ţine seama că este
un muzician desăvârşit. Este unul dintre cei mai bine vânduţi muzicieni ai lumii. Până în prezent, a vândut peste
patruzeci de milioane de albume şi DVD-uri în întreaga
lume. A revitalizat muzica de vals la nivel internaţional cu
spectacolele sale pline de extravaganţă şi emoţie. Alături de
orchestra sa „Johann Strauss”, susţine, anual, peste o sută de
concerte, adunând peste un milion de spectatori.
Pe soţia sa Marjorie, fost profesor universitar, o recunoaşte ca fiind sufletul său pereche, care îi stă alături de
patruzeci de ani. Andre Rieu declară fără reţinere că soţia îi
este de foarte multă vreme şi maneger, îi scrie tot ce trebuie

să vorbească publicului, îi pregăteşte scenariul la fiecare
concert: „Aș putea spune că sunt o marionetă. Dar împreună
suntem un întreg”. Şi unul dintre cei doi fii, Pierre, îl
însoţeşte pe drumurile sale, fiindu-i de mare ajutor.
Când a venit în România, în 2014, să-şi anunţe personal
concertul pe care îl va susţine în Bucureşti – Piaţa
Constituţiei – în 2015, a rămas foarte surprins că în două
ore s-au vândut bilete pentru trei concerte cu preţuri de la
850 la 1170 de lei, nu doar pentru unul, aşa cum se planificase iniţial. Atunci, olandezul cu Castel la Maastricht a fost
nevoit ca imediat să revină asupra numărului de concerte,
mărindu-l la trei. Cu această ocazie, a mărturisit bucuria ce
o poartă fanilor din România şi anume: „Oriunde mă aflu în
lume, întreb publicul din ce ţară este. Şi de fiecare dată când
mi se spune că sunt din România, sar în sus de bucurie. Miam dorit de foarte multă vreme să cânt pentru voi, fanii mei
de aici! Sunt atât de fericit că în 2015 va fi anul în care ne
vom putea bucura împreună de o seară extraordinară.Vom
cânta pentru voi cu tot sufletul şi abia aştept să vă vedem
dansând, cântând şi sărbătorind împreună cu noi o noapte
romantică de neuitat. Pe curând, dragii mei, ne vedem la
Bucureşti”.
În final, numărul concertelor ţinute în Bucureşti a ajuns
la şapte, datorită publicului tot mai numeros, care nu se mai
sătura să-l asculte. La două dintre concerte a suplimentat
numărul de bilete pentru încă cinci mii de locuri, pe pajiştea
din faţa Parlametului la un preţ de 43,2 lei, care s-au vândut
imediat. A promis că aceşti bani vor fi predaţi copiilor
nevoiaşi din România. Promisiunea a fost respectată şi,
după spectacole, a completat două file de CEC către două
Fundaţii, pentru fiecare, cu cîte două sute de mii lei, în total
patru sute mii lei.
Concertele lui Andre Rieu pot fi incluse în evenimentele
de mare succes de pe piaţa muzicală din România şi, cu
această ocazie, renumitul compozitor, violonist şi dirijor, şia dat seama de marea sete de cultură a poporului român.
În ceea ce mă priveşte, am primit cadou două bilete de la
fiul meu Traian-Mihail pentru concertul lui Andre Rieu,
(continuare în pag.7)

DESPRE SUFLET
CA UN PUI
DE BARZĂ
Constantin ZĂRNESCU

N

ici un turist nu pregetă şi nu cedează. Unii se odihnesc, trăgându-şi sufletul, în umbra zidurilor,
ori a unor arbuşti, cei cu copii; apoi, înfometaţi, parcă, de
spaţiu, hălăduiesc, vrednic, mai departe, alături de ghizii
care îi slujesc. Totul e foşnitor, uscat şi încins, dar undeva, pe aproape, e speranţa Mării (Tireniene) – „ieşirea la
Mare”. Zona Ostia-ţărm-trebuie parcursă „à pied”, fiindcă cine ştie ce poate descoperi ochiul nostru? Este doar o
singură staţie de metrou, printre pâlcuri de vegetaţie.
La o oarecare depărtare, zărim platani seculari şi decojiţi, salcâmi, pini şi plopi argintii. Nu în ultimul rând,
rugi de mure, cu fructe infime, în ciorchine, aprinse, parcă, în vipie; şi, ici-colo, tufe de cătină, aurie, începând a
se coace. Fruct sălbatic, la îndemâna culegătorilor,
numele cătinei (catena) trebuie să fi intrat în melanjul
limbii „daco-romane”, odată cu venirea armatelor imperiale, aici. Ca şi vâscul, pe care-l vedem, roş-gălbui, pe
crengile unor arbori. Dând numele unor farmacii, în secolul XIX a oferit senzaţia unor istorici, grăbiţi, că ar fi
neologisme. E cu totul fals! Fiind folosite, „ab origine”,
precum şi scoruşul, alunele, nucile, de către soldaţi, cătina, vâscul, măceşul, macerate ori fierte, intrau în poţiuni,
licori, ceaiuri; sau deveneau alifii – pentru că ajungând
aurii, în clipa pârguirii, căpătaseră semnificaţii magice,
aproape religioase. Frazer, în „Creanga de aur”, le
aşezase alături de ghindă, drept cea dintâi hrană a oamenilor, confecţionându-le, frunzele şi ramurile, în formă de
ghirlande, cunune, jerbe în vremea ritualurilor şi ceremoniilor. Citeşti numele unor laboratoare, azi, fabrici de
medicamente, framacii: „Viscum”, „Catena”, fără să te
mai gândeşti la ceva, din vechime, ca o abstracţiune.
În dreapta noastră, se aud, torcând leneş, ca şi felinele,
motoarele unor autobuze, cu turişti, fantastic-luxoase, ca
nişte avioane la sol, parcate la marginile bulevardului
Cristofor Columb şi a căii ferate Roma-Ostia. Călătorim,
la pas, cercetând, privind, descoperind. Sunt, ici-colo,
fragmente ale şoselei arhaice (via salaria). Lângă carosabil, cum spunem azi – linia grăbită a carelor şi
căruţelor, vedem trotuare „primitive”: porţiuni pietruite,
după modelul arhetipic-ilustru al viei Appia, pentru
sărăcime, pentru „călătorii cu desagă în băţ”, negustori
călare, ţărani-localnici. Şi, aproape din sută în sută de
metri, observăm, pitite în umbra boscheţilor, berării, pizzerii, restaurante, cofetării, grădini de vară, atracţioase,
tentante.
Ajungem şi în faţa Castelului-Muzeu, fost(ă) proprietate a papei Julius al II-lea (Giulio della Rovere), prietenul (şi patronul comenzilor) lui Michelangelo, care a
păstorit creştinii catolici, între 1503-1513, anul
(continuare în pag.7)
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FESTIVALUL CULTURAL „ TEODOSIE RUDEANU”,
O MANIFESTARE COMPLEXĂ, DE ANVERGURĂ
Gheorghe PANTELIMON
MOTTO: „HISTORIA MAGISTRA VITAE”

Î

n zilele de 30 şi 31 mai 2015, în comuna Galicea, din
judeţul nostru s-au desfăşurat ample manifestări ştiinţifice, culturale, religioase şi sportive, circumscrise
Festivalului Cultural „Teodosie Rudeanu”, care definesc
sărbătoarea anuală a localităţii ajunsă la ediţia a XIII -a. În
organizarea lor s-au implicat direct pr. prof. Ion Tiţu, primarul Ion Năfliu, viceprimarul Florea Udrea, pr.Ion
Ungureanu, secretarul primăriei Gheorghe Obogeanu şi
prof. Laurenţia Floroiu, directoarea Şcolii Gimnaziale
Galicea, având sprijinul unor instituţii şi asociaţii culturale
din judeţ. Anul acesta marele logofăt al lui Mihai Viteazul
este sărbătorit de toate episcopiile şi parohiile din ţară, iar
demersurile au ca obiectiv recuperarea valorilor autentice
din istoria glorioasă, dar zbuciumată a românilor.
Remarcăm că de la o ediţie la alta activităţile de la
Galicea s-au diversificat, reuşind să menţină interesul unui
public numeros, al oamenilor de cultură. Această iniţiativă
lăudabilă luată în urmă cu 13 ani are ca scop cinstirea şi
promovarea marelui om politic, cronicar şi ctitor de lăcaşuri
sfinte, Teodosie Rudeanu şi realizarea unui proiect turistic
pe valea Topologului, legat de două mari personalităţi:
Teodosie Rudeanu şi Nicolae Bălcescu şi de două obiective
de patrimoniu: Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” şi
fostul Schit Flămânda, de la Valea Râului. Într-adevăr, acest
spaţiu istoric care aminteşte de Mihai Viteazul, Teodosie
Rudeanu şi Nicolae Bălcescu, merită să se bucure de o cercetare şi o cunoaştere aprofundată, de o valorificare pe
măsură. Activităţile dedicate evocării personalităţii lui
Teodosie Rudeanu, când se împlinesc 394 de ani de la trecerea în veşnicie, „a celui mai profund om de sfat dintre
boierii de pe atunci” cum spunea scriitorul, folcloristul şi
istoricul Bogdan Petriceicu Haşdeu au ocupat un loc distinct. A fost vizitat fostul schit Flămânda, actualmente
Biserica”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, ctitoria marelui
logofăt, complexul eclesial şi mormintele lui Teodosie şi
Stanca Rudeanu şi s-a oficiat o slujbă de pomenire (parastas) în memoria familiei Rudenilor. P. C. pr. paroh ec.stavr.
Ion Ungureanu, care posedă un volum impresionant de date
şi informaţii despre boierii Rudeni a rostit un cuvânt
duhovnicesc.
În mod fericit, comemorarea a avut loc de Sâmbăta
morţilor - Moşii de vară, un prilej minunat pentru a aduce
ofrande. La lucrările simpozionului desfăşurate la Căminul
Cultural s-au reunit oameni de cultură, membri ai Forumului Cultural al Râmnicului, cercetători, istorici de marcă,
preoţi, ziarişti, intelectuali din comună, fii ai satului, foşti
primari şi viceprimari ai comunei, elevi, tineri, cetăţeni etc.
În deschidere corul „Vocea Topologului”, cunoscut, apreciat şi premiat pe plan judeţean şi naţional, pregătit şi dirijat

de pr. prof. Ion Tiţu a interpretat, cu sensibilitate pricesne şi
cântece patriotice, prin care micii artişti au adus un elogiu
strămoşilor, care s-au jertfit pentru ţară, poporului român şi
limbii române, oferind momente înălţătoare de trăire
românească. Deopotrivă, asistenţa a fost impresionată de
talentul elevei Cosmina Tămbescu de la Şcoala Gimnazială
Cremenari (profesor Simona Mănoiu), care a recitat poezia
„Duşmancele” de George Coşbuc. Ea este deţinătoarea premiului I, cucerit la Festivalul Naţional „Marin Sorescu”. La
propunerea primarului, Ion Năfliu, s-a păstrat un moment
de reculegere în memoria celor care erau nelipsiţi de la
aceste acţiuni şi au plecat dintre noi: prof. Anton
Ceauşescu, prof. dr. Iulian Postelnicu, scriitorul şi publicistul Costea Marinoiu. Ca de fiecare dată, moderatorul acţiunii, prof. dr. Florin Epure, director executiv la Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Vâlcea a avut grijă să fie recuperate momente inedite din biografia lui Teodosie Rudeanu şi
să se clarifice unele controverse. Pr.prof. Ion Tiţu, considerat sufletul festivalului, care s-a implicat temeinic în activităţile destinate dezvoltării culturale şi spirituale a
comunei, a rememorat cu satisfacţie, istoricul acţiunii care
a pornit din entuziasm,insistând pe obiectivele acesteia. Pe
baza acumulărilor calitative de până acum, pentru perioada
2016-2020 se va întocmi un nou proiect, care vizează printre altele: amenajarea unui muzeu de istorie a comunei, care
va purta numele marelui om politic Teodosie Rudeanu, promovarea bisericilor monumente istorice de la Cremenari,
Bratia Deal şi Teiu, dezvoltarea cercetării arheologice, a turismului local, intensificarea preocupărilor pentru cunoaşterea istoriei fabuloase a localităţii, în cadrul şcolilor şi bibliotecilor, editarea unei lucrări despre boierii Rudeni etc.
În context opinăm că ar trebui să se facă demersuri ca
Şcoala Gimnazială Galicea sau Căminul Cultural să ia denumirea „Teodosie Rudeanu”. Au rostit alocuţiuni interesante, cu un conţinut ştiinţific riguros, pr. Oliviu Gheorghe
Spătaru de la parohia Malu-Stoileşti, prof. Cătălin
Sâiulescu, directorul Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea,
prof.dr. Ion Popescu de la Colegiul Naţional de Informatică
„Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, ing. dr. Mihai Sporiş,
membru al Forumului Cultural al Râmnicului, Eugen
Petrescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria” filiala judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea,

prof.dr.Antonie Chelcea, directorul Memorialului „Nicolae
Bălcescu” , prof. Mihai Moldoveanu, fost inspector şcolar
general, Filip Butuc, fost primar al comunei, Iulian
Iordăchescu, fiu al satului, viceprimarul Florea Udrea şi
prof. Marin Dragomir. Vorbitorii au apreciat că recuperarea
neamurilor boiereşti, ca ramuri ale neamului românesc este
un fapt pozitiv. Rudenii au fost oameni ştiutori de carte, de
limbă, care aveau exerciţiul diplomaţiei. Alături de Buzeşti
erau unii dintre cei mai mari boieri din ţară. Personalitatea
lui Teodosie Rudeanu a fost privită în contextul politic şi
istoric al timpurilor sale. S-a subliniat că marele spătar şi
vistier a fost un iubitor de neam şi de ţară, cel mai mare om
de stat al lui Mihai Viteazul, şeful cancelariei, în care domnitorul avea cea mai mare încredere şi care a scris prima
parte a domniei marelui voievod, până în 1597. El a fost
recunoscut de mari savanţi şi istorici. S-a vorbit şi despre
domnia lui Mihai Viteazul, mai ales că anul acesta se
împlinesc 420 de ani de când, la 13-23 august 1595, la
Călugăreni, armata Ţării Româneşti condusă de acesta a
repurtat o victorie strălucită asupra armatelor turceşti,
comandate de Sinan - Paşa. Discuţiile s-au extins şi asupra
altor domnitori din Ţara Românească, care au avut legături
cu ţinuturile legendare ale Vâlcii: Mircea cel Bătrân, om
politic şi comandant de oşti, Matei Basarab, cel mai mare
ctitor de aşezăminte religioase ş.a. Totodată s-au evocat şi
personalităţi care aparţin istoriei recente a localităţii
Galicea. Primăria şi Consiliul Local au acordat Diplomă de
Excelenţă, profesorilor Marin Dragomir şi Gheorghe
Cozma, pentru activitatea remarcabilă pe care au desfăşurat-o în învăţământ, pentru întreaga carieră didactică. O
Diplomă de Excelenţă i s-a conferit şi prof. dr. Florin
Epure, pentru ajutorul substanţial acordat factorilor locali în
organizarea activităţilor cultural-educative. În continuare
este necesară o acţiune concertată a celor din administraţia
publică din zonă şi a oamenilor de cultură pentru punerea în
valoare a marilor personalităţi ale poporului român. Şi eu
mă mândresc că m-am născut pe aceste frumoase
meleaguri, care au o istorie străveche, bogată, cu oameni
harnici, pricepuţi, cu credinţă în Dumnezeu.
Sincere felicitări organizatorilor. La mulţi ani Galicea şi
dragi galiceni!

Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie înfiinţează Biroul
de catehizare a rromilor din Arhiepiscopia Râmnicului

Î

n şedinta Permanenţei Consiliului Eparhial din data de
9 Iunie 2015, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte
Varsanufie, Arhiepiscopia Râmnicului a înfiinţat Biroul
Eparhial de catehizare a rromilor. În aceeaşi şedinţă, teologul
rrom Nicolae Dorin Buda a fost numit preot misionar pentru
persoanele care aparțin acestei minorități și inspector coordonator al biroului nou înfiinţat.
Principalele activităţi ale Biroului Eparhial de catehizare a
rromilor din Arhiepiscopia Râmnicului vor fi derularea de
programe misionare, culturale şi sociale în comunitățile de

rromi din judeţul Vâlcea.
La iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, care a
coordonat deja apariţia primei “Cărţi de rugăciuni” şi a
primei înregistrări audio a “Sfintei Liturghii” în limba rromani, se va continua traducerea unor sfinte taine şi ierurgii,
spre folosul duhovnicesc al tuturor rromilor din Vâlcea.
Prin acest demers, Arhiepiscopia Râmnicului vine în
întâmpinarea credincioşilor rromi pentru a cunoaşte mai bine
credinţa ortodoxă.
Biroul mass-media al Arhiepiscopiei Râmnicului
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MIHAI EMINESCU, COMEMORAT LA ARHIEPISCOPIA
RÂMNICULUI: LÂNGĂ TEIUL NALT ŞI SFÂNT
Preot Iancu Dorin NIFON

A

stăzi, 15 iunie 2015, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie,
în incinta Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului,
din Râmnicu Vâlcea, a avut loc reuniunea cultural-spirituală şi artistică „Lângă teiul nalt şi sfânt”, dedicată împlinirii
a 126 de ani de la trecerea la cele veşnice a marelui poet
naţional Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 - 15 iunie
1889).
În debutul evenimentului, în Catedrala Arhiepiscopală
„Sfântul Ierarh Nicolae” a avut loc slujba de pomenire în
memoria marelui poet, săvârşită de Înaltpreasfinţitul
Părinte Varsanufie. Răspunsurile la strană au fost date de
corul psaltic al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul
Nicolae” din Râmnicu Vâlcea. La slujbă au participat
numeroase oficialităţi şi personalităţi culturale din judeţul
Vâlcea.
Înaltpreasfinţia
Sa Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, a rostit un cuvânt omagial, accentuând misiu-

nea generaţiei actuale de a se întoarce spre valorile autentice ale culturii şi spiritualităţii neamului românesc.
„Iubindu-l pe Eminescu fără a-i citi opera, fără a încerca săi înţelegi scriitura, este totuna cu a nu-l cinsti. (...) Misiunea
noastră a celor de astăzi este aceea de a-l face tot mai
cunoscut pe Eminescu, de a face generaţia actuală să se
întoarcă la valorile adevărate ale culturii româneşti, care au
ţinut şi crescut neamul acesta”, a precizat Înaltpreasfinţia
Sa.
După slujba de pomenire, toţi cei prezenţi au mers în
locul special amenajat pe platoul din incinta Centrului
Eparhial, unde, în urmă cu un an, tot la iniţiativa
Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, în cinstea poetului
nepereche Mihai Eminescu, a fost plantat un tei. Aici s-a
desfăşurat reuniunea cultural-spirituală şi artistică „Lângă
teiul nalt și sfânt”, organizată de Arhiepiscopia Râmnicului
şi Forumul Cultural al Râmnicului.
Moderatorul reuniunii a fost conf. univ. dr. Ioan St.
Lazăr, preşedintele executiv al Fundaţiei Culturale „Sfântul
Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea. În calitate de organi-

