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În anul 1520 Neagoe Basarab, domnitorul Ţării
Româneşti (1512-1521) a început construirea Schitului

Ostrov din Călimăneşti pe temeliile unei biserici mai vechi
din secolul al XIV lea. N-a apucat să-l vadă terminat
deoarece la 15 sept. 1521 s-a stins din viaţă. Lucrările con-
strucţiei au continuat sub supravegherea soţiei sale, Despina
Elena. Au fost terminate în anul următor 1522. Din 1522 şi
până în 1890 a fost schit de călugăriţe. În anul 1890 cu
învoirea PS Episcop de Argeş, Ghenadie Petrescu (14 febr.
1876-1 mai 1893), Ministerul Cultelor a mutat călugăriţele
de la Schitul Ostrov la Mănăstirea Vălenii de Argeş. Din
1890 schitul a fost slujit de călugări până în anul 1997.
Începând din 1997, Schitul Ostrov a devenit din nou schit de
călugăriţe.

În perioada 1522-1890 la Schitul Ostrov s-au perindat
multe călugăriţe dar dintre toate patru au fost mai însemnate:
Platonida, Teofana, Xenia şi Maximilia.

Platonida a fost soţia lui Neagoe Basarab (1512-1521) şi
se numea Elena. S-a născut pe la anul 1488 în localitatea
Srem din Serbia şi a fost fiica lui Iovan Brancovici (n.1465-
m.10 dec 1502). Acesta a fost despot de Srem din
1493 şi până în 10 dec. 1502. El a mai avut un
frate, pe Gheorghe, cu care a fost asociat la domnie
în perioada 1493-1496. În anul 1496 Gheorghe a
renunţat la domnie şi s-a călugărit primind numele
de Maxim. După moartea lui Iovan Brancovici, în
anul 1503, Maxim Brancovici a fost nevoit să
părăsească localitatea Srem şi împreună cu mama
sa Anghelina şi cu nepoata sa Elena au trecut în
Ţara Românească. Aici au fost găzduite de boierii
Craioveşti, la Bistriţa de Vâlcea. Tot aici Elena l-a
cunoscut pe Neagoe Basarab cu care s-a căsătorit
în anul 1504 şi având împreună şase copii.
Despina Elena l-a ajutat pe soţul ei să construiască
Mănăstirea Curtea de Argeş şi Schitul Ostrov.
Rămânând văduvă, Despina Elena a peregrinat mulţi ani prin
Ardeal. Pe vremea când ginerele său Radu Paisie (1535-
1545) a domnit în Ţara Românească, s-a întors în ţară. Dar
după detronarea lui, în 1545, Despina Elena a revenit la
Schitul Ostrov unde s-a călugărit şi a primit numele de
Platonida. Urmează apoi iar o serie de peregrinări prin
Ardeal şi ajunge în cele din urmă la Sibiu. Aici, la Sibiu, a
murit de ciumă în ziua de 30 ian. 1554. După doi ani, în
1556, rămăşiţele pământeşti au fost aduse în ţară şi îngropate
la Mănăstirea Curtea de Argeş, lângă soţul ei.

Teofana este mama lui Mihai Viteazul, domnitorul Ţării
Româneşti (1593-1601). Numele ei, înainte de a deveni
călugăriţă, a fost Teodora Cantacuzino şi s-a născut în oraşul
Zagori, ţinutul Epir din Grecia. Tatăl ei se numea Dumitru
Cantacuzino şi era mare negustor. A avut şi trei fraţi: Iane,
Mihail şi Constantin, negustori şi demnitari. Iane a ajuns
chiar Mare Ban al Olteniei.

În a doua jumătate a secolului al XVI- lea mulţi greci au
emigrat în Ţara Românească şi Moldova. Teodora şi fratele
ei, Iane, au emigrat în Ţara Românească şi au poposit în
Târgul de Floci. Acest târg se afla pe malul stâng al râului
Ialomiţa, aproape de fluviul Dunăre. Târgul de Floci era cel
mai renumit din ţară pentru că aici se făcea negoţul cu lână
(floci, floace, flaci, smog de lână, de mătase etc.). De la acest
negoţ cu lână localitatea poartă numele Târgul cu Floci. În
acest târg, Teodora a avut cel mai mare şi bogat han. La aces-
ta poposeau cele mai prestigioase personalităţi din ţară şi de
peste hotare. Într-o bună zi a popsit aici şi Pătraşcu cel Bun,
domnitorul Ţării Româneşti (1556-26 dec.1557). Teodora
era o femeie frumoasă, bună gospodină şi bună organiza-
toare. Pătraşcu cel Bun de cum a zărit-o s-a şi îndrăgostit de
ea. A luat-o cu el la Curtea Domnească ca ţiitoare (amantă).
Aici Teodora se bucura de multă atenţie şi respect, ajungând
chiar în suita de onoare a domnitorului. În anul 1557 Teodora
a rămas gravidă cu Pătraşcu cel Bun. Dar, din nefericire, în
ziua de 26 dec. 1557, a doua zi de Crăciun, Pătraşcu cel Bun
a murit. Peste două luni, în februarie 1558 Teodora a născut
un băiat, pe Mihai, viitorul domn al Ţării Româneşti (1593-
1601). După naşterea copilului Teodora a plecat de la Curtea
Domnească şi a pribegit prin ţară. A fost ajutată şi de fratele

ei, Iane. Şi, tot acesta l-a ajutat şi pe Mihai să
ocupe tronul Ţării Româneşti în anul 1593. Când
a ajuns Mihai domnitor a luat-o pe mama sa la
Curtea Domnească şi i-a acordat toată atenţia şi
respectul cuvenit. Dar Teodora nu se împaca cu
viaţa zbuciumată de la curte, nu se putea acomo-
da, şi i-a cerut fiului să-i permită să se retragă la
mănăstire. A fost dusă la Schitul Ostrov, schit de
călugăriţe. Aici, Teodora s-a călugărit şi a primit
numele de Teofana. Dar după câţiva ani, maica
Teofana a cerut să fie transferată la Mănăstirea
Cozia. Aceasta, însă, era mănăstire de călugări şi

canoanele monahale nu permiteau ca o călugăriţă să
locuiască într-o mănăstire de călugări. Atunci a intervenit
domnitorul Mihai Viteazul, la Eftimie, mitropolitul Ţării
Româneşti, care a aprobat acest transfer.  Aici, la Cozia, a
primit monahia Teofana vestea tristă a morţii fiului ei. Şi tot
aici, în anul 1606, Teofana a încetat din viaţă. A fost

îngropată în pronausul bisericii mari de la Mănăstirea Cozia.

Xenia a fost mama lui Varlaam, mitropolitul Ţării
Româneşti în perioada 1672-1679. Nu se cunosc prea multe
date din viaţa şi activitatea ei. S-a născut în satul Moşoaia
din zona Piteştiului. Tot aici s-a căsătorit şi a avut un copil,
un băiat, pe viitorul mitropolit Varlaam. La puţin timp soţul
ei moare şi rămâne văduvă. Pe când copilul a devenit adoles-
cent, ea s-a dus la Schitul Ostrov din Călimăneşti şi s-a
călugărit, primind numele  Xenia. Pe băiat « l-a aşezat la
Mănăstirea Cozia » ca să fie mai aproape. La Mănăstirea
Cozia băiatul s-a călugărit şi a primit numele de Varlaam. A
fost un copil silitor şi bun gospodar. A ajuns egumenul
Mănăstirii Cozia, apoi Episcopul Rămnicului şi Mitropolit al
Ţării Româneşti în perioada 1672-1679. Pe când era
Mitropolit a zidit Mănăstirea Turnu şi a adus-o pe mama lui
aici. Bătrâna monahă Xenia a dus o viaţă de schimnică şi a
locuit într-un bordei. Alţi cercetători spun că Xenia a trăit
până la sfârşitul vieţii într-una din peşterile ce se aflau în
preajma mănăstirii Turnu.

Maximilia. În prima jumătate a secolului al XIX-lea
Maria C. Brăteanu, sora omului politic Ion C. Brătianu, la
anii adolescenţei, s-a dus la Schitul Ostrov din Călimăneşti
şi a intrat în rândul monahal, s-a călugărit, şi a primit numele
de Maximilia. Peste câţiva ani, datorită calităţilor sale de
bună gospodină şi bună organizatoare, maica Maximilia a
fost numită stareţă a Schitului Ostrov. În anul 1856, Ion C.
Brătianu, fratele stareţei Maximilia, s-a întors în ţară din
exilul petrecut în Franţa. În primăvara anului 1856 el a făcut
o vizită la Schitul Ostrov surorii sale stareţa Maximilia. A
găsit-o copleşită de durere sufletească fiindcă-i murise un
bun prieten, Luca Pleşoreanu, care lăsase orfană pe unica sa
fiică Caliopia Pleşoianu. Ion C. Brătianu venise la stareţă să
se sfătuiască în legătură cu întoarcerea lui din exil. Stareţa i-
a recomandat-o pe Caliopia, şi peste doi ani, la 6 iulie 1858,
Ion C. Brătianu s-a căsătorit cu Caliopia (Pia) Pleşoianu la
Schitul Ostrov. 

Peste 29 de ani, la 25 august 1881, Pia Brătianu a pus pia-
tra de temelie a Marelui Hotel al Statului din Călimăneşti.

Cele patru călugărişe ale Schitului Ostrov au avut o mare
însemnătate nu numai pentru  acest schit, ci şi asupra oraşu-
lui şi staţiunii noastre.

Gheorghe MĂMULARU

CELE PATRU CĂLUGĂRIŢE ALE
SCHITULUI OSTROV DIN CĂLIMĂNEŞTI ANUNŢ 
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GÂNDURI  DESPRE  ISTORIE  Ş1 ISTORICI

Viitorul istoric, cercetător, profesor universitar Titu
Georgescu, încă de la început de drum în viaţă a

iubit istoria şi i s-a dăruit fără de odihnă şi a mărturisit:
“iubeam istoria, o simţeam ca făcând parte din respiraţia
mea”.

A urmat Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti
precizând: « nu pentru a face studii universitare, spre a
deveni titrat, spre a-mi face un rost!…eu voiam să învăţ
istorie, multă istorie, să mă ocup tot timpul de istorie ».

Am selectat câteva gânduri, afirmaţii concluzii ale sale
din scrieri, din însemnări făcute de-a lungul anilor, privind
istoria căreia i-a dăruit peste  cincizeci de ani de viaţă, iar în
ultimul timp, datorită noilor contexte, considerând-o pri-
mejduită.

Elena GEORGESCU

„Incerc să mă desprind de amănunt şi să întrevăd coor-
donate ale prefacerilor din România, prinse în mutaţiile
internaţionale" …

"Îmi impun să nu mă grăbesc cu adeziuni, cu incri-
minări, cu proslăviri, cu verdicte de atotştiutor. Încerc să-mi
explic, cât mai temeinic, stări bazate pe o cât mai bogată
informare".

"Apreciez că omenirea, în genere, se află într-un impact
de stări depăşite ca mod de organizare şi administrare a
societăţii de la sfârşitul mileniului doi. Este în impas cu
învechite, perimate exercitări de puteri politice, executive,
legislative, cu lideri, guverne, sisteme de alianţe, aflate sub
media capacităţilor şi aspiraţiilor omului contemporan şi
valorilor  pluridimensioalei revoluţii, nu numai tehnico-şti-
inţifice dar şi conceptual umane".

"Istoria se va scrie altfel. Istoria o scriu învingătorii.
Învinşii se pregătesc pentru o altă istorie. Istoria nu are
weekend-uri; ea se derulează cu răscruci ce deschid mari
prefaceri. Ne aflăm la o astfel de răscruce, când societatea
secolelor XIX şi XX a obosit, când statele superdezvoltate
încearcă să evite agonia în confruntare cu lumi ce vin spre
suprafaţă, prin forţă sau subtil, dar decisiv".

"Cu certitudine toate statele îşi vor rejudeca prezentul şi,
mai ales viitorul în această lume < schimbată>, spre a nu se

periferiza în procesul <schimbărilor>  de la începutul mile-
niului următor".

"O istorie în care să pulseze summumul de civilizaţie, în
cazul de faţă civilizaţia Europei, cu contribuţia diversă a
tuturor popoarelor, este demersul cerut de concluziile la
care au ajuns şi cercetători, şi unii oameni politici, la
încheierea secolului XX.

Nu de dinamită, fie şi nucleară, au nevoie popoarele, ci
de salvgardarea valorilor umane la care poate contribui isto-
ria insistând asupra unor valori pe care România le are prin
toată sorgintea devenirii şi substanţa sa europeană”.

"Europa nu trebuie să îşi mai macine în dispute inter-
state, Est-Vest, capitalism-soclalism, catolicism-ortodo-
xism, capacităţile şi valorile fundamentale cu
care s-a prezervat în lume. Europa, cu toate
statele trăieşte un mare examen, la acest sfârşit
de mileniu, examen încărcat cu concluziile
istoriei".

"Progresele în cunoaştere privesc direct şi
istoria, ştiinţa istoriei în stabilirea locului şi
rolului său între ştiinţele sociale umaniste, dar
nu numai între acestea, ci coordonată cu ele,
spre a răspunde înţelegerii viitorului încărcat
de nou.

Se conturează o lume nouă, ale cărei schele
pot fi văzute cum se ridică. Sunt prezente încă
dezordinele şantierelor, precum şi reziduuri ale construcţi-
ilor precedente, depăşite multe dintre ele.

Societăţile economico-tehnice, atât de vizibile, sunt doar
vârfurile icebergului. În adâncimi sunt componentele glo-
bale, interdependenţele materiale şi spirituale, culturale şi
morale, proprii noii civilizaţii".

"România nu trebuie să fie găsită nepregătită pentru o
istorie ce va avea alte ritmuri într-o Europă ce îşi trăieşte un
mare exemen la acest sfârşit de secol; examen încărcat cu
concluziile trecutului şi important pentru capacitatea ţărilor
continentului de a se înscrie activ în clădirea civilizaţiei
mileniului al treilea".

"Nu aglomerarea tale-quale de fapte trecute, nu sterilul
şi înmagazinarea haotică a măruntelor şi marilor eveni-

mente alcătuiesc istoria, ci liniile de forţă care se desprind
din experienţa societală"

"Gândirea istorică nu poate rămâne aceeaşi când totul se
schimbă radical în jurul nostru, cu noi odată. Ştiinţa istoriei
va veni în sprijinul civilizaţiei ce se prefigurează, dar nu o
va putea face cu unelte depăşite şi teorii paseiste. A concepe
şi a scrie istorie nu va fi de acum înainte o simplă traversare
a trecutului spre prezent, cu aceleaşi teorii şi metode.

În secolul XX s-a acumulat destulă infatuare pentru ca
mulţi să considere că dirijează istoria. Şi aceasta tocmai în
faza când omenirea este în pericol de a se contorsiona, în
mod grotesc, ca urmare a contrastului aberant între creaţiile
ştiinţifice cu anverguri cosmice şi strangulările condiţiei

umane în tipare diforme, de politică îngustă,
agresivă, în contratimp cu istoria.

Un asemenea demers privind optica asupra
ştiinţei istoriei, odată cu amendamentele teore-
tice, cere şi metodologii pentru gândirea, mo-
delarea şi scrierea istoriei".

"0 istorie în pas cu finele secolului XX
obligă la regândirea şi a cercetării, şi a învăţării
istoriei".

"Judecarea istoriei, printr-o gândire
prospectivă, solicită scoaterea  multor probleme
de concepţie şi metodologie din tiparele unui
didacticism depăşit de mult".

"Pentru dialogul privind istoria viitorului, ne găsim în
faţa necesităţii aşezării la aceeaşi masă, cu scopuri comune,
a economiştilor, sociologilor, istoricilor, psihologilor,
demografilor, politologilor şi a altora, cu obiectul unor dez-
bateri deschise, competente cu analize pertinente şi sinteze
cât mai cuprinzătoare posibil şi chiar imposibil. Spre a
reflecta la ceea ce însemană un mâine posibil să facem la-
olaltă anatomia dezvoltărilor structurilor sistemelor, să di-
secăm natura mutaţiilor la nivel micro, şi macro economie,
social, moral pentru a desprinde sistemul de valori al înain-
tării societăţii".

"Formarea conştiinţei omului asupra istoriei este
condiţionată de înţelegerea fenomenelor sociale, econo-

Sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni
a fost prăznuită în mod deosebit de

Sfânta Mănăstire Hurezi, din județul Vâlcea,
care și-a serbat hramul. Sfânta Liturghie a fost
săvârșită de un sobor de zece ierarhi, veniți din
țară și de peste hotare. În mijlocul credincioși-
lor s-a aflat și ierarhul grec Macarie, mitropolit
de Siderocastro, care a ținut un bogat cuvânt de
învățătură, precizând faptul că lumea contem-
porană este derutată spiritual, lucru care dă naș‑
tere la noi crize sociale, greu de depășit, lucru
care impune o reorientare a vieții și gândirii

noastre spre Domnul Iisus Hristos.
Credincioșii, veniți în număr

deosebit de mare la acest praznic, s-au închinat
la Sfintele Moaște ale Sfântului Voievod Martir
Constantin Brâncoveanu, care au fost așezate în
biserica sfintei mănăstiri, cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la 12
octombrie 2014, la ale Sfântului Ierarh Luca al
Crimeei, care au fost aduse de la Catedrala
Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, și la ale
Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, așezate
spre închinare de ierarhul grec Macarie, mitro-
polit de Siderocastro.

*
Sfântul Luca al Crimeei (1877-1961),

chirurg de excepţie și doctor fără-de-arginți, a
fost un ierarh mărturisitor ce a pătimit mult în
temnițele comuniste pentru dragostea și cred-
ința lui în Domnul Iisus Hristos. În plină teroare
bolșevică, el refuza să-i opereze pe cei bolnavi
fără icoana Maicii Domnului așezată pe
peretele sălii de operație. Așa cum arată
troparul sfântului, el este un nou sfânt al
Mângâietorului, în vremuri de necazuri şi
prigoană, că bolile ca un doctor le tămăduiește
şi sufletele ca un păstor le călăuzește. Și astăzi
Sfintele lui Moaște se arată izvorâtoare de har
tămăduitor. Toți cei credincioși care se roagă lui
află întărire și grabnică tămăduire de bolile lor
cele sufletești și trupești.

Sfinții Martiri Brâncoveni - Constantin
Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan,

Radu și Matei, împreună cu sfetnicul Ianache -
sunt ocrotitorii Sfintei Mănăstiri Hurezi, întru-
cât aceasta a fost cea mai mare și mai iubită cti-
torie a voievodului martir și, în același timp,
locul pe care domnitorul și l-a ales de îngropare.
Mormântul său, însă, amenajat în pronaosul
bisericii mari, a rămas gol, întrucât cinstitul său
trup, obținut de doamna Maria Brâncoveanu cu
mari eforturi din mâinile păgânilor, a fost
înmormântat în taină în Biserica Sfântul
Gheorghe Nou din București, o altă ctitorie a sa.

Moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu
au fost scoase din mormânt şi autentificate de o
echipă de specialişti de la Muzeul Municipiului
București (Palatul Șuțu) în perioada 12-15 mai
2014, în prezența Înaltpreasfinţitului Părinte
Varsanufie, pe atunci episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Sfinţii Martiri Brâncoveni au 
adunat poporul lui Dumnezeu la 

Sfânta Mănăstire Hurezi

(urmare în pag. 15)

Iancu NIFON
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GENERALUL KISELEFF DESPRE LOTRU ŞI RÂMNIC

După pacea de la Adrianopol (1829), în urma războiului
dintre ruşi şi turci, Principatele Române trec sub

administraţia rusă.
Contele Pavel Kiseleff, general rus cu idei de formaţie

franceze, om de dreptate, excelent gospodar, asigura câr-
muirea acestora.

Pe fondul sărăciei şi epidemiilor pricinuite chiar de ar-
matele ţariste ia hotărâri de aplicare a primului Cod de legi,
numit Regulamentul Organic, o emanaţie a gândirii boierilor
autohtoni, şi care organiza activitatea publică şi învăţământul
în limba română (1).

Între anii 1828-1834 conduce administraţia Ţării
Româneşti dar şi a Moldovei fiind şi preşedintele Divanului.

Şi-a devansat înaintaşii prin curaj şi spirit de iniţiativă fiind
un autentic reformator politic şi juridic.

Paşoptistul Ion Ghica, spunea despre el,
că este „un personaj agreabil, cordial, iubitor
de fast”care a introdus percepte noi, progre-
siste (2).

Inginerii generalului Kiseleff au cercetat
şi recunstruit mine de fier, aur, plumb sau si-
litră (3) (4); studii efectuate şi pe această vale
a Lotrului, în folosul Rusiei ţariste.

În anul 1833 exista tendinţa de desfiinţare
a judeţului Vâlcea. Prin diferite jalbe, obştea
din Râmnic, solicită episcopului Neofit
(1824-1840) un sprijin pentru a interveni la
guvernatorul ţării, generalul Kiseleff
(Kisselef), invocând şi numeroase argumente
pentru a nu fi desfiinţat judeţul:

„...un judeţ aşa de mare înfrumuseţat ceva
mai bine decât vecinele (…) cu atâtea sfinte
lăcaşuri având în preajmă ocna (…) facem rugă cu bătaie de
inimă de a nu fi primit după atâtea veacuri, tocmai în zilele
Prea Sfintei Vostre, să se şteargă acest nume de judeţ şi să se
ajungă în oraşul nostru sat, care această surpă şi delustrează şi
chiar tronul arhieresc.”

Printr-o poruncă Iancu (Ion) Lahovari, fost ispravnic de
Vâlcea, a mers la Înalta Stăpânire. Răspunsul dat de Kiseleff
„să rămâneţi odihniţi că judeţul acela al Vâlcii va rămâne întru
întregirea sa nebântuit” (…) (Buridava V, 112).

Se pare că generalul Kiseleff a pus multă tragere de inimă
şi energie pentru susţinerea intereselor româneşti, aplicarea

corectă a tratatului de pace, căci Obşteasca Adunare i-a mulţu-
mit solemn printr-o adresă votată în unanimitate (5).

În mod expres se menţiona, într-un raport ce însoţea o hartă
a Depresiunii Lotrului, precizând, special, că Brezoiul avea
atunci 62 de gospodării.

Cercetări pentru descoperire de zăcăminte, de minereuri
utile, s-au făcut între anii 1842-1844, cu avizul lui Vodă
Bibescu, de către geologul Trandafiloff şi în baza contractelor
cu moşnenii din Voineasa, Mălaia, Sălişte şi Brezoi (6).

Astfel, prin acest regulament organic, din perioada
Kiseleff, se acorda monopolul de a exporta în Rusia, 12 ani,
toate mineralele cu un venit de 10% dat statului (7).

