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Porunca, o normă morală atunci când este consacrată în
scripturi, ori în canoanele unor instituiri legitime şi accep-

tate, trebuie respectată necondiționat. Instituită cu temei, dar fiin-
du-i uitat rostul, preluată de ritualul mecanic intră în sfera
cutumelor…  Eroilor şi eroismului, dintr-o cuprindere mai largă
decât percepția obişnuită, trebuie să le aplicăm canonul şi să le
respectăm tradiția, cu cele ce a transmis ea prin veacuri. Prin
2007, la semicentenarul trecerii întru eternitate a lui Constantin
Brâncuşi, apărea la Râmnicu Vâlcea o antologie (3) îngrijită de
Matei Călin, prin efortul organizației „Cultul Eroilor”. Între cei
adunați în acele pagini dedicate… eroului Constantin Brâncuşi se
aflau nume prestigioase: Andrei Pandrea, Dan Zamfirescu,
Constantin Zărnescu, Victor Crăciun, Petre Gigea-Gorun, Petre
Comarnescu, Petre Stoica. În prefața acestei antologii este invo-
cată o definiție dată eroismului de către Mircea Eliade: „Eroii se
caracterizează printr-o formă specifică de creativitate, compara-
bilă cu cea a eroilor civilizatori din societățile arhaice. Ei modi-
fică peisajul, inventează (...)instituții umane : legile cetății, re-
gulile vieții urbane, cântecul, scrisul, arta (...). Ei sunt (...) perso-
naje istorice care după moarte devin eroi. Modul de viață, munca
titanică zbuciumată, plină de sacrificii şi opera de valoare ines-
timabilă lăsată moştenire umanității îl plasează pe Brâncuşi pe
podiumul acestor personaje legendare.” (4) 

A vorbi despre un erou, în spiritul adevărului omeneşte posi-
bil, impune multă responsabilitate şi o imensă bună-credință.
Cum este posibil să faci lucrul acesta despre Constantin Brâncuşi
și opera sa, altfel decât recurent, arar aducând ceva nou, într-un
fluviu de păreri redundant, plin de afirmații categorice şi sentințe
cu aparența definitivului? Libertatea minunării, declarația de
iubire, bucuria atingerii de frumos, obligația pomenirii la soroace
rânduite, credem că sunt posibilități care adaugă, țin în viață un
spirit înalt, exponențial, fără a-l ştirbi, fără a-l banaliza.
Recunoscând izvoarelor de inspirație permanenta primenire,
actualizare, schimbarea punctului de izvorâre, otrăvirea vre-
murilor ostile, stagnarea în băltire, ori năpădirea mătăsurilor verzi
și a înnămolirilor, trebuie să privim în jur, din ce în ce mai
departe, să vedem cu ochii noştri, în aerul vremii noastre, rotirea
prin ceruri a păsării duh. Să privim şi noi în duhul celor scrise şi
să ne minunăm de ciripitul stolului de muze, intermediarul de
taină al Măiastrei.

Omul îşi mântuie trupul şi devine erou. Mântuirea trupului,
atunci când se sacrifică, este dar de împărtăşire (5) viitoarelor
trupuri, se face după o mărturisire publică, ca o cină de taină.
Chiar apa care ne spală picioarele obosite, ori trupurile întinse
pentru mese de tăceri devine prin transsubstanțiere mărturia sân-
gelui pe care îl vom curge mai apoi în noi înşine. Apoi, legea firii,
să-i spunem şi noi naturalitate, îşi face rostul din illo tempore, că
aşa grăita… Moira - dusă din veac în veac, de purtătorii de cuvânt
partizani. Ca să ilustrăm continuitatea, ca pe un cult al stră-
moşilor, spunem aici (Târgu Jiu), acum (ocazia aniversării naş-
terii unui erou, dintre iubitorii de eroi!) în sanctuarul* dedicat
eroilor şi eroismului, porunca: „Dezveliți tot adevărul!” Dar ce
facem cu duhul celui mântuit, rămas gol-goluț şi detaşat de cele
perisabile? Cum îl respirăm şi apoi cum îl ducem în interiorul

nostru la cea mai îndepărtată celulă şi aceasta, consonantă între-
gului, să capete memorie nouă şi conştiința darului
primit? Prin fire nevăzute totul se dizolvă şi se măr-
turiseşte, dă sama inimii şi creierului**, şi acestea,
responsabile de trupul şi suflarea lui, întemeiază
duhul, îl cresc pasăre, pentru zborul de dincolo al altei
plecări, din succesiunea fără sfârşit. Trupul este o
instituire, o structură, o întruchipare (ar fi spus
Noica!) după chipul Creatorului, pe care o suflare de
viață o pune în funcțiune. Viața, ca un foc lăuntric,
nestins, îşi împlineşte rostul (destinul!), tocmai în
pasărea duh, ca o eliberare la soroc în spiritul nepipă-
ibil, informal, ori ascuns în operele învestite cu toate
tainele, în limbajul rezervat inițiaților. Trupul, mate-
rialitatea stihială a locului, exprimă maternitatea
duhului şi conferă specificitatea spiritului, desemnând
piatra de hotar (6) şi acasa (Victor Surdoi- Într-un dor
de acasa infinitului/ Brâncuşiana 1, 2012, p.187)
fiecăruia, ca o găoace temporară… 

Depărtarea de locul ivirii, potențează şi inspiră, nu
doar dorul, ci şi epistola, ca un acatist subtil. Poemele
celor de lângă monumente: Vasile Ponea, Spiridon
Popescu, Alex Gregora, Dumitru Dănău, Viorel
Gârbaciu – numindu-şi găndurile chiar „Cântece de
iubire! – Adrian Frățilă, Gheorghe Drăghescu,
Nicolae Dragoş (ca un reporter al neîntreruptei…
călătorii, numita… mare trecere!), Ion Cepoi (cu
aceeaşi sevă oltenească, precum Arghezi şi mai con-
temporanul Marin Sorescu!) şi nu în ultimul rând
Cristian George Brebenel (interesantă înflorire de
nume între cerescul Fiul Omului şi pământeanul
Gheorghe!), cel cu cele „Şapte poeme de stare despre
Brâncuşi”! Minunile lumii vechi fiind şapte, celui ce
a recucerit lumea cu minunile sale i se dedică şapte
cântări, stări de grație. Să le primească Omul-Pomul
de odinioară, acum doar piatră unghiulară de templu
în stare de ființă!

Din vacarmul prăpădului totul se adună într-un
şuier prelung, prelins, imperceptibil, stins… În ori-
zontul tăcerii orizontale este… linişte. The rest is
silence! (Aldous Huxley); eliberatul de poveri atinge
verticala. Clopotul îşi bate dunga la porțile lui Petre
din cer să audă cei de sus, bătăile de aripi ale duhului.
Esențială este rostirea poetului privind această sepa-
rare: „În zare zurgălăi de sănii… Suflet stins.”; „Nu
vorbele, tăcerea dă cântecului glas.”; „Foc stins, cort
strâns, pustiul şi pulberea plecării.”; Din valuri spume
albe au început să zboare.”(Ion Pilat, Poeme într-un
vers.); „liniştea este destulă în cercul/ce ține doagele
bolții/…/nicio larmă nu fac stelele-n cer…” din
„Linişte între lucruri bătrâne”-1923; „Viața mea a fost
tot ce vrei/…/câteodată clopot - ce se certa cu cerul/…
/azi tac aici şi golul mormântului/ îmi sună în urechi
ca o talangă de lut/ Aştept în prag răcoarea sfârşitu-
lui/…/Botează-mă cu pământ./Umbra lumii îmi trece
peste inimă” din „Călugărul bătrân îmi şopteşte din
prag”-1922 (L. Blaga). 

Dezvelirea adevărului - acel sapă, sapă, sapă, ca să
dai de stele-n apă! – ori a minunii (vezi poemul: „În

amintirea țăranului zugrav”, L. Blaga, Opera poetică, Ed.
HUMANITAS, 1995, p.122, din ciclul, În marea trecere… cuge-
tat prin 1924!), este o căutare exersată, din aproape în aproape,
într-o logică a succesivului cu recurențe multiple. „Povestea care-
ncepe –vom spune dinainte-/ Că oamenii, pe vremuri, demult, o

povestiră./Chiar până astăzi unii îi mai păstrează tâl-
cul/Prin timp veni-vor alții, repovestind-o iar.” Ne
spune într-o traducere A.E. Baconski, invocând
„povestea” Marelui război al Bharaților, nemurit de
epopeea Mahabharata (Aşa grăit-au zeii!).

Plecăm, în sens invers, de la erou şi de la opera
lui, să-i descoperim scânteia, apoi porunca şi cuvân-
tul cheie. Opera ni se dezvăluie simțurilor şi apoi îi
căutăm, tot recurent, priceperile cu care demiurgul a
făptuit gândul. Filozofii şi dogme, scripturi revelate
şi inspirații ale harului - pogorâte în apostolii şco-
liți, dar şi întru poemele nemuritoare, vorbesc
despre duhul facerii în tăcerea de templu a culturii
şi spiritualității omeneşti. Ploaie mănoasă, de aur
(aşa se insinua Zeus să fecundeze… pământul!) se
va fi prelins pe stâlpul Cerului să răsară pomul
cunoş-tinței binelui şi răului, să redea dualității,
unitatea.   Dilematică risipirea aceasta de energie a
demiurgiei, cum se materializează după un plan
(pentru acest lucru geometrii inițiați*** ai anti-
chității văd în demiurgul lui Platon pe Marele
Arhitect, şi-l pun staroste tuturor… zidarilor de ca-
tedrale, prin evul de mijloc!) respectând porunca să
fie ceva frumos, esențial, înțelept după cum îi place
Lui Dumnezeu să-şi dăruiască chipul în creație!
Uneori făptuitorul, fiu al Lui Dumnezeu, ne spune
în cuvinte ceea ce    l-a străfulgerat şi ce l-a îmboldit
să facă. Atunci cuvintele se zidesc în ideei şi iau
forma vorbelor cu duh, a proverbelor a aforismelor.
(trebuie să remarcăm aici preocupările tuturor pen-
tru cuvintele spuse cândva de Brâncuşi într-un
anume context, cu sublinierea câtorva nume:
Constantin Zărnescu, Sorana Georgescu-Gorjan,
Ştefan Stăiculescu, Petre Cichirdan). Alteori
lucrurile capătă nume şi sunt binecuvântate de
iubirea oamenilor, iar meşterul, ca un Pygmalion, se
bucură de viața dăruită lucrului său. Nu este sufi-
cientă sugestia, fără greutatea cuvintelor şi aşezarea
lor armonioasă. Cum să le deosebim, fără a le
observa în lungul lor drum? Ajuns la conturul
formei trebuie să treci dincolo (v. catapeteazma!),
atunci nu mai sapi în substraturi, ciopleşti în… duh
(7).   Tablele de legi ne dau norme morale.
Cuvintele cheie sunt date neamurilor: dabar, dao,
brahma, logos, nomen, samă **** (8)(9)(seamă!),
concept. Indieni, chinezi, evrei, greci, romani,
arabi, europeni etc., sfinți părinți, sihaştri, sacer-
doți, moralişti, filosofi, oameni de ştiință, artişti,
scriitori sunt diversitatea omenească cu aceeaşi
misiune pământeană. Toate, după un Babel istoric,
spun acelaşi lucru, fiecare altfel, unic. Oamenii,
cuvintele lor, au exprimat ideea de înțelepciune în
toate limbile pământului, după ce au tatonat
îndelung cunoaşterea, trecând de la a şti la a
înțelege: Vyasa, Confucius, Moise, David,
Solomon, Socrate, Platon, Cicero etc., apoi toți
scriitorii cu har ai pământului, vorbind cu harul

Mihai SPORIŞ

(continuare în pag.8)

Ridicaţi pe piramida nemuririi faima lor
Scris în cărţile de aur cântecul nemuritor!1

“DEZVELIŢI TOT ADEVĂRUL 
ŞI LE SPUNEŢI TUTUROR”1

Calea Eroilor-Minune a lumii-Cale a Luminii
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DANIEL PODLOVSCHI ŞI FLORIN TOTAN ÎN CONCERT BRAHMS
LUNI 16 NOIEMBRIE 2015, ORA 19.00
SALA LAHOVARI,  RM. VÂLCEA
“VĂ PLACE BRAHMS?”
Orchestra simfonică a Filarmonicii
Dirijor: Florin TOTAN
Solist: Daniel PODLOVSCHI – vioară
În program:
Johannes BRAHMS – Concert pentru vioară şi orchestră
Johannes BRAHMS –  Variaţiuni pe o temă de Haydn
Johannes BRAHMS – Dans ungar nr.1

“Vă place Brahms?” este titlul romanului de mare succes
al scriitoarei franceze Françoise Sagan, după care s-a

turnat filmul, în 1961, cu acelaşi titlu regizat de Anatole Litvak şi
care i-a avut ca protagonişti pe Ingrid Bergman, Yves Montand şi
Anthony Perkins, iar coloana sonoră a fost preluată din creaţia lui
Johannes Brahms...O dragoste aproape imposibilă, dintre o
femeie de patruzeci de ani şi un bărbat foarte tânăr...Aşa cum a
fost şi marea dragoste a lui Brahms, muzica, căreia i s-a dedicat
după patruzeci de ani! ...şi ce a rezultat! Simfonia nr. 1 a celebru-
lui compozitor a stat la baza coloanei sonore.

*
Ca întotdeauna Florin Totan a ştiut să coordoneze-”filarmo-

nizeze”-întreg complexul artistic (de mare rafinament când pe
scenă se tratează compoziţia unui asemenea muzician, Jahannes
Brahms): solist-orchestră-compozitor şi să transforme spectacolul
întrunul la îndemâna-bucuria-întregului registru de melomani, de
la cel mai mic, care din când în când se mai foieşte pe scaun, la
cel mai în vârstă, octogenar, care priveşte cu indulgenţă orice scă-
pare, zgomot venit din partea publicului sau chiar din spaţiul
sonor!

Aşadar Concertul pentru vioară şi orchestră de Johannes
Brahms, avându-l ca solist pe Daniel Podlovschi, atât de cunoscut
publicului vâlcean, dar şi tuturor românilor, şi, care, iată, la cei
şaptezeci şi şase de ani (mulţi înainte maestre!) reuşeşte să smulgă
aplauze; şi pe dirijorul Florin Totan cu o orchestră din ce în ce mai
bine pusă la punct, nu putea decât să atragă un public numeros,
dar mai ales pe unul împătimit de muzică, căci repertoriul a fost
vedeta numărul unu...În revista noastră, on line, Cultura Ars
Mundi, funcţionând de patru ani pe Internet în variantă dublă:
scris - comentariu la produsul artistic- şi cu exemplificare pe
Video Arhiva, am postat, pe lângă acest articol, şi o secvenţă din
interpretarea solistului; una curată, plină de căldură, cu multă sen-
sibilitate atât din partea violonistului, cât şi a orchestrei, în con-
secinţă, şi a dirijorului. Era şi normal, atât Florin Totan, dar mai
ales Daniel Podlovschi, aducând la viaţa lor multe şi îndelungate

« plecăciuni » şi ofrande zeiţei Euterpe… Dacă în comentariul
trecut subliniam tinereţea de necontrolat, aproape, a lui Florian
Rago în concertul de Max Bruch, iată, astăzi, subliniem maturi-
tatea şi beneficiile aduse artei de marea experienţă, de căldura
sufletească transmisă publicului. 

Johannes Brahms a fost un romantic de mare rafinament,
oferind muzicii una dintre paginile ei cele mai frumoase (atât sim-
foniile cât şi concertele sale, dar mai ales cel pentru vioară pe care
l-am ascultat în această seară, dar şi Dublul concert pentru vioară,
violoncel şi orchestră). Frumoasă este şi lucrarea a doua, din seara
concertului, « Variaţiuni pe o temă de Haydn », Brahms, prelun-
du-l pe Haydn din sfera corifeilor clasici şi transmiţându-l în sfera
muzicienilor din secolul modernităţii, XX, aşa cum de fapt face şi
cu melosul unguresc pe care îl ridică la rang de mare artă, desigur,
prin aceste « Dansuri ungare » pe care le va continua, mai târziu,
la felde artistic, sublimul Bela Bartok… Brahms va rămâne pen-
tru istoria muzicii ca unul din marii artizani, care anunţă prin
creaţia lor marile întâmplări muzicale care vor avea loc înspre
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, când programa-
tismul se instalează pregnant în creaţia plină de aleasă instrucţie a
continentului european. 

pcickirdan
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VASILE VOICULESCU EVOCAT PRIN MUZICĂ 
ŞI POEZIE LA ARHIEPISCOPIE

Palatul Arhiepiscopal, 27 noiembrie 2015, spectacol de
muzică şi poezie, „Din cântecele poeţilor-Vasile

Voiculescu”, în interpretarea instrumentiştilor Ana Dana-vioară,
Graţiela Solomon-soprană, Tudor Poenaru-clarinet şi cunoscuţii
actori ai Teatrului „Anton Pann”: Lidia Stratulat şi Cristian
Alexandrescu care au lecturat din poemele lui V. Voiculescu; fon-
dul sonor a fost realizat din creaţiile lui George Enescu, Franz
Schubert, Robert Schumann, Johann Sebastian Bach, Claude
Debussy. A fost prezent ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, care la sfârşit a rostit un scurt discurs legat de această
perioadă a sărbătorilor de iarnă, de comemorarea unor importanţi
şi iubiţi sfinţi-începând cu „darnicul” Moş Nicolae-legat, de
asemenea, de programul manifestărilor cultural-religioase din
acest sfârşit de an... Am remarcat, cu această ocazie, un al treilea
gest al Înaltpreasfinţitului (pe parcursul acestui an şi jumătate de
la instalarea sa), care ţine de conduita morală în societatea noastră
şi vremurile pe care le trăim cu totul noi şi surprinzătoare!... A dat
tonul de începere al spectacolului, şi l-a încheiat, fără obişnuitele
rugăciuni dând astfel un semnal, care era necesar (foarte mulţi
vulgarizând actul religios şi de calitate-de demnitate) şi, anume,
că, manifestarea stării de veneraţie şi iubire către Dumnezeu nu
este una care trebuie să însoţească omul oriunde şi oricum, că

închinatul la  icoană şi rugăciunea nu sunt populistice şi nici pu-
blice ca la religiile orientale, şi-n afara intimităţii fiinţei personale
sau Bisericii...Vedem, cum, astăzi se ucid în masă oameni în
numele unei divinităţi, ucigaşii, compromiţând-o definitiv. Orice
cult care este supralicitat devine pentru orice democraţie un
mare...rău! Am numit gestul, „al treilea”, reamintind că, atunci
când a fost Întronat, Înaltpreasfinţitul a spus că Biserica trebuie să
se îndrepte către oameni, să iese din templu!...un prim gest pe
care l-a mai făcut, aici la Vâlcea, Mitropolitul Olteniei; iar, al
doilea gest fiind cel de la Mănăstirea Bistriţa, când la aniversarea
Arhim. Veniamin Micle, în Trapeză, a pronunţat  celebrele vorbe:
„Toţi care suntem aici avem un interes”...Aceste gesturi îl duc pe
acest mare sacerdot şi Eparhia pe care o conduce, către starea de
normalitate şi modernitate a unei conduite şi credinţe de înaltă
demnitate... 

*
Clarinetul a fost cel care a deschis spectacolul, Tudor Poenaru,

intrând pe „scenă”, din „culise”,  pe ritmul celebru al lui Henry
Mancini din filmul „Pantera Roz”, dând senzaţia că muzica se
strecoară-furişează pe  acest tărâm al spiritului creat de „poetul
îngerilor” cum a mai fost numit V. Voiculescu, care, în 1927,
dădea tiparului volumul „Poeme cu îngeri”. Prestaţia tânărului
claniretist a fost una pe măsura ceinţelor unui auditoriu elevat.
Piesa cu care s-a remarcat a fost un opus cameral din muzica

impresionistă a lui Claude Debussy. Am urmărit-o cu plăcere şi pe
Graţiela Solomon în actul ei de interpretare canto (soprană), care
în triou cu cei doi recitatori putea fi un model de interpretare mu-
zică sacră-veche-aşa cum le vedem la formaţiile camerale italiene
de muzică din Renaştere, care, pe Mezzo, ne transportă foarte des
în acest univers sonor şi de excepţie dinaintea preclasicismului
muzical. ...Putea fi, spuneam! fiindcă trebuie să ne îmbogăţim
cultura muzicală şi să ajungem, interpreţi şi dirijori, şi organiza-
tori, la acest prag de început al muzicii, veche şi sacră, să avem
formaţii de acest gen. Să fim capabili de acest gen. Credem,
Arhiepiscopia, aici, ar putea să dea un exemplu şi să creeze o ast-
fel de formaţie! Baza există, Râmnicul având două teatre şi o
filarmonică, bugetare! care pot sprijini crearea unei asemenea for-
maţii, şi care ar trebui să sprijine şi presa noastră-parte din cultura
scrisă! În fond şi Episcopul Vartolomeau Stănescu, la început de
secol XX, a iniţiat aici şi la Bistriţa! o cultură care nu exista încă
la Râmnic, decât într-o fază incipientă, de asociaţie, în cadrul
Liceului Lahovari. ...Şi ce sală de spectacol ne-a rămas din vre-
murile acelea, care, atunci, era un produs al spiritului haretian-
productiv-în timp ce astăzi face faţă condiţiilor extrem de severe
impuse de profesionalismul central şi vest european la nivel de
instituţie filarmonică! 

În secţiunea de muzică instrumentală, solo, Ana Dana se ridică
la nivelul clasei sale în interpretarea Baladei de Ciprian

Simion PETRE
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Porumbescu, încercându-se ad-hoc, un dublaj cu poezia lui V.
Voiculescu. Triou format dintr-o vioară şi doi recitatori!...foarte
greu de realizat. 

Cu riscul de a ne repeta, noi vedem, totuşi, la Arhiepiscopie o
formaţie de muzică veche-după modelul celor care interpretează
muzică din Renaştere, dar şi dintr-un repertoriu româneasc-care
mai şi trebuie redescoperit; descoperit-aşa cum este cel al
Formaţiei Hyperion-formula românească-a lui Iancu Dumitrescu
şi Ana Maria Avram, şi, care, acum nu stă decât pe la Londra şi
Bayreuth ca să le cânte străinilor prelucrări după Anton Pann şi
Aga Jipei în „tonalitate” dodecafonistă. Haideţi, curaj domnilor,

ne poate ajuta cu rezulate de excepţie şi preotul doctor Ion
Gavrilă, care de atâtea ori face minuni...la strană! Chiar aş merge
pe formula sa cu încă trei-patru instrumente din lemn.

*
Vasile Voiculescu s-a născut la 27 noiembrie 1884, în localita-

tea Pârscov, din judeţul Buzău, şi a trecut la cele veşnice la 26
aprilie 1963, în București. S-a îmbogăţit cu o autentică pregatire
ştiinţifică, cu studii medicale şi cunoştinţe de filosofie. După anul
1948, el a suferit mult pentru convingerile sale democratice. La
vârsta de 74 de ani, poetul a fost arestat şi condamnat politic,
luându-i-se dreptul de a mai publica. A suferit în închisorile

comuniste vreme de patru ani, în perioada 1958-1962. În închi-
soare s-a îmbolnăvit de cancer și a trecut la cele veşnice la 26
aprilie 1963, în locuința sa din București. A lăsat în urma sa, ca
moştenire neamului românesc, o operă literară de mare rafina-
ment artistic şi spiritual. Testamentul său poate fi exprimat în
următoarele sale cuvinte: Pregătirea ştiinţifică, studiile medicale,
cunoştinţele de filosofie şi tot câştigul meu în celelalte domenii de
cultură, artă literară, în loc să mă depărteze, m-au apropiat de
credinţă. (...) Credinţa trebuie să stea la temelia spiritului omului
normal (Biroul mass-media al Arhiepiscopiei Râmnicului).

George Voica, în tinerețea lui prin Maramureş, s-a îndră-
gostit de locul acesta şi de ... Maria. Poetul îi dedică o

sută de sonete pe care le publică în 2000, la Editura CONPHYS,
întors fiind cu imaginea muzei pe meleagurile vâlcene. Am avut
norocul să mă considere prieten şi să mă onoreze într-un mai cu
roze, chiar în anul editării - era ziua oraşului nostru, Râmnicu
Vâlcea! – cu o carte superbă, dedicată... soției Rodica. În mottoul,
din Democrit : „Primeşte binefacerile, dar numai cu gândul că le
vei răsplăti cu altele mai mari” mi-am găsit o datorie, pe care,
iată!, o asumăm, să dăm ecoul unor versuri pline de metaforă şi
unei trăiri proaspete, cum sunt toate primăverile poeților.
Numerotării sonetelor le vom ataşa  un titlu şi le vom rezuma,
uneori schimbând sensul (iertare poete!), doar un catren. Vrem să
fie o atragere de atenție, asupra unui poet autentic, de-o metaforă
cu vibrație, într-un pastel al vieții noastre multicolore, cu trăire

tricoloră pe toate plaiurile unui tărâm cu substrat adânc şi plin de
taine.

