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BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ DIN CĂLIMĂNEŞTI: 65 DE ANI!

Sărbătoare mare, mare sărbătoare la Biblioteca orăşe-
nească A.E. Baconsky din Călimăneşti, unde Georgeta

Tănăsoaica-directoarea bibliotecii, împreună cu Fenia Driva-
preşedinta Forumului Cultural Călimăneşti, amândouă, sub
autoritatea Primăriei Călimăneşti şi sub semnul celor două
lăcaşuri sfinte şi de mare cultură, Mânăstirea Cozia şi
Mânăstirea Ostrov, au organizat sărbătorirea 65 de ani de la înfi-
inţarea Bibliotecii! desigur, iată, în prezenţa primarului Florinel
Constantinescu şi a stavroforei Mariami Tunza de la Mânăstirea
Ostrov, prezentă la sărbătoare, şi, care, ţinem să spunem, este, la
figurat, îngerul păzitor al bibliotecii, al personalului de aici...Au
fost prezenţi şi au luat cuvântul consilierul judeţean Aurelian
Cârstea şi directorul Bibliotecii Judeţene, Remus Grigorescu...

„Biblioteca ieri şi azi”, un power point semnat de Georgeta
Tănăsoaica, care l-a şi prezentat prin video proiecţie.

Documentarul „Biblioteca şi slujitorii ei” a fost semnat şi
prezentat de scriitoarea Fenia Driva.

Au luat cuvântul Nicolae State Burluşi, Ligia Rizea, Gh
Dumitraşcu, Remus Grigorescu şi Florinel Constantinescu...

Remus Grigorescu: - Pentru mine este o mare onoare de a fi
în mijlocul dvs. ... Şi noi am avut 65 de ani, într-un fel suntem
gemeni; ... Călimăneştiul este una din cele opt zone prin care
încercăm să apropiem bibliotecarii,  să se apropie între ei...Când
intri într-o bibliotecă, practic eşti la un deget, nu de un ecran, ci
...de o carte, mai multe cărţi, o lume care a fost şi este. Fără
aceste cărţi, cartea în sine, nimic nu ar fi fost! cartea beletristică
şi cartea tehnică-acest limbaj universal valabil care a făcut, iată,
ca aici, aproape de noi, la Mediaş, să trăiască şi să scrie inven-
tatorul rachetei cosmice! făsă de care astăzi nu am fi avut
cuceririle cosmice!...Vă mulţumesc domnule primar pentru ce
faceţi şi aţi făcut pentru bibbliotecă, pentru că sunteţi aici, fără
interesul dvs pentru carte, în această bibliotecă, neputând să se
întâmple atâtea lucruri valoroase cum se succed aici!...
Biblioteca de la Călimăneşti este o bibliotecă cu care ne mân-
drim toţi vâlcenii şi nu numai!

Florinel Constantinescu: - Suntem norocoşi, iată, că avem un
loc în care se întâlnesc oameni cu o sensibilitate deosebită...
Aici, în ultimii ani, am participat la evenimente de o ţinută
aparte, este drept, sunt cam aceeaşi oameni, dar asta arată mai
mult decât orice că aici există o constanţă în iubirea faţă de cul-
tură, faţă de carte! Noi, cei de acum şi cei care au condus până
la noi, vorbim de Primăria Călimăneşt, am fost convinşi, chiar
dacă biblioteca aparţine de Primărie, că ea este o instituţie
aparte pe care trebuie să o respectăm fiindcă astfel respectăm
oamenii! cartea, nereprezentând altceva decât oamenii! foarte
mulţi oameni!...Prin bibliotecă, prin oamenii săi deosebiţi, noi
zidim omenie-viaţă în oamenii Călimăneştiului, în turiştii care
vin aici... De aceea avem şi o filială la Cozia, a bibliotecii,  care
în ultima vreme şi-a găsit şi o haină nouă, aşa cum este Centrul
de Informare Turistică de la Căciulata... Ceea ce este foarte
important, noi, eu, cei de la Primărie simţim că împreună cu
călimăneştenii formăm o echipă, şi cu această echipă, chiar şi

prin Bibliotecă, vom reuşi să facem şi mai multe lucruri bune
pentru oraşul Călimăneşti! ştim că oraşul nostru merită acest
lucru; ştim că merităm chiar mai mult, acest spaţiu fiind unul cu
o cotă excepţională de dotare de la Natură...La Mulţi Ani tuturor
cetăţenilor, biblioteca este a noastră, a tuturor, şi să apucăm
acele vremuri, să sărbătorim şaptezeci, optzeci, nouăzeci de ani,
dacă se poate, din nou, împreună! 

În finalul întâlnirii de la Biblioteca Orăşenească din
Călimăneşti o echipă de elevi talentaţi de la Liceul Tehnologic
de Turism, din Călimăneşti, coordonată de profesoara Mirela
Olariu a interpretat, în amuzamentul întregii asistenţe, un frag-
ment din schiţa „Un pedagog de şcoală nouă” de I.L.Caragiale;
apoi un grup de elevi de la aceeaşi şcoală a interpretat un put-
puriu de colinde sub conducerea talentatului profesor Giorginel
Sandu. 

Fiind un silitor membru al Forumului Cultural din

Călimăneşti şi care s-a înfiinţat la iniţiativa Forumului Cultural
al Râmnicului, unde eram vicepreşedinte-acum fiind
vicepreşedinte pe acea secţiune din Forumul Râmnicului care a
înfiinţat publicaţia „Forum vâlcean”, ca rezultat al suspendării
revistei Forum 11 de către Primăria Râmnicului...în colaborare
cu Consiliul Judeţean, afirm că Biblioteca din Călumăneşti este
bijuteria culturală a iubitorilor de carte de pe Valea Oltului, cu
mult peste Biblioteca Judeţeană. Au fost întruniri aici (combi-
nate cu întâlniri la  Mânăstirea Cozia şi Mânăstirea Ostrov) care
au dus faima vâlcenilor, sinceră-fără insuportabila acţiune pu-
blicistică şi de propagandă ieftină-dincolo de graniţele ţării
(reconstituirea lor în scris şi video în Cultura Ars Mundi-on
line-revistă cu rezonanţă pe tot mapamondul); Documentarele
„Neagoe Basarab” şi „Mircea cel Bătrân” având un lector de
mare clasă-scriitorul Dan Grigorescu-asistat de stareţii

Vartolomeu Androni şi Mariami Tunza, şi de istoricul dr.
Claudia Tiţa, fiind doar două dintre acestea...Dar au mai fost
memorabilele prezentări, autentice, de carte ale mai multor scri-
itori locali şi din alte părţi, noi, amintind doar de Fenia Driva cu
„Prinţesa Ioana Cantacuzino la Călimăneşti”; Dan Grigorescu,
scriitor, Gh Mămularu, editorialist de frunte al vâlcenilor,
Nicolae Ghinoiu-„Operaţiunea Edelweiss”-şi, desigur, nu ulti-
mul dintre aceşti câţiva, Ion Popescu-Topolog cu excepţionalul
său roman „Inelul de aur”-care prezintă dragostea dintre George
Enescu şi Maruca Cantacuzino. Dar câte nu au mai fost...

Biblioteca din Călimăneşti este o „Casă a Cărţii” în care li-
niştea spirituală, căldura funcţionarelor, au atras mereu spiritele
înalte din această ţară, dovadă colecţia de cărţi cu autografe care
a constituit în două rânduri exprimarea talentului în opera scrisă
şi tipărită a Feniei Driva, fiica unei bibliotecare de prestigiu,
Florica Driva, responsabilă între 1950-1980...Apoi responsabi-
litatea bibliotecii este preluată de Fenia Driva între 1980 şi
2001, după care Floarea Zgripcea o preia şi o predă, în 2012
Georgetei Tănăsoaica...

Personal, am o anume sensibilitate pentru Bibliotecă şi
Călimăneşti, care m-a ţinut aproape de aceste două entităţi,
oraşul şi biblioteca sa, fiindcă familia Baconsky este din acelaşi
loc cu familia mea, judeţul Hotin, venind împreună în judeţul
Vâlcea, în martie 1944, fiind evacuaţi prin ordinul Mareşalului
Antonescu; eu am “jucat”, şi într-un fel am sponzorizat, şi într-
un film de scurt metraj, fiind personajul principal care se
întorcea, în 1990, din SUA, în Călimăneşti, film realizat de
„Vâlcea 1” în 1993; începând din 1958, ne petreceam multe zile
la Mănăstirea Stănişoara, vara, loc de întâlnire culturală, în
natură, a evacuaţilor din Basarabia şi Bucovina, întâlnire cu
Leca Morariu, Fam. Aftenie, Parlapan, fraţii, fraţii şi părinţii
mei; în perioada de răstrişte, a noastră, dar la patru ani de la
naşterea mea, 1951, tatăl meu, după zece ani de ascundere şi
surghiun, şi fără servici-cu cinci copii-este numit şef la Fabrica
de cărămidă de la Jiblea, motiv pentru care mă lua foarte des cu
el ca să mă „înfrupt” în magazia cu alimente a fabricii; dar, şi
mai mult, şi mai mult, m-am simţit atras întotdeauna de cele
două mari figuri istorice mondiale, ale evului mediu românesc,
Mircea cel Bătrân şi Neagoe Basarab, ctitorii celor două mână-
stiri de aur de pe Valea Oltului, aici, sub Cozia, teritoriu pe care-
l consider cel mai valoros şi frumos din lume, peste toate cele-
lalte, împreună, desigur, cu Bistriţa! Repet, nu există pe Valea
Oltului bibliotecă mai „frumoasă” şi mai „iubită” ca această
bibliotecă „A.E.Baconsky”, pentru mine, ca rivalitate, existând
numai fosta bibliotecă vâlceană cu sediul în Palatul Culturii
Râmnicu Vâlcea, adevărat şi unic templu al cărţii, atunci, când,
cartea era cea mai mare bogăţie a omului şi a conducătorilor
statului; şi, când, deasupra ei, la Palatul Culturii „guverna”,
stană de piatră, femeia dreaptă cu  flacăra-luminătoare în mână!
Şi încă ceva...primarii din Călimăneşti au semnat naşterea
„Culturii vâlcene” în 2008 şi renaşterea ei în 2012! Sperăm ca
această renaştere să aibă loc şi în 2016, a treia oară, de această
dată cu participare tuturor vâlcenilor!...dacă ţin la cultura curată
a acestor locuri. 

Noi ce din mila Sfântului
Facem umbră pământului,
Rugăndu-ne'ndurărilor,
Luceafărului mărilor.
Ascultă-a nostre plângeri,
Regina peste îngeri;
Din neguri te arată,
Lumină dulce, clară,
O, Maică Preacurată
Și pururea Fecioară, Marie!

Crăiasă alegându-te,
Îngenunchem rugându-te:
Înalță-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie.
Fii scut de întărire
Și zid de mântuire.
Privirea-ți adorată
Asupră-ne coboară,
O, Maică Preacurată
Și pururea fecioară, Marie! 

MIHAI EMINESCU

Papa Ioan Paul al II-lea, înainte de a veni în România, în
1999, a recitat, în limba română, în Piaţa Sfântului Petru din
Roma, Rugăciune către Maica Domnului a lui Mihai Eminescu.

(www.amosnews.ro, 15.01.14)

Rugăciune

Petre CICHIRDAN
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SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, CEL DINTÂI CHEMAT,
OCROTITORUL ROMÂNIEI

Într-o lume păgână, caracterizată prin politeism şi idola-
trie, în care fiecare popor îşi avea religia sa şi în care

starea morală şi socială a oamenilor ajunsese la o mare
degradare, avea să vină în lume, „la împlinirea vremii”
(Galateni 4, 4), Mântuitorul Iisus Hristos sau Cuvântul lui
Dumnezeu întrupat. Lumea era pregătită pentru venirea Lui.
Răutatea lumii atinsese apogeul. Oamenii aşteptau idei şi stări
noi, ca ideea de mântuire, de monoteism, de răspundere
morală, de ispăşire personală, de plată pentru păcate, de împă-
care a lor cu Tatăl cel ceresc. Toate acestea avea să le rezolve
Dumnezeu - Tatăl prin trimiterea Fiului Său pe pământ.

După pogorârea Duhului Sfânt şi întemeierea Bisericii
creştine la Ierusalim, în ziua Cincizecimii, Apostolii domnului
şi apoi ucenicii lor au început lucrarea de propovăduire a noii
învăţături creştine, potrivit poruncii date de Mântuitorul însuşi
înainte de înălţarea Sa la cer (Matei 28, 19). Potrivit unei
tradiţii, consemnată în „Istoria bisericească” a Episcopului
Eusebiu de Cezareea Palestinei (265 – 339/340), cel mai mare
istoric din veacurile primare, Sfântul Apostol Andrei a
propovăduit şi în Dacia Pontică, viitoarea provincie romană
Scythia Minor (Dobrogea de azi). În întâia sa călătorie misio-
nară, Sfântul Andrei împreună cu Sfântul Ioan predică în
cetăţile Ariei, întemeind comunităţi creştine în Antiohia, Efes,
Elicori (numită, în vremea lui Traian, Niceea) şi până la
Bizanţ, pregătind astfel calea Sfântului Apostol Pavel. În anul
50, este prezent la Sinodul apostolic de la Ierusalim (Fapte 15,
1-29), după care începe a doua călătorie misionară. Purta  un
toiag cu cruce la capăt, prin care făcea minuni. În cetatea
Sinopi, un pictor al timpului i-a zugrăvit chipul, fiind prima
icoană creştină a unui apostol. În aceeaşi localitate fusese
închis de închinătorii la idoli  Apostolul Matia şi, printr-o atin-
gere cu toiagul, porţile sau deschis. Locuitorii de aici l-au prins
pe Andrei, l-au bătut, i-au smuls unghiile de la degete şi l-au
aruncat în groapa cu gunoi a cetăţii, dar s-a sculat şi a plecat
nevătămat. Faima sa creştea pe măsura credinţei în Hristos.

A mers apoi în cetăţile pontice, în ţara alanilor, la Abhazi,
Cherson şi prin nord a propovăduit câţiva ani triburilor traco-
daci şi sciţilor până spre izvoarele Niprului şi Nistrului.
Continuând predicarea cuvântului mântuitor, Sfântul Andrei
şi-a făcut ucenici dintre schimnicii dacilor închinători lui
Zamolxe, arătându-le pe adevăratul „părintele al luminilor”, pe
Hristos - lumina lumii. Prin semne şi minuni a convertit pe
mulţi din cetăţile dacice aşezate pe Dunăre, fluviul sacru al
dacilor, despre care ne-au rămas consemnări scrise referitoare
la faptul că, atunci când porneau la război, aceştia se

împărtăşeau cu apă din Danubius. De asemenea, a predicat în
cetăţile aşezate pe malurile râurilor mari, precum şi în păduri
şi munţi. Marea Neagră, numită de antici Pontus Euxinus
(Marea „ospitalieră”), avea pe ţărmul ei o serie de vechi
colonii greceşti (Histria, Tomis, Callatis), care au solicitat
lucrarea misionară a unuia dintre primii propovăduitori ai noii
învăţături creştine. Locuitorii acestei provincii dintre Dunăre
şi Marea Neagră se numeau „sciţi”, afirmaţie confirmată şi de
faptul că poetul Ovidiu (43 î.Hr. - 17/18 d.Hr.) se plângea, în
„Tristele” şi „Ponticele” sale, că a fost exilat la Tomis, printre
„sciţi”. Până astăzi, o tradiţie pioasă arată că Sfântul Andrei şi-
a făcut o locuinţă în peşteră (în Valea Casimcei), dar mai sigur
la Basarabi - Murfatlar, unde s-au descoperit celebrele bise-
ricuţe rupestre. De asemenea, la Dervent, există o Fântână a
Sfântului Andrei. Aceste toponime, precum şi unele colinde şi
creaţii folclorice din Dobrogea, atestă faptul că o parte din te-
ritoriul ţării noastre a fost evanghelizată chiar de un ucenic al
Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Apostol Andrei. De aceea,
el este considerat Ocrotitorul României, fiind Părintele spiritu-
al al strămoşilor noştri, care ne-a născut prin Evanghelie.

Firul vieţii pământeşti al Sfântului Apostol Andrei a
început în casa lui Iona, pescar din Galileea, din localitatea
Betsaida (casa vânătorilor, în ebraică), fiind fratele mai mic al
lui Simon, devenit Apostolul Petru. Acest fir se va curma la 30
noiembrie anul 87, în timpul împăratului roman Domiţian (81-
96). Acesta era un om ambiţios, egoist, gelos, răzbunător şi
răutăcios. El este cel dintâi împărat roman care s-a autodi-
vinizat, numindu-se „dominus ac deus” (domn şi zeu).
Bănuitor şi despotic, a declanşat o persecuţie împotriva creş-
tinilor, temându-se că aceştia îi vor tronul. În această vreme,
Sfântul Andrei se afla în sudul Dunării, în provincia Ahaia. Şi
cum locuitorii din acele ţinuturi îşi aveau zeii şi credinţele lor,
iar Andrei vorbea de un Dumnezeu adevărat, stăpân al naturii
şi ziditorul omului, mulţi se botezaseră. Venind poruncă
împărătească, s-a hotărât moartea prin răstignire a lui Andrei,
ca cel ce aduce tulburare şi este unealtă duşmană.

Şi fiind început de iarnă, trimişii împăratului au făcut un
foc mare, unde se încălzeau, iar pe Andrei, după ce l-au bătut
cu bicele de la cai, l-au dezbrăcat în frig şi l-au pironit pe o
cruce de lemn de tei în formă de X. Apoi l-au luat, cu cruce cu
tot, l-au trântit la pământ de câteva ori şi l-au urcat într-un
copac. Acolo şi-a dat duhul şi în acel moment s-a stârnit o pu-
ternică furtună din senin. Avea aproape 70 de ani când Sfântul
Andrei trecuse către Domnul. Semnul crucii pe care a fost
răstignit se numeşte până astăzi „crucea Sfântului Andrei”,
devenind semn de atenţie, pericol şi groază, amintind astfel de

chinurile morţii sale.
Creştinii evlavioşi au venit la locul martirajului, în oraşul

Patras din Ahaia, au luat trupul sfânt, l-au aşezat într-o raclă şi
l-au dus în bisericile ferite de persecutori. Toţi cei cu credinţă
curată şi adevărată, bolnavi şi sănătoşi, atingându-se de
moaşte, au primit tămăduiri şi mângâieri de-a lungul
veacurilor. În secolul al IV-lea (în anul 357), Constanţiu al II-
lea, fiul împăratului Constantin cel Mare, stăpânind părţile
pontice şi dunărene unde a propovăduit Apostolul, a luat
moaştele Sfântului Andrei şi le-a aşezat în biserica Sfinţilor
Apostoli din Constantinopol. Acestea s-au păstrat întregi până
în jurul anului 850, când împăratul bizantin Vasile I
Macedoneanul cedează rugăminţilor locuitorilor din  Patras şi
le înapoiază capul Sfântului Andrei. În anul 1204, în timpul
Cruciadei a patra, latinii au ridicat moaştele şi l-au dus la
Amalfi, în apropiere de Napoli, fiind păstrate în domul San
Andrea. În 1462 au fost duse la Roma, din cauza pericolului
turcesc. În secolul al XV-lea,  papa Pius al II-lea a mutat
moaştele Sfântului Andrei în Catedrala Sfântul Petru din
Roma. Abia în vremea noastră, capul Sfântului Andrei (decem-
brie 1964) şi crucea pe care a fost răstignit (1980) au fost pre-
date Greciei de către Roma şi depuse în catedrala din Patras.

În tradiţia poporului român, Moş Andrei este cel cu care se
începe luna darurilor, aducând vestea Evangheliei, şi tot cu el
se apropie, în această lună a lui „Andrea” (”Decembrie”) darul
cerului: Pruncul Iisus. De la Sfântul Andrei, apostolul dacilor,
credinţa strămoşească s-a păstrat aşa cum a lăsat-o întâiul
chemat. În folclorul dobrogean şi colindele vechi, Sfântul
Andrei apare ca un Moş cu toiag, ce se întâlneşte cu colindă-
torii şi le dă o nouă veste, a lui „Moş Crăciun cel mai bătrân”.
Printre altele, o colindă cu capra (simbol al Carpaţilor şi ani-
mal domestic-sacru la daci) întreabă: „Spune, spune, Moş
Andrei, cel cu crucea cea de tei/ Cine-i Moş Crăciun, Moş
Crăciun cel mai bătrân?” Alţi colindători răspund: „Moş
Crăciun e tatăl vostru, e şi Dumnezeul nostru / El a făcut şi pe
pom şi pe capră şi pe om!” Sfântul Andrei îşi exprimă bucuria:
„Ţa, ţa, ţa, Căpriţă, ţa, trece-mă şi Dunărea / Ca să afle Dacia,
că s-a născut Mesia!”