O afacere, vizibil, în favoarea cercetătorilor ruşi, rezul-
tatele fiind necunoscute. Printr-o veste inedită aflăm că, în
1832, când Pavel Dimitrievici Kiseleff (Kisselef) se afla într-o
vizită în Râmnic s-a produs o mare inundaţie a Oltului. Apa
aducea „lăzi, caleşti, case (…) şi multe herestrele (lemnărie)”

şi a produs moartea mai multor oameni, dis-
trugeri de case, poduri etc (8).

Ca ambasador la Paris a fost un susţinător
pentru unirea Principatelor Dunărene.

În anul 1886 generalul Kiseleff
viziteazăValea Oltului şi spune despre Lotru
că „este unul din cele mai frumoase râuri pe
care le-a văzut (...) La gura lui e un cătun
unde se formează plutele de lemnărie (...)
Şoseaua de la Lotru înainte, din obişnuita
neîngrijire a autorităţilor, se întrerupe cale de
vreo 20 de kilometri; la un loc chiar se află o
soluţie de continuitate îndeplinită numai prin
câteva scânduri spânzurate deasupra unei
vâltori” (9).

Mare diferenţă între situaţia căilor de
comunicaţie de astăzi, pe această vale, şi cele de acum 130 de
ani.

În acelaşi an, generalul Kiseleff, ajungând la Gura Lotrului,
spune despre casa Margaretei Novac, din Brezoi, „De la Cozia
înainte intrăm într-o cheie sau strâmtoare unde, între doi pereţi
uriaşi de stânci, curge Oltul mare şi tulbure, când repede şi
zgomotos, când lin şi lat (...) Deodată se deschide şi dăm de o
altă vale, Valea Lotrului care curge în stânga (...)Această vale
sălbatică a fost însufleţită de un ceh cu cap şi activitate, care a
înfiinţat joagare sistematice unde taie, ca foaia, trunchiuri sec-

ulare de brad.
Casa cu două etaje unde şade văduva lui, e în stil nemţesc,

cu pantă aparentă” (10).
De la Gura Lotrului „printr-un plai verde prin care şer-

puieşte Oltul (...) după o oră de mers, la marginea apei, se
înalţă pătratul schitului Cornet, capătul excursiei”.

Pentru fostul comandant de oşti, din timpul luptelor din
Rusia cu Napoleon, boierimea română, încă din timpul vieţii
lui, a voit să-i construiască un mare grup statuar, el solicitând,
cu modestie, să se dea numele unei şosele şi a unui parc din
Bucureşti. Titulatura şoseaua  Kiseleff  aminteşte de meritele
sale şi de prima constituţie a ţării noastre.

NOTE, COMENTARII

Pavel Kiseleff (8 ianuarie 1788, Moscova - 14 noiembrie
1872, Paris) a fost general rus. Între 1829 şi 1834 a condus
administraţia militară rusească din Ţara Românească
(wikipedia, 16 10 15).

1. Mihai Popescu, ”Din trecutul învăţământului” în A.O.
anul X, 1931, nr. 54-55, p 273-281.

2. Ion Ghica,”Scrisori către Vasile Alecsandri”, SAR
Bucureşti, f.a.506 şi 571.

3. Silitră - azotat de potasiu identificat şi la Brezoi pe Valea
Gresilor în  punctul numit ”Piatra cu Silitră”.

4. Constantin C. Giurescu, ”Principatele Române la
începutul secolului XIX”, Bucureşti, 1957, p. 46, 70 şi 87.

5. Nicolae Daneş „Judeţul Vâlcea - Împărţirea administra-
tivă”, Râmnicu-Vâlcea, 2013, p.57

6. DJVAN fond pref. jud.Vâlcea, D8/1884 170.
7. Ion Ghica, ”Scrisori către Vasile Alecsandri”,Bucureşti,

f.a. p. 506.
8. Ion Soare, Aneta Bardaşu, ”Lumina cărţii la Râmnic”,

Râmnicu-Vâlcea, 2001, p. 29. Notă: Societatea Mineralogică
din Rusia a dat conducerea acestei cercetări unui industriaş
rus, vestitul Alex Trandafiloff, cu însemnată echipă de special-
işti (vezi şi DJVAN fond pref. jud.Vâlcea, D8/1884). 

9. Pr.  Nicolae Moga, opera citată,Craiova 2000, p 29 
10. Pr. Nicolae Moga, ”Oda comunei Mălaia”, Craiova,

2010, p.355-356 şi I. Cerchez, ”La mănăstirile din Vâlcea”, în
1887 în Magazin istoric, anul 32, 1998, nr. 8, p. 63, construcţia
la care se face referire este numită astăzi „Castel”- fosta casă
de oaspeţi.

CHIOREAN, dresaj uman
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DE SFÂNTUL PETRU-DE LA FELIX SIMA

La mulţi ani frumoşi sănătoşi,
şi glorioşi! Şi un cocoş pe varză!

Un drum de Piatră!

Gelu EFRIM-BREZOI

Câteva mii de elevi din Judeţul Vâlcea vor primi 
gratuit rechizite din partea parohiilor

Câteva mii de elevi din județul Vâlcea vor primi
la începutul anului școlar rechizite gratuite, con-

form Hotărârii Permanenței Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Râmnicului. 

Consilierul Cultural și Învățământ al Arhiepiscopiei
Râmnicului, pr. dr. Ștefan Zară, a declarat: ”În acest sens
fiecare parohie a înaintat Centrului Eparhial câte o listă
cu elevii lipsiți de mijloace materiale, care vor beneficia

de rechizite gratuite, al căror cost va fi suportat în
întregime de către Biserică. Totodată, Arhiepiscopia
Râmnicului va continua programul, început anul școlar
trecut, de a oferi două burse școlare lunare, pe întreg
anul școlar, și anume bursele ”Patriarhul Justinian” şi
”Părintele Petru David”, în valoare de 500 lei”.

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Râmnicului
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Întruna din zilele lunii august 1978, în jurul orei 12, mă
aflam împreună cu bunul meu prieten şi consătean,

pictorul Virgil Moise, în faţa librăriei din Călimăneşti.
Depănam amintiri din anii când am fost elevi la gimnaziu.
La un moment dat venea spre librărie un domn de talie
mijlocie, brunet, în jur de cincizeci de ani, îmbrăcat în
bluză, pantalon scurt şi tenişi în picioare. Când s-a apropiat
de noi, Virgil Moise l-a salutat reverenţios cu „Bună ziua
domnule profesor!”. Domnul respectiv, la auzul salutului, s-
a oprit în faţa noastră; l-a recunoscut pe Virgil Moise; i-a
fost student, i-a cunoscut expoziţiile personale din ţară şi de
peste hotare.

Virgil face prezentările. Atunci am avut fericitul prilej
să-l cunosc personal pe domnul profesor universitar dr.
Vasile Drăguţ. După câteva discuţii scurte, domnul ne
spune: „Vin din Ostrov, am fost la Schit să văd cum se
defăşoară lucrurile la ridicarea pe scripeţi a bisericuţei.
Avem tehnicieni, oameni, pricepuţi şi care lucrează cu

multă atenţie”. După aceea domnul a intrat în librărie.
Virgil, atunci, mi-a spus, printre altele: „dânsul mi-a fost
profesor de istoria artelor la facultate. Este unul dintre cei
mai stimaţi, respectaţi şi iubiţi profesori de către studenţi”.

Vasile Drăguţ  s-a născut la Craiova, în ziua de 9 ianuar-
ie 1928. A absovit Facultatea de Filozofie la Bucureşti
(1946-1949) şi Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu”
din Bucureşti (1953-1957). 

Doctor în Istoria Artelor în anul 1970 şi apoi cercetător
ştiinţific la Institutul de Arte Plastice „N.
Grigorescu”(1961-1968), conferenţiar de Istoria Artelor
vechi, româneşti, director al Direcţiei Muzeelor şi
Monumentelor (1968-1975).

A fost profesor şi rector al Institutului de Arte Plastice
din Bucureşti.

A fost membru ICOM şi al ICOMOS. Membru în
Consiliul de conducere al Centrului Internaţional pentru
conservarea şi restaurarea bunurilor culturale UNESCO,

specialist în istoria artei româneşti şi universale. 
A realizat multe lucrări de artă, binecunoscute.
A încetat din viaţă la 1 noiembrie 1987, la Bucureşti, la

vârsta de 59 de ani.
Când s-a elaborat al doilea proiect al Hidrocentralei de

la Călimăneşti, barajul a fost amplasat pe locul vechiului
pod ce lega Călimăneştiul de Jiblea Veche. Dar lacul de
acumulare inunda Ostrovul şi Schitul lui Neagoe Basarab.
Atunci a protestat cu vehemenţă Vasile Drăguţ pentru
apărarea Schitului; n-a acceptat demolarea sau acoperirea
cu apa lacului.

A obţinut câştig de cauză şi proiectantul, cu construc-
torul hidrocentralei, au găsit soluţia salvatoare: ridicarea
insulei şi Schitului cu 6,5 m. Bisericuţa a fost ridicată cu
ajutorul scripeţilor hidraulici.

De-a lungul celor patru ani, cât a durat construcţia hidro-
centralei, Vasile Drăguţ  a urmărit îndeaproape lucrările de
ridicare a Schitului, pe verticală, precum şi amenajarea din
jur. Vasile Drăguţ este cel care a reuşit să salveze Schitul lui
Neagoe Basarab din Ostrov.

Dr. Gh MĂMULARU, Călimăneşti

VASILE DRĂGUŢ ŞI SCHITUL OSTROV

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ajunul

marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, copia
Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului
Prodromița, de la Sfântul Munte Athos, a fost adusă și
așezată spre închinare în Catedrala Arhiepiscopală Sfântul
Nicolae din Râmnicu Vâlcea.

Îndată ce a ajuns în curtea Catedralei Arhiepiscopale,
sfânta Icoană a fost întâmpinată cu multă evlavie de
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, de slujitorii catedralei
și de credincioșii adunați în număr mare la acest moment
duhovnicesc din vița Eparhiei Râmnicului. Icoana a fost
purtată în procesiune în jurul catedralei, cu steaguri bi-
sericești și cântări în cinstea Maicii Domnului, după care a
fost așezată în mijlocul bisericii, sub policandru. A conti-
nuat apoi slujba privegherii, cu Litia și Utrenia, credincioșii
cântând într-un glas Prohodul Maicii Domnului.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte
Varsanufie le-a amintit credincioșilor istoria Icoanei Maicii
Domnului Prodromița, atât modul duhovnicesc și minunat
al pictării acesteia, cât și mai multe minuni pe care Maica
Domnului le-a săvârșit prin această icoană în viața celor
care i-au cerut ajutorul și au căzut cu credință înaintea ei.
Această copie a icoanei, zugrăvită în Sfântul Munte Athos,
a stat timp de 40 de zile lipită de Icoana originală a Maicii
Domnului Prodromița de la Schitul Prodromu, precum era
obiceiul în vechime.

Copia Icoanei Maicii Domnului Prodromița este o
reproducere fidelă, în mărime naturală, a Icoanei făcătoare
de minuni a Maicii Domnului aflată în biserica Schitului
românesc Prodromu, de la Sfântul Munte Athos.
Credincioșii care nu pot ajunge la Schitul Prodromu, spre a
se închina Icoanei Maicii Domnului Prodromița, se pot
închina copiei acesteia, așezată la loc de cinste în Catedrala
Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

*
Icoana originală a Maicii Domnului Prodoromița a fost

pictată în anul 1863, de pictorul Iordache Nicolau, din Iași,
la cererea Cuvioșilor Nifon si Nectarie, ctitorii Schitului
românesc Prodromu. Deși icoana a fost pictată numai în
zile de post, cu ajunare și  rugăciuni îndelungate, chipul
Maicii Domnului și al Pruncului Iisus nu s-au lăsat pictate
de mâna omului, care a încercat să le picteze în repetate rân-
duri, ci s-au arătat săvârșite prin minune dumnezeiască.

În anul 1863, Icoana Maicii Domnului Prodoromița a
fost dusă la Sfântul Munte Athos, devenind ocrotitoare a
Schitului românesc Prodromu. De atunci și până astăzi,
înaintea acestei sfinte Icoane a Maicii Domnului au primit
mângâiere, întărire în neputințe și vindecare de boli foarte
mulți credincioși.

Biroul mass‑media al Arhiepiscopiei
Râmnicului

Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, 
împodobită cu o icoană făcătoare de minuni
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Timp de două săptămâni, la sfârşitul lunii iulie şi
începutul lunii august a. c., doi prieteni dragi din

Olanda, Mihai Badea şi Vincent Van Buuren, care locuiesc
în Haarlem, un orăşel situat la 20 de kilometri de
Amsterdam, au vizitat România, respectiv: capitala, mână-
stirile din nordul Moldovei şi judeţele Iaşi, Vâlcea şi Sibiu.
Mihai Badea este inginer electrotehnic, a lucrat la CET
Govora, iar după 1989 – în Germania şi apoi în Olanda,
unde s-a şi stabilit în urmă cu mai mulţi ani. Are preocupări
culturale, în timpul liber scrie versuri şi eseuri, cântă în
corul unei biserici protestante, el fiind şi rămânând ortodox.
Prietenul lui şi, ulterior, şi al meu – Vincent Van Buuren,
este muzician, dirijor şi artist fotograf, cunoscător al mai
multor limbi străine de circulaţie (m-am înţeles cu el în
limba engleză, sau prin intermediul prietenului Mihai când
ei vorbeau în limba olandeză). A fost botezat catolic, a avut
o adolescenţă şi tinereţe zbuciumate, marcate de consumul
de alcool şi de droguri, iar trecerea la ortodoxie, în urmă cu
mai mulţi ani,  l-a salvat. Este un mare admirator al orto-
doxiei ruse, cel puţin o dată pe an călătoreşte prin Rusia, a
citit foarte multă literatură teologică, a călătorit mult în
toată lumea, a cunoscut oameni aparţinând unor culturi
foarte diverse, inclusiv călugări budişti din Nepal şi indi-
geni din Noua Guinee şi Africa de Sud. Este naşul de botez
al câtorva zeci de copilaşi din diverse ţări africane care tră-
iesc în mici comunităţi ortodoxe. 

Prietenia mea cu Vincent a început acum câţiva ani, prin
intermediul lui Mihai şi al internetului (prin Skype). Tot aşa
l-a cunoscut Vincent şi pe un alt bun prieten al meu şi al lui
Mihai – poetul şi eseistul Ilorian Păunoiu. În judeţul
Vâlcea, mi-a făcut plăcere să-i găzduiesc şi să le fiu ghid.
Pentru ca ei să stea la mine a trebuit să duc muncă de
lămurire în special cu Vincent, care nu vroia cu nici un chip

să mă deranjeze şi insista să meargă la un hotel, dar cu aju-
torul lui Mihai l-am convins că-mi face plăcere să le fiu
gazdă, fără nicio obligaţie din partea lor. Trebuie să vă
reamintesc că olandezii nu au deloc o părere bună despre
români, inclusiv la nivel oficial. Deşi nu cred că Vincent a
venit în România (era pentru prima dată) cu idei preconce-
pute, eu şi soţia mea ne-am străduit să i le schimbăm în
cazul în care le-ar fi avut. De altfel, ceea ce l-a interesat pe
acest olandez ortodox venind în ţara noastră, a fost tocmai
felul în care noi, românii, ne manifestăm credinţa stră-
moşească şi să viziteze cât mai multe mânăstiri şi biserici;
vă asigur că, din acest punct de vedere, oaspetele nostru a
rămas profund impresionat.   

Trebuie să vă mai spun că periplul vâlcean al celor doi
prieteni olandezi nu ar fi fost posibil fără ajutorul „automo-
bilistic” al unui alt prieten al meu, Gheorghe Cărbunescu,
„romanţistul”, căruia ţin să-i mulţumesc şi pe această cale.
Prima dorinţă a lui Vincent după ce au sosit în Râmnicu
Vâlcea, a fost să vadă unde stă prietenul nostru Ilorian
Păunoiu. Aşa că primul popas a fost la Popeşti, la locuinţa
lui Ilorian. Acesta ne-a însoţit în aceeaşi zi prin judeţul nos-
tru, călătorind cu maşina condusă de un foarte bun prieten
al său, Alin Popescu, fost primar ţărănist al comunei
Popeşti, care a venit însoţit şi de fetiţa lui în vârstă de 10
ani. 

Cei doi prieteni din Olanda au vizitat mânăstirile Dintr-
un Lemn, Bistriţa, Arnota, Hurezi, Polovragi, Troianu,
Ostrov, Cozia, Frăsinei, Arhiepiscopia Râmnicului şi
aproape toate bisericile din Râmnicu Vâlcea. Ei au mai vi-
zitat de asemenea peşterile Polovragi şi Muierii, precum şi
Cheile Olteţului. La Mânăstirea Dintr-un Lemn am avut
surpriza să dăm peste un preot român, rezident în
Germania, care tocmai slujise acolo liturghia şi cu care
Vincent s-a întreţinut câteva minute vorbind în limba ger-
mană. La Mânăstirea Arnota, i-am pierdut din vedere la un

moment dat pe cei doi prieteni. I-am găsit într-un târziu în
noua biserică-paraclis, unde Vincent se întreţinea de minute
bune cu Maica Ambrozia, stareţa mânăstirii, vorbind în
limba franceză. 

Am trecut cu toţii şi pe la casa părintească a prietenului
Gheorghe Cărbunescu, situată în Alimpeşti-Gorj, unde i-am
găsit pe cei doi fraţi ai lui, care locuiesc în Târgu Jiu şi,
respectiv, în Sibiu, ambii părinţi fiind decedaţi. Duminică,
2 august, oaspeţii olandezi s-au reîntâlnit cu Ilorian Păunoiu
la slujba de la Mânăstirea Troianu. 

La Arhiepiscopia Râmnicului, joi, 30 iulie, cei doi pri-
eteni olandezi au luat parte la parastasul de pomenire a
părintelui Dumitru Bălaşa, „patriarhul de Drăgăşani”, la
simpozionul care a avut loc după parastas (şi la care au par-
ticipat şi invitaţi din alte localităţi ale ţării), precum şi la
agapa creştină cu care s-a încheiat această manifestare de
înaltă ţinută, organizată ireproşabil de către I. P. S.
Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, ajutat de părintele
Nicolae State-Burluşi şi de părintele-consilier Nicolae
Moga. În cursul agapei, Vincent s-a întreţinut cu domnii Ion
Soare şi Zenovie Cârlugea (Târgu Jiu) vorbind în limba
franceză. 

Vincent Van Buuren, olandezul get-beget, venit pentru
prima dată în România, a fost absolut încântat de ceea ce a
văzut în judeţul nostru. Mi-a făcut o mărturisire: tocmai pe
când se minuna la superlativ de ceea ce vedea, de îndată
vedea altceva care-l încânta şi mai mult! Cred că asta a spus
totul despre cum s-a simţit acest olandez pe meleagurile
vâlcene. În acelaşi timp însă, a avut şi observaţie care mi-a
dat de gândit şi mi-a relevat încă o dată vasta şi temeinica
sa cultură teologică (şi nu numai): mi-a spus, puţin deza-
măgit, că arhitectura Mânăstirii Bistriţa, precum şi picturile
de la mânăstirile Bistriţa şi Frăsinei (cea de sus), dar şi cea
de la Catedrala Arhiepiscopală nu sunt în spirit ortodox, ci
au vizibile influenţe occidentale! Vă daţi seama că nu l-am
putut contrazice!                

O VIZITĂ MEMORABILĂ
Marian PĂTRAŞCU

De marele praznic al Adormirii Maicii Domnului,
Mănăstirea Bistrița, din județul Vâlcea, și-a serbat

hramul. Cu această ocazie, în mijlocul credincioșilor s-a
aflat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, care a slujit Sfânta Liturghie și a pus în inimile
celor prezenți un bogat cuvânt de învățătură.

„Nădejdea noastră trebuie să fie întotdeauna către Maica
Domnului. Ea este ocrotitoarea mamelor, pentru că a fost
mamă; este ocrotitoarea copiilor pentru că a avut Prunc pe
Domnul nostru Iisus Hristos; este ocrotitoarea monahilor și
a monahiilor pentru că  viața ei a fost petrecută în feciorie,
așa cum făgăduiesc să trăiască monahii și monahiile; este

ocrotitoarea familiilor creștine; este ocrotitoarea celor care
călătoresc pe ape; este ocrotitoarea întregului neam ome-
nesc. Se cuvine, dar, ca întotdeauna să avem nadejde când
ne rugăm la Maica Domnului”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Credincioșii care au participat în număr deosebit de
mare la hramul Sfintei Mănăstiri Bistrița s-au închinat la
Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul,
așezate spre închinare într-un baldachin în curtea mănă-
stirii.

Biroul mass-media al Arhiepiscopiei Râmnicului

Mănăstirea Bistriţa şi-a serbat hramul
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(Urmare din numărul trecut):

Vă mai amintiţi o reclamă des utilizată după decem-
brie 1989, care se încheia cu constatarea-îndemn:

”Dacă vrei, poţi!”? Ei bine, pentru a putea nu este suficient
să vrei, ci trebuie să şi crezi cu tărie în ceea ce vrei. Ori
crezi în ceea ce vrei, ori nu crezi, cale de mijloc nu există!
Zicala ”încercarea moarte n-are”, ar putea indica o cale de
mijloc, dar, de cele mai multe ori, reuşita este întâmplă-
toare, ea nu va avea un fundament solid pentru a fi urmată
de alte reuşite, cel care se va conduce după ea, dacă va
reuşi, îşi va atinge nivelul său de incompetenţă în conformi-
tate cu Principiul lui Peter (dr. Lawrence T. Peter,
”Ierarhiologia”, 1969: „Într-o ierarhie, orice salariat tinde
să se ridice până la nivelul său de incompetenţă. Corolar: cu
timpul, toate posturile vor fi ocupate de câte un salariat
incapabil să-şi asume exigenţele postului său”), după care,
cel mult va stagna, dacă nu se va compromite, aceasta fiind
şi situaţia cel mai des întâlnită. 

Exemplul care-mi vine acum în minte este tocmai clasa
politică românească; mai mult de trei sferturi dintre cei care
o ”populează” sunt indivizi care, devenind politicieni, şi-au
atins nivelul lor de incompetenţă, tot în conformitate cu
Principiul lui Peter. Grav este faptul că, lipsa de competenţă
a cvasitotalităţii politicienilor români, asociată cu gravele
lor carenţe de moralitate şi caracter au făcut din România
“un pământ tragic, unde totul sfârşeşte în comic” (Paul
Morand), “un spaţiu al ratării” (Emil Cioran), o ţară în care
“aflatul în treabă este metodă de lucru” (Petre Ţuţea) şi al
cărei popor “ar putea fi un popor mare dacă ar scăpa de
lichele şi lichelism” (Marin Preda) , în fine – o ţară unde
"nu există decât două ipostaze ale existenţei umane: lichea
ori câine bătut!" (Ernest Bernea); fireşte, există şi excepţii,
dar ele nu fac decât să confirme regula. Părerea conform
căreia, în România postdecembristă, cei care n-au fost în
stare să performeze într-o profesie, s-au apucat de politică,
este valabilă în foarte multe cazuri. De altfel, Napoleon
Bonaparte constatase că "în politică, prostia nu este un
handicap", iar Robert Louis Stevenson - că "politica este
probabil singura profesie pentru care se crede că nu este
necesară nicio pregătire". 