SATUL NATAL AL PATRIARHULUI
JUSTINIAN, ÎMPODOBIT CU O MĂNĂSTIRE

S

âmbătă, 20 iunie 2015, Înaltpreasfințitul Părinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de
un ales sobor de preoţi şi diaconi, a pus piatra de temelie
pentru cele două biserici şi pentru chiliile Sfintei Mănăstiri
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Sueşti”, din comuna
Stăneşti, judeţul Vâlcea, satul natal al Patriarhului Justinian
Marina.
„Locul acesta, binecuvântat de Dumnezeu prin nașterea
celui de-al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, îşi
primeşte astăzi prinosul de recunoştinţă din partea noastră,
a Bisericii, şi a autorităților, prin începerea lucrărilor de
contrucţie a mănăstirii din satul în care s-a născut, în urmă
cu mai bine de un secol, Patriarhul Justinian Marina. (…)
De fel din locul acesta, Patriarhul Justinian a binecuvântat
prin viața sa aleasă atât satul în care s-a născut, Biserica
Ortodoxă din Vâlcea, unde a fost preot, la Băbeni şi la

Biserica Sfântul Gheorghe din Râmnicu Vâlcea, Mitropolia
Moldovei şi a Bucovinei, dar şi întreaga Patriarhie, prin
lucrarea providențianlă pe care a avut-o, fiind un patriarh
care a dat un suflu nou Bisericii, care a apărat Biserica de
puterea ciocanului și a secerii comuniste”, a spus
Înaltpreasfinţia Sa în cuvântul rostit cu această ocazie.
Decizia de înfiinţare a unei mănăstiri în satul Sueşti, din
comuna Stăneşti, unde, la 22 februarie 1901, s-a născut
Patriarhul Justinian Marina, a fost luată în toamna anului
2014, la inițiativa Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie. Una
dintre biserici va fi închinată Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe şi Binecredinciosului Împărat Iustinian, iar alta
Sfântului Mucenic Lucian din Dobrogea. În incinta mănăstirii va funcţiona şi Centrul social-pastoral „Patriarhul
Justinian Marina”.
Ansamblul monahal al Sfintei Mănăstiri „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe - Sueşti” va fi o replică arhitecturală a

zator, prof. univ. dr. Alexandru Popescu Mihăeşti, preşedintele executive al Forumului Cultural, a deschis seria de
cuvinte omagiale. A urmat apoi prof. dr. Ion Soare, care a
prezentat prima ediţie râmniceană din operele lui Mihai
Eminescu, „Mihai Eminescu. Scrieri esenţiale”.
În continuare, momentul artistic Ofranda poeţilor vâlceni a încântat sufletele celor prezenţi, mai mulţi poeţi vâlceni rostind texte şi poezii din opera lui Mihai Eminescu.
Au rostit versuri mai mulţi membri ai Uniunii Scriitorilor:
George Achim, Ilie Gorjan, Ioan St. Lazăr, Doru Moţoc,
Elisabeta Novac, Ilorian Păunoiu, Felix Sima şi George
Voica. Au dat viaţă unor texte eminesciene şi actorii Lidia
Stratulat şi Cristian Alexandrescu, de la Teatrul de Stat
„Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea. În încheiere, pe acorduri de vioară, oficialităţile locale, personalităţile culturii
vâlcene, preoţii și credincioși râmniceni prezenţi la eveniment, au ascultat câteva romanţe pe versuri de Mihai
Eminescu, în interpretarea lui Gheorghe Cărbunescu.
Iubitor de Biserică şi iubit de Biserică, Mihai Eminescu
a fost şi rămâne modelul românului dornic de cunoaştere şi,
în acelaşi timp, fidel şi păstrător al identităţii sale.

Schitului Maicilor din Bucureşti, mănăstire contruită în
anul 1726, în stil brâncovenesc, şi reparată integral, între
anii 1955-1958, prin purtarea de grijă a Patriarhului
Justinian. Schitul Maicilor s-a aflat inițial pe Dealul Spirii,
pe locul unde se află astăzi Palatul Parlamentului (Casa
Poporului). În anul 1982, cladirile înconjurătoare ale
Schitului Maicilor au fost demolate de autoritățile comuniste, iar biserica a fost translată pe o distanţă de 245 de
metri, aflându-se astăzi pe strada Mitropolit Antim
Ivireanu, la mică distanță de Mănăstirea Antim.
Cu osteneala ducerii la bun sfârşit a zidirii Sfintei
Mănăstiri „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Sueşti” a fost
încredinţat Preacuviosul Ieromonah Siluan Popescu,
stareţul acestei Sfinte Mănăstiri, care va fi ajutat de vrednicii şi mărturisitorii creştini: Lucian şi Elena Zmaranda, cu
copiii: Andreea, Ana şi Mihai, ctitorii acestor zidiri. La
eveniment au participat oficialităţi centrale şi locale, personalităţi culturale, dar şi simpli credincioşi care l-au
cunoscut pe vrednicul de pomenire Patriarh Justinian.
*
În satul Sueşti există o singură biserica veche, din lemn,
monument istoric, construită în jurul anului 1700, la
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Gâlgău, în judeţul Sălaj. În anul 1939, această biserică a
fost dusă în oraşul Breaza, din județul Prahova, unde a stat
până în anul 1950, când Patriarhul Justinian Marina a aduso în satul său natal, Sueşti, care nu avea pe atunci biserică.
A fost resfințită la 1 mai 1951 şi este închinată Sfintei
Cuvioase Parascheva.

Dorin Iancu NIFON

TRANSPORTUL FORESTIER PESTE
MUNŢII LOTRULUI LA TĂLMACIU
Pr. Nicolae Moga

P

ădurea, « aurul verde », a constituit de-a lungul timpului o adevărată bogăţie naturală, o zestre forestieră care
la începuturi a cunoscut alte forme de exploatare decât cele
practicate în ziua de azi.
Lemnul a fost folosit pentru construirea şi încălzirea caselor, precum şi la prepararea hranei cu ajutorul focului. În
vechime, suprafaţa de pădure era mult mai mare. În anumite
perioade ale istoriei, oamenii au defrişat prin metode diverse –
curare, ardere, secare–locuri pentru arătură sau păşune.
Denumirile actuale ale unor locuri provin de la aceste procedee de defrişare: Secături, Seci, Curături, Jarişte, Lazuri,
Arsuri, Târsa etc.
Odată cu apariţia primelor joagăre pe Lotru şi a unei
exploatări intense a lemnului, în a doua jumătate a secolului al
XlX–lea, au început să se înregistreze diferite activităţi economice necunoscute până la acea dată în zonă ca: jogăritul, plutăritul, cărăuşitul forestier, lemnăritul etc.
Informaţiile pe care le vom prezenta în continuare, sunt
menţionate în cartea semnată de Dr. George Maior, cu titlul
Valea Lotrului apărută la Institutul de Arte Grafice
«Universala» I. Ionescu, str. Covaci, nr. 14, Bucureşti, 1913.
Ele confirmă ceea ce se ştia pe cale orală până astăzi, în zonă.
În privinţa exploatării pădurilor seculare de pe Valea
Lotrului şi din zona de frontieră cu aşezările de peste munţi, în
Ardeal, la mijlocul secolului al XIX-lea, firma Feltrinelli
&Comp., în locul fierăstraielor de apă cu joagăre a ridicat o
fabrică modernă, la vremea aceea, în apropierea căilor ferate
ungare între staţile Veştem şi Tălmaciu. Şi astăzi se mai
observă câteva case din timpurile acelea, lângă drum, la ieşirea
din Tălmaciu spre Sibiu.
Din acest loc, firma a construit o cale ferată proprie de pădure îngustă de 75 cm., pe o distanţă de 24 km., pe râul
Sadului, până la marginea satului Valea lui Ivan. De aici a
construit o linie funiculară de 26.3 km. lungime, cu alte linii,
sistem Decauville ca anexe.
Instalaţia acestor linii de funicular a necesitat multe greutăţi din cauza terenului şi climei, timp de 3 ani de zile. Pentru
a ajunge în obârşia izvoarelor, a fost nevoie mai întâi de drumuri, prin păduri seculare şi mijloace de transport rezistente la
timpuri reci, unde iarna ţine câte 6-7 luni de zile cu troieni
mari de zăpadă şi urmate de ploi torenţiale. Lucrau peste 3000
de oameni, care trabuiau aproviziţionaţi cu cele necesare.
Firma organizatoare a ridicat din lemn şi înfiinţat cantine,

cuptoare de pâine, magazine, cârciumi şi birturi, uneori adevărate hoteluri cu tot confortul. Un turist care le-ar fi privit
atunci le-ar fi asemănat cu oraşele improvizate după modelul
american.
Pe aceste văi au fost trase, luni de zile, de câte 10-12
perechi de boi înjugaţi, maşini de abur de 70, 75, 80 sau 100
cai putere, peste pâraie şi văi adânci.
Pe lângă transportul buştenilor cu vagonetele pe râul Sadu,
a fost instalat funicularul în acest scop, care trecea mai uşor
peste prăpăstii adânci, la mari înălţimi. Cimentul era transportat cu ajutorul cailor iar apa în găleţi pentru fixarea stâlpilor
de susţinere a sârmelor.
Buştenii erau aduşi prin plutire, prin scocuri uscate şi cu
apă până la acele puncte, unde erau ridicaţi cu funicularele la
staţiunile de încărcare.
Funicularul cu cele 4 ramificaţii oferea posibilitatea de
încărcare în acelaşi timp şi continuă de la diverse puncte şi
fără întârzâiere şi aglomerare – la o distanţă de 200 metri un
transport, unul după altul, fără stagnare. Staţiile funicularului
erau aşezate pe diferite culmi – unele aveau menirea de a urca
buştenii în sus, altele îi lăsa uşor în jos – fără să alunece vreunul.
Funicularul începea de la lacul Dobrunul, situat pe râul
Lotru la o înălţime de 1005 m., urca la culmnea Bucegi 1617
m. – la Dobrunu ajungea înălţimea de 1810 m. şi cobora pe
Valea lui Ivan la 680 m. având o diferenţă de nivel de 937 m.
Înălţimile cele mai înalte pe care le trecea funicularul erau la
Hoteagul, lungime de 785 m. la 300 m. înălţime, între
Turnurele şi Dobrunu 1000 m. lungime la 200 m. înălţime; la
Furnica 801 m. lungime la 150 m. înălţime. Stâlpii de lemn cei
mai înalţi aveau 40 m., alţii 6-10-20 m.
Funicularul era din oţel şi se compunea din 2 otgoane
groase de oţel- împletit – având cel mai mare câte 42 mm.
grosime constatator din 61 de fire împletite şi altul mai subţire,
în grosime de 23 mm. constatator numai din 19 fire. Cele 7
staţii ale funicularului aveau maşini puternice de aburi supraîncălzite de 100, 80, 75 şi 70 cai putere şi fiecare-trăgea la sine
buştenii şi ajunşi în staţie îi preda celeilalte – fiind traşi de alte
sârme împletite fără capete. Dacă unul din otgoane se deteriora
sau rupe, obiectele nu cădeau jos, ci rămâneau suspendate de
celălalt, iar stagnarea lor se observa de îndată. Transportul cu
funicularul se făcea pentru tot felul de obiecte chiar şi persoane. În acest sens, numai proprietarii, inginerii constructori
şi inspectorii statului, aveau dreptul să fie transportaţi pe funicular.

Funicularul cu transportul lemnelor, 1895

Zilnic se transportau 1000 m. cubi lemn în 10 ore de lucru.
Buştenii erau prinşi în cârlige după grosimea şi mărimea lor
câte 1, 2, 4, 6-8 legaţi cu lanţuri şi circula pe scripete la 200
metri distanţă un transport de altul, ca nici să nu alunece şi nici
să nu se îngrămădească mai mulţi; deşi erau încărcaţi în
diferite staţii, ei îşi menţineau aceaşi distanţă şi viteză cu regularitate. Cârligele care au fost folosite la transportul buştenilor se întorceau, unele libere altele prinse cu saci de făină,
ovăz, fân- şi cu tot felul de obiecte şi scule necesare personalului muncitor. Fiecare staţie era dotată cu telefon pentru a
comunica de la una la alta pentru orice întâmplare şi nevoie.
Construcţia furnicularului a fost executată de societatea
germană Kaiser&Comp. din Kassel, care a trimis în bucăţi izolate pentru a fi transportat mai uşor după care erau montate pe
teren.
Fabrica de la Veştem avea 12 gatere şi 10 fierăstraie circulare, 2 circulare duble, pentru a căror funcţionare se folosea
maşini cu abur de 1000 cai putere, care ardea rumeguşul, iar
lemnăria măruntă se vindea la fabrica de celuloză de la
Zărneşti.
Firma avea învestite în clădiri şi instalaţii diferite 3 milioane de coroane; întreţinute în permanenţă de 3000 de persoane; 1500 în munte la doborâtul copacilor şi alte faze pentru
pregătitul şi transportul materialului lemnos pentru care plătea
salarii anual peste 700 000 de coroane.
În ceea ce priveşte personalul, românii erau bine reprezentaţi în firmă, dar erau folosiţi numai la munca necalificată la
tren şi în fabrică. La muncile tehnice erau folosiţi tăietori şi
cioplitori de meserie, din toate etniile din imperiu; italieni,
ruteni din Galiţia şi Maramureş, polonezi, secui, nemţi din
Carinthia, Kraineri şi români de la Ciucea şi din Maramureşi.
Localnicii nu se pricepeau deloc la doborâtul şi scurtatul
buştenilor, deşi ar fi avut multe avantaje pentru dânşii, pentru
că ar fi asigurat locul de muncă 20-30 de ani şi nu ar mai fi luat
drumul peste ocean în America, aşa cum s-a întâmplat cu mulţi
români la începutul secolului al XIX -lea.
În acest sens se mai putea lua în calcul faptul că pe lângă
firma Feltrinelli&Comp. mai era de lucru încă 15 – 20 de ani,
la pădurile Universităţii (Sibiu) de pe Râul Sadului încă nevândute – apoi numeroase păduri virgine neatinse de secure ale
satelor Răşinari, Sălişte, Veştem sau la pădurile societăţilor
Lotru, Oltul şi Vasilatul, de pe Lotru care întrebuinţau personal străin.
Firma exploatatoare plătea pentru munca brută câte 70-80
coroane lunar, iar italienii la doborâtul şi fasonatul lemnelor
câştigau câte 150-200 coroane pe lună.
Cu toate că societatea antreprenoare se numea italo-ungară,
totuşi, nu întâlneai decât 3-4 cuvinte şi inscripţii ungureşti pentru întâmpinarea şi măgulirea politicienilor unguri. Limba
folosită în afacerile zilnice şi de înţelegere mutuală între
diverse naţionalităţi era cea română.
Iată o pagină de istoriografie din această zonă mirifică.

Staţia de funicular din Măgura Jidului, 1895
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GÂNDURI INSOMNIACE (II)
Marian PĂTRAŞCU
(Urmare din numărul trecut):

E

i, dar câte gânduri ascunse nu are omul! Şi el habar
nu are că odată şi odată, un gând rău, nelalocul lui,
s-ar putea materializa. Fenomenul acesta – materializarea
gândurilor – este cunoscut în mediile ştiinţifice, există
numeroase exemple care îl confirmă. Să nu cumva să vă
gândiţi la cine ştie ce minune sau la ceva paranormal, deşi
– o spun de la bun început – eu cred că minunile săvârşite
de Iisus Hristos, de apostoli şi de sfinţi sunt cel mai
elocvent exemplu de materializare a gândurilor.
Revenind însă, psihologia modernă a demonstrat faptul
că dacă ne putem concentra exclusiv asupra unui gând, oricare ar fi acesta, mai mult de 17 secunde, atunci acest gând
al nostru va atrage un alt gând asemănător cu primul şi carel va potenţa. După 34 de secunde de concentrare asupra
aceluiaşi gând, va fi atras un alt gând asemănător cu celelalte două, dar la un nivel superior de intensitate. Dacă ne
concentrăm exclusiv asupra aceluiaşi gând cât mai mult
timp posibil, gândul nostru iniţial va creşte exponenţial în
intensitate cu o periodicitate de 17 secunde. În cazul ideal,
adică acela în care ne-am putea concentra asupra aceluiaşi
gând o perioadă de timp foarte lungă, la un moment dat se
atinge un punct critic, punct în care noi vom acţiona pentru
ducerea la îndeplinire a acelui gând, pentru materializarea
lui. Uluitor este faptul că de cele mai multe ori nu suntem
conştienţi de această "evoluţie" şi acest final! Am spus de la
început: este vorba despre orice gând. Aşadar, dacă voi
gândi, de exemplu că îmi doresc o anumită casă, iar această
dorinţă va persista în mintea mea durate de n x 17 secunde,
unde n este un număr întreg, de la o anumită valoare a sa,
eu voi lua hotărârea de a face totul pentru a intra în posesia
casei aceleia mult dorite. Şi chiar aşa se va şi întâmpla, valoarea lui n de la care ne vom îndeplini dorinţa depinzând de
capacitatea fiecăruia dintre noi de a multiplica dorinţa de a
avea acea casă, respectiv – de a munci mai mult şi a

economisi bani pentru a o cumpăra. Acesta este un exemplu
pozitiv, să spunem, deşi poate nu este bine ales, fiindcă în
viaţa omului nu este important "a avea", ci "a fi" . Dar tot
aşa de bine poate exista şi un exemplu negativ. Fără intenţia
de a fi macabru, prin contrast, voi da exemplul unui individ
care gândeşte la un moment dat că viaţa este o pierdere de
timp, inutilă, în fine - o mare porcărie (că tot am adus vorba
despre acest gând) şi că mai bine ar fi s-o termine cu ea.
Urmând acelaşi traseu evolutiv ca mai sus, desigur, acel
individ va ajunge să se sinucidă.
Pe de altă parte, este extrem de greu să ne concentrăm
exclusiv asupra aceluiaşi gând şi 17 secunde, darămite mai
multe cicluri a câte 17 secunde. De obicei, după 8 secunde,
deci înainte ca gândul nostru să atragă unul similar şi să se
autopotenţeze (fapt pentru care sunt necesare minimum 17
secunde, aşa cum am arătat), în mintea noastră îşi face
apariţia un gând contar, care încearcă să-l anihileze pe
primul. Revenind la gândul care constă în dorinţa de a avea
o anumită casă, după 8 secunde, în cele mai multe cazuri,
apare gândul care aduce în scenă negarea şi care poate fi de
forma unei exprimări de genul: "... Da, dar nu am bani să
mi-o cumpăr!". În cazul potenţialului sinucigaş, acest contragând, să-i spunem, poate fi de forma unei exprimări de
genul: "... Doamne iartă-mă, dar sinuciderea este un mare
păcat, cum de am putut gândi aşa ceva?!". În ambele cazuri,
dacă gândul şi contragândul sunt de intensităţi apropiate, de
obicei contragândul este mai puternic decât gândul iniţial,
acesta din urmă va fi anulat şi nu mai avem de-a face cu o
materializare a gândului, de obicei contragândul este deja
materializat, adică exprimă o realitate, anume faptul că nu
am banii necesari pentru a-mi cumpăra casa dorită, respectiv – faptul că sinuciderea este un mare păcat.
Extinzând acest concept – materializarea gândurilor /
ideilor – eu cred că tot ceea ce face omul, practic se circumscrie lui. În foarte multe cazuri, exerciţiul îndelungat ca
frecvenţă şi timp (cel mai probabil de ordinul milioanelor
de ani) al manifestării acestui concept a dus la eliminarea
necesităţii parcurgerii primelor două etape din realizarea sa
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Eseu în foileton
(v. preambulul), anume gândul/ ideea şi planul/ proiectul.
Atunci când facem ceva în mod repetitiv şi, mai ales, atunci
când facem ceva din necesitate, nu mai stăm să ne gândim
ori să ideatizăm mental acest fapt, apoi să facem un proiect
sau un plan de acţiune pe care să-l punem în aplicare, ci
acţionăm pur şi simplu! Mai mult chiar, eu cred că şi ceea
ce noi numim instinct, se încadrează în acelaşi concept.
Aici, instinctul, oricare ar fi el, de la instinctele animalelor
şi până la cele ale copiilor nou născuţi şi chiar ale foetuşilor,
reprezintă consecinţa unei evoluţii îndelungate în timp, o
“rafinare” a procesului de materializare a gândurilor într-un
“soft” care este “implementat” de la începutul începuturilor
în ADN-ul fiinţelor vii, inclusiv al plantelor. Se spune că
omul este superior animalelor şi plantelor fiindcă este singura specie care poate comunica verbal. Nimic mai neadevărat! Aici nu este vorba de nicio superioritate, căci faptul
că noi folosim limbajul pentru a comunica nu este meritul
nostru, iar ştiinţa a dovedit că şi amimalele şi plantele
comunică între ele, cel mai uşor în cadrul aceleiaşi specii,
dar chiar şi între specii diferite, Ba, dacă este vorba de superioritate, unele animale şi plante ne sunt superioare nouă.
Spre exemplu, niciun animal nu face ceva inutil, fără un
scop precis; de asemenea, niciun animal nu mănâncă mai
mult decât îi trebuie. Omul şi mai ales românul, în schimb,
poate face din “aflatul în treabă… metodă de lucru” (Petre
Ţuţea), de mâncatul mai mult decât îi trebuie ce să mai vorbim, această apucătură este cvasigeneralizată. Apoi, s-a
descoperit faptul că există plante şi animale care
reacţionează la gândurile noastre negative (sau pozitive).
Există numeroase experienţe care dovedesc acest fapt.
Nimic nu ne opreşte să generalizăm spunând că toate
fiinţele vii comunică între ele. Mai mult, există chiar şi o
substanţă care nici măcar nu este una organică, darămite să
mai fie considerată o fiinţă vie, dar care totuşi reacţionează
la gândurile noastre la fel ca o fiinţă vie. Această substanţă
uimitoare este… apa. Da, apa!
(Continuare în numărul viitor)