Dar Sfântul Andrei nu este numai ocrotitorul României. El
este şi patron al Scoţiei (steagul scoţian reprezintă crucea
Sfântului Andrei), al Spaniei, al Siciliei, al Greciei şi al Rusiei.
De asemenea, este ocrotitorul oraşelor Patras, Napoli, Ravena,
Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux şi Brugge. Deoarece era
pescar, este considerat de către marinarii şi pescarii greci drept
ocrotitorul lor. Dar Iisus l-a făcut cel dintâi chemat apostol al
său pescar de oameni şi încreştinător al românilor. 

Pr. Constantin MĂNESCU

Radu Alexandrescu: „La Machu Picchu, pe treptele
zeilor”, Editura Antim Ivireanul, 2015

Nu te poți apuca să scrii o asemenea carte fără talent, convin-
geri, entuziasm și o cultură solidă. Radu Alexandrescu, în

călătoriile sale prin lume, n-a surprins doar impresia momentului, el
înregistrează actualitatea şi proiectează lumini spre viitor, lărgeşte
trecutul mai îndepărtat și deschide perspective.

Cunosc puțini scriitori veritabili ai jurnalelor de călătorie. În
ultimele decenii, Radu Alexandrescu este deschizător de drumuri şi
far al navigatorilor prin oceanul cuvintelor. El descoperă în călători-
ile sale pe glob adevăruri permanente, gânduri fecunde,  notează cu
un condei ager şi exersat elementele caracteristice ale continentelor,
țărilor şi popoarelor vizitate, ale lumii într-o continuă frământare.
Când găseşte vreun român sculptat în larma sufletului vreunui
pământ de peste mări și țări, el –  cel care n-a uitat leagănul şi săru-
tul patriei – caută în Dumnezeu sprijin pentru lacrima fierbinte a
iubirii de neam şi osârdie în curgerea dragostei de glia natală.
Bunăoară, în eseul cu un titlu remarcabil: „Un strop de Românie pe
Muntele  Corcovado sau românul care a învins veacurile: Gheorghe
Leonida.”

Radu Alexandrescu este un poet al  textului, întâlnind în fiecare
poveste a sa iubirea cu viața, dragostea cu oamenii şi cu omenia pe
care o înalță în divin, natura cu ființa istoriei, cu bunele şi relele ei,
cu trandafiri și cu spini. El aduce în acest volum – cu  un titlu inci-
tant: La Machu Picchu, pe treptele zeilor  – perle care se vor trans-
forma în mâinile cititorului, luat în miile sale de exemplare, într-o
copioasă lectură.

Dar scriitorul călătoreşte prin lume nu doar cu rucsacul în spate
și cu condeiul în mâna dreaptă, ci și cu aparatul de fotografiat.
Puterea imaginilor din cartea sa (peste 50, alese de autor și editor
„pe sprânceană”) îl ajută pe cititor să înțeleagă mai lesne mesajul
scris, dându-i impresia că este martor ocular la un reușit spectacol al
lumii. 

Rar am întâlnit (şi citit) o carte de călătorie ca aceasta, plină de
atâta sinceritate, fantezie şi metaforă pentru a evidenția luminile şi
umbrele pământului.

Ioan BARBU
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„Delicateţea este calitatea supremă a unui om.” 
(Garabet Ibrăileanu)

Pe 11 decembrie 2015, în Sala de Conferinţe a
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” s-a desfăşurat o

manifestare culturală de excepţie dedicată profesorului diplo-
mat în engleză şi scriitorului Radu Alexandrescu, care şi-a
lansat cartea „La Machu Picchu pe treptele zeilor”, apărută la
Editura Antim Ivireanul în anul 2015. La eveniment au parti-
cipat scriitori de seamă ai Vâlcii, oameni de cultură, profesori,
colegi şi prieteni ai autorului, mulţi tineri, elevi etc. Au fost
prezenţi Dumitru Cornoiu, prefectul judeţului Vâlcea şi sub-
prefectul Aurora Gherghina. Programul interesant, foarte
bogat, a conferit acţiunii valenţele unei seri de gală, de lite-
ratură, cântec şi poezie. 

La reuşita lui şi-au dat concursul actorii: Violeta Scrociob
şi Cristian Alexandrescu şi un grup de elevi talentaţi de la
Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea, care au
oferit publicului momente artistice de înaltă ţinută.

Radu Alexandrescu este cunoscut ca un profesor de anver-
gură, cu vocaţie, care a format elevi performanţi la limba
engleză, dar şi ca un scriitor redutabil, fiind membru al
Uniunii Scriitorilor din România. Are o cultură vastă, cunoş-
tinţe enciclopedice şi abordează cu succes probleme dintre
cele mai diverse. A călătorit pe meridianele lumii, purtând per-
manent România în suflet şi a scris cu talent, cu entuziasm, cu
iubire, despre locuri şi fapte, despre oameni şi români, deveniţi
celebri, de pe diferite continente. Cărţile sale sunt veritabile
jurnale de călătorie, fiind un memorialist care ştie să observe
amănuntul semnificativ, să comenteze subtil cu sensibilitate şi

să dozeze o bogăţie de mărturii.
Cartea lansată are un titlu incitant:
„La Machu Picchu pe treptele zeilor”.
Machu Picchu este un vechi oraş -
cetate, construit de incaşi în munţii
Anzi, din America de Sud, în statul
Peru. Aşezat lângă Cuzco, la o altitu-
dine de 2350 m, a fost descoperit târ-
ziu de exploratorul american Hiram
Bingham. Este un ţinut de legendă,
unul dintre puţinele centre pre-
columbiene descoperite aproape intacte şi include un templu şi
o citadelă. Reprezintă un obiectiv turistic de mare atracţie,
inclus în anul 1983 în Patrimoniul Mondial UNESCO.
Lucrarea înmănunchiază reportaje senzaţionale din Portugalia,
Italia, Islanda, Norvegia, Olanda, Danemarca (inclusiv
Groenlanda), Finlanda, Suedia, Brazilia, Bolivia, Argentina,
China şi Singapore, grupate în patru capitole: „Europa
miturilor moderne”, „Aproape de Poulul Nord, la capătul
lumii”, „America Latină sau expresia spaţiului liber”,
„Orientul îndepărtat aproape de Drumul Mătăsii” şi un album
de călătorie consistent, sugestiv, cu 59 de fotografii. 

Despre carte şi autorul ei au avut cuvinte de laudă scriitorii:
Ioan Barbu, moderatorul acţiunii, Doru Moţoc, Ion Predescu,
Ion Soare, Ioan St. Lazăr şi prof. Sanda Augustina
Constantinescu. Din bogaţia de opinii vom selecta câteva:
Radu Alexandrescu este unul dintre profesorii de elită ai
învăţământului vâlcean şi unul dintre călătorii pasionaţi din
topul mondial, din care face parte şi distinsa familie de medici
Irina şi Radu Dobrescu. Este un scriitor autentic, de mare va-
loare, cu un talent literar deosebit, care scoate sensuri adânci
din locurile descrise, dându-le expresivitate. Poate fi conside-

rat un meşter, un artist al cuvintelor, un
corifeu al culturii vâlcene. Impresile sale
de călătorie sunt aduse în cărţi, prezentate
în numeroase editoriale şi articole de spe-
cialitate publicate în reviste din Marea
Britanie, Statele Unite ale Americii,
comentate la diferite posturi de televi-
ziune. Volumul „La Machu Picchu pe
trepele zeilor”, care a fost prezentat şi la
Târgul Internaţional de Carte
„Gaudeamus”, ediţia 2015, este o carte de

călătorie frumoasă, cu substanţă literară, un ghid de călătorie
care conţine reportaje de calitate, de suflet, care oferă o abun-
denţă de informaţii inedite. Fiecare secvenţă este un caleido-
scop. Este o carte deconectantă, un apel la echilibru şi
armonie, scrisă într-un limbaj familiar, delicat. Scriitorul Ioan
Barbu, în „Cuvânt înainte” consemna: „Rar am întâlnit (şi
citit) o carte de călătorie ca aceasta, plină de atâta sinceritate,
fantezie şi metaforă, pentru a evidenţia luminile şi umbrele
pământului”. Filmul „Cetatea de la Machu Picchu din Anzii
Cordilieri” a îmbogăţit informaţiile despre acest loc fantastic,
un amestec de mit şi adevăr. Autorul, Radu Alexndrescu s-a
destăinuit că este un român călător care a luat istoria în spate
şi s-a plimbat cu ea în jurul lumii. De fiecare dată când întâl-
neşti locuri noi, senzaţia generală este de miracol, de uimire,
de consternare. În peregrinările sale a întâlnit mulţi români
destoinici şi a fost martorul unor întâmplări unice în viaţă. Am
participat la o seară foarte frumoasă, de neuitat, care s-a con-
stituit într-un cadou de suflet făcut publicului vâlcean în prag-
ul Sfintelor Sărbători de Iarnă şi al Anului Nou 2016, pentru
care le suntem recunoscători. „La mulţi ani” tuturor!

Radu Alexandrescu: un dascăl şi un scriitor de mare valoare
Gheorghe PANTELIMON

„NICOLAE ANGELESCU 1894-1966. O viaţă-între iluzii şi deziluzii”  

„Am hotărât, după mulți ani de indecizii, să creionăm
această lucrare, eu şi copiii mei, medicii Ştefan-

Alexandru şi Vlad-Petru, eu în calitate de legatar universal tes-
tamentar al întregii averi mobile şi imobile a soților
Paraschiva şi Nicolae Angelescu, dar şi în calitatea testamen-
tară ce-mi conferă toate drepturile de autor asupra tuturor
creațiilor sale literare, iar copiii mei din alte două motive:
acela de a fi păstrat şi conservat toate scrierile, notele, cărțile
de literatură română, engleză, greacă, italiană, latină, franceză,
rusă şi germană, dar şi multiple tratate de Drept civil şi penal,
Pandectele Române, Istorii ale românilor şi ale literaturii
române, însumând peste 2000 de volume, dar şi documentele
privind identitatea, familia, scrisori și răvaşe, ilustrate, materi-
ale sportive, date despre rude, şcoală, activitate culturală, anii
de armată şi de războaie, profesia de avocat în Baroul Vâlcea
şi cea de profesor la şcoala din Careii-Mari şi Sighetul
Marmației, şcoala de băieți, Seminarul „sfântul Nicolae” şi
Liceul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea, ori de con-
silier judidic la Sfânta Episcopie a Râmnicului şi Argeșului,
peste 100 de scrisori dar şi răvaşe inedite către iubita lui soție,
începând cu anul 1919 şi până la sfârşitul vieții, decorații,
brevete, acte notariale, etc”.

Pe lângă această minunată monografie de 300 de pagini
bogat ilustrate, despre viața şi activitatea distinsului profesor
(n. 17 iunie 1894, într-o zodie norocoasă – dec. 18 iulie 1966),
domnul doctor Constantin Ploscaru şi fiii săi, în calitate de
legatar testamentar asupra operelor lui Nicu Angelescu
(licențiat în litere şi filosofie, filologie romanică şi drept),
doreşte să publice, în 2016, şi următoarele opere ale acestuia,
opere care au rămas în manuscris: „Memoriile unui om
obscur”, cu capitolele „Dincolo de aşteptări” şi „Viața ca un
paradis”, „Plimbări şi mici excursii în Râmnicu-Vâlcii”,
„Rătăcitor prin viață – speranțe şi iluzii”, cu subcapitolul
„Deziluziile vieții noastre”, dar şi „Dicționarul ” şi un album
de fotografii şi peisaje intitulat „Clipe”, toate lăsate de Nicu

Angelescu în stadiu final, unele având chiar notat asupra lor
„bun de dat la tiparniță”. Prin testamentul care se află la dom-
nul doctor, reprodus în facsimil în carte, se dispunea ca întrea-
ga sa avere: casă, terenuri, bunuri mobile şi imobile, cărți,
manuscrise, să-i rămână definitiv soției, asupra cărora să dis-
pună după dorința inimii sale şi după nevoile ce le va avea,
fără să o uite pe fosta fată din casă, Mia Glodeanu din Teiuş,
azi Pâslaru, căreia „să-i dea cele necesare traiului, când se va
mărita şi va pleca la casă  şi la omul ei”. 

Rânduiala creştină o păstrează Nicu Angelescu, fiindu-i
întipărită în genă şi  mărturisind despre aceasta: „Am crescut
în mijlocul unei naturi frumoase şi binecuvântate de
Dumnezeu, a cărei contemplare ne înalță gândurile de la cele
pământeşti şi trecătoare, la cele veşnice şi nepieritoare.
Credința în Dumnezeu ne-a fost reazemul şi tăria în zilele
grele ale vieții noastre şi nu ne-am depărtat niciodată de bise-
rica strămoşească”. 

Aflăm, spre final, că a fost înmormântat modest şi discret,
la locul de veci al familiei, din cimitirul „Sf. Ioan” din
Râmnicu-Vâlcii, de către preotul paroh și duhovnicul său,
părintele Ion Ciucă (cel care a trăit până spre anul 2000), la
data de 20 iulie 1966, într-o frumoasă zi de Sfântul Ilie, avân-
du-i alături, pe ultimul drum, pe soția Paraschiva, „Puița sa
dragă”, cumnatele Maria, Victoria, Elisabeta, cumnații
Nicolae Popa, Aurel Călugăru, niciunii neavând copii, nepoți
sau alte rude ca moştenitori direcți.

Şi argumentează autorii, în prefața cărții: „Toate aceste
gesturi le facem în memoria unui celebru intelectual al
Râmnicului ce a cizelat, prin harul său, zeci de generații de
elevi, dar şi din respect pentru soția sa, „doamna Paraschiva
Angelescu”, alături de care am conviețuit cu familia sa, peste
șase ani, în imobilul din strada Calea lui Traian, nr 132, în li-
niște, credință şi bună înțelegere, de la care am cumpărat, în
1990 și, respectiv, 1996 (partea aparținând dr. Dumitru
Bucheru) întreaga casă, contra sumei totale de peste 100.000
DM, lăsându-ne, ulterior, testament asupra tuturor bunurilor
sale”.

„Promoția rebelă 1930”, în pelerinajul omagial la

mormintele foștilor profesori, la 50 de ani de la absolvirea
Liceului „Alexandru Lahovari”, prin vocea lui Nicolae
Negrici, semnează următorul  Medalion – dedicat profesorului
Nicu Angelescu, datat 1 septembrie 1981:

Felix SIMA
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Deschidem ochii minții. Ca-n vis vedem   
acolo,

Cochet ca o statuie, frumos ca un Apollo,
Favorizat de soartă, îndrăgostit de muze,
Cu ironia-i fină, cu zâmbetul pe buze,
Pe cel ce de sub brazdă, acum vedem  

că nu e,
Minuni din Antigona, din Fedra să ne spue.

Un imn de slavă, astăzi, am vrea să-ți 
dăruim,

Dar raza ta ne arde, ne-ntunecă, pălim
La gândul că maestrul, cu geniul său suprem,
Ar socoti-ncercarea un bocet, un blestem.

Te-asemănăm, adesea, cu prințul vastei zări
Ce ştie să-şi conducă corabia pe mări
Şi când ne povesteai momente de pe front,
Vedeam cum Turtucaia se-nalță-n orizont.

Când filozof, profesor, când mare orator,
Pândeai din zări ideea, cuvintele din zbor,

Căci darnica natură îți oferise-n dar
Suprema-nțelepciune și-al poeziei har.

Ne întrebăm, amarnic, la ce serveşte, oare,
Duh, fantezie, farmec şi zborul spre 

splendoare,
Când de sub glia rece, din tainicul mormânt,
Nu mai pătrunde-afară nici bocet şi nici cânt.

Poți să te naşti în beznă sau străluciri de stea,
Pământul ne aduce, pământul ne reia.

Rebel de te vei naşte sau mândru ca un prinț,
Pământul şi uitarea ne fac, pe toți, cuminți.
Poți răzvrăti popoare şi lumi întregi să nărui,
În urmă tot cenușă, văzduhului te dărui.

Sătul de gerul vieții şi de iluzii goi,
Curând în noaptea lungă, ne scufundăm

şi noi.
Acolo, nu departe, s-o termina urgia,
Vom stăpâni-mpreună, maestre, veşnicia!

FORUMUL CULTURAL DIN BREZOI

ION NĂLBITORU: 
„FÂNTÂNA SÂNGEROASĂ”

La Editura Digitală (www. edigitala.ro) a apărut romanul ,,FÂNTÂNA SÂNGEROASĂ,, scris în 2014 de
scriitorul brezoian Ion Nălbitoru. Pentru cei care doresc s-o achiziționeze, autorul, le pune la dispoziție

următoarele informații: Contul de la Editura Digitala: 
http://www.edigitala.ro/setari-profil/

Editura Digitala distribuie cărţile acestui scriitor către mari retaileri de ebook de pe tot globul, precum
Amazon Kindle, Google Play, Apple iBooks, Barnes & Noble, Kobo, Oyster, Scribd, Flipkart şi alţii.

ŞCOALA „TEODOR BĂLĂŞEL” 
DIN ŞTEFĂNEŞTI-VÂLCEA A ÎMPLINIT 105 ANI

Pe 6 iunie 2015, Şcoala gimnazială ,,Teodor Bălăşel’’
Ştefăneşti-Vălcea a sărbătorit 105 ani de existenţă.

Evenimentul organizat în parteneriat cu Parohia Adormirea
Maicii Domnului Ştefăneşti şi Primăria comunei Ştefăneşti a
cinstit memoria ctitorului acstei şcoli ce cu onoare îi poartă
numele. Din partea Forumului cultural al Rămnicului o dele-
gaţie formată din Ioan St Lazăr, pr. Nicolae State Burluşi,
Marian Pătraşcu, Gheorghe Cărbunescu şi Mihai Popa, oameni
de cultură ai Râmnicului de la Forumul Cultural fost prezentă
la  ceremonialul sfinţirii localului şi la simpozionul aniversar
organizat de conducerea şcolii. Prezenţa elevilor, a cadrelor
didactice ce predau la această instituţie precum şi a învăţăto-
rilor-pensionari  invitaţi, au transformat evenimentul într-o
sărbătoare a bucuriei şi revederii.  

După sfinţirea localului şcolii de un sobor de preoţi compus
din Gh.Truşcă, Liviu Lazăr şi Adrian Catană,  directorul şcolii
Ilie Bucă a condus invitaţii în incinta  localului şcolii, pentru a
vizita sălile de clasă,  oprindu-se mai mult la micromuzeul
tradiţiilor populare destinat ulterior să devină muzeul memori-
al ,,Teodor Bălăşel’’. A prezentat un mesaj din partea condu-
cerii Primăriei comunei Ştefăneşti la adresa personalului şco-
lii, a elevilor precum şi invitaţilor prezenţi la manifestarea
aniversară.

Din cele spuse de directorul şcolii,  am reţinut că prima
şcoală pe teritoriul comunei Ştefăneşti a funcţionat în anul
1884, în clădirea mănăstirii Şerbăneşti-Morunglavu, după care
este mutată în mai multe case particulare. În anii 1896-1897,
se construieşte în localul unde este astăzi Consiliul Popular,
actuala Primărie, primul local de şcoală în satul Ştefăneşti, cu
o simgură sală de clasă şi cancelarie. În acest local, şcoala a
funcţionat pănă în anul 1910, cănd s-a mutat în noul local con-
struit din cărămidă, cu 4 săli de clasă şi anexe, sărbătorit astăzi. 