Am costatat că, peste tot şi dintotdeauna, despre politică
şi politicieni nu prea s-au spus cuvinte măgulitoare, dim-
potrivă. Cu atât mai mult această constatare este valabilă
pentru România, fiindcă aici politicienii de doctrină sunt
“flori rare” (a se vedea traseismul politic), pe lângă faptul
că cei mai mulţi dintre ei au un nivel profesional şi cultural
de o precaritate înfiorătoare. Iar o parte dintre aceştia ajung

să ne conducă, aleşi fiind, fireşte de cei care le
seamănă (“Ne place, e de-al nostru!” – ţipau
băsiştii când îşi alegeau sau când îşi salvau de la
destituire “idolul”, mulţi dintre ei, chiar şi după
ce nu mai este preşedinte şi când s-au aflat
lucruri incredibile despre “marinarul beat”, tot îi
mai iau apăratea). De aceea este un adevăr
incontestabil că “fiecare popor îşi are conducă-
torii pe care şi-i merită!” (Karl Marx). 

La întrebarea de ce a intrat în politică, orice
politician român va începe să-ţi debiteze o lungă
peroraţie din care rezultă că el s-a apucat de
politică din patriotism, pentru că el vrea binele
ţării, binele oamenilor, iar pentru asta el este
gata să facă orice sacrificiu! De fapt, el minte cu
neruşinare! Adevărul este cu totul altul: orice
politician, în special cel roman, s-a apucat de
politică din interes, un interes exclusiv personal.
Ambrose Bierce spune în “Dicţionarul diavolu-
lui” (1911): “Politica este o încăierere între
interese, mascată ca o competiţie între principii,
conducerea treburilor publice în interes person-
al”. Ei, tocmai aici voiam să vă aduc, legat de
subiectul prezentului eseu, şi anume la gândul
ascuns, făţărnicia, ipocrizia omului în general şi
a politicianului român în special! 

Nu există om mai făţarnic şi mai ipocrit în
ţara noastră decât politicianul! Politicianul
român este o specie umană degenerată care a
înlocuit fapta cu vorba. Octavian Goga spunea
într-un articol politic: “Nu cunosc o mai mare
greşeală pentru soarta unui neam, decât
înlocuirea faptei cu vorbe. Vorbe şi iarăşi
vorbe…, iată patima neamului meu!”. Grav este
faptul că orice român, fiind el “expert” în cel
puţin două domenii – sport şi politică, a ajuns să
ia drept model de realizare în viaţă două care-
gorii de indivizi: politicienii şi vedetele TV, semianalfabete
şi puţin îmbrăcate (dacă stau să mă gândesc bine, şi mulţi
politiceni sunt la fel: semianalfabeţi – uitaţi-vă numai cum
vorbesc unii dintre ei, şi puţin îmbrăcaţi… intelectual şi
profesional). Iată cum, spusele lui Octavian Goga (cele de
mai sus, dar şi altele) s-au adeverit deja! 

Şi s-a mai adeverit şi ce am spus eu prin 1987. Eram
şeful Colectivului “Cercetare PVC şi Copolimeri”, din
cadrul Centrului de Cercetări Râmnicu Vâlcea, şi tocmai
aflasem de la Radio “Europa liberă” că la Braşov, munci-

torii se revoltaseră împotriva regimului ceauşist. Revoltat la
rândul meu, am început să afişez pe un perete al
biroului meu de la Secţia “PVC I” a
Combinatului Chimic Râmnicu Vâlcea (bine-
cunoscutul “Oltchim”, cel de care s-a ales praful
“graţie”… conducerii “înţelepte” a unui…
“roib”, care s-a dovedit a fi o jignire pentru
roibii reali, cabalinele respective), diverse citate
celebre despre inteligenţă şi prostie, profesiona-
lism şi incompetenţă, politică şi politicieni.
Primul dintre ele a fost Principiul lui Peter,
despre care am amintit mai sus. Nu l-am repro-
dus exact, ci am înlocuit corolarul cu
“Dezastrul începe atunci când acest nivel este
atins venind la putere!” şi l-am semnat “Marian
Pătraşcu – parafrază la Principiul lui Peter”.
Bineînţeles că am avut (din nou) de-a face cu
securistul şef pe combinat, maiorul Victor
Popescu, fie-i ţărâna uşoară, căci puteam înfun-
da puşcăria de zeci de ori dacă nu ar fi fost el,
un tip inteligent, inginer electrotehnist la bază
şi pictor foarte apreciat, care, după fiecare
turnătorie la adresa mea, mă convoca la biroul
lui de la etajul VI al pavilionului central unde
mă “prelucra”… Nu, să nu vă gândiţi că mă
prelucra “miliţieneşte”, ci… “din gură”; unde
mai pui că aproape de fiecare dată mă servea cu
un Kent şi un coniac bun (a fost o singură
excepţie de la acest… “ritual” – atunci când am
vrut să demisionez din PCR fiindcă-mi
înfometa copiii, nu găseam lapte pentru ei).
Paradoxal, în aceste întâlniri ne spuneam unul
altuia lucruri pentru care, dacă s-ar fi ştiut, am
fi înfundat amândoi puşcăria, vorba lui Vasile
Ghica (“Surâsuri migdalate”, 1989): “Mulţi
dintre cei care-şi depăşesc epoca, o aşteaptă la
răcoare!”. Să nu credeţi că mă bucur că am avut
dreptate în legătură cu dezastrul produs de
politicienii care, ajunşi la putere, şi-au atins

nivelul lor de incompetenţă, iar asta fie numai şi pentru fap-
tul că “cei care prorocesc nenorociri rămân întotdeauna
oameni de nesuferit şi devin şi mai de nesuferit dacă spuse-
le lor se adeveresc!” (Robert de la Cizeranne). De altfel,
părerea cvasiunanim proastă despre politicieni a generat
chiar şi un anumit folclor, exemplul cel mai semnificativ
fiind următorul citat, al cărui autor este necunoscut:
“Politicienii sunt ca scutecele: şi ei necesită schimbarea
frecventă din exact aceleaşi motive!”.

(Continuare în numărul viitor)
Marian PĂTRAŞCU

GÂNDURI INSOMNIACE (IV)
ESEU ÎN FOILETON

Mult s-a Rugat la DUMNEZEU, stearpa Proorociţă Ana  
Ca Să-i dea un prunc să nască, lângă bărbatul ei, Elcana!  
Pe Samuel lui DUMNEZEU, spre Slujbă l-a afierosit  
Iar EL l-A pus să Judece, dar şi la Proorocit!  
Lui Eli Preotul cel Mare, de mic a fost încredinţat  
Ce l-a crescut în Legea Veche şi să Slujască, l-a-nvăţat!  
Samuel, în ascultare şi-n carte sârguincios  
Şi-a mulţumit mereu părinţii! iar Eli era, bucuros!  
Dar Eli era şi mâhnit, c-avea doi fii ce n-ascultau  
Preoţii Ofni şi Finea, ce doar la rele se dedau...  
Supărat peste măsură, Şi-A luat mâna DUMNEZEU  
De pe casa lui Eli, dar şi-a poporului iudeu...  
Urgii au început să vină: filistenii-au câştigat,  
Războiul cu israeliţii şi Chivotul le-au luat...  
Fiii lui Eli au pierit...iar Eli aflând de Chivot,  

Cu durere mare-n suflet, a rămas îndată mort...  
Iar la filisteni venit-au, necazuri multe şi nevoi  
Şi-au înţeles: Chivotul Sfânt, să-l aducă înapoi!  
30.000. de luptători, în lupte grele au pierit  
Şi 20 de ani robie, pentru popor ' israelit...  
În anii grei de robie, poporul lui Israel  
Vedea întoarcerea la DOMNUL, prin Proorocul Samuel!  
Ce după moartea lui Eli, a fost pus Judecător,  
Peste poporul ales şi Prooroc-Îndrumãtor!  
Din dragoste pentru popor, îl îndemna neâncetat  
Să se întoarcă la Credinţă, să moară faţă de păcat!  
Din nou război cu filistenii...dar întors la DUMNEZEU  
Biruitoru' de acuma-i, poporul ales, evreu!  
Şi-aşa fost-a toată vremea, cât Samuel a trăit  
Israel având pe DOMNUL, în toate a propăşit!  
A vrut să-mpartă Puterea, la bătrâneţe cu-ai săi fii  
Dar ei se-asemănau prea tare, cu oraslele lui Eli...  
Un Rege cum e la neamuri, au vrut bătrânii din popor  
Să fie ridicat din Iuda, spre a le fi Conducător!  
Samuel tărăgănă, apoi pe Saul l-a Uns Rege  
Ce la-nceput a fost cu DOMNUL, apoi în...fărădelege...  
Însufleţit de DUMNEZEU, de la turme l-a adus  
Pe firavul tânăr David şi Rege-n Israel l-a Uns!  

Iar Samuel Proorocul, făcând ce DOMNULUI Îi place,  
Cerul l-A avut în grijă şi s-a săvârşit în Pace!

SFÂNTUL PROOROC SAMUEL

PAULIAN
BUICESCU

Petre Cichirdan, Vechiul şi Noul Testament, Judecătorul Samulel,
pictură pe sticlă, 2002
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BISERICI DISPĂRUTE DE PE VALEA LOTRULUI

Arealul geografic, care în documente şi în limbajul coti-
dian este denumit ca Valea Lotrului, se referă la unul din

cei mai importanţi afluenţi ai Oltului şi anume râul Lotru. În
această frumoasă şi pitorească zonă, locuitorii au ridicat în decur-
sul timpului nenumărate biserici şi monumente istorice care
depun mărturie despre credinţa ortodoxă pe care n-au părăsit-o
niciodată. Aici, credinţa a constituit elementul de bază, care,
împreună cu conştiinţa naţională, au dat unitate în faţa vremii.

Aceste biserici şi monumente istorice presărate ca nişte neste-
mate de mare preţ pe Valea Lotrului, merită să fie cunoscute de
toţi acei ce iubesc frumosul. Aceste oaze de linişte şi popas
duhovnicesc au făcut obiectul unor cercetări ale unor erudiţi
învăţaţi sau preoţi, care ştergând colbul vremii, au dat la iveală tot
ceea ce era uitat, oferind în felul acesta posterităţii prilejul de a
cunoaşte viaţa religioasă a locuitorilor Lotrului legendar. În arta
şi arhitectura religioasă a bisericilor ridicate din lemn în această
zonă, se observă cel mai bine existenţa unei civilizaţii a lemnului
din cele mai vechi timpuri. Ceea ce aveau specific, aceste biserici,
e faptul că între pronaos şi naos se afla un perete plin. Ele erau
ridicate pe un loc mai înalt iar în jurul lor s-a înfiinţat cimitirul. 

Datorită faptului că au fost ridicate din lemn, acesta n-au
rezistat mult timp şi au fost supuse degradării din variate cauze. 

Cu binecuvântarea şi îndemnul celui dintâi episcop al
Argeşului, Iosif Socolescu 1793-1820, s-au ridicat în această
parte a eparhiei sale numeroase biserici. Loviştea a făcut parte din
punct de vedere admnistrativ, din judeţul Argeş, până în anul
1838, după  care, satele din partea dreaptă a Oltului au trecut de
judeţul Vâlcea, iar din 1968, o dată cu o nouă împărţire adminis-
trativă a teritoriului ţării şi satele din partea stângă a Oltului au
trecut de acest judet.

În urma războiului ruso-austro-turc, multe biserici din zonă au
fost distruse. Turcii au ajuns, în anii 1788-1789, pe Valea Lotrului
până în Mălaia, iar în urma luptelor au luat robi. Iosif Socolescu
cunoştea bine situaţia bisericilor din această zonă aşa încât ajuns
episcop, ajută la construirea de biserici în locul celor distruse.
Satele de moşneni din Lovişte erau sărace, dar prin contribuţia
personală a episcopului, “s-a reuşit ca, pe parcursul păstoririi sale
de aproape 27 ani, să se ridice, în Lovişte, un număr de 14 biserici
noi, o mănăstire şi un schit, în afara reparaţiilor de la celelalte
biserici şi de la mănăstirea Cornet. Cinci din aceste biserici au
fost construite din lemn.”1

Bisericile de lemn, de pe Valea Lotrului: Brezoi, Sălişte,
Mălaia şi Voineasa, au rămas mărturii ale unei civilizaţii înflori-
toare a lemnului pe meleagurile oltene. Ele exprimă dorinţa per-
petuării valorilor proprii, ca o reacţie la influenţele occidentale.
Astfel, la ridicarea unei biserici de sat, contribuiau toţi locuitorii,
fiecare după  putere, încât ea era considerată ctitorie moşne-
nească. Bisericile dipărute de pe Valea Lotrului sunt : Brezoi,
Sălişte, Voineasa şi Coasta Benghii.

Biserica veche din Brezoi
Înainte de construcţia bisericii din 1789, făcută prin grija celui

dintâi episcop al Argeşului Iosif Socolescu, care era de fel din
Mălaia a existat o altă biserică, mult mai mică, « jos în scobitura
dealului – unde se află astăzi monumentul eroilor-« în jurul căreia
se afla un cimitir. Nu se cunoaşte anul ridicării acestui sfânt locaş
din lemn şi nici cine a fost ctitorul lui. Faptul că a existat o altă
biserică o arată menţionarea preoţilor slujitori în documente, încă
din anul 1631.2

Între punctul Valea lui Stan şi Păscoaia, pe Valea Lotrului, în
urmă cu peste 200 de ani, au existat două aşezări, Luncani şi
Prisăceani, care din cauza inundaţilor au dispărut. Documentele
vremii consemnează nume de persoane, monahi în secolele al
XVII- lea şi al XVIII –lea din aceste sate. Unele dintre aceste per-
soane sunt amintite în zapise care aveau o anumită legătură cu
Sfânta Mănăstire Cozia. Putem crede că aveau şi un loc de rugă-
ciune, bine stabilit, de dimensiuni reduse, construit din lemn care
a dispărut, din diferite motive. Aici, ca dealtfel şi în alte locuri,
preoţii locului sau monahii de la Sfânta Mănăstire Cozia slujeau
Lui Dumnezeu şi oamneilor.

Biserica veche din Sălişte
Biserica veche din Sălişte a fost ridicată de “Prea Sfinţia Sa

Părintele Iosif Argeşiu, la 1800 iunie 19”3 şi a fost demolată în
1884, când s-a ridicat actuala biserică. Înaintea acestei biserici nu
a mai fost alta “nicicând” În 1800 erau menţionate în inventarul

bisericii, vase de cositor, “două perechi de odăjdii şi o cădelniţă
de alamă”,4 dăruite de Iosif. Pe câteva cărţi de slujbă, donate de
Vladica Iosif, se află cuprinsul următoarelor însemnări: “acest
Minei Antologhion s-au dat sfintei biserici de la Sălişte după  apa
Lotrului pentru ca să se pomenească aceste cinci nume; Cosma
arhiereu, Grigore arhiereu, Teodora monahia, Stoica, la leat 1798,
când s-au făcut Biserica din nou pentru că până acum nu a mai
fost nici un fel.”

Pe un “Molitfelnic”, Bucureşti, 1794, scrie: ”Acest
Molitfelnic l-am dat eu smeritul Iosif episcop de Argeş, sfintei
Biserici de la Sălişte, după apa Lotrului sub Argeş, când s-au ter-
minat Biserica aceasta, nefiind mai înainte Biserică în acest sat
nicicând, 1798 şi am iscălit să se ştie; Iosif” (pecete).

Pe un “Apostol”, tipărit la 1794, consemnează: ”Acest Sfânt
Apostol, s-au dat sfintei biserici de la Sălişte ce este pe apa
Lotrului, sub Argeş de smeritul Episcop al Argeşului Kiriu Kir
Iosif, cu a căruia îndemn s-au făcut şi biserica aceasta nefiind mai
înainte nici decum, leat 1798 sept.27”. Pomelnicul bisericii atestă
faptul că toate cărţile de slujbă au fost donate de vrednicul epis-
cop: “Ctitorii bisericii celei vechi. Pomeneşte Doamne pentru ier-
tarea păcatelor, episcop Iosif, toate cărţile de cult, cu rudele lui:
Teodosie arhimandritul, Marin, Constantin, Sofronie arhimandri-
tul cu tot neamul lor. Preoţi decedaţi care au slujit în biserica
veche; Petrache. Donatorii pământului bisericii. Preoţii care au
slujit în biserica cea nouă; Florea, Stana, Ioana, Dumitru (Ganea),
Stanciu, Voinea, Florea ca să pomenească în veci cu tot neamul
lor. 1801.”5

Sunt amintiţi câţiva preoţi care au slujit la biserica din Sălişte
în secolul al XlX lea, dintre care amintim mai întâi numele preo-
tesei Constantina « din Sălişte » care vinde fiicei sale « Opriţa şi
ginerelui său Ion un loc lângă casa ce le-a dat-o de zestre, vecin
cu Rovina şi Lotru cu 30 lei; Scrie dascălul Gheorghe din Sălişte.
25 oct. 1841 ».6 Iată că la acea dată aflăm numele soţiei preotului
şi al dascălului care slujeau în biserică.

În 1846 slujea ca preot în Sălişte, Pr. Pătru, care este menţio-
nat în documentele vremii până în anul 1865.

Biserica din Coasta Benghii
Coasta Benghii este un loc situat la o altitudine de 1956 m., pe

culmea Munţilor Latoriţa, între Obârşia Latoriţei şi pârâul
Benghii. Ea se înfăţişează ca o şa largă, ce leagă vârfurile Bora
2055 m. şi Miru 1975 m.  

Acest toponim compus: coasta – apa - a benghii, adică a “dra-
cului”, pentru că lingviştii noştri presupun că benga, înseamnă
“diavol”, “drac”7, era folosit numai în înjurături. De fapt, expli-
caţia ar fi, ca aceasta – coasta - era greu de urcat sau de trecut şi
aveau loc adesea accidente.8 În expresiile localnicilor şi a celor
din împrejurimi se poate auzi şi astăzi forme: “Du-te la
benga”(diavol), sau “lua-te-ar benga”. Documentele geografice
atestă existenţa unei biserici în punctul Coasta Benghii şi anume
harta austriacă din anul 1791.  

Această lucrare, realizată sub conducerea colonelului Specht,
menţionează pe harta întocmită de el o biserică şi şase
case denumite “Monastir”, în locul numit : Koasta
Bengy. Desigur termenul de “Monastir”, nu trebuie să-
l luăm în înţelesul de mănăstire, aşezământ monahal.
Iar cele şase case nu trebuie să le identificam cu şase
chilii, locuinţele monahilor, ci mai degrabă cu şase
stâni. Este ceea ce vor confirma cercetările făcute mai
târziu şi anume: “la sfârşitul secolului al XIX - lea , se
înregistra însă existenţa unei vechi biserici pe muntele
Coasta Bengăi”. În anul 1912, erau aici mai multe stâni
la un loc, pentru care se făcuse o biserică de lemn.
Despre această biserică s-a cules o frumoasă tradiţie
pitorească. Până în a doua jumătate a secolului al XIX
- lea se cununau acolo păstorii şi băciţele “care se luau
din nedee”9.

Situaţia găsită în anul 1912 confirma faptul că timp
de peste un secol şi ceva, a existat aici o biserică. Ea
s-a distrus în timp, pentru că a fost construită din lemn.
Intemperiile vremii, ploaia, zăpada şi umiditatea i-au
scurtat existenţa. Păstorii i-au păstrat amintirea locului
până astăzi, încât mulţi locuitori din Voineasa, Ciunget
şi Mălaia cunosc terenul unde a fost cândva biserica.

Ion Conea confirmă şi el în 1943, cele menţionate de harta
austriacă din 1791, în legatură cu exisţenta acestei biserici în
plină inimă a munţilor spunând: ”în ea - îţi vor spune şi astăzi
bătrânii din satele de pe Lotru, de sub munţii Olteniei, cei din

satele marginene ale Sibiului - în ea se cununau, până mai acum
câteva zeci de ani, păstorii şi băciţele care se luau din nedeie…
pentru că până deunezi nedeile umpleau munţii mai de seamă din
această regiune, începând cu Sânzâienile (24 iunie), data serbării
urcatului turmelor la munte şi sfârşind cu Sfânta Maria Mică, data
extremă a coborâtului din munţi. Câte nu mi-a povestit, despre
această fostă biserică din Coasta Benghii, bătrânul Ion Grigorescu
din Bengeşti, care a dus cu el în mormânt atâtea amintiri, atâtea
imagini din viaţa de munte, păstorească mai ales”.10.

În strânsă legătură cu cele afirmate  mai sus de către Ion
Conea, în satul Ciunget, mai este vie şi astăzi în memoria celor
mai vârstnici, o întâmplare petrecută într-o vară, “la târgul de pe
vârful Nedeiului - munte în apropierea satului s.n. - s-a infiripat o
dragoste puternică şi curată între un cioban mândru şi viteaz şi o
fată de boier, despre a cărei frumuseţe se dusese vestea până
departe”. Cu toată împotrivirea boierului, care nu voia ca fata lui
să se căsătorească cu un simplu cioban, aceasta s-a lăsat răpită de
alesul inimii ei. “Cei doi tineri dornici de fericire, au fugit cu gân-
dul de a se căsători. Dar boierul cel rău, a şi trimis pe urmele
fugarilor o ceată de flăcăi şi bărbaţi înarmaţi, care i-au atacat în
timp ce se îndreptau spre biserica din Coasta Benghi”11.

O altă mărturie care atestă existenţa acestei biserici este şi
harta colonelului Carol Begenau, care pe lângă reţeaua de dru-
muri pastorale, care străbăteau Loviştea, consemnează existenţa
de biserici în satele de pe Lotru: Brezoi, Mălaia şi Voineasa. Pe
lângă aceste menţiuni, lucrarea sa atestă existenţa bisericii din
Coasta Benghii care, desigur era folosită doar pe timpul verii pen-
tru botezuri şi cununii. Şi astăzi se mai vede prestolul (locul unde
a fost Sfânta Masă în Sfântul Altar) acestei biserici, identificându-
se, în acest fel, destul de uşor, zona unde ea a fost.

Bambu Gheorghe din Ciunget îmi mărturisea că la Coasta
Benghii ar fi existat un diavol “benga” şi că acesta este de fapt
numele dat de ţigani diavolului. În acest loc “necurat”, s-a ridicat
cu multă vreme o biserică, năruită de vreme, fapt ce este atestat
documentar.