MARELE BAN PREDA CRAIOVESCU
DONEAZĂ BIBLIOTECA SA MĂNĂSTIRII BISTRIŢA
Arhim. Veniamin MICLE

M

arele ban Preda Craiovescu a fost fiul lui Pârvu
Craiovescu, unul dintre cei patru fraţi Craioveşti –
fiii lui Neagoe de la Craiova – ctitorii Mănăstirii Bistriţa.
Din Pomelnicul Mănăstirii, rezultă că Preda a fost căsătorit
cu jupaniţa Cătălina şi au avut o fiică, Maria, căsătorită cu
Şerban, banul din Izvorani.
Tânărul Preda a primit o temeinică educaţie în Şcoala de
cultură slavonă de la Mănăstirea Bistriţa, despre care se ştie
că, încă de la fondarea ei, spre sfârşitul secolului al XV-lea,
devine un puternic centru de cultură slavonă, care domina
în epoca respectivă, fiind folosită în cultul bisericesc şi în
cancelaria domnească.
Limba slavonă pătrunsese în aceste instituţii prin secolele IX–X, fiind favorizată de o serie de împrejurări, ca:
aflarea Transilvaniei de nord-vest şi a Maramureşului în
sfera de influenţă cultural bisericească a Moraviei Mari,
încreştinată de fraţii Chiril şi Metodiu; organizarea unor
episcopii ortodoxe bulgare la Durostorum şi Vidin, pe
malul drept al Dunării; imigrarea unor ucenici ai misionarilor slavi din centrele sud dunărene, Pereiaslaveţ, Preislav,
Silistra şi Rila, spre nord; existenţa unor cărţi de cult,
traduse deja în limba slavă. De fapt, în secolele VII–X,
poporul român era înconjurat de slavi, iar limba slavonă le
favoriza întreţinerea relaţiilor politico-bisericeşti cu ei şi le

ajuta menţinerea în cadrul identităţii ortodoxe seculare, în
care se formase ca structură şi spiritualitate, în timp ce
Roma catolică desfăşura acţiuni de amploare pentru
dobândirea influenţei asupra unor popoare din centru şi
sud-estul Europei.
De la începutul organizării statelor feudale româneşti,
marii boieri aveau cancelarii, necesare administrării întinselor proprietăţi funciare şi a îndeplinirii funcţiilor oficiale,
iar Bănia trebuia să aibă o cancelarie a ei, cu grămătici care
scriau corespondenţa, cu soli care se trimiteau peste hotare,
cu slujbaşi pentru îndeplinirea formelor de judecată.
Numeroşii dregători ai marelui ban trebuia să cunoască
scrierea şi citirea, mai ales logofătul care redacta hotărârile
judecătoreşti emise de ban, grămăticii care scriau docu-

mentele, slujitorii care adunau veniturile.
În acest context istoric, marele ban Barbu Craiovescu
supraveghează organizarea şi funcţionarea în condiţii
optime a Şcolii de cultură slavonă din Mănăstirea Bistriţa;
ea avea, în primul rând, rolul de a forma şi educa pe fiii şi
nepoţii Craioveştilor, ale căror funcţii erau bine stabilite în
viaţa socială, politica şi culturală a statului, apoi instruirea
altor fii de boieri şi slujitori bisericeşti.
Şcoala slavonă de la Bistriţa s-a bucurat de un prestigios
renume; istoricul Alexandru Duţu scrie că: „Emisari din
centrele balcanice porneau spre Bistriţa olteană, spre Putna
şi Neamţ, unde aflau mijloace pentru a-şi astâmpăra foamea
de carte” (Alexandru Duţu, Lumina tiparului românesc, în
„Magazin Istoric” X, 1976, nr. 7, p. 28 ). Aici a găsit cultura
sârbă „un prim cămin”, datorită strânselor legături dintre
ctitori şi marile familii sârbeşti.
Primul dascăl bistriţean al Şcolii slavone a fost egumenul Macarie ieromonahul, menţionat la 16 martie 1494.
Daniile confirmate de voievod erau pentru întărirea
Mănăstirii, a călugărilor şi egumenului, şi celor ce vor fi
năstavnici. Potrivit constatărilor făcute de cercetătorul
învăţământului românesc, profesorul Gheorghe Pârnuţă,
năstavnicul mănăstirii îndeplinea şi rolul de conducător al
şcolii; deci, ieromonahul Macarie era şi dascăl.
Între colaboratorii săi apropiaţi, egumenul Macarie avea
pe ieromonahul Andrei, cărturar de frunte, care cunoştea
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greaca şi slavona. Menţionat într-un manuscris din secolul
al XVIII-lea, aflăm că Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul
a fost scoasă şi tâlcuită pe slavonie de cuviosul între
ieromonahi chir Andrei, cu porunca şi osârdia marelui ban
Barbu Craiovescu. Se ştie că, după aducerea în anul 1497 a
Sfintelor Moaşte, ctitorul a dispus ca Viaţa Sfântului, scrisă
în limba greacă de Ignatie diaconul, să fie tradusă în limba
bisericească pentru lectura monahilor şi a credincioşilor
ştiutori de carte.
Dascălii Şcolii slavone de la Bistriţa, care în primul rând
vor fi fost egumenii, sunt mai puţin cunoscuţi, dar despre
elevi există date deosebit de importante. Locul principal îl
ocupă fraţii Neagoe şi Preda, fiii vornicului Pârvu; fraţii
Barbu şi Drăghici, fiii comisului Danciu; şi Pârvu, fiul
postelnicului Radu. Pregătirea lor culturală corespundea
dreptului de a ocupa cele mai înalte funcţii administrative în
aparatul de stat; astfel, Neagoe ajunge domn al ţării, Preda
mare ban şi „regent”, Drăghici pretendent la tron, Barbu II
şi Pârvu II, mari bani ai Olteniei.
Fostul elev bistriţean Preda avea o pasiune deosebită
pentru cultură, pe care o dobândise în Mănăstirea Bistriţa şi
pe care a păstrat-o întreaga sa viaţă. Pentru susţinerea şi
promovarea ei, avea caligrafi anume angajaţi, care copiau şi
multiplicau cărţi de cult şi instructiv-educative. Cel mai
cunoscut dintre ei este grămăticul Dragomir; el copiază atât
cărţi de cult, cât şi de cultură şi înţelepciune populară.
Astfel, „din porunca marelui jupan Preda”, scrie Albina sau
Floarea Darurilor (1518), Apostolul (1519) şi termină
Mineiul pe luna Ianuarie (1521), început de copistul
Dieniş, care nu-i exclus să fie tot unul dintre caligrafii angajaţi de Preda.
Primul manuscris, intitulat Albina, cuprinde o culegere
de povestiri morale şi filozofico-religioase, fiind alcătuită
de călugărul Tomaso Gozzadini în secolul al XIII-lea şi
tipărită la Veneţia, în anul 1474. Inspirată din Sfânta

Scriptură, din operele marilor dascăli ai Ortodoxiei, ca
sfinţii Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Maxim
Mărturisitorul, precum şi din filozofii antici, Aristotel,
Platon şi Pitagora, la noi este cunoscută şi sub numele de
Albinuşa sau Floarea Darurilor. Pătrunsă de timpuriu în literatura românească, datorită legăturilor voievodului Ştefan
cel Mare (1457–1504) cu Veneţia, un exemplar a fost adus
în Moldova. În anul 1492, ieromonahul Veniamin, care activase la Putna, apoi pe lângă arhiepiscopul Ghenadie al
Novgorodului, o traduce în limba rusă, iar postelnicul
Gherman Valahul, în cea română. Foarte instructivă, Albina
a lăsat puternice amprente în creaţia poporului, deoarece
abordează cele mai diferite subiecte, ca: rugăciunea,
dragostea, pacea, dreptatea, înţelepciunea, adevărul; sau
combate minciuna, lenea, viclenia, făţărnicia, înşelăciunea
şi altele. Autograful copistului atestă paternitatea manuscrisului, adică: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu
săvârşirea Sfântului Duh, s-a scris această carte ce se zice
Albina, în Mănăstirea Bistriţa, în zilele prea piosului şi de
Hristos iubitorului Io Neagoe marele voievod şi din porunca marelui jupan Preda, fiul marelui vornic Pârvu, în anul
7027, ocolul soarelui 27, al lunei 16, indictionul 6, temeiul
18; s-a sfârşit în luna noiembrie, în 23 zile. A scris mâna
mult păcătosului şi nevrednicului, sluga cea mai mică a
domnului meu jupan Preda, grămăticul Dragomir”.
La 26 octombrie 1519, caligraful Dragomir finalizează
de copiat un Apostol, „în scaunul Craiovei, pe lângă protopopul Vladul Duh”. Dintr-un autograf, cunoaştem că,
Dragomir a realizat lucrarea din porunca „marelui jupan
Preda, fiul marelui jupan Pârvu vornic”, şi că, „această
carte numită Praxiu a dăruit-o jupan Preda la sfânta
Mănăstire numită Bistriţa”.
Contemporan cu grămăticul Dragomir, întâlnim pe scriitorul Dieniş. Din activitatea sa, cunoaştem începutul unui
Minei pe luna ianuarie, însă nu reuşeşte să ducă munca

până la sfârşit; ea va fi terminată de grămăticul Dragomir,
în anul 1521. Autograful ultimului caligraf precizează
următoarele: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu
săvârşirea Sfântului Duh s-a terminat această carte în luna
martie, ziua 17. S-a scris această însemnare în sfânta
Mănăstire ce se zice Bistriţa, în zilele prea piosului şi de
Hristos iubitorului domn al acestei Tari Româneşti Io
Neagoe voievod, în anul 7000 şi 29. Această carte a adăugat-o jupan Preda hramului Adormirii Sfintei Născătoarei
de Dumnezeu. Iar cine va încerca să o aducă la o altă parte,
să fie blestemat de 318 părinţi şi să aibă parte de Anania şi
Samfira. Dieniş a început, eu mult păcătosul Dragomir am
sfârşit”. Apelativul „mult păcătosul”, adoptat mai ales de
călugări din cauza smereniei lor, ne îndeamnă să credem că
scriitorul făcea parte din obştea monahală de la Bistriţa.
De asemenea, un Minei pe luna iulie, copiat tot în jurul
anului 1520, pare a fi opera aceluiaşi grămătic Dragomir.
Aceste cărţi au fost donate Mănăstirii Bistriţa de marele
ban Preda Craiovescu, fiind cunoscute până astăzi sub denumirea de: „Biblioteca banului Preda”.
Preda Craiovescu este menţionat în două hrisoave – 25
septembrie 1520 şi 10 aprilie 1521 – ca „jupan Preda ban
Cralevski”, fapt ce denotă că a urmat unchiului său Barbu
Craiovescu în fruntea Băniei Olteniei.
La moartea voievodului Neagoe Basarab, doamna
Despina asociază la domnie pe banul Preda, formând
„regenţa”, întrucât moştenitorul tronului, Teodosie, era
minor. Letopiseţul Cantacuzinesc scrie că: „S-a înălţat
domn Preda fratele lui Basarab voievod, ca să ţie domnia
lui Teodosie, nepotul său”. Boierii Buzoieni se răzvrătesc şi
aleg domn pe Radu Vodă Călugărul; după o luptă crâncenă,
desfăşurată lângă Târgovişte, în octombrie 1521,
Craioveştii sunt învinşi, iar marele ban Preda Craiovescu
cade pe câmpul de luptă.

EDIŢIA A XXIII-A A FESTIVALULUI DE CREAŢIE UMORISTICĂ,
„AL. C. CALOTESCU-NEICU” DE LA TURCENI – JUDEŢUL GORJ
Ion MICUŢ

Î

n ziua de 19 aprilie 2015 a avut loc în oraşul Turceni
ediţia a XXIII-a a festivalului de creaţie umoristică ce
poartă numele lui „Al. C. Calotescu-Neicu”, născut în
această localitate, organizat de Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj,
Biblioteca Judeţeană Christian Tell, Liga Culturală „Fiii
Gorjului”.
Aceste manifestări culturale s-au desfăşurat la Casa de
Cultură Turceni, organizate pe trei secţiuni: epigramă,
revistă de umor și umor la rotativă.
La actuala ediţie, juriul a fost alcătuit din: Alexandru
Păsărin, director al publicaţiilor de divertisment Rebus –
Flacăra, poetul Nicolae Dragoş, poetul Spiridon Popescu,

NICHI URSEI
Unui „băiat deştept
Ca ministru îi prieşte,
E-mbătat de măreţie
Şi cumplit îl ispiteşte,
Sfânta ţării... visterie.

DNA-ul şi frumoasa
Elena Udrea
Într-un stat cu păcătoşi
Puşi pe jaf şi „mânării“
Şi Elena lu' Cocoş,
A făcut ... găinării.

scriitor Ion Popescu Brădiceni, scriitor Viorel Gârbaciu,
care a acordat următoarele premii:
La secţiunea „Epigramă“, premiul I - Vali Slavu din
Aninoasa, jud. Hunedoara, premiul II - Nichi Ursei din Rm.
Vâlcea şi premiul III – Ion Micuţ din Rm. Vâlcea.
Pentru „Revista de umor“, premiul I a fost acordat lui
George Drăghescu autorul volumului „Din cuşca epigramistului“, iar la secţiunea „Umor la rotativă“, premiul I
a fost acordat lui Nelu Vasile din Turburea, jud. Gorj.
Festivalul s-a bucurat de organizarea şi prezenţa lui
Dumitru Gâlceavă, primarul oraşului Turceni, care a şi
acordat o parte din premii.
În sala de expoziţii a Casei de Cultură a fost organizată
o expoziţie, cuprinzând lucrările de caricatură ale cunoscutului artist plastic Costel Pătrăşcan din Brăila, care a lansat
şi al doilea album al său care conţine cele mai importante

ION MICUŢ
Păcătoasa
Precum i-a spus arhiereul,
Ea la icoane se înclină
De i se vede decolteul,
Ş-atunci şi îngerii suspină.