Construcţia acestei şcoli a fost aprobată şi ridicată în
perioada 1908-1910, ca urmare a insistenţei Preotului învăţă-
tor şi folclorist Teodor Bălăşel, pe lăngă Spiru Haret, Ministrul
Instrucţiunii Publice şi Învăţămăntului, primind şi ajutor finan-
ciar în sumă de 20.000 lei.Odată cu înfiinţarea şcolii primare,
preotul Teodor Bălăşel împreună cu Spiru Haret înfiinţează la

Şerbăneşti, în chiliile călugărilor,  prima şcoală agricolă din
Oltenia, inaugurată odată cu şcoala primară la 17 august 1910.
Şcoala agricolă a funcţionat din 1910 pănă în 1927 în incinta
mănăstirii, pănă cănd preotul Teodor Bălăşel şi Nicolae Iorga
au reuşit să construiască un nou local în Petculeşti
(Grădinari), la şoseaua principală.

După  acestă prezentare a istoricului şcolii, a urmat
deschiderea simpozionului dedicat lui Teodor Bălăşel, ctitorul
şcolii gimnaziale.  Moderatorul lucrărilor a fost Ioan Şt.Lazăr.
Au  exprimat aprecieri la adresa activităţii  de învăţător şi preot
a lui Teodor Bălăşel , învăţătorul Vasile Moga şi Ilie Stoica,
Andrei Ilie, Dobre Goronica, şi Radu Gh.Florică, preoţii
Gh.Truşcă şi  Liviu Lazăr, iar dintre invitaţi, Adrian Catană,
Nicolae State Burluşi, Marian Pătraşcu, Gheorghe
Cărbunescu, Mihai Popa.  S-a propus instituirea la nivelul
primăriei comunei Ştefăneşti a unui colectiv în care să fie
incluse şi cadre didactice pentru permanentizarea mani-
festărilor  legate de personalitatea lui Teodor Bălăşel, mutarea
muzeului  din casa familiei Radu Gh.Florică, sat Dobruşa,  în
incinta şcolii gimnatiale ce-i poartă numele, organizarea de
simpozioane periodice  în domeniile în care s-a manifestat
Teodor Bălăşel-cultural, social, folcloric, economic, precum şi
întocmirea documentaţiei de către Primăria comunei Ştefăneşti
pentru atribuirea numelui marelui folclorist drumului principal
ce leagă centrul comunei de comuna vecină
Lungeşti. 

Subsemnatul am arătat că tot ceea ce se orga-
nizează la nivel de comună  privind memoria lui T.
Bălăşel să fie legat şi de celelalte două personalităţi
din comunele vecine, Zlătărei şi Voiceşti, Gh. Fira
şi Ion N. Popescu, pentru că aceştia au fost
învăţători ai comunei Ştefăneşti dar şi cei mai
importanţi colaboratori locali în străngerea şi
valorificarea folclorului. Anul viitor se vor
împlini 130 de ani de la naşterea folcloristului
Gheorghe Fira,(n.12.03.1886), eveniment ce
poate fi comemorat într-un parteneriat între
comuna Ştefăneşti şi comuna Zlătărei, judeţul
Vălcea.

În finalul simpozionului,  Ioan St Lazăr a
arătat că indiferent cine moşteneşte fondul de

carte şi manuscrise al marelui folclorist din satul Dobruşa ,
accesul la el să nu fie îngrădit de nimeni, pentru că Teodor
Bălăşel nu aparţine unei familii, nu aparţine comunei, el este o
valoare naţională. A mulţumit vorbitorilor pentru luările de
cuvănt şi propunerile făcute, iar gazdelor (colectivul de con-
ducere a şcolii, primăria) pentru implicarea în organizarea şi
desfăşurarea  acestei sărbători aniversare a unei instituţii de
învăţămănt cu tradiţie în zona Drăgăşanilor şi Vălcii.                            

Nota Redacţiei

Vă propunem ca la evenimentele pe care le proiectaţi în
viitor şi în care implicaţi nume ca Gh Fira sau Ion N Popescu
să solicitaţi colaborarea-participarea Fundaţiei “Leca
Morariu” din Suceava, deoarece sunt documente excepţionale,
din 1921, care atestă colaborarea pe linie de folclor dintre
Bucovina de Nord, Leca Morariu şi Oltenia noastră, Gh Fira şi
Ion N Popescu, mai ales că în 1944 marele om de cultură Leca
Morariu s-a stabilit în Râmnicu Vâlcea în urma evacuării
românilor din Basarabia şi Bucovina de Nord. Trebuie atras şi
profesorul vâlcean Nicolae Popescu din Olăneşti, descendent
din familia Ion N Popescu, care ne-a pus la dispoziţie toate
aceste date importante privind colaborarea dintre cele două
ţinuturi româneşti, şi despre care, cel din Ucraina, din păcate,

internaţionalizează acum această colaborare pur
româneaască. Este momentul ca manifestările
culturale din aceste momente din judeţul nostru
să treacă de la acestă fază culturală, festivistă,
fără rost, la una de profunzime şi cu bătaie pe ter-
men lung a actului de cultură local…

Mihai POPA
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PRIMĂRIA OCNELE
MARI IMPLICATĂ

DIRECT ÎN TRECUTUL
MILENAR AL ORAŞULUI

Revedem cu plăcere aceste imagini, din iunie 2009,
când încă se mai putea construi pozitiv în această

ţară, nefiind încă tratată pentru sindromului « De vină-i tre-
cutul imediat », când bogăţiile solului şi subsolului locuri-
lor natale se mai găseau încă în puterea şi voinţa noastră de
abordare, relevare şi…însuşire! Iată-i pe aceşti eroi ai cău-
tării de sensuri nobile pentru realităţi trecute, dar şi pre-
zente, ale istoriei locale pentru care noi, cetăţenii, avem
cele mai importante îndatoriri morale: primarul Petre
Iordache, prezent la datorie şi astăzi, Costea Marinoiu şi
Mariana Iosifaru-ambii cetăţeni de onoare, toţi, în vatra
istorică a Ocnelor, unde, descopereau, după săpăturile
organizate de Muzeul de Istorie Vâlcea, monezi vechi,
ruginite, din perioada Daciei Romane; şi nu oricum, după
indicaţiile părintelui Gheorghe Petre Govora, notate în stu-
diile sale încă din anii 1970!... Anul acesta trebuie să plân-
gem, dar şi să ne bucurăm că au trecut cinci ani de la înăl-
ţarea sa către cer!...orice an, trăit în plus, pentru urmaşii
care comemorează, fiind un prilej real de bucurie, aleasă. 

« Un nou site arheologic, roman, a fost deschis recent
la Oc. Mari, prin descoperirea zilele acestea, între Ocniţa şi
Oc. Mari, în aval de barajul recent construit, care va duce
la formarea unui lac artificial în urma unor revărsări
controlate de saramură, a unor urme de aşezare romană. Au
fost descoperite vase şi monezi datate din a doua jumătate
a sec. II (d.H), de către o echipă de arheologi, aparţinând
Muzeului Judeţean Vâlcea şi condusă de Mariana Iosifaru,
pe care, împreună cu colegii domniei sale, în ciuda noroiu-
lui format în urma ploilor de ieri şi astăzi, am găsit-o la
lucru pe şantierul arheologic format cu această ocazie…

La faţa locului am fost conduşi (…), înarmaţi cu cizme
de cauciuc, de însuşi primarul localităţii, domnul Petre
Iordache… Iată ce ne-a relatat d-na Mariana Iosifaru: s-au
descoperit cioburi inscripţionate şi câteva monezi, două de
cupru şi una de argint, de valoare excepţională, din a doua
jumătate a sec II (după Hristos) reprezentând pentru noi
un site nou: locuirea romană de la Buridava dacică după
ocupaţia romană… Ceramică de uz comun. Încă nu am
ajuns la faza locuinţelor, respectiv formarea acestora…
Este foarte mult de lucru. S-au găsit obiecte de podoabe:
mărgele, inele metalice… » (Perte Cichirdan, CULTURA
vâlceană, iunie, 2009)              

pcickirdan

CITATE, CUGETĂRI ŞI AFORISME

MARIAN PĂTRAŞCU
1. Cel ce iubeşte animalele nu poate fi un om rău.
2. Orice părinte îşi are copiii pe care şi-i merită.
3. Dacă uiţi răul pe care l-ai făcut, rişti să-l repeţi.
4. Dacă uiţi binele ce ţi s-a făcut, rişti să nu-l faci şi tu.
5. Dacă uiţi răul ce ţi s-a făcut, poţi face din nou binele.
6. Dacă nu poţi face bine(le), străduieşte-te măcar să nu faci
rău(l).
7. Răzbună-te, dar fă-o inteligent, nu prosteşte: la rău, nu
răspunde cu şi mai rău, ci cu mai bine, căci nimic nu des-
cumpăneşte mai mult pe duşmanul tău decât binele pe care i-l
faci ca răspuns la răul pe care ţi l-a făcut. Asta înţeleg eu prin
îndemnul christic: "Întoarce şi celălalt obraz!".
8. Prostul preferă întotdeauna lucrurile pe care nu le poate
înţelege cu mintea.
9. Prostia trebuie purtată ca o cruce, nu vânturată ca o secure.
10. Când nu eşti capabil să inspiri respect, atunci încerci să
inspiri teamă sau îţi faci acoliţi.
11. Nu munca înnobilează pe om, ci, eventual, rezultatele ei.
12. Până şi fericirea este relativă din moment ce fiecare om
înţelege altceva prin acest termen.
13. Când vrei să cunoşti cam "ce hram poartă" un semen de-al
tău, este suficient să afli ce înseamnă pentru el fericirea.
14. Primul meu prieten a fost un câine. Când am început să fiu
prieten cu oameni, au început dezamăgirile.
15. Prietenia animalelor nu este niciodată dezamăgitoare. În
schimb, prietenia oamenilor este de cele mai multe ori deza-
măgitoare. 
16. Omul este condamnat să trăiască înainte de a judeca viaţa şi
să meargă înainte de a-şi alege drumul.
17. De multe ori soarta împovărează oameni mici cu cu destine
mari şi invers; primii s-au născut prea devreme, ceilalţi - prea
târziu.
18. Dacă omul şi-ar folosi puterea numai pentru a face binele,
răbdarea - numai pentru a suporta răul şi inteligenţa - numai
pentru a face diferenţa între bine şi rău, atunci lumea ar fi
aproape perfectă (parafrază la „Rugăciunea abatelui
Oettinger”).
19. Indiferent de domeniu, între matematica pură şi experiment,
se află frumuseţea ştiinţei: demonstraţia!
20. Omul este condamnat să existe fără să fie alegerea lui, dar
toată existenţa sa este condiţionată de alegerile pe care în per-
manenţă le face şi care pot fi bune sau rele. Faptul că nu el a ales
să existe este circumstanţa atenuantă a fiecărui om în faţa supre-
mei judecăţi.
21. Viaţa omului depinde exclusiv de alegerile pe care le face
de-a lungul existenţei sale. Numai că el, omul, nu poate alege
dacă, unde, când şi în ce fel de familie se va naşte. Această "con-
damnare la viaţă" este singura lui "circumstanţă atenuantă" în
faţa supremei judecăţi.
22. Nimic din viaţa omului nu este absolut! De aceea omul este
condamnat să trăiască în mod convenţional şi să judece (eva-
lueze) comparativ.
23. România este paradisul formelor fără fond: terorism fără
terorişti, corupţie fără corupţi, privatizare prin falimentare.
24. După şapte ani de regim Iliescu (1990-1996), am realizat cu
groază că în România nu exista autoritate decât în stare de
mituire, în stare de şantaj sau în stare de impotenţă. Nici astăzi
lucrurile nu stau mai bine, ba, dimpotrivă!
25. Ce popor ar alege să fie condus de către un criminal?
Românii au făcut-o şi, culmea, nu doar o dată!  Hitler a fost ales
cancelar când încă nu devenise un criminal şi, în doar câţiva ani
a făcut din Germania cea mai mare putere econo-mică şi mili-
tară din lume! Ce a făcut Ion Iliescu? Vedem astăzi!
26. M-am convins demult că idealul de existenţă al celor mai
mulţi dintre români este să fii beţiv, curvar şi hoţ. Altfel de ce ar
fi zis despre Traian Băsescu, înaintea turului al doilea de scrutin,
care ni l-a adus iarăşi „pleaşcă” la Cotroceni: „Îl votăm, ne
place, e de-al nostru!”.
27. Suntem un popor cel puţin paradoxal, dacă nu chiar neis-
prăvit ca naţiune, în ciuda vechimii noastre milenare pe aceste
locuri. Altfel nu-mi pot explica alegerea în fruntea sa a unui
criminal (Ion Iliescu), a unuia căruia i-a fost scârbă de poporul
său (Emil Constantinescu, declaraţie la Viena referindu-se la

ultima mineriadă) şi a unui bembeluc beţiv, curvar şi hoţ (Traian
Băsescu). Culmea încă: toţi trei evrei, iar primul şi ultimul - de
câte două ori! În 2014 am ales un sas, care deja a cam “călcat în
străchini” – a se vedea Legea 217/2015 (antilegionară) şi decre-
tul prin care se instituie ziua limbii maghiare. Se pare că, într-
adevăr, suntem un popor care nu se poate conduce singur!    
28. În politica de care se ocupă o mare parte a poporului român,
neştiinţa serveşte drept dovadă, ignoranţa - drept argument.
29. România este singura ţară din lume în care legile nu se fac
pentru a fi respectate, ci pentru a putea fi eludate.
30. Tot ceea ce ni se întâmplă în prezent este efectul alegerilor
făcute în trecut şi, în acelaşi timp, cauză a ceea ce ni se va întâm-
pla în viitor.
31. Unii semeni de-ai noştri au aerul că sunt atât de merituoşi
încât se miră atunci când, întâlnindu-i, nu le cazi în genunchi
pentru a le săruta picioarele.
32. Omul este condamnat să-şi ducă viaţa între două găuri: una
- din care a ieşit şi nu mai intră niciodată, cealaltă - în care intră
şi din care nu mai iese niciodată.
33. Nu este adevărat că "vorba i-a fost dată omului pentru a-şi
ascunde gândurile", dimpotrivă! Este trist însă că noi, oamenii,
am pervertit acest dar preţios şi, ca urmare, arareori ceea ce
spunem exprimă şi ceea ce gândim. Căci, aşa cum nu putem
spune orice, tot aşa ar trebui să nu putem gândi orice. De aceea,
cel mai puternic om este acela care poate să pună frâu gân-
durilor rele, fiindcă atunci el va putea să pună capăt vorbelor
rele şi faptelor aşijderea.
34. Deşteptul are puţină inteligenţă, şi aceea needucată, dublată
însă de mult tupeu, şmecherie, îngâmfare şi dispreţ faţă de
semeni. El nu poate gândi pe termen lung, poate câştiga multe
bătălii, dar niciodată războaie. Poporul român are prea mulţi
oameni deştepţi; avem o nevoie cronică de oameni inteligenţi.
35. În orice ierarhie, un angajat poate evolua până la atingerea
nivelului său de incompetenţă (Principiul lui Peter); dezastrul
începe atunci când acest nivel este atins venind la putere!
36. Este obositor să ai permanent grijă să pari mai inteligent şi
mai cult decât eşti în realitate, deşi tot este bine că-ţi dai seama
de insuficienţa inteligenţei şi culturii tale. Este obositor, de
asemenea să pari prost, nefiind astfel, dar în acest caz nu simţi
oboseala. În plus, când vrei să pari prost, contează şi scopul pen-
tru care o faci.
37. Singurul mesaj logic şi, din păcate, nu prea departe de ade-
văr, al baladei "Mioriţa" este acela că două treimi din poporul
român sunt formate din hoţi şi criminali şi o treime din
proşti/victime. Excepţiile nu fac decât să întărească regula.
38. Nu plaiurile noastre sunt mioritice, ci cei care le populează
şi care ştiu ca nimeni alţii "a-şi da cu stângu'-n dreptu'": cât de
idiot trebuie să fii pentru ca, aflând că în noaptea următoare vei
fi ucis, tu să nu faci altceva decât să începi a te văicări? Da...
suntem mioritici... Din păcate!
39.Poporul român are multe calităţi, dar cu mult mai multe
defecte. Cel mai detestat defect al său cred că este prostia
fudulă. Şi asta în ciuda faptului că tot el este creatorul superbei
zicale: "Prostu' până nu-i fudul, parcă nu e prost destul!".
40.Cei care nu sunt în stare să performeze într-o profesie, se
apucă de politică. Excepţiile, dacă există, provin dintre cei care
sunt lipsiţi de moralitate, oportunişti şi dornici de îmbogăţire
peste noapte.
41.Ne tot mândrim cu strămoşii noştri, fără să realizăm că, de
fapt, confirmăm iar şi iar crudul adevăr exprimat prin zicala:
"Ce-am fost şi ce-am ajuns?!".
42.Noi, românii, nu realizăm că, tot apelând în mod inflaţionist
la a clama măreţia trecutului nostru istoric, nu facem altceva
decât să evidenţiem şi mai pregnant decăderea existenţei noastre
prezente.
43.Cei mai mulţi dintre români sunt convinşi că noi suntem fru-
moşi, harnici şi deştepţi, nu! - cei mai frumoşi, cei mai harnici
şi cei mai deştepţi de pe faţa Pământului, ce să facem însă dacă
tot restul omenirii nu există decât pentru a ne face nouă rău! Nu
i-ar trece niciunuia dintre aceştia prin cap că, dacă cineva îşi
bate joc de el, o face pentru că poate şi pentru că are de cine-şi
bate joc, iar pentru asta singurul vinovat este el.

REMEMBER

Gheorghe Petre
Govora la

Monumentul AFDPR
Vâlcea - Ocnele Mari
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Dezveliţi tot adevărul şi să spuneţi tuturor...! 

Reluăm aici, dintr-un angajament asumat, mai multe
informaţii expuse în spaţiul public în legătură cu

evenimentul din istoria neamului nostru, numit „Posada
1330”. S-au lansat în ultimul timp la evenimentele ocazionate
cinstirii celebrei bătălii, în cărţile dedicate, mai multe sentinţe
care trec tangent, pe lângă fenomenul „Posada”, aşa cum s-a
desfăşurat el în ultimii 15 ani. Se vădeşte aici că decantarea
informaţiei recente are nevoie de timp, dar şi de clarificările
celor încă aflaţi în scenă şi participanţi, în cunoştiinţă de
cauză, la evenimente. Sub acest imbold am participat la
Perişani în 7 Noiembrie, 2015, onorând invitaţia domnului pri-
mar Ion Sandu. Anul acesta se pregătiseră daruri pentru cele-
brarea „Posadei” la împlinirea a 685 ani. Se lansau cărţile
„POSADA-685, Războiul din 1330 dintre Carol Robert de
Anjou şi Basarab Vodă” şi  „POSADA-685, Ţara Loviştei”
editate de Editura Universitaria, Craiova, 2015 şi asumate de
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-
Plopşor” al Academiei Române şi Asociaţia Naţională Cultul
Eroilor „Regina Maria”, prin Centrul de Cercetări Istorice „Pr.
Dumitru Bălaşa” al Filialei Vâlcea şi erau prezenţi acolo invi-
taţii care contribuiseră, în vreun fel, la realizarea lor. Apoi
aceştia, în faţa unei bune asistenţe, după cuvântul de întâm-
pinare şi de bun venit al Primarului, au avut intervenţii în legă-
tură cu cartea (cum a apărut? ce conţine? cine? Ce contribuţii
au avut?). S-au expus, uneori cu necesara repetiţie, mereu,
mereu problemele localizării, dar şi datele recuperării din
ultimii ani a cinstirii cu onorurile cuvenite a Posadei, aici în
Pripoarele Perişanilor. Despre toate acestea ne propunem, o
retrospectivă şi o încercare de-a reconstitui, din perspectiva
Cercului de la Râmnic România : Grădina Maicii Domnului,
cele întâmplate în ultimii 20 de ani  în dezbaterea  locală a
evenimentului, cu toată „complicitatea” instituţională a puterii
locale vâlcene. 