În rezumat, tema sonetelor este iubirea poetului din Surpatele
Otăsăului vâlcean. Personajele principale, izvorâte din retrăirea
unei vârste incandescente, poetul însuşi şi Maria, cărora le
urmăreşte  idila, dincolo de grădina cu merii în floare, ca nostal-
gie a unor dragi aduceri aminte. Mai sunt şi alte prezențe, ori per-
sonificări necesare discursului, aproape biografic, uneori. Cu
Omar Khayam bea vin, cu Esenin vodcă, cu Artur Rimbaud
pluteşte în... corabia beată, cu rebelul Francois Villon stă de
poveşti. Când bea horincă se acompaniază cu moroşenii... În
iernile Maramureşului, în ospeție pe la Rona de Sus, la ucrainieni,
la Coştiui, pe la castelul fostului grof ungur îşi aduce aminte de
sufletul omenesc universal şi de geografia lumii cu: Siberia,
Alaska, Polul sud, Labrador. În faptul iernii, colinda, Crăciunul se

lipesc înalt, esențial, de inegabilul Maramureş. Iubirea față de
acest tărâm binecuvântat îşi ia nume de botez să fie cristelniță
poveştilor-sonete:  Coştiui, Turulung, Sighet, Oaş, Râşca, Gutâi,
Rona, Baia Mare. Când trăirea se mută la... Cluj, apar
Feleacul,Făgetul şi în vizită: Moş Ilieş, să-i amintească poetului o
promisiune. La Sighet sunt şi vrăjitoare care îşi greşesc, ca mai
toate!, predicția. Poetul ştie că florile țin numai până toamna şi...
iată-l, colindând lumea: Orient, Occident, Hawai, Tanger,
Bagdad, Damasc, Ierusalim, Veneția, Gibraltar, Samarkand,
Levant, Samotrace, Corint cu, şi fără timp în zbenguirea gândului.
Fluviile lumii: Nil, Eufrat, ori Iza, Mara, Someş-de acasă, vorbesc
de de curgere, iar Biblia, Coranul, invocate inspirat, asigură o
notă... studiată acestei iubiri năvalnice.

În sonetul 100 - finis coronat opus!(?)- cu un anume scepti-
cism, parcă o concluzie ascunsă a poetului provocat de o muză
irațională şi fierbinte, se  formulează sentința: „Nimic nu e în
viață adevărat!” Noi credem că adevărate sunt toate cele, primite
aici în dar, altfel totul ar fi în zadar!

CENACLUL VIRTUAL ...

M. SPORIŞ

1. Maria ... stăpâna
Sânul tău mi se topea în mână
Și gândul meu era mereu la tine
Cum sta-ntre ierburi, sufletu-ntr-o rână
Pe sub mesteceni cu coroane pline.

2.S-au dus anii de rubin
Peste coline fluturam noi plete
Ce s-a ales de verile acele?
Acum, ne-ncearcă lacrimi şi regrete
Nu mai arunc cu sulița în stele.

3.Dor de Gutâi
Să ne-aşezăm pe frunze ca pe piei
Să dăm iar timpul înapoi
Să mai vânăm pe sub coroane zmei
Tu, noi, cu sânii-ți veseli şi vioi.

4. Toamna cu tine
În năpustirea cailor, pe şea...
Printre mesteceni iar aş vrea să fiu
Când altă toamnă ne chema spre ea
Din viața mea nimic să nu mai ştiu.

5. Reaprindere
Frumoşii ani- petarde cu bujori!
Vremea aceea putea-va să mai vină?
Când m-aprindeam în sărbători
Să-ți  vin în salturi de felină.

6.  Maramureş
Maramureş!, voi Iză, Tisă,  şi tu Mară
O, anii mei, ca negrele afine
Curgeți prin mine, până dați pe-afară
Chiar dacă-n faguri roşii, de albine.

7. Departe, ieri 
Tu eşti departe şi nu poți s-auzi
Se face toamnă iar în calendare
Brumele calde umerii ți-s uzi
Lacrimi şi clipe de visare...

8.   Urc la tine, Mario
Cu părul răvăşit eu urc să-mi spui
C-ai vrea din nou, să mai pornim, haihui
Să-înotăm în marea sângelui fierbinte
De tine iar să-mi mai aduc aminte.

9.   Însetat de tine
Nu m-am retras în turnul cu regrete
Zâmbească unii, poate râde-vor
De tine, pururi, mi se face sete
Să-mi fi, te rog, mereu, izvor!

10.  Călcâiul vulnerabil
În cuibaru-ne de lotuşi, tu, în ie
Să te frământ în brațe, să te frâng
Pe dealuri într-o toamnă arămie
Să mai sărut călcâiul tău nătâng.

11.  Pururea ... Marie
Tu eşti ca marea fără nicio vină!
Eu, pământean, Mario!, sunt doar efemer 
Pururea fecioară, ulcior eşti, de lumină
Ca îngerii ce ne iubesc... din cer.

12.   Nord-Sud
Când înspre sud pornit-au paşii mei
Se zbătea toamna-n zarea violetă
În Nord, Mario, iarna-i stei
Metalic crivăț de trompetă.

13.  Regrete
Nebuni eram pe-atuncea, amândoi
În arcuirea sânilor tăi goi
Din aripi mari, de fluturi şi de foi.
E dusă vara-n lacrimi –ploi!

14. Colind cu flori de măr în
Maramureş
Ningea cu fulgii cum au floarea, merii,
Şi ne topeam în nesfârşit colind
Freamăt de paşi venea în faptul serii.
Iubiri ne-ncercă, încă foc aprind...

15.  Spovedanie la Baia Mare
Mulțimi de vorbe ți le-am spus
Căci te iubeam, înfrigurat, nespus
Deşi e noapte peste burg
Vorbesc şi-acuma şi mă frâng!

16. Cânta pădurea
Cânta  ades o prea frumoasă 
şi se pierdea prin codrul verde, des
Aveai Mario, fața luminoasă,
Copaci cântau, întregul  univers.

17.  Pe frontieră
Prin iarba crudă fremătăm cuvinte
Sta cerul ca un templu pe coline
și nimeni nu voia ne-aducă-aminte
La Turulung, aş mai veni spre tine.

18. Răstignire
Ți-aduci aminte că chiar ieri şezum
Că aş fi vrut amurgul să-l sugrum
Să ne suie sângele-n copaci!
Marie dragă, ce mai faci?

19. Maramureş preacurat
S-au dus Maria, anii, nu mai vin
Dar vine-o vreme când pe umăr țin
Peste-un Maramureş, rai de  crini
Regina nopții prinsă-n rădăcini.

20. La castelul de la Coştiui
Vedeam, de sus, cum tinerețea vine
şi cum se pierde-ntr-un amurg de jar
de la Coştiui, deasupra la saline,
când plouă cu  sărat... amar.

21. Bunăvestire
Mai şuieră amurgul şi-ncă geme
Tot mai adâncă-i noaptea, mă pătrunde
şi nu mai este pentru noi o vreme!
Maria, primăveri ascunde...

22. Soţ
Pornisem , cândva la Ierusalim
Ai vrea Mario, să mai contenim?
Sânul tău îmi este mult intim
Mai vreau în curcubeu să fim!

23.  Verde iubire
Mai lasă-mă să te sărut în crâng
Pe frunte şi pe frunza-ți udă
Toți anii mei aşez pe ramu-ți stâng
Surâzători şi verzi, ca iarba crudă.

24.  Maramureş, duh
E Maramureşul muşcată-n glastră
Trecând, osmotic în iubirea noastră
Înfipt în piept, iubire de măiastră
Frunte de țară, țară românească.

25. Mario!
Rebel, cu plete-n vânt, pe sub arțari
Ce-adânc, Mario, ochi-ți mă priveau
Din munți se scoborau esențe tari
Încă te strig, te rog, te vreau!

26. Număuita
Din sânul tău, sub mărul alb de floare
Cu gene lungi Maria mă-nconjoară
Sfioase albăstrele-n legănare
Să mai rămân din timpul meu pe-afară.

27. Cu tine, Mario
Încerc să-mi păstrez privirea curată
Vremea tot curge şi-am da-o-napoi,
Cântând în catedrala albă de piatră...
Pe drumul Damascului am rămas numai noi.

28. Dulce povară
Ce a fost în iarna aceea nu ştiu
Venise o noapte cu colții de fiară
Încât n-aş fi vrut pe lume să fiu,
Și-mi erai pe-atunci o dulce povară.

29. De ce, Maria?
Toamna îmi aminteşte, în somn, pe româneşte.
Veneau hoarde strângându-ne viața-n cleşte,
Apoi ai fugit chiar la mine-n brațe!
Azi, nu mai vine nimeni... să ne-nalțe.

30. Întrebare
Nu ştiu de ce, un gând ades mă-ncearcă
Ce-am câştigat, Mario, din anii ce s-au dus?
Destin anost într-un amurg se-mbarcă
Văd sângele, sleit, pe frunze... descompus.

31. Aspirație
N-am să mai fiu tânăr niciodată,
Ridicând la ceruri oaze din pustiu,
Roua în ierburi stă îngenunchiată...
În dumnezeiasca cetate, liber să fiu!

100. Iluzii
Toate câte-s dragi ne-au fost cobzar
Tu m-ai iubit! Eu te-am iubit! 

De ce ne-am înșelat?
Eram pe-atunci doar boabe de muștar?
Nimic nu pare-n viaț,-adevărat?

...
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BISERICA SF.ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL
525 ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ

Poetul Vasile Alecsandri spunea: ,,Poţi să
cutreieri lumea toată şi să te minunezi de

rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fer-
mecător decât călcâiul de pământ pe care te-ai
născut.”

La intersecţia văii Părăianului cu valea răului
Olăneşti, pe pantele de sud ale dealului Capela,
ascunsă privirilor omeneşti se află biserica Sf.
Arhamgheli Mihail şi Gavriil a cătunului
Aranghel din municipiul Rm.Vălcea. Liniştea
patriarhală a locului, desişul pădurii de fag se
adaugă misterios  locului pe care dăinuie de
veacuri mica bisericuţă.

Ridicată întru cinstirea şi lauda Sfinţilor
Arhangheli a căror pomenire se face la fiecare 8
noiembrie al anului calendaristic bisericesc, bi-
serica din zid cu o turlă, se adaugă comorilor de
arhitectură religioasă ale Rămnicului, fiind una
din cele mai vechi chinovii din Oltenia. 

Cu o vechime de 525 ani, ea parcă demon-
strează tuturor că a fost un martor de netăgăduit,
un stălp al ortodoxiei, al creştinismului româ-
nesc pe aceste locuri .

Printr-un hrisov  al domnitorului Vlad
Călugărul la 1490, se întărea  stăpănirea schitu-
lui asupra unei moşii aflată pe locul unde se află
biserica. O primă menţiune a zidirii bisericii
schitului , pentru că la început a fost schit, se
face în anul 1522 şi îl are drept ctitor pe vel
paharnicul Stoica, strămoşul vestitei familii
olteneşti a Părăienilor, lucru consemnat în
vechea pisanie. 

O  menţiune ulterioară ( la 200 de ani dis-
tanţă în timp) despre biserică, apare la 1725
cănd se spune că biserica schitului este rezidită
din temelie de Arhimandritul Petroniu de la
Segarcea şi Gherman din Aranghel, egumenul
schitului, pe temelia vechii biserici. 

Cu numai 8 ani înainte (1717) schitul fusese
închinat Patriarhiei din Alexandria, tocmai ca
urmare a bogăţiilor de care dispunea. Se spune

că avea ,,moşii, mori, vii, ţigani şi romăni”.
Schitul a fost nu numai altar de rugăciune, ci

şi locaş de cultură. Aici se şcoleau diecii ca
notari ai satelor, care, alături de monahi şi viitori
preoţi, au reuşit să deprindă primele noţiuni de
citire şi scriere în slavonă şi greacă.

Este perioada cea mai înfloritoare a
Rămnicului, cănd bisericile de zid se ridică la
cererea şi cu efortul credincioşilor. Totuşi într-
un înscris semnat la 1934 de Constantin
Daniilescu,  se spune că la 1894 restaurarea bi-
sericii a beneficiat şi de sprijinul acordat de
Guvern. O serie de biserici din zonă cum sănt: 

-Biserica  Sf.Treime  Buda, filială pănă la 1
ianuarie 2008 a bisericii parohiale  Sfinţii
Arhangheli- este construită la 1731 de preotul
Teodosie, fiul  monahului Iosif Brănescu din
Olăneşti;Este perioada  începutului de domnie al
lui Radu de la Afumaţi- cel care sfărşeşte asasi-
nat la 2 ianuarie 1529, în urma unui complot
boieresc, tăindu-se capul lui şi fiului său Vlad
voievod la Episcopia Rămnicului şi nu la schitul
Cetăţuia cum au scris istoricii.

-Biserica Naşterea Maicii Domnului
Vlădeşti-construită la 1728 (Ctitori: Radu
Vlădescu şi Maria Olănescu), se adaugă biserica
din cătunul Aranghel al Municipiului Rm.
Vălcea, cu hramul Sf. Arhanhgeli Mihail şi
Gavriil.

Trei biserici în trei locuri apropiate geogra-
fic, ctitorite pănă la jumătatea secolului XVIII (
1725-Aranghel, 1728-Vlădeşti, 1731-Buda) şi
înscrise într-un  triunghi al spiritualităţii creş-
tine.

La începutul secolului XIX (1816-1817),
biserica Sf. Arhanhgeli Mihail şi Gavriil este
preînoită de Arhimandritul Sofronie Zlătăreanul,
cu ajutorul material al lui Hagi Enus, sau Ienuşi
( Ene Nanu,după adevăratul său nume) ctitorul
Bisericii din Tărgul de Afară, ulterior denumită
Toţi Sfinţii din Craiova.  Este cel care l-a ajutat
pentru ,,mersul revoluţiei pe slugerul Tudor la
1821, cu 4953 lei” după cum o spune

C.S.Nicolaescu Plopşor (Vezi articolul ,,Istori-
cul M.Aranghel-Vîlcea” de Pr. D. Bălaşa,
p.25,în Îndrumătorul Eparhial al Eparhiei
Rămnicului şi Argeşului, anul V, nr.1-2, 1949).

Pe peretele din pridvor, există două portrete
în frescă, în port arnăuţesc-grec, de pe la 1800 a
unui Hristea Anastasiu, ostenitor al sfintei bi-
serici şi altul a lui Atanasie Tascu Sin Zaharia
Bratu Ene grecu.(Fraţii Nani cum mai erau cu-
noscuţi Enuş şi Polihronie).

În 1894, biserica este din nou reparată şi i-se
reface zugrăveala, preot fiind Gheorghe
Beldiman. Din acest an schitul se transformă în
biserică de mir. Chipurile  preotului George şi al
preotesei  Maria Gh. Beldiman sunt pictaţi în
pridvorul bisericii de zugravii Toma Cristescu şi
Ilie Dumitrescu.  Tărnosirea  acesteia a avut loc
la 8 noiembrie, slujba fiind oficiată  de Epis-
copul Rămnicului Ghenadie Enăceanu. 

În anul 1935  pictura bisericii este spălată  în
timpul preotului Mihail Marian( n.29 iulie 1898,
triplu licenţiat-Teologie, Filologie şi Drept, pre-
oţit din 15 august 1931-ieşit la pensie în 1972-
41 ani ca preot, decedat în 1980). Mormăntul
său se află în partea de sud a bisericii la nici 15
paşi. Din martie 1973 pănă în 1976  preot sluji-
tor a fost  părintele Ion V. Călin , transferat apoi
la Biserica Sf.Dumitru din Rm.Vălcea. de unde
iese la pensie la 1 iunie 2010. 

În toamna lui 1979 este numit preot paroh
părintele Nicolae Daneş, iar din noiembrie 1989
pănă în prezent, preot paroh Emilian
Părăuşeanu, ctitorul bisericii Sfinţii Împăraţi
Constantin Şi Elena, al cancelariei parohiale şi
anexelor din str. Ştirbei-Vodă nr. 263, Rm.
Vălcea.

Iată dar, ce preoţi înzestraţi cu harul lui
Dumnezeu, desăvărşiţi gospodari şi buni du-
hovnici au slujit la această sfăntă biserică.  Ei au
dat prin munca lor, tot ce au avut mai bun. Bunul
Dumnezeu le-a dat sănătate şi putere în a sluji ,
în a  gospodări şi înfrumuseţa sfăntul lăcaş, aşa
cum ni se înfăţişează astăzi.Actualul paroh,

preotul iconom stavrofor Emil Părăuşeanu  con-
tinuă astăzi munca predecesorilor săi.

Sărbătoarea de hram a bisericii, la 8 noiem-
brie 2015, a fost o sărbătoare de suflet la care au
participat o mulţime de credincioşi, atăt din satul
Aranghel, dar şi din satele învecinate Buda şi
Vlădeşti. Săvărşirea sfintei Liturghii şi a
pomenirii ctitorilor a fost făcută de un sobor de
preoţi condus de preotul paroh Emilian
Părăuşeanu. După slujbă, o agapă a marcat acest
moment aniversar.

Mihai POPA

Foto: M. Popa

CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA ÎN PERIOADA 1910 - 1948

La sfârşitul secolului al XIX lea şi începutul secolului XX,
staţiunile balneare din ţara noastră au fost sub adminis-

traţia şi controlul Ministerului Domeniilor. În 1910 s-a înfinţat
Societatea „Govora - Călimăneşti”, care a funcţionat de la această
dată (1910) până în anul 1948. Din această societate au făcut parte
staţiunile Băile Govora şi Călimăneşti - Căciulata; aceste staţiuni
funcţionau numai în sezonul de vară, de la 1 iunie până la 15 sep-
tembrie.

La Călimăneşti „Societatea” s-a implicat în rezolvarea obiec-
tivelor balneare ale staţiunii, precum şi a celor edilitar-gospo-
dăreşti ale localităţii.

Vara veneau la Călimăneşti boierii pentru odihnă şi cură cu
apă de Căciulata, precum şi pentru tratament balnear; sejurul era
variabil, de la 10 - 15 până la 30 - 40 de zile.

În anul 1911 şi 1912 societatea a reconstruit Hotelul
„Statului”. În anii 1881 - 1886 a fost construit la Călimăneşti
Hotelul „Statului” după un proiect al arhitectului Nicolae Cerkez.
Era prevăzut cu parter, două etaje, şi avea 120 de locuri de cazare.
În anii 1911 şi 1912 acest hotel a fost refacut după proiectul arhi-
tectului Gheorghe Mandea. Acestui hotel i s-au adăugat etajul trei,
mansarda şi cele două aripi, de nord şi de sud, iar capacitatea de
cazare a crescut de la 120 de locuri la 209 locuri. Noul edificiu,
construit în stil elveţian, a păstrat numele de Marele Hotel al
Statului şi a devenit emblema staţiunii şi localităţii Călimăneşti.

În spatele acestui hotel există stabilimentul de băi, care, şi el,
a fost refăcut şi modernizat şi s-au mai înfiinţat două secţii: hidro
şi electroterapie. Aparatura pentru electroterapie a fost adusă din

Anglia, Germania şi Franţa.
Tot la Călimăneşti a fost construită Uzina Electrică, care a

funcţionat până în 1960. În clădirea acestei Uzine Electrice, în
anii 60, s-a amenajat Casa de Cultură din Călimăneşti.

Societatea a construit şi podul Ostrov, din beton armat, cu trei
arcade, care făcea legătura între Călimăneşti şi Ostrov şi tot
Societatea, în Ostrov, a amenajat plaja şi malul drept al râului Olt,
a construit Sera de flori lângă Schitul lui Neagoie Basarab (1512
- 1521), Cazinoul, Teatrul de vară şi Chioşcul muzicii. În Ostrov
s-a amenajat unul dintre cele mai frumoase parcuri din ţara noas-
tră.

Tot la Călimăneşti s-a construit clădirea cinematografului
(sediul actual al Bibliotecii Orăşeneşti „A.E.Baconsky”). La
Căciulata s-au amenajat filtrele pentru apa potabilă a localităţii În
dreptul izvorului Căciulata s-a refăcut zidul de asanare, s-a mărit
şi s-a  modernizat staţia de îmbuteliere a apei minerale de la
Căciulata. Parcurile de la Călimăneşti şi Căciulata au fost reame-
najate după proiectele unui specialist francez.

Din păcate, în prima jumătate a secolului XX au avut loc şi
cele două războaie mondiale, în timpul cărora staţiunea a fost
închisă, iar Marele Hotel al Statului transformat în spital militar.

*
În continuare câte ceva despre asistenţa medicală: staţiunea

avea caracter mai mult de odihnă decât de tratament balnear şi de
cură cu apă de Căciulata. Au lucrat în staţiunea noastră persona-
lităţi medicale cu bună pregătire profesională. Din vara anului
1903 a lucrat până la sfârşitul vieţii sale (1928) dr. Constantin
Frumuşanu. Acesta, pe lângă consultaţiile medicale, a făcut şi
cercetări ştiinţifice şi, într-una din lucrările sale a precizat că

izvorul Căciulata are acţiune litotritică asupra calculilor renali.
Pentru meritele sale deosebite Societatea i-a făcut o statuie (bust
de bronz) pe care a aşezat-o lângă Izvorul Căciulata în anul 1938.
În anii 1969 - 1970, statuia fiind acoperită de tufişuri; în anul
1971 a fost mutată în Parcul din Călimăneşti şi a zăbovit aici până
în noaptea de 2 spre 3 martie 2011, când a fost furată! şi furată a
rămas.... Păcat!

Tot în staţiunea noastră au mai lucrat şi următorii medici:
domnişoara dr. Polixenia Iepureanu, originară din Călimăneşti,
fiica distinsului învăţător Nicolae Iepureanu, unul dintre fonda-
torii Şcolii Vechi din Deal- Călimăneşti, a făcut prima teză de
doctorat privind acţiunea antianafilactică a Izvorului Căciulata.
Au mai lucrat: dr. Grigore Nicolau, dr.Ioan Coca, dr. Ion Anghel,
dar şi profesori universitari : dr. Emil Ţeposul, profesor de urolo-
gie la Facultatea de Medicină din Cluj, care a scris şi lucrarea
„Apa de Căciulata”, tipărită în 1932, la Cluj. Un alt profesor a fost
dr. Vintilă Ciocîlteu profesor de biochimie la Facultatea de
Medicină din Bucureşti. Acesta a înfiinţat la Călimăneşti, în anii
30, un laborator de analize medicale ( hematologie şi biochimie).
Acest laborator se afla la parterul clădirii cinematografului şi la
care a lucrat şi Nicolae Priboianu, soţul mătuşii mele Maria
Priboianu. Demn de remarcat este faptul că aceste cadre medicale
au acordat asistenţă medicală gratuită la oamenii sărmani, săraci,
din localitatea noastră.

În anul 1948 a avut loc naţionalizarea, când staţiunea
Călimăneşti Căciulata a trecut în proprietatea statului. După
această dată (1948) staţiunea a funcţionat permanent şi au venit la
această staţiune oamenii muncii trimişi cu bilete prin sindicat la
tratamentul balnear.

Gheorghe MĂMULARU
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Pamfil Şeicaru este recunoscut drept una dintre cele mai de
seamă personalităţi ale vieţii culturale şi politice din

perioada interbelică, fiind considerat, pe bună dreptate, cel mai
mare gazetar al României Mari şi creatorul presei moderne
româneşti.

Născut la 6/18 aprilie 1894 la Buzău, Pamfil Şeicaru provine
dintr-o familie modestă, tatăl Haralambie fiind casier CFR, iar
mama, Ana, casnică, îngrijindu-se de creşterea celor patru copii:
Pamfil, Constantin, Maria şi Virginia. Bunicul dinspre tată era
originar din comuna Şeica Mare, judeţul Braşov, de unde a trecut
munţii şi s-a stabilit în preajma Buzăului, în comuna Beceni. Mai
întâi este elev al liceului „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti, apoi
absolvent al liceului „Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad
(1914). Cursurile universitare le-a început la Iaşi, întrerupându-le
din cauza intrării României în Primul Război Mondial şi le-a
finalizat, după încheierea păcii, la Universitatea din Bucureşti,
fiind licenţiat în Drept. În timpul studiilor universitare lucrează ca
pedagog la Pensionul de Băieţi „Macovei” din Bucureşti.

Ca tânăr sublocotenent, în cadrul Regimentului 17 Infanterie
Mehedinţi, a participat la toate marile bătălii din timpul războiu-
lui pentru Întregirea Neamului (1916 - 1918), de la Orşova până
la Mărăşeşti, remarcându-se ca un dârz combatant în luptele de la
Cerna, Jiu şi Trotuş. Pentru meritele sale deosebite în luptele de
la Cerna - Jiu, a fost distins de Regele Ferdinand I al României cu
titlul de Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” clasa a III-a.

La terminarea războiului, şi-a propus obţinerea unor surse
materiale pentru a duce în eternitate memoria camarazilor săi,
căzuţi în luptă, prin ridicarea unor monumente în locurile de crân-
cenă încleştare şi de supremă jertfă. Astfel, după 15 - 20 ani, a dat
curs generoaselor sale planuri şi a construit la Orşova Mănăstirea
„Sfânta Ana”, la Mărăşeşti „Monumentul eroilor”, la Val du Roy
Soulzmalt, Alsacia (Statuia mamei îndurerate, sculptură de Oscar
Han), unde sunt îngropaţi 687 militari români, prizonieri de
război, căzuţi în 1917. Din aceleaşi sentimente de stimă şi
recunoştinţă faţă de eroii neamului, a subvenţionat cu îmbră-
căminte, hrană, întreţinere în şcoli, nenumăraţi copii orfani de
război.

Pamfil Şeicaru a debutat ca gazetar încă din perioada stu-
denţiei, între anii 1914 - 1915, trecând fugitiv pe la publicaţiile
„Arena”, „Adevărul”, „Dimineaţa”, „Bucovina”, „Ţara mea”,
„Neamul Românesc” şi altele. După încheierea Primului Război
Mondial, în aprilie 1918, s-a remarcat, în paginile ziarului
„Chemarea”, cu un vehement articol intitulat „La răspântia oli-
garhiei”. În 1923 a devenit redactor-şef al cotidianului
„Cuvântul”, iar în 1927 a preluat acţiunile ziarului „Curentul”,
care s-a afirmat în perioada interbelică şi în anii celui de-al Doilea
Război Mondial, sub directoratul său, ca una din cele mai com-
bative şi populare gazete din România, consacrându-l ca pe un
redutabil analist politic şi ca pe unul dintre cei mai temuţi
polemişti din România. Din scrierile sale se recunoaşte publicis-
tul dotat cu o inteligenţă şi o putere de pătrundere ieşite din
comun, un spirit viu, incisiv şi intolerant, necruţător cu prostia,
minciuna şi impostura. În perioada 1935 - 1938 va instala în sedi-
ul ziarului „Curentul” rotativa Frankental şi 18 linotipuri fabri-
cate în 1938, plus ultimul model de rotativă, fabricat în două
exemplare unice în lume: unul pentru ziarul „Prensa” din Buenos
Aires şi altul pentru „Curentul”.