Se redeschid şantierele
Se-nalţa iarăşi macarale,
Prin sate, târguri, mahalale,
Ş-apar clădiri monumentale:
Biserici, schituri, catedrale.

lucrări publicate în numeroase reviste de cultură din
România şi străinătate.
În oraşul Turceni se organizeaza de noua ani un concurs
separat destinat elevilor din localitate. Aceştia au prezentat
publicului lucrări personale de fabulă, epigramă, interpretare, schiţe satirice. Totodată, elevii au pus în scenă mai
multe lucrări teatrale cu subiect umoristic.
O parte din elevii respectivi au fost premiaţi separat cu
diplome, cărţi şi materiale didactice.
În partea finală, epigramiştii prezenţi în sală au recitat
din lucrarile lor şi s-au implicat într-un duel epigramatic,
fiind răsplătiţi cu aplauze din partea unui public numeros.
Redăm, în partea finală a articolului, o parte din epigramele premiate ale membrilor Clubului Umoriştilor
Vâlceni, respectiv Nichi Ursei şi Ion Micuţ.
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UN CONCERT SUBLIM...

astfel că, în seara zilei de 14 iunie a.c. ora opt, eu şi soţia
ne-am prezentat în piaţa Constituţiei pentru mult aşteptata
audiere, având locurile nr.1 şi 2 din sectorul C5, rândul 6.
Mărturisesc că, de la început, m-a impresionat atât modul
desăvârşit de organizare cât şi marea masă de spectatori, în
situaţia în care era al şaptelea spectacol prezentat în aceeaşi
locaţie. Încă de la intrarea în incintă, accesul se făcea pe
două porţi separate pentru bărbaţi şi femei, cu un control
riguros, pentru a nu se pătrunde cu anumite obiecte, nici
chiar cu o sticlă de apă. Ora de începere a spectacolului a
fost respectată aproape la secundă. În majoritate, piesele
interpretate au fost valsuri, creaţii ale unor renumiţi compozitori ca Johann Strauss, Pucini, Rossini, Wagner, Verdi,
Offenbach, Brahms, Vivaldi, Schubert şi alţii. În timp ce se
(urmare din pag.1)
Giocondei, însă şi al capodoperei de arhitectură religioasă:
Catedrala Voievodală de la Curtea de Argeş. Cumpărând
acel Turn de apărare (şi veghe) a Tibrului, la inundaţii şi
incendii, însă şi în caz de război, acest papă l-a transformat,
extinzându-l şi supradimensionându-l, folosindu-l drept castelul său personal.
Nu putem să intrăm înăuntru şi să-l vizităm, aşa cum am
reuşit la Roma, cu Muzeul său-colecţie de civilizaţie şi artă
etruscă; este în restaurare. Edificat din cărămidă arsă, antică
Turnul-Castel, care seamănă cu o corabie, şi-a decojit şi
prăbuşit, prin vremi, tencuiala şi, deşi ros şi jerpelit, a continuat să aibă ceva măreţ, monumental, sumbru şi mohorât.
Unii turişti se opresc, îl contemplă şi-l fotografiază, trântindu-se în iarbă. Alţii se aşează în jurul meselor unor pizzerii
şi berării, ce străjuiesc muzeul, ispitindu-i pe călători să se
răcorească şi să se odihnească, în îmbietoarele umbre.
Gelateria şi cafeneaua, unde ne aciuăm, o vreme, nu are
un nume; însă observ un discret motto, deasupra scărilor ei,
care ne pune pe gânduri. E o mică vilă, de piatră de munte,
un fel de pensiune „familială”, având pe frontispiciu, la
intrare, această propoziţie stranie: „Salutaţi-vă unii pe alţii
cu o sărutare sfântă!... Toate bisericile lui Isus vă salută”.
(Şi apoi, cu litere mai mici: Pavel, Romani, 16-16.) Trăiesc,
brusc, o clipă de rătăcire nepermisă. Care „biserici” ale lui
Isus?... Şi îmi răsar, fulgerător, în minte, cele pe care le
pomeneşte „scriitorul biblic” Ioan din Patmos: din
Laodiceea, Sardes (unele pe „drumul sării”, în Asia mică,
altele pe drumul „grâului”, „orezului” ş.a.). Mântuitorul îi
strigă lui Ioan: „Scrie ceea ce vezi!... Scrie într-o carte!…
Ferice de cel ce citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei
prorociri!...” „Văd, în Ceruri, Doamne, un scaun de domnie. Şi, pe acel scaun, şade Cineva!...” Apoi, El, Isus, a zis:
„Păcatele oamenilor s-au îngrămădit, încât au ajuns până la
ceruri!... Scrie, în cartea ta, pe care să o trimiţi, apoi, bisericilor! (…) Îngerului Bisericii din Laodiceea – scrie-i!... Ştiu
toate faptele tale!... Că nu eşti nici rece şi nici fierbinte!...
O, de ai fi sau rece, sau fierbinte!... Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea!...
Pentru că tu zici: «Sunt bogat, nu duc lipsă de nimic!...» Şi
nu ştii că eşti nenorocit, ticălos; şi sărac şi orb şi gol!...”
(Am citat din memorie.)
Trăiesc o surprinzătoare şi ciudată stare de învălmăşire
mentală. Care sunt acele biserici? Şi de ce acest motto este
pus, parcă tăinuit, la intrarea într-o biată gelaterie-cofetărie?
Privesc şi re-citesc, de zeci de ori; şi, ca la o trezire dintr-un
vis, mai văd, sub cuvintele lui Pavel, o sintagmă, o expresie
vagă, parcă ascunzătoare: „Chiesa di Cristo”. „Biserica lui
Cristos!...” Decelez, acum, că nu mai e pluralul („bisericilor”), ci un singular!... Scormonesc prin creier, ştiind că,
după Revoluţia din 1989, pe lângă baptişti, adventişti, penticostali, iehovişti, practicanţi şi toleraţi şi înainte, am văzut, pe balconul unei case de gospodar, din Mănăştur-Cluj,
titlul, acum destul de arătos: „Biserica lui Christos”. Şi
apoi: „Cursuri de limba engleză, gratuite”. „Studiu biblic şi
rugăciune”.
(Tot în această zonă, a Mănăşturului, apăruse în 1946,

interpreteau valsuri, o serie de spectatori ieşeu la dans pe
culoarele destul de largi dintre scaune. În prima parte a programului s-au prezentat zece piese, iar după pauză, alte opt.
În partea finală unele dintre ele au fost reluate, datorită insistenţelor publicului prin aplauzele lor prelungite. De asemenea, apariţia pe scenă a renumitului naist român
Gheorghe Zanfir s-a bucurat de o uriaşă susţinere din partea
asistenţei şi a fost chemat de mai multe ori în scenă.Tot în
partea finală a concertului, la încheiere, a apărut pe scenă o
echipă de dansatori maramureşeni şi instrumentişti care,
prin interpretarea şi jocul prestat, au antrenat la dans chiar
şi pe membrii orchestrei.
Deşi nu sunt un împătimit meloman, datorită pieselor
interpretate, a calităţii lor, cât şi a modului în care Andre

DESPRE SUFLET ...
după grevele studenţilor creştini anticomunişti, afişul
năucitor, scris pe o tablă enormă, cu litere albe, pe un fond
negru: „Până aici e democraţie! De aici încolo– Mănăştur!
...”).
Reiau acea idee „învălmăşită”: dacă nu sunt bisericile
despre care vorbeşte (de fapt, scrie) profetul-scriitor biblic
Ioan, ce sunt „bisericile lui Cristos”, ai căror credincioşi se
salută, între ei, acum, cu o sărutare sfântă, încercând să
înveţe limba lui Shakespeare? Nu sunt, oare, aici, în Ostia
(şi în Roma): neo(protestanţii)?, neo(evanghelicii) etc. etc.,
relevându-ne că Apostolul Pavel este, de fapt, înaintaşul lor,
al tuturor?... Subliniind înaintaşul şi pe ele însele, „lozinca”
e persuasivă şi absolut genială.
Am vizualizat, astfel, o mostră de democraţie postmodernă, trăind, discret, unde?... Înlăuntrul catolicităţii
romane italiene!... În chip, însă, îngrijit-discret! Să fi zărit
eu un cuib al unei cloşte cu pui de aur… neoevanghelici?
Pentru ce acel aer de taină, când pe colina Romei, Aventino
există, de secole, un cimitir protestant, unde noi am văzut
mormântul fiului lui Goethe; şi al unor poeţi „anglicani”?
Cine neo-protestează, în Ostia?... Îmi revin, mă trezesc, ies
din ameţeli şi învălmăşelile nepermise, gândindu-mă la
„bisericile lui Cristos”, cele de azi, alături de cele din: Efes,
Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Philadelphia şi
Laodiceea!...
Nimeni de la mesele înalte ale gelateriei nu consuma
dulciuri, prăjituri, napolitane, ci sucuri şi pizze, fragmentate, auster, în „arc de cerc”, spre a părea mai ieftine. Vecină
cu noi stătea o bunică foarte vârstnică, probabil cu nepotul
ei. Tot ceea ce s-a întâmplat în vorbirea lor am aflat mai
târziu, de la Anita şi Anthony. Era o discuţie în italiană.
Bunica, spre băieţelul cel plictisit: „– Nu-ţi mai turna
pepsi în sandale, să te răcoreşti!... E păcat de bani!...”
Băiatul: „– Mi-ai promis că, mergând la Roma, îl voi vedea
pe Dumnezeu!...” Bunica: „– N-am ajuns încă la Capela
sixtină!... Mai rabdă puţin!... Te voi duce mâine dimineaţă!...” „– Vreau! Vreau! Vreau – să-l văd pe Dumnezeu!...”
Bătrâna doamnă: „– Dar sufletul tău ţi l-ai văzut?... Ei,
ei, ia spune-mi!... Te-ai întrebat vreodată?... Sufletul tău ţi
l-ai văzut?...”
Băiatul acela (să tot fi avut 10 sau 11 ani) nu a mai scos,
din gură, nici un cuvânt. Căldura după-amiezii tremura,
dansa în aer.
„– Dacă mai stăm puţin, la umbră, am să-ţi spun o istorisire, despre cum se poate, sau nu se poate să vezi sufletul
unui om!...”
Anita şi Anthony mi-au făcut, vag, semne, să nu ne
mişcăm de la masă. Copilul cel răcorit şi puţin răsfăţat, în
sandale de piele, i-a zis bunicii: „Numai dacă nu mi-ai mai
spus-o, spune-mi-o!...”
„– I s-au întâmplat, toate astea, unui împărat roman, din
vechime, care era şi filosof. Am numit, ca învăţătoare, în
faţa elevilor mei, povestea asta a înţeleptului: «una storia
esempiaria”. „Povesteşte, povesteşte!... Dar cât mai pe
scurt!...” „Era o sărăcie amestecată, în lume: foamete,
secetă, războaie, molime… Împăratul cel filosof purta un
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Rieu a ştiut să antreneze publicul spectator, să-l facă să fie
prezent permanent, să trăiască clipele alături de el şi de
orchestră m-a făcut şi pe mine ca, pentru prima dată în
viaţă, să fiu deconectat total, încât, în cele două ore şi jumătate, cât a durat programul, m-am simţit eliberat de grijile cotidiene. În asemenea împrejurare, nu mi-am dat seama cât de repede s-a scurs timpul şi nici nu m-a preocupat
grija ploii, care se pregătea să se năpustească asupra noastră, întrucât cerul era acoperit cu nori negri şi joşi, parcă
pregătiţi pentru furtună. Dar n-a fost să fie. De altfel, organizatorii au fost prevăzători şi au distribuit gratuit celor dornici, pelerine în eventualitatea unei ploi ce se apropia ameninţător.
A fost un spectacol de vis, pe care aş dori oricând să-l
revăd.

lung război, cu neamuri germanice, unde?... Chiar lângă
Viena!... Localitatea, ori cartierul militar-general al
Împăratului se numea Vindabona!... Şi nu se ştia, încă, la
Roma, că împăratul a învins şi se pregătea să se întoarcă,
triumfal, acasă. Ostaşii săi nu erau mulţumiţi cu ceea ce
capturaseră şi se gândeau la răscoale. «Serviciile secrete»
ale Împăratului pândeau, inspectau, supravegheau. (Apăruseră şi prooroci mincinoşi; şi tu, copile, să ştii că toţi profeţii, prezicătorii erau numiţi «mincinoşi»); pentru că
propovăduiau moartea colectivă, îmbolnăvirea împăratului;
şi a lumii întregi!... Apăruseră şi aventurieri, hoţi, jefuitori
şi şarlatani; şi apăruse şi un tânăr cu barbă, însă chel, intrat
în Roma dinspre pădurile albane, nu dinspre deşertul
Africii, care prezicea şi propovăduia tot ce e mai rău!...
Vorbea neînţeles, bolborosea, ţipa şi ameninţa, da din
mâini, tremura; şi, urcându-se într-un măslin, acolo unde team dus şi eu pe tine, copile – între Câmpul lui Marte şi
Mormântul împăratului Adrian…, dincolo de Piaţa Navona,
ştii…, te-am dus să vezi, profetul acela…, mincinos ori nu,
ţipa, perora, suduia, bolborosea, cuvânta, de acolo, din vârful măslinului sau smochinului... «– Uitaţi-vă, în fiecare zi,
zicea, la rotirea, înfocată, spre răsărit, a soarelui!... Căci se
va rupe în bucăţi, mai striga el. Şi vor cădea foc, cărbuni
aprinşi şi flăcări din ceruri!... Şi va arde pământul!... Şi abia
atunci va veni sfârşitul lumii!... Şi… şi… mai striga acela,
să staţi aproape de mine, ca să vedeţi şi să înţelegeţi “semnele căderii”; şi ale “pieirii!...”»...Cetăţenii Romei seadunau, curioşi, lângă acel proroc, în fiecare dimineaţă,
când acela, iarăşi apărea, striga, ameninţa, urcându-se în
măslin. Plecau unii, veneau alţii; şi el promitea sfârşitul,
însă nicidecum o lume nouă. Toată ziua, cât era ea de mare,
acela stătea şi vorbea, din măslin. Unii îl întrebau: «Cum să
ne apărăm? Cum va fi?... Să fugim, cu toţii, în munţi?...
Care sunt semnele?... Ce va veni peste noi?...» «Foc şi
pucioasă», bolborosea şi striga acela, din pom; «sfârşitul!...»
În loc să se ducă la munci, cetăţenii romani se-adunau şi
se îngrijorau pentru zilele de mâine şi poimâine, aşteptând,
unii, «pieirea», alţii «pâine şi circ».
Răscoalele, ici-colo, tulburările erau ca şi iscate, pentru
că nu înceta foametea, nici seceta, uscăciunea şi lipsurile.
«– Flăcări şi smoală vor înnegri şi vor scrumi pământul!
Dar numai atunci când vă voi spune eu şi vă voi arăta eu!
...», striga şi repeta acela, care prorocea cetăţenilor romani,
de acolo, din vârful măslinului.
«– De ce stai în măslin?...» «Pentru că ţărâna deja arde!» «– Când va coborî acel sfârşit?» «Atunci când eu,
prăbuşindu-mă de foame şi sete, din acest măslin, sufletul
meu se va transforma într-o pasăre albă! Va ţâşni din trupul
meu, închipuit în pasăre albă!...»
Şi au mai trecut încă multe zile şi acela tot prorocea, iar
lumea se tot ducea şi se aduna, ca în faţa unui profet, ori
mincinos, ori nebun… Paznicii împăratului, însă, vegheau,
supravegheau, pândeau. Şi, când prorocul acela a căzut, din
măslin, ori smochin, toţi au zărit…, au văzut…, cum, de
sub cămaşa lui, el a dat drumul unei mici berze. Cum o fi
stat barza, acolo, în sânul său, cum n-o fi stat, alerga, acum,
şchiopătând şi încă nezburând… Şi, până la urmă, s-a
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înălţat, încet, neputând-o nimeni prinde!... Ar fi arătat ca un
«corp delict», ca un «document», barza aceea, demn de arătat împăratului-filosof, de-ar fi prins-o.
Şi când l-au dus pe proroc la împărat, acela, Cezarul, la întrebat, mişcând, sever, aprig şi aspru, dintr-o sprânceană: «– La care dintre zei te rogi tu?...» «– La toţi zeii şi
la nici unul!...», a îndrăznit să spună profetul acela. «– Ai
tu, oare, cunoştinţă, de vreun zeu necunoscut?...» «– Nu,
nu», ar fi răspuns împricinatul, făcând pe prostul.
«– Dacă-ţi mărturiseşti înşelătoria, făcătoria şi ticăloşia,
eu te iert», i-ar fi spus împăratul. Acela, prorocul, a lăsat
capul în jos, ca un om mut. «– De ce-i doreşti tu răul,
Romei?... Nu eşti, tu, cumva, din Orient?...» Acela, iarăşi,
tăcea şi iar tăcea. «– Nu vezi ce vremuri sunt?... Că nu mai
crede nimeni, în nimic?... Nu se mai fac curăţii, rugi,
purificări, nu se mai duce nimeni la altarele zeilor?... Şi, în
vreme ce mulţi zei pier, nu se vede că ar apărea unul, sau
alţii, în locul lor, necunoscuţi, sau noi?... De ce tulburi
lumea?...»
Acela rămânea ca un mut, mereu cu capul în jos, ca trăznit.
«– Cum de ai putut să spui că sufletul tău e un pui de
barză?... Şi să-ţi compari tu sufletul cu o pasăre, cu o
barză?...»
Poate că sufletul profetului aceluia mincinos se făcuse,
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de spaimă, cât un lăstun, apoi cât un purice. Tăcea şi iarăşi
tăcea. Timpul trecea. Mulţimile din faţa împăratului aşteptau, crude, judecata… «profetului celui mincinos»…
«– Eu, a strigat împăratul-filosof nu îţi iau ţie viaţa!...
Nu eu ţi-am dat-o, ca să ţi-o iau eu!... Însă, gândeşte-te
bine!... Dacă vreun zeu, sau mai mulţi zei ar fi făcut ca
sufletul omenesc să fie văzut şi pipăit, atunci nu ar fi fost el,
oare, şi uşor de prins?... Nu te-ai fi pomenit cu suflete captive, vândute, încuiate în cuşcă, precum porumbeii?...
Suflete legate cu frânghia, ca nişte miei, ori iezi, duşi la tăiere?... Suflete schimbate?... Suflete jumulite, murdărite,
duse la curăţat?...»
Acela, proorocul, stătea îngenuncheat şi mut, înfricoşat,
pierit, crezând că împăratul-filosof roman o să-l trimită la
spânzurătoare, agăţat, poate, tot de creanga acelui măslin,
ori smochin, atârnat, în laţ, unde profeţise sfârşitul Lumii!...
Pedepsit, iată, cu moartea, pentru tulburarea adusă liniştii
publice!...”
*
Nepotul bătrânei suferea pentru chipul în care „curgea”
istorisirea profetului „mincinos” cu suflet de barză; bunica,
obosită, părea îngândurată şi continuă: - Împăratul a zis: «–
Nu eşti tu un om rău?... Nu eşti tu un smintit?... Un înşelător?... Ar trebui să te trimit la moarte, pentru că nu ştii ce
faci!... Dacă tu ai fi fost, cu adevărat rău, sufletul tău

otrăvit… n-ar fi omorât puiul de barză, pe care l-ai ascuns,
sub cămaşă, în sân?... Însă, după cum văd eu, puiul a alergat, aşa, şchiop!... A fost prea aproape de sufletul tău malefic – şi asta l-a rănit!... Însă, şi-a revenit!... Încât nu l-au
putut prinde paznicii mei! Am văzut, aţi văzut – a zburat!...
Pleacă şi tu, profete mincinos, în drumul tău, piei din faţa
mea! Nu-ţi curm eu viaţa, pentru că nu ţi-am dat-o eu!»”
După terminarea istorisirii, sau novelei, băieţelul i-a
spus bunicii sale: „– Acest împărat prea iertător pare să fie
dintr-un basm! Nu cred că a existat în realitate”. „– O, nu
este împăratul verde, cel care ţi-am spus că-i socotit, azi,
tatăl ecologiştilor!... Împăratul, filosof, care a murit lângă
Viena, a fost un gânditor… tolerant! A oprit numai teatrele
care puneau piese «fără perdea». Şi le-a lăsat să
«funcţioneze» numai noaptea, pentru ca ziua cetăţenii să
muncească!... Apoi, i-a oprit… sau a vrut să-i oprească pe
cetăţeni romani de la plăcerile vieţii, spre a se ocupa de filozofie!... A scris şi o carte, de filozofie, cu mâna lui, nu cu
mâna altora!” „– Ce carte, buni?... Erau, pe-atunci, cărţi?...
Erau tipografii? Erau calculatoare?” „– A scris cartea:
CĂTRE SINE ÎNSUŞI!” „Ce înseamnă sine? Ce înseamnă
însuşi, buni?...” „Of, sunt alte nume, date spiritului!...
Sufletului aceluia – ca un pui de barză!...”
(Fragment)