„Posada 1330” a intrat în atenţia publică mai pregnant cu
ocazia rotunjirii timpului de la evenimentul de acum aproape
şapte veacuri. Se remarcă în ultimul secol trei valuri de interes
special: împlinirea a 600 de ani, a 650 de ani şi cel al momen-
tului rescrierii istoriei - după căderea cortinei de fier! – con-
form cu noua direcţie pro-europeană.  Manifestările fiecărui
val sunt cunoscute şi au propriile valori adăugate în clarifi-
carea istoricilor, dar şi o multiplicare a incertitudinilor, prin
diferenţa de abordare a partizanatelor faţă de mentorii direcţi-
ilor de cercetare,  de asumarea polară a adevărului, dintr-un
patriotism local etc. Localizarea câmpului de confruntare şi
desluşirea evenimentelor de acum 6 secole, a făcut obiectul
perioadei de după 1930. Istoricii, cu autoritate, se vor fi aple-
cat, în concurenţa ipotezelor şi scenariilor, asupra Posadei
(după cum se va numi  bătălia, prin spusa lui Nicolae Iorga şi
impusă de ceilalţi cercetători!). Se dă un imbold deosebit
cercetărilor pe bază de documente şi cu argumente de
susţinere, venind uneori şi dinspre alte domenii.

Al doilea val este declanşat,pregnant, în jurul  anului 1970,
după dobândirea autonomiei din robia sovietică, când trebuia
reafirmată independenţa cu argumentele incontestabile ale
istoriei. Conotarea evenimentului se făcea strict din perspecti-
va statalităţii, cu destulă precauţie pentru nelezarea ateismului
prin posibilele trimiteri la caracterul de cruciadă împotriva
„schismaticilor” creştini ortodocşi. Valul acesta respira un
patriotism firesc şi încerca să-şi lase urmele. Tacticienii şi
strategii militari – dintre cercetători desigur! – vor adapta con-
flictul militar, specific evului mediu cu cavaleri şi vasalităţi
multi etnice, noii doctrine a războiului întregului popor, cu
oastea cea mare, excluzând un geo-politic bazat pe legături de
sânge, pe alianţe conjuncturale cu „pâgânii” (vezi prezenţa
tătară!). Pe plan local, valorificând cele din primul val, se

puneau însemnele. La Râmnicu Vâlcea, noul sediu al
Arhivelor îşi decorează faţada cu mozaicul inspirat din
Cronica Pictată de la Viena.  Atunci apar şi studiile locale,
după cercetări la faţa locului, folosindu-se „poza robot” rezul-
tată din diversele documente. Geograful Ion Conea declanşase
demult faptul  recunoaşterii locului în Loviştea (cel cu doctor-
atul referitor la ... Ţara Loviştei!), Aurelian Sacerdoţeanu, îl
susţinuse cu autoritate instituţională ( istoric vâlcean din
Costeşti-Vâlcea şi director al Arhivelor Naţionale!), Andrei
Pandrea cercetase în amănunt locul (fost medic la Boişoara!),
Dem şi Doru Moţoc, get-beget lovişteni puseseră şi ei mult
suflet în documentarea lor. Arătăm aici doar câteva exemple,
dintre mai multele susţineri ale localizării vâlcene. Valul doi se
sincroniza cu cerinţa vremii - de afirmarea patriotismului
românesc, necesar întăririi poziţiei de naţiune independentă,
pe scena  lumii.

Valul trei se produce, firesc, odată cu schimbarea macazu-
lui şi sistemului politic al statului român, după 1990. Mai
pregnant, după 1995, când România depune cererea de aderare
la Uniunea Europeană şi în 1997 apare şi o recomandare euro-
peană (Consiliul Europei, promovează prin „Consiliul de
Cooperare Culturală” programul: „Învăţarea şi predarea isto-
riei Europei în secolul XX”), privind abordarea  istoriei.
Situaţia din Europa, după căderea cortinei de fier,  marcată de
conflictele interetnice şi escaladarea naţionalismelor, a dife-
renţelor confesionale, cerea  o temperare a tensiunilor dintre
confesiuni, regiuni, state. Alinierea, cu arme şi bagaje, în noua
orientare a facut loc  unor decizii, impuse fără studii de impact,
peste un  anume prag critic, provocând lezarea sentimentelor
de patriotism. Se cunoaşte  scandalul „manualelor alternative”,
în special al celor de istorie, proiectul Dracula- Park, de la
Sighişoara şi despre răbufnirea conflictelor dintre maghiari şi
români la Târgu Mureş, în martie 1990, ca şi polarizarea
politică între „România Mare”, P.U.N.R. Şi U.D.M.R.
Perioada de discontinuitate (ruperea cu un anumit trecut!) şi
inerţia  celor vechi, în mod simultan, ne găsea într-o recon-
strucţie instituţională, inclusiv a puterii locale vâlcene. 

Noua abordare a Posadei 1330 îşi găseşte explicaţii impor-
tante în reorientarea, pas cu pas, a strategiilor, instituţiilor
locale din subordinea Consiliului Judeţean (C.J), începând din
1992. Contribuţiei instituţiilor s-a adăugat vocea unor person-
alităţi importante ivite din ascunderea impusă, precum a fost
pr. Dumitru Bălaşa, promotorul ideii daciste şi a reevaluării
istoriei vechi, dezbărată de etichete. Apoi publicaţiile săptămâ-
nale, precum „Jurnalul de Vâlcea”, televiziunile locale,
„Vâlcea 1” „Etalon” - cu asociaţia literară ataşată, supli-
mentele culturale ale cotidienelor locale, spre exemplu
„Curierul de Vâlcea”, „Monitorul de Vâlcea” – cu supliment şi
cafenea culturală, vor fi mijloace de reaşezare a noilor direcţii
de abordare cultural-spirituale. Între prezervarea identităţii şi
adaptarea la statutul european şi euro-atlantic dorit, trebuia
găsită soluţia viabilă. În acest context, complicat, în plină inte-
grare şi conformare, necesare aderărilor, s-au născut mai multe
proiecte culturale, pe termen lung, adăugate în agendele acţi-
unilor culturale minimale, ale C.J(anexă adoptată în martie
2003), alături de tradiţionalele evenimente anuale, moştenite
din ... carmen patriae. Între acestea, au fost cele dedicate
Loviştei, implicit Posadei 1330.

Primii paşi în recuperarea Posadei

Readucerea în atenţie a Posadei s-a născut în interiorul dez-
baterilor pe lângă părintele Dumitru Bălaşa, în aşa numitul
cerc al daciştilor. În această perioadă se editau şi lucrările de
cercetare ale celui numit „Patriarhul de la Drăgăşani”. Din
1999 se recupera o societate culturală, dintr-o societate liteară
: Societatea Culturală Anton Pann, care va fi parteneră perma-
nentă la proiectele culturale, avansate prin strategia culturală a

Consiliului Judeţean Vâlcea. În 2002 ia fiinţă Asociaţia „Pons
Vetus” cu preocupare pentru relansarea activităţilor de dez-
voltare umană, inclusiv cultural-spirituale, în  Lovişte.
Forumul Cultural al Râmnicului se fondează, primul de acest
fel în România, în 2002. Ideea recuperării Posadei fiind
enunţată, alături de un întreg pachet de alte proiecte (Nedeia
Loviştei, Calea Mare să devină drum naţional, Monografia
Câinenilor, Relansarea turismului montan, Concursul
„Loviştea Colţ de Rai”, toate cu referire la cea mai săracă parte
a judeţului, ca dezvoltare socio-umană: Loviştea), trebuia
găsită calea şi create mecanismele de punere în operă. În 2000,
noua Comisie de Cultură... a Consiliului Judeţean ia act de
ideile care veneau firesc ca ecouri la intenţiile unor proiecte
agreate, pe nemestecate, de la vârful societăţii româneşti.
Prim-ministrul Adrian Năstase voia Dracula-Park la
Sighişoara, manualele alternative, provocaseră o reacţie vio-
lentă şi se vădeau anti- româneşti, prin tratarea expeditivă a
unor momente importante din istoria poprorului român. Cum
să se reacţioneze, oficial, într-un judeţ cu puterea politică
„aliniată” vârfului de aceeaşi culoare? S-a ales atunci o cale
subtilă! S-a înfinţat, un cerc informal (fără personalitate
juridică!), din persoane poziţionate foarte bine instituţional,
aşa numitul Grup de la Râmnic  :România Grădina Maicii
Domnulu (R.G.M.D)i. Evenimentul de constituire are loc  în
18 Dec.2001, după evaluarea primei descinderi, la Perişani, cu
intenţia să punem în operă comemorarea Posadei. La prima
întâlnire de lucru, în februarie 2002 se stabilesc misiunea,
obiectivele şi modul de lucru. Structura de conducere,  a
grupului vorbeşte de la sine : lider, Mihai Sporiş, preşedintele
comisiei de cultură a Consiliului Judeţean; Dumitru Lazăr-
directorul Bibliotecii Judeţene!- asigura locaţia cercului, sec-
retariatul şi difuzarea materialelor în reţeaua bibliotecilor
locale, prin revista „Casa Cărţii” şi realiza Buletinul
Informativ al Cercului; Marin Bulugea (sef serviciu, pentru
relaţii publice, al Bibliotecii Judeţene!) a fost mandatat de
grup să facă legătura, prin bibliotecile locale, cu „actorii” din
teritoriu; Gheorghe Deaconu, directorul Direcţiei Judeţene
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, asigura
legătura cu instituţiile culturale judeţene (teatru, muzeu,
Şcoala de artă, centru de conservare..., etc.); pr. prof. Petre
Mateescu ca inspector şcolar asigura legătura instituţională şi
cu Episcopia Râmnicului; Constantin Lazăr, secretarul
comisiei de cultură... a Consiliului Judeţean a fost mandatat ca
responsabil pentru studii şi proiecte; Costea Marinoiu, preşe-
dinte al Societăţii Culturale „Anton Pann”, era reprezentativ
pentru mediul cultural emergent- reaşezat în ONG-uri; Petre
Petria, un vector media, prin televiziunea Vâlcea 1, cu conex-
iuni în structura teritorială a Bibliotecii Judeţene; Corneliu
Tamaş era omul de la... arhive, un istoric eficient cu un dez-
voltat spirit critic, realizator, alături de Costea Marinoiu a mul-
tor monografii despre localităţile judeţului; Matei Călin, din
structurile mai multor asociaţii, dar eficient în domeniul ... cul-
tului eroilor; ceilalţi, veniţi pe parcurs, au dat substanţă dezba-
terilor: Nicolae Mazilu, Nicolae Daneş Marian Pătraşcu,
Nicolae State Burluşi, Matei Călin, Gheorghe Sporiş etc..
Structura, în această componenţă, a fost viabilă, atât cât cei din
conducere au rămas pe post în instituţiile din care proveneau.
În ciuda retragerii automate a unor membrii, decăzuţi insti-
tuţional din posturi, grupul s-a adaptat permanent, fără să-şi
schimbe modul de acţiune, rămânând consecvent misiunii
sale, independent fiind de instituţii, dar acţionând prin ele şi
prin ong-urile partenere. Între 2001 şi 2009, influenţa cercului,
prin Consiliul Judeţean, s-a manifestat din interior, liderul
fiind în perioada 2000-2008 preşedintele Comisiei  de cultură,
respectiv al celei   pentru relaţia cu ONG-urile, ale CJ. Apoi,
după 2009, coordonarea cu CJ s-a făcut prin intermediul
ONG-urilor bine poziţionate, în raport cu instituţiile –
Societatea Culturală Anton Pann,  Forumul Cultural al
Râmnicului şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor„Regina
Maria” Filiala Vâlcea.  

Obsesia Posadei
Mihai SPORIŞ

(continuare în Forumvâlcean,nr.4)
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CARTEA ANULUI

Petre CICHIRDAN: – „La început era Cuvântul, şi
Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu”, aşa
începe textul din Evanghelia după Ioan. Am descoperit târziu
acest citat, până să cunosc Vechiul Testament, atribuindu-l
chiar începutului biblic al omenirii. Biblia arar se întâlnea în
casele creştinilor de rând, aceştia, având cărţi religioase care
urmăreau conduita liturgică, învăţătura desprinsă din viaţa,
moartea şi învierea lui Iisus Hristos... În 2002, după ce am pic-
tat pe sticlă seria de tablouri „Carmina Burana”, ca ilustrare
prin desen şi culoare a imnelor mele aduse celebrei cantate
profane compusă de Carl Orff după textele originale ale
călugărilor studenţi de prin 1200 (aprox.), şi descoperite în
secolul XIX în localitatea Beuern din Germania, landul
bavarez, am îndrăznit să citesc Biblia prin metoda istoricului
Hendrik van Loon („Istoria omenirii”, Editura Naţională Gh.
Mecu, 1943). Această metodă însemna să citeşti şi să con-
spectezi cu ajutorul desenului. Sfântului desen! care utilizează
mâna ca prelungire a creierului. Aşa am pictat pe sticlă
„Vechiul şi Noul Testament”.

Organul gurii este important nu pentru că conţine darul
vorbirii sau limba fără de care nu se poate trăi aşa cum ştim noi
(cu ajutorul ei, copilul inventându-şi toate simţurile, articulân-
du-şi, când toate lucrurile sunt clare, însăşi cuvintele), ci pen-
tru că prin el ne hrănim. Şi, atunci, am început să-mi notez
ceea ce citeam prin desene oarecum simbolice, în genul
scrierii hieroglifice. 

Citind „Geneza”, deci chiar începutul Bibliei, şi căutând să
însemnez, am constatat cu stupoare că această colosală carte
pune la începutul timpurilor, semnul! Am strigat: – Linia apare
când întunericul se desparte de lumină! şi am trasat o linie
între culorile alb şi negru; albul către ceruri-lumina – şi negrul
înspre pământ-întunericul. Deci, nu cuvântul a fost primul, ci
linia, desigur, care rezultă din separaţia culorilor sau din unirea
a două puncte... Este drept, Ioan (după patru sau cinci mii de
ani) spune că la început a fost Cuvântul fiindcă totul apare
datorită lucrării lui Dumnezeu, care a durat şase zile, şi, când,
la început „a zis”: „să fie lumină”; dar, înainte, „a făcut”!
„Cerul şi Pământul”. Înţelegem sintagma lui Ioan, care a vrut
să sugereze că începutul este de când apare vorbirea, act care
îl desparte pe om de animal şi care îi dă dumnezeirea, dar îi
alătură şi însemnul  (mâna-palma-rupestră din peştera
Altamira). Dar asta este altceva, fiindcă nimic nu există înain-
tea faptei. Primul punct al Vechiului Testament rezolvă întrea-
ga dilemă, dacă putem să-i spunem aşa. În cartea citată mai
sus, a olandezului Hendrik van  Loon, scrierea hieroglifică
este supranumită „scriere sfântă”, recunoscând astfel că sem-
nul şi însemnul a stat la baza scrisului, această scriere fiind
numită „scriere fonetică” (H. v. Loon). Desigur, pentru omul
inteligent, „homo faber”, cuvântul este însăşi viaţa, realitatea
existând prin cuvânt. Lumea se va zdruncina amarnic în
filosofia ei când va descoperi informaţia numerică, binară, şi
prin semn, „0” şi „1”; în realitate stări, şi când va putea fabrica
şi spune orice (mâna şi desenul, rămânând primordiale) de la
plăcerile şi neplăcerile vieţii până la fisiunea nucleară! Scrisul
şi înscrisul aşa cum le cunoaştem noi din abecedarul lumii
întregi, din Cartea Cărţilor-sfântă – şi cea mai dreaptă – a ţinut
cel mai important fanion al vieţii, drept şi sus, de la apariţia
omului faber, Adam, şi, care, încă se mai luptă să rămână acolo
unde este şi astăzi; mai mult, unii dintre noi, iubind scrisul
tipografic mai mult decât pe cel electronic...dar timpul şi fapta
nu stau în loc. Dacă semnul şi însemnul, scrisul cu mâna, exis-

tau de la ruperea fructului din arborele vieţii – cel al cunoaş-
terii de sine, scrisul care utilizează tehnica tipografică
(tehnologia tiparului fiind  aceea care a inventat scrierea în
serie – producţia scrisului) are o scurtă existenţă, şi stă la baza
perioadei moderne de existenţă a omului: era Gutenberg, a
tiparului, începe în Renaştere; şi, acest tipar, a fost invenţia
fără egal; cea mai de preţ cucerire a omului, altfel zis, scrierea
în serie, şi care precursează procesul tehnologic al tipăriturilor
în masă; al semnelor şi însemnelor! care pot „vorbi”, comuni-
ca, în orice colţ al lumii şi al Universului, fără gură! Vedem,
că, încă din perioada lucrării evreilor în Egipt, prin Iosif, fiul
lui Iacov, cel vândut în timpul copilăriei sale lui Potifar, aceş-
tia ştiau să conceapă şi să citească desene tehnice de con-
strucţie; prin aceasta, impunându-se în faţa celei mai avansate
culturi ale lumii din acele timpuri (aproape trei mii de ani î.
H.).

– Părinte Arhimandrit Veniamin Micle, îmi daţi voie să
adaug...din „cetatea de scaun” a tiparului românesc,
Mănăstirea Bistriţa!...aşteptăm să ne vorbiţi despre această
marea descoperire a dumneavoastră, a tipografului, primul
tipograf român, Macarie de la Bistriţa, în contextul re-
voluţionarei istorii a Tiparului!... Rolul nostru în acest dialog,
al dumneavoastră cu precădere, va fi ca să se înţeleagă mai
bine, cititorul să înţeleagă, însemnătatea acestei maşini a
Tiparului, produsului său – scrisul multiplicat – sub toate
aspectele materiale şi spirituale în această lume a Informaţiei!
Lume pe care, mai nou,  Ştefan Dumitrescu (după mine, poate,
cel mai important scriitor al momentului, născut în Vâlcea şi
lucrând şi locuind în Tulcea) o numeşte chiar aşa, a
Informaţiei!

Arhim. Veniamin MICLE: – Problema în care v-aţi lansat,
după părerea mea este cu bătaie lungă şi ea vizează un aspect
al lumii contemporane şi a viitorului, care, amândouă, pun la
baza comunicării una dintre multiplele teorii legate de infor-
maţie, ca parte a unei documentaţii; şi, nu ca particulă care
intră şi iese din cutia cibernetică, feed back-ul, care stă la baza
cercetării ştiinţifice moderne, astăzi. Ştiu că dumneavoastră,
cum este şi logic, dată fiind experienţa, situaţi sistemul acesta
informatic, nou, în urma sistemului informaţional. Eu aş dori
ca lectorii noştri să trăiască – să simtă – pe parcursul anului
care urmează, prin intermediul revistei Cultura vâlceană,
starea emoţională ca o stare harică, pe care ne-o oferă această
invenţie, cum îi spuneţi dum-neavoastră, şi care de vreo şase
sute de ani produce-răspândeşte civilizaţie... M-am gândit să
începem cu începutul, cu apariţia tiparului şi pe care l-aş
creiona, aşa, pentru început, cu titlul generic de „Precursorii
Tiparului”... 

Precursorii tiparului
Arhim. Veniamin MICLE: – Întrunit, la Reşedinţa patri-

arhală, în şedinţă de lucru, sub preşedinţia Părintelui Patriarh
Daniel, în zilele de 28 şi 29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, printre altele:
Declararea anului 2016 ca „Anul come-morativ al Sfântului
Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti la
împlinirea a trei sute de ani de la moartea sa martirică (1716–
2016)”.

Petre CICHIRDAN:  – Da, iată, aţi găsit cel mai propice
moment, an, în care să trecem în revistă această istorie a
tiparului, desigur, văzută de aici de la noi, de pe meleagurile
oltene; dar, care, cred că unui specialist ca dumneavoastră nu-

i va scăpa prilejul să o extindă contextului naţional şi inter-
naţional, întregului areal european. Toată lumea cunoaşte
demersurile dumnea-voastră, de până acum, privind întâietatea
bistriţeană în ceea ce priveşte apariţia tiparului în Ţara
Românească; personal, neputând să uit că prin anul 2009, un
cercetător din Târgovişte, o doamnă, explica-provoca într-un
simpozion, că „Arhimandritul Veniamin Micle a declarat
această în-tâietate bistriţeană, privind prima carte tipărită pe
meleag românesc, dar nimeni până acum, nu a putut să-l con-
trazică cu argumente ştiinţifice”. Anul 1705, Antim Ivireanul
episcop de Râmnic, înfiinţează la Râmnicu Vâlcea o
tipografie. Dar, tipăritura unicat, ca imprimerie, opera grafică
– dacă vreţi – executată prin matriţare, a existat cu mult timp
înaintea lucrării tipografului Antim Ivireanul sau al lui
Macarie de la Bistriţa... Eu consider tiparul de care vorbim, ca
fiind prima maşină de multiplicat, mecanică, care să transmită
texte compuse din litere şi având alăturat, desene... 