S-a păstrat în conştiinţa locuitorilor din împrejurimi, că acolo
au avut loc şi minuni, pe care preotul le-ar fi făcut cu aproape 300
de ani în urmă, când după rugăciunile săvârşite, ar fi alungat dia-
volul dintr-un om, făcându-se sănătos, aşa după cum ne încredi-
nţează Epure Constantin, din Voineasa, în 197512.

Aici, în vârf de munte, s-a păstrat pe lângă obiceiuri şi tradiţii
strămoşeşti şi credinţa creştină. Aceste ţinuturi loviştene au fost
locuite neîntrerupt de pe timpul dacilor, despre care Annaeus
Florus, scriitor roman trăind pe timpul lui Octavian August, ne
descrie în Epitome că: “Daci montibus inhaerent…”(Dacii stau
aninaţi în munţi). 

Biserica veche din Voineasa
Mărturiile documentare nu atestă existenţa unui locaş de cult

în această comună decât la începutul secolului al XIX – lea, când
a fost ridicată aici prin stăruinţa primului episcop al Argeşului,
Iosif (1793 – 1820), biserica veche care astăzi nu mai există.

Potrivit însă unei tradiţii, se
pare că înainte de construirea
acestei biserici a mai existat o
altă biserică, în mijlocul cimiti-
rului. În sprijinul acestei tra-
diţii stă mărturia că pe bârna de
la intrarea în biserica veche,
mai precis pe tocul uşii de la
intrare, la partea superioară, se
afla înscrisă data de 1734, după
cum mi-a precizat părintele
Gheorghe Georgescu. Această
însemnare s-ar explica prin
faptul că bârna respectivă, pre-
cum şi altele, au fost luate de la
o biserică mai veche.

Tot în sprijinul ideii
enunţate sunt diferitele danii
primite înainte de construirea
bisericii la 1800, printre care o
Sfântă Evanghelie donată de
Episcopul Climent al

Râmnicului, care a păstorit între 29 iunie 1735 şi 8 mai 1749. 
O altă dovadă o constituie apoi şirul neîntrerupt de preoţi care

au slujit aici. Documentele vorbesc de prezenţa preoţilor care
cumpărau, vindeau, erau de faţă sau scriau diferite zapise, foi de

Pr. Nicolae MOGA
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zestre, diate etc. Din anul 1605 sunt consemnate fără întrerupere
nume de preoţi din Voineasa. Prezenţa preotului în mijlocul
comunităţii presupune  existenţa unui locaş de închinare, chiar şi
de dimensiuni mai mici.

Că înainte de construcţia bisericii celei vechi a mai existat o
biserică o dovedeşte şi harta întocmită de Friedrich Schwanz
Hambtman în anul 1723. Aceasta simbolizează un locaş de cult în
dreptul localităţii Voineasa. Opera geografică întocmită de
Schwanz în timpul stăpânirii austriece a Olteniei se bazează pe
faptul că acesta a cunoscut zona Văii Lotrului şi a munţilor încon-
jurători nu prin informaţii indirecte, ci a mers la faţa locului,
cunoscând îndeaproape ţinuturile descrise.13

În raportul înaintat către autorităţile austriece în 30 aprilie
1723 cu privire la terminarea şi descrierea hărţii din punct de
vedere geografic, social, politic şi economic, Schwanz precizează
că “nimic nu a fost însemnat ce nu a fost umblat şi după arta pre-
toriană cât se poate de exact măsurat şi după poziţia sa naturală şi
relaţie desemnat”.14

Deci harta lui Schwanz confirmă la acea vreme cu certitudine
existenţa unei biserici în Voineasa.

Tot în această hartă mai sunt menţionate biserici şi în locali-
tăţile Mălaia şi Brezoi, cu toate că documentele grăiesc de ridica-
rea sfintelor locaşuri pe Valea Lotrului cam din aceeaşi perioadă,
anume din timpul şi prin stăruinţa primului episcop de Argeş,
Iosif, originar din Mălaia.

Faptul că harta stolnicului Constantin Cantacuzino nu menţio-
nează la 1700, existenţa vreunei biserici pe Valea Lotrului în
Brezoi, Mălaia sau Voineasa poate înseamna ori că bisericile s-au
construit după aceea, ori că autorul nu s-a deplasat pe teren, sau
că acestea nu făceau obiectul cercetării, ceea ce a făcut să nu fie
consemnate.

Este lesne de înţeles că din momentul primelor închegări de
obşte sătească au existat locaşuri de cult pentru satisfacerea
nevoilor spirituale.

Vechimea bisericilor de lemn se confundă cu însăşi vechimea
satului românesc.15

În urma acestor consideraţii, biserica a fost construită în tim-
pul şi prin stăruinţa, aşa cum am amintit, a episcopului Iosif
(1793-1820).

Unele catagrafii din secolul trecut, ca de altfel şi unele anuare
bisericeşti editate de autorităţi ale vremii, sunt contradictorii cu
privire la anul zidirii bisericii.

Totuşi data sfinţirii bisericii celei vechi poate fi sigură – 5 sep-
tembrie 1800.16

Biserica a fost ridicată de “locuitorii enoriaşi” cu hramul
Sfânta Treime şi Sfântul Ierarh Nicolae. Construcţia era realizată
din lemn de răşinoase, Voineasa fiind amplasată într-o zonă
bogată în păduri de brad, cu temelia din piatră de râu, în formă
dreptunghiulară şi fără altar.17 Acesta a fost ataşat ulterior, proba-
bil în 1866, când biserica a fost tencuită în interior şi la exterior.

Pisania din 1866 precizează că “s-a prenoit cu tencuitu şi
zugrăveala”, deci a fost de la început tencuită.

Datele pisaniei de la 1800 nu sunt consemnate în nici un docu-
ment (catagrafie sau anuar). Explicaţia ar putea fi pusă pe seama
pierderii sau a degradării panoului de lemn pe care ar fi fost
consemnate hramul bisericii, ctitorii, data zidirii, de cine a fost
târnosită. O altă părere ar fi că pisania, ca în multe cazuri din
această perioadă, nici n-a existat. Acest fapt poate fi legat de
mediul specific moşnenesc. Biserica nu a fost ridicată de o sin-
gură persoană, ci prin munca întregului sat, căci materialul de
construcţie se afla din belşug în pădurile din apropiere, pe care
credincioşii le stăpâneau în devălmăşie.

Deci ctitorii bisericii sunt moşnenii voineşari.
Deasupra acoperişului, la intrare, se ridica o turlă care era

folosită drept clopotniţă, făcând corp comun cu biserica.
Clopotniţa a deţinut un rol important în elevaţia bisericii, fiind de
proporţii reduse. Ea a fost ridicată peste pronaos.

Ferestrele erau ca nişte goluri traforate, foarte mici.
La intrarea în biserică, sub streaşină, se afla o poliţă din lemn

pe care credincioşii îşi lăsau, înainte de a intra în interiorul
locaşului, pălăriile sau căciulile, iar  fumătorii – tabacherele cu
tutun, iasca şi amnarul.

Tot acest mic pridvor îi adăpostea pe cei care nu mai aveau loc
în interior, mai ales de Crăciun şi de Paşte.

Cuiele folosite au fost numai din lemn. Învelitoarea era
construită din şindrilă.

Bisericii, aşa de mică cum era, i s-a găsit un loc potrivit în pei-
sajul înconjurător, astfel încât rivaliza cu semeţia munţilor şi far-
mecul pădurii.

În 1866 i s-au făcut reparaţii capitale, constând din tencuieli
interioare şi exterioare. Cu această ocazie a fost şi zugrăvită. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea a circulat ideea că
tencuirea şi zugrăvirea bisericilor le-ar asigura acestora o exis-
tenţă mai îndelungată. În această perioadă sunt reparate multe cti-
torii şi ansambluri cu pictură mai veche.

Pisania care apare acum la intrarea în biserică avea următorul
cuprins: “Întru marele nume al Sfintei Treimi şi al lu(i) Sf. Ierarh
Nicolae s-a prenoit această Sf. Biserică cu tencuitu ca şi cu
zugrăveala după cum să vede de robii lui D-zeu: Marcu Tara,
Bucura soţia sa, Andrei Popescu, Stana Ion Mardale, Neaga Popa
Ion, Mitu Mardale, Oprea Andrei, Predan Nicolae Floran, Maria
Toma Zmaranda, Mihalache Romul Savu, Maria Toma
Paraschiva, Andrei Socolescu, Eremina, aflându-se Episcopul
Râmnicului D.D.Calinic, 1866 Aug.4. Costache zugrav. Dumitru
zugrav. Nicolae Lodosan.”

Pisania face câteva precizări importante, şi anume că biserica
a fost “prenoită” cu tencuiala şi zugrăveala, apoi că această
lucrare a fost susţinută nu de moşneni, ci de un număr redus de
credincioşi, probabil dintre cei cu o situaţie materială mai bună.

Pictura în ulei nu a avut o valoare artistică deosebită. Preotul
Georgescu îmi mărturisea că în interior au fost puţine chipuri de
sfinţi şi scene religioase.

Pe exteriorul bisericii, în partea dinspre sud, era pictată o
scenă care înfăţişa moartea cu coasa în mână, prezentată într-o
manieră destul de înfricoşătoare, care trezea anumite resenti-
mente credincioşilor, ţinându-le conştiinţa trează în faţa ispitelor
vieţii.

Legat de imaginea thantosului, Andrei Paleologu spune că în
acest timp, pretutindeni în “zonele premontane ale Ţării
Româneşti, pe faţadele a numeroase ctitorii, imaginea morţii în
chip de memento mori s-a instalat adesea, solitară”.18 Tabloul
înfăţişa un tânăr cu părul vâlvoi, cu trupul descărnat, purtând
coasă şi tolba doldora de scule. Aceasta este imaginea clasică, a
cărei carieră începe în occident din secolul al XIV-lea.

Iconografia thantosului implică multe aspecte de pedagogie a
vieţii şi a morţii. Fiind înfăţişată cu coasa în mână, având rostul
de a cosi sufletele ce-i sunt destinate, ea apare nu atât pentru a în-
spăimânta, cât mai ales “cu scopul de a forţa conştientizarea pers-
pectivei ineluctabile a morţii”.

Fiind adesea ocolită de credincioşi, după cum îmi mărturiseau
mulţi enoriaşi, această imagine considerată urâtă şi înfiorătoare
trezea diferite resentimente. I s-au scos ochii, ca o batjocură faţă
de ea, măcar în lumea aceasta, învingând-o astfel în folosul vieţii.

După ce s-au terminat lucrările, biserica a fost resfinţită de
Sfântul Calinic, Episcopul Râmnicului şi Noului Severin, la data
de 4 august 1866.

Preot în acel timp era Ioan Handolescu.

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-
lea, biserica era prea mică pentru numărul credincioşilor care
veniseră la exploatarea pădurilor de brad: italieni austrieci etc.
Devenise “neîngrijită, neaerisită şi primitivă”, după cum constată
Episcopul Atanasie al Râmnicului, când o vizitează în august
1903, îndemnând la construirea unei noi biserici.19

Începând cu anul 1915, biserica veche a fost închisă cultului
pentru că a fost sfinţită noua biserică, în cea dintâi săvârşindu-se
numai slujba înmormântărilor.

În anii 1932 şi 1943 i s-a refăcut acoperişul, înlocuindu-se şin-
drila deteriorată.

În 1964 o comisie a D.S.P.A.C. a Regiunii Argeş a hotărâ că
biserica este în situaţia de a nu mai putea fi reparată.20

În 8 februarie 1971, Episcopia Râmnicului şi Argeşului, con-
statând starea în care se găsea, a propus “să se aprobe demolarea
bisericii vechi din cimitirul parohial, urmând ca Sf.Prestol să fie
protejat prin construirea unei troiţe mici şi acoperite, spaţiul ce se
va alibera după demolarea bisericii fiind folosit pentru înmor-
mântarea credincioşilor”.21

1 Petre Bardaşu, Ctitorii loviştene din vremea Episcopului Iosif
Argeşiu (1793-1820), în Păstorul Ortodox, Episcopia Argeşului,
Muscelului şi Teleormanului, Serie nouă, Anul l(1995), nr. 2, pag. 57.

2 Pr. Dr. Preoteasa Daniel, prof. Preoteasa Ana Maria,
Monografia Parohiei “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
Brezoi I, Editura Studis, Iaşi, 2012, pag. 5.

3 Pr. Nicolae Moga, Mălaia, repere monografice, Editura
Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2002, pag. 102.

4 Pr. I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din jud. Vâlcea,
Craiova, 1941, pag. 24.

5 Pr. Nicolae Moga, op.cit., pag. 103
6 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Vâlcea, Fond Prof. Gh.

Surdu, pachet CXL, f. 187.
7 Iorgu Iordan, Toponimie românească, Bucureşti, 1963, pag.

247.

8 Costea Marinoiu, Toponimia Ţării Loviştei, Editura Vestala,

Bucureşti, 2001, pag. 81.

9 Luis Roman, Localităţile şi populaţia Tării Româneşti în lumi-
na lucrării cartografice manuscrise din 1790-1791, în Revista
Arhivelor, Anul XLVll (1970), nr. l, pag. 66-67.

10 Ion Conea, Plaiuri carpatice, Editura Sport-Turism,Bucureşti,
1984, pag. 26

11 Nicolae Ciurea – Genuneni, Lovişte mirific plai, Râmncu
Vâlcea, 1971, pag. 27.

12 Constantin Mohanu, Fata munţilor, Editura Academiei,
Bucureşti, 2003, pag. 256 - 257

13 Ion Conea – “Ţara Loviştei”, Bucureşti, 1936, pag. 17.
14 Alex. D. Vasilescu – Friederich Schwanz Hambtman,
în Arhivele Olteniei, anul IV (1925), nr.18-19, pag. 209.

15 Pr. Ion Spiru – “Biserica şi satul românesc” în Biserica
Ortodoxă Română, anul XCVII (1979), nr. 3-4, pag. 521.

16 N. Stoicescu – Bibliografia localităţilor şi monumentelor feu-
dale din România, vol. 2, editată de Mitropolia Olteniei, 1970, pag.
718; Pr. I. Popescu-Cilieni – “Biserici, târguri şi sate din judeţul
Vâlcea”, Craiova, 1941, pag.26; L. Alessandrescu – “Dicţionar
geografic al judeţului Vâlcea”, Bucureşti, 1893, pag. 545.

17 Informaţie primită de la Pr. Gheorghe Georgescu.
18 Andrei Paleologu – “Pictura exterioară din Ţara

Românească”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, pag. 56.
19 Cuvântul Adevărului, anul II (1903), nr.12, pag. 91.
20 Arhiva Parohială Voineasa, 1971, dos. coresp. f. 18.
21 Arh. Pers., dos. XXXI, f. 252.

Nu mă întreba Doamne ce şi unde mă doare,
mai bine alungă-mi dintre icoane,
piatra-ndoielii ce-o port printre
râuri de sfinţi, de oameni drepţi,
vânduţi, daţi, dedicaţi meşteşugului 
din tipsia balanţei cu ambele talere
înclinate credinţei dintâi, că alta nu-i 
sau nu ştiu eu, 
vindecă-mi beteşugul 
de-l am dacă n-am găsit sipetul potrivit 
în care să-ncapă un cap dezvelit, 
un potcap, o mitră episcopală sau
de mitropolit, 
ia-mi doamne odată cu piatra 

trapa izvorului Mariţei
care mi-a-nchis libertatea de a mă ruga
înspre tine cu mâini împreunate curate, 
nu îngrădite de pacte dovedite cu acte, 
nu sub umbrarul domnitorului
din hambarul schimbătorului de sigilii, 
şi lasă-mi liberi şi vii, monahii, oamenii
să se poată ruga, învăţa, să ştie a-şi curăţa
drumul spre cer din orice ungher,
lasă-mi pagina tipărită cu sânge
să-ţi cânte cântările, imnurile 
în toate limbile pământului
ca-n ciripitul trilului 
din curata, înverzita 
grădină a  Maicii Domnului, 
fă să sune manuscrisele 
din trâmbiţa cu Didahiile, 
îndreptări, legi mănăstireşti

drumuri bătute cu nestemate ce ţin credinţa
drept far şi pavăză, 
oază cu izvoare curgătoare 
revărsate peste seceta
celor fără de suflete, 
arată „obrazele” celor vestiţi
dăruiţi Dumnului, 
cărţilor din Vechiul şi Noul Testament, 
din Sfânta Scriptură
în Biblie şi în Evanghelie
schimbă pe fiecare după chipul 
şi asemănarea cu Tine,
binecuvântează toţi oamenii, 
toţi tipografii 
de la Coresi înainte şi după,
astupă ţevile armelor,
umple gura săracilor, înfometaţilor,
fă loc de pat sărmanilor, pribegilor,

leagă horele statelor prin cântul pământului, 
iartă păcatele făcute,
zise sau gândite de râmniceni,
români de pretutindeni, geogieni
din Iviria bătând clopotele din Tbilisi
spre toate celelalte clopoţindu-le
prin trimişii tăi, 
fereşte de cel rău
toată suflarea pământului
binecuvântându-l, limpezindu-l,
curăţându-l!
Îndeamnă-i pe toţi, Doamne,
să se lipească 
de  biserica noastră 
păstrătoare de har,
aripă de măiastră,
isihastă!...

Te doare sufletul, Antime?
Rugăciune

Adina DUMITRESCU
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Memorial preot Dumitru Bălaşa-„Patriarhul de Drăgăşani”
Arhiepiscopia Râmnicului - 30 iulie 2015

S-au scurs, în clepsidra timpului, 11 ani de când marele
cercetător, scormonitor în trecutul nostru istoric şi dove-

ditor al originii neamului nostru, „poreclit” de cei mai apropiaţi
„Moşul din Carpaţi” şi înnobilat, pe drept, în timpul viţii, cu titlul
de „Patriarhul de Drăgăşani”, a plecat dintre noi să-l întâmpine pe
Domnul. Nici azi, după atâta timp de la dispariţie, prietenii şi cei
care l-au cunoscut, nu l-au uitat, dovadă fiind prezenţa în număr
mare pentru   a-l omagia, ocupând la refuz locurile din sala
„Episcop Iosif Gafton” din incinta Arhiepiscopiei Râmnicului.
Vorbitorii prin cuvântul lor de aducere aminte nu au uitat în a îl
portretiza aşa cum a fost în viaţa de zi cu zi. I-au descris compor-
tamentul  şi gestica, vocea de tunet, ieşită dintr-un trup nu prea
împlinit, chiar firav, puţin înconvoiat în ultimii ani ai vieţii, nu
contenea să îndemne: „Duceţi-vă şi spuneţi tuturor locuitorilor de
pe Terra, că Dacii nu au murit şi că împreună cu Domnul Iisus
Hristos, Zalmoxienii sunt nemuritori!”. Chipul său blând,
împodobit de barba-i stufoasă poleită în argint din care ieşeau în
evidenţă nişte ochi ageri, aţintiţi mai tot timpul spre înalturi, spre
bolta cerească, cea care urma a-i fi gazdă în veşnicie, cu creştetul
acoperit de o tichie, în culoarea purpurii, aşezată pe un „fuior”
dezlânat şi rebel în bătaia vântului… aşa l-au descris majoritatea
celor care au vorbit şi i-au fost apropiaţi.

Slujba de pomenire s-a ţinut în Catedrala Arhiepiscopală
„Sfântul Nicolae” de un sobor de preoţi, înveşmântaţi în straie
albe de sărbătoare, din care nu au lipsit: preotul cărturar Nicolae
Moga – prim consilier al Inaltpreasfinţitului Varsanufie - care nu
a putut fi prezent, şi preotul Ion Marinescu – scriitor, publicist,
editor, preşedintele Fundaţiei Culturale „Dokiana” din comuna
Suteşti, preşe-dintele subfilialei „Cultul Eroilor” Drăgăşani –
“copilul” de suflet şi elevul părintelui Bălaşa. 

Colocviul – “Preot Dumitru Bălaşa, model de slujire a bi-
sericii şi neamului”, a fost compus din două părţi: Partea I-a, cu
titlul, „Cercetătorul slavist al Olteniei” a fost mode-rată de preot
Nicolae State-Burluşi, iar cea de a-II-a parte, intitulată,
„Cercetătorul Daco-Românităţii” a fost coordonată de conf. univ.
dr. Ioan Şt. Lazăr.

Moderatorul evenimentului, mai întâi, a făcut cunoscute
numele invitaţilor veniţi din afara, citându-i pe: prof. univ. Dinică
Ciobotea, de la Universitatea din Craiova, prof. Zenovie Cârlugea
de la Târgu Jiu şi prof. Tomiţă Rădulescu de la Craiova, „cu toţii
ucenici şi copiii de suflet ai părintelui Bălaşa”. De la masa oficial-
ităţilor au mai făcut parte, şi a fost prezentat „trimisul
Inaltpreasfinţitului Varsanufie”, părintele consilier Nicolae Moga,
care a citit mesajul înaltului ierarh, Mihai Sporiş, liderul Grupului
de la Râmnic - România Grădina Maicii Domnului şi nu în ulti-
mul rând, prezent la aceeaşi masă, scriitorul Ioan Şt. Lazăr, care
a avut misia şi de moderator al părţii a-II-a a evenimentului
comemorativ. 

În sala plină la refuz au luat loc reprezentanţi ai unor organi-
zaţii culturale locale cum ar fi: Forumul Cultural al Râmnicului -
cei mai mulţi, fiind şi principalul organizator pe lângă
Arhiepiscopia Râmnicului, Societatea Culturală „Anton Pann”,
Asociaţia Seniorilor şi Grupul Umoriştilor Vâlceni, rude şi pri-
eteni apropiaţi ai părintelui Bălaşa, veniţi din afara Râmnicului
pentru cinstirea evenimentului. Aşi cita aici în mod cu totul spe-
cial nelipsita prezenţă a preotului Ion Marinescu, venit de la
Drăgăşani    împreună cu soţia – crescuţi şi educaţi în spiritul
dacist de părintele Bălaşa. A fost salutată prezenţa unei delegaţii
olandeze condusă de Vincent van Buuren, venită la invitaţia lui
Marian Pătraşcu pentru întărirea legăturilor de prietenie şi vi-
zitarea comorilor cultural-turistice aflate pe teritoriul judeţului
nostru.

Părintele moderator,  în cuvântul său de prezentare al marelui
dispărut comemorat, a punctat momente din viaţa acestuia şi nu a
uitat în a-l aminti pe „Dumitru Fratele” (Dumitru Panu-
Misăilescu, decedat în 4 iulie 2011) – unul dintre cei mai apropi-
aţi şi nedespărţiţi prieteni ai „Patriarhului…”, care, printre multe
altele, i-a mijlocit prin acţiunile lui binefăcătoare vizitarea unor
obiective dacice de mare interes pentru lărgirea orizontului în
cunoaştere şi întregirea operei sale. Diferenţa de vârstă dintre cei
doi mari dispăruţi a fost ca de la bunic la nepot, care nu a fost un
impediment în a se apropia, a se  uni în gânduri şi cunoaştere în
dezlânarea iţelor trecutului şi aflarea rădăcinilor noastre stră-
moşeşti.