Pentru a evita soarta lui Iorga şi Madgearu, Şeicaru se refu-
giază, din octombrie 1940 până în martie 1941, în Italia, acesta
fiind primul său exil. El însuşi mărturiseşte: „…eram al treilea pe
lista celor desemnaţi de arhanghelii crimei să fie asasinaţi”. La 10
august 1944, şi-a părăsit ultimul domiciliu din Bucureşti, din str.
Ştefan Furtună nr. 93, fiind trimis de Antonescu în Spania, pentru
a tatona terenul pe plan diplomatic în vederea ieşirii României din
conflagraţie, precum şi pentru a asigura, în condiţiile iminentei
ocupări militare a ţării de către sovietici, propaganda în favoarea
intereselor naţionale. După ce a reuşit să ajungă în Spania, în ţară
a fost ostracizat, judecat de un Tribunal al Poporului, împreună cu
Stelian Popescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Grigore
Manoilescu, Romulus Dianu ş.a., în procesul ziariştilor „criminali
de război”, „vinovaţi de dezastrul ţării” (22mai - 4 iunie 1945),
fiind condamnat la moarte pentru crime împotriva păcii şi uman-
ităţii, aberaţie curentă în România acelor ani.

În 1974, s-a stabilit la München, în capitala Bavariei. A trecut
la cele veşnice la Dachau, în Germania, la 20 octombrie 1980. În
anul 1990, mănăstirea „Sfânta Ana” a fost reamenajată prin grija

Mitropoliei Olteniei, a vrednicului de pomenire, mitropolitului
Nestor Vornicescu, şi redată circuitului monahal, fiind resfinţită
în ziua de 25 iulie 1999. A urmat îndeplinirea statornicei dorinţe
a lui Pamfil Şeicaru, aceea de a fi readus în ţară şi înmormântat la
mănăstirea pe care el a ctitorit-o. La 17 februarie 1991, rămăşiţele
sale pământeşti au fost aduse în ţară şi înhumate, temporar, la
cimitirul „Sfânta Vineri” din Bucureşti, alături de părinţi, iar la 20
octombrie 2005, ele au fost reînhumate, pentru totdeauna, în prid-
vorul Mănăstirii „Sfânta Ana”, de lângă Orşova. În anul 2002,
Editura Victor Frunză a inaugurat publicare seriei de volume
„Scrieri de Pamfil Şeicaru”, reuşind să publice doar patru volume.

Înălţarea Mănăstirii „Sfânta Ana” reprezintă o mulţumire
adusă lui Dumnezeu de către Pamfil Şeicaru, ctitorul ei, pentru că
l-a ocrotit, pe toată durata războiului, salvându-i viaţa în timpul
grelelor lupte duse pe dealul Moşului de lângă Orşova, în vara şi
toamna anului 1916. Pe această coamă de deal, Pamfil Şeicaru a
supravieţuit, după e a fost îngropat de viu într-un tranşeu, de
explozia unui obuz, împreună cu prietenul şi camaradul său de
arme, Petre Găvănescu. Scăpând amândoi cu viaţă, Pamfil
Şeicaru s-a legat să ridice în acest loc, atunci când va avea posi-
bilităţi materiale, o mănăstire în spiritul tradiţiilor noastre
româneşti, aceasta reprezentând, totodată, prinosul său de
recunoştinţă adus memoriei camarazilor săi de arme, care au
sfinţit cu sângele lor aceste locuri în vara şi toamna lui 1916.

Construcţia mănăstirii s-a desfăşurat între anii 1936 - 1939,
urmând să aibă hramul „Sfintei Ana”, după numele mamei lui
Pamfil Şeicaru. Din păcate, târnosirea mănăstirii de la Orşova în
acea perioadă nu a fost posibilă, rămânând în aceeaşi situaţie şi
după terminarea războiului, când se instaura regimul comunist.
Abia în 1990 a fost redată cultului, ca mănăstire de maici, sub
conducerea maicii stareţe Justina Popovici.

Această mănăstire vine să ne vorbească despre Pamfil
Şeicaru, să ne descopere adevărata valoare, atât a personalităţii,
cât şi a operei sale. El rămâne, prin opera sa de caritate, un reper
moral pentru cei ce l-au cunoscut şi pentru beneficiarii acţiunilor
sale sociale, care sunt atât credincioşii care vin să se închine în
această oază de spiritualitate românească, cât şi cei care alcătu-
iesc obştea Mănăstirii „Sfânta Ana”.

Pamfil Şeicaru trăieşte printre noi prin scrierile şi ctitoriile
sale, rămâne pentru noi o personalitate bine conturată în analele
presei româneşti, iar numele său va dăinui peste veacuri, ca un
reper în istoria ţării noastre. 

MEMORIA LUI PAMFIL ŞEICARU
Constantin MĂNESCU – HUREZI

„…se pleacă şi culege
din nisipul vremii aurul etern.”

(Vasile Voiculescu)
…iar versuri, iar delir…

De ţi-a fost hărăzit să te naşti din pântece ars de căldura
teracotei din cahlă, de-ai adormit legănată în camera cu

flori de gheaţă-n ferestre, de ai prins primii muguri de floare
îmbubiţi lângă chioşcul ce iute se face şi verde şi alb şi ivoir  de
mătase bătut seara de valul aromei Caprifoiului, Mâinii Maicii
Domnului ce-acoperă frunza şi casa şi ţarina neagră săpată în
jurul lalelei mai bogat să-nflorească, de-ai crescut printre verde şi
tril, printre unda Olteţului fluierată molcom pe nisipul ce fugea,
se dădea la o parte, lăsând loc nisiparniţei să se-ascundă, de ai
avut ochi şi urechi ascuţite ca tăişul de coasă pe care-i plimbată la

deal şi la vale piatra aspră din tuf sau din gresie şi totul ţi-a părut
şi îţi pare-o cântare,  traiectoria vieţii tale nu a fost şi nu poate fi
decât drumul săgeţii eliberată din strânsul arbaletei de sub care-ai
picat. Aceea, care pân' la sfârşit te duce tot spre pădure, spre lanul
cu macii şi albăstrelele măsurându-ţi an de an din picioare, pe
dealul cu florile lui împrejurul răsurii, cu iarba când verde, când
galben-pai împrejurul murului, din care, pe rând, culegi floare
mică şi albă, îţi înnegreşti buzele sau păşeşti în timp ce-ţi priveşti
şi îţi porţi picătura de sânge lăsată de spin cât mai mult timp, ca
blazon, ca triumf sau ca pariu câştigat cu o viaţă ce ţi-a fost şi îţi
este un iureş. Şi-ai purtat de mânuţă păpuşa din cârpă îmbrăcată
de tine, de ac şi de aţă. Şi-ai urcat derdeluşul până-n vârf cu obra-
jii vopsiţi de frig, de izbândă şi de plăcerea alunecării pe tălpicii
săniuţei, visând troica, lăuta şi caii. Şi ţi-au încăput între braţe
buchetele florilor luncii, ţi-a-ncoronat salcia capul din nori şi-ai
primit botezul urzicii pe picioarele-ţi albe devenind rubinii, puse
mereu, pe fugă. Şi-ai cules la poale de cascadă zgomotoasă albi
ghioceii sfielii, ai inocenţei tăcute ieşite din corpul un freamăt şi-

un ţipăt continuu. Şi-ai legănat sub murmurat de izvoare trup din
trupul tău şi-ai legănat pruncii aduşi înspre tine de alţii. Pe rând
ai fost căţeluşa la prima fătare abandonându-se puilor fără ochi,
ursoaica brună cărându-şi puiul pe după ceafă, ai fost Rada şi
Kiva şi dada Sia, purtându-se una pe alta între cutele fustelor  ce
ţi-au ascuns şi plante de leac şi busuioc în buchet şi levănţica din
săculeţul de voal frământat la culcare. Au ars şi ard focurile nopţii
pe locul unde-s ascunse comorile lumilor. Au fumegat, fumegă şi
se sting rugurile focurilor de taberă, se încing pietrele frigărilor şi
picurând din ulcică, ies ceţurile nopţii din delta unde fuga se-ntâl-
neşte cu calmul. Şi tu vezi cum treptat fuga se pierde în roto-
coalele calmului. Şi spargi oglinzile ce multiplică pe dada Sia şi
grija şi devii pentru o clipă „pluta meduzei” recunoscându-ţi dru-
mul vremii…şi pe cel rămas în urmă pentru totdeauna şi pe cel ce
ţi-o ia înainte. Şi eşti acum toate drumurile la un loc, peste care,
în frânturi de hore vin şi dispar plete şi rotunjimi de ii, cingători
şi miresme de flori şi de fete, înţelesuri din striaţiunile copacilor
vieţii ca drumuri ale altora, drumuri binecuvântate de bunătatea
din tine. Şi-ţi micşorezi colţul doar atât cât să-ncapi, doar atât cât
să simţi, doar atât cât şuviţa ce va ieşi albăstruie din tine, să se
poată răsfira în „nisipul vremii”… 

TRAIECTORIE

Nu, nu orice broscoi e răcănel, mă-nvaţă tufa de
lângă lac. Nu toţi săritorii trambulinelor din
balansul săgeţii-apelor nimeresc mijlocul ochiului
negru verzui învârtejit în straie lipicioase de
mătase, nu toţi brotacii, iepurii crosului din
'naintea şarpelui duc şi grija şuierului castanietei
solzului de ştiucă, şalău  sau  zbaterii ciocului
măcălandrului, nu la toţi le apar cele patru picioare-n
brace, nu toţi îşi umflă guşile din căpuşile oilor
la adăpat, nu toţi semenii seamănă, scarmănă
sau sunt mâncaţi de noi, de ei între ei sau viceversa. 

Din crudul ierbii, un răcănel gândea despre el
că nicio dată nu va reuşi să orăcăie, să orbecăie
pe fundul lacului colmatat, să se dea bărbat-bufniţă pe
frunza de nufăr, să-şi facă hambar între membre

şi să zburde umed, lipicios printre fire de lintiţă.

Îşi văzu dintr-o dată picioarele neterminate
în ghearele apucatului, scurmatului şi plecatului
în jurul lacului. Avea în loc perniţe de gel, 
mărgele de puf ce călcau neauzit, întoarse capul
şi nu-şi văzu verdele ţipător pe spate, abdomenul alb
guler de abate, se măsură din piviri. Era firav, slab 
şi nici nu-şi dorea coarda, săritura spre milocul bălţii,
ori odihna deasupra frunzei săgeţii, nu putea să
orăcăie, să intre în jocul broaştelor sau 
să pândească cu jind tremurul libelulelor
ce se apropie sau depărtează de grind.

Se căţără pe arinul bătrân, se aşeză pe o frunză
ascunsă privirilor. Îi era cald, simţea umed
în jur, asculta ciripitul puilor din cuiburi,
păsări se întreceau în triluri, dar pentru o secundă 

intră în spaima singurătăţii. Trebuia să înveţe
la timp orăcăitul? Trebuia să coboare dintre
frunze, să poată atinge animaţia lacului? Scoase
atunci primele sunete. Erau asemănătoare cântărilor
greierilor împreunate cu ale cosaşilor spre amiezi,
erau gângurit de copil şi oftat mulţumit de bărbat,
melodia lui era dumnezeiască, astrală, lumească,
o simfonie a marilor bucurii sau sărbători. De undeva,
a auzit un răspuns, micul corp i-a fost străbătut de un 
fulger ca un talger interior devenit fior, i s-a schimbat culoarea, 
s-a făcut frunză de arin cântător, pasăre-n zbor şi atunci
a ştiut că nu va coborî, că tot sus va cânta, pe creanga bătrână
a arinului, chiar de nu-l va asculta nimeni decât ea,
ori cântul lui va însemna începutul trilului venit 
din depărtări spre noi înverziri, înseninări, că nu
orice broscoi e şi răcănel, singurul menestrel
al începutului de veac…

NU

ADINA DUMITRESCU
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Bucuria e iubire

ANGELA CALANGIU ENE

Da, am iubit:
Și soț şi iubit,
Părinți şi bunici,
Copii mai mari
Și copii mai mici,
Prieteni şi rude,
Nepoți, colegi şi frați.
Am iubit lumea;
Nu vă mirați!
Îmi simt inima
Mare şi plină
De DRAGOSTE

Și de LUMINĂ,
De MILĂ
Şi PRIETENIE,
De o imensă OMENIE
Încercați şi voi
Aşa să iubiți,
Ca să trăiți
Senzația divină
De BUCURIE deplină.
Să n-ai păreri de rău
Când te duci la Dumnezeu!

Magia clipei
Este cumva un vis?
Oare suntem noi doi?
Să nu ne trezim,
Vraja clipei să n-o risipim.
Strânge-mă în braţe,
Trupul tău mă vrăjeşte
Vreau să-ţi mângâi părul,
Să-ţi simt mirosul pielii
Care mă ameţeşte.
Nu pot să cred că am ajuns aici,
Şi totuşi freamăt, tremur.
E bine, e frumos, e minunat,
Şi nu vreau să rup magia
Unei clipe de neuitat.

Ultimul fior

Ne depărtăm încet-încet,
Iar sufletul mă doare,
Ai apărut în viaţa mea
Într-o înfiorare.

Numai atins, dar te-am iubit,
Cum doar o dată în viaţă
Şi cei puternici au simţit
Că inima-ţi dezgheaţă.

Atât îţi spun. Nimic mai mult
Nu are-nsemnătate.
E tot ce am vrut, un mic tumult
Foc şi intensitate.

Privindu-mă, mi-ai dăruit
Un strop de bucurie,
Mi-aş fi dorit să fi trăit
O dulce feerie...

E prea târziu, mult prea târziu
Pentru aşa iubire,
Dar, cel puţin, aş vrea să fiu
O dulce amintire

Întotdeauna are sens
Să ai inima plină
Până în clipa de apoi
Cu flacăra divină.

REVISTA „ORAŞUL” ŞI ORĂŞENII SĂI, LA PARIS

Pasionată de ştiinţele umane şi ale comunicării, am învăţat
să mă documentez, într-un hăţiş, diurn ori săptămânal al

evenimentelor culturale, la Paris, discernând valorile şi câştigând
astfel timpul necesar pentru a putea profita de ele. În 2007, i-am
atras atenţia d-lui arhitect Ionel Vitoc, preşedintele Fundaţiei cul-
turale Carpatica şi editor al revistei ORAŞUL, cu un reportaj-
eseu, închinat Uniunii Latine şi Francofoniei, pe care mi l-a pu-
blicat în nr. 14 al revistei; în care urmăream criza acestor principii
şi concepţii civilizatoare, care au participat la forjarea structurii
unitar-creştine a unor ţări ale Europei. Tot în 2007, vara, am fost
bucuroasă să devin ghidul d-nei dr. Cristina şi arh. Ionel Vitoc,
prin complexele spectacole şi evenimente ale burgului de pe
Sena.Care erau, spre ilustrare, chiar în acea vară fierbinte,
căutările, prezenţa, expoziţiile, privind arhitectura (însă şi eveni-
mentele românilor), la Paris?... În urma informărilor am găsit:
„Evoluţia şi situaţia arhitecturii franceze, în postmodernitate”
(Cazurile unor arhitecţi cu proiecte şi opere, răspândite pe plan
internaţional, precum Dominique Perault, O. Spraengen, sau
Renzo Piano – expuşi la Centrul Naţional George Pompidou, aşa
zisul Beaubourg.Sau „Expoziţiile universale, arhitecturi reale sau
utopice” la Muzeul Orsay. Vizita lor coincidea şi cu redeschiderea
Muzeului Cité de l'architecture et du patrimoine din Paris, iar din
iulie soarta Halelor centrale, ale căror restaurare şi modernizare
nu mai suferea nici o întârziere, a fost decisă, arhitecţii Patrick
Berger şi Jacques Anziutti câştigaseră concursul viitorului proiect
numit « le Carreau des Halles », ce trebuia să înlocuiască vechiul
Forum des Halles, în inima istoricului prim arondisment al
Parisului.2007 a mai fost şi anul în care regretatul arhitect de
renume mondial, Oscar Niemeyer a fost premiat cu distinsa
Legiune de Onoare Franceză cu ocazia celor 100 ani în viaţă.

În toate vizitele noastre, la expoziţii, ne-a acompaniat şi arhi-
tectul francez, de origine română Michael Tănase, care s-a expa-
triat, în anii ’70 în Franţa, specializându-se în arhitectura tinerelor
familii. Născut în Mediaş, cu aproape opt decenii în urmă, dl
Michael Tănase semnase numeroase studii şi articole, o adevărată
pasiune, despre Arhitectura germană (săsească) din Transilvania
în secolele XV-XVIII (palate, catedrale, hanuri, fortăreţe etc.),
între care două fragmente de eseu apăruseră şi în revista
ORAŞUL.

La adăpostul confortabil al cafenelelor din jurul Centrului
Naţional G. Pompidou, o arhitectură îndrăzneaţă şi controversată
a lui Renzo Piano, poreclită de francezi „Rafinăria”, am putut dis-
cuta pe marginea conferinţelor ce avuseseră loc, sau întâlniri de
presă, susţinute de specialişti, urmând ca unele noutăţi să fie pre-
luate de publicaţia ORAŞUL, singura la Cluj, după Revoluţie,
care avea o statornicie şi o continuitate, cu adevărat exemplară, în
susţinerea, nu numai a literaturii, ci şi a arhitecturii;urbanismului
şi artelor plastice – adică a noii civilizaţii, supranumită şi
civilizaţiaImaginii.

Arhitectul Michael Tănase, intelectual plecat din Transilvania,
cu peste 40 de ani în urmă, ne-a surprins pe toţi recitându-ne din
memorie, poezii de Ion Minulescu, Topârceanu sau Vasile
Voiculescu. Părea nostalgic şi astfel, ne emoţiona şi pe noi prin
dovada pe care ne-o dădea despre cum îşi conservase „români-
tatea”. Ba chiar avusese o şansă incredibilă: aceea de a obţine, de
la un jurnalist-radio parizian o informaţie unică. Anume, existenţa
unui poem, citit personal de Ion Minulescu, la Radio France

International, în vara anului 1930. Aşadar, vocea scriitorului său
preferat, exista în Arhiva (Fonoteca de aur) celebrei societăţi de
radio europene şi universale! Prea în vârstă pentru a cerceta şi
descoperi singur acea poemă minulesciană, dl Tănase,  a oferit
informaţia unui istoric literar, din Piteşti, care a obţinut preţioasa
înregistrare; ce a fost prezentată, o singură dată, din
păcate, (şi) la Radio Bucureşti. Trăindu-şi studenţia la
Paris, între 1900 şi 1904, simbolistul Minulescu gra-
seia, şarmant, în limba lui Voltaire; şi asemenea lui G.
Călinescu – poetul, devenea „pitoresc”, lungind
vocalele şi chiar „apăsând” rimele originale, rafinate,
căutate.Minulescu oferea, alături de Rebreanu sau
Sadoveanu, lecturi publice, de un succes popular,
memorabile. Poezia reluată, recitată pe de rost (şi) de
arhitectul Michael Tănase, acolo, pe loc, la Cafeneaua „Cavalerul
albastru”, se numea ROMANŢA ROZINEI, care, la Radio
France, fusese tradusă în paralel, sotto voce, în timp ce o citea
Minulescu, în microfon! Este un subiect în care, chiar lingvistic,
apare un elogiu, subtil şi genial, adus Francofoniei. Dl Tănase a
onorat memoria lui Minulescu, ridicându-se în picioare, imitând
parodic vocea poetului, recitând un fragment, pe care eu l-am
reţinut pe un reportofon:

„– Guerlain a botezat parfumul: «Voila pourquoi j’amais
ROSINE!» / (…) Guerlin a botezat parfumul, / Extras din cupele
de crin / Cu numele necunoscutei – boeme ori aristocrate, / În ale
cărei bucle, blonde, / Decolorate ori pudrate, / A cunoscut, întâia
oară / Parfumul cupelor de vin! / Guerlain a botezat parfumul:
«Voila pourquoi j’amais ROSINE!...» (…) / Rosina?... Unde e
Rosina? / Un strop, uitat într-un flacon! / Schiţând, în grota de
cristal / Regretul cupelor de crin, / Ce-nstrăinate de grădina, / Din
care le-a cules o mână, / De trecător sentimental / Jertfeau bla-
zonul florentin, / Pe-o balustradă de balcon. / Guerlain a botezat
parfumul: «Voila pourquoi j’amais ROSINE!» (…)  / Guerlin a
cunoscut-o, poate, / Şi a iubit-o! Dar Rosina?... / Rosina l-a iubit
pe el?... ( …) / Parfumul lui Guerlin ne spune / Că-n golul cupelor
cu crin, / Divinizata cea nebună / N-a picurat decât minciună / Şi
totuşi, el o cântă şi-astăzi / În blondul cupelor de vin! (…) /
Guerlain a botezat parfumul: «Voila, pourquoi, j’amais
ROSINE!»”.

La rândul meu mi-am adus aminte de o bijuterie poetică a
„profesorului” lui Minulescu, scriitorul Al. Macedonski: „Pe
balta clară barca, molatică, plutea.../ Albeţi neprihănite curgeau
din cer, lucioase/ Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase./
Oh, alba dimineaţă şi visul ce şoptea!.../ Şi norii albi – şi crinii
suavi/ Şi balta clară, / Şi sufletul – curatul argint de-odinioară!.../

Oh! Spiritul! – curatul argint de-odinioară!...” Ei bine, culoarea
albastră a spiritului erao fericită, sinestezică, influenţă din sim-
bolismul francez, în urma unui framazon şi francofon, Sar
Peladan, care se întâlnise cu poeţii români şi ţinuse conferinţe, la
Bucureşti, la cafenelele Kübler şi Capşa!...

Aproape o săptămână, rând pe rând, împreună cu
soţul meu Anthony, am onorat cu mare plăcere şi admi-
raţie fiecare întâlnire cu d-na dr Vitoc, arh. Ionel Vitoc
şi Michael Tănase, căutând expoziţii şi conferinţe,
închinate artelor şi profesiunilor „li-berale”, postmo-
derne, în frunte cu experimentul arhitectectonic-cosmic,
numit La Defence; Muzeul Artelor şi civilizaţiilor din
Africa, Asia, Oceania şi America(inaugurat în 2006 de
Jaques Chirac); dar şi despre artiştii de avangardă, din-

tre războaie, români şi francezi, în speţă, relaţia, de o persuasivă
influenţă a lui Constantin Brâncuşi asupra pictorului Amadeo
Modigliani – devenit (şi) sculptor, după 1912; şi asupra arhitectu-
lui, devenit şi el sculptor: Le Corbusier, considerat părintele-ino-
vator al arhitecţilor întregului secol XX şi căruia, în vara 2015, i
s-a sărbătorit centenarul. Astfel, am vizitat şi Atelierul Brâncuşi,
de la Beauborg, al cărui conservator-şef era o româncă, plecată
din ţară după 1990, dându-şi doctoratul cu o temă-serie, din
creaţia sa, d-na Doina Lemny. Contactată de părintele meu, dum-
neaei ne-a întâmpinat la intrare. Restauratorul ştiinţific al proiec-
tului atelierului marelui Brâncuşi nu fusese altcineva decât arh.
Renzo Piano, care îl transformase în ceea ce fusese, înainte; „o
catedrală a albului”, „o bijuterie a istoriei avangardelor”.
Albumele d-nei Lemny, despre sculptor, precum şi ale Isabelei
Fontaine şi Mariele Tabart, fuseseră recenzate şi semnalate, în
revista de cultură urbană ORAŞUL, din Cluj.

Tot în iarna 2007, am primit o scrisoare de la redactorului
„ORAŞULUI”, universitarul Constantin Oros, care îmi solicita
stampe şi fotografii cu veşminte bărbăteşti şi femeieşti, din
perioada împăratului francez Napoleon al III-lea, pentru o Istorie
universală a costumului; i-am trimis, în grabă, şi volumul a
apărut, însă dl Oros a încetat, brusc, din viaţă, în urma unui can-
cer, descoperit prea târziu!...

*
În anul 2008, a sosit la Paris dl Mircea Popa, directorul de

opinie, editorialistul, se mai spunea, înainte, al revistei patronate
de arh. Ionel Vitoc. Domnia Sa a cercetat, la Biblioteca Naţională
a Franţei, relaţia şi corespondenţa unor mari scriitori francezi cu
personalităţi din România, majoritatea vizitând Bucureştiul, prin
intermediul „Orient-Expresului”, uneori continuându-şi drumul
spre Contantinopole-Istambul; cazurile, după câte îmi amintesc,
din citirea ORAŞULUI – , al Dorei D’Istria, André Morois,
Panait Istrati. Întâmplător, în acea perioadă mă aflam la socri mei,
în sudul Franţei  (Avignon), unde am aflat că, lângă Marsilia, se
restaurase pe culmile frumoase localităţi Hyères, o bijuterie de
arhitectura contemporană semnată Robert Mallet Stevens, Villa
de Noailles; ce aparţinusePrinţului Charles de Noailles, mecena
de artă modernă şi rudă aleasă a poetei de origine română: Ana
Brâncoveanu De Noailles. Împreună cu soţia sa Marie Laure
Bischoffsheimprimiseră, în domeniul lor, pictori precum Dali şi
Juan Gris; şi scriitori precum Jean Cocteau, Malraux şi André
Gide. Fundaţia-Muzeu (şi colecţia de artă plastică şi manuscrise)
îi găzduia, de acum şi pe tinerii artişti, care voiau să cunoască
„Miraculosul Sud” şi Coasta de Azur. Am reţinut, la inaugurarea
noii instituţii culturale o afirmaţie extrem de interesantă a faimo-
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sului creator de modă vestimentară, german, din Paris: Karl
Lagerfeld, una din personalităţile occidentale, încă în viaţă,
cunoscut lui C. Brâncuşi: „– Am practicat, în studenţia mea, arta
fotografică; i-am devenit familiar sculptorului român, vizitându-i
studioul. Dacă, măcar o parte a creaţiei mele s-ar apropia de per-
fecţiunea sculpturilor lui Brâncuşi, aş fi fericit!...”