Arhim. Veniamin MICLE: – Cunoscutul istoric american J.
D. Bernal (1874–1948), care a studiat apariţia şi evoluţia şti-
inţei şi tehnicii în viaţa societăţii, scria în lucrarea sa intitulată:
Ştiinţa în istoria societăţii,  că „tehnica imprimării n-a fost
prea greu de inventat sau de practicat. De fapt, ea a fost
folosită din timpurile cele mai vechi, sub formă de ştampile,
reproduceri cu ajutorul frecării şi al gravării”. Avea dreptate.
Cu mult timp, anterior epocalei descoperiri a tipografului ger-
man Johannes Gutenberg, care a trăit între anii 1400 şi 1468,
au existat multiple şi variate încercări de imprimare a sem-
nelor de scriere cu ajutorul unor forme fixe, precum ştam-pile,
peceţi, sigilii cilindrice, imprimarea ţesăturilor şi tipărirea
tabelară, până s-a ajuns la des-coperirea literelor mobile.

Petre CICHIRDAN:  –  O maşină de reprodus texte şi
desene cu mult înaintea celei nu-mită „Gutenberg”. O maşină
construită cu dalta şi ciocanul (iată sculptura e-n toate), artă
vizuală şi mecanică!... ce îngemănare-interferenţă! gravezi
chipul cezarului sau idolului, îl ungi cu vopsea, şi copiezi; sau
îl sculptezi, şi-l gravezi... pe lemn, pe piatră, în plumb... pe
pereţi; fără aceste tehnologii (modern numite-ale copierii),
astăzi, nu am mai fi avut dovezi scrise despre cultura milenară
a omului faber şi sapiens, şi religiosus, şi ludic (aşa, ca să ne
aducem aminte şi de Mircea Eliade, şi de Alexandru Trifu –
profesorul de psihologie pedagogică de la Conservatorul
„Ciprian Porumbescu” – anii 80...)!

Arhim. Veniamin MICLE: – Pentru multiplicarea textelor,
omul  a întrebuinţat încă din mileniul al III-lea î. Hr., la Sumer
şi Elam, ştampile şi peceţi ca forme de tipar pentru imprimarea
tăbliţelor scrise, cum sunt cele din renumita Bibliotecă a pala-
tului regal din Ninive, formată din cărămizi imprimate, apoi
arse. De asemenea, la Babilon s-au descoperit sigilii cilin-
drice, cu ajutorul cărora se transpuneau, prin rulare în lutul
proaspăt, diferite semne pe cărămizile destinate construcţiilor,
iar în Egipt, pietre de sigilii gravate în formă de cărăbuş, având
în partea inferioară câteva hieroglife. Anticele sigilii uşurau
activitatea de multiplicare a textului, îndeplinind una dintre
însuşirile tiparului, ceea ce lipsea manuscrisului, în calitate de
unicat; cu toate acestea, textele erau foarte scurte, uneori sim-
ple sigle. Pe parcurs, sigiliul sumerian de lemn şi cel egiptean
de piatră au fost înlocuite cu altele de metal, mai rezistente,
cum demonstrează cele întâlnite pe produsele minelor din
Spania, exploatate de romani.

Petre CICHIRDAN: – Am nominalizat lemnul, piatra,
plumbul, bronzul, oţelul călibil-ulterior bronzului... dar ce rol
uriaş! cu efect colosal pentru dezvoltarea ulterioară a maşinii
de copiat, a tiparului, a avut tehnologia de imprimare a ţesă-
turilor...

Arhim. Veniamin MICLE: – Un progres însemnat spre arta
tipografică reprezintă  tehnica de imprimare a ţesăturilor,
inventată în Orient; ea consta în acoperirea cu un strat de
vopsea a unei plăci gravate şi aplicarea ei pe o pânză întinsă
foarte bine. Procedeul a fost adus în Europa, probabil în timpul
cruciadelor; el este foarte asemănător cu tipărirea xilografică
prin placa de lemn gravată, încât mulţi cercetători consideră că

Arhim. Veniamin MICLE 
Petre CICHIRDAN

Cuvinte înainte

ISTORIA TIPARULUI
DIALOGURI
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ultimul derivă din primul. Practica era foarte costisitoare, fapt
ce a obligat pe regele Iacob Cuceritorul (1213–1276) al
Spaniei – în cursul unei campanii de austeritate, din anul 1234
– să interzică supuşilor săi îmbrăcarea de „estampados”, adică
a ţesăturilor imprimate ce imitau brocardul. Totuşi, ea este
menţionată şi la începutul secolului al XV-lea, când Cennino
Cennini din Florenţa tratează despre „arta de a lucra ţesătura
cu un tipar”. De asemenea, potrivit  unor documente, meşterul
orfevru Prokop Waldvogel, originar din Praga, se îndeletnicea
la Avignon cu imprimarea pe pânză şi cu „arta scrierii artifi-
ciale”.

Petre CICHIRDAN: – Una din preocupările mele în 2002
a fost să pictez pe sticlă „Vechiul şi Noul Testament”, dar mai
ales lucrarea „Carmina Burana”, de Carl Orff, compusă după
cantatele profane de prin 1200 (d. H.), descoperite în înscrisuri
grafiate manual prin 1800 într-un land bavarez din Germania,
Beuren. Imaginile păreau desprinse dintr-un clişeu care se
derula tabelar ca într-un album, filă cu filă, desen şi text. Cred
că este vorba despre o fază care a precursat destul de recent
tiparul... este vorba de aşa zisa „tipărire tabelară”?

Arhim. Veniamin MICLE: – Într-adevăr, o interesantă
tehnică, precursoare a tiparului, consta în aşa numita tipărire
tabelară, de origine chinezească,  inventată prin secolul al
VIII-lea. Din China, procedeul ajunge în Europa, fiind
menţionat la sfârşitul secolului al XIV-lea şi folosit la repro-
ducerea cărţilor de joc şi a imaginilor cu caracter religios.
Tipărirea cu placa de lemn, numită şi tipărirea „în bloc” sau
tabelară, a fost practicată  înainte de inventarea literelor
mobile, dar şi scurtă vreme după aceea, în perioada anilor
1400–1530, pentru reproducerea imaginilor, iar uneori chiar şi
a textelor. Perioada maximă a dezvoltării cărţilor tabelare o
întâlnim după anul 1430, în Olanda, la Haarlem, prin activi-
tatea lui Lourens Coster. De asemenea, în Germania se
tipăresc astfel de cărţi, redactate în limba vorbită şi destinate
marelui public; dintre ele, menţionăm: Biblia pauperum sau
Biblia săracilor, cu text şi aproximativ cincizeci de ilustraţii,
care s-a bucurat de o largă popularitate, fiind multiplicată în
trei ediţii; o gramatică latină, numită Donat după autorul ei,
Aelius Donatus, cunoscut gramatician din secolul al IV-lea;
apoi, celebra Speculum humanae salvationis, adică Oglinda
mântuirii oamenilor. Prin raritatea lor, aceste cărţi au o valoare
inestimabilă, constituind tezaurele preţioase ale marilor bi-
blioteci. Cei mai pricepuţi gravori şi tipografi tabelari şi-au
desfăşurat activitatea în Bavaria, la Augsburg, iar vechile
reproduceri păstrate până astăzi sunt Madona din Bruxelles
(1418) şi Sfântul Cristofor (1423).

Cărţile tabelare reproduc texte cu caracter religios, iar une-
ori scrieri profane, destinate atât clerului cât şi laicilor, fiind
redate în latină sau limba vulgară. De la sfârşitul secolului al
XIV-lea, imprimatele tabelare cunosc o mare diversitate,
mergând de la pânzele de împodobit altare, trecând prin foaia
volantă şi ajungând la cartea de o sută de pagini. De asemenea,
imprimate tabelare sunt şi calendarele, „cărţile de planete”,
sau călăuzele turistice destinate  marelui public. Cel mai  vechi
calendar sub formă  de carte apare în 1470, fiind editat de
Johannes de Gamundia.

Petre CICHIRDAN: – Încercând să reconstituim o istorie,
sumară desigur, a calculatorului, pentru a realiza o paralelă
între dinamica dezvoltării acestuia şi cea a tiparului, fiindcă
epopeea tiparului se încheie în începutul epopeii calculatoru-
lui, când acesta culege textul şi-l tipăreşte într-o tehnologie
avansată de tip „Gutenberg” – offset – sau într-una „digitală”,
ultra-avansată, am rămas surprins să aflu cât de aproape sunt
fenomenele fizice de cele ale matematicii, această organizare
a matematicii, tabelară, că tot m-aţi inspirat prin demonstraţia
anterioară. Aşa s-a scris o adevărată odisee a cifrelor şi
literelor, care, în mod sigur au inspirat tehnica tipografică...
dar, iată această scurtă istorioară, a cărui elemente privind
tehnica de calcul le-am desprins dintr-o cărticică scrisă pentru
copii: „Calculatorul electronic, unealta secolului XX”, de
Vasile Văcaru şi Sabin Vâlceanu, Ed. Ion Creangă, 1976...
Când omul a început să numere prima dată, a trebuit să aso-
cieze acestui numărat şi ţinerea de minte şi-atunci a inventat
beţişoarele, însemnele cu cretă, pietricelele, a reinventat
degetele, mâinile, picioarele, toate degetele la un loc, până
când nu i-au  mai ajuns şi a trebuit să creeze primii suporţi ai
informaţiei la purtător: sfoara cu noduri, vergeaua cu bile,

punga cu pietricele, băţul crestat (răbojul). Mai multe vergele
cu bile fac un abac. Dar abac înseamnă şi o cutie cu despărţi-
turi (imitaţia vergelelor sau invers) în care se înşiruie piet-
ricelele sau bilele. Abacul este cunoscut, nu se ştie de când.
Herodot, la greci, în secolul V (î. H.), îl aminteşte. Abacele se
menţin la romani, dar şi după secolul X, când pătrund cifrele
arabe în Europa. În lume se semnalează variante ale abacului.
La chinezi, în secolul XII, se întâlneşte Suanpananul, care, în
loc de vergele orizontale, are vergele cu bile verticale. În se-
colul XVI, în Japonia se întâlneşte Sorobanul. Pe abacele
apărute după secolul XII se pot face cele patru operaţii. Prima
carte despre abac se scrie în secolul X de către Gebert
d’Aurillac. Leonardo Fibonaci din Pisa (1170–1250) scrie
„Cartea Abacului”. În secolul XVII, scoţianul Napier (1550–
1617) publică o carte „Bastonaşele lui Neper” care tratează o
nouă variantă a abacului cu beţişoare prismatice aşezate într-o
cutie. Neper inventează logaritmii. În 1621 apare prima riglă
de calcul, care îşi are originea în bastonaşele lui Neper. Odată
cu apariţia taxelor şi impozitelor, ca activitate de bază a soci-
etăţii umane, adică în jurul lui 1642, Blaise Pascal inventează
prima maşină de calcul care adună şi scade, şi, care seamănă
cu kilometrajul de astăzi al automobilului. În 1671, germanul
Leibniz perfecţionează maşina lui Pascal, realizând cele patru
operaţii. De la această dată există o avalanşă francezo-ger-
mano-ruso de perfecţionări ale maşinii lui Leibniz. Prima
manifestare a maşinii de comandat, calculat şi ţinut minte, are
loc în 1806, când Joseph Marie Jacquard, în Franţa, la Lyon,
modernizează războaiele de ţesut, folosind pentru comanda lor
cartele perforate. Invenţia sa îl inspiră pe Charles Babbage,
englez, care în 1822 realizează prima „maşină diferenţială”
care, cu ajutorul carterelor perforate, calculează, tipăreşte
tabele matematice, lucrează până la a opta zecimală. În 1937,
americanul Aiken Howard, de la Universitatea din Haward,
foloseşte releul electromagnetic la maşina cu cartele perforate.
Primul calculator complet automat este realizat în 1944 la
Haward în colaborare cu firma IBM şi poartă denumirea de
MARK-1. Primul calculator electronic numit ENIAC se rea-
lizează în 1946 la Universitatea din Pennsylvania. De aici
începe socoteala mai multor generaţii care se diferenţiază între
ele prin arhitectura elementelor de memorie care tinde către
dimensiuni submicronice. Ce vreau să subliniez, rigla cu litere
mobile din tiparul clasic seamănă ca două picături cu aceste
„Bastonaşe Neper”. Totuşi, calculatorul, va dezvolta tiparul
mai departe prin metoda offset, şi nu a literei mobile, paralel
cu metoda digitalizării. Tehnologia digitală este cea mai mare
invenţie de mare complexitate, a secolului XX, şi pe care noi
am aplicat-o în industria de apărare cam de prin anii 1973,
1974 (IMGB)... Eu, personal, o aplic (desigur, în informatică)
din 1977; în 1978, creând deja microprocesoarele postproce-
soare în limbajul ADAPT la I. Av. Craiova! Deci, când apare
ideea tipăririi cu litere mobile? şi care a avut o istorie de
aproape o mie de ani!

Arhim. Veniamin MICLE: – Ideea tipăririi cărţilor cu litere
mobile apare în preocupările unui fierar chinez, numit Pi Şeng.
Acesta, între anii 1040–1048, lucrează din lut semnele scrierii
chineze, întărindu-le prin ardere; apoi a compus textul, lipind
semnele, cu ajutorul unei răşini, pe o placă de metal. Era un
progres extraordinar în tehnica editării cărţilor, deşi lutul nu
dădea o imprimare precisă şi se uza rapid. Din nefericire,
numărul mare al semnelor scrierii chinezeşti, aproximativ
40.000, dintre care 6.000–7.000 folosite curent, a îngreunat
munca ingeniosului fierar chinez. Spre sfârşitul secolului al
XIV-lea, tot în Orientul îndepărtat, unii meşteri coreeni au
încercat tehnica literelor mobile, confecţionându-le din cupru,
în 1392. Regele a fost impresionat de rezultate, încât a
poruncit, în anul 1403, să fie tipărite cărţi de literatură
coreeană. Potrivit unor informaţii, tipografii au confecţionat,
în această perioadă, aproape un miliard şi jumătate de semne,
ajungând la un tiraj record, de patruzeci de foi pe zi. Nici
europenii nu au rămas mai prejos; unele mărturii vechi arată că
diferiţi meşteşugari căutau mijloace de a mecaniza multipli-
carea manuscriselor. O tăbliţă de lut, imprimată într-o mănă-
stire din Ratisbona – actualul oraş Regensburg din Bavaria –
păstrează urmele unor ştampile-litere. Mai târziu, unii gravori
de monede, armurierii şi giuvaergii-aurari îşi confecţionau
ştampile-litere metalice pentru a inscripţiona produsele con-
fecţionate în atelierele lor. Aceştia au fost printre primii făuri-
tori de litere mobile. În 1428, la Nürnberg sunt menţionaţi
„săpători de tipare” sau „întipăritori de litere”, iar în Italia, la

anul 1430, un contribuabil din Florenţa declara că posedă
„tipare din lemn pentru facerea cărţilor de joc şi a sfinţilor”. La
Lyon, în anul 1444 sunt menţionaţi mai mulţi „gravori de
tipare pentru cărţile de joc”. De asemenea, la Viena, în 1452
un regulament de breaslă acorda pictorilor dreptul „să graveze
modele pentru imprimat stindardele şi steagurile”.

Petre CICHIRDAN: – Odată găsită calea, în tehnologie,
„poticneala” în faţa faptelor este mai redusă... „Ei s-au lovit de
piatra de poticnire” (Romani 9, 32). Tipografii, începând să
lucreze, trebuiau să îşi perfecţioneze maşina de lucru, ştiindu-
se că omului îi este specifică inovaţia, şi ţine cu dinţii de ea din
cele mai vechi timpuri, ducând o politică, datorită concurenţei,
de protejare a tehnologiei proprii...

Arhim. Veniamin MICLE: – Istoria de specialitate atribuie
perfecţionarea tiparului mai  multor pretendenţi, deşi părintele
acestei sublime arte este recunoscut Johannes Gutenberg din
Mainz. Menţionăm că olandezii consideră inventator pe
Coster din Haarlem, căruia „o calfă originară din Maienţa i-a
furat invenţia”. Istoricul olandez Hadrian Junius relatează, în
lucrarea sa Batavia (1588), că Laurenz Janszoon, supranumit
Coster din Haarlem, ar fi inventat imprimeria cu litere mobile
în anul 1440, dar un ucenic, pe nume Johannes, ar fi dispărut
cu utilajele şi întreg materialul, stabilindu-se la Maienţa, în
1441. Cercetătorii au stabilit  existenţa unui Laurenz Janszoon
la Haarlem (1405–1484); paracliser de profesie, ar fi descope-
rit literele mobile, tăind cuburi de lemn cu litere în relief pen-
tru nepoţii săi pe care voia să-i înveţe abecedarul. Atunci i-a
venit ideea tipăririi cu litere mobile, aplicând-o practic în
1440, deci cu aproximativ cinci ani înaintea lui Gutenberg. De
asemenea, oraşul Feltre, din ducatul Veneţiei, cinsteşte ca
inventator al tiparului pe cetăţeanul său Pamfilio Castaldi, iar
tipograful Johannes Schott din Strasbourg îl revendică pentru
bunicul său, Johannes Mentelin. 

Petre CICHIRDAN: – Totuşi, astăzi, cei mai mulţi,
exagerând rolul cărţii publicată prin Internet, ca şi rolul bi-
bliotecilor electronice (există o nebunie a stocării cărţilor prin
metoda electronică, cea mai periculoasă de una singură-eli-
minând dublura tipărită) declară sus şi tare că rolul cărţii
Gutenberg s-a încheiat. Ce viaţă lungă a avut acest nume! şi,
cum, dintr-o dată ea a încetat să mai existe, aici la noi, în şais-
prezece ani! Ce înşelătorie ordinară. Dacă omenirea renunţă
acum la arhiva scrisă, tipărită, ea poate să dispară artificial în
câteva zile; absenţa curentului electric, chiar şi pentru câteva
minute, şi prezenţa viruşilor informatici fiind cei mai mari
duşmani ai stabilităţii mondiale! care, acum, nu mai naşte con-
flicte, ci catastrofe! Haideţi, spuneţi-ne ce rol a jucat
Gutenberg în evoluţia tiparului...

Arhim. Veniamin MICLE: – Meritul perfecţionării
tipografiei moderne revine lui Johannes Gutenberg, despre
care însă istoriografia nu dispune de suficiente date. Din
sumara sa biografie, se crede că s-a născut între anii 1394–
1399, la Mainz sau Maienţa, pe malul fluviului Rin, în familia
nobilă Gensfleisch. În 1419, Gutenberg părăseşte oraşul natal
şi petrece o perioadă mai îndelungată în exil. Iniţial, practicant
al tehnicii tabelare de imprimare, în anul 1434 este menţionat
la Strasbourg, unde în 1438, împreună cu alţi trei meşteri –
Andreas Dritzehn, Hans Riffe şi Andreas Heilmann – experi-
menta tipografia cu litere mobile. Alcătuind o societate, con-
tribuie fiecare financiar şi se obligă să păstreze  cu sfinţenie
„secretul fabricaţiei” produselor cu care se ocupau. Din docu-
mente, rezultă că „fabricau” nişte Spiegel sau oglinzi, adică o
culegere de precepte cu caracter moral-religios, intitulată
Oglinda, gen de carte foarte răspândit în perioada medievală,
ce urma a fi vândă cu ocazia pelerinajului la Aachen, prevăzut
pentru anul 1439. Amânându-se pelerinajul pentru anul 1340,
a încetat fabricarea oglinzilor, iar Dritzehn intentă proces lui
Gutenberg, pretinzând înapoierea sumei investite, dar
nereuşind să o restituie, este declarat falimentar.  