Primului vorbitor care i s-a dat cuvântul a fost prof. univ.

Dinică Ciobotea, care  s-a confensat că, până la întâlnirea de aici,
de la Arhiepiscopia Râmnicului, a mai participat la două eveni-
mente dedicate marelui înaintaş, cea de la biserica Băleasa şi ulti-
ma la cea din Creţeni, unde  a vorbit despre părintele Bălaşa, ca
fiind „un cărturar deplin în toate acţiunile sale şi nu numai în cele
sociale şi culturale dar şi în scrieri”. A arătat că, părintele Dumitru
Bălaşa, „tot aşa de-a lungu-n trăire ca şi Arhiepiscopul Gherasim
Cristea, care a trecut prin cel mai cumplit secol, Secolul XX…
dar părintele  Dumitru Bălaşa are o caracteristică, a rămas un om
al evenimentului 1916-1919, adică cel care de când era copil i s-
a imprimat ideea de reîntregire a neamului şi toată viaţa n-a putut
să iese din acest sentiment care i-l crea România Mare, înfăptuită
prin jertfa a sute de mii de români. De aceea, toata viaţa, indifer-
ent pe unde era şi-n ce epocă era, sub ce regim comunist era, par-
ticiparea lui la o manifestare se termina cu recitarea poeziei
„Doina”, de Mihai Eminescu, şi mai ales ultimele versuri care
întotdeauna erau zguduitoare şi bineînţeles… poezia care, pe vre-
mea aceea,  făcea obiectul muncii securităţii.
Dar părintele Bălaşa ostentativ o recita pen-
tru că, nu înţelegea nimic din mişcarea asta
istorică şi din pierderea pe care o avuseseră
românii după cel de-al Doilea Război
Mondial. El era un luptător, în permanenţă,
pentru idealul cel mare.” Toate cele citate,
mai sus din ilustrul profesor, au fost doar o
introducere în tema ce urma a fi prezentată:
„Dumitru Bălaşa, cărturar şi istoric al
Olteniei. El a făcut parte din grupul de
iluştrii oameni de cultură, istorici - Şt.
Nicolaescu, I.C. Filiti, C.S. Nicolaescu-
Plopşor, C.S. Fortunescu,   care şi-au adus
contribuţia la realizarea celor mai aprofun-
date  cercetări privitoare la trecutul istoric al
Olteniei, lucrări care au văzut lumina tiparu-
lui în revistele culturale  „Arhivele Olteniei”
şi „Oltenia”, create de aceştia.  „Dintre cei
mai valoroşi, în perioada aceasta interbelică, când au existat cele
două reviste, a fost părintele Bălaşa. În paralel cu cercetările apro-
fundate ale documentelor vechi, cu valoare istorică, a publicat, în
cele două reviste, sute de articole, fiind unul dintre cei mai pro-
lifici în acest domeniu. „În 1938-1939 a făcut cea mai frumoasă
descoperire şi anume, la Mănăstirea Coşuna, care se mai numeşte
şi Bucovăţul Vechi, în margi-nea Craiovei de astăzi unde este
Seminarul Teologic, a descifrat pentru prima dată textul de sub
portretele ctitorilor. Acolo este pictată toată familia domnitorului
Alexandru al-II-lea Mircea. Biserica a fost pictată în 1574 şi este
o bijuterie. Această bijuterie a fost considerată, de Cezar Boliac,
cea mai frumoasă mănăstire din Ţara Românească. Acea
înfăţişare a ctitorilor, până la urmă, a intrat în istoriografia noastră
sub numele de „Cronica pictată de la Coşuna”. Dl. prof. Dinică
Ciobotea, care l-a cunoscut şi i-a studiat opera, de slavist, ne la-
ndemâna altora continuă în a-l elogia: „meritul cel mare i-a
revenit părintelui Bălaşa, cel care a descifrat această „Cronică
pictată de la Coşuna”. Tot părintele Dumitru Bălaşa, aşa cum îl
pre-zintă vorbitorul, a fost cel care, „a descifrat aproape toate
documentele care erau înmagazinate şi adunate la Craiova în
prima instituţie arhivistică creată la vremea aceea, 1931, că toate
celelalte sunt după 1950, în reşedinţele de judeţ ale Olteniei.
Deci, a făcut în aşa fel, numele lui stă la baza tuturor comunelor,
satelor, cătunelor din Oltenia. Este de domeniul sutelor asemenea
documente (…) Tot ce a fost în slavonă nu a lăsat să-i… să  treacă
pe lângă el şi le-a descifrat pe toate. ” O activitate greu de recon-
stituit s-au care poate fi pusă pe seama altui istoric din zona
Olteniei. Modelul istoric, al părintelui Bălaşa, care l-a ajutat cel
mai mult în cercetările sale, a fost înaintaşul său, Dionisie
Ecleziarhul, pe care la readus din colbul istoriei, cercetându-i şi
descifrându-i valoroasele cronici, publicându-le. „Dionisie
Ecleziarhul, este istoricul-cronicarul, cel mai mare cronicar al
Ţării Româneşti, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al IXX-lea şi cel care dă Cronica Ţării Româneşti de la
1814. (…) Eu îl socotesc ca unul dintre cei mai mari istorici de la
sfârşitul sec. al XVIII-lea … Deci, părintele Bălaşa este cel care
la redescoperit…”. Încheind valorosul său discurs, profesorul
Dinică Ciobotea, nu a uitat să completeze: „ca o comparaţie, între
istoricii olteni, eu îl aşez pe părintele Dumitru Bălaşa, ca istoric,
în linia lui Mihail Moxa – Dionisie Eclesiarhul ... „Pentru părin-
tele Dumitru Bălaşa, eu am rămas copilul lui drag”. 

Cu scuzele de rigoare, că ar fi trebuit săi se dea cuvântul cu
prioritate, fiind şi gazda evenimentului, aşa cum era cazul, pentru
prezentarea mesajului Inaltpreasfinţitului Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, părintele consilier, Nicolae Moga, a
motivat lipsa înaltului ierarh, fiind plecat din localitate chemat de
importante treburi bisericeşti. Părintele arhiepiscop, în mesajul
său, a binecuvântat organizarea acestui memorial şi a oglindit în
cuvinte elogioase activitatea pământeană a părintelui Dumitru
Bălaşa, atât ca slujitor al bisericii cât şi ca istoric şi cercetător
slavist: „Părintele Dumitru Bălaşa, preot jertfelnic şi patriot…  şi-
a sacrificat întreaga viaţă cercetării cu răbdare impresionantă a
etnogenezei poporului român şi a strămoşilor noştri daci. A acti-
vat în cadrul Asociaţiei Slaviştilor din România, a fost secretar al
Institutului de Istorie Naţională, Fil. Oltenia, a activat, de aseme-
nea, ca redactor la revistele Foi Literare, celula Oltenia  şi
Mitropolia Olteniei. Înainte de a fi cercetător, istoric şi folclorist,
părintele Dumitru Bălaşa a fost preot şi lucrul acesta a fost prio-

ritar în viaţa sfinţiei sale.” Întregul mesaj este un
exemplu de prezentare al unui mare patriot, care
pe lângă profesia sa de „preot misionar, ce tre-
buie urmat azi de orice preot de parohie”, a fost
şi foarte curajos.  „În timpul celui de al Doilea
Război Mondial, părintele Dumitru a cerut să fie
trimis pe front ca preot militar, săvârşind Sfânta
Liturghie pe câmpul de luptă, spovedind,
împărtăşind şi înmormântând ostaşi români
căzuţi pe frontul de luptă pentru apărarea nea-
mului românesc.” Părintele, ori de câte ori îl
întâlneai puteai citi pe chipul său bucuria de a
trăi, bucuria de viaţă – cea care i-a adus şi multă
suferinţă: „…dacă bucuria vieţii i-a fost biserica
şi neamul său, bucuria aceasta i-a adus şi multă
suferinţă, fiind închis de către regimul comunist
timp de 5 ani… la Jilava, Aiud şi Piteşti”.
Părintele Dumitru Bălaşa a fost, pentru lumea
laică şi mai ales preoţească, un model de tenaci-

tate, smerenie şi modestie, dacă ţinem cont că în timpul lungii
sale vieţi a ocupat şi i-au fost încredinţate diferite funcţii, pe lângă
cele religios-misionare, altele de aleasă cinstire, propunândui-se
chiar şi refuzând, şi pe acel de membru al Academiei Române,
propus în anul 1990.” A fost un exemplu  pentru preoţii din ziua
de azi, care: „ puţini sunt preoţii care mai ştiu să împletească atât
de echilibrat, cercetarea cu slujirea şi activitatea misionar-pas-
torală, aşa cum a făcut-o sfinţia sa. A publicat studii multe, arti-
cole şi numeroase cărţi… părintele Bălaşa este şi trebuie să fie azi
un model autentic de viaţă, de trăire în Cristos, pentru biserică şi
neamul său”. Înaltul ierarh şi-a încheiat mesajul său, binecuvân-
tând pe cei prezenţi şi pe toţi ce-i ce îi cinstesc memoria părintelui
Bălaşa, rugându-i  a-i urma exemplu în mărturisirea dreptei cre-
dinţe şi a adevărului.

În continuare, moderatorul evenimentului, părintele Nicolae
State-Burluşi, la invitat, să ia cuvântul, pe domnul Toma
Rădulescu, un apropiat al părintelui Bălaşa, fost director al
Muzeului de Istorie din Craiova – de asemeni  „un ucenic şi un
copil iubitor de istorie”…. Acesta a început cu o corecţie: „…
părintele Bălaşa nu a fost un om al compromisurilor… s-a dovedit
cu documente din arhivele securităţii, a fost propus de episcop şi
l-am întrebat, de ce n-a vrut să fie episcop după moartea soţiei
sale? mi-a răspuns: «nu am vrut să am nici-un compromis, n-am
vrut… nici în tinereţe!» şi a doua oară, după 1990, motivul real,
n-a vrut să fie membru al Academiei Române, spunând: «nu
vreau să stau alături cu toţi comuniştii!»…”. Vorbitorul a captat
sala cu discursul să legat de întâmplări petrecut cu şi despre părin-
tele dispărut în urmă cu 11 ani. Nici azi, după atâta timp, nu a uitat
să-şi aducă aminte de cele petrecute atunci când se afla în prejma
marelui prieten, care a fost, părintele Dumitru Bălaşa. „Aşi vrea
să facem o precizare”, a conti-nuat domnul Toma Rădulescu, „…
e mai bine să spunem adevărul istoric, numele lui nu este
Patriarhul de la Drăgăşani», ci … dat de Florin Constantiniu –
academician şi un om foarte credincios, care a fost sancţionat pe
linie de partid în timpul regimului comunist pentru credinţa sa şi
care a vrut să se facă călugăr (în urma acestui fapt), şi s-a sfătuit
cu părintele Dumitru Bălaşa, care i-a zis: «că eşti mai bun pentru
biserică dacă rămâi în cadrul Academiei Române şi lucrezi pentru
ea decât dacă eşti călugăr undeva într-o mănăstire…», el i-a dat
numele de, «Patriarh al istoriografiei române»”. Legat de acest

Gheorghe SPORIŞ 

(urmare în pag.11)
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Eu construiesc, tu construieşti, noi construim, dum-
nealor construiesc! Da, dar ce şi cum construim!?

Desigur o să-mi spună orice bun cetăţean al oraşului, care,
nu este nici arhitect, nici proiectant, nici inginer că tot ceea
ce se construieşte, se face după nişte planuri bine studiate
concepute de oameni înalt-calificaţi, şi bine intenţionaţi, şi
mai cu seamă, bine inspiraţi. Nu mă îndoiesc de toate aces-
tea, şi nu vreau să supăr pe nimeni dintre cei care fac efor-
turi pentru a înălţa ceva util pentru oraşul nostru. Vreau
doar să ajut şi eu cu ceva la buna inspiraţie, dacă nu va fi
„cu bănat”! Ea, inspiraţia, nu vrea să ţină cont de calificare,
de rang, de funcţie sau de alte atuuri. E foarte capricioasă
inspiraţia asta şi vine de multe ori, de acolo, de unde te
aştepţi mai puţin. De la câte un oarecare „nimeni” care stă
pe margine şi, „dotat” cu un ochi de excepţie, observă multe
aspecte mult mai bine şi mai realist decât tine care eşti în
centrul, în miezul problemelor, cum se mai spune. De pe
margine se vede şi ansamblul, dar şi unele detalii. Un astfel
de  „nimeni” care stă mereu pe margine sunt şi eu şi, din
toată istoria experienţelor personale, pot argumenta şi do-
cumenta oricui, că posed un asemenea „ochi” de excepţie,
care vede de multe ori dincolo de barierele fizice, de tipa-
rele impuse, de rutină şi bine verificate în practică. El, o-
chiul acesta versat şi experimentat sub imboldul pasiunii,
mi-a adus de multe ori inspiraţii uluitoare, de care ulterior
am rămas chiar eu uimit. Cu acest ochi m-am ajutat când
am conceput invenţii, poezii şi multe alte variante a tot ceea
ce avem în jur.

Cu acest ochi am privit de curând şantierul din centrul
oraşului nostru, unde am aflat că se va construi o modernă
parcare subterană. Mi-am zis în sinea mea, foarte bine! Un
oraş modern ca al nostru are nevoie de o asemenea utilă şi
necesară amenajare! Am privit groapa imensă unde vâlcenii
peste ani îşi vor parca maşinile. În acel moment însă, mi-a
venit în minte o idee mai veche, a unui articol pe care l-am
scris şi mi-a rămas în ciornă şi care se întitula „Oraşul de
sub oraş”! În acel articol avansam ideea îndrăzneaţă de a
construi sub oraşul nostru un alt oraş cu ieşire în centrul
Râmnicului. Un oraş care să găzduiască orice amenajare
utilă în afară de locuinţe, şi anume: depozite, magazine, săli
de spectacol, mici ateliere sau făbricuţe, etc.

Parcarea noastră din centru ar putea constitui locul ideal
pe unde s-ar putea intra şi ieşi în, şi din acest oraş subteran.
Cu o singură condiţie: dacă acum, când nu cred că e prea
târziu, în partea de nord - vest a acestei gropi, proiectanţii
ar lăsa două trei guri de intrare şi ieşire. Nişte guri destul de
înalte încât să poată intra şi ieşi (prin parcare) un camion.
Din aceste guri s-ar putea porni înspre dedesubturile dealu-
lui Capela (care ştim că este din tuf vulcanic). În acest tuf,
care e o rocă ideală în care se pot săpa tunele şi alte cavităţi
consolidate pentru spaţii utile se va putea înainta (cu tim-
pul) kilometri, pe sub deal. Centrul oraşului fiind mai jos
decât baza dealului Capela constitue în ansamblu o confi-
guraţie naturală ideală pentru a se putea prelungi
canalizarea în oraşul subteran, în pantă uşoară pentru scur-
gerea apelor reziduale. Nu ar fi (cred eu) aşa de târziu pen-
tru a intervenii  în proiect şi a se lăsa trei guri pentru a putea
apoi, oricând, să se înceapă tunelele care ar trebui să treacă

(la o adâncime suficientă) pe sub Calea lui Traian, pe sub
Palatul de Cultură, pe sub strada Carol, până sub baza
Dealului, iar de acolo în continuare... Prin parcare, ani de
zile de acum încolo, noaptea, când parcarea va fi mai mult
goală ar putea intra şi ieşi camioane care ar căra afară rocă
de tuf şi ar duce înăuntru materiale pentru consolidări şi
construcţii. Un alt mare avantaj al tunelelor ar fi acela că,
sub deal, vertical, s-ar putea fora nişte găuri: până la
suprafaţă (în vârful dealului) consolidate şi apoi continuate
cu nişte turnuri speciale pentru evacuarea aerului poluat, a
prafului şi a fumului din parcare. Ele ar putea constitui un
uriaş „aspirator” care ar funcţiona de la sine, fără consum
de energie, făcând în mod natural „tiraj de aer” întocmai ca
sobele de încălzit locuinţele. Acest imens aspirator ar putea
ajuta concomitent şi la purificarea aerului din oraşul supra-
teran, nu doar cel subteran. Dacă s-ar realiza aşa ceva la noi,
în oraş, am avea oraşul cu cel mai curat aer din ţară. Va
putea contraargumenta cineva că acest proiect, chiar dacă
este perfect viabil, reprezintă un obiectiv prea mare pentru
oraşul nostru. Da, aşa este ! Dar el poate fi realizat în ani
sau zeci de ani, numai dacă s-ar lăsa acum acele guri de
incepere a tunelurilor. Se poate lucra noaptea ani de zile de
acum încolo fără a deranja prea mult oraşul suprateran; cred
că s-ar mai putea face nişte guri de evacuare şi din strada
Ştirbei Vodă. Nu ştiu dacă mai este pe undeva, prin
România sau în lume, un oraş dotat cu o asemenea confi-
guraţie de relief care să poată permite o asemenea realizare. 

Ce părere aveţi stimaţi concitadini? Am reuşit să visez în
mod realist? Dacă da, pronunţaţi-vă! În asemenea cazuri
„tăcerea nu este de aur”!

Teofil PREDA

INVENTICA

Reluăm articolul din numărul trecut cu acest titlu pentru că
redactorul nostru de specialitate a omis tocmai numele şi

figura unuia dintre componenţii principali ai Formaţiei LOTUS,
formaţie celebră a anilor 70, care a activat la Râmnicu Vâlcea
impunând pe malul Oltului printre primele aplicaţii la Dunăre (pe
întreg cuprinsul ei) a muzicii rock, în speţă a stilului Beatles! 

Generaţia noastră, a anilor 70, îşi aduce cu mândrie aminte ce
a însemnat anul 1968, când pe Dealul Capela, în zona numită
„Geantă”, unde schiorii nu aveau curaj să-şi dea drumul, dar o
făceau săniuţele, s-a construit Motelul Capela, cu Restaurantul
grădină de vară unde chiar de la început a cântat până prin anii 80
Formaţia „Lotus”...Noi, elevii de la Liceul „Vasile Roaită” „con-
trafăcut” acum Colegiul „Mircea cel Bătrân”, aici ne trăiam orele

libere, chiulul-desigur-în cazul celor curajoşi...Încă exmatricu-
larea era înlocuită pentru fapte ca acestea cu scoaterea în careul
de dimineaţă din curtea liceului şi celebra „urecheală” publică,  în
faţa elevilor, făcută de directorul Negoiţă... Privind acum Dealul
Capela ne vine să plângem deşi din ce în ce mai mulţi oameni,
mai tineri sau mai bătrâni sunt văzuţi făcând mişcare, în plimbare,
până la „Boul de Piatră” (terminarea aleii principale la cota 207
m). Sperăm ca vâlcenii să nu permită năruirea acestui motel, par-
cul turistic-natural din jurul său, şi, un gospodar vrednic să îl ia şi
să-i gestioneze modernizarea. Aşa ar face statul-comunitatea cu
asemenea construcţii dacă  am fi, spre exemplu, teritoriu al
Germaniei: ar păstra construcţia de epocă şi ar ultra moderniza
interiorul...Succes edilule cu acest nou proiect chiar dacă este

proprietate particulară...Tu eşti stăpânul absolut al oraşului, şi, nu
uita, nici de Turnul de Apă al fostului ICPIL, nici de Calea Ferată
Râmnic-Vâlcele, nici de centrul vechi al Râmnicului de altădată,
nici de Bulevardul Tudor Vladimirescu intersectat cu strada
Carol, sugrumat acum din cauza scuarului construit în stradă pen-
tru ca să permită “cândva”instalarea Tribunei de defilare la 23
August, coralele omagiale ale prietenilor Goange şi Ţărnea! 

1963 (Prima formulă)

Chitară: Lolo Micu, Nell Ciorăscu,
Marian Eftimie (Rilă)
Bas: Ion Băescu (Luţe)
Baterie: Lucian Băescu (Sian)

1964 (Aceeaşi formulă doar că fraţii
Băescu schimbă locurile)

Bas: Lucian Băescu (Sian)
Baterie: Ion Băescu (Luţe)

1970 
Chitară: Lolo Micu, Marian Eftimie

Bas: Lucian Băescu
Baterie: Nell Ciorăscu
Orgă: Gigi Stănculescu

Temporar au mai participat : Sorin
Tudoran-Bas, Daniel Medvedov-Bas

1978
Chitară: Nell Ciorăscu, Lolo Micu
Bas: Lucian Băescu
Baterie: Cristi Mateiaş
Orgă: Gigi Stănculescu

ISTORIC „LOTUS”

MOTELUL „CAPELA” FOST 
„ACAPULCO” A ÎMPLINIT 47 DE ANI
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CENACLUL „PETALE” ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA

După o lună de vacanţă (iulie a. c.), Cenaclul
„Petale” al Societăţii Naţionale Independente a

Persoanelor cu Handicap (SNIPH) Vâlcea, şi-a reluat activ-
itatea. Reamintim celor interesaţi că reuniunile cenaclului
au loc în ultima zi de miercuri a fiecărei luni, de la ora 17,
la sediul SNIPH Vâlcea, din str. Primăverii 6A. La reuni-
unea din 26 august a. c. au participat: Dumitru Zamfira,
Ilorian Păunoiu, Nicolae State-Burluşi, Marinela Capşa,
Violeta Scrociob, Laura Vega, Nicu Cismaru, Cristian
Alexandrescu, Gheorghe Cărbunescu, Doina Barbu,
Cristian Truşcă, Luminiţa Topârceanu, Puiu Răducan,
Valentina Popescu, Monica Nadolu, Mariana  Mârzoiu,
Ioan Alexandru Bontea, Ionela Mihaela Kelemen, Maria
Kelemen, Adina Elena Motrescu, Adriana Iacob şi subsem-
natul. Scriitorul lunii a fost Panait Istrati. La începutul
reuniunii s-a spus rugăciunea „Tatăl nostru” iar părintele N.
State-Burluşi ne-a binecuvântat.

În prima parte a reuniunii s-a discutat despre scriitorul
lunii. Dumitru Zamfira a prezentat biografia lui Panait
Istrati, cu unele completări aduse de subsemnatul şi de
Ilorian Păunoiu. Apoi,  acesta din urmă prezentat critic şi
opera sa. Panait Istrati s-a născut la 10 august 1884, în
Brăila, şi a decedat la 16 aprilie 1935, la Bucureşti. A fost
fiul nelegitim al unei spălătorese, Joiţa Istrate, şi al unui
contrabandist grec. A absolvit şase ani de şcoală primară,
doi fiind nevoit să-i repete. Existenţa şi-a câştigat-o lucrând
ca ucenic al unui cârciumar, al unui brutar şi al unui vânză-
tor ambulant. A fost o perioadă şi cărbunar la bordul
navelor Serviciului Maritim Român. În tot acest timp a citit
cu aviditate tot ce-i cădea în mână. Viaţa l-a purtat prin
diferite oraşe: Bucureşti, Alexandria (Egipt), Cairo, Napoli,
Lausanne.       