O altă amintire, esenţial-simbolică, am trăit-o, alături de
părintele meu, la Centrul Cultural Român, din Paris, în ultima zi
a lunii noiembrie, 2003, de ziua patronului religios al României,
Sf. Apostol Andrei. Funcţionând în acelaşi edificiu cu Ambasada
(Palatul Behague, cumpărat în 1937 de Carol al II-lea), era direc-
tor, atunci,  dl Horia Bădescu, scriitor din Cluj (Director adjunct
era romancierul şi publicistul Virgil Tănase). Am fost invitaţi să
audiem conferinţele, despre „Unitatea de stat a românilor”,
susţinute de Acad. Dan Berindei şi profesorul, la Sorbona,
istoricul Matei Cazacu. Tatăl meu a oferit ambasadorului Oliviu
Gherman şi Bibliotecii Centrului, exemplare din romanul său
istoric, „Ziua Zilelor”. Printre scriitorii francezi, a conferenţiat şi
poetul Michel Deguy. Şi tocmai apăruse, în librăriile pariziene
romanul „Le vol de l’oie sauvage” (Ed. „Galimard”, 2000) (în
româneşte: Zborul gâştei sălbatice, ed. Dacia, Cluj, 1989),
aparţinând dlui Horia Bădescu. Ne-a produs bucurie să-l
cunoaştem, eu şi soţul meu, Anthony; şi am văzut că, după
încheierea misiunii sale, dl Bădescu a devenit, împreună cu
maestrul Marcel Mureşeanu, girant al secţiei de beletristică
(poezie şi critică de poezie) la revista clujeană ORAŞUL (însă şi
al Festivalului internaţional de poezie „Lucian Blaga”, ajuns la
ediţia a XVI-a); autor al unei splendide antologii: Poeţii Clujului
(2015).

Având, în chip susţinut, o rubrică de publicistică, în reviste de

cultură din sudul ţării (în „Scrisul Românesc”, „Povestea vorbei”,
„Curierul de Vâlcea”), de-a lungul întregului an 2014, închinată
prezenţei românilor şi numită: „Corespondenţă culturală de la
Paris”, am putut recenza şi consemna concerte, audiţii, conferinţe
aparţinând unor personalităţi precum Vladimir Cosma, Gh.
Zamfir sau Constantin Râpă – cel din urmă, „senior editor”,
deţinând rubrica „Fişe Muzicale” (teoria muzicii moderne,
amintiri şi poeme), cu un caracter aproape permanent, la revista
„ORAŞUL”. Sentimentul meu, statornic, este că, după Revoluţia
din 1989, prezenţa culturală şi ştiinţifică a românilor în spaţiul
public francez este mai bine apreciată, concentrată şi intensă, ală-
turând, din nou, România latină, valorilor europene, universale
sau ale Francofoniei.

*
Îmi face plăcere deasemenea să menţionez că printre redac-

torii „orăşeni” care au vizitat Parisul, în această vară fierbinte
(iulie, 2015) a fost şi un vechi prieten, încă din studenţia clujeană,
al tatălui meu, prozatorul şi teatrologul Adrian Ţion. Împreună cu
poetul Ioan Pavel Azap, dl Ţion a devenit şi cronicar oficial al
TIF, ajutându-mă, astfel, să mă informez despre succesul acestui:
Festival internaţional prodigios; şi prezenţa, în cadrul său, la Cluj,
a celebrelor actriţe: Claudia Cardinale, Nastasia Kinski. Întors în
ţară, vorbind despre călătoria sa, în şedinţa de redacţie a revistei
ORAŞUL, dl Adrian Ţion a afirmat: „Am văzut, pentru întâia
oară, Atelierul lui Brâncuşi!” Apoi, deschizând o sticlă de şam-
panie adusă din Franţa, a adăugat: „Atelierul e un monument al
artelor moderne! A meritat ca Titel, să-şi închine aproape toată
viaţa gândirii şi creaţiei celui mai vestit român!...”

Nu voi uita, niciodată, faptul că, dl arh. Ionel Vitoc mi-a oferit
o rubrică permanentă în revista de cultură urbană ORAŞUL, inti-

tulată: Capitale Culturale Europene (În 2007, toamna, făcusem,
împreună cu soţul meu, într-o delegaţie studenţească, la Sibiu,
cunoştinţa d-luiKlaus Werner Iohannis, Preşedintele ales, de
astăzi, al României). Acolo, am aflat că dl Ionel Vitoc fusese, în
urmă cu un număr de ani, arhitectul-şef al municipiului Sibiu).
Entuziasmată de „excelenţa” Sibiului, am vizitat (şi am scris
despre) mai multe capitale culturale europene, majoritatea lor
fiind, în vechime, (şi) capitale politice şi istorice – ale unor
importante provincii europene – cazul Sibiului şi al Clujului, pen-
tru Transilvania. Am aflat că rubrica mea a fost numită de cititori
(şi) mondenă, plăcută unor intelectuali şi oameni politici – unii
interesaţi, alţii doar snobi. Pentru mine, a fost un înalt şi generos
gest, din partea unui important om de cultură ardelean, apărător şi
protector, prin Fundaţia „Carpatica” al Patrimoniului nostru cul-
tural-naţional. Am încercat să sugerez, prin rubrica mea – ce efor-
turi anume trebuie să facă urbea clujeană, cum să evolueze, spre
a obţine certificarea de capitală europeană a Culturii.

Aproape întreaga colecţie a revistei ORAŞUL (mai ales,
numerele dedicate relaţiilor franco-române (lui Brâncuşi, Cioran,
Ionescu, Tzara), tatăl meu mi le-a expediat, spre a le depune şi
dona la Centrul Naţional „Georges Pompidou” din Paris, în
cadrul Bibliotecii şi colecţiilor, numite: „Sectiones d’actualité et
de documentations europenèe”. ORAŞUL a devenit, astfel, o
instituţie culturală esenţială pentru această epocă, editată în
cadrul imprimeriilor digitale din Cluj, în condiţii cu totul
deosebite; revistă în stare şi, desigur, singura, încă, să ne releve
concurenţa dintre cultura clasică scrisă şi civilizaţia imaginii;
alteori concilierea lor, în viaţa contemporană – „fraternitatea spi-
rituală carpatică” – numită, metaforic, de către „orăşeni” (şi)
CASA ARTELOR.

CULTURĂ ROMÂNEASCĂ
LA MĂNĂSTIREA ATHONITĂ MAREA LAVRĂ

Mănăstirea Marea Lavră din Muntele Athos – Grecia, si-
tuată pe locul întâi în ierarhia tuturor aşezămintelor

monahale athonite, datează din secolul al X-lea. Fondată în anul
963 de Sfântul Athanasie Athonitul (925–1005), mănăstirea
devine cel mai renumit centru de spiritualitate monahală şi cultură
ortodoxă din Muntele Athos, atingând apogeul în secolul al XIV-
lea sub impulsul dat de mişcarea isihastă. În acest secol, din
obştea lavriotă vor fi aleşi marii patriarhi ai Constantinopolului:
Gherasim, Athanasie, Nifon, Macarie, Isidor şi Calist, iar curentul
isihast va fi ilustrat de personalităţi marcante, printre care se
numără Grigorie Sinaitul (+1346), Grigorie Palama (+1360), Nil
Sicheliotul, Nichifor, Teolipt, Maxim Cavsocalivitul, Avva
Dorotei ş. a. 

În cadrul mişcării isihaste, Ioan de la Marea Lavră iniţiază în
secolul al XIV-lea marea operă de îndreptare a ortografiei slave
stabilită în secolul al IX-lea de fraţii Chiril şi Metodie, traducând
numeroase cărţi de cult din limba greacă în cea bulgară. Prin anul
1365, s-a stabilit la Marea Lavră vlahul Eftimie, unde cunoaşte pe
învăţatul monah Filotei.  

Ajuns patriarh de Târnovo, Eftimie va continua activitatea lui
Ioan Lavriotul, fiind sprijinit de o seamă de cărturari, precum
Ciprian şi Grigorie Ţamblac, Andronic, Ioasaf al Vidinului şi
Isaia Athonitul. În timpul patriarhatului său, Eftimie întreţine
corespondenţă teologică şi duhovnicească cu mitropolitul Antim
Critopulos al Ţării Româneşti (1370–1382) şi cu Sfântul Nicodim
(+1406), egumenul Mănăstirii Tismana. Majoritatea lucrărilor
sale aghiografice şi omiletice, redactate în noua ortografie slavă,
vor ajunge prin intermediul Mănăstirii Studion în Moldova, de
unde se vor răspândi în toate ţinuturile locuite de români, datorită
activităţii neobosite a copiştilor.

La finele secolului al XVII-lea, monahii lavrioţi încep reorga-
nizarea Bibliotecii Mănăstirii. În anul 1701, toate cărţile şi ma-
nuscrisele erau clasate şi catalogate, după cum constatase Ioan
Comnen. Activitatea va fi continuată în a doua jumătate a secolu-
lui al XVIII-lea de Chiril proegumenul, fost dascăl între anii
1769–1771 la Academia domnească din Bucureşti, iar în anul
1803, Teodoret, proegumen de Lavra şi Esfigmenu, avea întreaga
arhivă aranjată, cu observaţii critice. Pe temeiul acestei munci
laborioase, în 1812 redactează vasta sa lucrare istorică, intitulată
Sfântul Munte. Activitatea culturală este continuată de alţi mo-
nahi, ca Eftimie Trapezuntul, autorul unei opere de preamărire a
Sfântului Munte, alcătuită din 7.000 de versuri; Macarie Trigonis
care tipăreşte Proschinitarul Sfintei Mănăstiri Marea Lavră

(Veneţia, 1772 şi 1792); ascetul rus Sava Lavriotul, fost schevofi-
lax al Mănăstirii, tipăreşte un Proschinitar al Marei Lavre
(Veneţia, 1780); Alexandru Lavriotul, autorul unui Catalog al
actelor Lavrei (1887) şi colaborator cu o serie de articole şi studii
la unele reviste din Constantinopol şi Petersburg, iar în anul 1898
tipăreşte Polemica greco-rusă. De asemenea, Spiridon Cabanaul,
doctor şi monah lavriot, colaborează cu Sofronie Eustratiadis la
publicarea Catalogului manuscriselor din Lavra, în 1925, afir-
mându-se şi prin articolele publicate în revista „Teologia” din
Atena (1927), precum şi cu tipărirea unui Proschinitar al
Mănăstirii Marea Lavră (Atena, 1936), considerat cel mai bun
ghid al Mănăstirii.

Un învăţat lavriot, monahul Evloghie Kurila, ajuns episcop de
Coriţa, a scris mult despre arhiva Lavrei, tipărind şi Istoria
ascetismului athonit, apărută la Tesalonic în anul 1929.

La mijlocul secolului al XIX-lea, în Mănăstirea Marea Lavră
s-a organizat o tipografie, care a contribuit hotărâtor la răspândi-
rea cărţilor în toată Grecia.

Legăturile româneşti cu Marea Lavră datează din secolul al
XIV-lea. Prima donaţie cunoscută este icoana oferită de voievo-
dul Vladislav I (1364–1377) şi doamna sa Ana, reprezentând pe
Sfântul Athanasie Athonitul. Până în secolul al XIX-lea, aju-
toarele au fost atât de mari, încât Mănăstirea era considerată a
doua ctitorie tradiţională a Ţării Româneşti, după Mănăstirea
Cutlumuş.

Mănăstirea Marea Lavră posedă o Bibliotecă reprezentativă.
Pe lângă cele peste 10.000 de cărţi, printre care se află numeroase
incunabule, adăposteşte un bogat fond de manuscrise, totalizând
2.046 exemplare; dintre ele, următoarele 23 sunt de provenienţă

românească: 1. Psaltire. Text slavon din secolul al XVI-lea, scris
de un anonim; o însemnare contemporană cu apariţia manuscrisu-
lui menţionează că el a fost al jupânului Radu, mare logofăt
(Biblioteca Mănăstirii Marea Lavră, Mss. Z. 32, 212 f.); 2.
Liturghier. Text în limba greacă de la sfârşitul secolului al XVI-
lea, scris şi împodobit de renumitul caligraf şi miniaturist Luca al
Buzăului (1585–1594); manuscrisul a fost donat de autor
Mănăstirii Marea Lavră (Idem); 3. Evanghelie. Text în limba
greacă, scris de episcopul Luca al Buzăului; manuscrisul este
admirabil împodobit cu miniaturi şi frontispicii. 4. Vitejiile prea-
piosului şi prea-viteazului Mihai voievod. Text în limba greacă de
la începutul secolului al XVII-lea, manuscrisul reproduce poemul
în 1312 versuri alcătuite de Gheorghe Stavrinos (sec. XVI–XVII),
vistiernicul lui Mihai Viteazul (1593–1601), şi închinat marelui
voievod (B. M. M. L., Mss. nr. 1816 –  ω. 6 b, 214, f. 241); 5.
Evangheliar. Text în limba greacă, finalizat la 7 martie 1624;
manuscrisul a fost copiat şi împodobit cu numeroase frontispicii
şi iniţiale din motive florale şi zoomorfe de renumitul caligraf şi
miniaturist mitropolitul Matei al Mirelor (1550–1624), egumenul
Mănăstirii Dealu, care îl donează Mănăstirii Marea Lavră (Idem,
Mss. nr. 1957 – ω. 145, 425 f.); 6. Liturghier. Text în limba greacă
din anul 1624; scris şi împodobit cu titluri şi iniţiale artistice de
acelaşi mitropolit Matei al Mirelor, la Mănăstirea Dealu, manu-
scrisul a fost donat de autor la Schitul „Sfânta Ana” din Muntele
Athos, dependent de Mănăstirea Marea Lavră; o însemnare,
privind moartea mitropolitului Matei, aparţine fratelui său, Isaris
Anghelatos (Idem, Mss. nr. 530 – E. 68, 71 f.); 7. Liturghier. Text
în limba greacă din anul 1638; manuscrisul provine din Ţara
Românească, fiind copiat de Antim din Ianina (Idem, Mss. nr. 540

Arhim. Veniamin MICLE
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– E. 70, 101 f.); 8. Liturghier. Text în limba greacă din anii 1640–
1641; manuscrisul este opera aceluiaşi Antim din Ianina, care
trăia în Ţara Românească (Idem, Mss. nr. 700 – E. 45, 98 f.); 9.
Liturghier. Text în limba greacă din anul 1641, scris tot de Antim
din Ianina; manuscrisul a fost donat Mănăstirii Marea Lavră de
voievodul Matei Basarab, care a domnit între anii 1632–1654
(Idem, Mss. nr. 711 – E. 56); 10. Tetraevanghel. Unul dintre cele
mai vechi manuscrise care a circulat în ţara noastră, aparţinând
secolului al IX-lea sau al X-lea; în anul 1643 a fost donat la
Marea Lavră de voievodul Matei Basarab şi doamna sa Elina, cu
ocazia aducerii moaştelor Sfântului Mihail al Sinadelor în Ţara
Românească (Idem, Mss. nr. 97 – A. 97, 227 f.). La începutul
manuscrisului, sub icoana Sfântului Mihail se află portretul dom-
nului şi al soţiei sale; copertele, îmbrăcate în argint şi smalţ, au o
mulţime de iconiţe sculptate artistic; 11. Liturghier. O adevărată
operă de artă, împodobită cu pietre scumpe, din secolul al XVII-
lea; Liturghierul, donat de voievodul Matei Basarab, este folosit
în fiecare an la Sfânta Liturghie din ziua Naşterii Domnului; 12.
Evangheliar. Text în limba greacă; manuscrisul a fost donat pen-
tru Marea Lavră de doamna Elina, soţia lui Matei Basarab
(Kondakov, Pamiatniki khristianskogo iskusstva na Afone, St.
Petersburg, 1902, p. 53); 13. Liturghier. Text în limba slavonă din

secolul al XVI-lea, scris de ierodiaconul Sava; manuscrisul
păstrează unele însemnări în limba română, din anul 1674, făcute
de diaconul Simion din satul Gherghiţa (B. M. M. L., Mss. Z. 34,
82 f.); 14. Rugăciuni. Text în limba greacă din secolul al XVII-
lea; manuscrisul cuprinde pravila de dimineaţa şi de seara, pre-
cum şi alte rugăciuni, având o însemnare de la începutul secolului
al XVIII-lea cu numele domnitorului Moldovei Constantin Duca
(1700–1703) şi al doamnei Maria (Idem, Mss. nr. 1058 – Th. 196,
41 f.); 15. Descrierea Chinei. Operă a spătarului Nicolae Milescu
(1636–1708), boier şi cărturar umanist din Moldova; manuscrisul
datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. La început, se află o
Epistolă a spătarului adresată patriarhului Dositei Notara al
Ierusalimului, scrisă la Moscova în iulie 1693 (Idem, Mss. nr.
1681 – L. 190, 135 f.); 16. Rugăciuni la toate zilele de peste săp-
tămână. Text în limba greacă, datat la 3 septembrie 1708 şi copiat
în Filipeşti-Prahova de Teodorache, fiul pârcălabului Neagu,
omul de încredere al stolnicului Constantin Cantacuzino (Idem,
Mss. nr. 1093 – J. 9, 38 f.); 17. Miscelaneu. Text în limba greacă
din secolul al XVIII-lea; manuscrisul cuprinde Scrieri de
Synesius, traduse în neogreacă de Sevastos Kimenites, profesor la
Academia domnească din Bucureşti, Laudă lui Constantin
Cantacuzino stolnicul de Neofit Patelaros şi Laudă lui Constantin

Duca al Moldovei de Ioan Molybdos (Idem, Mss. nr. 1183 – I. 99,
632 p.); 18. Theatron Politikon. Text în limba greacă din secolul
al XVIII-lea; manuscrisul cuprinde opera lui Ambrosius
Marlianus, tradusă de Ioan Abramios (Idem, Mss. nr. 1868 – Ω.
58, 894 p.); 19. Scolii la Cântarea Cântărilor. Text în limbile
greacă şi română; manuscrisul cuprinde interpretările lui Matei
Cantacuzino la Cântarea Cântărilor, copiate de Ioan Nicolae
postelnicul, în Mănăstirea Barnovschi din Iaşi, la 1 mai 1755
(Idem, Mss. nr. 1851 – Ω. 21, 194 f.); 20. Miscelaneu. Text în
limba greacă din anul 1772, scris de Meletie, fiul lui Ioan
Trapezuntul, în Mănăstirea Galata şi la biserica domnească
„Sfântul Nicolae” din Iaşi; manuscrisul cuprinde Scrieri reli-
gioase de Ioan, mare primicer al Bisericii celei Mari şi grămătic
al domniei Ţării Româneşti, precum şi Scrisoarea lui Alexandru
Turnavitu, dascăl la Academia domnească din Iaşi, către Pierre
Leclerc (Idem, Mss. nr. 1759 – M. 68, 485 p.); 21. Miscelaneu.
Text în limba română din anul 1781, scris de Tudor logofătul;
manuscrisul cuprinde Minunile Maicii Domnului şi Lafsaiconul
(Idem, Mss. Z. 57, 210 f.); 22. Însemnări. Text în limba română
din secolul al XVIII-lea (Idem, Mss. Z. 30, 137 f.); 23. Manuscris.
Text în limba română, care datează din secolul al XVIII-lea
(Idem, Mss. Z. 16, f.).

universal al talentului, ne-au dat tezaurul lor de înțelepciune să se
poată spune în cuvinte povestea chipului operelor lumii.  Anton
Pann, Iuliu Zanne au adunat şi ei de la lume să ne dea, pe graiul
nostru, și noi i-am chemat în ajutor la nevoie.

Cioplind în duh, uneori cotrobăind prin viața demiurgului, sar
aşchii din cuvânt şi acesta se despică-n sunete. Ne uluiesc, ne
uimesc strigătele şi vedem cum… acum, aum!, aum!, se
cuibăreşte în toate formele vibrate iar acestea se însuflețesc şi
devin… oameni, popoare de oameni. Din coastă de lut ai făcut,
Doamne! vioară, şi ea Eva, a fost izvorul vieții. 

Greu este drumul înapoi, către sine, al celui ce-şi caută scân-
teia divină să o facă ardere de tot, ca o vâlvă zugrăvită de El
Greco. Drumul spre aceea fărâmă, ca un nod divin al propriei
citadele (10) este o cale a mântuirii. Drumul spre duhul sălăşluit
în aproapele este tot o căutare a supremului prin iubire şi înțelep-
ciune. Oglindindu-ne prin cele ce ne înconjoară, în comuniune cu
cele înalte şi adânci ne regăsim altfel, tot pe noi înşine. Căutăm şi
găsim căci spiritul nostru nu doreşte decât ceea ce posedă el
însuşi. „A găsi înseamnă a vedea. Şi cum aş putea căuta ceea ce
pentru mine nu are sens!”(11) 

Târgu-Jiu este locul unei minuni, este cauza ei şi altarul de
veghe. Minunile lumii se etichetează, după numele locurilor. Ele
ne intră în minte fără făptuitorii lor deveniți anonimi: scribi,
cronicari, meşteri, gânditori, voințe ordonatoare. Marile munci s-
au petrecut în locuri cu nume, iar şansa lui Heracles să fie reținut,
dincolo de anonimat, a fost urcarea lui în nemurirea semizeilor.
Marile bătălii ale oamenilor au păstrat vii numele locurilor: Troia,
Termopille, Posada, Rovine, Trafalgar, Waterloo, Stalingrad etc.
Alteori locurile au fost botezate cu spiritul unor bătălii victorioase
asumate ca biruințe într-o mulțime de poziționări: posade, rovine,
râpe roşii, războieni…, străzi, piețe. Fapta îşi păstrează numele în
timp ce făptuitorii se ascund în anonimat, în taine. Întotdeauna se
preamăreşte lupta. Câte imnuri nu sunt dedicate luptei, în
Mahabharata, Ghilgameş, Iliada…?! Ea, lupta, tenacitatea
muncii, consacră eroii şi este izvorâtătoare de eroisme. Cu cât
jertfa a fost mai mare, cu cât arderea a fost mai intensă şi cuvântul
a fost sădit mai în adânc, cu atât viețuieşte mai mult minunăția
lucrului tocmit prin jertfă. Minunea, neconceptualizată (scăpată
de explicație…, nestrivită de vreo cercetare anume!), devine
credință şi îşi capătă ritualul. Minunea dedicată eroilor români,

eroismului în general, vorbeşte legitim, de mai multe ori, la
Târgu-Jiu, despre drumul eroului anonim şi acesta capătă numele:
„Calea Eroilor”. Un scriitor, M.I.Pascu (12), punea întrebarea: de
ce a ales Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, să-şi  amplaseze…
Ansamblul? Identifică un fel de „Magistrala Timpului”,
cotrobăind prin istorie şi descoperă multe alte încleştări, înainte,
şi după anul 1916 (1429; 1631; 1716; 1788; 1821; 1848…) şi fap-
tul că pe aici drumuri şi oameni şi-au încrucişat destinele. Credem
că un răspuns posibil îl va fi dat poeta Adina Enăchescu: „Țarina
sfântă a locului dintâi” cu trimitere la dorul celui „exilat” prin
lumea largă (13).

Drumul oamenilor este… bătut de nevoi prin locurile comune.
El devine din drum … cale a transformării, atunci când trecerea
este un proces special (vezi poemele cu… marea trecere!) Ca să
fie cale a eroilor pe acest traseu trebuie să treacă… eroii. Între
locul sacrificiului, care consacră eroul, din omul comun, şi stâlpul
de hotar, este trasată Calea Eroilor. Pe această cale, eroul este pur-
tat pe brațe, dus în car cu flori, uneori pe afet de tun, iar eroismul
îşi consumă triumful cu cântări şi osanale, precum în timpul unor
Florii prin cetatea Ierusalimului. Există însă şi sensul inversat al
căii, ca drum al… calvarului, în care toate sunt pe dos. Sacrificiul
pe care şi-l asumă viitorul erou, într-o luptă anume, porneşte din
propria conştiință, propria judecată. Elogiul acestui fapt este
recunoştiința semenilor şi monumentul dedicat. Drumul devine…
cale a victoriei, a triumfului, a vieții asupra morții: Cale a Eroilor.
Când omul este judecat de altcineva, imputându-i-se alt gând, altă
credință, iar voința îi este anulată, drumul spre locul unde va fi
sacrificat, se face pe picioarele proprii, împovărat de crucea supli-
ciului, hulit de toți. Martirul se transportă pe sine, este în viață, şi
merge prin voința altora la moarte. Eroul este dus din moarte
către viața numelui săpat pe monument. Calea eroului şi calea
martirului sunt acelaşi spațiu fizic, parcurs diferit. Din întunericul
morții pleacă în alai eroul şi se aşează în centrul lumii, în piețele
centrale ale cetăților, să primească onorul amiezelor însorite. Din
centrul cetății, în plină amiază, porneşte calvarul omului viu spre
Golgota supliciului, unde întunericul va coborî peste lume.
Stâlpul de mărturie va vorbi despre moaştele sfințite. Eroul, căzut
în beznă, caută viața cea nouă la Răsărit. Stâlpul lui caută pe Tatăl
din cer. Martirul îşi caută mântuirea în noaptea eternă. Oasele
sale, sfinte moaşte, să fie sămânță sânului Mumei, iar stâlpul

hotar adâncimii.
La Târgu Jiu lucrurile sunt limpezite de intenția faptei. A exi-

stat o comandă pentru cinstirea eroilor. Eroismul care a inspirit
voința de cinstire a eroilor este cunoscut. Meşterul  chemat să
gândească un răboj şi apoi să-l scrie vorbea graiul locului cu toate
vibrațiile lui ascunse. Între multele semnificații atribuite ansam-
blului, multele interpretări, credem că numele: Calea Eroilor, este
punctul de pornire, iar eroul este cuvântul cheie. Ansamblul este
la Târgu Jiu pentru că aici a fost dorit şi aici s-a întâlnit jertfa
emblematică cu tradiția foarte puternică a cinstirii eroismului.
Credința vie şi trăirea creştină au sfințit locul în care se vor fi
orânduit însemnele, vorbindu-ne tâcurile consacrării în limbajul
universal. Calea a fost trasată prin inima târgului, de la Apus la
Răsărit, ca o  axă a unei biserici, (vezi Mihai Maikovski în O idée
mai veche pentru Axa Brâncuşi! Brâncuşiana 1/ 2012, p.141) cât
toată comunitatea vie a trăitorilor oraşului, lucru constatat de
cercetători cu expertiză (v. Vlad Ciobanu), dar şi de poeți.  „Calea
Eroilor” este grija cea mare a tuturor celor ce iubesc eroii, oraşul
cu toate darurile sale adăugate de toate generațiile, simbolurile şi
marile minuni ale lumii.