Menţionat ultima oară la Strasbourg în anul 1444,
Gutenberg se reîntoarce la Maienţa unde, în 1448, împrumută
150 florini, probabil pentru perfecţionarea descoperii sale;
folosind toate cuceririle imprimării tabelare, adaptează la
nevoile tipografiei mijloacele tehnice ale vremii şi reuşeşte să-
şi îmbogăţească necontenit procedeul. Aici, în oraşul natal,
tipăreşte în 1445, pe o simplă coală de hârtie, prima sa lucrare
cunoscută: un fragment din Judecata de Apoi; textul provine
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din Cartea sibilelor, scrisă în jurul anului 1360. Faptul că
literele fragmentului au o grosime neuniformă şi nu sunt bine
aliniate, că impresiunea este neclară, precum şi alte imper-
fecţiuni i-a determinat pe bibliologi să conchidă că fragmentul
face parte din prima tipăritură a lui Gutenberg păstrată până la
noi. Perioada tipăriturilor primitive, cu caractere nefinisate, se
încheie cu două Scrisori-indulgenţe, prin anii 1454–1455, con-
stituind primele tipărituri cu dată sigură, iar în cea din 1455
întâlnim caractere pe care le va utiliza şi la imprimarea renu-
mitei sale opere, Biblia cu 42 de rânduri, tipărită între 1452–
1456 şi  cunoscută sub numele de Biblia Mazarină, întrucât se

păstrează în Biblioteca Mazarine din Paris. În 1457 apare
Psaltirea latinească, imprimată în Maienţa de către Johannes
Fust, asociatul lui Gutenberg, şi Peter Schöffer; este prima
carte a cărei dată de tipărire se cunoaşte precis.

La început, Johannes Gutenberg colaborează cu bijutierul-
bancher Johannes Fust, care a suportat cheltuielile de tipărire,
şi cu Peter Schöffer, fost copist şi caligraf, pe care l-a luat
ucenic. În urma unui proces cu Fust, când pierde şi utilajele
atelierului, prin anii 1458, îşi începe activitatea pe cont pro-
priu. Oraşul Maienţa devine teatrul unor violente certuri pen-
tru Episcopia locală, între Diether von Isenburg şi Adolf II von

Nassau, fiind ocupat de ultimul, în 1462, când izgoneşte o
mare parte din vechile familii. În anul 1465, Gutenberg este
înnobilat de noul stăpân al oraşului, care îi anulează datoriile
şi-l rânduieşte în suita sa. Potrivit unor cercetători, tipograful
şi-ar fi desfăşurat o nouă activitate la Eltville, reşedinţa epis-
copului de Maienţa, până la moartea sa, survenită în februarie
1468.    

Cele mai vechi cărţi tipărite de Johannes Gutenberg au
litere mai rudimentare, încă nefinisate suficient şi trasate neu-
niform, fiind aşezate în rânduri uşor ondulate, iar unele aple-
cate spre dreapta sau spre stânga, cu contururile neregulate.

CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA- ASISTENŢĂ 
MEDICO BALNEARĂ ÎN PERIOADA 1919-1939

Între anii 1919-1939 staţiunea balneară Călimăneşti-
Căciulata, împreună cu Băile Govora, alcătuiau

Societatea Govora-Călimăneşti. Această societate a fost înfi-
inţată în 1910 şi a funcţionat până în 1948. În acel an, 1948, s-
a făcut naţionalizarea, Societatea Govora-Călimăneşti a fost
desfinţată, iar cele două staţiuni au intrat în propiretatea statu-
lui.

Staţiunea Balneară Călimăneşti-Căciulata a funcţionat
numai vara de la 1 iunie până la 15 septembrie. 

Boierii veneau la staţiunea noastră pentru odihnă, trata-
ment balnear şi o cură cu apă de Căciulata. Erau cazaţi în
Marele Hotel al Statului din Călimăneşti, hotelurile Jantea 1
(Vila Oltul după 1948), Jantea 2 (Vila Zorilor, după 1948) şi
în Vilele Călimăneşti, Căciulata. Pe vremea aceea a existat o
singură bază de tratament balnear, la Călimăneşti, formată
dintr-un stabiliment de băi minerale situate în spatele Marelui
Hotel al Statului, şi o secţie de electro terapie, care se afla la
parterul hotelului, spre sud. Pentru cură internă (de băut) se
foloseau izvoarele 6, 7 şi 8  din Călimăneşti şi izvorul
Căciulata, iar pentru băi minerale Izvorul 13 sau Puţul Ostrov,
care se găsea pe malul drept al Oltului, lângă capul podului
care lega Călimăneştiul de Ostrov.

Asistenţa medico balneară era asigurată de medici de
diferite specilaităţi, dar, care, înainte de a lucra în staţiune,
urmaseră cursuri de balneologie la Facultatea de Medicină din
Cluj, cu prof. univ. Marius Sturza şi la Facultatea de Medicină
din Bucureşti cu profesorii: Anibal Teo Hari şi Gheorghe
Băltăceanu. Consiliul de administraţie al  Societăţii angaja în
fiecare an medici, de obicei cam aceiaşi.

În cele ce urmează prezentăm câteva personalităţi care au
lucrat vara în staţiunea noastră:  Dr. Constantin Frumuşianu a
lucrat începând cu vara anului 1903 şi până la sfârşitul vieţii
sale, 1928. După înfiinţarea Societăţii „Govora -Călimăneşti”,
în 1910, Consiliul de administraţie al Societăţii l-a numit
directorul staţiunii. Dr. C. Frumuşianu a făcut şi multe
cercetări ştiinţifice privind şi acţiunea terapeutică a izvoarelor
minerale şi, în special, Izvorul Căciulata. Domnia sa a arătat că

apa de Căciulata are acţiuni terapeutice şi în bolile rinichilor şi
în special în litiaza de acid uric. Pentru prodigioasa sa activi-
tate Societatea Govora Călimăneşti i-a ridicat o statuie (bust)
pe care a aşezat-o lângă Izvorul Căciulata. În primăvara anului
1971 a fost mutată în parcul din Călimăneşti, iar în noapte de
2 spre 3 martie 2011 a fost furată şi ... furată a rămas.

Dr. Grigore Nicolau a fost medic consultant şi director al
staţiunii. A scris mai multe lucrări, printre care „Acţiunea apei
Căciulata în diateză artritică” (1932) şi „Consideraţiuni asupra
staţiunilor noastre balneare şi climatice” (1924).

Domnişoara dr. Polixenia Epureanu, originară din
Călimăneşti a fost fiica învăţătorului Nicolae Epureanu, unul
dintre fondatorii Şcolii Primare din localitate. Domnia sa şi-a
început cariera de medic cu balneologia şi a scris o valoroasă
lucrare despre acţiunea antianafilactică a apei de Căciulata în
bolile alergice.

Doctor Ion Coca a acordat asistenţă medicală şi a fost şi
directorul staţiunii. La Călimăneşti şi-a construit o vilă, Vila
Coca, care după 1948, a devenit Vila Bujorul. Ascris şi
lucrarea „Apa de Căciulata în lititază renală urică”, 1911. 

Medicii Licurg Belciugăţeanu şi D. Zamfir au scris
lucrarea instructivă intitulată „Îndrumări medicale care fac
cură în Staţiunea Călimăneşti Căciulata”. 

Col. dr. Ion Anghel şi-a construit la Căciulata o vilă, Vila
Anghel, care după 1948 a devenit Vila „Mioriţa”. Acesta venea
vara şi locuia în vila sa unde avea şi cabinetul medical şi acor-
da consultaţii. A scris mai multe lucrări, printre care şi
„Artritismul tratat prin apă de Căciulata” (1920).

Tot la Călimăneşti a lucrat şi doctor S. Stroe - Petronius,
care a elaborat lucrarea „Constribuţiuni la acţiunea apei de
Căciulata asupra diabetului şi în special asupra glucozuriei”
1935.

Vara venea la Călimăneşti şi dr. Holbanski Ştepleanu.
Acesta a construit la Călimăneşti, pe malul drept al oltului,
două vilei: una din lemn, numită „Vila Culbecu”, iar la trei
patru sute de metri de aceasta o altă vilă construită din zid de
piatră şi cărămidă. Aceasta din urmaă a devenit după 1948 Vila
Scriitorilor. Între aceste două vile a fost amenajat un frumos
parc cu flori, de către tatăl meu, Gheorghe Mămularu împre-
ună cu Stelian Dugu, amândoi grădinari la sera de flori din

Ostrov. Dr. Ştepleanu nu locuia vara în Vila Culbecu, unde îşi
avea şi cabinetul medical. În 1948 cele două vile au fost
naţionalizate. Prin anii 60 ai secolului XX venea vara şi locuia
în Vila Culbecu, Gheorghe Cristescu, primul secretar general
al PCR, fondat la 8 mai 1921. Dr. Gh. Mămularu l-a cunoscut
personal pe Gh. Cristescu, care purta la gât, în loc de cravată,
o lavarieră roşie şi îi plăcea să povestească din activitatea sa.
Ne-a povestit şi despre întâlnirea pe care a vut-o în 1920, la
Moscova, cu V. I. Lenin. După 1970 Vila Culbecu a devenit
Bufetul Pescăruş, iar după 2010 în locul Vilei Culbecu a fost
construit Ştrandul Termal din Călimăneşti.

Dar în staţiunea noastră, în acei ani, au venit şi cadre uni-
versitare. Amintim aici doar două eminente personalităţi: dr.
Emil Ţeposu, profesor la catedra de urologie a Facultăţii de
Medicină din Cluj, care venea vara şi acorda consultaţi de bal-
neologie şi urologie. A făcut cercetări ştiinţifice privind acţi-
unea terapeutică a apelor mineralelor şi îndeosebi a Izvorului
Căciulata. A scris şi o importantă lucrare „Apa de Căciulata şi
efectele sale terapeutice”, 1933. 

Doctor dr. Vintilă Ciocâlteu, prof. la catedra de Biochimie
a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, venea vara la
Călimăneşti şi acorda asistenţă medicală. Domnia sa a înfi-
inţat, la Călimăneşti, şi un laborator de analize medicale.
Acesta se afa la parterul clădirii unde este astăzi Biblioteca
Orăşenească „A.E. Baconsky”, lângă Sala Cinematografului.
În acest laborator a lucrat ca laborant şi-o rudă de a noastră,
Nicolae Priboianu, soţul mătuşii noastre, Maria Priboianu,
născută Stârcu. 

În Căciulata, în aceşti ani, a funcţionat şi un sanatoriu me-
dical militar la care veneau vara ofiţeri din Armata Română
pentru tratament balnear şi cură cu apă de Căciulata. 

În umră cu 60-70 de ani, bătrânii din Călimăneşti spuneau
despre medicii care au lucrat în perioada interbelică în staţi-
unea noastră că au acordat consultaţii gratuite oamenilor săraci
din Călimăneşti şi localităţile învechinate, un gest frumos şi
umanitar.

În 1939 a început cel de-al Doilea Război Mondial care a
determinat întreruperea activităţii balneare în staţiunea noas-
tră.

Dr. Gheorghe MĂMULARU
Dr. George MĂMULARU

ADINA DUMITRESCU

coboară ceruri
reţea din păsări
de pradă aripă-n
aripă clonţ în clonţ
gheare fier lângă
fier strânse prăzi
dinaintea praznicelor
inimilor golite
fraţilor
cresc ape

volburi copaci
doborâţi stăvilare
lipitori malurilor
sug rădăcini uscate
ude
arse colilii cenuşă
ridică tornadă
horn necurăţat gură
de furnal convexitate
negru de fum

scobeşte cuib gol
cântă tablă pe
tablă
nu încape nimic
în chip de om
cip adăugat
gramofonului
cântă strigă
agapo

neguri

ION MICUŢ
CATRENE

Pelerinaj
Artişti, miniştrii, demnitari,
Din vechiul ş-actual mandat,
Afacerişti şi militari,
Sub fusta ei s-au perindat.

Investiţie ratată
Iubitule, m-ai lămurit,
Că te-am primit la mine-n casă
Şi ce-am avut ţi-am pus pe masă
Ş-apoi ca porcul ai dormit!

Zvâcul
Nu cred că-i bine, în catrene,

S-o iei în pleaznă pe soţie,
Doar ţi-a spălat în căsnicie,
Vreo zece tone de izmene!

Duşmanii de ieri şi 
prietenii de azi
Când turcii ne călcau pe vremuri,
Cereau doar miere, grâne şi viţei;
Dar azi de vestici te cutremuri,
Că vor păduri şi aur plus ţiţei.

Noii aliaţi
Codrii vechi cu frunţi de rouă,
La străini îi oferim,

Că şi ei ne lasă nouă
Munţii, să-i împădurim.

Liga scriitorilor din puşcării
La DNA, anchetatorii,
Aduc foloase mari culturii,
Că arestează senatorii,
Să îi redea literaturii

Supercrivăţul siberian
În parlament glumeau vreo doi
Că vine Putin pe la noi,
Dar prea îngrozitor e bancul,
Că vine-n vizită cu tancul.
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INVENTICA

Recunoaşterea valorii şi competitivităţii INCDIE ICPE-
CA în cercetarea naţionala şi internaţională a reieşit, şi

de aceasta data, prin obţinerea a doua medalii în cadrul celei
de a XIV-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale Specializate
„INFOINVENT 2015”, desfaşurată la Chişinau, în perioada

25-28 noiembrie 2015.
În acest sens, brevetul „Hartie securizată cu detectare şi

validare electronică” a obţinut medalie de aur, iar brevetul
„Conductor electric aerian cu autoprotecţie la depunerile de
chiciura/gheaţă” a obţinut medalie de argint.

Totodata, în cadrul celei de a LXIV-a ediţii a Concursului
Internaţional EUREKA, desfăşurat la Bruxelles, în perioa-
da19-21 noiembrie 2015, brevetul „Procedeu de obţinere a
unui compozit carbon-carbon” a obţinut medalie de aur.

Iată de ce, ICPE-CA, prin cercetările demarate, este
pregătit să raspundă provocărilor impuse de noile cerinţe eco-
nomice şi sociale, astfel încât, prin activitatea sa, să con-
solideze dezvoltarea durabilă a întregii societăţi.

Biroul de Presa ICPE-CA

COMUNICAT DE PRESA
17 decembrie 2015

MINTEA ROMÂNULUI… AIA DE PE URMĂ!

Da, ar fi bine ca fiecare dintre noi, mic sau mare, să se
străduiască din toate puterile lui să dobândească

„mintea românului aia de pe urmă”. Cum ar putea fi ea
recunoscută? După modul cum funcţionează! Dar… cum
funcţionează? Ei bine, de cele mai multe ori funcţionează
impecabil până în cele mai mici amănunte, dar dă soluţii
inteligente pentru orice problemă sau impediment care ne-a
luat prin surprindere, întotdeauna prea târziu, după ce „ceasul
rău” a trecut, după ce problema sau evenimentul nefast s-a pro-
dus, după ce s-a clădit strâmb sau s-a ales un drum greşit.

Să credem că nu sunt români care pot gândi realist intuind
moduri inteligente de conduită în cele mai diverse sectoare ale
activităţii umane? Nicidecum! Aruncând o privire retrospec-
tivă printre filele zbuciumatei noastre istorii, vom vedea că au
fost şi încă sunt români cu capacităţi extraordinare, cu o vi-
ziune atât de strălucitoare care, în multe domenii, au putut
anticipa şi descoperi o mulţime de fenomene, au dat soluţii
ingenioase multor probleme şi au tras la timp semnale de alar-
mă pentru evitarea multor neplăceri. Problema problemelor a
fost aceea că la noi „nu prea au avut loc” să-şi manifeste
capacităţile şi să-şi exercite talentul. Nu li s-a acordat atât de
necesarul credit! Nu m-aş fi decis să iau în discuţie această
temă dacă nu aş fi auzit de mai multe ori la radio o reclamă-
avertisment, un sfat adresat şcolarilor şi profesorilor care îi
avertiza cum să procedeze în caz de cutremur: „În caz de
cutremur, elevii să se protejeze sub pupitre sau sub punctele de
rezistenţă ale clădirilor!”… Cu gândul la „mintea românului

aia de pe urmă”, m-am întrebat şi eu: oare, în momentele ace-
lea de spaimă şi panică, mai ştiu să găsească elevii şi profe-
sorii, în doar câteva secunde, acele puncte de rezistenţă ale
clădirii, dacă nu au fost marcate dinainte? Şi apoi, profesorii,
nefiind „de profesie” constructori sau proiectanţi, ştiu să
aleagă acel loc destinat ca „punct de rezistenţă” al clădirii? La
fel de puţin gândită este şi acţiunea aceea prin care este afişat
în incinte câte un carton pe care scrie „Plan de evacuare în caz
de incendiu”. Se crede că este o măsură care va ajuta cu ceva!
Câţi inşi dintre cei care chiar cunosc incinta respectivă îşi mai
amintesc, în acele momente de spaimă, de acel carton? Iată,
deci, încă o treabă de mântuială. Cu siguranţă mă veţi lua drept
un cârcotaş. Un om dispus doar să arate cu degetul şi să spună:
„Nu e bine!” Iată, aşadar, că vin cu nişte soluţii care ar fi sigur
mult mai eficiente decât practicile actuale. Dacă eu aş fi îndri-
tuit cu rezolvarea acestor probleme, aş lua următoarele măsuri:

- aş da ordin să se arunce la gunoi toate acele cartoane pe
scrie: „Plan de evacuare în caz de incendiu!”;

- aş impune o lege (un mic cod de norme) care s-ar putea
numi: „Legea siguranţei împotriva dezastrelor naturale”. Ar fi
o lege asemănătoare întrucâtva cu legea circulaţiei pe dru-
murile publice, şi aş lua măsuri ca să fie cunoscută şi respec-
tată de către toţi cetăţenii;

- aş numi câte o comisie de specialişti (pe domenii) care să
inspecteze orice clădire sau loc public cu risc de dezastre na-
turale, cum ar fi: incendii, cutremure sau inundaţii, care să
studieze fiecare punct cu asemenea riscuri şi să dispună mar-
carea căilor de evacuare din locurile periculoase către locurile
sigure, către punctele de rezistenţă ale clădirilor – în caz de

cutremur, către uşi sau ferestre – în caz de incendiu şi în locuri
cu o cotă mai ridicată – în locuri predispuse unor revărsări
rapide ale apei;

- marcarea în caz de cutremur va trebui să se facă printr-un
şir de săgeţi albastre (luminoase cu sursă independentă), care
să rămână aprinse şi în cazul întreruperii curentului electric.
Şirul (sau şirurile) de săgeţi vor conduce spre punctele de
rezistenţă ale clădirilor indicate şi marcate de către specialişti
cu o „bulină” albastră.

În caz de incendiu, un alt şir de săgeţi roşii (în paralel), care
vor indica cele mai apropiate şi sigure ieşiri, precum şi
depozitele cu stingătoare şi alte scule utile.

În cazul prevenirii unor inundaţii rapide cum ar fi în aval
de baraje, la intersecţii de canale sau în alte locuri expuse, aş
lua măsura instalării unor instalaţii de alarmă (sonoră şi lumi-
noasă), precum şi marcarea (pe clădiri, pe pomi, pe stâlpi) cu
panouri albe cu săgeţi verzi care ar indica drumul cel mai scurt
către un loc mai înalt pentru salvare.

După o instruire adecvată a populaţiei, în acest mod, cred
eu, s-ar putea spera într-o eficienţă mai mare care ar putea
evita panica şi nesiguranţa. Credeţi că am gândit anticipat cu
„mintea românului aia de pe urmă"? Eu cred că da! Şi totuşi
am omis ceva: aş interveni în domeniul construcţiilor (mai cu
seamă cele înalte, cu risc mare de prăbuşire) să nu se mai
aprobe construirea decât dacă au un plan (pe fiecare etaj) câte
1-2-3 puncte de foarte mare rezistenţă, cu armătură de câteva
ori mai puternică.

9 noiembrie 2015

Teofil PREDA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHĂEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHĂEŞTI - 21 IANUARIE 2016 - SIMPOZION

„DRAGOŞ PETROŞANU-101 ANI DE LA NAŞTERE”

Elev distins şi pasionat cercetător al trecutului Olteniei
sale, Dragoş Petroşanu nu şi-a risipit timpul. A folosit fiecare
moment spre a aduce un act nou, o interpretare serioasă.
Astfel, a dat la lumină: „Schitul Lipovul din judeţul Dolj”,
„Câteva schituri oltene necunoscute” şi „Data
Evangheliarului dăruit Mânăstirii Bistriţa de Marcea
Postelnicul”. Era un început deosebit de frumos, acuma pen-
tru totdeauna curmat.

În afară de ceea ce a putut da, strângea material pentru o
monografie documentată a Mânăstirii Bistriţa din Vâlcea şi
pentru lista de peceţi ale banilor Craiovei. Ar fi bine dacă
această muncă de ani de zile va fi revizuită şi dată la lumină.