Primele încercări literare datează din 1906. A făcut cu
preponderenţă publicistică în presa muncitorească, articolul
său de debut fiind intitulat „Hotel Regina”, publicat în
revista „România muncitoare”. În perioada 1910-1912 îşi
publică, în aceeaşi revistă, primele povestiri:
„Mântuitorul”, „Calul Lui Bălan”, „Familia noastră” şi „1
Mai”. Colaborează şi la ziarele vremii: „Adevărul”,
„Dimineaţa”, „Viaţa socială” etc. Tot în această perioadă se
apropie de cercurile socialiste.

Trăind în sărăcie, bolnav şi singur, în 1921, pe când era
la Nissa, a încercat să se sinucidă. A fost însă salvat, iar în
buzunarul hainei I s-a găsit o scrisoare netrimisă, adresată
lui Romain Rolland. Acesta este imediat anunţat şi se gră-
beşte să-i răspundă încurajându-l să-şi urmeze cariera de
scriitor. În 1923, i s-a publicat povestirea „Chira
Chiralina”, prefaţa fiind semnată chiar de către Romain
Rolland. Urmează romanele „Ciulinii Bărăganului” şi „Les
recits d’Adrien Zografi” („Povestirile lui Adrian Zografi)  

Nicolae Iorga nu l-a apreciat deloc pe Panait Istrati. Într-
un interviu luat de Ioan Massoff şi publicat în „Rampa” din
12 noiembrie 1924, marele istoric afirmă: Opera lui Panait
Istrati ne arată elocvent că avem de-a face cu un hamal din
portul Brăila. 

În 1927, Panait Istrati a vizitat Moscova şi Kievul. În

Rusia sovietică îl întâlneşte pe Nikos Kazantzakis, care
avea să-l menţioneze mai târziu în romanul său „Zorba
Grecul”. Voiajul său în Rusia a fost sursa de inspiraţie pen-
tru opera „Vers l’autre flamme – Confession pour vaincus”,
care s-a tradus în limba engeleză sub titlul „The Confession
of a Loser”, în care denunţă abuzurile regimului comunist
din Rusia sovietică. Există în aceast operă o remarcă a sa
care a devenit celebră: Văd ouăle sparte, dar unde este
omleta? Vers l’autre flame este de fapt o antologie care nu
cuprinde doar textul lui Panait Istrati, „Spovedania unui
învins”, ci şi scrieri ale altor scriitori, între care este şi
Victor Serge. Apariţia acestei antologii va provoca izolarea   

scriitorului, acesta fiind abandonat de prietenii săi de
ideologie socialistă. Mai mult, unii din prietenii săi comu-
nişti l-au considerat fascist.

În 1930 se reîntoarce definitiv în România. Publică în

1933 eseul „L’homme qui n’adhère à rien”, în care se
conturează atitudinea sa în privinţa independenţei. Mesajul
acestui eseu îi atrage vehemente contestări.

Se îmbolnăveşte de TBC şi este tratat în Franţa, la Nisa,
după care revine în Bucureşti. Izolat, singur şi bolnav,
moare în Sanatoriul Filaret, la 16 aprilie 1935. Monumentul
de la mormântul său a fost realizat de către Miliţa Petraşcu. 

Prozele şi romanele sale descriu lumea proletariatului,
pe care a avut ocazia să o cunoască de aproape, mirificele
ţinuturi ale Brăilei natale, Delta Dunării, un amestec de rase
şi religii şi diverse oraşe din Europa prin care a trecut de-a
lungul vieţii. Opera lui Panait Istrati, scrisă în limbile fran-
ceză şi română, a fost tradusă în peste 30 de limbi.

Dumitru Zamfira a prezentat apoi asistenţei un docu-
mentar fotografic realizat de el despre Brăila, oraşul în care
şi-a satisfăcut serviciul militar, în timpul căruia a început să
sculpteze şi apoi să picteze, participând chiar la o expoziţie
de grup cu o sculptură apreciată, dar care, ulterior, i-a fost
furată. Din păcate, tot la Brăila, în timpul serviciului mili-

tar, jucând fotbal s-a accidentat fracturându-şi coloana ver-
tebrală…

După prezentarea  documentarului actorul Cristian
Alexandrescu a citit prefaţa lui Romain Rolland la volumul
„Povestirile lui Adrian Zografi” şi cuvântul explicativ al
autorului la acelaşi volum. În continuare s-a discutat despre
opera lui Panait Istrati şi ecranizările după aceasta, la dis-
cuţii participând Dumitru Zamfira, Ilorian Păunoiu, Nicu
Cismaru, Nicolae State-Burluşi, Puiu Răducan, Cristian
Alexandrescu şi subsemnatul. 

În partea a doua a reuniunii, unii dintre participanţi au
citit din creaţiile proprii. Aceştia au fost: Ilorian Păunoiu
(poezie), Nicu Cismaru (poezie şi două scene din piesa de
teatru „Pielea de curcă” – o satiră tragicomică, scrisă alert,
cu talent dialogal), Violeta Scrociob (fragmente din proza
„Trei sute şaizeci de grade” – o povestire cu tentă analitic-
psihologică), Puiu Răducan (o proză scurtă, cu valenţele
unui poem în proză în care el îşi prezină existenţa metaforic
ca o cale în jurul locurilor natale), Laura Vega (poezie) şi
Ionela Mihaela Kelemen (fragmente dintr-un roman). Pe
lângă „criticul de serviciu” Ilorian Păunoiu, au mai avut
intervenţii pe marginea a ceea ce s-a citit: Dumitru Zamfira,
Nicu Cismaru, Puiu Răducan, Violeta Scrociob şi subsem-
natul. Ilorian Păunoiu a ţinut, de asemenea, să lămurească o
confuzie regretabilă care a făcut ca parodia la „Scrisoarea a
III-a” publicată în numărul din iunie a. c. al revistei
„Cultura vâlceană” să-i fie atribuită, ea fiind doar culeasă
de pe internet, fără autor, şi transmisă redacţiei, eroare pe
care, de altfel, şi-a asumat-o întrucât redacţia revistei şi noi
toţi înţelesesem că el este autorul ei. S-a mai făcut obser-
vaţia că, la 16 ani, câţi are tânăra Ionela Maria Kelemen, nu
poţi debuta cu succes în literatură direct cu un roman, deşi
ceea ce a citit autoarea nu a fost deloc lipsit de calităţi lite-
rare. Ultimul cuvânt l-a avut Marinela Capşa, alegerea
momentului intervenţiei aparţinându-i, cu motivaţia că este
pentru prima dată prezentă la cenaclul nostru. Fiind o viaţă
întreagă profesor de limba şi literatura română, intervenţia
domniei sale a fost profesionistă şi la obiect. Trecem peste
remarcile laudative pe care dânsa le-a făcut la adresa cena-
clului nostru şi pentru care îi mulţumim, şi reţinem corecţi-
ile de exprimare pe care le-a sugerat unor autori şi o obser-
vaţie/propunere privind modul de desfăşurare al activităţii
cenaclului, în sensul unei mai restrânse şi mai riguroase
selecţii a ceea ce se citeşte, ştiut fiind că ceea ce este prea
mult… plictiseşte, lungind inutil durata oricărei mani-
festări. 

În ultima parte, cea de socializare, au cântat Gheorghe
Cărbunescu şi Ilorian Păunoiu şi au avut loc discuţii libere
între participanţi. Încă o dată sediul SNIPH s-a dovedit a fi
un loc primitor, propice desfăşurării oricărei manifestări
culturale şi unde cei dornici de cultură sunt aşteptaţi cu
drag. Anunţăm pe această cale că scriitorul lunii septembrie
va fi Ion Agârbiceanu.       

M. PĂTRAŞCU

eveniment, preotul Ion Marinescu a intervenit: „academicianul i-
a sărutat mâna… eu am fost acolo, de faţă!”. A continuat cu
elogii, spunând că: „părintele a lucrat şi ca tipograf, tipărindu-şi
singur propriile lucrări…”.

Domnul Ion Soare, vicepreşedintele Forumului Cultural al
Râmnicului şi specialist în slavistică, a arătat, în cuvântul domniei
sale, că părintele Dumitru Bălaşa a fost „cel mai bun slavist din
judeţ şi unul dintre cei mai buni slavişti din ţară”. La cunoscut
îndeaproape cu ocazia deselor vizite ale părintelui la Arhive
„acolo unde eu am lucrat şi am purtat lungii discuţii, cu părintele,
legate de documente în slavonă arhivate la noi… Mi-am putut să-
mi termin doctoratul anume în slavistică şi să… (pot), imediat
după aceea să citesc «Cronica murală de la Bucovăţ», dăruită în
extras chiar de părintele Bălaşa… n-am găsit nici cea mai mică…
(greşeală), era un slavist cu adevărat, model din punctul acesta de

vedere…din punct de vedere practic, cel puţin, nu mă pot com-
para cu dumnealui, poate la teorie…”

Moderatorul, face cunoscut că, „în sală se află nepoata părin-
telui Bălaşa, de la Constanţa, „poeta şi scriitoarea Paula Cozianu,
fica Călimăneştiului”. S-a încheiat prima parte şi cea de a doua
parte „Cercetătorul daco-românităţii”, i-a fost încredinţată să o
modereze domnului Prof. Ioan Şt. Lazăr.

Primul, care i s-a dat cuvântul, a fost domnul general Ilie
Gorjan, care a arătat că, „providenţa a făcut să-l cunosc pe părin-
tele Bălaşa, în urmă cu 20 de ani, la 3 aprilie 1995, la o Unitate
de Jandarmi de la Drăgăşani, unde asiguram «jurământul militar»
din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei unde eram
şeful Secţiei învăţământ, şi bărbaţii care au făcut armata cunosc
foarte bine că, o ceremonie militară se desfăşoară după un tipic al
el ei şi nu ai voie să modifici protocolul respectiv. În timpul ce-

remoniei m-am trezit la tribună cu «un bătrân, atât de simplu/
după vorbă,după port” – ca să-l citez pe Eminescu, care mi-a
cerut să ia cuvântul…” Domnul general, a povestit în continuare
despre ineditul eveniment care la marcat  foarte mult. Aşa ceva nu
se poate uita uşor! Au rămas prieteni pentru totdeauna.

Mihai Sporiş, liderul Grupului de la Râmnic – România,
Grădina Maicii Domnului, la descris, pe părintele Dumitru
Bălaşa, care la cunoscut foarte în de aproape, ca fiind, „un mili-
tant care nu a acceptat compromisuri” - cu referire directă la
activitatea de cercetător a celui omagiat şi la crezul său, care a
deranjat de cele mai multe ori oamenii politici ai vremii, a arătat
în cuvântul său, în legătură cu trecutul nostru istoric ca: „…para-
doxal, trecând două milenii încă nu reuşim s-o descifrăm!? Cred
că lucrul acesta la pus pe militantul Dumitru Bălaşa la treabă. La
pus înspre partea a doua a vieţii şi poate că din motivul ăsta este
remarcat şi acceptat, chiar cu rezerve, slavistul. 

... va urma numărul viitor

(continuare din pag.9) MEMORIAL PREOT DUMITRU BĂLAŞA...
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CUVIOŞI, DIN SIHĂSTRIILE OLTULUI 
(Secolul XVII)

Monahii cuvioşi au dorit întotdeauna o viaţă liniştită,
unde să slujească lui Dumnezeu, căutând locuri cât

mai corespunzătoare pentru îndeplinirea acestei dorinţe.
Un loc privilegiat a fost pe Valea Oltului, numit „de după

Turn”. Denumirea vine de la un turn masiv, ridicat pe stânca
numită „Piscul lui Teofil”, construit în secolul al II-lea de
legiunile romane din Castrul Arutela ale cărui ruine se mai
văd în Poiana Bivolari. La început, i s-a zis „Schitul de după
Turn”, apoi „Schitul Turnu”, iar în cele din urmă
„Mănăstirea Turnu”, continuând o veche sihăstrie monahală
apărută prin secolul al XIV-lea, deci anterioară ctitoriei de la
Cozia a lui Mircea cel Bătrân. 

Sihăstria monahală de la Turnu apare documentar la
începutul secolului al XVII-lea; două acte, redactate în anii
1601 şi 1602 la Mănăstirea Cozia, îl menţionează ca autor pe
monahul „Gavriil Lotreanu de la Schit”, adică Turnu. După
tradiţie, atunci s-au retras de la Cozia şase călugări iubitori
de viaţă pustnicească, stabilindu-se în peşterile din împre-
jurimi; una dintre ele este sus, în „Poiana Teofilul”, lângă
locul pe care se ridicase şi dăinuise cândva turnul de piatră
menţionat mai înainte; de proporţii reduse, orientată spre
miazăzi şi cu vedere deschisă spre Mănăstirea Cozia, de
unde se auzea toaca şi sunetul clopotului pentru slujbele de
zi şi de noapte. E posibil ca toponimul „Teofilul”, dat
poienii, să derive de la unul dintre pustnicii care a locuit în
peştera respectivă. O altă peşteră naturală se află mai jos, în
malul Oltului, lângă „Masa lui Traian”, cu vederea spre apă
şi şosea. Aşezarea ei în loc zgomotos şi umed ne determină
să credem că n-a fost folosită de sihaştri decât numai tempo-
rar. Unii pustnici şi-au construit şi bordeie, cum a procedat
ieromonahul pe locul actualei Mănăstiri Stânişoara. Alţii,
mai râvnitori, şi-au săpat chilii în stânca de gresie a
muntelui; două dintre ele, a cuvioşilor Daniil şi Misail, s-au
păstrat până astăzi, chiar în incinta Mănăstirii Turnu, fiind o
dovadă grăitoare despre marea şi înflăcărata dragoste pentru
viaţa pustnicească a celor ce s-au trudit să le sape. 

Pustnicii de aici n-au avut multă vreme biserică. Pentru
nevoile lor duhovniceşti ei coborau fie la Schitul Cozia
Veche, fie mai jos la Mănăstirea Cozia. Prin secolul al XVI-
lea, înmulţindu-se numărul lor, sihaştrii au înălţat sub poala
muntelui, o mică biserică de lemn, cu hramul „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului”. Aceasta este prima închegare a
Sihăstriei Turnu; în biserică, oficiau Sfânta Liturghie şi se
împărtăşeau cu Sfintele Taine, respectând astfel rânduiala
monahală. Din aceste modeste aşezări sihăstreşti a răsărit
mai tîrziu Mănăstirea Turnu.

Această sihăstrie a cunoscut, timp de trei secole, o înaltă
nevoinţă isihastă, fiind locuită de călugări aleşi şi schimo-
nahi foarte iubitori de osteneală. Toţi practicau rugăciunea
lui Iisus în desăvârşită linişte, în tăcere şi ascultare. Unii din-
tre ei ştiau psaltirea pe de rost şi nu ieşeau toată viaţa din
mănăstire. Alţii se retrăgeau la pustie pe Muntele Cozia sau
pe ceilalţi munţi din jur: Teofilul, Călugărul, Turnu, Basarab
şi alţii, şi acolo se nevoiau singuri zeci de ani. Numai la mar-
ile, praznice coborau la biserică, se mărturiseau şi primeau
Prea Curatele Taine.

La 3 kilometri, mai sus de Turnu, adăpostită de jur împre-
jur de munţi stâncoşi, de păduri şi poieni, se afla într-o
deosebită frumuseţe naturală Sihăstria Stânişoara, numită
până în secolul al XVIII-lea „Sihăstria Nucet”, fiind una din
cele mai alese sihăstrii româneşti. Acest tainic cuib de
sihaştri era adăpostit în partea de nord de un munte înalt şi
pleşuv, numit Sălbaticul, loc de aspră nevoinţă a marilor
sihaştri. În peşterile şi stâncile acestui munte s-au rugat şi s-
au săvârşit mulţi cuvioşi cu viaţă sfântă, începând din sec-
olele XIV–XV.

Un vechi document adevereşte despre un duhovnic renu-
mit de la Mănăstirea Cozia, care a sihăstrit în secolul al
XVII-lea aproape de mica sihăstrie Nucet, unde exista „din
veac acea sihăstrie călugărească”. La acel duhovnic, veneau

toţi sihaştrii de pe munţi pentru sfat şi spovedanie.
Personalitatea şi sfinţenia vieţii sale au atras mulţi călugări la
nevoinţă isihastă pe Munţii Cozia şi Sălbaticul. Probabil el a
fost unul dintre marii egumeni care a înnoit Sihăstria Nucet
şi duhovnic de taină al cuvioşilor Neofit şi Meletie, din
grupul celor şase călugări cozieni, retraşi în pustie, devenind
printre cei mai desăvârşiţi sihaştri de pe Valea Oltului. Până
astăzi se păstrează „Peştera lui Neofit”, „Peştera lui Meletie”
şi „Izvorul lui Meletie”.

Între anii 1675–1747, din motive necunoscute, Sihăstria
Nucet a rămas aproape pustie, fiind locuită de puţini sihaştrii.
După 70 de ani, în 1747, biserica de lemn s-a risipit, fiind
refăcută de egumenul Nichifor, el însuşi sihastru vestit, ajutat
de câţiva credincioşi iubitori de Hristos. În anul 1788, în
urma războiului dintre turci, austrieci şi ruşi, călugării s-au
risipit din nou, iar  sihăstria Nucet a rămas pustie încă 19 ani.
În tradiţie, se spune că în ograda Sihăstriei Nucet, cât timp
era părăsită, exista în fiecare an o stână de oi, de aceea,
Muntele Nucet s-a numit şi „Stânişoara”.

În anul 1807, Sihăstria Nucet îşi reia pentru a treia oară
firul vieţii duhovniceşti, prin osârdia a doi sihaştri români
veniţi de la Muntele Athos: Sava Schimonahul şi ucenicul
său Teodosie. Aceşti cuvioşi, în urma unei descoperiri dum-
nezeieşti, reînnoiesc biserica din anul 1747, adună numeroşi
ucenici şi organizează sihăstria după rânduiala Muntelui
Athos. Din acest an, Sihăstria Nucet şi-a schimbat numele în
„Stânişoara”, cum este cunoscută până în zilele noastre.
Egumenul Sava a înnoit atât viaţa duhovnicească în obştea
sa, cât şi tradiţia de a nu intra femei în schit. Călugării se
adunau în fiecare noapte la biserică şi săvârşeau utrenia şi
Sfânta Liturghie, iar în sărbători primeau Sfânta
Împărtăşanie, când coborau la biserică şi călugării de pe
munte. 

Din această categorie de monahi aleşi ai lui Dumnezeu,
face parte şi grupul celor şase monahi din Mănăstirea Cozia,
fiind cunoscuţi următorii: Daniil, Misail, Neofit şi Meletie,
care cu binecuvântarea superiorului, au ieşit din viaţa de
obşte, alegându-şi ca loc de vieţuire o regiune retrasă de
peste râul Olt. 

Vom prezenta, potrivit documentelor existente, viaţa
celor patru cuvioşi sihaştri, care s-au nevoit în sihăstriile de
la Turnu şi Stânişoara:  

Cuviosul Daniil, sihastrul de la Turnu. Cuviosul Daniil
s-a nevoit mai întâi în obştea sfintei Mănăstiri Cozia, la
începutul secolului al XVII-lea. El era primul duhovnic al
Lavrei coziene şi al tuturor sihaştrilor de pe valea Oltului.
Dorind să urmeze sfinţilor de demult, s-a retras peste râul
Olt, sub Muntele Cozia; acolo săpându-şi o chilie în stâncă,
s-a închis în ea, unde s-a nevoit după voia lui Dumnezeu
peste 20 de ani, timp în care a reuşit să păstreze cu stricteţe
regulile monahale. Peştera se vede şi astăzi în curtea
Mănăstirii Turnu, fiind bine păstrată. Cuviosul Daniil
duhovnicul a răposat în chilia sa de piatră.

Cuviosul Misail, sihastrul de la Turnu. Cuviosul Misail
era ucenicul de chilie al duhovnicului Daniil şi împreună
lucrător al poruncilor lui Hristos, care s-a nevoit mai întâi în
Mănăstirea Cozia, la începutul secolului al XVII-lea. Dorind
să urmeze sfinţilor de demult, s-a retras peste Olt, sub
Muntele Cozia, împreună cu duhovnicul său Daniil şi săpâ-
ndu-şi alături o chilie, s-a închis în ea şi acolo s-a nevoit după
voia lui Dumnezeu peste 20 de ani. Peştera se vede şi astăzi
în curtea Mănăstirii Turnu, fiind bine păstrată. Pe la jumă-
tatea secolului al XVII-lea, adunându-se mai mulţi sihaştri în
jurul lor, ieroschimonahul Misail a ridicat o mică biserică de
lemn cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
întemeind „Sihăstria lui Daniil şi Misail”. 

Răposând Cuviosul Daniil duhovnicul, ucenicul său
Misail a devenit „nacealnic”, adică egumen şi părinte
duhovnicesc al smeriţilor sihaştri. După puţină vreme,
mutându-se şi egumenul Misail la cele veşnice, Varlaam,
mitropolitul Ţării Româneşti, a înălţat la Turnu o biserică de

piatră în anul 1676, aşezând sub temelie moaştele celor doi
cuvioşi. Deasupra sunt aşezate aceste inscripţii: „Daniil
duhovnicul” şi „Misail nacealnicul”.

Cuviosul Neofit, sihastrul  de la Stânişoara. Din grupul
celor şase călugări cozieni, care s-au retras în pustie, la
începutul secolului al XVII-lea, patru dintre ei s-au nevoit în
peşteri pe Muntele Stânişoara. Cel mai vestit dintre sihaştri
de la Stânişoara a fost schimonahul Neofit. Acest cuvios şi-a
săpat o chilie în partea de apus a Muntelui Sălbaticul şi acolo
s-a nevoit singur în aspre osteneli şi în neadormită rugăciune
timp de 30 de ani. Toată săptămâna postea şi se ruga în
peşteră, iar Duminica cobora jos la sihăstria lui Daniil şi
Misail de la Turnu, asculta Sfânta Liturghie şi se împărtăşea
cu Sfântul Trup şi Sânge al lui Hristos. Peştera unde s-a
nevoit cuviosul Neofit se vede şi astăzi, nu departe de
Stânişoara. Răbdând grele ispite de la diavolul, a dobândit
darul lacrimilor şi al vindecării suferinţelor omeneşti, apoi
şi-a dat sufletul în mâinile Domnului acolo în peşteră, neştiut
de nimeni. După mulţi ani de aspră petrecere, Cuviosul
Neofit a adormit în peştera sa, neştiut de nimeni. După mai
mulţi ani, osemintele sale au fost descoperite de un călugăr
care păştea vitele mănăstirii; luându-le, le-a adus la Cozia,
iar egumenul le-a îngropat alături de biserică. Noaptea însă,
arătându-se cuviosul în vis egumenului, i-a poruncit să-i
ducă oasele înapoi în peşteră. Aşa au ajuns osemintele
Cuviosului Neofit în peştera sa. Auzindu-se despre aceasta,
mulţi credincioşi veneau la peşteră şi primeau ajutor de la
Cuviosul, în necazurile lor. Cu timpul osemintele lui au fost
împărţite peste tot, încât astăzi se mai păstrează doar numele
şi peştera acestui mare sihastru român. 