La Târgu Jiu, în buna tradiție istorică, eroismul concret a fost
marcat cu un lăcaş de cult. Încadrarea în ansamblul monumental
a unui element cu funcție sacralizantă: Biserica Sf. Apostolii
Petru și Pavel, chiar în faptul întemeierii, vorbeşte de planul
inițial care contrazice o laicitate pură, ca un muzeu în aer liber cu
opere de artă. Iubirea „enoriaşilor”, punând aici la socoteală toate
atitudinile, privind fața frumoasă şi buna gospodărire a ansamblu-
lui şi recunoaşterea este o preocupare constantă şi lăudabilă.

La Târgu Jiu, minunea instituită, Ansamblul Monumental
„Calea Eroilor” trebuie să ființeze şi să devină una din minunile
lumii moderne recunoscută planetar. (despre contribuția noastră
la împlinirea acestei priorități vom argumenta cu alt prilej!).

24 Ianuarie, 2015
(Bibliografie reţinută la Redacţie)

(urmare din pag.8) DEZVELIŢI ADEVĂRUL...

(1. Imnul Eroilor, Iuliu Roşca Dermidont - 
muzica Ionel G. Brătianu/1895-1921)

Printre participanţii la Memorialul Brâncuşi, 2014
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Era în primăvara anului 1946. În satul Mariţa, de peste deal
faţă de Izvorul Rece, se sfinţea biserica proaspăt restau-

rată. Dimineaţa, tata, îi zice mamei: “Marie, să chemi pe vecinul
Telu de peste drum, să înhame calul la şaretă, să pună un butoi de
cinci vedre de ţuică şi după ce linisteşti treburile de pe lângă casă,
să vii şi tu la biserică”. 

Zis şi făcut. S-a conformat. L-a chemat pe Telu, a înhămat
calul, a pus butoiul în şaretă, şi totul a rămas în curtea casei lângă
fântână, în aşteptare.  Vecinul a plecat la treburile lui, ca orice om
cu griji. Eu, un copil neastâmpărat ca de altfel orice copil, m-am
urcat în şaretă şi am început să trag de hăţuri. Calul a pornit şi a
dat peste hârdăul din faţa sa, ce era plin cu apă. Apa s-a vărsat
peste copitele calului. Speriat, calul a virat la 180 de grade, şi a
luat-o la galop spre grădina din spatele grajdului. Mămica era în
casă, se gătea pentru plecare. Auzind zgomotul şaretei pe caldarâ-
mul de piatră din curte, a ieşit pe balcon  şi văzând cu ce viteză
fugea calul şi-a pus mâinile pe cap şi aştepta deznodământul, care
a fost dezastros. La intrarea spre grădină, era depozitată o gră-
madă de şarampoi ascuţiţi (stâlpi pentru gard). Unul dintre ei a
intrat printre spiţele unei roţi, şareta s-a răsturnat, eu eram sub
şaretă cu butoiul cu ţuică peste mine, iar calul cu picioarele în sus.
Văzând toată scena, mămica a strigat imediat la vecin şi a cerut
ajutor. Speriat de strigătele disperate, a venit în grabă, a dezhămat
calul, a ridicat şareta, iar eu am rămas pe pământ cu vârful unui
şarampoi înfipt în umărul drept, la articulaţie. M-au luat pe braţe
până în casă, maică-mea m-a pansat după cum s-a priceput, mi-a
legat mâna de gât, şi apoi a plecat la biserică. La întoarcere,
împreună cu tăticu, mi-au desfăcut pansamentul improvizat, au
acoperit rana cu o batistă cu târnoseală, (preparatul format din
ceară și alte ingrediente  cu care se unge la sfințirea bisericii,
masa sfântă din altar) m-au pansat din nou, acesta, fiind tot trata-
mentul ce mi-a fost  aplicat. Oricum, rana a fost destul de mare,
pentru că şi acum semnul persistă, şi este de circa zece centimetri.
Și în prezent și ori de cîte ori îmi aduc aminte de această

întâmplare, apreciez calmul și stăpânirea de sine de care au dat
dovadă părinții la momentul acela, fiind puși în fața unei astfel de
șituții deosebite, provocată de mine.   

* *
După 1990 s-a pus în discuţie construirea unui sediu al

Ministerului de Finanţe în judeţul Vâlcea,  în care să-şi desfăşoare
activitatea toate subunităţile sale, existente în judeţ. Fiind director
general al Direcţiei Generale a Controlului Financiar de Stat, în
primăvara anului 1991, am fost invitat la minister. Aceeaşi invi-
taţie, au primit-o atat directorul general cat şi adjunctul său, de la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea (Mihai Ungureanu
şi Valerică Ciucioi). Scopul invitaţiei era punerea de acord asupra
unor detalii, iar în calitate de beneficiari ai investiţiei, de  semnare
a  documentelor întocmite ca fiind necesare demarării lucrărilor. 

Fiecare s-a deplasat cu autoturismele din dotare. Mergând
spre Bucureşti,  fiind numai cu şoferul în maşină, la Bascov -
Piteşti ne face cu mâna o femeie care ne roagă s-o luăm până la
Bucureşti. Era de undeva dintr-o zonă de munte şi crescătoare de
ovine. De cum se prezenta, mi-am dat seama că femeia era foarte
abătută şi îngrijorată, spunându-ne după o vreme, că soţul său a
plecat de trei zile  la piaţă să-şi vândă brânza şi nu are nici-o veste
despre el, stiindu-l şi bolnav de inimă. Am încercat să-i ridicăm
moralul într-o oarecare măsură, s-o facem pentru un timp, să mai
uite de aceste gânduri negre. În sfârşit, am ajuns la Bucureşti şi a
cerut să coboare la piaţa Gorjului. La coborâre nu i-a cerut nimeni
bani pentru transport, dar femeia de bun simţ, zice:” Dacă nu
doriţi bani, luaţi totuşi o roată de brânză de burduf”.  Şoferul nu
a refuzat-o. Ajunşi la destinaţie, am intrat în sediul ministerului
unde am întâlnit pe ceilalţi doi invitaţi, şi împreună am mers la
cabinatul domnului Ministru. Discuțiile au fost scurte şi pro-
blemele rezolvate operativ şi pentru că timpul mă presa, am
coborât imediat la maşină. Între timp, directorii Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, mă întrebase dacă la
întoarcere pot merge cu mine, că maşina lor urma să meargă în
altă direcţie. Am acceptat, având locuri disponibile. Şi pentru că
cei doi încă nu sosiseră, şoferul Valer îmi zice: - “Domnule direc-
tor am cumpărat o pâine proaspătă şi am mâncat cu brânza dată
de femeie. Vă rog să mâncaţi şi dumneavoastră”.  N-am stat prea
mult pe gânduri, şi am început să mă ospătez. Cu adevărat, erau
bune. Dar cred că se adeverea şi proverbul precum că, „bucătarul
cel mai bun, este foamea”.  Cei doi directori soșiți la maşină, au
venit iarăşi cu o rugăminte, să oprim la piaţa Gorjului să mâncăm
câţiva mici şi să cumpărăm ceva trufandale, fiind luna mai. Deşi
mâncasem şi eram sătul, nu i-am putut refuza, ştiindu-i flămâzi.
Am oprit conform rugămiţii. Eu şi Mihai, am mers prin piaţă să
vedem ce trufandale apăruseră până atunci la vânzare şi eventual
să şi cumpărăm ceva, iar Valerică şi şoferul au rămas  la mici,

comandând câte trei pentru fiecare. Personal, am mâncat numai
unu şi pe cei doi, i-am dat şoferului. Bucuroşi că îşi potoliseră
foamea într-o oarecare măsură, ne-am continuat drumul spre
Râmnicu-Vâlacea. Pe traseu către ieşirea din Bucureşti,- fiind la
ocazie,- l-am luat şi pe Valentin Cismaru – preşedintele Camerei
de Comerţ şi Industrie Vâlcea. Discuţiile ce se purtau între noi,
erau pe teme profesionale şi din când în când, poate şi politice. La
un moment dat, Mihai şi Valerică au adormit şi chiar începuseră
să şi sforăie. Am continuat să discut cu Valentin. După un timp,
am adormit şi eu. M-am trezit la izbitura dintre maşina noastră şi
un autocamion pe care îl ajunsesem din urmă. Eram plin de sânge
pe faţă şi pe piept, tăiat  fiind de parbrizul ce-l spărsăsem prin
lovitura pe care i-o dădusem cu capul. Ce se îmtâmplase?
Probabil că acelaşi fenomen. Şoferul a adormit şi el câteva
secunde, timp in care am ajuns din spate un autocamion care se
deplasa regulamentar, în acelaşi sens de mers cu noi. Norocul a
fost, că maşina noastă a intrat în roata stinga a autocamionului,
şoferul s-a trezit, a luat viraj stânga, a depăşit camionul şi a oprit
după circa cincizeci de metri în faţă, rămânând cu capul pe volan.
Deşi sângele îmi curgea şiroi, fiind rănit la baza nasului, continu-
am  să-l întreb pe şofer, cum se simte. Traficul s-a întrerupt pe
autostradă şi oamenii au început să vină să vadă cum ne prezen-
tăm în urma accidentului. Văzându-mă cum arăt plin de sânge şi
cum curgea în continuu, -deşi ţineam mâna pe rană- unul îmi
spune; “nu vezi cum arăţi, ce te mai interesează de şofer. Haide în
maşină să mergem la spital mai repede”. Ajunşi la spital, mi-a pus
trei copci şi m-a pansat. Omologul meu de la Piteşti, d-l Scarlat,
auzind de necaz, a venit  la spital, iar pentru continuare drumului
mi-a dat maşina Direcţiei până acasă. Problema mea era acum,
cum să procedez  să nu se sperie soţia şi copiii. L-am trimis acasă
înainte pe Valentin Cismaru, ca ţinându-i de vorbă pe ai mei, eu,
să mă  pot  furişa cumva în interiorul casei, să mă schimb de
hainele pline de sănge. Apoi am apărut numai pansat, după care
le-am povestit cele întâmplate. Deci din toată această păţanie eu
am fost accidentatul, fiindcă stăteam pe scaunul din faţă dreapta.
Mihai care stătea pe bancheta din spate la mijloc, s-a lovit puţin
la picior, iar Valerică s-a lovit la cap de geamul ușii, când şoferul
a luat virajul la ieşire de sub camion. Şansa noastră a constat în
faptul că autocamionul a avut caroseria  scurtă, că altfel eram
decapitaţi. 

Am bănuit că această întâmplare s-ar  fi datorat consumului de
mici, în care credeam că se punea bromură, procedeu practicat în
zonă pentru liniştirea ţiganilor, care de multe ori făceau scandal,
după ce consumau și ceva băutură. Altă explicație n-amavut, pen-
tru că toţi cei care am mâncat mici, am adormit.

ÎNTÎMPLĂRI  ADEVĂRATE
Iulian COMĂNESCU

Priveşte-mă te rog pe lângă ochi
Ca tu ferindu-te de-a mea privire
Să nu se-nfiripeze vreun deochi
Prin nebunia care creşte în neştire

Când te-am privit, tu nu erai aieve?
Ori te-am visat simțindu-te aiure…
Tu mă urcai prin crânguri fără seve
Ca să-mi răpeşti sublimul din pădure?

Că din pădurea verde-a tinereții
Printre coclauri cu vântoase şi cu ploi
S-au irosit mereu speranțele vieții
Prin necuprinsul negrăitelor nevoi

O pasăre mai cântă prin ramurile ude
Cu triluri care par a prevesti dezastru…
Prin viforul neiertător încă se-aude
Galopul aşteptat al unui cal măiastru

E un licorn care cu aripi dalbe
Ne va zbura încet spre alte lumi
Purtând amarul dorului prin salbe
Spre-a fi mai puri, spre-a fi mai buni…

Și când copita lui pământul va atinge,
Va fi o deşteptare ca din visuri reci,
Ne vom trezi din beznă şi vom plânge
Și lacrimile ne vor străluci spre veci…

Călimăneşti, 15 nov. 2015

VASIAN MIRCESCU
DEOCHI…

O ICOANĂ…

Ți-am zugrăvit din cuvinte-o frumoasă icoană
Pastel de culori izvorând din profunde abisuri
Prin patimi şi umbre-n telurica goană
Imagini plămădite-ntre-aspirații şi visuri

Fiecare silabă suavă avea o culoare
Pe frontispiciul străduințelor mele
Încercând imagini de măiestrită savoare
Zămislite din aur şi pulbere de stele

Din irizări de rouă ți-am făcut o cunună
Din frunze de toamnă castaniul din plete
Fața din stropi de zăpadă şi raze de lună
La gât perle sidefii înşirate pe-ndelete

În inima mea un mic colț nu degeaba
Adăpostea o icoană zugrăvită-n cuvinte
În care culoarea se-mperechea cu silaba
Prin imagini ieşinde din curate simțăminte

Păcat! În trecere vopseaua s-a mai şters
Cuvinte răstignite printre ere
Și din imaginea pictată-n univers
Rămase în urmă neculoare şi tăcere…

Călimăneşti, mai 2015

1960, Râmnicul un oraş circulabil! Acum ar fi fost soluţia deblocării centrului.
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INVENTICA

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrica ICPE-CA va invita miercuri, 25 noiembrie 2015,

la sediul din Splaiul Unirii nr.313, sector 3, corp J, Sala de
Conferinte, etaj III, incepanad cu ora 9.30, sa participati la con-
ferinta de inchidere a proiectului „Infrastructura pentru pro-

movarea competitivitatii prin inovare in inginerie electrica desti-
nata cresterii durabile a securitatii energetice” - PROMETEU. 

In cadrul conferintei de inchidere vor fi prezentate rezultatele
obtinute in perioada de implemetare a proiectului PROMETEU,
iar laboratoarele modernizate sau nou create prin proiect vor

putea fi vizitate.
Conferinta va reprezenta si un bun prilej pentru aniversarea a

65 de ani de activitate ICPE-CA sub coordonarea Ministerului
Educatiei si Cercetarii Stiintifice- Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica si Inovare.  

Atasat, agenda evenimentului.
Biroul de Presa ICPE-CA

COMUNICAT DE PRESA
23 noiembrie 2015

Ocarte (şi PDF) nouă-recentă (Editura Muşatinia, 2015) a
scriitorului Ştefan Dumitrescu care este un elogiu la una

din descoperirile personale din anii 1968-69, când, datorită şcolii
(profesorilor de matematică şi fizică), s-a îndepărtat de ştiinţele
exacte şi a ajuns la Filosofie. Straniu!...atunci, în 1969, adoles-
centul era în posesia unei descoperiri uriaşe, acest nou sistem
fiosofic care explică existenţa Materialismului şi Idealismului în
istoria filosofiei, şi, care, mai mult, le dă sens! În absenţa acelei
descoperiri, aceste două curente care au dat sens lumii timp de
două milenii şi jumătate, chiar, nu ar fi avut nici un sens, decât cel
educaţional, pedagogic... Normal, sunt „declaraţii” de „mare scri-
itor”, candidat la premiul Nobel pentru Literatură (şi dreptul
popoarelor la existenţă, libertate)! 

Mai direct, noul sistem are simbolul EIS, acestea fiind
iniţialele unei monade, unităţi triontice: Energie-Informaţie-
Substanţă! Unitate ontică, care stă la baza Materiei care alcătu-
ieşte Universul şi, care, iniţial a pornit de la dorinţa de a-şi explica
existenţa printr-o compunere de modele ale realităţii: Substanţa,
cea care se vede, palpabilă, formează ceea ce este înjurul nostru.
Ea se află la baza tuturor lucrurilor palpabile şi este energie
îngheţată; deasupra substanţei se află Energia care este „gena de
bază a substanţei”, şi este specifică, şi pe care alţii o identifică ca
vibraţie, căldură, stare magnetică. Deasupra celor două se află
Informaţia, care este tot energie, specifică substanţei şi deci care
există împreună, în legătură indestructibilă! Modelul iniţial ar fi
fost SEI, dar cum energia se află în toate celelalte, ca definiţie şi
constituţie, rezultă rocada iniţiată de spiritul anglo saxon al
glisării S-ului în spate; şi  monada devine EIS!

Dar Dumnezeu există! şi dacă este aşa, El nu poate fi decât
EI...Dar EI nu poate exista în Univers fără S...Rezultă că accep-
tăm pentru EI un alt nivel de de existenţă superior Universului!
Aşa, Şt. Dumitrescu ajunge la Teoria Nivelelor de Organizare şi
Evoluţie ale Universului! Nivelul 1 este cel în care trăim, acest
univers, cu acest sistem solar, în care materia este formată din
EIS. Suntem departe în a epuiza conoaşterea acestui nivel, dovadă
particulele BOSON şi acceleratoarele în care s-a descoperit anti-
materia-particule fără masă. Nivelul 2 este cel de deasupra nivelu-
lui 1 şi este format doar din EI-nivelul lui Dumnezeu, al spiritelor
şi îngerilor. Argumentarea ştiinţifică o constituie particulele fără
masă precum NEUTRINO care trec prin substanţe fără a fi oprite,
cu viteză foarte mare. Alte exemple: ELFII şi OZN-urile care nu
au putut fi văzute dar au imprimat hârtia fotografică...Destinaţia
noastră viitoare a celor care trăim în nivelul 1 este acest nivel 2 de
care ne vorbeşte şi Iisus Hristos, „Odăile viitoare”, dar şi Ioan
Botezătorul. Surpriza abia urmează, „locuitorii” nivelului 2 nu
sunt forme ale antimateriei, ei pot străbate nivelul 1 fără să lase
urme! Nivelul 2 coexistă cu nivelul 1 doar în această ordine, nu şi
invers (credem noi, de data aceasta, că aşa s-ar explica şi lumile
paralele de care vorbesc mai toţi oamenii de ştiinţă: realităţile
paralele)! Invers nu se ajunge decât prin moarte. Moartea
Substanţei, S-ului. Corpul nostru se desparte, când trece „dinco-
lo”; aici rămâne corpul fizic şi doar corpul energetic şi informaţia
sa trec „dincolo” (credem, că în acest moment problemele sunt
mai multe!... energie fără substanţă sau este vorba de energia
informaţiei?)...Ajungem la Teoria Nivelelor Superioare de
Energiei şi de Informaţie. EIS nu diferenţiază obiectele din natura
înconjurătoare, ci doar EI, care diferă cu fiecare caz în parte,
diferenţiind S...Un om inteligent, învăţat, are cantitate şi calitate
de E şi I mai mare decît un om mai puţin inteligent, învăţat.
Urmează Teoria Universului Conic. Oare greşeli?: „Pământul se
deplasează emergent spre marginea Universului” şi, se confundă
BIG BANG-ul Universului cu BING BEND-ul Parlamentului
londonez (desigur este greşală de tehnoredactare fiindcă ulterior

apare, corect, Big Bang). La rece, Big Bang-ul
este sugerat chiar de Biblie; şi, dacă acceptăm
acest lucru, chiar şi prioritatea eminesciană,
totuşi, greşim atunci când indicăm Biblia care
ar spune: „La început a fost cuvântul”! Nu,
Ioan a spus, şi nu Biblia. Biblia prezintă univer-
sul, la început, fiind apă şi negură, iar
Dumnezeu a despărţit negura în lumină şi
întuneric, evidenţiind linia, semnul şi însem-
nul! Desigur, „a zis”: „să fie lumină” ...Cui?

*
Pornind de la EIS şi cele două nivele de

cunoaştere, în 1975, Ştefan Dumitrescu prop-
une „Modelul Conic” al Universului. La bază
există EIS-ul substanţelor, şi EI-ul care vine din nivelul 2 către
nivelul 1, şi cu cât ne deplasăm spre zona superioară există EIS-
uri cu S mic şi EI mare...rezultă conul (EIS-urilor). „Vârful este
Dumnezeu”. Aplicând acest model ajunge la Sistemul Socio
Economic al viitorului. Acesta este noul Nivel de evoluţie umană:
EIS-ul nou, al acestui sistem este superior EIS-ului „sistemului
socio economic capitalist” deoarece acesta are ca scop doar banul
şi consumul...

Timpul este câmp EI ...Timpul se contractă datorită accele-
raţiei. O spun savanţii. Timpul universal îşi măreşte viteza de
curgere. Am scris şi noi că după anul 2000 timpul de utilizare al
produsului este sub timpul său de proiectare, ceea ce schimbă
organizarea producţiei şi a muncii!...Continuă Ştefan Dumitrescu:
Timpul Istoric curge dinspre trecut înspre viitor şi Timpul
Biologic curge dinspre naştere înspre moarte. Spune că actuala
criză a omului sau a sistemului social economic se datoreşte fap-
tului că sistemele socio economice naţionale au stagnat şi nu mai
evoluează aşa cum ar fi fost normal...Timpul curge diferit în cele
trei nivele: EIS, EI, Dumnezeu din Modelul Conic al Universului
şi timpul este numai EI. Timpul este cauza mişcării acestuia, con-
tinuă, „fiindcă EI aparţinând timpului este mult mai mare decât
EI-ul substanţei din EIS, primul nivel de organizare a materiei, a
Universului”. Adăugăm noi că, acţionând asupra S, putem acţiona
aupra timpului, cât de cât, pe care numai un alt EI superior îl
poate influenţa hotărâtor (aşa cum sunt catastrofele). Unitatea EI
foarte mare a timpului duce la vibrarea S, din EIS, rezultând miş-
carea continuă, a materiei; sau, EI a Timpului din nivelul 2 chiar
face parte din EIS-ul nivelului 1 ducând la un nou concept al
Materiei, care ar explica Teoria Relativităţii. Un lucru este clar,
Timpul nu este substanţă. Ajungem şi la capitolul Cele trei mari
perioade de evoluţie ale omenirii: perioada substanţei, perioada
energiei şi perioada informaţiei.Perioada Substanţei până în
neolitic, mileniile 4-3 î. e. n. Perioada Energiei de când omul a
inventat roata şi până în 1953, când începe Perioada Informaţiei,
atunci, când „Watson şi Crick au descoperit structura codului
genetic, ca fiind un sistem informaţional (ADN şi ARN)” şi prin
care am intrat în A Treia Perioadă a Istoriei Omenirii...

Istoria omului şi a civilizaţiei umane prin prisma EIS este un
alt capitol în care „Al Treilea Mare Curent al Filosofiei
Universale-EIS-va sta la baza Ştiinţei şi Artei - cunoaşterii
umane”. „Comunismul a fost cel mai mare experiment social
politic mondial, negativ, adică, armă secretă a Marilor Bancheri
Mondiali”, aceiaşi, care în 1989 au adus Noua Ordine Mondială!
Aşa cum decurg lucrurile, „această perioadă a Informaţiei s-ar
putea să fie fatală omenirii”. De aceea se recomandă acest sistem
EIS care nu cunoaşte decât nivele superioare. Notează spre final,
că, în 1976 a scris o lucrare care se chema Pedagogia Sistemelor
Economice şi în care constata că „Sistemul socio-economic
socialist poate evolua, poate produce propria sa evoluţie”. Nimic

nou sub soare, fiindcă încă din anii 70 în societatea românească
se aplica libertatea autoreproducerii, fiecare sistem şi subsistem

putea să se declare apt de autofinanţare; în fond,
aproape, din economie dispăruse centralismul,
chiar, planificarea reală; centrul, trăind pe
spinarea periferiei-suburbiei şi momentului
(care însemna germenul real al unei economii de
piaţă); desigur, fără a face referiri politice, deşi,
unele judeţe l-au aplicat şi în acest domeniu sub
forma unui centralism democrat destul de rudi-
mentar... SRL-urile din 1986 nu au fost glume,
dorinţa de informatică şi calitate, da!

Sistemul socio economic de evoluţie este
format din EIS. Aşa, autorul, ajunge la „Noua
Ştiinţă Economică” a secolului XXI sau „Psiho
Economia”. „Sistemul socio economic de
evoluţie salvează omenirea de la dezastru. Asta
trebuie să construim noi acum”, ne mai spune
Şt.Dumitrescu, căci avem tradiţie „de câteva
decenii”.

*
Nu putem să nu facem o analogie a acestui sistem, al lui

Ştefan Dumitrescu, cu filosofia marxistă, care, la fel, dar cu un
secol şi jumătate înainte, vorbeşte de evoluţia societăţii umane de
la capitalism spre comunism, „viitor de aur”, în care omul va trăi
de dragul muncii de cercetare şi a artei. În această teorie, baza de
analiză a sistemelor sociale sunt producţia de bunuri şi suprastruc-
tura. Forţele de producţie şi relaţiile de producţie. Mai mult,
viitorul, în concepţia ei de a explica destinul final-comunismul-
este strict legată de apariţia şi dezvoltarea automatizării, cea care
în anii de 50 (Norbert Wiener în 1948) introduce, în producţie,
Cibernetica, care manevrează cu informaţiile binare 0 şi 1! Iată,
Forţa şi Relaţia care înseamnă SE (Substanţă şi Energie), şi
Informaţia (care va duce la o comprimare catastrofală a timpului)
sau EIS, se adaugă plenar sistemului socio economic, după 1960,
când Comenzile Numerice invadează cu rezultate colosale pentru
civilizaţie, şi forţele şi relaţiile de producţie! Din păcate, fapt pre-
văzut de Marx, când relaţiile de producţie rămân în urma forţelor
are loc dezechilibrul social şi economic. Asta s-a întâmplat după
1990 în această lume a Europei. Internetul ca şi Televizorul au
două feţe. Una bună-informarea rapidă-şi alta rea fiindcă amân-
două pot fi instrumente de manipulare. Răul constă şi în acest
„rapid” căci, am văzut, de la Eistein citire, că viteza scurtează
timpul! ori omul nu are nevoie de aşa ceva. Viaţa omului trebuie
să fie cât mai lungă şi plăcută!...