ALEXANDRU TRIFU: „UN MUZEU IMAGINAR”
Petre CICHIRDAN

A

şteptam încă din 2014, decembrie, atunci când am
primit imaginile tablourilor care făceau obiectul
viitorului „Muzeu imaginar”, în fapt lucrări plastice personale, marca Alexandru Trifu, create în 2014, ca aceşti doi
mari creatori români din Geneva şi Paris, pictorul-deja
amintit şi compozitorul Costin Miereanu să ne ofere video
filmul de faţă; preţiosul lor film audio video intitulat „Un
muzeu imaginar”. Surpriza totală, mai mult decât plăcută,
s-a produs când în 16 iunie 2015 am primit DVD-ul, şi,
chiar dacă mă repet, care-i are ca autori pe Alexandru Trifudesene, picturi, sculpturi, instalaţii, şi pe Costin Miereanu,
cunoscutul compozitor, semnând muzica interpretată de
Orchestra „Simon Bolivar” din Venezuela, în conducerea
muzicală a lui Christian Vasquez şi avându-l ca solist pe
flautistul Jose Garcia Guererro. Montajul: Sophie
Miereanu. Un film format din două părţi, prima, realizat de
Crina Trifu la o expoziţie personală din martie 1991,
Geneva, şi, a doua, o suită de lucrări personale, foto
Monique Bernard ... Un triumf artistic în mare vogă astăzi:
interferenţa, dacă nu mai mult, sinestezia în arte! Iată, din
nou, o premieră mondială dăruită publicului de oriunde, de
către cei doi mari maeştri prin intermediul Culturii Ars
Mundi...şi dăruită nouă vâlcenilor şi prin Cultura vâlceană,
ziarul tipărit. Prezenta montare, deşi creată la distanţă, în
timp, distanţă între cele două componente, imagine plastică
şi compoziţie muzicală, reuşeşte dorita îngemănare care să
producă efectul artistic, unicul sentiment, clipa fericită a
mulţumirii de sine, oprirea timpului... Asculţi şi vezi, şi eşti
fericit că trăieşti. Amândoi artiştii au geniul autoexpunerii
unui interior de maximă sensibilitate, gravat cu multă
măestrie, în artă! Amândoi artiştii conving beneficiarii
fiecăruia şi împreună de cultura vastă necesară actului artistic, atât plastic, cât şi muzical. Expresia gestului fiecăruia
este de alură modernă, însă cu rădăcini serioase în tradiţia
genului, vădind clasa înaltă. Lucrarea-compoziţia de faţă
pare a fi un punct necesar, pus după Trilogia montatăpostată în revista noastră, anul trecut. Un punct necesar în
cunoaşterea acestui fenomen de multilateralitate a simţirii
care duce către inerferenţă în arte, cum poate ar fi gândit
doar, imaginat cândva, în 1804, Jean Paul Richter sperând
la acea artă care să fie în acelaşi timp muzicală, poetică şi
plastică... Muzica lui Costin Miereanu având componentă
imagistică, poezie intrinsecă, şi împreună cu imaginile

Alexandru Trifu şi Costin
Miereanu, la Geneva

cuplate cu cuvintele lui Trifu, se situează între sferele înalte
ale creaţiei unice... În timp ce ascultam şi vedeam această
operă am simţit nevoia să spun: Doamne cât de liniştit sunt
acum, urmărind acest film! Şi m-am gândit, oare, nu de
acest fel de simţire-manifestare are nevoie omul în aceste
timpuri atât de vulnerabile? Iată, deci, filmul oferă o foarte
bună terapie...momentului! Ce întâlnire nemaipomenită
între un pictor şi un muzician, între pictura lui Trifu, cu
atâta sens, şi muzica lui Miereanu depănată la flaut şi
orchestră în acest areal al visului permanent...Da, “Totul
este un vis”, cum se declară la începutul punerii în scenă,
plastică şi sonoră... Da, flautul este ca un fluture jucăuş pe
această corolă a timpului ingrat, care, din când în când,
grav, se exprimă implacabil... Toată recunoştinţa noastră
exprimată celor doi artişti, exemplari!
*
Ce montaj minunat! Într-un atelier de faur, chiar şi
alchimist, chiar şi de vechi tipograf, de tăbăcar sau metaloplastie pe foaie de aur, de argint sau de plumb, posibil şi foi
împreună precum straturile din hârtie pe care desenează
acest Homo Ludens cu baston, papion şi pălărie...sosesc
oamenii-spectatorii, invitaţii, vizitatorii să-i vadă minunăţiile care, parcă, fac un tur de forţă prin istoria artelor... Muzeul imaginar, în fapt real!... şi sunetul, şi lucrările plastice,
induc în mental manevra artistică, memorie activă, de
fiinţare în realitate şi de cum poate fi oprit, să staţioneze,
timpul! Muzica îşi are parcursul ei specific, atât de specifică
celui care a creat-o, dar are aceeaşi tensiune, precum cea a
unei galerii de artă în care expune singur, artistul. Artistul şi
operele sale-o expoziţie personală!... Porneşte flautul, dând

semnalul ca un diapazon, ansamblul porneşte şi el, se
urneşte, căci flautul precum fluturele nu suferă zgomotul,
dar timpul este o permanentă sursă de zgomot...Personal, în
acest început, ca pentru stânga unei curbe Gauss, aud un
flaut care îmi aminteşte de un fragment din celebra „Le
Rosignol” de Igor Stravinski... Pasajul lui Costin Miereanu
merită comparaţia fiind de o sensibilitate şi frumuseţe rar
întâlnite. Atât de frumos, încât şi custodele „Muzeului
Imaginar” tresare, se scoală să-şi primească vizitatorii.
...Suav mai întâi, solistul, pentru că priveşte în memorie,
apoi grav, ansamblul, pentru că timpul nu se opreşte,
gravează situaţia-momentul-şi obligă la luciditate. Timpul
trece...Este implacabil. Imaginile cu operele expozantului
curg şi ele venind din timp către prezent, obligându-ne să
observăm grafia tributară timpului, atât de originală de la
început-debutul său-şi până în prezent. Curgere inexorabilă
trimiţându-ne înapoi în istorie fără vreo licărire a viitorului.
Arta nu poate exista decât la timpul trecut, dar prin ea
putem întrezări viitorul atunci când evaluăm opera în
ansamblu, a creatorului...Ce muzeu imaginar! şi cât de real.
Cât de bine s-a plasat Costin Miereanu între clasic şi modern precum şi Alexandru Trifu a făcut-o în fiecare moment
al timpului său...Îi recunoaştem pe toţi şi toate transfigurările. Îi recunoaştem familia: soţie, tată, mamă; mediulobligatoriu fixat în Paradis. Ca şi flautul care nu vrea să se
lase mai prejos şi, ca un fluture, nu uită nici o floare...flautul
a ajuns acolo sus! deasupra curbei sale, linie a vieţii; Trifu
sculptează ca odinioară, la începutul lumii, şi-şi pictează
opera. Îi recunoaştem pe detractorii lumii-nu le mai dăm
numele-ei nu au nevoie de nume; recunoaştem lumea fără
cuvinte: natura moartă, obiectele, literele care toate înşiruite
ne vorbesc despre lucrurile ştiute şi neştiute, ne obligă
imaginaţia, ne obligă memoria...Rame pictate, ulei şi pânză,
cerneală tipografică, colaj, instalaţii, forme pictate-scrise,
înscrisul în cuvânte în loc de linie şi culoare, sculptură...
Ready Made, da, compoziţii de ready made foarte aproape
de Marcel Duchamp, dar mai savant, Trifu îi pune un „diez”
în plus şi un fond care adaugă obiectului ...spiritualitate. Da,
totul creşte în spiritualitate! flaut şi ansamblu par la unison,
timpul a fost dominat...omul a triumfat! jocul a triumfat!
fantezia şi copilăria! Da, adevărat ne spune ea, măiastramuzica, nu mai suntem în secolul XIX, suntem în secolul,
primul după XX, când totul este cerc, sferă, univers! Şi
soarta nu respectă curba lui Gauss, te pune mereu sus şi
jos... Ha, ha, ha se-aude ritmat Carl Orff în acelaşi univers,
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şi flautul lui Costin Miereanu coboară lin pe curba descendentă, din dreapta, dând senzaţia că s-a întors de unde a plecat, şi doar într-un singur ciclu! Aşa cum şi Alexandru Trifu
îşi face un autoportret punându-se sus pe roată şi având o
singură variantă, ultimă!...aceea de a se da huţa într-un căluţ
de lemn; chiar aşa: Da da!
*

Lucrările muzeului imaginar
2001-Nostalgie d’enfance-69x104,5cm. Nostalgia copilăriei. Pânză-ulei. Nostalgia copilăriei; da, atunci când nu
dai seamă unui ţânţar care te muşcă de nas...
2014-Un coin de paradis-99x82cm. Un colţ de Paradis.
Pânză-cerneală tipografică-ramă pictată. Culoarea şi desenul au migrat înspre ramă, chiar pe ramă, locul lor fiind luat
de cuvinte. De expresia vorbită. Cuvintele au în ele, ca şi
muzica, gesturi infinite. De aceea a spus Cella Delavrancea
că pictura este cea mai intelectuală dintre arte.
2014-A dream-69x61cm. Un vis. Compoziţie-colaj.
...Visul lui Jean Paul Richter era, în 1804, acela de a crea o
artă, care, în acelaşi timp să fie muzicală, poetică şi picturală...Visul multor artişti, mai puţin cei ai breslei comuniste care, indiferent cum e artistul, îi mai acordă o...pensie.
Ăştia nu suferă muzica, poezia...
2014-A good buy-129x89cm. O afacere înţeleaptă.
Compoziţie cu Ready Made, suport de lemn-cerneală
tipografică-vioară şi arcuş.
2014-A wedding dress-98x117cm. Rochie de mireasă.
Pânză-alb de zinc-cerneală tipografică. Pop Art.
2014-Au bord de l’eau-60x53cm. La marginea apei.
Ramă pictată-pânză-cerneală tipografică. ...Impresie prin
cuvânt.
2014-Autoportrait-110.5x92cm. Autoportret. Soartaroata vieţii-astăzi sus, mâine jos, dar nu oricum, ci ca o
jucărie-copilărie-salvare-împământare ludică.
2014-Champ de ble et coquelicots-76x63cm. Maci în
lan de grâu. Ramă pictată-pânză-cerneală tipografică.

...Remember Van Gogh cu soare de Arles.
2014-Champ fleuri-87x67cm. Câmp înflorit. Ramă pictată-pânză-cerneală tipografică. ...Gest prin cuvânt.
2014-Dessous en dentelle-43x39cm. Alături, atâta dantelă. Ramă pictată-pânză-cerneală tipografică. ...Gest şi
cuvânt.
2014-Douces couches de soleil-73x81cm. Soarele a plecat la culcare. Ramă pictată-pânză-cerneală tipografică.
...Dulce amurg.
2014-Femme rebelle-82x68cm. Femeie rebelă. Ramă
pictată-pânză-cerneală tipografică. ...Verde, roşu şi negru,
femeie mereu tot verde. Cuvinte vizuale şi limita lor...la
ramă.
2014-Happy Birthday-82x103cm. La mulţi ani. Pânzăulei-cerneală tipografică. ...Ziua mea de naştere înseamnă
La Mulţi Ani România! cu gândul la anul 1989, zilele
înlăcrimate de la Revoluţie!
2014-Happy go lucky-53x48cm. Fericirea-i cum e
norocul. Compoziţie cu ready made. ... Fericire şi noroc.
Răbdare şi tutun.
2014-I like the swiss chocolate-130x70cm. Îmi place
ciocolata elveţiană. Compoziţie cu ready made. ...Cutie de
ciocolată „Prestige”!
2014-Just Married-155x96cm. Proaspăt căsătoriţi.
Sculptură. ...El şi Ea, căsătoriţi. Legaţi pe viaţă.
2014-La musique du temps-107x36cm. Muzica
Timpului. ...Sculptură-Pictură.
2014-L’oeil de la musique-130x30cm. Ochiul Muzicii.
Compoziţie ready made. ...Disc de Patefon. Virtual ochi al
muzicii celeste.
2014-Menuet-117x39cm. Menuet. Compoziţie ready
made. ...Pupitru cu balerină.
2014-Musique complementaire-111x44cm. Muzica sferelor. Compoziţie ready made. ...Pupitru cu sfere.
2014-Nature morte-76x48cm. Natură moartă. ... Simetrie?
2014-Nature morte-90x46cm. Natură moartă. Compoziţie ready made. ...Pupitru, ştimă, pană, sferă.
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2014-Nostalgie d’un miroir d’autrefois-84x64cm. Nostalgia unei oglinzi de altădată. Ramă pictată-pânză-cerneală tipografică. ...Cuvânt scris.
2014-Nu muzical-109x23cm. Pictură-Sculptură.
2014-Paysanne roumaine-79x92cm. Ţăran român. Ramă pictată-pânză-cerneală tipografică.
2014-Persistent fog in the winter-89x77cm. Ceaţă în
timpul iernii. Pânză-alb de zing-cerneală tipografică.
2014-Requiem-100x44cm. Recviem. Panou PicturăSculptură. ...Recviemul adună tot în propria cutie muzicală:
cuvinte şi note muzicale-un tot în aceeaşi idee a veşniciei
muzicii vocal simfonice-un omagiu veşniciei.
2014-Sale-119x98cm. De vânzare. Panou Ready Made
cu pălărie-jucărie-arcuş...şi cerneală tipografică.
2014-Seek and you shall says the bible-61x51cm. Caută
şi vei găsi în Biblie. Compoziţie ready made. Pânză-uleivas sacru şi cerneală tipografică. ...Totul găseşti în Biblie.
2014-The winter-98x85cm. Iarna. Pânză-alb de zingcerneală tipografică.
2014-Vue sur le jardin-67x58cm. Vedere dintr-o grădină. Ramă pictată-pânză-cerneală tipografică.
2014-Yes my oncle hunts lions...-99x82cm. Da, unchiul
meu vânează lei şi tigrii şi alte lucruri cu acest (instrument
de suflat n.n) Compoziţie ready made: lemn-cerneală
tipografică-instrument de suflat.
De observat, la Alexandru Trifu, că „ready made”-obiect
fabricat-este folosit în compoziţia clasică (ramă-pânză-uleicerneală tipografică-desen) într-un mod cu totul surprinzător, oferind lucării multă mişcare şi simbolistică...Întâlnim
şi lucrări pe care le-am numi picturi în relief, cadre în care
culoarea în ulei conţine o minisculptură, aceasta, făcând
parte din acelaşi...tot! Şi pictura, şi sculptura rămân în legile
de generare, proprii...
Video filmul se află postat pe Arhiva Video a revistei
Cultura Ars Mundi.

16.06.15
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SCULPTORUL CONSTANTIN LUCACI, INVENTATOR!
e 20 iulie 2015 se împlineşte un an de la plecarea în
eternitate a celui mai mare sculptor al secolului XX,
după marele Constantin Brâncuşi, Constantin Lucaci, născut în 07 iulie 1923 în Bocşa Română judeţul Caraş
Severin. Ne-am luat adio de la omul care a fost pe 20 iulie
2014 în atelierul său din Pangrati unde i-a fost depus sicriul.
Atunci nu se ştia exact ce soartă vor avea lucrările din atelier, vreo treizeci la număr, autorităţile Municipiului
Bucureşti, prin UAP, solicitând doamnei Irina Lucaci să
elibereze atelierul în timp de un an calendaristic, adică până
în 20 iulie 2015. Nu ştim nimic despre soarta lucrărilor, care
ar trebui făcută public, Lucaci fiind o personalitate de cel
mai înalt rang artistic din lume, deci, şi din România noastră. Statul italian i-a deschis în 2007 la Paoli un muzeu
„Constantin Lucaci”. Reşiţa a procedat la fel...De ce
Municipiul Bucureşti, cu lucrările din atelier, luate pe degeaba, nu ar face şi el un muzeu Lucaci în capitala ţării,
unde artistul, deţinător al premiului Herder, 1987, a creat şi
înfrumuseţat capitala ca nimeni altul!?...
*

Se ştie, în prima parte a practicării meseriei de sculptor
Constantin Lucaci era un maestru fără precedent în cioplitul
granitului. Puţini sculptori au folosit granitul în arta figurativă, la scară naturală!...Constantin Brâncuşi, Ştefan cel
Mare, Oţelar, Cap de copil sunt cele câteva lucrări în granit
care i-au adus faima, până în 1965, când începe să se orienteze la inox, executând o lucrare tehnică, pavoazând cu foi
de inox un centru al C.C. P.C.R. Lucrarea fiind din categoria industrială i-a adus câştig şi i-a relevat posibilităţile de
exprimare artistică, strălucire, a tablei de inox. În 1957
Lucaci brevetează un aparat de mărit la scară, în România,
Franţa şi Italia, şi dotează Combinatul Fondului Plastic cu
acest aparat. Alţi bani, bine veniţi, aparat care i-a adus
faimă.
Lucaci este om făcut, încă din anii 60, fapt care i-a permis să creeze în spaţiul intim. Artist plastic şi inventator. În
schiţa prezentată mai jos observăm acest aparat prin care o
machetă de dimensiuni mici duce la execuţia unei machete
la mărime naturală şi peste. Aceasta este o invenţie cu «
patalama » eliberată de OSIM…Abia după 1968 putem

PAULIAN BUICESCU
SF. AP. PETRU
ŞI PAVEL
Pescarul Simon, cel din Betsaida
Adus de-Andrei să vadă Bucuria
Devine Petru, un Pescar de oameni
Şi-Apostol râvnitor pentru MESIA!
Saul din Tars, un mare Teolog
S-a întâlnit pe Cale cu CHRISTOS
Şi din din prigonitorul antichristic,
Apostol Mesianic, s-a întors!

Cu Sergiu Paulus (Proconsul),
Se luptă şi îl converteşte
Şi îl Botează pentru DOMNUL!
De-atunci, el Paul se numeşte!
Şi amândoi pe DOMNU' L-au vestit :
Treimic, lumea să-L cumoască
Iar după multe prigoniri şi temniţi
Şi moartea cea Mucenicească,
Primit-au de la CHRIST în Ceruri
(EL Slujitorii-şi răsplăteşte!)
Cununa Pură a Slujirii,

Ceştim că nu se veştejeşte!
Să-i venerăm şi noi, cum se cuvine :
Să nu-i uităm pe-aceşti titani
Să-i Botezăm pe prunci cu aşa nume,
Să le urăm din inimi : "La mulţi ani !"

vorbi de « Tehnologia Lucaci » atât de puţin cunoscută şi
prin care el a putut să se exprime într-un limbaj valabil universal şi care i-a permis să realizeze lucrări în volum, din
tablă de inox, să o lustruiască, şi să le prezinte la sfârşit ca
semănând a fi turnate, păstrând arta sculpturii în elementul
ei clasic: armonie, proporţie, trei dimensiuni, spaţialitate.
Tehnologia lui Lucaci, arta sa, vizează în primul rând
esteticul, formele sale părând a răspândi lumină şi a fi desprinse din nenumăratele galaxii.
Tehnologia lui Lucaci, pe care noi o considerăm o mare
inovaţie, poate cea mai mare, este neimitabilă şi presupune
atâta ştiinţă din domeniul desenului, al metaloplastiei, al
lustruirii mecanice, al cineticii, şi, ce pare a fi mai important, este parcă făcută să genereze muzică-armonie! aşa
încât fântânile sale, toate, au fost concepute să funcţioneze
pe fondul sonor al unei compoziţii muzicale…Nimeni în
lume nu a reuşit să creeze un volum atât de mare de lucrări
în cele mai dure şi spectaculoase materiale. În atâta variabilitate şi transfiguraţie de zbor galactic.