Cuviosul Meletie, sihastrul de la Stânişoara. Cuviosul
Meletie era unul din cei şase sihaştri plecaţi din obştea
Mănăstirii Cozia. El şi-a făcut chilia în partea de sud a
Muntelui Sălbaticul, la 1 km de Mănăstirea Stânişoara, şi aici
s-a ostenit peste 40 de ani, slăvind neîncetat pe Dumnezeu şi
păzindu-şi mintea curată de cugete rele. Nevoinţa schimon-
ahului Meletie era aceeaşi ca şi a pustnicul Neofit: şase zile
se nevoia în peşteră, iar Duminica mergea la Cuviosul Daniil
duhovnicul de la Turnu şi primea Sfânta Împărtăşanie.  Se
spunea despre dânsul că zilnic îşi aducea apă cu ulciorul de
departe ca să se ostenească. La bătrâneţe, ne mai putând
coborî, s-a rugat lui Dumnezeu şi a izvorât un puternic izvor
de apă înaintea peşterii sale, care curge şi astăzi, fiind numit:
„izvorul lui Meletie”. Alungind la adâncii bătrâneţe, şi-a dat
sufletul cu pace mâinile Domnului şi a fost numărat în ceata
cuvioşilor părinţi, iar „osemintele lui nu se ştie unde stau
ascunse”. Arhimandritul Grigore Urâţescu scrie că:
„Osemintele sale au fost mai târziu împărţite de credincioşi,
iar peştera se păstrează până astăzi. Aici vin credincioşii şi
aprind candele şi luminări.

Cinstirea cuvioşilor. Frumuseţea locului şi liniştea
deosebită în care se afla adunată obştea din „Sihăstria lui
Daniil şi Misail” de la Turnu, au făcut ca Mitropolitul
Varlaam al Ţării Româneşti (1672–1679) să ridice acolo o
biserică din piatră în anul 1676, cu nevoinţa şi cu toată chel-
tuiala sa, în zilele lui Ioan Duca Voievod. Pentru că Daniil şi
Misail au avut o viaţă aleasă şi demnă de urmat, ucenicii
acestora au aşezat „moaştele“ celor doi cuvioşi sub Sfântul
Altar al bisericii. Locul în care se află ele a fost însemnat pe
o piatră din temelia Sfântului Altar, ce aminteşte de „Daniil
duhovnicul“ şi „Misail nacealnicul“, fiind cinstiţi ca sfinţi de
credincioşi. Protosinghelul Calist Barbu de la Schitul Trivale
din Piteşti, fost stareţ al Mănăstirii Turnu (1926–1938), îşi
amintea că: „În jurul ei au trăit mulţi sihaştri ale căror nume
s-au uitat cu vremea. Cei mai renumiţi au fost pustnicii
Daniil şi Misail, ale căror peşteri se văd şi astăzi în curtea
mănăstirii”. Ieromonahul Ioanichie Bălan scrie că: „În
tradiţia locului sunt cinstiţi ca sfinţi de către credincioşi”. De
asemenea, acelaşi Ieromonah Ioanichie mărturiseşte că:
„Osemintele Cuviosului Neofit le-am văzut şi eu  în peşteră.
Erau numai craniul şi oasele mai mari. Celelalte au fost luate

Veniamin MICLE
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IOAN BARBU: „REGIMENTUL ALB” LA 
BIBLIOTECA „A.E.BACONSKY” DIN CĂLIMĂNEŞTI
Călimăneşti 24 iulie 2015 la o zi după lansarea cărţilor

Feniei Driva şi Paulei Cozian a avut loc o nouă lansare
de carte, „Regimentul alb” de Ioan Barbu, în grafica artistului
plastic spaniol Joan Panisello Chevarria-ilustratorul cărţii,
lansare care a reuşit să adune un public numeros, serios,
pregătit să asiste la această nouă provocare a scriitorului vâl-
cean, om de presă de peste patruzeci şi cinci de ani la ziarul
Orizontul şi mai apoi la Curierul de Vâlcea (în care s-a trans-
format Orizontul). Cuvântul de deschidere l-a avut Georgeta
Tănăsoaica, directorul Bibliotecii, apoi au vorbit, prezentând
evenimentul, primarul Florinel Constantinescu („creând fru-
mos înseamnă că trăim frumos...mă bucur că sunt aici, că mă
număr printre prieteni-aşa m-a numit autorul pe cartea dăruită-
ne cunoaştem de mult, ne cunoaştem şi cu Panisello care este
nelipsit la fiecare tabără Vlaicu Ionescu,...), Nicolae Dinescu
(cunoscutul director al Academiei Olimpice Române Filiala
Vâlcea şi fost mare arbitru internaţional), directorul Bibliotecii
Judeţene-Remus Grigorescu, Joan Panisello-în spaniolă-trans-
lator d-ra ....şi Adrian Tarţa, care alături de soţie, Rodica Tarţa,

a făcut o apreciere corectă şi la obiect, asupra cărţii, cei doi ta-
lentaţi artişti plastici fiind în tabăra de lucru „Vlaicu Ionescu-
2015”! 

Adrian Tarţa: - S-a legat între noi, domnul Barbu şi familia
mea, o prietenie interesantă, de când am venit cu soţia mea şi
am făcut o expoziţie aici, iar domnul Barbu a venit să o vadă.
Prietenie frumoasă, am zis, pentru că mereu ne-am întâlnit,
când la Vâlcea, când la Cluj în ocazii foarte frumoase...În legă-
tură cu cartea, ...este o carte frumoasă care are o viaţă şi un
destin  ce se vor împlini indiferent de voinţa noastră. O carte
de proză scurtă. Citind aceste povestiri am avut un sentiment
de plutire în două spaţii, unul al realului şi unul al
ficţiunii...neştiind exact care este graniţa dintre ele. Aşa încât,
am observat că şi ficţiunea devine realitate!...pentru că această
carte nu face altceva decât să pună în plan literar experienţe de
viaţă! nu ale autorului, ci ale înaintaşilor, viaţa de dincolo a
copilăriei noastre. Este scrisă în limbaj simplu şi direct fără
multe artificii literare, dar, prin tonul cald folosit, prin perma-

nenta prezenţă a autorului în preajma acţiunii-eveniment, ea
asigură o stare de linişte, de apropiere faţă de fapta în sine,
narată. Această tonalitate te implică pe tine, cititor, în starea-
atmosfera creată literar. Fiecare povestire poate deveni propria
noastră poveste (pare o strămutare a timpului faptic în timpul
prezent n.n). Acest lucru este posobil fiindcă există un liant
fundamental care leagă toate aceste povestiri şi care defineşte
un sentiment profund românesc, al unui spaţiu românesc...Nu
este puţin lucru! Este incalificabil că astăzi am ajuns în situaţia
de a ne fi ruşine, de a ocoli sintagme valoroase pentru starea
de sănătate a naţiunii, precum „dragostea de ţară” sau noţiunea
de „patriotism”!...termeni care trezesc ilaritate! În scrierile lui
Ioan Barbu, există această permanenţă a sentimentului de
dragoste de ţară, de spaţiu românesc, de patriotism...ca un
acord de fundal de orgă care se distinge de la început şi până
la sfârşitul naraţiunii!...  

pcickirdan

„Domneşte-mă, Doamne!” este ruga unui dom-
neştean, domnitor peste ale oamenilor şi cele ale

Lui Dumnezeu-Cuvântul, după cum ne spune Ioan, evanghe-
listul. Dumnezeu se pogoară în noi, şi fii ai Lui fiind, purtăm
în numele primit, domnescul. George Baciu a adunat picurul
condensat în cerul frunţii sale şi l-a închegat cu raţiunea –
recele său gândit, în faptul aşezării celor mişcătoare, uşoare şi
grele!- l-a pus în forme de poeme pe răbojul încrustat pentru
măsură şi memorie. Din celarul, amirosind a cetină şi cer am
primit, fără ca autorul să fi premeditat întâlnirea cu mine, citi-
torul (fără să bănuiască posibila contaminare cu picuruşul
său!), teşcoava rotundă cu acatiste şi rugăciune pentru dom-
nirea noastră peste cele ale Tatălui nostru, şi noi cititorii con-
taminaţi, asumându-ne ruga.

Din poemul care dă titlul cărţii - apărută la Editura
Tiparg, Piteşti, 2014 – se desprinde cerinţa supremă a libertăţii
: „... lasă-mă singur în boaba de rouă,/ alături de fată şi floarea
de măr”!  Parcă văd jumătăţile sărutului brâncuşian, androgin
pe sub pomii înfloriţi, gata să-şi asume păcatul, pentru „un alt
adevăr”. Sugestia sărutului apare şi în formula „... cu tinele-n
mine, pe mine mă (să) schimb...” (Mă umple fiorul, p. 19).
Dezintegrarea întregului este ţipăt, durere, ca o nocivă reacţie
de fisiune nucleară, în care alfabetul cărnii se destramă cu
memoria întregului în fărâme, cum ar susţine holistica.
Imperativ în cerere, este în ruga „Fă-mă Doamne!”. Omul se
simte domnit  numai în libertatea sa absolută, care poate fi şi

cuvântul slobozit: psalm de hoinar pe care să-l cânte copiii
din flori. Cutezând poemele sale, cu picur de gând, George
Baciu se arată în locul hărăzit să-i fie grădină cu flori, la
Domneşti, moştenind fără voie pe... baciul, o investiţie de
încredere confirmată deplin. Autorul geometrizează cu tri-
unghiuri dreptunghice (O parte din mine! p.23). Trece cu ...
pastelul prin anotimpuri. Cântă  iubirea, uneori , strigându-şi
mut tăcerile. Îşi aminteşte de coasta dudului şi din poartă
(urdiniş între planurile-tărâmuri!), defineşte sentimentul
matern: „... pântecul, singurul pământ pe care-aş
vrea să-l curg în lacrimă”, ori dorul de tată, într-o
coloană nesfârşită, urcând neamul spre cer: „...
tata, cu umbra bunicului de mână, urca dealul...”
Cortină între lumi îşi pune pleoapa, peste un ochi
cu lăuntru şi afară, cu noapte şi zi, cu anotimpuri şi
lacrimi în toate stările de agregare a senimentelor
de cristal, ori fluide ca vremea cu valuri şi culori
(Ai venit, p.36; În ochiul meu, p. 39). Ana îi este
izvor sufletului pârâiaş, confirmând că înzidirea
viului în cele de trebuinţă va dăinui rostul şi ros-
tirea.

„Gânduri picurate” sunt 45 de... poveşti pitice.
Sub provocarea îndemnului cartezian : cogito ergo sum!
George Baciu gândeşte şi se mărturiseşte. Ne propune
definiţii, uneori cu certitudinea celor constatate devine sen-
tenţios. Formele au determinismul spaţio-temporal al stărilor.
Locul... locului este aşezat cu prepoziţii într-un timp personal

al trăirii. Epicul, evident, are înstrunarea lirei acolo unde
metafora scurtează benefic mesajul în conjuncţia autorului
cu... muza disponibilă. Se observă - cum altfel la un intelectual
autentic?! – iubirea pentru poezia bună, a clasicilor. Atunci
când constaţi că muza poate fi disponibilă tuturor poeţilor.
Remarc aici doar pe Lucian Blaga (ca un omagiu adus, aici la
cei 120 de ani de la naştere  în acest an, 2015!) care îşi are în
aceeaşi Ana, o personificare a muzei şi ne va fi dat... Izvorul
nopţii. George Baciu spune, la ceasul muzei sale, în povestea
nr.18: „Ce frumoasă eşti iubito/semeni cu pământul/pitit în
buzele pârâului/ce cade trist din ochii Anei”. În stare de graţie
poetul-cugetător vibrează şi ne propune acordul rezonanţei. În

multe momente am fost prins, fără scăpare, de
glasul sirenelor şi nu m-am putut desprinde
uşor din învăluirea lor inefabilă. Scăpat din
îmbrăţişare m-am dus cu gândul la cel ce mi-a
dăruit trumoasa carte cu coperte de cer azurit,
fără nori. Îl cunoşteam târcolit de Clio, apoi
moşnean al Munteniei, cu domitorii basarabi
emblematici şi mai ales un cetăţean responsabil
al baştinii sale domneştene şi mi se părea
caducă ruga sa către Domnul... Citindu-i
poemele am înţeles că domnirea adevărată este
atunci când te simţi împlinit prin slujirea fru-
mosului în folosul aproapelui, pentru că domn

nu eşti pentru tine, ci pentru cei peste care te reverşi de dea-
supra, cu încuvinţarea celui de sus. Primind darul domneştea-
nului, aproapele nostru întru multe iubiri, m-am simţit la
rându-mi domnit de respectul său şi pentru acest fapt...
Domnului, Domnului îi mulţumim că i-a dat duhul creaţiei.

„Domn, Domn să-nălţăm!”
Mihai SPORIŞ

câte-o bucăţică de credincioşi la casele lor, de binecu-
vântare”.

Minuni săvârşite de cuvioşi. Despre Cuviosul Meletie de
la Sihăstria Nucet, se spunea că zilnic îşi aducea apă cu
ulciorul de departe ca să se ostenească. La bătrâneţe, ne mai
putând coborî, s-a rugat lui Dumnezeu şi a izvorât un puter-
nic izvor de apă înaintea peşterii lui ce se cheamă până astăzi
„Izvorul lui Meletie”. 

De asemenea, se cunoaşte o minune săvârşită de

Cuviosul Neofit. Un călugăr din Mănăstirea Cozia, care
păştea vitele în poiana unde acum este Mănăstirea
Stânişoara, a găsit osemintele lui în peşteră, le-a pus într-un
sac şi le-a coborât la Cozia. Stareţul le-a îngropat în cimitir.
După o săptămână, a visat pe pustnicul Neofit, care i-a
poruncit, zicând: „Părinte stareţ, duceţi-mi oasele înapoi la
peştera mea! Acolo unde m-am nevoit, acolo vreau să mă şi
odihnesc!”. Visul acesta s-a repetat de trei ori. Atunci, el a
poruncit călugărului care le-a adus, să ia oasele pustnicului

şi să le urce înapoi la peştera lui, în muntele Sălbatecul. Când
deşerta sacul cu oasele în peşteră, călugărul a rostit cu
amărăciune: „Cu urşii ai trăit toată viaţa, cu urşii să rămâi!”.
În clipa aceea, călugărul a paralizat; capul i s-a strâmbat,
graiul i-a amuţit şi, de durere mare, ţipa şi plângea. Stareţul
Coziei a înţeles că este pedeapsa Cuviosului Neofit. Deci,
i-a citit rugăciunile de dezlegare, i-a săvârşit Sfântul Maslu
şi l-a trimis la Peşteră să-şi ceară iertare de la Cuviosul. În
felul acesta, călugărul s-a vindecat. 
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SĂ DĂM O ŞANSĂ PĂMÂNTULUI!

„Nu distruge ceea ce nu tu ai creat” (Jean Dorst)

În fiecare an, pe 5 iunie este celebrată Ziua Mondială a
Mediului. Tema de anul acesta a fost managementul

responsabil al resurselor Pământului. Cu acest prilej,
Forumul Cultural al Râmnicului, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vâlcea, Asociaţia Seniorilor, Agenţia pentru
Protecţia Mediului şi Direcţia Silvică, în parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” au organizat pe 4
iunie dezbaterea „Să dăm o şansă Pământului!”, aflată la
ediţia a VI-a. În sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene
s-au aflat membri şi reprezentanţi ai acestor instituţii şi aso-
ciaţii, subprefectul Aurora Gherghina, elevi de la Colegiul
Naţional „Alexandru Lahovari”, unitate etalon a învăţămân-
tului românesc, de la Liceul de Silvicultură şi Protecţia
Mediului, care pregăteşte specialişti în domeniu, însoţiţi de
prof. George Enescu, directori ai unor unităţi de
învăţământ, jurnalişti de la televiziunile Vâlcea Unu şi VTV
etc. Receptivă la semnalele pe care le transmite societatea
civilă, deschisă dialogului constructiv şi colaborării fruc-
tuoase, doamna inspector şcolar general, prof. drd. Andra
Bică a ţinut ca la această manifestare să fie prezentă doam-
na prof. Eugenia Nicolescu, inspector şcolar de specialitate.
În debutul întrunirii, prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu, secre-
tarul general al Forumului Cultural şi al Asociaţiei
Seniorilor a apreciat acţiunea, care a devenit o tradiţie şi a
subliniat importanţa mediului înconjurător pentru viaţă. 

În cadrul reuniunii s-a abordat o gamă variată de pro-
bleme, în spiritul concluziilor Conferinţei Mondiale în
domeniul Meteorologiei, care a avut loc la Montreal, în
Canada, în august 2014, al Raportului Comisiei Europene
„Mediul European - stare şi perspective”, din martie 2015.
Prof. Gheorghe Pantelimon vicepreşedinte al Asociaţiei
Seniorilor, moderatorul dezbaterii, s-a referit la concluziile

formulate de specialişti în domeniul meteorologiei, cu
privire la încălzirea globală, consecinţele ei şi la măsurile
care trebuie întreprinse pentru combaterea poluării, redu-
cerea efectelor gazelor cu efect de seră, a urmărilor
încălzirii globale. Silvia Pădurariu, referent de specialitate
superior la Agenţia pentru Protecţia Mediului a prezentat
date semnificative despre calitatea mediului din municipiul
Râmnicu Vâlcea şi din judeţul nostru, iar Irinel Marica,
inginer la Direcţia Silvică Vâlcea a înfăţişat importanţa şi
utilitatea pădurilor, ca furnizor de mediu. Profesoarele
Mihaela Bobocu şi Felicia Blidaru au împărtăşit experienţa
pozitivă acumulată de Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea în
activitatea de educare ecologică a elevilor, în cadrul cer-
curilor de floricultură şi ecoturism.

Prof. dr. Gheorghe Ploaie de la Colegiul  Naţional
„Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea, un ecologist de
marcă, a prezentat imagini atractive din Piatra Târnovului -
Munţii Căpăţânii. Remarcăm că acţiunea a îmbrăcat o
formă modernă, fiind realizată pe baza unor proiecţii video.
Au fost reliefate multe aspecte care trebuie tratate cu toată
responsabilitatea în condiţiile în care previziunile meteo-
rologilor pe termen lung sunt sumbre, chiar apocaliptice.
Nu se mai pune problema dacă încălzirea globală a planetei
noastre se va mai produce sau nu, ea este un proces ire-
versibil, o certitudine. Comunitatea ştiinţifică estimează o
creştere a temperaturii medii, la suprafaţa Pământului, cu 2
grade Celsius, până în 2050. Ca urmare se vor produce tul-
burări atmosferice de amploare, fenomene meteorologice
extreme, averse care vor provoca inundaţii, alunecări de
teren, în alte zone va fi secetă; a început topirea gheţarilor
continentali care, în secolul viitor, va determina creşterea
nivelului oceanelor cu până la 6 m, şi toate aceste fenomene
vor afecta economiile statelor. O concluzie îngrijorătoare
este că resursele sunt folosite prea rapid, pentru ca Terra să
aibă timp să se regenereze. Estimările moderate ale specia-
liştilor Naţiunilor Unite susţin că dacă se menţine actualul
nivel de consum, până în anul 2030 vom avea nevoie de

echivalentul a două planete, iar până în 2050 de echivalen-
tul a trei planete. Şi România se situează printre statele care
consumă mai mult decât  poate produce pământulşi nu are
încă strategii adecvate pentru a răspunde schimbărilor cli-
matice. 

O contribuţie însemnată la accelerarea procesului de
încălzire globală au noxele. În judeţul nostru ele provin de
la societăţile amplasate în zona industrială cât şi din traficul
rutier. În acest context măsura luată de Uniunea Europeană,
ca până în 2030, să fie reduse cu 40% emisiile de dioxid de
carbon, de gaze cu efect de seră în toate statele membre,
este salutară, în consens cu ce au recomandat experţii ONU.
Problema contracarării încălzirii globale a fost discutată şi
de liderii G7, reuniţi la începutul lunii iunie a.c la Berlin.

Ziua Internaţională a Mediului a fost marcată în
România printr-o mobilizare de proporţii împotriva despă-
duririlor, principalul fenomen periculos, situaţia fiind discu-
tată şi în CSAT. În acest sens se vehiculează date îngrijoră-
toare: în fiecare oră se taie ilegal 3 ha de pădure, iar în
perioada 2000-2011 au dispărut din fondul forestier circa
280.000 ha. Pădurea are relaţii multiple şi complexe cu
mediul înconjurător, fiind o parte componentă a acestuia, cu
funcţii foarte importante pentru invelişurile geografice, de
aceea trebuie să rămână o creatoare de mediu. Printre
măsurile care se cer a fi  întreprinse pentru menţinerea unui
mediu curat şi sănătos, favorabil vieţii, se înscrie şi intensi-
ficarea activităţilor de educare ecologică a copiilor, tine-
rilor, adulţilor, care trebuie să înceapă din familie. În acest
scop prin grija domnului inginer Cosmin Botez, directorul
Parcului Naţional Buila - Vânturariţa, toţi participanţii au
primit materiale promoţionale - cărţi, broşuri şi pliante.
Pornind de la realităţile creionate de meteorologi cu privirea
la evoluţia vremii în decenile viitoare este esenţial să ne
adaptăm viaţa la schimbările climatice. Şi să nu uităm nici
un moment că nu natura aparţine omului, ci omul aparţine
naturii.

Gheorghe PANTELIMON

În vigoare de la 19.05.2003
CAPITOLUL I Dispoziţii generale 
(Sublinierile aparţin Redacţiei)
Art. 1. 
(1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru susţinerea şi
promovarea culturii scrise. 
(2) În sensul prezentei legi, prin cultură scrisă se înţelege
domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte
publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific,

editate pe orice fel de suport. 
Art. 2. 
De prevederile prezentei legi beneficiază activităţile de
creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare şi pro-
movare a culturii scrise. 
Art. 3. 
Nu fac obiectul prezentei legi tipăriturile de informare pu-
blicitară, publicaţiile de modă, de decoraţiuni interioare, de
sport, de informare din domeniul televiziunii şi al radiodi-
fuziunii, cotidienele sau periodicele care nu au incidenţă cu

domeniul de referinţă prevăzut la art. 1, almanahurile,
horoscoapele, calendarele, publicaţiile pornografice, cele
destinate jocurilor de noroc şi publicaţiile de rebus. 