*
În anul 1975 Bill Gates şi Paul Allen înfiinţează compania

numită Microsoft. Pe 10 noiembrie 1983 la Hotelul Plaza din
New York City, Microsoft Corporation a anunţat oficial Microsoft
Windows, un sistem de operare de ultimă generaţie care ar oferi o
interfaţă grafică de utilizator (GUI) şi un mediu multitasking pen-
tru computerele IBM. Microsoft a introdus suita sa de birou
Microsoft Office în 1990. Aplicaţiile incluse office software se-
parate pentru productivitate cum ar fi Microsoft Word şi
Microsoft Excel. Pe 22 mai 1990 a fost lansat Windows 3.0 şi a
avut un manager de program de îmbunătăţit şi sistemul de icoane,
un manager de fişier nou, sprijin pentru şaisprezece culori, viteză
îmbunătăţită şi fiabilitate. Windows 95 a fost lansat în 24 august
1995 care a inclus un TCP integrat / IP stack, Dial-Up Networking
şi suport pentru nume lungi de fişiere. (wikipedia, 21 11 15 )

NOTĂ:
A se observa că Microprocesoarele postprocesoare în ADAPT,

“Sfera” şi “Cum vă place” şi “C’ e una meravigliosa sistema” au
apărut pe imprimantele Fabricii de Avioane Craiova în 1978, 79,
80 sau, în 1977, pe cele de la CINOR Bucureşti în limbaj APT
RCW sub antetul CICH, informaţii vizibile şi în volumele
„Caietul gri-poezii 70” şi „Carmine”din 2008, Editura Conphys!
sau în PDF pe www.culturaarsmundi.ro, Arhiva cărţi.

ŞTEFAN DUMITRESCU: „AL TREILEA
MARE CURENT FILOSOFIC”
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„Prima bogăţie a omului este sănătatea”
(Ralf Waldo Emerson)

Cu toţii sperăm să avem parte de sănătate şi de o viaţă
lungă. Dar nu numai durata vieţii este importantă ci şi

calitatea ei. Pentru aceasta trebuie să fim informaţi, să cunoaştem
cum funcţionează corpul uman, cauzele îmbolnăvirilor, cum să le
prevenim, care sunt simptomele diferitelor afecţiuni ale organis-
mului şi tratamentul lor adecvat, eficient. 

În acest context se înscrie manifestarea cu multiple valenţe
umanitare „Arta de a trăi sănătos”, care a avut loc pe 03 noiem-
brie 2015, la Biblioteca Judeţeană. Cea de a şasea ediţie a acţiunii
şi-a păstrat organizatorii tradiţionali:Forumul Cultural al
Râmnicului, Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
- Judeţul Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Spitalul
Judeţean de Urgenţă, Colegiul Medicilor Valcea şi Biblioteca
Judeţeană  „Antim Ivireanul”. 

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, medicul
Dan Ponoran, directorul adjunct George Brânzan, şi preşedintele
Colegiul Medicilor Vâlcea, doctorul Adrian Pătrulescu, au mani-
festat receptivitate deosebită şi au asigurat prezenţa unor special-
işti cu notorietate, care practică această profesie nobilă, cu pasi-
une, fiind apreciaţi pentru prestaţia şi rezultatele lor.

Auditoriul a fost eterogen, tema pusă în dezbatere fiind de
mare interes, de importanţă fundamentală pentru toate vârstele.
Au fost prezenţi elevi şi cadre didactice de la Liceul „Antim
Ivireanul” (directoare, prof. Paula Fârtăţescu), Liceul şi Şcoala
Postliceală FEG (directoare, prof. Nicolina Bădescu), Şcoala
Sanitară Postliceală „Carol Davila” (directoare, prof. Loredana
Constantinescu) şi Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu

Vâlcea (director, prof. Vasile Burdoază), cărora li s-au alăturat
adulţi şi vârsnici. Gheorghe Dumitraşcu, secretar general al
Forumului Cultural şi al Asociaţiei Seniorilor, a subliniat impor-
tanţa şi utilitatea dezbaterii, care are loc în perioada de tranziţie la
sezonul rece. Doamna Anastasia Stroescu, nonagenară, a povestit
cu har lucruri impresionante, pilduitoare, pe care le-a trăit decent,
cu demnitate şi speranţă de-a lungul anilor, care pentru tineri au
părut ireale. A fost o adevărată lecţie de viaţă plină de
învăţăminte. 

Doctorii au furnizat informaţii competente, de actualitate, din
domeniul medical, aflat într-o permanentă schimbare, folositoare
în menţinerea unei unei stări de sănătate cât mai bune în pre-
venirea îmbolnăvirilor. Domnul dr. Ilie Petrescu, medic primar,
şeful Secţiei Cardiologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă s-a
referit la factorii de risc care pot îmbolnăvi inima, sistemul car-
diovascular, pornind de la adevărul axiomatic că omul are vârsta
arterelor sale. Se cunoaşte că aproximativ 60 % din decesele din
România au fost cauzate de boli cardiovasculare.Sănătatea inimii
depinde de stilul de viaţă. Alimentaţia bogată în grăsimi saturate,
valorile ridicate ale colesterolului, consumul de alcool, de sare,
sedentarismul, obezitatea, produc îmbolnăviri. Este grav că în
România un adolescent din cinci este obez. Factorii de risc se
schimbă în funcţie de patologie, trei fiind mai importanţi: dislipi-
demia, fumatul şi hipertensiunea arterială, cărora li se adaugă
stresul psiho-social. În context a evidenţiat că poporul român a
avut obiceiuri foarte bune, sănătoase, a respectat posturile din ca-
lendarul ortodox, a consumat peşte ş.a.m.d. 

Domnul dr. Sorin Marciuc, medic primar la Secţia Ortopedie
a Spitalului Judeţean a vorbit despre sistemul osos şi protezarea
şoldului. Scheletul uman are o importanţă deosebită, ne permite
să stăm în picioare, să ne schimbăm poziţia, să manevrăm
obiecte. El formează o barieră protectoare în jurul organelor
vitale, cum sunt creierul şi inima. Oasele, ţesut viu, pot creşte sau

pot fi afectate de boli, care se manifestă, mai ales, în rândul per-
soanelor vârstnice. Boala osoasă numită osteoporoză devine tot
mai frecventă pe măsură ce se înaintează în vârstă, fiind favoriza-
tă şi de viaţa sedentară, femeile, prezentând riscul cel mai mare.

Doamna dr. Alina Kaproş, medic primar, şefa Secţiei Boli
Infecţioase a Spitalului Judeţean a reliefat principalele tipuri de
infecţii şi a insistat pe bolile specifice sezonului rece. Infecţiile
tractului respirator afectează mai ales copiii mici, vârstnicii,
fumătorii, persoanele cu probleme de sănătate mai vechi. De
asemenea a vorbit despre botulism, trichineloză, infecţia cu HIV
(care afectează la nivel mondial peste 35 de milioane de per-
soane). A pus un accent deosebit pe evitarea răspândirii infecţiilor
bacteriene, prin respectarea unor norme de igienă individuală şi
colectivă. O tehnică de prevenire a anumitor boli infecţioase o
reprezintă imunizarea.

Toţi medicii au relevat că nutriţia are un rol foarte important
în menţinerea sănătăţii. Ca să fii sănătos trebuie să trăieşti într-un
mediu curat neviciat. 

Doamna Silvia Pădurariu, referent de specialitate superior la
Agenţia Pentru Protecţia Mediului Vâlcea a abordat aspecte cu
privire la calitatea aerului, aspectele nocive ale poluării, la tipurile
de poluare cu incidenţă asupra stării de sănătate, la factorii polu-
anţi din municipiul Râmnicu Vâlcea şi din judeţ, cât şi la măsurile
impuse de Uniunea Europeană pentru reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră. Prof. Nicolae Dinescu, preşedintele Filialei
Vâlcea a Academiei Olimpice Române a stăruit pe beneficiile
practicării sistematice a exerciţiilor fizice şi sportului, pe miş-
carea în aer liber, pe mersul pe jos, zilnic cel puţin treizeci de
minute. În partea finală, elevi de la Şcoala Sanitară Postliceală
„Carol Davila”au comentat o interesantă proiecţie pe teme de
nutriţie, care recomandă printre altele consumul zilnic de legume
şi fructe. Toate măsurile care se iau pentru a asigura calitatea
vieţii trebuie să vizeze atât sănătatea trupului cât şi a sufletului.
Un om care nu este echilibrat sufleteşte şi emoţional nu va fi
niciodată sănătos. Toţi participanţii au primit broşuri şi pliante,
care îndeamnă la un stil de viaţă bazat pe cumpătare şi raţiune.

ÎNVAŢĂ SĂ TRĂIEŞTI SĂNĂTOS
Gheorghe PANTELIMON

Am primit cu ani în urmă, prin 2003, de la prietenul

George Ţărnea  plecat dintre noi, volumul de poezie

„Era muzicii lejere – cântece de petrecanie”, editat la CONPHYS,

Râmnicu Vâlcea, în acelaşi an. Volumul se introduce cu o atragere

de atenţie a regretatului Laurenţiu Ulici - pe atunci preşedintele în

exerciţiu al Uniunii Scriitorilor – care îl constată pe poet:

„revoltat şi mereu gata să îşi dea în petec prin uimitoare compro-

misuri, nod de contradicţii, ..., optimist în disperare, prin asta vul-

nerabil, risipitor prin excelenţă... ” Şi dincolo de stilul său, peste

o anumită pudoare (George Tărnea  ne indică inspiratorul,  pe

înaintemergătorul Miron Radu Paraschivescu, după ce ne dă

„Primul şi ultimul avertisment, foarte serios!”, interzicând citirea

cărţii de către mulţii incompetenţi, între care nu lipsesc politi-

cienii!), izbuteşte, pe cont propriu, răspunsul la tulburătoarea

întrebare a lui Holderlin: „la ce bun poeţii în vremuri de disper-

are?” Faţă de... vremea disperată, de cu un deceniu în urmă,

obiect şi sugestie al ... petrecaniei poetului , care s-a ţinut de

cuvântul cu ultimul său avertisment,   trebuie să vedem că dispe-

rarea s-a adâncit şi tonul său de atunci, deşi părea prea revoltat,

prea coborât în stradă, anticipa mai răul: corupţia generalizată şi

incompetenţa hulpavă a lupilor politici.

Dorim să readucem în atenţie atitudinea unui poet care şi-a

făcut misia şi a strigat cu toată disperarea şi cu toată forţa atragerii

atenţiei celor mulţi, prin limbaj,  pentru trezirea sinelui colectiv,

mult prea adormit. Deşi a trecut deceniul peste „cântecele” cu

încifrări lesne de desluşit provocarea este vie pentru că  boala s-a

agravat. Redactăm acest remember în ziua în care un prim-mi-

nistru, dovedit cu multe hibe, s-a dat dus din scaun după... sere-
nada, a peste 20.000 de oameni, despre corupţie şi cârmuirea sta-

tului. Evenimente au fost declanşate, ca în orice lume cu haos, de

scânteia, focul, incendiul..., apoi soluţia pompieristică a venit să-

i facă scăpaţi cu salvatoarele demisii (din răspunderile pe care nu

şi le asumă niciodată decidenţii dovediţi incompetenţi!) pe cei

care pot roade, probabil, ciolanele viitoare...

În „Afiş publicitar” spune pentru un anume club, dovedit un
iad modern: Dracii şi-au făcut potecă/Între iad şi discotecă,/Ba
se-ntrec până şi zeii?/Să dea mâna cu „Digeii”/ şi le cer, ca o
favoare/Muzica adormitoare... No coment!

„Cântec de la dolce vita”  cu morga marii nesimţiri/.../ Şi ne
prefacem că n-ar fi/prea multă greaţă peste zi/.../ chiar dacă sun-
tem înjosiţi/Şi cenzuraţi şi mătrăşişi/.../când bâlciu-i mult prea
plin de el (se mai abate-un iad-măcel s.n).

„Cântec de susţinere”  În rest o stare de resemnare/Între
lumină şi lumânare./Câteodată se-alege praful/De toată clica , de
tot taraful,...

„Cântec de mahala naţională” Mahalaua verticală/Trecere cu
capu-n nori/De la stările de boală/ La beţia de culori... şi spunem

şi noi despre năvălirea pe verticală a barbarilor fără competenţa
valorii, a impostorilor cu diplome şi doctorate, pe bani, ori tru-
cate, pe la tomnatica „universitate”! 

„Cântec de reformă”  când peste noapte se schimbă era/ se
schimbă garda, se rupe gardul/.../Te-apucă mila, te-apucă
sila/Unde-i profitul, unde-i prăsila/.../unde-i limanul vieţii-n
derivă/ Şi împăcarea definitivă? Ai plecat demult George şi încă
nu putem da un răspuns!

„Cântec de încurcătură” Poţi să umbli zile-ntregi/Câine surd
de vânătoare/.../Că-ntr-o viaţă tot nu-ncap/ două suflete cu
schimbul... Unii au recunoscut că nu se poate întina sufletul
vechi, alţii după cum ai observat şi tu... într-o ţara ca un teatru,
în „Cântec de sforari destoinici”.... au învăţat repede noul rol şi l-
au jucat în circul, sau în carnavalul cu măşti schimbătoare, din
patru în patru  ani.

„Cântec de entuziasm”  Dacă iadul se prea vede,/ Ingeri i nu
prea ne-aud/.../ Şi-o dăm iară după dud... Vina este întotdeauna
la cei dinainte... cărora le mâncăm din zestre şi din plăcinte, făr a
ne mai aduce aminte, deşi înţelepciunea populară ne cere să
recunoaştem : despre cei morţi, numai de bine!

„Cântec de cenzură pură” Cu zugravii de stări şi cu puii de
lele („lele” cu vorbe grele, spuse de lichele, pe multe lovele, presă
de la stânga şi dreapta, apoi chiar stânga-mprejur, sperjur, să ne
bage şi să ne scoată din minte ceea ce năimitorul minte!)/.../Ţi-i
putem acuza de confuze trădări...

„Cântec de pustiu rural” Când ţăranii de la ţară/ Nici prin
curte nu mai ies./Darămite să-ţi mai are/Vreo idee de ogor... 

„Cântec de umor statistic” şi înveţi să te porţi cu aleşii
poporului/Îndeobşte născuţi fără simţul umorului

REMEMBER!  
M. SPORIŞ
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„Cântec de repartizare” Proştii mor zgomotos, iar deştepţii
discret,/ fraierii-ncearcă să-şi ceară din nou ipotetice
drepturi/Gloanţele trec triumfal şi mortal prin încă vreo o mie de
piepturi... Ciudată această...repartizare, din Decembrie 1989, încă
nedesluşită în adevărul scenariului ei ultim.

„Cântec de peisaj” Să tot visezi că ţi-e mai bine/Decât se zice
că şi-a fost,/În jur să bâzâie albine/Şi tu să fluieri , de prea prost. 

„Cântec de sărăcie”  Cât mai dăm din coate/Pentru-un post în
rai./.../Bunii şi nebunii/Joacă - acelaşi joc,/Sub privirea lumii/Şi
se-aruncă-n foc.

„Cântec de pronostic”  Care-s dracii, care-s sfinţii,/Cine-s cei
cu ştersul minţii,/.../ unde-s cei ce schimbă jocul,/Care-s micii,
care-s marii.../.../Jocurile  sunt făcute/Şi-ntr-o altă viaţă, poate,
/O să ai şi tu de toate.

„Cântec  de expectativă” Cine are de vânzare /O răbdare şi
mai mare/Decât cea lăsată mie,/Să înghită în prostie...

„Cântec de propunere indecentă”  (i-am zice brodeală pentru
răcoare blondă!) Doamnă blondă, doamnă brună,/Universul stă
s-apună,/.../ Proaste-ar fi să se implice (şi totuşi au făcut-o!
s.n)/.../Ne-am putea un timp ascunde/ Să concepem la-ntâm-
plare,/ Altă lume mult mai mare... /... Şi aşa a ajuns la răcoare
blonda cea mare, fidela cauzei populare, dusă-n geanta-i mult
prea scumpă  din agonisela ocultă.

„Cântec de ţap ispăşitor” Nici în ruptul capului/Nu schimb
soarta ţapului/.../Şi, din nou şi-aduc aminte/Că eram un ins
cuminte,/Jupuindu-mă de piele/Pentru stările rebele. Analogia cu
manipulata Eva şi păţania lui Adam, cel dus de nas de femeia
fatală şi originară, se potriveşte şi Elenelor, din Troia şi de pe alte
coclauri ale lumii noastre.

„Cântec de suficienţă” Binele formal se-mpute/Arvunit la
câte-un lup/.../Ce mi-e iarna, ce mi-e vara/Pentru mari scena-
rişti? Şi s-au pus temeinic, să se arate că lucrează, în văzul pu-
blic, prin spectacolul televizat... Da! Le-a fost suficient...

„Cântec scolastic” Care-ai fost cu mine frate/Fă-ţi o cruce, de
urât,/Şi cu mâinile curate/ Strânge-mă vârtos de gât. Trebuie
spus că tovarăşii-fraţi nu erau chiar toţi duşi la biserică.

„Cântec de pământ pierdut” Şi-am o mulţime de pământ/
Ajuns la alţii prin te miri/Ce regrupare-n denumiri,/ După
războiul anulat/C-o lovitură de palat...

„Cântec de aprobare” Cer aprobare de la Centru/.../Să nu se
spună mai pe urmă/Că eu sunt singur vinovat/De vidul propagat
prin turmă... Îi spun şi eu Politicoiului-Guvernoiului:  Deşi eşti
sigur vinovat/De vidul propagat prin turmă/Găsi-vei ţapul adec-
vat/ Să ştergi cu pielea-i... urmă!

„Cântec de ieşit în stradă” Din temenele în temenele/Tot dăm
de dracul şi de belele/.../Care-i transformă pe toţi calicii/În slugi
zeloase sub semnul fricii/.../Unde să urle, unde să tacă-/Dintr-o
pornire foarte ortacă. George!, după o decadă de ani, la fel de
năroadă, azi se mai discută despre mineriadă...

„Cântec de mituire” (unii-i spun... comision, adică furtul de

bon-ton, care-l face pe nemernic :domn!) Din te miri ce angar-
ale/Scapă cei ce au parale (trec în faţă la concurenţă, mita se
punctează-n evidenţă!) Stăpâne, Doamne/... banul ne
împarte,/Tot aşa şi după moarte...?

„Cântec de conducere” Doamne ce bine-o mai duc/Cei care
ne-njură şi ne conduc/.../Şi astfel începe o altă eră/Mai muzicală
şi mai lejeră/Pentru cosaşii din revoluţii/ Care n-au şansa altei
soluţii,/Ci doar prilejul mistificării,/Urcând pe scara sacri-
ficării,/Care-i tot una cu orice viciu/Luat din alte scări de servi-
ciu. 

„Cântec de carierism” De pe vremea când argaţii/îşi luau
stăpânii-n furci,/Te învaţă renegaţii/Cum să urli, cum să
urci,/.../Cum să-i  laşi pe laşi s-apună/Şi pe boi să moară-n
jug,/.../Cum să-i vinzi pe cei cucernici,/Şi să-i cumperi dintr-un
foc,/Pe lingăi şi pe nemernici,/ Ca să-ţi fie fraţi de joc...

„Cântec de avangardă” (adică după noi, tot noi!)Bucuraţi-vă
tovarăşi,/Staţi de strajă camarazi!/Roşu e pe buze iarăşi/Verdele
persistă-n brazi/.../Daţi-o încolo de credinţă/Sau culoare la
păreri/Puneţi iute de-o şedinţă ,/Să-l schimbăm pe mâine-n ieri.

„Cântec de încăierare” ... Cam de-atunci se pare, totuşi/Că pe
acest pământ fetid/Îngerii cultivă lotuşii/Pe când dracii, alt par-
tid.

„Cântec de nedumerire” (balada perpetuului... Escu, după
adio(?) la revedere?) Cum, Doamne, îl smulgi dintre noi/Pe cel
mai puţin vinovat/Şi laşi o mulţime de boi/Să pască-n imaşul pri-
vat?...

„Cântec de fraţie forţată” („Fereşte-mă, Doamne, de prieteni-
Războiul clandestin al blocului sovietic cu România!” îşi intit-
ulează Larry Watts o carte despre această „frăţie”, pentru doar
perioada 1878-1978/Editura RAO, Bucureşti, 2011) Noi mereu le
ţinem parte,/Ei mereu ne păcălesc,/n-om scăpa nici după moarte/
De sindromul muscălesc. ...

„Cântec de-nvârtit morişca” Celor tari nu le prea pasă/... /se
aruncă-n aer munţi/şi-ndemnaţi de Omul-Câine/Latră-n pieţe cei
mărunţi... Banii nu au miros!  Cianurile? Da!

„Cântec de aranjamente” (şi multă grijă părintească...)  Mai
pun aleşii noştri dragi/.../Că nu-i de nasul celor mulţi/ Şi proşti,
şi condamnaţi să creadă,/confortul fiilor oculţi,/ajunşi văcari
peste cireadă...

„Cântec de amor cu Miza” Ce putere, ce putoare,/Că de când
cu Miza aia/ Ne tot cântă cucuvaia,/Ne tot râde
mamamondul/Însă garda-ţi face rondul/.../ Totuşi, Miza se
plăteşte!

„Cântec de schimbat macazul”  Nu e cazul, ba e cazul,/Să
schimbăm şi noi macazul/.../ Mama lui de cap de peşte/Împuţit pe
nesimţite/.../Cu pretenţii fanteziste,/ cine, cât să mai
reziste?/.../Spoliaţi de simţul critic/ Despre spaţiul mioritic...

„Cântec de propulsare” Frunză groasă de măi

dragă/.../Frunză deasă de neam prost/ Nu contează cine-ai
fost/.../N-ai nici vreme să te miri/Şi dispari sub trandafiri...

„Cântec de format politicieni” (după  ... Constantin Tănase,
după Păstorel Teodoreanu şi mulţi alţii?) Mi-e cam foame, deci
exist/ Dechemviri şi Nicanori/Camarade nu fi trist/Toţi murim cu
capu-n nori. ...

„Cântec de ospitalitate” Ţara asta, dragii mei/Stă cu porţile
deschise,/Să-i hrănească pe mişei/.../Mama lor de pui de lele... 

„Cântec de sindicalişti blazaţi” Parfum suav de
trandafiri/.../Un mariaj olimpian/.../Trăiască lupta pentru
Şpan/Şi depăşirile de plan/.../ Trăiască toate-n mod fictiv!

„Cântec de ţară şi de belea” Ţara mea cândva
frumoasă/.../Trăgătorilor de sfori/.../Peste cele trei culori/.../
Prea te ţine continentul,/De mai slabă între ţări/.../Prea te porţi
în voia sorţii/Şi te guduri la ciocoi/.../să-ţi ofere lanţuri noi.

„Cântec de ofilire” ...Trece binele pe targă/Trece răul pe
picioare/.../ Pe la marginile firii/Se fanează trandafirii.

„Cântec de demolare” Chiar de când, făcând prostia/A schim-
bat pe frac , mistria/.../Transformând granitu-n fleaşcă/Să-l
înhaţe altă gaşcă...

„Cântec de râsul curcilor” (sau despre colindul trubadurilor  la
Crăcunul românilor, de prin... 1989!) Sunt un sfânt cu floare-n
gură/Care s-a tâmpit de tot/Consumând peste măsură / Din nec-
tarul patriot.../Din ambrozia rusească/ Din absintul franţuzesc...

„Cântec de organigramă” Ce e bine pentru tine/Altuia îi face
rău/Catedrale şi cantine/ Pentru neamul nătărău...

„Cântec de păpuşi docile”  ...Cade ceaţa peste proşti/Actualii
sunt prea foşti,/.../Mersul tâmp cu capu-n nori/După-acelaşi tras
de sfori. ...

„Cântec de ademenire” Lăsaţi-i pe copii să vină/.../Unde
putoarea e divină/.../ Vor învăţa cu mult mai bine/.../Cât oxigen li
se cuvine...

„Cântec de parastas” Ce-aţi făcut băieţi cu trupa/.../Şi visăm
ca proştii lupte/Care n-o să aibă loc/.../Dându-ne, la ordin, foc...

„Cântec de asanare morală” Bate toba peste tot/Excedaţi de
jurăminte/Îngerii se ling pe bot/Şi acceptă protocolul/Şi admit că
fac prostii/.../ Nu cumva să-şi piardă rolul/ De castraţi cu
pirostrii./ Ce palat cu lampioane/Şi auzul ascuţit/Totuşi, când ne
spui,Ioane,/Cine dracu ne-a minţit?... George, pro forma, nişte
autorităţi iscoditoare au început să-i  pună întrebări! Dar cum nu
şi-a spus nici ţie, sigur nu va sufla vreo vorbă,  dincolo de cele
lemnoase şi demult uscate. Tăcerea, ştii şi tu, este de aur...

„Cântec de gonit cocorii” ...Când vine primăvara, ni se
face/Un fel de frică, mirosind a proşti,/De parca-am fi împunşi cu
mii de ace/ Şi iar furăm norocul de sub cloşti...

Am rezumat aici doar câteva, din cele 139 de cântece... de
petrecanie, ca un semn de respect pentru spiritul viu al  lui George
Ţărnea şi îndemn să-i citim poezia .