(Aurelian Sacerdoţeanu „Hrisovul”, II, 1942)  

Cercetarea istorică. În acest important domeniu al ştiinţe-
lor socio-umane, Vâlcea a avut şi are frumoase tradiţii.
Primul istoric, în adevăratul sens al cuvântului – Dragoş

Petroşanu din Mihăeşti aparţine, biologic, perioadei moderne,
întrucât el a căzut la datorie în Al Doilea Război Mondial,
fiind redat circuitului ştiinţific de către scriitorul Felix SIMA.
Studiile şi cercetările sale dovedesc calităţi superioare de cer-
cetător, apreciate ca atare de istorici renumiţi ai timpului.                    

( “Enciclopedia Judeţului Vâlcea”, vol I, 
Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010, p.43)

DE PE CÂMPUL
DE LUPTĂ

ÎN PAGINILE UNEI CĂRŢI

Puţini mai sunt, din păcate, aceia care l-au mai prins în
viaţă pe preotul Petre Petroşanu din parohia Măgura,

comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea: cei născuţi prin anii 1920-30

au fost căsătoriţi de el, iar cei născuţi prin anii 1940-50 au fost
botezaţi de el.

Şi mai puţini sunt cei care l-au cunoscut pe Dragoş
Petroşanu, fiul lui, născut la 21 ianuarie 1915 la Măgura-
Mihăeşti, absolvent al Facultăţii de Istorie, profesor secundar
la Şcoala Buftea-Bucureşti, concentrat în cel de Al Doilea
Război Mondial, căzut la Odesa, la 16 octombrie 1941, la
numai duăzeci şi şase de ani şi câteva luni, fără să-i cunoaştem
locul de îngropăciune, în cimitirul satului natal existând numai
crucea ridicată Spre pomenirea fiului nostru...

Grea trebuie să fi fost, pentru tată şi mamă, pierderea fiului
lor care începuse, de tânăr, un studiu temeinic al istoriei, publi-
când în reviste de prestigiu, alături de: Constantin C. Giurăscu,
P.P. Panaitescu, Ioana Rosetti, Aurelian Sacer-doţeanu, Ştefan
Meteş, C.S. Nicolăescu-Plopşor, Dumitru Tudor, Dumitru
Berciu...

Grea trebuie să fi fost durerea părinţilor şi în anii ’50 când,
de teama bolşevismului, din casa parohială vor fi trebuit să



dispară, în focul sobei, manuscrisele şi revistele de istorie în
care au fost publicate studiile sale. Părinţi arzând articolele
fiului!

Personal, nu am avut linişte până nu le-am cules din presa
vremii (pe cele de care am avut cunoştinţă, prin trimiteri) şi am
reuşit, cu toţi cei de faţă, să le vedem în lumina tiparului, între
coperţile unei cărţi, de data aceasta. Am reprodus originalele,
publicate între anii 1937-1942, din revistele menţionate la
sfârşitul fiecărui studiu, îndreptând tacit puţinele greşeli de

tipar şi de ortografie ale vechilor tipografi. Munca mea, efec-
tivă, a fost de scotocitor în presa veche. Astfel s-au închegat
mai multe planuri. Dumnezeu şi fiinţa Sa, Omul, să le redea la
lumină şi să ne odihnească după toate trudele.

Ne vom întâlni cu Dragoş Petroşanu nu numai la crucea de
pomenire din cimitirul satului natal şi nu numai cu numele său
înscris pe Monumentul Eroilor de la Măgura, ci îi vom citi
strădaniile şi în rândurile unei cărţi, unde l-am strâns de pe
câmpul de luptă, luând aminte la cât sunt de trecătoare toate...

Nu ştim cum ar fi vrut Dragoş P. Petroşanu să se numească
prima sa carte, care este aceasta, însă noi i-am dat titlul cu gân-
dul la El şi la Ea. Am alcătuit totul în ideea că această carte se
adaugă unor rafturi de istorie şi ne vorbeşte în graiul propriu,
„graiul vechilor cazanii”.

Trebuie să fi fost fascinant acest tânăr cercetător care, în
vacanţe, în loc să stea în cuibul cald al părinţilor săi de la
Măgura, pleca la mânăstiri să transcrie acte vechi din condici
sau rămânea la Bucureşti, la arhive, în lumina manuscriselor.
A trăit o viaţă scurtă, dar încărcată cu “zile de aur a scripturi-
lor române”. Strânse laolaltă, articolele denotă un spirit stu-
dios ce s-ar di dezvoltat permanent.

Dacă nu ar fi dispărut prematur, ne place să credem că
ar fi devenit un mare istoric contemporan.

În zilele când se lucra această carte, l-am aflat pe Dragoş
P. Petroşanu în „Dicţionar al sfinţilor”, David Hugh Farmon,
Bucureşti, Editura „Univers enciclopedic”, 1999, p. 244, tra-
ducere din ediţia engleză „Oxford University Press”, 1978, la
Bibliografia Sfântului Grigorie Decapolitul.

Ce mică este lumea!
Felix SIMA
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ADRIAN BĂNĂŢEANU - UN SCRIITOR ÎN PLINĂ AFIRMARE
Cu ceva timp în urmă, reputatul scriitor şi jurnalist Ioan

Barbu îmi vorbea cu entuziasm, în termeni elogioşi,
despre un tânăr scriitor vâlcean, foarte talentat, care îşi va
lansa o carte scrisă în limba engleză, apărută sub sigla cunos-
cutei edituri „Antim Ivireanul”. A fost plăcut impresionat când
i-am spus că Adrian Bănăţeanu, cel pe care l-a remarcat, a
absolvit cursurile la Şcoala Gimnazială Nr.10 Râmnicu
Vâlcea, o unitate etalon a învăţământului preuniversitar, iar eu
i-am fost profesor de geografie. Adrian s-a născut pe 18 iunie
1989, în anul Revoluţiei Române, într-o familie distinsă, de
intelectuali, din municipiul Râmnicu Vâlcea. În cursul primar
şi gimnazial a avut şansa să fie îndrumat de profe-
sori cu vocaţie, dăruiţi meseriei, proces continuat
la Colegiul Naţional de Informatică „Matei
Basarab” Râmnicu Vâlcea, o instituţie care se
bucură de un prestigiu binemeritat. În 2011 a
absolvit Facultatea de Istorie, fiind un student emi-
nent, iar în 2013 a obţinut masteratul în
Antropologie, în cadrul Facultăşii de Istorie şi
Psihologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, cea mai mare instituţie de învăţământ
superior din România.

Adrian este o mândrie a şcolii vâlcene şi a învăţământului
universitar clujean. Îmi amintesc că era un elev excepţional,
înzestrat intelectual, cu o gândire sclipitoare, pasionat de lec-
tură, avid să acumuleze informaţii cât mai diverse, cât mai
bogate. Mai ales la Istorie avea cunoştinţe enciclopedice, cu
mult peste nivelul gimnaziului, afirmându-se la olimpiadele
şcolare. S-a numărat printre elevii care prin strădaniile şi
rezultatele lor au contribuit la creşterea renumelui şcolii. Un
rol semnificativ în formarea sa l-a avut familia, care i-a oferit
un mediu educaţional optim, fiind implicată activ în prob-
lemele majore ale şcolii. Bunicul său dinspre tată, Ion
Bănăţeanu, era cunoscut ca un specialist de marcă în domeniul
chimiei, un dascăl dedicat profesiei, iar cel dinspre mamă,

Dumitru Eftimie, profesor de istorie, i-a susţinut pasiunea pen-
tru cercetare şi documentare. De aceea am participat cu justi-
ficată emoţie, dar şi cu satisfcaţie, pe 9 decembrie 2015, la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, la un eveniment unic
până în prezent în spaţiul cultural al Vâlcii - lansarea romanu-
lui „The Hunter” (Vânătorul) , scris de Adrian Bănăţeanu, în
limba lui Shakespeare.

La întâlnirea cu tânărul scriitor a participat un auditoriu
numeros, select, format din iubitori ai cuvântului scris, oameni
de cultură, cadre didactice etc. Printre invitaţi s-a aflat şi
doamna Aurora Gherghina, subprefectul judeţului Vâlcea. În

debutul manifestării, scriitorul Ioan Barbu, mode-
ratorul acţiunii, l-a prezentat pe autor, care cunoaşte
la perfecţie limba engleză, adevăr confirmat şi de
celebrul profesor Radu Alexandrescu, a vorbit
despre cartea sa interesantă, care a fost lansată şi la
Târgul Anual de Carte Gaudeamus de la Bucureşti,
în faţa cititorilor, a unui număr important de scri-
itori, unde Adrian s-a comportat extraordinar. Cei
prezenţi în Sala Multimedia a cetăţii cărţii vâlcene
au purtat un dialog sincer cu protagonistul, un tânăr

cu personalitate, care gândeşte liber, fără prejudecăţi, şi
filosofează cu pricepere şi iscusinţă.

Despre conţinutul romanului a vorbit doamna Irina
Grigore, care a evidenţiat curajul remarcabil al autorului, care
a scris o carte în limba engleză, o limbă a sufletului, fiind o
premieră pentru Biblioteca Judeţeană. Lucrarea poate sta la
baza realizării unui film extraordinar. Romanul este foarte
dinamic, scris cinematic, iar mesajul este foarte puternic.
Vânătorul este de fapt o persoană de gen feminin, care se
bazează foarte mult pe instinct, alimentat de înţelepciunea
inimii. E supravieţuitoare într-o societate fantastică, în care nu
ai nimic garantat. Cartea este şi o poveste despre prietenie,
sentiment nobil care ne uneşte, acesta fiind de fapt mesajul
esenţial pe care îl transmite. Medicul Adrian Bănăţeanu, tatăl

autorului, a vorbit cu emoţie dar şi cu firească satisfacţie, con-
siderând cartea o provocare, o poveste din lumea noastră baza-
tă pe regulile şi principile care o guvernează. Ion Soare,
vicepreşedinte al Forumului Cultural a Râmnicului a afirmat
că avem de-a face cu un mic savant, poate chiar un geniu, care
abordează problemele în profunzime, deşi are o vârstă crudă,
şi îi prevede un viitor strălucit. La rândul său Marian Pătraşcu
a reliefat că lucrarea are o tentă filosofico-psihologică.
Aprecieri şi încurajări au rostit şi doamna Aurora Gherghina,
omul de cultură Petre Cichirdan şi prof. Silviu Grecu.

I s-a sugerat realizatorului ca romanul să fie tradus şi în
limba română, pentru a promova şi limba noastră, recoman-
dare care a fost însuşită, dar ar fi de dorit ca engleza, limbă de
circulaţie internaţională să fie învăţată de tot mai mulţi români.
Stăpân pe sine, tânărul scriitor s-a referit la modul în care a
realizat cartea, o poveste bazată pe regulile din lumea noastră
şi doreşte ca prin acest demers să determine lumea să gân-
dească, pentru că la fiecare din cele 14 capitole cititorul
rămâne cu o întrebare la care trebuie să reflecteze. Important
este ce se întâmplă cu personajele, care sunt percepţile lor.
Există graniţe care nu pot fi depăşite, avem limite, timpul
vieţii este scurt şi trebuie să-l facem frumos, curat.

Şi semnatarul acestor consideraţii îl felicită pe ambiţiosul
creator pentru realizările sale; trebuie să ne mândrim că un
tânăr vâlcean, de-al nostru, a atins asemenea culmi şi să îl
preţuim.

Manifestarea s-a încheiat cu o sesiune de autografe. Pe
exemplarul meu, Adrian a scris: „Pentru dragul meu profesor,
Gheorghe Pantelimon.”

Gândind în perspectivă am aşezat cartea în biblioteca per-
sonală, alături de cele ale marilor scriitori ai literaturii române
şi universale şi o voi păstra ca o frumoasă şi duioasă amintire
de la un fost discipol, ilustru.

Gh. PANTELIMON
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MIRCEA SUCHICI ŞI FLORIN BERCULESCU 
ÎN FESTIVAL MOZART LA RÂMNICU VÂLCEA

LUNI 23 NOIEMBRIE 2015, ORA 19.00
SALA LAHOVARI,  RM. VÂLCEA

Festival MOZART
Orchestra simfonică a filarmonicii

Dirijor: Mircea SUCHICI
Solist: Florin BERCULESCU – pian

În program:
Wolfgang Amadeus MOZART – Uvertura „Nunta lui Figaro”

Wolfgang Amadeus MOZART – Concertul nr. 27
pentru pian şi orchestră în Si Bemol MAJOR, K.V. 595

Wolfgang Amadeus MOZART – Simfonia nr. 33

Seară deosebit de agreabilă la Filarmonica din Râmnicu
Vâlcea, o seară Mozart, cu Mircea Suchici, dirijor, şi

Florin Berculescu la pian, în care s-au auzit acordurile muzicii
de mare clasă a Uverturii „Nunta lui Figaro” de W. A. Mozart,
orchestra simfonică a Filarmonicii-concertmaistru Meda
Stanciu, Concertul nr. 27 şi Simfonia nr. 33. Din start trebuie
să spunem că acest concert-seară muzicală-a fost aşteptată cu
mult interes dat fiind faptul de toţi cunoscut că Mircea Suchici
a fost component mulţi ani al orchestrei simfonice, foarte iubit
de colegi, a pus umărul la formarea acestei orchestre, iar
Florin Berculescu este ca o apariţie meteorică, din când în
când părăsind Târgu Jiu-ul şi venind la Râmnicu Vâlcea, aici,
producându-se ca pianist. Ca un mare pianist. Ca un mare
artist! Personal abia i-am aşteptat, « înar-
mându-mă » în sală şi cu maestrul Ştefan
Stăiculescu, fostul director al Comlexului
Cultural « Brâncuşi » din Tg Jiu, acum,
septagenar, punându-se la umbra odihni-
torului « steag fluturând » Nicolae
Bălcescu!...din prea multă dragoste pen-
tru muzeul şi comuna N. Bălcescu,
mutându-se aici!

Vrăjit l-am urmărit în partea a II-a a
concertului de Mozart pe acest Ulise,
atlet al pianului, cum interpretează sub
impulsul ultrasensibilităţii, aproape de
feminitate, dar cu un imens potenţial vulcanic, atât de vizibil,
de care doar „marile” articulaţii ale degetelor de pianişti mai
sunt capabile. Am părăsit imediat această imagine (în mine
creată după modelul de pe scenă, şi de poveste) şi am trecut la
o alta, pe care acelaşi Florin Bercuculescu mi-o crease; aveam
în faţă o figură sacră ce îmi părea a fi un sfânt, aşa ca în tabloul
lui Giotto, în care privirea lui Iisus îi spune lui Iuda ce
urmează să facă după sărutul ca schimb în vederea marii
vânzări!...aşa privea şi pianistul înspre dirijor, sigur, dar şi
temător de ce avea să se întâmple în faţa severilor melomani.
Mircea Suchici a lucrat cu orchestra numai cu privirea, aceeaşi
ca a lui Iisus, însă vădind suferinţă şi speranţă, reuşind să
stăpânească orchestra şi capacitând-o cu măiestrie şi asigurân-
du-l pe Florin Berculescu de cel mai bun acompaniament! Faţă
de cele două personaje biblice, privirile lor nu s-au întretăiat,

solistul, liniştit, îndreptându-se cu faţa către icoana lui Mozart
din partitură iar dirijorul, dându-şi silinţa extraordinar de bine,
dar, păstrându-se şi pentru simfonie. Iată, am avut fulgeră-
toarea impresie că suntem în faţa unor sfinţi; iubitori şi trăind
prin muzică; iar atletica înfăţişare a solistului ni s-a părut a fi
luat alura unuia dintre cei mai puternici şi importanţi oameni
ai lumii! strămoşul nostru comun, Iacov, numit Israel, cel care
a avut puterea să se lupte cu  Domnul! Eu l-am văzut cândva
pe Ştefan Berculescu interpretând « Imperialul » lui Ludwig
van Beethoven, şi nu l-am uitat; l-am văzut, improvizând la Tg
Jiu, şi, din nou, nu l-am uitat! l-am urmărit acum în Mozart-ul
din această seară, şi, după bis, zău că mi l-am imaginat aşa
cum l-am descris mai înainte fiindcă, nu puţini spun că Mozart
a ajuns la Dumnezeu!...şi cât de mult aş fi vrut să-l văd şi într-
un concert de Prokofiev, nr 2, de exemplu! 

Redăm mai jos CV-urile celor doi muzcieni pe care cu
amabilitate ni le-a oferit Filarmonica vâlceană.

Dirijorul  MIRCEA SUCHICI 

Mircea Suchici a început studiul violoncelului la Târgu Jiu,
cu doamna prof. Maria Racoţi. A absolvit Liceul de Muzică
“Dinu Lipatti” din Bucureşti la clasa prof. Ion Urcan şi cur-
surile Conservatorului “George Enescu” din Iaşi, la clasa prof.

Reinhold Scheeser. În perioada stu-
denţiei, a participat la Festivalul
Internaţional de la Bayreuth, urmând cur-
surile de orchestră ale maestrului Erich
Bergel; de asemenea, a absolvit cursurile
de stilistică dirijorală ale Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti, la
clasa prof. Cristian Brâncuşi.

În anul 1996, a obţinut Premiul I pen-
tru muzică uşoară (secţia instrumentală) –
Râmnicu Vâlcea şi Premiul al II-lea –
violoncel (muzică clasică), la Festivalul
Naţional de Interpretare.

Instrumentist de valoare, cu o bogată
experienţă profesională, Mircea Suchici

şi-a adus contribuţia, ca violoncelist, la înfiinţarea
Filarmonicilor „Marea Neagră“ din Constanţa (1979) şi „Ion
Dumitrescu“ din Râmnicu Vâlcea (1995), precum şi la înfi-
ințarea și afirmarea Orchestrei de cameră „Lyra Gorjului“, al
cărei dirijor  este şi în prezent. A susţinut recitaluri la Ploieşti,
Iaşi, Bucureşti (Sala “Dalles”, Muzeul Literaturii Române),
Râmnicu Vâlcea, Craiova, Târgu Jiu, fiind în paralel solicitat
să participe la numeroase turnee peste hotare ale filarmonicilor
din ţară (Bacău, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Ploieşti). În cadrul
Filarmonicii “Oltenia”, Mircea Suchici deţine statutul de solist
instrumentist – partida de violoncel.

Deopotrivă artist instrumentist, dirijor și compozitor,
Mircea Suchici reprezintă tipul artistului versatil, care, în
aproape 40 de ani de carieră în slujba muzicii explorează con-
stant și continuu subtilitățile artei sunetelor.

Pianistul FLORIN BERCULESCU

Născut la Târgu-Jiu, preocupările lui Florin Berculescu
privind studiul muzicii au apărut în urma contactului cu per-
sonalități precum Aurelian Octav Popa şi Mihai Ungureanu
(1986). În anul 1987 devine elevul profesoarelor Mariana Ilie
(pian) și Cornelia David (teoria muzicii) la Craiova, iar din
anul 1990 beneficiază de îndrumarea reputatului pedagog
Gabriel Amiras. Absolvă, în 1996, Academia de Muzică din
Bucuresti, sectia Compoziție, la clasele profesorilor Dan
Constantinescu, Dan Dediu, Anatol Vieru și Aurel Stroe, studi-
ind totodata şi pianul în cadrul secției de pian principal după
Gabriel Amiras cu Viniciu Moroianu. 

Beneficiaza tot acum, de îndrumarea dirijorului Valentin
Gruescu. În calitate de pianist a susținut peste 300 de concerte
și recitaluri, în majoritate la Târgu-Jiu dar și la Râmnicu
Valcea, Craiova, Bucureşti (pian, muzică de cameră, acompa-
niament), abordând un repertoriu vast.

A participat la cursuri de măiestrie ținute la București de
interpreti de marcă (Gerard Fremy, Martin Hughes, Hao
Huang, Serghei Kovalenko) și a fost invitat împreună cu for-
mația ,,Magnificat” la Festivalul Muzicii Contemporane
(București1995). A urmat cursuri de specializare în Franța, la
Marsilia, cu Georges Boeuf(compoziție) şi Anne Marie
Girardelli (pian).

A contribuit, împreună cu violoncelistul Mircea Suchici
(membru fondator și dirijor) la afirmarea Orchestrei de
Cameră ,,Lyra Gorjului” din Târgu-Jiu, dirijând  deseori chiar
şi componența ei simfonică, fiind invitat în calitate de pianist
să concerteze în compania acestei orchestre.  A desfăşurat  o
intensă activitate de profesor de pian și acompaniament la
Liceul de Artă ,,Marin Sorescu” din Craiova și la Liceul de
Artă ,,Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, unde este profesor
în prezent. 