CAPITOLUL II Măsuri de susţinere a culturii scrise 
Art. 4. 
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pre-
cum şi instituţiile publice pot acorda sprijin financiar,
parţial sau integral, singure ori în parteneriat, pentru
editarea unor publicaţii din categoria celor prevăzute la art.
1. 
(2) Stabilirea publicaţiilor pentru care urmează să se acorde
sprijin financiar se face prin selecţie de oferte în baza pro-
punerilor comisiilor special constituite în acest scop, de
către autorităţile sau instituţiile publice prevăzute la alin.
(1); ofertele sunt formulate de edituri şi de redacţiile publi-
caţiilor. 
(3) În localităţile unde o minoritate etnică depăşeşte pragul
de 20% din totalul populaţiei, din comisiile constituite de

Parlamentul României
Legea nr. 186/2003 privind susţinerea

şi promovarea culturii scrise 
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autorităţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (2),
vor face parte şi reprezentanţi ai minorităţii respective. 
(4) În bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale
şi locale, precum şi ale instituţiilor publice pot fi prevăzute,
în mod distinct, fonduri pentru acordarea de sprijin finan-
ciar în vederea editării de cărţi, reviste şi alte publicaţii din
categoria celor prevăzute la art. 1. 
(5) Sumele reprezentând sprijinul financiar acordat pot
acoperi costurile de editare şi drepturile de autor, până la
integral. 
...
CAP III Difuzarea şi promovarea
...
Art. 15
...
(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate susţine financiar
organizarea unor evenimente de genul celor prevăzute la
alin. (1) şi (2), singur sau în parteneriat cu Ministerul

Culturii şi Cultelor, respectiv cu Institutul Cultural Român. 

Art. 21. 
Autorităţile administraţiei publice locale acordă o reducere
de 50% a tarifelor reprezentând chiria pe metrul pătrat, per-
cepute pentru spaţiile comerciale destinate exclusiv
difuzării publicaţiilor prevăzute la art. 1, precum şi pentru
spaţiile destinate publicităţii acestora. 
...
CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 24. 
Regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi pro-
cedurile de lucru ale comisiilor prevăzute la art. 4 alin. (2),
art. 7 alin. (2), art. 8 şi la art. 12 sunt stabilite prin ordin,
respectiv hotărâre a autorităţii publice centrale sau locale,
ori prin dispoziţie a conducătorului instituţiei publice
finanţatoare, după caz. 
Art. 25. 

(1) Editorii au obligaţia să tipărească, pentru întregul tiraj,
numărul internaţional standard corespunzător tipului de
publicaţie. 
(2) Editorii au obligaţia să tipărească pe fiecare exemplar al
publicaţiei descrierea C.I.P. realizată de Biblioteca
Naţională a României. 
(3) Editorii au obligaţia să tipărească pe publicaţiile lor
codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, şi să asigure utilizarea codului de bare în evi-
denţa computerizată a vânzărilor şi a gestiunii. 
...
Art. 28. 
(1) Încălcarea prevederilor art. 25 constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se
face de către angajaţi ai Bibliotecii Naţionale a României,
precum şi de către alţi specialişti împuterniciţi în acest scop
prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

mice, politice, de mişcare a societăţii în
ansamblu, a claselor, partidelor, persona-
lităţilor, de locul individului  ca subiect care
se obiectivează în devenirea istorică".

"Construirea istoriei, în afara legilor
istoriei, se întoarce împotriva acelora care
fac abstracţie de învăţămintele acumulate
din trecutul societăţii până azi.

Necunoaşterea istoriei sau ignorarea
învăţămintelor acesteia a determinat grave
erori, cu consecinţe uneori dazastruoase, nu
numai pentru unele personalităţi, dinastii,
partide sau curente politice ori de gândire,
ci chiar pentru state şi popoare întregi, unele
pierind".

"Prin istorie, omul ca individ aparţine
omenirii şi eternităţii cu toate obligaţiile,
răspunderile, meritele, învinuirile ce le
incumbă prezenţa şi câtimea de contribuţie.

Căutând sensul istoriei, descoperim că
sunt destule canoane vetuste care se cer
supuse nu numai examenului istoricilor, dar
al omului în genere, care are nevoie de
hrana istoriei pentru coordonatele sale
prezente şi viitoare".

"Istoria este o « Magistra via » dătătoare
de energii şi răspunderi. Istoria cu un
asemenea sens nu se poate mărgini la con-
templaţia retrospectivă, ea este angajantă.
Mărturisit sau nemărturisit, dintotdeauna
istoricii au făcut acest lucru, cu mai mult
sau mai puţin succes, dar l-au făcut pentru
că însuşi sensul istoriei implică angajarea".

"Istoricul a fost şi a rămas dintotdeauna
sub suzeranitatea epocii în care s-a format şi
care 1-a format, care i-a creat conştiinţa
determinantă, i-a dat instrumentele şi
nivelul de judecată.

O istorie obiectivă în sine nu există.
Înseamnă a declara dezvăluirea adevărului
absolut. Gradul de relativitate a adevărului
obiectiv este mai mare sau mai mic în
funcţie de locul ce-i revine adevărului, de
capacitatea de cercetare a istoricului, de
metoda folosită, de vastitatea informaţiei şi
forţa de analiză".

"Filosofia civilizaţiilor se învaţă nu pe
aria îngustă a manualului. Mai e nevoie şi
de pana măiastră a scriitorului de istorie
care se ridică, prin generalizare şi sinteti-
zare, spre  conglomeratul faptelor istoriei.

Lipsa de înţelegere afectivă a adus în
scenă mulţi profesori care au încetat de a
mai face din lecţie o chestiune de conştiinţă.

Istoria ca ştiinţă şi istoria ca artă nu se
exclud decât în neputinţa noastră de a stu-
dia, scrie şi preda ca un tot".

"In orice timp sau timpuri, cu învingători
şi învinşi, e nevoie să păstrăm mereu stâlpii
aceia ai permanenţelor istoriei condiţiei
umane implicit, pilonii pe care s-a ridicat şi
în jurul cărora a evoluat istoria. Dantelăria
mai mult sau mai puţin corectă ce flutură în
jurul acestor piloni, se mai poate primeni în
fel şi chip.

Stâlpii rămân, să nu ne depărtăm de ei.
Nu în spaţiu, ci în timp. Să nu îi confundăm.
Spaţiul e mai mult geografic, timpul e mai
mult istoric. În primul ne mişcăm, în celălalt
devenim".

"În acest veac al tehnicismului furtunos,
istoria cu scrierea şi cunoaşterea ei, mai are
aceeaşi pondere? Va creşte sau va scădea?
Mă tem.

Poate istoria scrisă într-un anume chip să
contribuie la salvarea omului de la tehni-
cizare, chiar şi a spiritualităţii sale?

Este istoria, astăzi, un izvor de alimenta-
re a sevei condiţiei umane, a forţei spiritu-
alităţii omeneşti spre a nu ne lăsa înăbuşiţi
de un tehnicism incontrolabil?"

"Personal, văd intelectualii de pretutin-
deni aşezaţi spre a gândi viitorul cu judecăţi
deschise şi critice ale fiecărei experienţe -
capitaliste,  semicapitaliste, social-demo-
crate, socialiste, comuniste, europene, asia-
tice, americane, africane. De aici văd rezul-
tanta conceptelor şi fundamentărilor teore-
tice ale strategiilor, programelor de tradu-
cere în viaţă a cerinţelor obiective, proprii
noului ev".

" Istoria, în toată această vreme, îşi cere
o cercetare specifică, diferită de cea a epo-
cilor anterioare, cum diferită este şi capaci-
tatea omului la devenirea societăţii şi a
României la Europa.

A pătrunde conţinutul, esenţa fenome-
nelor şi proceselor noi, care se dezvoltă în
conexiuni multiple, a sesiza din timp ten-
dinţele şi a căuta stabilirea direcţiilor pro-
gresului, constituie o necesitate istorică
pentru rezolvarea problemelor fundamen-
tale ale României de mâine. Această pătrun-
dere şi înţelegere a comandamentelor
viitorului va fi proprie istoricului de la
cumpăna celor două secole. Altfel, ştiinţa
istoriei va fi mereu depăşită de dezvoltarea

societăţii".
"Patriotismul însumează virtuţiile afir-

mate de-a lungul veacurilor de către un
popor, la răscruci de mari imperii. El este
expresia făuritorilor de istorie, prin creaţie
continuă, şi eroism popular. Tăria acestui
patriotism stă, în primul rând, în clasa  care
a dovedit cea mai autentică dăruire pentru
ţară şi aceasta a fost clasa poporului
român".

" De la anumită vârstă şti ce vrei şi pen-
tru ţara ta, cu răsfrângeri în afară. Şi dai
obolul după putinţă şi, adesea, peste putin-
ţă".

"Istoria este ştiinţă la temelii şi flacără la
culmile sale, formând un tot. Ea trebuie
scrisă şi explicată sub dictonul latin
<Fortiter in re> ca documentare şi <Sua-
viter in modo> ca expunere, valenţe morale,
umane".

"Istoricii au norocul, ei trăiesc cel puţin
încă o viaţă. Au fericirea dacă sunt pasio-
naţi, să trăiască, cel puţin încă o viaţă,
transpunându-se în epoca pe care o studiază
şi căreia i s-au dedicat".

"Sentimentul istoriei, ca nepreţuit instru-
ment al progresului omenirii ne uneşte pe
toţi, cei care trăim  pe acest pământ, ne face
mai sensibili înţelegerii civilizaţiilor, dez-
voltării lor, şi salvgardării condiţiei uma-
ne,".

"Găsesc în fiecare intelectual un purtător
de flacără, adăugată la luminarea viitoru-
lui".

"O neorenaştere în conştiinţa umană este
obligatorie pentru întreaga omenire. Vom
Ajunge la ea, depăşind şi capitalismul şi so-
cialismul. Este însuşi cursul evoluţiei so-
cietăţii umane ".

"A-i deschide cititorului ochii asupra
vastelor orizonturi ale istoriei, a-i aprinde
pasiunea comparaţiilor majore între secole,
a-i face să vadă curbele înscrise în timp de
marile tendinţe şi idei socio-umane, aceasta
înseamnă pentru istoricul profesor şi scri-
itor, a sădi simţul istoriei în conştiinţa gen-
eraţiilor. Şi atunci istoria va fi şi  ştiinţă, şi
artă''.

"Rescrierea istoriei Europei este cerută
de dinamica mişcării societăţii, de angrena-
jul general de care nu ne putem desprinde,
decât cu riscul retardării, atât în planul
gândirii, cât şi acela al practicii sociale".

"Îmi amintesc de o discuţie cu prietenul

meu care descoperise România, poporul
român şi momente  din istoria sa,  Roger
Gheysens-istoric şi scriitor belgian care mi-
a spus: < Românii au făcut prea multă risipă
de istorie >; i-am replicat: <pentru că au
avut de unde>.  Istoricul belgian a adăugat:
<Aceasta nu justifică risipa. Alţii nu au pe
departe cât românii şi atunci inventează, îşi
însuşesc din istoria altora...>  Cred că a avut
dreptate, am concluzionat.".

"Pentru orice om de ştiinţă se pune anti-
ca întrebare: « cui prodest »? Aici începe
rostul activităţii istoricului. Dacă nu
foloseşte activităţii omului, progresului
omenirii, ascendenţei civilizaţiei şi salvării
condiţiei umane, atunci nu este istoria,
decât un sipet în care închidem an de an,
momente ale trecutului".

"Oamenii lui Dumnezeu, înţelegeţi, că
dincolo de orice nemulţumire, ostilitate,
invidie se găseşte crezul pentru care v-aţi
închinat viaţa de istorici"!

"Sunt teme, în această evoluţie, ce se cer
descifrate sau date uneltele descifrării, altfel
tinerii vor fi mereu <carne de tun > nu
neapărat pentru războaie fierbinţi sau reci,
ci pentru înstrăinare de ei, de noi, de viaţă şi
vor aluneca într-un haos, greu de controlat".

"Ceea ce istoricului i se cere este forţa de
interpretare, metoda de discernere, gene-
ralizare, sintetizare, spre a desprinde liniile
de forţă ale istoriei  evenimentului dat,
epocii date, care la rândul lor, să aducă idei,
ce se pot materializa în plusul de cultură ce-
l vrem adjuvant la progresul societăţii".

"Memoria istoriei, cuprinde în ea seva
înţelepciunii. Ca în faţa unei sacre moş-
teniri, suntem datori a zăbovi mai mult cu
gândirea asupra sensurilor istoriei poporului
nostru, spre a da împlinire mai bună
faptelor contemporane şi viitoare".

"Summum-ul uriaş de experienţă umană
acumulată de popoare este ridicat prin isto-
rie de la înmagazinare cantitativă la o ştiinţă
axiologică, ale cărei valori au profunde
semnificaţii şi concluzii  fundamentale pen-
tru progres şi civilizaţie".

(Extrase din lucrările istoricului Titu
Georgescu privind istoria, şi cercetarea,
scrierea şi valorificarea experienţelor acu-
mulate de popoare, prin cunoaşterea şi
învăţarea istoriei).

(continuare din pag. 15) GÂNDURI DESPRE...
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NOTĂ
Ziarul  apare cu 16 pagini, când poate, ca să respecte Legea 186/2003! Ziarul se adresează cetăţenilor cu

diverse preocupări culturale de la sat şi de la oraş. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparţin  edi-
torului. Autorii păstrează responsabilitatea conţinutului. 

Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 20 octombrie 2015

ADINA DUMITRESCU
mă culegeam

mă culegeam pereţilor
circului zidului morţii
speriată de scrâşnetul roţilor
oprite mă căutam prin ulucile 
porţilor închise să mă adun 
din piei şi oase 
să mă recompun fetus
îmi visam loc în barca eşuată  
cu carena înfiptă nisipului
era frig se-ntuneca
de departe curgea spre mine 

asfaltul
începusem să-mi înnegresc
sufletul tremuram 

de spaima înţepenirii
tălpilor inimii şi braţelor 
pe tărâmul întunericului
nu m-ai sprijinit
m-ai luat fetus în braţe 
ai fugit ne-am aşezat 
pe marginea golfului 
cu picioarele-n apă 
până-n genunchi mănunchi 
de raze se ridicau orizontului
şi-am zărit lângă mine 
lotca golită înţepenită nisipului
apa golfului lin vălurită 
de picioarele tale goale
dintre degete-mi  răsărea
săgeata apelor…

Pe masumlyet muzesi 
(muzeul inocenţei), tot kirmizi
(roşu) – lui Orhan Pamuk

aş veni înspre tine 
cu mâinile pictate pline
de cârmâz diluat în colibri de mătase
cu lese ţinute-ntr-o mână
ce adună câinii de rasă
m-aş grăbi înspre tine 
prin copitele cailor
pur-sânge snop aş împleti
din copacii vieţii 
în aur ţi-aş îmbrăca faţa
filele cărţii ţi le-aş reda
acoperindu-mă mi-aş înlocui
ochii cu ai antilopei sau migdalei
ţi-aş umple cupa cu mirodenii
aprinse şi m-aş închina.
în jur nu găsesc roca floarea

gândacul cârmâzului
să-mi învie aripa cenuşie căzută 
n-am lesa bătută
în ţinte aurii nici pentru calul
pur sânge nu am zăbală 
coroana copacului vieţii
mi-e pe sfârşite faţa
mi-e încă nedumerită
ce lucru preţios merită
să-ţi fie pus înainte?
pe postaţa aburită
de  rouă plouă petala
răsurii pârguiţi roşu-violet
izbucnesc murii în urma coaselor
culeg margarete buze de măzăriche
le lipesc puful păpădiei
între ele o cicoare şi un mac
încropesc un buchet de flori pălite 
îl las lângă tine 
umil dar coperţilor aurite.

Orhan Pamuk (n. 7 iunie 1952, Istanbul) este unul
din cei mai renumiţi scriitori turci contemporani, lau-
reat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2006.
Operele sale au fost traduse în peste 40 de limbi şi
publicate în peste 100 de ţări.

În 1976 a absolvit Institutul de Jurnalistică a
Universităţii Tehnice din Istanbul.

Un partid naţionalist turc a iniţiat în anul 2005 un
proces penal împotriva sa, pentru motivul că scriitorul

a admis existenţa genocidului împotriva armenilor şi
kurzilor în timpul Imperiului Otoman. În urma
protestelor internaţionale, ministerul justiţiei din
Turcia a anunţat pe 22 ianuarie 2006 că nu acordă aviz
favorabil judecării scriitorului. Din cauza unei pro-
bleme de procedură, procesul a fost abandonat, în mod
oficial la începutul anului 2006. Revista americană
„Time” l-a inclus în anul 2006 pe lista celor mai influ-
enţi 100 de oameni din lume. 

A primit mai multe premii naţionale şi inter-
naţionale, printre care premiul „Orhan Kemal” în
1983- Turcia, premiul IMPAC-2003 şi cel al Librarilor
Germani-2005.

Pe 12 octombrie 2006, a primit Premiul Nobel pen-
tru Literatură, pentru descrierea sufletului melancolic
al oraşului lui natal şi a simbolurilor de contrast şi sin-
teză culturală pe care acest oraş le înmănunchează.

Înca din copilăria ei, profesorul Gheorghe Surdu i-a fost un
model viitorului om de artă, însufleţindu-i dragostea pentru

pictură prin îndrumări practice.
Putem spune cu certitudine că a fost eleva care şi-a depăşit

profesorul.
S-a născut la 5 noiembrie, 1943, la Brezoi-Vâlcea, urmează

clasele elementare la Brezoi, 1957, studiile secundare la
Râmnicu-Valcea (1961) şi apoi studiile superioare la Institutul de
Arte Plastice, Nicolae Grigorescu, secţia - artă monumentală,
Bucureşti.

Părinţii ei, Elvira şi Ferdinand, tatăl din familia Croce şi
Tomaselli, italieni stabiliţi în secolul al XIX-lea, proveniţi din
regiunile Predazzo şi Trentino ale Italiei.

A fost muzeograf la muzeul de artă din Galaţi, apoi profesor
la liceul de arta din aceeaşi localitate.

Dinamismul unei comunicativităţi de o aleasă ţinută,ce o ca-
racteriza, a făcut din Angela Tomaselli una din personalitaţile
reprezentative ale vieţii culturale.

Debutează în 1968, participă la expoziţii naţionale şi inter-
naţionale, iar rezultatul este cristalizarea stilistică, individualizată,
confirmată valoric.

Lucrările Angelei Tomaselli, aflate în muzeul de artă vizuală
din Galaţi, cu structuri geologice sau vegetale, sunt la originea
complexei evoluţii din anii urmatori.

Compoziţiile din ciclul „Aripi şi flori" şi „Muntele înzăpezit"
se desfăşoară într-o alternativă închis-deschis, o bogată ramifi-
caţie de pete şi linii.

Între anii 1988-1989 tablourile sale sunt populate de o
întreagă lume ciudată, stranie şi familiară în acelaşi timp.

Imaginistic, lucrarile Angelei Tomaselli, recompun într-un
spaţiu fantastic, secvenţe dintr-o lume ancestrală, a legendelor,
miturilor sau subiectelor sacre, creştine ce se întalnesc adesea cu
figuri aparţinând unor epoci trecute sau chiar mai greu defnibilul

prezent.
Lucrările reunesc puritatea şi

grotescul, observaţia maliţioasă şi
candoarea.

O amintire necontrolată de raţio-
nal, îmbibată de emoţie; fluiditatea
petelor abstracte coexistă cu fine
detalii de frescă şi astfel totul trece
din istoria oficială în zona „amintiri
subiective".

Artista, Angela Tomaselli, a parcurs un drum cu motivaţii pro-
prii, spre o pictură abstractă în care elocvenţa liniei şi bogaţia cro-
matică configurează universul unei spiritualităţi (…). 

Mariana COCOŞ, critic de artă

Alte aprecieri ale unor specialişti:
„Rod a combinării fericite, a unei ascuţite inteligenţe şi a unui

fond emoţional puternic, nealterat, pânzele acestei pictoriţe
timide, cu glasul aproape şoptit, au îndrăzneala propriei lor strălu-
ciri şi nu se sfiesc să-şi strige, colorat şi energic, frumuseţea şi
arta”.

Paul Petrescu
„Mi-ar fi greu să răspund, dar regăsesc în faţa tablourilor ge-

neratoare de o intimă şi ciudată lumină, a Angelei Tomaselli, o
bucurie adevărată care simt ca mă aşteaptă de mult".

Ana Blandiana
„Sfinţi abandonaţi în fresce decolorate sub vremuri, animale

exotice dintr-un fel de bestiar tetralogic, păsări agresiv-ameninţă-
toare compun recuzita operativă a pictoriţei(...)".

Valentin Ciucă

Expoziţii personale:
1970, 1975, 1989-Galaţi.

Între 1974-2011 a realizat 11 expoziţii în Bucureşti.
1983-Roma; 1999-Iaşi; 2002-Dej; 2003-Bistriţa, Aiud,

Timişoara, Râmnicu Vâlcea, Germania-Berlin.
2004 - Râmnicu Vâlcea, Cluj şi Franţa - Toulouse.
2005 - Râmnicu Vâlcea şi Vaslui.
2006 - Stockholm.
2007 - 2009 - Spania, Belgia şi Suceava.
2011-2014 - Buzău, Iaşi, Sibiu, Cluj, Râmnicu Vâlcea, Deva

Braşov.
În 2009-2011 a avut expoziţii bienale internaţionale la

Chişinau şi Buzău precum şi alte expoziţii de grup.
Publică volumul „Arta populară la Galaţi" în colaborare cu

Eugen Holban.
Obţine multe premii, printre care Premiul Uniunii Artiştilor

Plastici din Moldova, Premiul Muzeului de Artă-Bacău, Marele
Premiu la „Salonul de Sud" şi „Woman of the year", Diploma de
Onoare la Salonul Quissac (Franţa), Diploma de excelenţă acor-
dată de Forumul Cultural al Râmnicului.

Lucrările artistei au fost expuse şi în alte expoziţii din ţară, iar
din străinatate numesc: Rusia - Moscova, Ungaria - Budapesta,
Grecia, Austria - Viena, Liban, Franţa, Italia-Venetia ş.a.

D-na Angela Tomaselli este „Cetaţean de Onoare" al oraşului
Brezoi participând la viaţa culturală a oraşului, a făcut expoziţii
locale, organizând lucrări şi expuneri ale altor artişti plastici.

Multă consideraţie şi recunoştiinţa pentru munca domniei
sale.

Gelu EFRIM - Brezoi
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O PERSONALITATE DE EXCEPTIE A BREZOIULUI

- ANGELA TOMASELLI -
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