P. Cichirdan, “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, pictură
pe sticlă, 21x42 cm, 2002
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VREDNICUL DE POMENIRE - PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA
Zenovia ZAMFIR

E

xistă în lume un loc al primelor amintiri, acolo unde
sufletul fiecăruia dintre noi a îmbrăcat pentru prima
dată haina luminii.
Străbatem multe drumuri prin lumea mare, dar gândul
ne zboară fără încetare spre locul unde ne-am născut.
Leagănul primelor amintiri păstrează viu peste timp
chipul mamei care ne veghează somnul stând de vorbă cu
îngerii cei buni. În căsuţa părintească ce pare mai frumoasă
ca palatele din poveşti ne ocroteşte fără odihnă chipul tatei.
Satul copilăriei este locul care ne defineşte cel mai bine.
„Am avut privilegiul să respir în casa părinţilor mei
duhul unui creştinism autentic, întemeiat pe faptele iubirii
lui Dumnezeu şi aproapele. Mireasma acestui duh din
căminul copilăriei mele, moştenit de la bunicii, moşii şi
strămoşii mei, vrednici slujitori ai Bisericii şi ai ţării,
pomeniţi întotdeauna la mari praznice de credincioasa mea
mamă, cu evocări despre trecutul lor religios şi patriotic, nu
s-a dezlipit de mine niciodată", spunea adesea patriarhul
Justinian Marina.
Născut la 22 februarie 1901, în satul Suieşti, comuna
Cermegeşti, din judeţul Vâlcea, în familia unor agricultori
harnici şi buni creştini, a primit la botez numele Ioan. A
moştenit de la părinţii săi, Elena şi Marin Ilie Marina, unele
însuşiri care s-au vădit în împlinirile de mai târziu ale vieţii
sale. De la tatăl său, ţăran ştiutor de carte şi cu minte sănătoasă, a luat spiritul gospodăresc şi voinţa de a înfăptui
binele obştesc, iar de la mama sa, care se trăgea dintr-o
veche familie de preoţi, pe lângă cele dintâi cunoştinţe religioase, a primit şi a păstrat în suflet deprinderea de a trăi cu
evlavie şi îndemnul de a nu se abate niciodată de la omenie
şi dreptate. A avut una dintre cele mai lungi cârmuiri,
rezistând în scaun aproape trei decenii. A fost lăudat şi criticat în egală măsură, fiind considerat astăzi salvatorul
Ortodoxiei.Spiritul practic al Patriarhului Justinian a făcut
ca monahismul ortodox să depăşească momentele de
criză.Cârmuitor în vremuri tulburi, a avut dificila misiune
de a conduce "Corabia Bisericii" în vremuri tulburi.La 24
mai 1948 a fost ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit
al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
înscăunat la 6 iunie 1948. Justinian Marina, “...s-a arătat
vrednic prin statornicia sa în dreapta credinţă, prin lucrarea
fără preget în slujirile sale de până acum, printr-o muncă

rodnică în folosul poporului şi al Bisericii, printr-o blândeţe
părintească îndeajuns de cunoscută, dând întru îndeplinirea
tuturor însărcinărilor şi vredniciilor la care a fost chemat
dovezi de neclintită ascultare faţă de Sfântul Sinod şi de
supunere faţă de legile ţării” (din Gramata Sinodală de
instalare). În ciuda tuturor dificultăţilor, în cei 29 de ani de
patriarhat, au avut loc o seamă de evenimente şi schimbări
care au ridicat mult prestigiul Ortodoxiei româneşti în
lumea creştină şi l-au făcut o figură reprezentativă a întregii
Ortodoxii. A rânduit Bunul Dumnezeu să văd lumina zilei
pe aceleaşi meleaguri unde odinioară îşi purta paşii părintele Patriarh. Multă vreme nu am ştiut ce zonă binecuvântată este localitatea mea natală. Apoi...Întâmplare, destin...Am întâlnit oameni care l-au cunoscut pe preotul
Marina, patriarhul Justinian. Curiozitate, şansă...Am început să-l caut, să-l cercetez, iar când l-am descoperit am
înţeles ce mult trebuie să-i mulţumesc Bunului Dumnezeu
că a îngăduit să scriu şi să-i rostesc numele cu evlavie şi
respect. În vara anului 2009, pe 6 iunie, de Rusalii, dată la
care în 1948 era Întronizat ca Patriarh al României am organizat prima manifestare cultural – spirituală în memoria sa,
la tâmpla bisericii „Cuvioasa Paraschiva”, adusă „pe cheltuială proprie şi rectitorită” în localitatea natală. Am fost
surprinsă şi bucuroasă că alături de Înaltpreasfinţitul
Gherasim, arhiepiscopul Râmnicului, de prieteni, oameni
de cultură din Vâlcea au venit mulţi locuitori, elevi, profesori, primarul comuniei Ladeşti, primarul comunei Stăneşti,
Ionel Michiu. A fost un prim început care mi-a dat aripi şi
putere să merg mai departe. Atunci şi acolo am lansat prima
lucrare intitulată „Vrednicul de pomenire Patriarhul
Justinian Marina”. Frumoasă clipă, minunat moment!
Începând cu anul 2010 , am iniţiat şi organizat numeroase
acţiuni cultural – spirituale , simpozioane la locul de

obârşie dar şi în localităţi pe unde „ paşii” părintelui patriarh mai dăinuie şi astăzi: Băbeni, Vâlcea, Olăneşti, Curtea
de Argeş, Basarabia, Serbia. Un loc aparte în inima şi sufletul meu îl constituie manifestarea organizată în septembrie
2011 la biserica „Cuvioasa Paraschiva” din localitatea
natală. Un sobor de preoţi şi Înalţi Ierarhi: arhiepiscopul
Gherasim, arhiepiscopul Calinic, episcopul vicar Emilian
Lovişteanul, corul de măicuţe de la mănăstirea Govora,
elevi de la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” Vâlcea au
facut să răsune Valea Cernei cu imnuri de slava închinate
Bunului Dumnezeu.Dealul Suieştiului era scăldat în razele
aurii ale unei toamne târzii. Multă lume în straie de sărbătoare ne-a fost alături, mari oameni de cultură printre care
domnul academician Gheorghe Păun, George Stan ,
medicul patriarhului Justinian Marina, oficialităţi locale şi
judeţene, parlamentari. Atunci Înalpreasfinţitul Arhiepiscop
Calinic a propus construirea unei mănăstiri în aceea zonă
spre Slava lui Dumnezeu şi în amintirea unui „Patriarh
trimis de Dumnezeu” cum frumos l-a numit Dan Ciachir în
scrierile sale. Cu toţi am fost de acord. Apoi...Dincolo de
tăcere, noi, oamenii de cultură am ţinut aprinsă flacăra credinţei şi a speranţei organizând simpozioane, manifestări
cultural spirituale, am publicat cărţi cu viaţa şi activitatea
patriarhului „pe ogorul Domnului”. Trece vreme, vine
vreme. În toamna anului 2014 Înaltpreasfinţitul Părinte
Varsanufie a decis înfiinţarea unei mănăstiri în satul Sueşti,
din comuna Stăneşti, unde s-a născut Patriarhul Justinian
Marina. Una dintre biserici va fi închinată Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe şi Binecredinciosului Împărat Iustinian,
iar alta Sfântului Mucenic Lucian din Dobrogea. În incinta
mănăstirii va funcţiona şi Centrul social-pastoral
„Patriarhul Justinian Marina”.

PE SUB BUSUIOC
Adina DUMITRESCU

-Ţ

i-ai ales busuiocul. Ce idee! Ce s-aştepţi de la o
pană ascuţită de gâscă tremurată pe fila caietului
de notiţe şi doruri? Ce frunzar, astăzi e, mâine nu, după cum
cade bruma peste strat în grădină! Ce-o fi fost în radarul
care-ţi caută locul? Nici măcar un grăunte mai ca lumea de
azot, de potasiu în plus nu găseşti. Te-o fi luat aromitul cu
el peste timp de icoană şi timpul de scaldă creştină! Te-o fi
luat dintr-un sân de copilă cu coada-mpletită atârnată pe
spate. Tu alegi, tu dispui, că degeaba te-ntreb şi îţi cer explicaţii. De ales, ai ales!
- De ţi-oi spune c-am venit să retez busuioc, să-l ascund
printre colţuri de-odaie să nu-mi intre ţânţarii sau musca, nai să mă crezi. Mi-am ales locul că sunt roaba aromelor
combinate, nici cu totul piper, nici cu totul santal. L-am ales
că aduce-n esenţă cu neamul şi cu timpul acesta. E când
dulce-amar, când cald-rece, când zâmbindu-ţi deschis şi din
toată inima, când trăgându-şi colţii prin tine, aşa, pe nepusă
masă, nu pe faptă sau slovă rămasă. Dă-te la o parte acum!
Vreau să-mi întind hora ca lumea, să mă-nvârt după soare
pe cercul dacic sau în cuibul de mierlă din păducel. Încă o

dată, să ne-nţelegem, nu sunt eu busuioc, sunt sub el.
Aşezată. Şi-uite aşa stau de vorbă cu mine, şi-uite aşa mă
perpelesc, doar voi găsi explicaţii asupra comportamentului
românului, luându-mă ca punct de mijloc pe şublerul firilor.
Judecaţi! Cum aud de prea multe osanale poleite cântate
spre slava acestui popor, cum îmi scuip în sân zicându-mi
că se merge prea departe. Se laudă prea cu foc! Pun totul
atunci pe seama unui naţionalism afişat care mai mult strică
decât repară. Cum văd perindându-se prea multe festivaluri,
prea multe sărbători foste şi prezente, cum îmi zic că-i prea
de tot! Prea ne hlizim, prea ne huzurim şi prea puţin fiecare
muncim! Iată că am dat-o şi pe poezie de la un timp, din
prea multă veselie şi voie bună, că vorba aceea cu purceaua

moartă-n cocină, n-o spun. Acum poate-i de vină şi locul
ales de mine. Sub busuioc… da, dar sunt pe sol, sub busuioc
„şi-aşa-mi vine câteo-dat' măi, dorule…” Adică să mănţelegeţi mai bine, cam nimic nu-mi convine, ca românului
neaoş! Dar dacă se întâmplă, rar, dar se-ntâmplă să aud
laude aduse de alţii, mă umflu-n pene şi-n ilic de numa'!
Primele semne le-am avut în 2012 în Anglia, când citind
The Daily Telegraph, am dat de-un articol cu pozele aferente în care se spunea că în Scoţia s-au descoperit nişte
schelete uriaşe ce ar aparţine unui grup restrâns de uriaşi,
novaci, care s-au găsit şi în România, aceasta fiind ţara
unde s-au născut, au trăit şi de unde au migrat. Ei, să mă fi
văzut atunci, cine mai era ca mine? Mi-am amintit imediat
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de peştera de la Polovragi şi de mirosul, aroma pe care-am
simţit-o în bolniţa veche a mănăstirii, unde s-au oficiat slujbele cât timp interiorul bisericii s-a recondiţionat. Apoi, de
fiecare dată când îl văd la Tv pe prinţul Charles venind la
Viscri unde nu numai respiră, dar se şi bucură de priveliştile
satelor şi dealurilor româneşti, peste toate şi cumpărându-şi
noi proprietăţi româneşti, îmi saltă inima. Mărturisesc aici

că mai am şi câte-o împunsătură, că după el se iau şi alţii!
Se cam făcu o cohortă de vestici care se retrag în România
să-şi trăiască la pensie, adevărata viaţă! Dar deocamdată mă
bucur, că venind, ne şi RECUNOSC prospeţimea, naturaleţea, savoarea ţării în care rândunica-şi găseşte în fiecare
an cuibul. Dar cel mai tare şi mai tare m-am umflat în pectorali ca Sfarmă Piatră când am citit articolul semnat

Barbara Deppert Lippitz (Germania), care la sfârşit ni se
adresează: „Sunteţi singura ţară din Europa care îşi are
scrisă istoria în propriul ei aur”. Şi-atunci cum să nu strigi
„tot pe loc, pe loc, pe loc, să răsară busuioc”? Mă înţelegeţi
acum, de ce mi-am ales locul acesta… Sub busuioc… poţi
să şi mori!

PREOTUL NICOLAE MOGA -60 DE PRIMĂVERI
Gheorghe MĂMULARU

L

a 15 iunie 2015 preotul Nicolae Moga a împlinit
vârsta de 60 de ani. Frumoasa vârstă, a implinirilor
şi a bilanţurilor. Preacucernicia sa , Preotul Nicolae Moga
este un mare teolog, cărturar şi gospodar. Este o personalitate de seamă a Arhiepiscopiei R\mnicului şi Culturii
Vâlcene.
S-a născut la 15 iunie 1955 în comuna Mălaia, judeţul
Vâlcea. Părinţii săi, Nicolae şi Ioana, ţărani. Mama, cinstită
şi credincioşi ortodocşi, au avut 7 copii. Nicolae a fost
primul din cei „şapte pitici”. Şi-a petrecut copilăria pe Valea
Lotrului, bogată în frumuseţi şi istorie. Era un copil sprinten
ca păstrăvul din apa Lotrului. La vârsta de 7 ani (în 1962) a
fost dat la şcoala primară din comuna Mălaia pe care a terminat-o în 1970. A fost un elev silitor, inteligent şi premiant. Încă de pe băncile şcolii primare a prins gustul cărţilor,
dornic de a cunoaşte, de a se informa. În anul 1970 s-a
înscris la Seminarul Teologic din Craiova, pe care l-a
absolvit în 1975. În anul1975 şi 1976 a făcut stagiul militar
„termen redus” în localitatea Vânjul Mare din judeţul
Mehedinţi. După aceia a urmat cursurile Facultăţii de
Teologie din Bucureşti, în perioada 1976-1981. În anul
1981 a susţinut lucrarea de licenţă cu titlul „Religia getodacilor în lumina noilor cercetări arheologice şi istorice din
ultimii 15 ani”. După aceea s-a căsătorit cu Ilenuţa Mirion
din Voineasa, din care căsătorie a rezultat o fată, Maria
Magdalena.

În ziua de 31 decembrie 1977 a fost hirotonisit deacon,
iar în ziua de 1 ianuarie 1978 preot pe seama parohiei
Bumbuieşti din comuna Boişoara judeţul Vâlcea. Aici a
depus o activitate pastorală şi culturală. În anul 1983 a fost
transferat la Voineasa. În anul 1985 a acoperit biserica
veche din Ciunget cu şindrilă. Peste doi ani, în 1987, a
acoperit biserica nouă din Ciunget cu tablă galvanizată, iar
în 1989 a construit un prasnicar la biserica Ciunget şi a fost
împodobită cu iconostas şi masa prinoaselor. A refăcut pictura bisericii Voineasa şi a construit cele două turle, după
care a fost resfinţită în 10 iulie1988. Pentru osteneala sa, a
primit distincţia de iconomstravofor.
Începând cu anul şcolar 1990 a predat religia, muzica şi
limba latină la Şcoala Generală Voineasa. A făcut parte din
delegaţia Episcopiei Râmnicului la cele cinci Conferinţe
Naţionale ale preoţilor pe ţară la Bucureşti 1990-1992. A
fost consilier independent în consiliul Local Voineasa 19921996. Din 1996 a fost metodist pentru disciplina religie în
cadrul Inspectoratului Şcolar Vâlcea. A făcut parte din
1996, din colectivul redacţional al revistei Renaşterea. A
editat în cadrul Şcolii Voineasa în 1999 revista „Re-creaţia
noastră”. A fost membru în Consiliu şi Adunarea Eparhală
a Arhiepiscopiei Râmnicului 2006-2010 şi reales în 20102014. A participat la mai multe simpozioane locale,
judeţene şi naţionale şi a acordat multe interviuri la radio şi
televiziune. A publicat multe articole în reviste şi ziare pe
teme teologice şi istorice. Dar preotul Nicolae Moga a scris
şi valoroase cărţi din care amintim câteva: Biserica sfântu-

(Istoria unei clădiri)
lădirile mai însemnate, mai deosebite au istoria lor,
mai mult sau mai puţin bogată în evenimente.
Adesea aceste clădiri au avut un rol important în viaţa societăţii din localitatea unde au fost construite. O astfel de
clădire a fost şi Hotelul Central din Călimăneşti, care de-a
lungul timpului a avut un rol însemnat în activitatea balneară a staţiunii noastre.
De-a lungul celor 120 de ani de existenţă (1886 - 2015),
clădirea a avut mai multe denumiri şi funcţii (utilizări).
Începutul istoriei sale se află pe vremea lui Alexandru Ioan
Cuza (24 ianuarie 1859 - 11 februarie 1866). La 13 decembrie 1863 a fost votată Legea secularizării averilor mănăstireşti. În urma aplicării acestei legi 1235 hectare din moşia

PS: Ştefan Andrei, când a împlinit vârsta de 60 de ani,
Fănuş Neagu i-a făcut următoarea urare: „Să fi om frumos
cu prietenii şi distant cu duşmanii!”

Tania, Nicolae Moga, Ştefan Stăiculescu, la Forumul Cultural

Hotel Central din Călimăneşti

C

lui ierarh Sf. Nicolae din Voineasa - 2001, Malaia -repere
numerografice- 2002, Voineasa paradigma identităţii-2002,
Iosif, primul episcop al Argeşului (1793-1820)-2007,
Sfântul schit Cornet-2008,etc. Pentru prodigioasa sa activitate preotul Nicolae Moga a fost onorat cu multe diplome
de excelenţă.
Vă felicit preacucernice preot Nicolae Moga pentru hărnicia şi frumoasele rezultate. Acum la popasul aniversar se
cuvine să vă urăm „Întru mulţi ani”. Vă rog să primiţi,
împreună cu întreaga familie, sincerele mele urări de sănătate, multe bucurii, multe realizări teologice şi literare.