DUMITRU VLĂDUŢ: „SIMBOLISMUL POETIC ROMÂNESC
ATITUDINI, CONCEPTE, PROCEDEE”

Vorbind de Mântuitor sau de Mesia vorbim de Simbolism.
Se regăseşte în ortodoxie mai mult decât oriunde, icoana,

încercând prin cele mai alese semne şi însemne să redea suferinţa
Mântuitorului; mai ales şi savant, decât desenele din „Cronica
pictată” de la Viena...Dar, se regăseşte mai ales în pictura
egipteană din timpul lui Moise. În scrierea hieroglifică este de
asemenea, mult simbolism. Se regăseşte însăşi în limba vorbită,
care este o consecinţă a însemnului, semnul desenat cu mâna
devenind cuvânt; mâna, fiind primul instrument al Simbolis-
mului... Semnul şi însemnul! Semnul se regăseşte peste tot în
natură, însemnul ba! rezultă că semnul se poate defini uşor, dar
însemnul ca şi Simbolismul sunt altceva, şi ţin numai de inter-
pretare...cum spune şi Dumitru Vlăduţ în prefaţa sa, citându-l pe
Marcel Raymond: „Mişcarea simbolistă a fost comparată în
glumă cu dragonul din Alca, din cartea a doua din Insula pin-
guinilor, despre care niciunul din cei ce pretindeau a-l fi văzut nu
putea spune cum arata”.

Simbolismul, în sine, conştientizarea sa, conţine atât de căuta-
ta modernitate prin însăşi faptul că el redă realitatea printruna
nouă, vizibilă doar după producerea sa. Una concepută. Posibilă
printr-o instrucţie specială, care îi conferă poetului o calitate
nouă. Referindu-ne la carte, „Simbolismul poetic românesc...”
ideea de înainte o legăm şi de conştientizarea lui Alexandru
Macedonski, care, dându-şi seama că prin creaţia sa poetică Mihai
Eminescu „marcase...culminaţia acumulărilor unei convenţii

existente”, între1890-1899 („prima fază”, a
„simbolismului incipient”) luptă pentru insta-
larea în poetica românească a unui „curent liter-
ar”, în 1892 scriind, teoretizând, „Poezia viitoru-
lui”...

Patru sunt fazele  de existenţă ale simbolis-
mului românesc ne spune Dumitru Vlăduţ  în
lucrarea sa: cea amintită mai sus (simbolismul
incipient-prima fază) şi care se datoreşte teo-
retizării lui. A doua fază 1899-1908 este cea a
glisării dinspre convenţia poetică existentă („ple-
nar ilustrată de Mihai Eminescu”) către sim-
bolism: Ştefan Petică, Dumitru Anghel, George
Bacovia...sub aspecrtul teoretizării, adăugându-
se  şi Tudor Arghezi (1904) şi Ovid Densuşianu
(1905). A treia fază, 1908-1916, o numeşte
„hegemonia simbolismului”-impunerea sa-şi pe
care o exemplifică foarte bine Ion Minulescu prin articolul pro-
gram „Aprindeţi torţele”, 1908, şi care prin „romanţe pentru mai
târziu” (1908) „face simbolismul pe înţelesul tuturor”. George
Bacovia semnează apogeul curentului prin poezia „Plumb”
(1916). A patra fază este a „clasicizării curentului, 1916-1919”.
Această clasicizare a curentului simbolist arată temeinicia
lucrurilor, noi, bine făcute fiindcă evoluţia lumii cunoaşte doar o
succesiune de paliere „nou-modern”, şi clasic, în modul evolutiv
de „scară” cu trepte mai lungi sau mai scurte; după  urcări şi

coborâşuri, invenţia sau inovaţia este palierul
ascendent după care ur-mează unul mai lung, ori-
zontal, al utilizării lor până la apariţia altora, noi.
Scara evolutivă ascendentă se datorează mod-
elelor naturale iar cele descendente se datorează
caracterului spiritului omenesc de autodistrugere.
Modernismul, încaltea fie spus, este o fază a
descendentului în spiritul omenesc. De aceea
cubismul nu a fost un curent, poate doar un man-
ifest, fiindcă el nu a avut forţa clasicizării-prelu-
area sa un uzul raţiunii de a trăi! Mai adăugăm că
clasicizare înseamnă armonizarea în prezent...
Este o carte frumos scrisă porneşte de la o proprie
teză de doctorat aşa cum încă se mai practica în
anul 1990! Ce poate fi mai bun, mai frumos, decât
să citeşti cu interes, să-ţi trezeşti amintiri, mai ales
cum este cartea de faţă, să trăieşti în amintirea

unei mari lecţii din Literatura Română, o preafrumoasă lecţie a
tinereţii fiecăruia, despre simbolismul poetic românesc; Dumitru
Vlăduţ, făcând incursiuni, anunţate încă de la început, şi în sim-
bolismul francez...Acum să citeşti! când, doctoratul, de cin-
sprezece ani se face prin metoda „copy paste”!...Să înţelegem,
când vorbim de simbolism, că însuşi arta marelui Constantin
Brâncuşi, sculptura sa, este una simbolică la puterea n ...

pcickirdan
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OCNELE MARI ŞI PRIMARUL SĂU DE PRESTIGIU!
MOTTO
Atunci Apostolul Pavel i-a zis:”Te va bate Dumnezeu, perete

văruit! Tu stai să mă judeci după lege şi, călcând legea, porunceşti
să fiu bătut?” (Faptele Apostolilor, 23.3)

Am auzit că vor să închidă muzeul încropit corect (Muzeu
= colecţie obiecte rare) de la Ocnele Mari pe care pri-

marul Petre Iordache împreună cu pasionaţii din Ocne l-au făcut,
şi, nu l-au făcut rău. Din iniţiativa lor, într-o primă sală, au creat
un colţ excepţional dedicat omului de cultură Costea Marinoiu,
scriitor şi om de carte al judeţului Vâlcea, născut în Ocnele Mari,
Cetăţean de Onoare al oraşului Ocnele Mari şi, care, a făcut extra-
ordinar de mult pentru localitatea natală! Astăzi, 17 12 15,
vorbind cu primarul localităţii, acesta îmi spunea că nu se închide
muzeul, ci vor fi făcute unele evaluări pentru a-şi continua
menirea, cu alte cuvinte pentru a fi în subordinea Muzeului
Judeţean Vâlcea ceea ce este foarte bine. Domnilor, orice zvon
poate fi lansat despre bogăţia arheologică a acestui ţinut, unic în
Europa, de mare importanţă pentru acest continent, dar mai ales
pentru ţara noastră, dar, cea mai mică atingere care i se face aces-
tui primar, din diverse motive, este un mare păcat căci om mai
curajos şi bine intenţionat ca domnia sa rar poate fi întâlnit... Şi
ne-au venit aceste zvonuri, rău voitoare, tocmai în momentul în
care negociam cu rudele moştenitoare ale regertatului Gheorghe

Petre Govora, ca o parte din lucrurile sale personale neincluse în
vreun patrimoniu să ia calea spre acest firav muzeu, fiindcă pri-
marul Petre Iordache îi pregătea un loc la fel ca al lui Costea
Marinoiu! ...Biroul de lucru, ochelarii, anteriul, cădelniţa etc. În
sfârşit, este bine că muzeul va exista în continuare şi Muzeul
Judeţean îl va prelua calitativ în administraţie, desigur împreună
cu primăria, care a demonstrat până acum o bună îngrijire a teza-
urului local, cum spuneam, nemaiântâlnit... Să nu uităm că şi
Gheorghe Petre, în trecut, într-un regim mult mai sever, şi-a con-
struit colecţia cu multe obiecte-valori donate de cetăţeni. Să nu
uităm că Petre Iordache a condus personal lucrările de săpături
arheologice din 2012, efectuate de Muzeul judeţean prin persoana
Marianei Sima, ocazie cu care s-au descoperit mai multe monede
şi podoabe cu o vechime de peste 2000 de ani...

Dar haideţi să vedem ce lucruri a mai făcut până acum Petre
Iodrdache la Primăria Ocnele Mari şi într-o perioadă când era
hulit pentru calitatea de primar politic... A rezistat, şi bine a făcut.
Acum este unul dintre cei mai fervenţi primari în noua conduită
socială, a necesarei schimbări, alături de preşedintele României,
Klaus Iohanis... Petre Iordache s-a impus în ultimii cinci ani în
faţa cetăţenilor din Ocnele Mari pentru fapte cu rezonanţă în cul-
tura şi economia ţării noastre: l-a făcut cetăţean de onoare pe
Costea Marinoiu; a înfiinţat Concursul Naţional de Poezie „Vasile

Militaru” împreună cu Societatea Culturală „Anton Pann” con-
dusă de Costea Marinoi; De asemenea Festivalul „Vasile
Militaru”; L-a făcut cetăţean de onoare pe Mihai Cimpoi, acade-
mician al Republicii Moldova; a iniţiat constituirea Salinei
Turistice, când prefect era Remus Grigorescu, şi când, împreună
cu directorul Salinei, inclusiv prefectul judeului, au coborât în
inima pământului şi au dat curs acestui colosal proiect; a iniţiat,
împreună cu aceeaşi Societate culturală „Anton Pann”,
„Academia de sub pământ” având ca suport material şi spiritual
Arhiepiscopia Râmnicului şi Parohia Trăistari-preot Petre
Veţeleanu. A reabilitat mormântul lui Vasile Militaru şi într-o acţi-
une fulger, pe răspunderea colectivă a localităţii, cu un exclusiv
procent de iniţiativă personală, a montat Monumentul Foştilor
Deţinuţi Politici al Judeţului Vâlcea (finanţat şi aprobat în 2002
de Asociaţia Naţională AFDPR în locaţie pentru Municipiul
Râmnicu Vâlcea şi încadrat în 2004 în Catalogul pentru
Monumente AFDRP Judeţene, Editura „Ziua”) pe locul fostei
puşcării din Ocniţa, creând un interesant parc de utilitate publică,
un memorial de excepţie al AFDPR... În fapt Petre Iordache a
făcut tot ce am înşirat mai sus cu colegii săi din Consiliul Local,
cu parohiile din Ocnele Mari, cu autorităţile judeţene şi cu ONG-
urile de cultură, dând dovada unui spirit comunitar rar întâlnit.

P. CICHIRDAN

PETRE CICHIRDAN – Arhim. VENIAMIN MICLE
INTERVIUL ANULUI

(Ed. „Praxis” a Arhiepiscopiei Râmnicului; Ed. „Intol Press”, Rm. Vâlcea)

Iată, în sfârşit, un eveniment editorial-cultural remarcabil, pe
care îl aşteptam, întrucât a fost anunţat, prin publicarea,

număr de număr,  a unor ilustrative fragmente, în revista „Cultura
vâlceană”, condusă de scriitorul, publicistul şi artistul plastic
Petre Cichirdan, care i-a luat un strălucitor interviu, devenit
volum, celebrului teolog Arhim. Veniamin Micle (la aniversarea a
75 de ani). Prefaţa, scrisă de un ecleziarh din generaţiile mai
tinere, după Revoluţia din 1989, I.P.S. Varsanufie al Râmnicului,
conclude în esenţă: „Părintele Arhim. Veniamin Micle descinde
din nobili maramureşeni şi, este, şi pentru noi un călugăr nobil, în
cel mai profund sens al cuvântului. El a înţeles vocaţia monahală,
aşa cum puţini o mai înţeleg, azi – renunţând, cu adevărat, la viaţa
personală şi închinându-se, total, Mântuitorului. Intrând la
Mănăstrirea Rohia, la vârsta de 15 ani, dedicându-şi viaţa unei
munci colosale de studiu, cercetare şi documentare ştiinţifică,
publicând 75 de cărţi, sute de studii şi articole. Astfel, a devenit
cel mai prolific scriitor (de istorie eclesiastică, culturală şi liter-
ară) – din întreaga noastră istorie a Bisericii Ortodoxe Române”.

Dialogurile volumului INTERVIUL ANULUI 2015 se struc-
turează între opiniile, ideile, cercetările unui laic (dl Petre
Cichirdan) şi unui teolog-monah (Arhim. Veniamin Micle), cu
prilejul aniversării vârstei de 75 de ani ai acestuia. Sfinţia sa
aparţine unei familii istorice fabuloase: „Micleştii de Chioar-
Maramureş”. Cea dintâi atestare documentară a unui strămoş al
său este întâlnită într-o „Diplomă regală”, emisă în 1349, de
Robert Carol de Anjou, cneazului român „Giula – al Cetăţii de
piatră Mara”, Maramureş. Un alt strămoş este nobilul Ioan de
Şugatag Micle, membru al gărzilor regale
„Sumanele negre”, ridicat de Matei Corvin,
la rangul de „liber baron”, ca recunoştinţă că
i-a salvat viaţa, în lupta cu armatele lui
Ştefan al Moldovei, la Baia, în anul 1467,
stabilindu-se, după împroprietărirea cu
moşie, în „Ţara Chioarului”, unde şi astăzi
mai există numeroşi urmaşi MICLE.

Arhim. Veniamin Micle a scris şi publi-
cat 75 de volume, studii, eseuri, predici teo-
logice şi literare, articole, broşuri – unele de
istorie cărturărească: apariţia Tiparului,
monografii, biografii, predici, îngrijiri de
ediţii (Istoria bisericească, de Samuil
Micu), cuvântări, editări de manuscrise (de

la Athos), documente (despre Muntele Arnota – Bistriţa); despre
„Ieromonahul Macarie – tipograf român”; Introducerea tiparului
în România: 1508-2008; istoria Mânăstirii Polovragi etc.

Misiunea sa arhierească (era gata să ne exprimăm în „limbaj
de lemn”: cariera politică, în comunism), i-a fost, întreaga viaţă
obstraculată şi blocată graţie puterii (şi caracterului) talentului,
„oprită”: de confuzii „dirijate de sus”, delaţiuni, pâre, „turnătorii
– scrise”, din partea unor oficiali, desigur tot preoţi, deveniţi
funcţionari politici, ai Departamentului Cultelor, instituţie apărută
după 1947, prin care „partidul unic” controla, supraveghea,
diriguia viaţa religioasă, în România. Suferinţele lui Veniamin
Micle îl transformă într-un complex personaj de „roman istoric”,
în cele din urmă, întrucât, mai totdeauna, îşi descoperă şi îşi
cunoaşte „delatorii”, cei care-l „uneltesc” şi „îl sapă”!... Chemat
de Patriarhul Iustinian Marina (vâlcean de origine), îi spune
tânărului monah-lector universitar, iar fraza aceasta se va mai
repeta, devenind emblematică: „Venimine, eşti pre-lucrat! Sunt
intrigi! Nu te descuraja!... Şi eu am avut parte de ele toată
viaţa!...” Deşi îl vede „ponegrit şi înjosit”, neaducându-i nici un
reproş, în calitate de „Părinte suprem”, simţindu-se, dimpotrivă,
„încurajat, tainic”, V. Micle simte că reclamaţiile, delaţiunile,
pârele, „se vor risipi”. (Îşi cunoaşte, însă, adversarii de viaţă
lungă: în frunte cu Leonida Plămădeală.)

Între 1971 şi 1977, apar numeroase „presiuni”, „erori”, eveni-
mente „nefericite” (în frunte cu Cutremurul din 4 martie) – care
distruge numeroase biserici şi edificii ale Seminarului Teologic,
pe care îl conducea Arhim. Veniamin Micle. Le repară, le restau-
rează, rapid, însă, este iarăşi „pre-lucrat” şi „îndepărtat”, ca viitor
episcop de Buzău; apoi, ca vicar al Arhiepiscopiei Sibiului (unde,

din nou, îl „obstraculează şi respinge” L. Plămădeală). Apoi, după
„defecţiunea”, produsă de părintele Gh. Calciu Dumitreasa, intră
în „adevărul dreptăţii”, îl aprobă şi afirmă: „Calciu nu avea şi nu
propunea caracterul unei aventuri, care să-i înfrumuseţeze viaţa,
biografia: Părintele Calciu alesese calea Martirajului!” Şi, astfel,
este iarăşi „pedepsit”, „ţap ispăşitor”, fiind trimis, din Bucureşti,
„în interes de serviciu (sic!), pe un post vacant”, de simplu preot,
la istorica Mânăstire Cozia, în Vâlcea.

Este acesta o instanţă a Destinului! Va rămâne, întreaga viaţă
în Vâlcea sfintelor Mănăstiri Voievodale. Va începe ilustra misie
(nu carieră) de scriitor (bisericesc), prodigios şi prolific, cărturar
de seamă. În viaţa politică românească, în anii ’80 ai „crizei sis-
temului”, se observă, afirmă Arhim. Micle, se văd, accentuat,
două tentaţii-tendinţe: una a teologilor oneşti (istorici, eseişti,
autori ai unor cărţi de civilizaţie românească, ortodoxă); alta a
„carieriştilor”, care aplică şi fac „politica partidului comunist”; şi
nu „slujirea lui Isus Cristos, ori intrarea în rezistenţă”, cultural-
religioasă!...

Interviul anului 2015 aduce (şi) un aport aparte, complex,
adânc, original, în clipa în care publicistul şi scriitorul Petre
Cichirdan interferează, pe lângă spovedania (confesiunile) şi con-
cepţiile Arhim. Veniamin Micle, date şi elemente ale unor „dra-
matice obstaculări”, pe care le-a suferit dsa, depăşite (tot) prin
puterea (şi caracterul) talentului său ingineresc (de inventator
tehnologic, însă şi artistic). În aceeaşi măsură: specialist-sculptor,
în Programarea Asistată, pe computer, la Fabrica de avioane
Craiova (unul din computere fiind achiziţionat de la NASA); dar
şi publicist: autor de poeme, cronici plastice, discipol în sculptură
al Maestrului Constantin LUCACI, primul sculptor-tehnolog,

după război, „în continuitatea Păsărilor
măiastre ale lui C. Brâncuşi”. Aşadar, un
intelectual prolific şi complex: scriitor,
manager de reviste culturale.

Volumul INTERVIUL ANULUI 2015
(Arhim. VENIAMIN MICLE, la 75 de ani)
structurează toată, îndelunga istorie a
Mânăstirii voievodale Bistriţa, înfiinţată de
banii Craioveşti, în sec. XV, întărită de
Vlad Călugăru, fiul lui Vlad Ţepeş. Apoi
de Neagoe Basarab şi de Matei Basarab,
care a vroit şi dispus să fie înmormântat
aici – devenind unul din cele mai însem-
nate spaţii ale culturii ortodoxe, din întreg-
ul Nord al Dunării, privind istoria şi civi-

Constantin ZĂRNESCU
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lizaţia creştină, arta şi cultura Neamului Românesc: „un al doilea
Athos”. Destinat fiind Arhimandrit al Mânăstirii (vâlcene)
Bistriţa, Veniamin Micle a devenit autorul celor mai valoroase
cărţi, studii, contribuţii, despre isihasmul românesc (în speţă al
Muntelui Arnota) – simbolul sacru al „tainiţelor vieţii”, cum l-a
descris, vizitându-i „peşterile” Paul de Alep; spaţiu al Şcolilor şi
Atelierelor (de pictură şi sculptură religioasă); şcoli funcţionând
neîntrerupt, în greacă şi, apoi, în română, peste 300 de ani; iar
după Revoluţia lui Tudor, 1821, fiind întreţinute chiar de Stat;
locul tiparniţelor de cărţi (ale caligrafilor şi miniaturiştilor).

Un spaţiu de excepţie al volumului INTERVIUL ANULUI
2015 îl ocupă istoria trudelor iconarilor şi zugravilor de biserici,
care „încă din timpul Brâncovenilor naşte un proces similar cu
pictura de şevalet a Renaşterii; aşadar, pictura-meserie”.
Majoritatea macedo(români), precum a fost Teofan, poreclit
„Grecul”, zugrăveşte, în juneţe, peste 40 de biserici, la
Constantinopol şi Galata, trece aici, în Valahia, apoi, în 1370,
ajunge la Novgored, Moscova şi Kremlin, unde îl va avea ucenic
pe Andrei Riubliov!... Un capitol aparte este „istorisirea” lui
Veniamin Micle despre viaţa şi faptele sfântului Grigore din
Decapolis – Grigore Decapolitul, ale cărui moaşte se odihnesc,
aici, în Mânăstirea Bistriţa Vâlcii.

Poate că lucrul cel mai şocant, la lectură, acum, după un sfert
de secol, de la Revoluţia Română din 1989, aparţine întrebărilor,
puse de scriitorul şi jurnalistul Petre Cichirdan (şi confesiunile şi
„dezvăluirile” Sfântului Părinte Arhim. Veniamin Micle), cu
privire la relaţiile (şi luptele) lor cu Securitatea. Acestea aduc o
„transparenţă” apreciabilă, iar nu „justificări” şi „înceţoşări”,
potrivit cărora, toţi românii au colaborat – toţi românii ar fi fost
victime – şi nu e nimeni curat, datorită intervenţiilor şi „controlu-
lui instituţiei odioase”. Spovedania Arhim. Micle aparţine unui
„om puternic şi creativ”, cu un „caracter unic”; o „coloană
morală”.

– „Dumnezeu a stat lipit de Dvs., afirmă Petre Cichirdan.

Aveţi o faţă senină! Sunteţi un scriitor!... Staţi aici, deasupra
Mânăstirii Bistriţa (chilia-locuinţa, de pe muntele Arnota a
Arhimandritului); aici, unde se află moaştele Sfântului Grigore
Decapolitul. Adevărat: aţi ocupat funcţii administrative, universi-
tar-didactice şi pastorale, tipografice şi publicistice: profesor,
diriginte, duhovnic, îngrijitor de ediţii şi manuscrise vechi ş.a.; de
ce nu aţi primit funţii mult mai însemnate?”

Răspunsurile Părintelui Arhim. Veniamin Micle sunt mai
limpezi, astăzi, decât ale celor ce au negat şi neagă, încă,
neconvingător, „ceţos” şi justificativ, relaţia cu Securitatea (unul
chiar afirmând că: „şi Neacşu din Câmpulung în scrisoarea sa,
care «dă ştire judelui Braşovului Hans Beckner, asupra lucrului
Turcilor», acea scrisoare, ar fi şi ea a unui securist”); şi că tot
poporul românesc n-ar fi decât un popor de securişti, nu de patri-
oţi! Iată unul dintre răspunsurile Părintelui Veniamin:

„– Nu mi-au plăcut turnătoria şi nici şantajul!... Existau mai
multe trepte, de intrare, în acea instituţie!... Nu am fost obligat
decât la primele două: recrutarea şi contactarea! Restul a eşuat!...
Eu am rămas pe poziţia mea!”

Insistă Petre Cichirdan: „– Aţi fost, ca şi cetăţean, un om
responsabil, onest!... Totuşi, de ce nu aţi fost avansat, în acea
mare ierarhie superioară – a Bisericii Ortodoxe?...” Răspunsurile
Părintelui Arhim. Veniamin Micle sunt zdruncinătoare, definitive,
prin transparenţa lor târzie:

„–  Mi s-a aplicat şi mie Articolul 8, din Directivele de bază
ale NKDV, pentru ţările orbitei sovietice, emise la 2 iunie 1947,
la Moscova. El prevedea, strict secret: să se acorde o atenţie cu
totul deosebită acelor persoane, care au capacităţi organizatorice
şi şanse de popularitate. Aceştia trebuie cooptaţi; iar în cazul în
care se opun, li se va bloca şi opri accesul la demnităţi ierarhice,
superioare!... Directivele acelea au fost publicate, tocmai la 12
ani, de la Revoluţie, în 1 Dec. 2001, în România Liberă!...”

Istoricii şi filosofii religiilor au găsit, în acele speciale şi
ascunse Directive sovietice „taina” distrugerii Bisericii-Soră

Greco-Orientală (Catolică) şi un conflict intens, ce a durat 50 de
ani, între  a treia Romă (Moscova) şi Roma întregii creştinătăţi.
Publicistul şi jurnalistul Cichirdan insistă, nu cedează:

„– Nu vă simţiţi frustrat că nu aţi avansat în acea ierarhie
superioară a Bisericii?”. Iar confesiunile Arhim. Veniamin Micle
nu aparţin creştinului, care ar fi renunţat şi s-ar fi resemnat, în faţa
unor „demnităţi”, onoruri, vanităţi, „trufii ale vremurilor”.
Răspunsul final aparţine unui om împlinit, salvat – întru spirit –
unui scriitor cu operă, mântuit în domnul Isus. Iată spovedania
sa, de încheiere, a Interviului Anului 2015:

„– Dau slavă bunului Dumnezeu! Că m-a ferit de asemenea
ispite!... Eu am rămas cu mintea limpede!... Celor care au colab-
orat cu Securitatea, li s-a făcut spălarea creierelor, devenind inca-
pabili să mai judece realităţile! Ci doar numai să reacţioneze ca
nişte roboţi!... De aici, Tragedia Bisericii şi Tragedia Ţării. Noi
suntem conduşi, încă, de aceste elemente!... De aceea, suntem în
această situaţie – trebuie să recunoaştem!...”

Această carte de înţelepciune contemporană structurând
INTERVIUL ANULUI 2015 – VENIAMIN MICLE LA 75 DE ANI,
este una dintre cele mai importante şi valoroase, cu caracter
postrevoluţionar, în înnoitul efort de reîntoarcere a societăţii
româneşti la valorile creştine, gândită de un sfânt părinte creştin-
ecumenic, fost cursant, mulţi ani, al Universităţii Catolice din
Strassbourg; şi care, nota bene, a ieşit în afara României, în 1968,
cu o bursă, oferită de Guvernul Franţei, după vizita istorică a
Preşedintelui Charles de Gaule, la Bucureşti. Perioadă a unei
încurajatoare deschideri, în care nu se mai semnau angajamente,
colaborări ş.a.

Volumul, structurat, cu încrâncenată îndrăzneală, de dl Petre
Cichirdan, e o operă superioară de publicistică, dialog „dramatur-
gic”, reportaj şi istorie contemporană, cu totul remarcabil,
aparţinând unui scriitor complet, manager de reviste, surprinzând
o teribilă actualitate.

COMUNICAT DE PRESĂ

Unitatea Administrativ Teritorială Horezu anunţă publicul
interesat că a fost finalizat Proiectul “Dotarea Centrului

de Informare şi Promovare Turistică Horezu”, cod SMIS 39294,
realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,
Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului
turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atrac-
tivităţii Românei ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea
Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică
(CNIPT) şi dotarea acestora. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a
fost Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013, iar Autoritatea Naţională pentru Turism -
organism intermediar pentru implementare. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 446.400 lei.
Valoarea cheltuielilor totale de implementare a proiectului s-a

ridicat la suma de 314.705,30 lei, inclusiv TVA, din care cheltu-
ieli eligibile, inclusiv TVA, 151.028,24 lei (finanțare neram-
bursabilă și contribuția Beneficiarului), iar cheltuieli neeligibile,
inclusiv TVA, 163.677,06 lei (contribuția Beneficiarului).