Mănăstirii Cozia au trecut în proprietatea statului. Iar în
anul următor 1864, prin Legea rurală au fost împroprietăriţi
389 de locuitori din Călimăneşti. A fost împroprietărit şi
locuitorul Vasile Poteraş (al lui Ţăruş) cu o bucată de
pământ. Terenul lui se afla unde se găseşte azi Hotelel
Central.
În a doua jumătate a sec. al XIX lea, după cele doua
reforme (1863 - 1864) staţiunea a cunoscut o mare dezvoltare. S-au construit vile, s-au coptat şi s-au amenajat
izvoarele minerale etc. Ministerul Domenilor care administra şi staţiunile balneare a hotărât să construiască un hotel în
Călimăneşti. Şi locul cel mai potrivit ar fi cel pe care îl
stăpânea Vasile Poteraş deoarece în zona aceea se aflau şi
izvoarele minerale. Vasile Poteraş a fost de acord cu returnarea terenului!
1. Hotelul Statului (1886 - 1912)
În primăvara anului 1881 a fost numit prim-ministru Ion
C. Brătianu (9 iunie 1881 - 20 martie 1888). Acesta a aprobat finanţarea de la bugetul statului pentru construirea
hotelului şi a stabilimentelor de băi. Ion C. Brătianu
cunoştea bine Călimăneştiul, sora lui Maria, maica
Maximilia era stareţă la Schitul Ostrov. În ziua de 6 iulie
1858 Ion C. Brătianu s-a căsătorit tot la schitul lui Neagoe
Basarab, din Ostrov, cu Pleşoianu Caliopea (Pia).
Piatra de temelie a hotelului a fost pusă în ziua de 25
august 1881 de doamna Pia Brătianu, soţia primului ministru. Ziua de 25 august 1881 a fost o mare sărbătoare pen-

tru locuitorii Călimăneştiului. Clădirea s-a construit după
proiectul arhitectului N. Cerkez. Constructor a fost Carol
Novac. Dar acesta după câteva luni a murit şi lucrările au
continuat, executate de Societatea de Construcţii din
Bucureşti. În anul 1886 s-au terminat lucrările şi inauguarea
a avut loc în ziua de 12 iulie 1886 în prezenţa lui D A
Stolojan, ministrul Domenilor. Hotelul avea formă lineară
cu parter şi două etaje. Capacitatea lui de cazare era de 120
de locuri. Hotelul Statului a fost prima denumire a clădirii
care s-a menţinut până în 1912.
2. Marele Hotel al Statului (1912 - 1950)
În anul 1910 s-a înfiinţat societatea „Govora Călimăneşti” care , în anii 1911 şi 1912 a refăcut clădirea,
după proiectul arhitectului G. Mandrea (1855 - 1916). I sau adăugat cele două aripi de la nord şi sud, iar pe verticală
avea parter cu 3 etaje şi mansardă. Numărul locurilor la
cazare a crescut de la 120 la 209. Construcţia s-a făcut în stil
elveţian şi s-a menţinut până în zilele noastre (2015). După
1912 acest hotel a devenit emblema staţiunii Călimăneşti
Căciulata. Clădirea refăcută în anii 1911 şi 1912 a primit
numele de „Marele Hotel al Statului”, denumire care s-a
menţinut până în 1950. În perioada 1912 - 1950 această
clădire a avut mai multe funcţii (utilizări): 1912 - 1916
cazarea boierilor, 1916 - 1918 spital militar, 1919 - 1939
cazarea boierilor, 1939 - 1940 cazarea refugiaţilor polonezi,
1941 - 1945 spital militar, 1945 - 1948 cazarea oamenilor
muncii, 1948 - 1950 cazarea unei colonii de copii greci.
3. Sanatoriul Ministerului Sănătăţii (1950 - 1960)
În anul 1950 vilele şi hotelul din Călimăneşti şi
Căciulata au fost împărţite pe departamente: Ministerului
Sănătăţii, CFR, MFA, MAI, CEM. Ministerului Sănătăţii i
s-a repartizat clădirea cea mai mare, adică Marele Hotel al

CULTURAvâlceană

iunie 2015
Statului şi i s-a schimbat numele în Sanatoriul Ministerului
Sănătăţii, nume pe care la purtat în perioada 1950 - 1980.
4. Pavilionul Central (1960 - 1986)
În anul 1960 s-a înfiinţat Serviciul Medical Balnear,
căruia i s-a oferit clădirea principală, care se numea
Sanatoriul Ministerului Sănătăţii şi a devenit Pavilionul

Central, denumire care s-a menţinut până în anul 1986.
Aceasta a îndeplinit mai multe funcţii (utilizări): Centrul
Administrativ al Serviciului Medical Balnear (pentru
oamenii muncii), Clinica de Balneoterapie.
5. Hotel Central (1986 - 2015 şi în continuare)
În perioada 1981 - 1986 s-au făcut reparaţii capitale în
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interiorul clădirii, dar respectându-se arhitectura anterioară
în stil elveţian. După aceste reparaţii clădirii i s-a schimbat
numele din Pavilion Central în Hotel Central.
De-a lungul celor 129 de ani de existenţă (1886 - 2015)
această clădire a devenit cunoscută în ţară şi peste hotare.
Gh. MĂMULARU, Călimăneşti

VAIDEENI-UN NUME DE REZONANŢĂ, UN LOC BINECUVÂNTAT
„Fără mare trudă viaţa n-a dat oamenilor nimic”
(Horaţiu)

D

upă Sânziene, la sfârşitul lui Cireşar, frumoasa
localitate Vaideeni din judeţul Vâlcea, atestată documentar din 1504 a îmbrăcat straie de sărbătoare. Timp de
două zile, pe 27 şi 28 iunie 2015, aici s-a desfăşurat cea dea 47-a ediţie a Festivalului folcloric păstoresc „Învârtita
Dorului”, care în fiecare an se bucură de un interes
deosebit. La invitaţia organizatorilor, la marea sărbătoare a
comunei situată într-un decor pitoresc, la poalele Munţilor
Căpăţânii au participat numeroşi invitaţi de seamă, care au
petrecut clipe minunate alături de localnici, de turişti: Lazăr
Comănescu, diplomat, consilier pe probleme de politică
externă la Administraţia Prezidenţială, fiu al comunei,
Cezar Radu Soare, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării
Regionale, Dumitru Cornoiu, prefectul judeţului Vâlcea,
Gheorghe Păsat, preşedintele Consiliului judeţean Vâlcea,
vicepreşedinţii Romulus Bulacu şi Dumitru Persu, senatorii
Laurenţiu Coca şi Dan Niţu, deputaţii Cristian Buican şi
Constantin Rădulescu, celebrul sciitor Dinu Săraru, Florin
Epure, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea,
primari din mai multe oraşe şi comune vâlcene, ziarişti, preoţi, etc. Apreciem în mod deosebit faptul că iniţiatorii şi
organizatorii acestei manifestări folclorice de anvergură,
care a debutat în anul 1968 i-au asigurat continuitate şi originalitate în timp. Este firesc, fiindcă laVaideeni obiceiurile
ciobanilor şi portul lor sunt la loc de mare cinste. Primarul
comunei, gazdă a evenimentului cultural, Daniel Băluţă,
aprecia că „Învârtita Dorului” este o manifestare de tradiţie,
renumită nu numai la nivel naţional, care promovează competenţa culturală, aceea a conservării şi revitalizării valorilor identitare etnoculturale, şi anume folclorul, dansurile
şi portul autentic păstoresc din Vaideeni. Putem afirma, în
cunoştinţă de cauză, că un rol esenţial în acest demers generos l-au avut cadrele didactice din comună, în frunte cu
Vartolomei Todeci, un dascăl cu har, pedagog remarcabil,
animator cultural de excepţie, creator şi culegator de folclor, dirijor, solist instrumentist, autorul unor lucrări valoroase. Conform propriilor mărturisiri, viaţa şi munca sa
din aceşti ani înseamnă dragoste neţărmurită faţă de tradiţiile din acest loc, numit Vaideeni. Este într-adevăr un loc
mirific, cu oameni minunaţi, harnici, buni gospodari, care

au îmbrăţişat o îndeletnicire străveche aducătoare de venituri - creşterea animalelor, a ovinelor. Distinsul profesor
Todeci a fost capabil de mari eforturi pentru că a iubit aceste plaiuri, nu a uitat trecutul şi tradiţia, dragostea de ţară
fiind cel mai nobil sentiment care l-a însoţit pe parcursul
întregii vieţi. Ajuns profesor de Limba şi literatura română
în comuna natală, în 1955 i s-a încredinţat conducerea
căminului cultural, care astăzi îi poartă numele, fiind directorul acestei instituţii timp de un sfert de veac. În acelaşi an
a preluat ansamblul de fluieraşi „Mioriţa”, căruia i-a adăugat un grup vocal de fete şi o formaţie de fluieraşi a copiilor
„Cununiţa Munţilor”. Are meritul de a fi înfiinţat şi pregătit
echipe artistice pe generaţii şi a făcut cunoscute cântecele
ciobăneşti în ţară şi în Europa, fiind răsplătit cu numeroase
premii şi distincţii, printre care şi Diploma de Excelenţă,
care i s-a conferit de Forumul Cultural al Râmnicului, pentru întreaga activitate desfăşurată cu un scop preţios. Cu
gândul la profesorul Vicu Todeci mi-am amintit şi de regretatul dascăl Luca Solomon, fost director al Şcolii
Gimnaziale Vaideeni, o unitate prestigioasă de învăţământ
care, cu sentimente de mândrie faţă de comunitate afirma:
„noi nu suntem nici olteni, nici munteni, nici ardeleni, noi
suntem Vaideeni”. „Învârtita Dorului” din 2015 s-a constituit într-o manifestare complexă, de mare atracţie. Muzica,
jocul şi voia bună au creat o atmosferă de sărbătoare autentică. Activităţile s-au concentrat la Căminul Cultural, pe
platoul”Învârtita Dorului” şi în centrul civic al comunei. La
Căminul cultural „Vartolomei Todeci” s-au amenajat două
expoziţii - manifest care îndeamnă la păstrarea valorilor
tradiţionale ale satului românesc. În cadrul proiectelor înti-

tulate sugestiv „Povestea caselor albastre” şi „Povestea
cămăşilor cu suflet”, realizate de Simona Dumitrescu şi
Raluca Popa au fost expuse imagini vechi din comună şi
cămăşi specifice portului popular. Tot aici s-au lansat patru
cărţi: „Amintirile lui Nicolae Roman Bălan din Al Doilea
Război Mondial”, autor Vartolomei Todeci, ”Portret de
autor”de Ana Calina Garas, „Din Valea Luncăvăţului în
Podişul Centrafrican - secvenţe din amintirile unui geolog”
- autor Aurel Apostoloiu şi „Dragi mi-s stânele şi munţii”,
volum de poezii, al lui Bogdan Copeţchi, editarea lor fiind
sprijinită de Primăria Vaideeni. O activitate intensă a fost şi
pe platoul „Învârtita Dorului”, unde s-a lansat albumul lui
Marius Ţugulescu, „Cât îi muntele de’nalt”, iar ansambluri
şi formaţii artistice din judeţele Alba, Argeş, BistriţaNăsăud, Gorj, Sibiu şi Vâlcea şi solişti consacraţi au
prezentat spectacole folclorice apreciate de public. Artiştii
amatori, mulţi tineri, şi-au etalat costumele la parada portului popular. Cu prilejul festivalului s-a amenajat şi un târg
din care nu au lipsit produsele păstoreşti cum sunt pastrama
şi „tocanul” de miel, emblema localităţii. Programul a
inclus şi un spectaculos foc de artificii. La activităţile care
s-au desfaşurat în ziua a doua, pe 28 iunie, au participat şi
cincizeci de membri şi simpatizanţi ai Asociaţiei Seniorilor
din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea, veniţi
special, într-o excursie organizată de Angela Calangiu şi
Iulian Comănescu, fiu al Vaideenilor, originar din Izvorul
Rece, văr cu ambasadorul Lazăr Comănescu. Aprecierile au
fost la superlativ. Localitatea care avea putere economică şi
înainte de 1989 a cunoscut ample prefaceri. Am remarcat,
în mod deosebit, dezvoltarea turismului, care valorifică frumuseţile fermecătoare ale zonei, dar şi a activităţilor comerciale. Facem aceste evaluări şi în calitate de beneficiari
ai serviciilor oferite de Pensiunea „Moara Viselor”(patron
Flori Pătruşcă), unde ne-am propus să revenim.
Seniorii vălceni care şi-au dedicat întreaga carieră profesională formării unor oameni de valoare pentru societate
apreciază în mod deosebit strădaniile autorităţilor şi oamenilor de cultură de la Vaideeni, care au păstrat nealterate
tradiţiile, au promovat folclorul, portul, cântecul şi dansul
popular, adevărate comori ale neamului românesc.
Sincere felicitări!

Gh PANTELIMON
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LA „INVARTITA DORULUI” DIN VAIDEENI-VALCEA
Angela CALANGIU

D

oamne, ce frumoasă este ţara noastră! Unele colţişoare sunt binecuvantate atât de Creator cât şi de
oamenii locului.
Cand scriu aceste rânduri, mă aflu sub impresia vizitei la
Vaideeni, „ţara oierilor harnici”, care mi-a declanşat o stare
sufletească de împlinire şi încantare de neexprimat în cuvinte.
Duminică, 28 iunie 2015, un grup format din 48 de
seniori, din Asociaţia seniorilor din educaţie, ştiinţă şi cultură Vâlcea, conduşi de domnul Iulian Comanescu şi subsemnata, a participat la festivităţiile organizate în localitatea
Vaideeni, prilejuite de tradiţionala „Învartită a Dorului”.
Anul acesta s-a desfăşurat a 47-a ediţie, eveniment iniţiat
de domnul profesor Vartolomeu Todeci, şi, care, de-a lungul
timpului a căpătat un plus de rigoare, frumuseţe şi patriotism.
Adevarat tărâm de rai, la Vaideeni, fiecare palmă de
pământ poartă amprenta destoiniciei edililor, domnul primar Daniel Achim Baluţă, doamna viceprimar Doina
Deaconescu, consilierii locali, Fundaţia Vaideeni, Asociaţia
Oierilor şi, nu în ultimul rând, a hărniciei locuitorilor.
Chiar de la intrarea în localitate, ne-a atras atentia aspec-

tul general al comunei, cu clădiri frumoase, îngrijite care
aveau un farmec deosebit în atmosfera de sarbatoare şi în
parfumul teilor infloriti.
Am admirat Expozitia de Ii de la Căminul Cultural,
parada formaţiilor artistice din Dolj, Gorj, Sibiu, Argeş,
Vâlcea, costumele populare în care puii de om păreau
păpuşi însufleţite, spectacolul, târgul, veselia oamenilor,
bunăvoinţa lor, până şi aerul avea “ceva” care te făcea să te
simţi bine.
În partea a doua a excursiei noastre, domnul Iulian
Comănescu ne-a făcut o surpriză plăcută cu masa de prânz,
organizată la o pensiune din partea locului, „Moara
Viselor”, frumoasă şi elegantă, cu un personal politicos şi
prietenos.
Doamna Flori Pătruşca, patroana pensiunii, s-a dovedit o
gazdă primitoare, oferindu-ne o masă „de vis”, într-o
ambianţă încântătoare.
Pentru cititorii gurmanzi, înserez aici meniul: un păhărel
de ţuică de prună aromată; un balmoş (sa-ţi lingi degetele);
o ciorbă de curcan cu taiţei de casă (un deliciu); friptură de
porc, de pui, cu cartofi la cuptor, câte doi mici cu muştar şi
salată de varză; câte un pahar de vin roşu; o tartă cu fructe
de sezon (vişine), care a încheiat ”festinul”.
Atmosfera a fost plina de voie buna şi toţi s-au declarat

mulţumiţi.
La aceasta pensiune, am avut placerea sa-l cunoaştem pe
domnul diplomat Lazăr Comănescu, ruda apropiată a domnului Iulian Comănescu. Fost ambasador al României în
Belgia şi Germania, în prezent, domnia sa este consilier
prezidenţial pe probleme de politică externă şi se mândreşte
că rădăcinile domniei sale se află tot în pământul locului.
Cu distincţie şi prietenie, excelenţa sa a avut amabilitatea să
ne salute şi să ne adreseze câteva cuvinte. Ne-a felicitat
pentru acţiunile noastre şi a promis că la timpul potrivit ni
se va alătura cu bucurie.
Pe aceasta cale, simtim dorinţa să mulţumim firmei de
transport Antares, în mod special domnului parton/director
Dan Becşenescu şi doamnei Florina Belei pentru amabilitatea cu care au raspuns de fiecare dată solicitărilor
„Asociatiei Seniorilor...” , oferindu-ne autocare confortabile şi conducatori auto pricepuţi şi politicoşi, ca Mreană
Victor şi Jijeu Nicolae.
În final, îmi exprim încântarea, că am trait o zi minunată
alături de câţiva prieteni şi colegi la fel de minunaţi.
Sugerăm celor care citesc aceste rânduri să nu ocolească
în drumurile lor comuna Vaideeni, un adevarat Eden al
plaiurilor valcene.

ILIE GORJAN UN NUME ONORAT
Mihai SPORIŞ

S

untem investiți la ... a doua naștere –
cea spirituală – cu numele. El ne dă
lumii de știre și îi arată locul și așezarea
într-un neam. El, numele, ne poate vorbi și
despre timpul marcat în sinaxar cu modelul
uman al unui patron consacrat de fapte
bune. Prin determinarea zodiacală și rodnicia pământului – în firea locului – omul, lut
însuflețit și spiritualizat își rostește trecerea, însemnând-o. La câte un popas al
contemplației, vreun moment de ani vărsați
în roade, facem bilanțul și ne minunăm cum
toate cele reale, pipăibile, au fost cândva
proorocite și așteptau sorocul vreunei nașteri. Aici, acum ne minunăm de Ilie Gorjan,
căruia îi numărăm ocolurile pământului din
sine în jurul soarelui și le descoperim frumoase. Mă fericesc ca în fața unui OM pe
care l-am îndrăgit și pe care îl respect, tocmai pentru slujirea fără compromisuri, a
adevărului omenește posibil. Mă minunez
de potrivirea în faptele sale a atributelor
patronului Ilie, după ce marca de Gorjan,
unul de pe malul Oltului cu vii pe la Orlești,
îi conferă: ritm, inspirație, puterea absorției,
respirația profundă – adică însuflețire de
mamă din nesfârșirea de mume, straturi
după straturi ale patriei cu nume de patriarh.

În semnul de pământ este statornicie de munte. Așa se
arată în tenacitatea și răbdarea de-a acționa, atunci
când doar cugetul propriu știe
calea de urmat.
Proorocul Ilie are o aură
de prezență și mister atât în
era veche cât și-n cea nouă, în
cele canonice, cât și-n cele
mirene/populare. Ilie, aniversatul, poate să se arate om sub
ordin militar dar și poet, liber ca pasărea
cerului, prin cerul cu metafore și libertate
pură. Ilie veterotestamentar este cunoscător
al trecutului, trăitor, unul militant în câmpul
faptelor slujește prezentul, iar ca vizionar
spiritul profetic scrutează timpii ce vin. Ilie,
contemporanul nostru, cuoaște trecutul
istoric s-a afirmat, cu semne evidente, în
lupta prezentului și lasă fapte, încununată
operă, pentru cei ce ne vor urma.
Ilie, ca simbol, este personificare a
purificării, regenerator al lumii, stăpân
peste puterile lumești. Cunoscător al firii
îndumnezeite Ilie luptă împotriva celor 400
de prooroci ai vremii sale, curgerea timpului arătând că acest curent al proorocilor
mincinoși este un fenomen cu repetiție la
soroacele cu căderile firii omenești.
Minciuna, războirile fără temei,sarabanda

compromisurilor, iertările
unor lucruri nedescărcate și
necunoscute (nespovedite!)
cu
toate
grozăviile,
supraviețuind ca rele îndemnuri să se perpetueze își
așteaptă mereu, mereu, un
Ilie să le mântuiască. Ilie al
nostru nu a acceptat marele
compromis al... diavolului
revoluționar, nu și-a trădat
instinctul luptătorului pentru
dreptate și adevăr. Ilie biblicul avea mantie
și toiag, generalul Ilie Gorjan: uniformă și
autoritate dar și discernământul care îi
spune că ordinul aplicabil nu trebuie să vină
decât din spiritul slujirii stăpânului cel
mare: poporul suveran, nu de la cel ce s-a
întors împotriva-i. Ilie, împreună cu Moise,
a fost prezent la schimbarea la față a lui
Iisus, Dumnezeu-Omul. Ilie de față cu travestitul... militar al diavolului a fost prezent
la schimbarea unui libercugetător ca a unui
aspirant la tronul Omului-Dumnezeu. Dar și
acest prooroc mincinos (vezi ortacii săi,
chemați!) a fost harazit cu eticheta de fiu al
lui ...Ilie, ca să se poată credibiliza.
Ilie, nume ales, este un mesager al
Cerului, adică al tărâmului informal către
forma pământului cu chip dumnezeiesc, și
cu
morală
asemenea
Creatorului.

Sărbătoritul nostru ne-a adus deja o bună
parte din opera sa trudită și ne-a dăruit-o.
Pentru meritele sale, spune scriptura, Ilie
proorocul este ridicat la ceruri. Pentru opera
sa științifică și pentru imnurile sale Ilie
Gorjan este demult în cerul cu oglindiri
senine asupra-ne, contemporani săi.
Cu adevărat oglindă (în aromână
ilie=oglindă!) a lumii noastre văzută ori
intuită, cercetată ori inspirată de muze, Ilie
Gorjan ni se arată în carul său de foc, ocolind soarele un ales să ne fie călăuzitor pe
calea de minuni a vieții... La împlinirea unei
vârste frumoase la mulți ani, prietene! Să ai
puterea patronului tău spiritual și să ne
onorezi continuu cetatea-ne vâlceană.

P.Cichirdan, “Prorocul Ilie” pictură pe sticlă,
2002, 21x42 cm, colecţia dr. Ilie Petrescu
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LUCIAN BLAGA LA... 120 DE ANI DE LA NAŞTERE
(Ori poate o poveste cu mirare în jocul virgulei)

Î

n luna Mai, prin 1895 se năştea, în Lancrăm, Lucian
Blaga. În Mai 1961, chiar de ziua naşterii sale-9 maiera pus din timpul viu, în timpul mut şi întins odihnei, în lut,
lângă casa în care se va fi născut. Drumul rotund al duratei,
de-a fi om cu rost de împlinit, duce undeva unde timp şi
spaţiu se topesc şi devin una eternului unu. Profetic va fi
fost poetul-filozof, înainte de soroc şi aici prin propriu-i
vers îl arăt: „În noapte undeva mai e/tot ce a fost şi nu mai
e...” Ne opintim acum cu o virgulă, ca semn de încetinire
în marea-ne trecere, şi ne cuprinde minunarea: „În noapte
undeva, Mai e!/în tot ce-a fost şi nu, Mai e!...” Orice-nceput
se vrea fecund/risipei se dedă florarul... Adeverim cu
dragoste primenită că Lucian Blaga este o fecundă victorie
a spiritului românesc răsărită-n ziua consacrată izbândelor
şi tăinuirii comorilor.Ne minunăm, ne întrebăm de ce după
120 de ani de la ivirea geniului unui semen de-al nostru, să
ne mântuiască cu lucirile sale, să ne limpezească lăcrimările, păstrăm o surdină vinovată şi mai ascultăm cucuvaiele
şi stafiile din Râpele Roşii?

Ne atenţiona prin 1928 în „Biografie” din poemul
„Laudă Somnului” asupra ispitirii sale: „... lumea e o cântare” pe care o umblă, ca fiecare „închis în cercul aceleiaşi
vetre”. În 9 Mai 1895, Lancrămul a fost ales prag de lume
să fie şi potecă „patimei”. Cine l-a îndrumat pe Lucian
Blaga spunem şi noi: fie binecuvântat, sat de lacrimi fără
leac, constatând alături de R.Gyr în „Lacrimi”: „Din lacrimi
punem pod genunii/ din lacrimi înviem mereu/şi, împletind
din lacrimi funii/ne priponim de Dumnezeu...”, dar
iscodind altfel muza parodiei: „Prin Lancrăm punem pod
minunii/în Lancrăm înviem mereu/ lucim de Blaga, azi al
lumii/mai lumina şi cu Dumnezeu...”
În 14 Mai 2015 am fost pelerini în Câmpul Frumoasei,
seniorii vâlceni. Am trecut pe la casa dedicată memoriei
sale şi pe la ţărâna ascunsă sub glie atestată de piatra de
hotar din cimitirul Lancrămului. Am aprins o lumină într-o
candelă, am picurat gânduri de slavă întru pomenire şi i-am
spus că trecând pe la Sibiu vom fi dat răspuns întrebării sale
privind anul 2000. Sibienii nu l-au uitat, numele său este

ILORIAN PĂUNOIU
Vara din alt
univers
Mi-aduc aminte-o vară de demult
când trupul tau amirosea a fân
și-adulmecam în tine dor desculţ
și pe surâsul tău eram stapân.
Şi noaptea ne-a cuprins cu taina ei,
ne-a-mbrațisat voios regina-nopţii
și picura pe noi parfum de tei
și-n sărutări topeam cadranul sorţii.
Cu tine eram zeu sau rege scit
și ne împreunam în magic rut
blând coboram din zarea unui mit
nimic din lume nu ne-ar fi durut.
Erai în trupul meu de mii de ani,
noi,doi luceferi stranii fascinanţi
ce risipeam cohorte de duşmani
ca ultimii învingători atlanţi!
Atunci eram un munte de poem
tu te roteai în mii de piruete
și risipeam al lumii vechi blestem
și steaua se pierdea la tine-n plete!
Hai, împlineşte karma, sa oprim
această sarabandă-a risipirii
și în eternitate să fugim,
să ducem în extaz toţi trandafirii!
Partea superioară a machetei
Partea superioară a machetei
4. Căpşuni, cireşe, rai...
S-au copt cireşele de mai
căpşunile s-au copt şi ele!
Nu vrei sa vii cu mine-n rai
ca să-ţi agaţ cercei de stele?
Te-aş jefui de tot misterul,
copil ce fură mere coapte;

nu vrei să cotropim noi cerul,
s-aprindem torţele cu noapte?
Să umplem cupele cu vin,
să pregătim banchete scumpe;
nu eu te-am înflorit cu crin,
nu eu ţi-am dăruit o luntre?!
Nu eu te-am luat în arca vieţii
şi ţi-am sădit păduri de vise;
nu sunt eu steaua dimineţii
ce-ţi cânt cu sfere interzise?!
Iubita mea, nectar de mai
de nufar, de salcâm, de tei;
nu vrei să vii cu mine-n rai,
nu vezi ce rai e-n ochii mei?!

CHIOREAN, Cal de
cursa lunga

Parodie după „Scrisoarea
a III-a”, de Mihai Eminescu
- Tu eşti Ponta?
- Da-mpărate!
- Te îmbarc cu orice risc!
De nu, vei rămâne veşnic cu ruptură de menisc.
- Orice gând ai, împărate, sunt convins că-i ăla bun.

ocrotitor celei mai mari universităţi din Transilvania. Mai apoi
vom fi vorbit despre tine la
cenaclul „Petale” din Râmnicu
Vâlcea. Despre hronicul şi luntrea personală... reţinute prin
Purgatoriile vremii, într-un
jubileu al tăcerilor impuse, vom
fi vorbit la asociaţia dascălilor
care te cunosc bine, cea a
„Seniorilor”. În Academia de
sub Pământ, la Ocnele Mari îşi vom fi dedicat un laudatio,
ca reparaţie pătimirii tale în afara Academiei Române...
înaintea trecerii între cei cu adevăraţi... drepţi.
Aşa înţelegem noi, iubitori ai faptelor tale lăsate
moştenire, să te avem cu noi spirit călăuzitor în propria-ne
mare trecere.

M. SPORIŞ

Cât suntem încă pe pistă, eu îţi zic: Hayırlı olsun!
Despre partea operării însă, Doamne, să ne ierţi,
ştiu că e nevoie mare de-o echipă de experţi.
Dacă n-ai clinici ca lumea, asistente, materiale,
ai putea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale.
- Cum? Am clinică privată! Crede-mă că vreau şi pot!
Nu-mi stau mie împotrivă DNA sau DIICOT!
O, tu nici visezi, ghiaure, câţi ca tine-am reparat!
Dezleg ca pe integrame ligamentu-ncrucişat!
N-ai avut decât cu ochiul ori cu mâna semn a face
şi-am oprit private jet-ul ca să te salvez, cirace!
Am fost şi eu prim ministru - vremuri de apocalips.
Era cât pe ce atuncea să îmi bag picioru-n ghips.
Ştiu ce-nseamnă procurorii când asupra ta se-abat,
dar am ajuns preşedinte şi scăpat-am de mandat.
Când văzui a lor mulţime, câtă frunză, câtă iarbă,
cu o ură ne-mpăcată mi-am şoptit atunci în barbă,
am jurat ca peste dânşii să trec falnic, să îi rup,
să le smulg la fiecare câte-un NUP, NUP, NUP, NUP,
NUP…
De-a parchetelor urgie tu te aperi cu-un menisc?
Şi purtat pe-aripi de Boeing vrei ca să te scap de Fisc?
- Nu de Fisc, căci Uncheşelu văd că sâmbetele-mi poartă.
Decolează, deci, degrabă! E chiar sâmbătă – ce soartă!

Bucuraţi-vă
Bucurați-va de păsări
care cântă-n zori de zi;
bucuraţi-vă de rouă
și de jocul de copii!

Bucuraţi-vă de alge,
bucuraţi-vă de nori;
bucuraţi-vă de pace,
și de şiruri de cocori!

Bucuraţi-vă de vise,
bucuraţi-vă de stele,
de cireşe, de caise
şi de versurile mele!

Bucuraţi-vă cu teii
şi cu floarea de salcâm
bucuraţi-vă cu mieii
când umblaţi desculţi
prin fân!

Bucuraţi-vă celule
de lumina necreată;
bucuraţi-vă, voi hule
în prapastia semeaţă!

Bucuraţi-vă de cântec,
bucuraţi-vă de mare;
bucuraţi-vă de munte,
bucuraţi-vă de soare!

Bucuraţi-vă ca sunteţi
și ca vine-o dimineaţă;
bucuraţi-vă de zâmbet,
bucuraţi-vă de viaţă!
Bucuraţi-vă!

Câteva tablouri din expoziţia Simpozionului-Brezoi 2015
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SIMPOZION DE CREAŢIE-BREZOI-EDIŢIA I-2015
D

esfăşurat sub egida Uniunii Artiştilor Plastici din
România, la Brezoi, în perioada 05-15 iunie 2015,
Simpozionul a reunit pictori din Bucureşti, Târgu Mureş,
Deva, Târgovişte, Râmnicu Vâlcea şi Timişoara, iar în data
de 14 06 15 şi-a programat vernisajul cu lucrările prezentate, eveniment care s-a petrecut în incinta Primăriei Brezoi,
normal, în prezenţa celor doi amfitrioni: primarul Robert
Schell şi pictoriţa Angela Tomaselli...Lor le-a aparţinut
acest proiect, care, iată, aduce în faţa vâlcenilor un fel de
prezentare a nivelului pe care îl are, în această perioadă, arta
plastică de breaslă, în speţă, pictura românească... Prezentul
material este scris în urma vizitării expoziţiei la aproape o
lună de la desfăşurarea vernisajului, motiv pentru care autorul acestor rânduri îşi cere scuze pentru neprezentarea
unor lucrări care lipsesc, sau care au fost ridicate şi vândute.
Lucrările rămase, suficiente pentru a ne forma o impresie,
ne-au arătat cu prisosinţă nivelul ridicat de măestrie artistică, specific şcolii româneşti din a doua jumătate a secolului XX, dar şi canoanele pe care s-a îndreptat pe parcursul
primului deceniu al secolului XXI... Ne-a surprins pasiunea
participanţilor la Simpozionul de creaţie pentru stânca
Ţuţurdean-ului aflată în spatele sau imediat în vecinătatea
Primăriei. Ne-a surprins şi absenţa din ideatică a preocupării deja seculară a zonei vizând tăiatul şi prelucratul
pădurilor, activitate lansată în această zonă la sfârşitul secolului XIX şi care a permis intrarea în ţară a unor întregi
comunităţi de italieni pe care îi cunoşteau şi italienii din anii
1994 care s-au aşezat atât de eficient pentru comunitatea
vâlceană ca să refacă Drumul Naţional DN 7, Bucureşti Sibiu; italieni mândri de confraţii lor de la începutul secolului XX... Iată, şi acum ne mândrim cu italianul Antonio
Copetti cel care a adus arta construcţiei şi arhitecturi, arta
monumentală, în judeţul Vâlcea...fără de care nu am fi avut
statuia din Zăvoi închinată lui Barbu Ştirbei, şi nici statuia
Independenţei, două monumente prin care s-a introdus la
Vâlcea tehnologia de construire a monumentelor din
blocuri componente! două monumente de mare valoare,
aproape unice, monumente de artă. Desigur, şi acum ne
mândrim cu valorosul artist plastic-pictoriţa Angela
Tomaselli descendentă a acelor exemplari italieni. Iarăşi, ca
observaţie tangenţială simpozionului, l-am fi dorit în expoziţie şi pe valorosul artist plastic şi om de cultură, brezoian,
Ion Iosif... Dar ce nu ne-am fi dorit?...desigur, o cât de cât
atenţie pentru pictura naivă (atât de celebră şi serioasă-valoroasă) din cele câteva bijuterii de artă religioasă existentă
pe „simezele” interioare din bisericile de lemn ale satelor
din împrejurimile Brezoiului... Brezoiul are un trecut sigur,
cunoscut, valoros şi, precum şi Voineasa, va avea un viitor
la fel de luminos precum întreaga Ţară a Loviştei pe care
toţi vâlcenii suntem cu ochii, ne gândim la viitorul ei. Ţară
creată ca o punte de legătură între centrul şi sud-estul
Europei!
*
Amalia Gherasim (Bucureşti) - Ecluza... Sugestivă trecere a culorii-gestului artistic-din aval înspre amonte, adevărat labirint de geometrie şi...etanşeităţi! Aşa, ca să fim tot
mai aproape de noua definiţie a artei, complexă interferenţă
dintre Ştiinţă şi Artă... Angela Tomaselli (Bucureşti) Compoziţie cu arhitecturi... O descindere a vizualului în
aceeaşi idee a nobilei interferenţe; pictura savantă a Angelei
Tomaselli rămâne la ea acasă, pe această vale a Lotrului;
descendenţa culturală a artistului nu poate neglija componenta citadină a progresului oricărei comunităţii omeneşti...

Corneliu Dragan (Târgovişte) - Acuarele (n.n), câteva,
prezentate şi la Râmnicu Vâlcea, participare de top prin
expresia dinamică şi ritmată a desenului şi culorii...amândouă, unice! Costin Neamţu (Bucureşti) - Obârşia Lotrului
şi Izvorul... Iată o altă tălmăcire a adunării de ape, foarte
multe ape, creând o minune a lumii! şi susurul unui izvor de
munte, izolată pată de culoare sub însemnul unei cruci...
Doina Moisescu (Bucureşti) - Fereastră cu îngeri şi Vârful
Ţuţurdan... În oricare biserică fereastra este doar o icoană
spre lumină, vitraliu, şi întotdeauna îngerii păzesc această
lumină... Gh Dican (Râmnicu Vâlcea) - Compoziţie şi
Ţurţudan... Orice compoziţie, fragmente şi pete de culori,
ne arată un Ţurţudan pe pânză; dar cel adevărat, de deasupra Brezoiului, pare o adevărată biserică înfiptă în stâncă
şi sperând înspre ceruri.
Laurenţiu Midvichi (Bucureşti) - Peisaj din Brezoi şi
Şură din Păscoaia... Ce siguranţă şi ce plăcere, pictura a
coborât pe cel mai frumos pământ. Liviu Stoicoviciu
(Bucureşti) - România şi UE, şi Un centru de hexagoane...
România a ştiut încă de la acest nou început de lume, că în
locul stemei va fi stea între cele douăsprezece stele. Să mai
spună cineva că UE nu are religie declarată... Cele douăsprezece seminţii ale lui Iacov, cei doisprezece apostoli ai
lui Hristos, dar şi cele douăsprezece scaune de la Masa
Tăcerii, a lui Brâncuşi, care pune capac la toţi. Mana Bucur
(Tg. Mureş) - Trovanţi înfloraţi... Abstract ca o simfonie
într-o unică armonie. Marin Gherasim (Bucureşti) - Poartă
la Hurezi şi Vatra Focului... Ca întotdeauna zid, poartă de
cetate, masiv! Mihai Şerbănescu (Târgovişte) - Compoziţie
şi Spiritul Florilor... Un adevărat cult pentru cruce-cult şi
pentru floare, fericită alăturare!...bogăţie de idei, mergem
cu gândul la o impresie deosebită, mare, privind biserica
pictată cu flori; ne vine în minte „Primăvara”, nu a lui
Vivaldi, ci chiar aceea, colosală, a lui Sandro Botticelli!
Mircea Moldovan (Tg. Mureş) - Pernă cu vise frumoase şi
Răsare soarele... Da, răsare soarele şi Marea devine sângerie!...Suzana Fântânariu (Timişoara) - Cinci lucrări din
lumea microcosmosului (n.n)... Ce lume, ce lume, mai
necunoscută decât lumea din macrocosmos... Ştefan Pelmuş
(Bucureşti) - Roata vieţii şi Prapor... Pictura este cea mai
inteligentă dintre arte!...mai ceva decât roata vieţii-Soartadin Cantata lui Carl Orff! Torino Bocaniciu (Deva) Căderea în roz şi Simfonie nocturnă la Brezoi... Ce bine sa nimerit, la sfârşit! precum scriitorul Jean Paul Richter visa
la o artă unică, în acelaşi timp muzicală, picturală şi poetică,
aşa şi aceste două tablouri ne poartă cu gândul la ideea
unică a armoniei universale...
Vrea nu vrea tagma artiştilor de pe această Vale a
Oltului, dinspre capătul ei către Dunăre, Brezoiul din Ţara
Loviştei, rămâne depozitarul celei mai de elită reprezentări
vâlcene din lumea inteligentă a artei picturale a secolului
XX!...aşa că UAP şi-a ales bine locul acestui Simpozion,
neaşteptat de interesant.

Robert Schell: – Tabăra a
avut un real succes
Oraşul Brezoi, după cum aţi văzut probabil şi dvs., trece
printr-un proces de modernizare la ora actuală. Cu siguranţă
el va continua şi în anii care urmează, dar va trebui să ne

îngrijim foarte mult şi de sufletul oraşului Brezoi – care
înseamnă cultură. Asta a fost şi ideea acestei tabere, de a
crea şi de a înbogăţi patrimoniul cultural al localităţii noastre. Nu întâmplător oraşul Brezoi are trei cetătăţeni de
onoare, toţi pictori. Doamna Medi Wesler Dinu care anul
anul acesta a împlinit 106 ani, profesorul Gh. Surdu şi
doamna Angela Tomaselli care a fost creatoarea şi sufletul
acestei tabere.
Au fost zece zile foarte interesante şi cu o încărcătură
deosebit de emoţională. Pictorii invitaţi au vizitat zona
noastră, le-a plăcut foarte mult şi cu siguranţă vom reuşi să
permanentizăm acestă tabără în anii care vor urma. Vă
mulţumesc tuturor, a fost o onoare să vă avem în localitate.
(Cozia-Info, 27 iunie 2015)
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