Durata de implementare a proiectului a fost de 12 luni, între
14.11.2014 – 13.11.2015.

Obiectivul general al proiectului: creşterea numărului de
turişti atraşi în localitate, prin oferirea de informaţii cu caracter
general şi turistic asupra potenţialului natural şi antropic al zonei

şi, ca urmare, promovarea şi valorificarea durabilă a resurselor şi
produselor turistice locale. 

Rezultate : dotarea Centrului de informare şi promovare turis-
tică Horezu cu: sistem de încălzire a apei menajere cu o baterie de
două panouri solare, sistem de prevenire a incendiilor, sistem
antiefracţie, sistem de supraveghere video CCTV, sistem de
climatizare, un aspirator, un dozator apă birou, un frigider cu două
uşi, un filtru cafea, 4 coşuri gunoi colectat selectiv, 4 staţii de
lucru PC, un laptop (netebook), un copiator multifuncţional laser
A3 color, un copiator multifuncţional laser alb/negru A3, impri-
mantă multifuncţională laserjet color A4, 2 monitoare LED, 2
flipchart-uri, un fax multifuncţional, un telefon fără fir, un video-
proiector, un ecran de proiecţie trepied universal, 3 TV LED, 5
sisteme de operare Windows 8.1, un soft Autocad, un soft
Photoshop, un soft CorelDraw, 5 licenţe antivirus, 5 Microsoft
Office 2013, sistem de sonorizare ambientală (un
amplificator/egalizor, 8 boxe plafon, un selector multizonă, un set
bază + două microfoane wireless), sistem de iluminat variabil
pentru spoturi de iluminat mobile compus din 15 corpuri de ilu-
minat cu LED, 15 sisteme de prindere, suspendare şi prezentare,
5 birouri, 6 scaune ergonomice birou, 15 scaune vizitator, 4
scaune înalte tip bar, un corp mobilier pentru imprimantă, 2 dula-
puri cu poliţe şi uşi mici, 5 dulapuri tip fişet cu poliţe, 12 etajere
de dimensiuni diferite pentru expoziţie, 3 standuri pentru materi-
ale promoţionale, un suport metalic pentru hărţi, 2 canapele din

piele ecologică cu câte 3 locuiri, 2 canapele din piele ecologică cu
câte 2 locuri, 4 măsuţe ovale pentru servitul cafelei, o masă
rotundă, 3 corpuri expunere ceramică, 2 aviziere cu două laturi de
expunere, 16 mese extensibile pentru prezentare, 32 de scaune
sală proiecţie, 48 ml lambriu protecţie, 4 hărţi turistice, 40 ml
jaluzele, o firmă luminoasă, un LOGO ROMÂNIA volumetric, un
catarg din aluminiu de 8 metri înălţime, 2 borne de semnalizare
turistică, 2 geamuri sablate. Oraşul Horezu va fi introdus în cir-
cuitul naţional informatic în domeniul turismului prin depunerea
documentaţiei de acreditare, a crescut cu peste 30% numărul de
turişti şi a operatorilor în turism informaţi asupra zonei, atât prin
centru, cât şi prin intermediul paginii web create, a crescut
numărul de vizitatori ai centrului cu peste 50%, s-a asigurat acce-
sul la informaţii privind evenimentele din Depresiunea Horezu, s-
au creat 4 locuri de muncă în cadrul centrului, au fost păstrate şi
s-au creat alte locuri de muncă în structurile turistice din zonă.

Referindu-se la proiect, reprezentantul legal al proiectului,
domnul Fârtat Ilie a spus: “Prin acest proiect, Centrul de infor-
mare şi promovare turistică Horezu a devenit o unitate cu o dotare
modernă, agenţiile şi operatorii din turism, organizatorii profe-
sionişti de evenimente turistice, culturale şi artistice de la nivel
local, regional, naţional şi internaţional, firmele specializate pen-
tru organizarea de sesiuni de training sau team-building-uri,
turiştii români şi străini având acum posibilitatea să se informeze
asupra posibilităţilor de vizitare a unor obiective turistice cultu-
rale, monahale şi naturale sau de participare la evenimentele
tradiţionale organizate în zonă.”

Persoana de contact: Boaghe Dalila Elena – manager de
proiect; tel.   0250/860.190 sau 0742.025.413 ; fax:  0250/860.481
; e-mail: primaria@orasul-horezu.ro

FINALIZAREA PROIECTULUI
“DOTAREA CENTRULUI DE INFORMARE ŞI

PROMOVARE TURISTICĂ HOREZU”
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DIALOG CU PROFESORUL CONSTANTIN MANOLI DESPRE
ARTA LEMNULUI LA 25 DE ANI 

DE LA APARIŢIA „POVESTEA VORBII”

La Biblioteca Judeţeană, Sala Multimedia (care nu mai e de
mult o sală multimedia; pe timpuri când nu era această

futuristă construcţie, în vechea locaţie Grădiniţa de lângă
Primărie, Societatea Anton Pann şi ţinea şedinţele de cenaclu ca
o încununare fără precedent a exemplificării interferenţelor
artelor), 26 noiembrie 2015, Constantin Manoli, artistul cult,
incontestabil, al incrustaţiilor a susţinut un „show” de toată fru-
museţea prezentându-şi lucrările în lemn, proprii plăsmuiri şi cu
referinţe la iconografii din secolul XV (cataloag din Canada) cele
mai multe, însă, fiind „imitaţii ale modelelor întâlnite în catalogul
intitulat Crestături în lemn apărut la Sibiu în 1909 sub semnătura
lui Dimitrie Comşa” („Povestea vorbei” nr.1, 2006, „Constantin
Manoli un artist al incrustaţiei în lemn” de Petre Cichirdan), dar,
şi susţinând un recital de poezie satirică din creaţia Ninei Cassian.
Ne-a făcut plăcere să amintim de articolul scris în primul număr
al revistei „Povestea vorbei” serie preluată de subsemnatul şi dusă
până astăzi, când se împlinesc exact zece ani! Semnalăm celor
care se ocupă cu finanţarea culturii scrise că nu am cerut bani
pentru sărbătorirea celor zece ani de existenţă în timp ce
Regulamentul Primăriei de acordare a sprijinului financiar pentru
cultură (aşa zisă), sport şi religie acordă bani buni pentru orice
monografie, vorbărie etc. fără principii dar cu spectacole în
Bibliotecă şi la...restaurant! Şi dacă luăm şi anul de apariţie al
„Povestei vorbii”, 1991, revista condusă de noi ar trebui să sărbă-
torească 25 de ani! 

Organizatorii, prea mulţi să-i nominalizăm aici, şi falşi, unii-
deoarece nu şi-au dat decât numele-s-au străduit să organizeze
ceva, dar „soarta crudă”, cum este de obicei, a programat
întrunirea la două ore înaintea celei din marea sală a „confe-
renţialilor”, de la parter, unde un „zeu” al criticii româneşti
plămădit în judeţul nostru asculta panegiricile oratorilor localnici
care, niciunul, nu este membru al uniunii scriitorilor vâlceni. Toţi
sunt membrii ai uniunilor de aiurea, deşi marii şefi ai USR şi mari
scriitori din „afară” sunt aproape toţi, vâlceni. Desigur, majori-
tatea, membri USR după 2000! ca şi câţi, şi mai câţi deveniţi „aşi”
după 2000! oameni-specialişti-artişti-critici fără „Curriculum
vitae”... Deci, la două ore punct am ieşit din sala unde au mormăit
câţiva, ca să se afle în treabă, mai puţin Constantin Manoli care
şi-a făcut singur treaba-bine de tot-şi am coborât la parter unde se
vindeau cărţile (nu ştim dacă s-a vândut vreuna, căci nu am fost
de faţă la antreul dinaintea conferinţei), ce e drept foarte fru-
moase...bine legate. - Ce faci aici l-am întrebat pe vămuitorul de
cărţi, a început de mult? - Au, sst... că se aude înăuntru! Este
Eugen Negrici!! îmi şopti acesta. Ce sst... măi domnule? Ce, te
trezeşti la Forum când vorbeşte dl. Soare şi cu dl. Lazăr? ...
Vorbesc şi ei înăuntru, dar nu sunt la mort! Asta-i bibliotecă, nu
cavou! Ce să vă mai spun, am plecat „sictirit”, căci nici în sala
„Multimedia” n-am prea auzit ce se spune (de vorbitorii progra-
maţi!), nici în sala corifeilor conferenţiari (unde? la „Spiru Haret”
sau la „Brâncoveanu”, sau la ghici, unde? căci am intrat pe uşa

din dos, spectacolul tăcerii-da ca o masă a tăcerii-începând de un
sfert de oră şi fiind tot la preambul-pe şoptite! Păcat că organiza-
torii ar trebui să ştie că, după şaizeci, şaptezeci de ani, auzul mai
scade, dar mai ales trebuie să ştie că cei care mint sau sunt nesig-
uri vorbesc, înadins, încet; dacă vorbesc mai tare, le scade inspi-
raţia... Am mai plecat supărat că nimeni de când am intrat şi am
urcat la etaj, apoi am coborât, nu m-a întrebat nimic despre „arma
albă” ce o purtam în mână (o furcă de tors de doi metri), în fapt
un arte facte popular de mare valoare, din 1926, din satul Gura
Văii, cu două însemne: soarele şi crucea creştină, şi însemnele
dacilor, coloane infinite, clepsidre, spirale şi câteva cuvinte în
chirilică ce îl numeşte pe Dumnezeu! Fără să supăr pe nimeni, din
nou, trebuie să remarc că în Basarabia ţariştilor ruşi circulau ofi-
cial cărţi de citire în limba rumână, din1850, în timp ce în Oltenia,
foarte curios, scrisul se făcea în acea perioadă în limba română şi
cu litere ruseşti...Oferind astfel detractorilor comunişti sovietici
un exemplu de scriere pe care să-l impună în R.S.S.
Moldovenească...Să mai adăugăm fiind o seară a criticilor, titlul
generic aflat pe documentarul „Constantin Manoli. O viaţă dedi-
cată...” cu subtitlu: „Zugravi de fresce vâlcene”!... Chiar aşa,
Manoli este zugrav (nu este între ghilimele) chiar şi de fresce
vâlcene?

Csaky E POE

VIEŢI DĂRUITE SĂNĂTĂŢII OAMENILOR

Dr.ANGELA DRĂGHICESCU
(A muncit o viaţă întreagă şapte zile din şapte)

La 24 noiembrie 2015, ne-a părăsit pentru totdeauna, trecând
în lumea celor veşnici-la şaptezeci şi nouă de ani, dr. Angela
Drăghicescu, specialist de renume în domeniul sănătăţii publice,
cea care o viaţă întreagă s-a dăruit cu tot sufletul prin ataşament
şi apropiere, oamenilor, siguranţei sănătăţii lor. Prin calităţile
sale sufleteşti, deosebite, de specialist în domeniul medical, de
cetăţean ataşat oamenilor, de soţie şi mamă, în cei  55 de ani de
activitate desfăşuraţi pe tărâm medical din care: 33 ani la
unităţile de stat din judeţul Vâlcea şi 22 ani ca medic de familie
cu cabinet medical,  şi-a dovedit calităţile în primul rând de om
şi cetăţean, desfăşurând o activitate eficientă pentru sătătatea
conjudeţenilor noştri.

S-a născut la data de 17 august 1936, în comuna Strejeşti,
judeţul Romanaţi, actualul Jud. Olt, din doi părinţi, Maria şi
Cristiade Dumitrescu, intelectuali ai vremii, amândoi absolvenţi
ai Şcolii Normale de la Tărgu Mureş, şcoală care a dat Ţării in-
telectuali de prima mână, patrioţi care şi-au dăruit viaţa intere-
selor naţionale, ceea ce i-a înfluenţat activitatea învăţătorului şi
mai târziu profesorului Cristache Dumitrescu şi cu mare influ-
enţă asupra fiicei, viitoarea doctoriţă Angela Dumitrescu-
Drăghicescu. Câteva date despre originea şi activitatea predece-
sorilor doamnei dr. Angela Drăghicescu: străbunicul, prefect
(pretor) de  Romanaţi; bunicul, primar al comunei Strejeşti şi
mare negustor; tata s-a născut la 29 martie 1913 la Strejeşti
învăţător gradul I, absolvent al Şcolii Normale de la Târgu
Mureş şi, mai  târziu, profesor de Limba Română şi Rusă, şi
director de şcoală la Ţibăneşti în Dobrogea şi la Strejeşti.

Mama, fiică de mocani (ciobani din Ardeal–zona Aradului)
plecaţi în transhumanţă cu oile la iernat şi stabiliţi în Dobrogea
la Trifeşti-Cadrilater, absolvantă a Şcolii Normale de la Târgu
Mureş, unde s-au şi cunoscut, căsătorit, fiind repartizaţi împre-
ună, învăţători.

La zece zile după naşterea fiicei, Angela, la Strejeşti, familia
tânără, Dumitrescu, s-a prezentat la noile locuri de muncă,

comuna Salba, Dobrogea, după care, în 1940, odată cu căderea
Cadrilaterului la Bulgari, s-au repatriat la Strejeşti-Romanaţi,
ocupând posturi în învăţământul local.

Date calendaristice asupra  dr. Angela Drăghicescu.
-1943-1947, elevă la Şcoala primară din Strejeşti, cls. I-IV 
-1947-1948, elevă clasa a I-a  de Liceu, Rm.Vâlcea.
-1948-1950, elevă a Şcolii Generale de 7 ani, Strejeşti, clase-

le VI, VII.
-1950-1954, Liceul de fete Rm.Vâlcea,
-1954-1955, Profesor suplinitor de limba română şi rusă,

Strejeşti.
-1955-1961, studentă a Facultăţii de Medicină, Iaşi.
Despre perioada de studenţie aprecieri deosebite, începând

cu anii mari, cu practicile efectuate în spitale, la finele anului IV,
practica a fost efectuată la Spitalul din Bicaz. Era numai ochi şi
urechi, unde, la solicitările celor care coordonau aceste lucrări,
era foarte activă răspunzâd prompt, de unde şi porecla de Dom-
nişoara Diagnostic.

La terminarea facultăţii, în anul 1961, a fost repartizată la
Salina Ocnele Mari pentru o perioadă de 2 ani; iar în 1963 la
Dispensarul Numărul II, Rm. Vâlcea, pentru o perioadă de trei
ani.

În această perioadă, împreună cu Dr. Romulus Popescu, o
personalitate medicală de excepţie, realizează cercetări în legă-
tură cu iodarea sării şi influenţa acesteia asupra afecţiunilor pul-
monare, cu exemplificare Emfizemul pulmonar şi folosirea  sălii
cu aspect de catedrală, cercetare pe o perioadă de 14 ani (1965-
1979).

În anul 1965, paricipă la Concursul ţinut la nivel de regiune
pentru intrarea în urban, şi ocuparea postului de medic la cir-
cumscripţiile unificate I şi IV de  adulţi şi copii, examen pe care
îl promovează.

A lucrat la Casa de naşteri fără pediatru, doar cu două moaşe,
a activat în cadrul USSM-ului, aducându-şi comtribuţia la orga-
nizarea în Staţiunile balneare a manifestărilor medicale, exem-
plificând Primul Simpozion pe ţară de medicină Generală din
anul 1979 la organizarea grupelor medicale.

A participat la numeroase manifestări medicale (congrese,
simpozioane), folosind noutăţile în tratarea unor importante
afecţiuni, exemplificând produsul ALFLUTOP, soluţie injecta-

bilă intra muscular şi intra articular în bolile reumatice degene-
rative: coxartroze, gonartroze, spondiloze, artroze interfalan-
giene etc. cu rezultate notabile.

A colaborat cu farmaciile, realizând prin amestecurile de
substanţe medicamentoase produse farmaceutice benefice
tratării unor afecţiuni. A desfăşurat o activitate intensă pe linie
de Crucea Roşie pentru care în anul 1964 a primit Medalia de
merit. 

Transmitem fiilor şi nepoţilor condoleanţe. Dumnezeu s-o
odihnească în pace!

Ing OLARU TOMA

Marţi, 14 decembrie 2015, în zorii zilei a plecat dintre noi
pentru veşnicie ing. Toma Olaru, Doctor în Ştiinţe Agricole, cel
care şi-a închinat întreaga viaţă agriculturii şi agricultorilor din
judeţele Teleorman şi Vâlcea.  S-a născut la data de 27 februarie
1929, în comuna Peşceana, judeţul Vâlcea, într-o familie de
ţărani gospodari, din aceea care în vremuri de restrişte şi-au lăsat
familia, copiii, boii şi plugul, înrolându-se în armata care apăra
graniţele ţării.  După clasele primare în comuna natală şi liceul
la Rm. Vâlcea, a urmat Facultatea de Agricultură, pe care o
absolvă printre primii. Urnare a rezultatelor bune la învăţătură,
a fost repartizat în zona agricolă a Roşiorilor unde a aplicat
măsuri de mecanizare, chimizare şi seminţe selecţionate, obţi-
nând producţii sporite pentru aceale timpuri.  Cotat la nivel de
ţară ca unul din specialiştii de faimă, conducerea judeţului din
acea vreme i-a solicitat sprijinul, transerându-se în anul 1970 în
judeţul de origine, unde alături de ceilalţi colegi de breaslă
agronomi, horticultori, zootehnişti şi medici veterinari au aplicat
tehnologii de cultură, au  realizat producţii agricole şi
zootehnice  în condiţii moderne. A fost un foarte bun coleg şi un
bun familist, bucurându-se de soţie, de cele două fete, Simona şi
Nadia, şi de cei patru nepoţi pe care i-a iubit mult. 

A făcut parte din grupul specialiştilor pensionari din agricul-
tură, care la întâlnirile săptămânale aducea în discuţie perioadele
rezultatelor de producţie şi sociale. Colegii şi prietenii îl conduc
pe ultimul drum cu  regretul pierderii unui din cei mai bun colegi
... DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE.                         

Vasile GREVUTU
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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, 21 decembrie 2015

UN SIMBOL CENTENAR AL VĂLCII - MONUMENTUL INDEPENDENŢEI

În arealul istoric al Rămnicului- veche urbe dom-
nească cum spune hrisovul din 20 mai 1388 al

domnitorului Mircea cel Bătrăn -  Monumentul
Independenţei se înscrie prin loc şi semnificaţie ca unul
din cele mai îmdrăgite şi respectate locuri de către
vălceni. 

Iniţiativa construirii acestui monument i-a aparţinut
Dr.Gheorghe Sabin (1853-1929) care a condus judeţul
Vălcea în calitate de prefect în perioada 1904-1907 şi
1910-1913. Acest om a rămas în conştiinţa vălcenilor ca
personalitatea cea mai complexă, care în cei 48 de ani
căt a trit în ,,patriarhalul său oraş”, a cuprins în fiinţa sa
momentele marcante ale vieţii politice, sociale şi cultu-
rale vălcene.

Născut în 16 februarie 1853, în comuna Ghindăuani,
judeţul Neamţ, a urmat cursurile liceale la Botoşani,
apoi ale Facultăţii de Medicină din Bucureşti. Participă
ca voluntar în formaţiunile sanitare ale armatei pe toată
durata campaniei la Războiul de independenţă. Pentru
faptele sale curajoase a fost decorat cu medaliile
Trecerea Dunării şi Apărătorii Independenţei.

În aprilie 1883, fiind numit medic primar al judeţu-
lui se stabileşte la Rămnicu Vălcea. Din funcţia de pre-
fect, lansează un apel către consilierii vălceni în a-l sprijini în a
face ceva pentru eroii vălceni din războiul anilor 1877-1878 afir-
mănd:,,… era o datorie pentru noi toţi, de a ne găndi la fii judeţu-
lui nostru care şi-au sacrificat viaţa pe cămpurile bulgare pentru a
ne căştiga independenţa…..

,,Nu voi avea….
Conform ,,Dării de seamă a Monumentului Independenţei din

Rămnicu-Vălcea, ridicat în amintirea soldaţilor vălceni morţi în
Răsboiul independanţei din 1877-1878 şi în campania din 1913”,

suma colectată a fost de 15 807 lei din care colec-
tă-8 100 lei, de la Ministerul de război 1000 lei iar
restul din bugetul Asociaţinii comunelor rurale.

În urma desemnării comisiei de către
Ministerul de război, de alegere a proiectelor,
aceasta a ales proiectul depus de sculptorul  I.
Iordănescu. Astfel s-a încheiat contractul de con-
struire a monumentului pentru suma de 15 000
lei, cu termen de predare 10 noiembrie 1912. Lu-
crarea se compunea din două părţi: mo-numentul
propriu zis şi lucrările de amenajare, consolidare
şi înfrumuseţare a locului pe care urma a fi aşezat.
Materialul folosit trebuia să provină din carierele
de piatră de la Albeşti, judeţul Muscel. Întrucăt
timpul ploios al anului 1912 a îngreuiat lucrul la
carieră pentru aducerea pietrei, precum şi izbuc-
nirea războiului în Balcani timpul de predare s-a
devansat. Totodată jertfa a 65 luptători vălceni în
al doilea războ balcanic, determină pe Dr. Sabin
să adauge o placă de bronz pe partea de nord a
monumentului cu numele celor morţi în cam-
panie, pentru care mai plăteşte constructorului
încă 407 lei. Publică la Editura Minerva  broşura

,,Amintiri din Răsboiul Independenţei” de  200 file, cu amintirile
ca voluntar din război pe care o imprimă în 18 000 de exemplare
şi pe care o scoate la vănzare în scopul procurării de bani.

Căt priveşte amplasarea monumentului, Dr.Gheorghe Sabin s-
a gândit că nu este alt loc mai frumos şi mai expus decăt la capă-
tul bulevardului Tudor Vladimirescu, pe Dealul Capela..Punerea
pietrei fundamentale are loc în iunie 1912, în prezenţa miniştrilor
de la Interne, C. Arion şi de la Domenii, I. Lahovari, precum şi a
unui mare număr de vălceni. Pentru a preveni viiturile de apă

scurse pe versant din ploi sau topirea zăpezii, terenul fiind şi nisi-
pos, trece la realizarea unei platforme întărită cu un zid de piatră
înalt de patru metri pe partea dinspre strada Carol, iar pe celelalte
părţi prin consolidare cu brazde de iarbă. Cere conducerii
primăriei mărirea terenului pentru monument cu teren din coasta
Dealului Capela care să fie consolidat cu zid, cu alei pavate care
vor duce către foişorul de foc al oraşului. Prevede de asemenea ca
sub monument să fie construită o făntănă  de fontă cu apă de
băut... Două scări construite din piatră de Albeşti vor încadra fân-
tăna şi vor permite accesul pe platformă.Treptele şi repausurile de
la cele două scări de urcare sunt din piatră granitică de la Gura-
Văii. 

Toată pietrătria şi ornamentele au fost cioplite şi lucrate cu
migală de italieni sub conducerea antreprenorului A. Copetti. În
zidul de sprijin constructorul a întrebuinţat douăzeci şi nouă de
vagoane de piatră de la Albeşti, cinci vagoane de piatră granitică
de la Gura-Văii, cinci vagoane de ciment, fier, pietriş, nisip şi alte
materiale. 

Pe 17 mai 1915 locuitorii vălceni  au fost martorii dezvelirii
monumentului semnat de sculptorul I. Iordănescu.
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Aceste monumente au apărut sub formă
de machete în „Albumul Memorial-

Monumente închinatei jertfei, suferinţei şi luptei
împotriva comunismului” al Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici din România, Editura Ziua,
2004. La data aceea monumentele  au fost apro-
bate, comandate, licitate şi plătite din fondurile

AFDPR (private). 
Monumentul AFDPR Vâlcea s-a montat în

satul Ocniţa, în 2009, din iniţiativa personală a
primarului Ocnele Mari, după ce au zăcut cinci
ani în curtea Primăriei Râmnicului, după ce a
avut trei certificate de urbanism şi tot atâtea
avize, de la autoritatea de construcţii, în

Municipiul Râmnicu Vâlcea (Muzeul de Istorie
şi spaţiul dintre Tribunal şi Judecătorie, lângă
Crucea Eroilor Revoluţiei 1989). AFDPR
Vâlcea mai are să sape literele numelor deţin-
uţilor politici, în marmură şi nu cum este acum,
scriere prin placare... Monumentul AFDPR
Bucureşti urmează să se monteze în 2016, pe
locul unde a ,,stat” V. I. Lenin, în Piaţa Scânteii.
Va costa, din fonduri publice, 2 000 000 Euro,
beton placat cu marmură, şi bronz. Are menirea,
prin dimensiune, să acopere imaginea Casei
Scânteii, ceea ce nu va reuşi niciodată, fiindcă
Casa Scânteii este o bijuterie arhitectonică

(imitând Universitatea Lomonosov), iar monu-
mentul (mai având de aşteptat confirmarea pu-
blică) imitând ceva ce nu mai există: ideea
comunismului românesc. 

Monumentul AFDPR Vâlcea-Ocniţa-este
din bronz şi marmură, 4000 kg marmură şi 400
kg bronz, a costat 7111 Euro, din banii foştilor
deţinuţi politici; şi a fost executat de o firmă
autorizată în lucrări de artă, poate prima şi sin-
gura din lume care a aliniat arta sculpturală cu
tehnologia construcţiilor de maşini, fiinţând, în
Legea 31, din 1991 (între 1990 şi 1993 fiinţând

după Legea 54) S-P C
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Către toţi iubitorii de cultură vâlceni, scriitori,  pasionaţi-candi-
daţi în arta scrisului: Florentin Smarandache pregăteşte un

volum II la „Popasuri Scriitoriceşti pe Olt şi Olteţ”, cu CV-uri, poze, şi
1-2 pagini literare din partea scriitorilor de pe Olt sau Olteţ. Materialele
se trimit pe adresa de email al cunoscutului om de cultură româno-amer-
ican: fsmarandache@gmail.com şi smarandache@yahoo.com 
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