Filarmonica ,,Oltenia” l-a promovat constant şi în calitate
de compozitor. Este membru al formatiei camerale ,,Omnia
Trio”- Craiova. A fost invitat la festivalul internațional de artă
modernă de la Carei, în calitate de pianist şi compozitor. A
sustinut recitaluri de muzică şi poezie în compania unor mari
actori români (Ilie Gheorghe, Ovidiu Iuliu Moldovan,Valeria
Seciu, Florin Piersic) şi a colaborat în cadrul unui amplu
recital cu naistul  Gheorghe Zamfir. 

În prezent are o fructuoasă colaborare cu Teatrul Dramatic
,,Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu, unde este invitat periodic să
susțină recitaluri de pian, cu aportul actorilor Marian
Negrescu, Cosmin Brehuță, Mădălina Ciobănuc). Susține o
intensă activitate  didactică şi pedagogică, fiind membru în
jurii ale olimpiadelor zonale şi ale unor concursuri naționale şi
internaționale de pian (,,Orpheus”,,,Craiova Piano”), președ-
inte al concursului ,,Corala Gorjeană”, invitat al simpozionu-
lui național ,,Petre Brâncuşi”; este invitat la numeroase emisi-
uni de radio şi televiziune locale si zonale (Craiova). 

Sărutul lui Iuda, Giotto
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Citim... „Până la capăt”, rememorăm, întrebăm şi cităm...

De vorbă cu duhul lui Adrian Păunescu
simți nevoia să faci un dialog sime-

tric. Să nu ai posibilitatea - mai târziu, mai
dumerit! - să retractezi gândul viu expus într-
o minunare spontană, să faci uitată o  între-
bare pusă, ori, cel mai adesea, să negi  apro-
barea dată, la prima strigare. Formei scrise,
expuse prin 2002, la Editura Păunescu,
Fundația Iubirea,  îi alăturăm, condensat,
gândul nostru scris, ca un ecou la un gând,
uneori acatist al patriotismului ardent al poe-
tului, cu multe alte ... iubiri.

Adrian Păunescu (A.P): Sunt egoist, nu pot
trăi fără patrie!

Eu, cititorul..., Mihai Sporiş (M.S):Dă-mi
voie să rezum într-un catren mărturisirea ta!

Patrie, proprietate, intimitate cu păcate
Fără tine, din mine, nu se mai poate
Egoist te desfid, te cânt, te bolesc
Românie nenorocită, nefericită, genială,

Te iubesc!

A.P: Ce ne facem că avem „Televiziuni de
scandal” care multiplică aberant catastrofele
şi aprind incendiul social?

M.S: Iartă-mi forma  rebusistă, dar nu-mi
pot spune în doar patru versuri acordul la cele
spuse de tine!

S-can(d)ale în tot locul
S-gând(f)ără şi ne pun focul
Din ţâţâni ne scot cu totul
Tele (...fără)-viziuni, stăpâni pe votul 

A.P:  Ce crezi despre blestemul împingerii
de la spate cu bobârnace drept ... impulsuri?
Dar despre zborul  anemic?

M.S: Să facem haz de necaz!

Un şut în spate, împuns
Brânci de e!  E un impuls!
Cât de zbor?, nu poţi să crezi!
Când zbori... de nu te vezi!

Fâlfâie
Pâlpâie
Înnoptarea   
iarna... ninsoarea!

A.P: Ştii că pe la Craiova, mă întorc  toam-
na, să-mi revăd copilăria?

M.S: Ai uitat că mi-ai spus-o într-un întâi
septembrie şi apoi ai şi povestit-o într-o carte?
Se făcea că prin tine vorbea tatăl tău şi tu te
zbenguiai prin oraşul cu amintiri!

Tata, în fiu-i tătic prin piaţa Craiovei
Cată-în  toamnă pasul la şcoală
Revine în chip de copil, om al slovei
Freamăt de clopot, dă-n clocot, răscoală!

A.P: După timpul cu întoarcere ce părere
ai despre acel „Timp fără roată”?

M.S:  Te referi, observ bine, la transgre-
sarea dinspre lucrul la vedere, cu mişcarea de
rostogolire, la lumea care se mişcă subtil ca
vântul şi ca gândul, barbar spus... societatea
cunoaşterii. Dar atenţie, rotaţia în univers este

legea cu toate cele rotunde-roşi şi... învârteli!
Eu ţi-o confirm aşa:

S-a subtilizat şi roata în timpul bolund
În lumea întins virtuală, şi ea pe boală,
În zeroul-nimic, unul semeţ şi rotund ,
Acolo-n rotaţii, rataţii fac marea-

mpărţeală. 

Cum? Dând din coate/Când se poate/Oase
roade/În vremi năroade!

A.P: De aici „senzaţia de prea plin”, acel
prea plin negativ?

M.S: Ceva care... umple paharul! Dacă
lumea aproapelui este globul, să vedem
paharul cât planeta!

Ne-a inundat preaplinul lumii
Noul potop grohăie porceşte
Sof(t)isticată, dulce tortură ni-i mărul
Credinţa-jandarm, maculat,  porunceşte!

Apoi, cel ce nu gândeşte singur
Că-i supus, ori prost grămadă
Execută, nici nu-ntreabă
Unde-i centrul de comandă!

A.P: Aici vorbeşti de supravieţuire?

M.S: Nu! Doar de trăirea vremii într-o
continuă nevoie de adaptare a oamenilor!, dar
şi a patriilor lor la ei acasă. Din punctul tău de
vedere aş zice:

Peste cei duşi.
Corbii slujesc în sobor
Mântuirea, celor plânşi
ți îi ciugulesc cu spor!

Apoi, în Europa kitsch, Domestic= casa
din Est se transformă prin integrare în
ha(O)us, care pentru patria noastră rimează
cu ţuhausul, ca un beci domnesc, pentru bal-
canismul în stare pură!

A.P: Asta înseamnă că spre unitate se
tinde, fără atingere, ca spre asimptotă, sau
spre perfecţiunea lui Dumnezeu? Sau că,
înainte de a atinge  o stare, se dă porunca de:
la loc comanda!

M.S: La fiecare stăpân nou, depunem
jurământul de credinţă şi ne smerim:

Machiate inchiziţii s-au impregnat pe glob
În nebuloasa vrere... cădem, cădem mereu
Un nou imperiu vine în pasu-ne prea rob
Spre ascultări, fireşte, ale altui... 

dumnezeu. 

A.P: Ce facem  cu a noastră, părăginită
ţară?

M.S: O spui tu şi eu adaug, aprobându-te:

Furată este această ţară
Păianjenii fac pânze pe judeţe
Baronii, feudali odinioară,
Nu-şi mai văd capul de... ospeţe!

Şi mai adaug acest defect major: Vai de
tine, România, când orgoliu-i mai mare ca
mândria!

A.P: Ce poate însemna un sinucigaş? Vai,
eu am auzit ţipătul unuia!

M.S. Ai auzit? Nu ai văzut cumva vreo
urmă în spatele... ţipătului? Nu ţi se pare ciu-
dat că unii sunt sinuciţi de istorie, să se poată
ascunde crima şi făptuitorul?

Cine-i laşul?
În oraşul
Cu taverne şi autoritate,
Sinucigaşul?
Ori robotul să-l constate?
Pe vinovatul de... moarte!

A.P: Ai ascultat jeluirea, plânsul naiului
lui Zamfir?

M.S: Ai dreptate! Pare sacru naiul care ne
poate mântui prin artă...

Z-am- fir!
De la „A” la „Z” am fire!
Suflet între semne aceste
Armonii  întru zidire
Divine, celeste.

A.P: Ce poţi spune despre „Inevitabilul
steag dac”?

M.S: Ca şi tine, chiar cu versul tău... cad la
învoială

De grija ţării mele în ruine
Cu urlet dac, ritmările latine
Mă scol din morţi, dreptate să mai fac
Se-aude plâns de lup în steagul dac.

A.P: îmi vorbeai de România: Grădina
Maicii Domnului, cum vezi mult pătimita
Bucovina?

M.S: Gând la gând, cu tine şi cu aceeaşi
credinţă!

Probabil, Dumnezeu făcea desenele
Şi  feţele chipurilor să-I semene,
Tabloul cu oameni, cu munţi, şi sieşi 

colina
Privindu-Se-n ape, Se numi... Bucovina!

A.P: Mergeam într-o duminică dimineaţa,
meditând adânc, pe asfaltul cu găuri negre şi
pipăiam păcatele...

M.S: Noroc cu porunca zilei de duminică
să vedem de toate făcutele-s bine!

Vântul
Vânătul
Iscodeşte
As(f)altul
Îşi face în grabă
Treabă
C-o gaură neagră.

A.P: Nu s-ar observa dacă negrul s-ar albi,
s-ar troieni din cer şi dacă birocraţii n-ar măs-
lui în plusuri marile minusuri!

M.S: Totu-i până la o vreme! Până primă-
vara, bunăoară,  când toate dau pe-afară, fără
greş, chiar şi minciuna de sub preţ.

În zăpada-Omăt
Omu-i scufundat de tot!

Dintre oameni se recrutează şi birocraţii!

Birocraţia/ Corupţia:
Puterea boului
În cătuşa/
Căpuşa... cu uşa
Biroului!

A.P : Acum, plecat fiind, ceea ce credeam
înainte că voi regreta, înainte de judecata
finală, la speţa iubirii de ţară e greu de spus...
Rămâne valabilă întotdeauna prima iubire...

M.S: Mi-a plăcut ce-ai spus, prin 2002, în
volumul tău „Până la capăt” şi mi-ar părea rău
să schimbi depoziţia!

C-am să regret şi bune şi rele
În lacrima şi-n smârcul ţării mele.
Am să-mi regret, cu deznădejde, fraţii,
Şi cel mai mult voi regreta Carpaţii... 

Dacă o fi şi o fi, să vii între noi, cu înviere
în trup, îşi reamintesc spusa lui Lucian Blaga
cea cu: daţi-mi un trup, voi, munţilor. Cred că
ştiai tu ceva, şi te-ai pus bine cu ei!

A.P: Plecăm, unii după alţii şi în urma
noastră vin din ce în ce mai puţini... Mamele,
înainte, primeau darul copilului cu sfinţenie şi
se simţeau împlinite în această mare taină a
vieţii. Nici nu se inventaseră maternităţile şi-n
bătătura caselor coconii înfloreau firesc viaţa
căminelor... Ceva nu mai merge în rostul
românilor...

M.S: Da! Mi-ai spus că ţara nu-şi mai pro-
duce..., propria cruce şi ca un robot se con-
duce prin ... telecomandă şi nu-şi mai are
pudoarea, ruşinea, cândva valori divine. În
fine:

Această ţară nici nu mai produce
Vin toate haimanalele năuce
După vânzarea cinică de prunci
Maternităţile vor fi spelunci.

A.P: Nu cumva animalul din fiecare, de
multe ori haite întregi, ne scot din ţâţâna ome-
nescului şi ne sălbăticesc iremediabil?

M.S: Ai încercat o definire a multiani-
malului ca o întoarcere în preistoria genetică,
fără evoluţie... Aş spune-o puţin altfel:

Sunt tot mai stranii câinii pe şosele
Amestec de pisici, iar noaptea doar de iele
Ucigaşi şi trădători pentru arginţi
Multianimalu-i  cu părinţii... s-finţi?!

A.P: Am vorbit de Bucovina,de Craiova...
Ce părere ai de mult pătimitul... Ardeal?

M.S: Arde-l-ar Dumnezeu pe contestatar,
care l-ar vedea afar din ţara străbună, română,
şi nu  are simţirea venind de departe, fără dis-
continuităţi, a dacilor şi graiului latin altoit.
Ardealul este inimă şi prin inimă trec toate
iubirile neamului...

Sete îţi e să mai cuprinzi Ardealul... meu
Poţi demonstra că-l ştii, firesc, întregind

ţara
El e în ea, şi eu în Dumnezeu...

(continuare în Forumvâlcean,nr.4)



I
- Acordă-mi revanşa.
Nisipul spulberat de vânt îi acoperea pelerina. Caravana

înainta cu dificultate. Zilele se scurgeau agale, iar drumul
creştea proporţional cu îndoielile sale.

Bietul de tine, iar vrei să pierzi?
Dune, caniculă, nisip spulberat, un drum fără sfârşit şi o

zare fără orizont.
- Nu contează.
Păşea agale, încercând să-ţi menţină  conştiinţa identităţii.

Jocul devenise încordat, iar clipele şi orele căpătaseră o nouă
dimensiune.

„Dragule, ce mult te-ai schimbat!“ „ Dora? Nu te-am văzut
de o veşnicie!“

Morgana cu o plăcere diabolică devora pe peregrinii firavi.
- Apă, daţi-mi apă!
- Ce s-a întâmplat?
- Febra deşertului Niobi pare că îl stăpâneşte.
- Urcaţi-l pe cămilă şi nu-l scăpaţi din vedere.
- Prea bine, slăvite şeic.
Beduinul supraveghea atent pe străinul ciudat.
„ Vine seara şi ai să răceşti“. „ Oh, mamă, ce dor mi-a fost

de tine!“
- Delirează, iar febra îi creşte mereu.
„Ce este cu tine, iar nu te-ai trezit la timp?  Vrei să întârzii

la şcoală?“ „ Iartă-mă tată!“
- Magule, crezi că îl poţi ajuta?
- Voi încerca, efendi.
„Mi-ai cumpărat bomboane?“ „ Da, fiule“.
- Situaţia se înrăutăţeşte.
- Crezi că va supravieţui?
- Efendi, numai o minune îl mai poate salva.
Drumul continua, iar zilele se scurgeau anodine, sterpe şi

indiferente.
- Străinul îşi revine.
- Ce i-ai făcut magule?
- Ceea ce fac în astfel de situaţii, adică am rostit formula

maka şi i-am dat licoarea mkbwa.
Privirea magului a devenit pătrunzătoare, iar barba îi sălta

la fiecare cuvânt.

II
- Străine, lasă încălţămintea afară ţi intră, pentru că astăzi

vei fi primit în piramidă.
- Efendi, facă-se voia ta!
Paznicul care i-a oferit o pereche de sandale l-a condus la

baia din dreapta culoarului.
- Al meu eşti „impurule“,  zise bătrâna preoteasă, care l-a

condus  la baia de aburi într-o sală impunătoare.
- Jupuiţi-l, tună o voce!
- Vai de mine....
- Nu-ţi face griji, pentru că numai „solzii“ ţi-i vom curăţa,

adică pielea călătoriei.
Abia a perceput aceste cuvinte, când nişte făpturi ciudate îl

înşfăcară de lângă dregătorul cu fruntea aurie şi de  lângă
bătrâna preoteasă.

Ce s-a petrecut în continuare a fost destul de confuz. După
un timp se afla într-o încăpere cu luminozitate difuză. Un glas
a răsunat prin eter: „ Azi vei păşi pe Marea Cale. Însă,  atenţie!
Orice îndoială sau gând de ură te vor ucide“.

Aceste cuvinte, percepute difuz, nu şi-au lămurit bine sen-
sul, când s-a trezit într-o capsulă care a fost proiectată printr-
un tunel crepuscular.

III
- Muritor, venit din străfundurile pământurilor înnourate,

de ce îmi tulburi pacea razelor?
Realitatea percepută avea o altă dimensiune, iar fiinţa sa,

transformată, poseda alte simţuri, pe care înainte nici măcar nu
le bănuise. O entitate benefică îţi făcea simţită prezenţa, iar
gândurile se desprindeau şi se materializau în nuanţe diverse.

- Îmi poţi încredinţa taina cea mare?
- Învaţă mai întâi să nu mai debitezi gânduri, iar apoi nu

uita, răspund numai la întrebări formulate clar.
- Slavă Ţie, Bunăvoinţă fără limite! Prin tine doresc să

ajung învingătorul.
- Nu uita, accesul la mine îţi este limitat, deci clarifică mai

repede scopul acestei transcenderi.
- Doresc să fiu biruitorul!
- Învingi numai dacă biruieşti neîncrederea din tine. Numai

dacă prin faptele tale reuşeşti să dăruieşti cel puţin o clipă de
fericire celorlalţi. Nu uita pilda soarelui: „Mă dăruiesc fără

prejudecată“.
Plutea într-un univers indefinit. Un gând însă îi mai per-

sista în ceea ce ar fi fost cândva creier:  „ Dacă nu ar fi fost
jocul mog. Dacă nu aş fi pariat pe stogul- ra...Dacă...“

IV
- Incredibil, Ron, ai învins!
-  Ned, era vorba de pariul stog-ra.
- Cum, ai fost la Templul Soarelui?!
- Da, am străbătut deşertul Niobi.
- Eşti într-adevăr un adversar redutabil. Mă bucur – îl bate

pe umăr şi îţi predau ştafeta.
- Am călătorit o veşnicie, ca să te pot învinge.
- Poate pentru tine această călătorie a durat o veşnicie,

deoarece din timpul nostru nu ai lipsit nici măcar o secundă.
Vremea se scurgea şi după mai mulţi ani şi Ron a fost

învins.
- Am fost şi eu la Templul Soarelui, zise tânărul Bob.
Atunci Ron, procedând ca şi răposatul Ned a zis:
- Felicitări, îţi predau ştafeta. Nu uita, numai cei perse-

verenţi înving, pentru că ceilalţi sunt absorbiţi în paradisul
uitării.

Mult s-a bucurat Bob. Însă într-un târziu, o uşoară undă de
tristeţe îi străbătu faţa. O premoniţie, sau  o revelaţie târzie
altoită pe o stare de oboseală îi străbătea fiinţa, greu de spus.

Jocul mog se prezenta ca o tablă de şah, în pătrăţelele
căreia se expuneau fragmente de viaţă pe care adversarii tre-
buiau să le modifice la nivelul subiectiv. Aceste modificări se
refereau la trăirile care adversarii trebuiau să le modifice la
nivelul subiectiv. Aceste modificări se refereau la trăirile
petrecute între anumite secunde din viaţa celuilalt. Jocul con-
tinua în mai multe reprize, iar pariul stog-ra era un fel de şah-
mat rapid şi impunea în timpul subiectiv al celuilalt unele
modificări, care dispăreau  la sfârşitul jocului. Fiecărui adver-
sar i se restituiau integral timpul  obiectiv şi timpul subiectiv
trăit.

Dacă la acest joc puteau participa mai multe mii de con-
curenţi, campioni deveneau acei care, ajungând la Templul
Soarelui  reuşiseră să descindă în zonele obscure ale subcon-
ştientului, de unde, derulând diferite trăiri, dezlănţuiau energii
nebănuite, cu ajutorul cărora reuşeau să-l detroneze pe anteri-
orul campion.

PEREGRIN LA TEMPLUL SOARELUI
Constantin GEANTĂ
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De 1 Decembrie, horezenii au sărbătorit româneşte

Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Horezu
cu muzică și voie bună, autoritățile locale pregătind

din timp un amplu program de manifestări dedicate zilei de 1
Decembrie. 

Cinstirea eroilor neamului
Programul manifestărilor ce au marcat aniversarea a 97 de

ani de la Marea Unire a Românilor, a început prin comemo-
rarea celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă. Primarul
orașului Horezu, domnul Ilie Fârtat, însoțit de cetățeni, con-
silieri locali, funcționari din aparatul propriu, cadre didactice
și elevi s-au deplasat la Monumentul Eroilor Neamului din
centrul orașului, unde, în sunetul Imnului Național al
României, au depus coroane de flori și au păstrat un moment
de reculegere. Apoi s-a făcut deplasarea în satul Romanii de
jos la Monumentul Eroilor căzuți în luptele din primul Război
Mondial. După depunerea coroanelor de flori și păstrarea unui
moment de reculegere, Primarul oraşului Horezu, Ilie Fârtat a
ținut un discurs, amintind celor prezenți că, “acest monument,
a fost ridicat între anii 1933 – 1936 de cetățenii comunei
Romani în amintirea celor peste 150 de soldați, cetățeni ai
acestor locuri, care au căzut pe câmpurile de luptă în primul
Război Mondial. Noi, cei de azi, ne plecăm cu venerație în
fața sacrificiului lor suprem, apărători neînfricați ai gliei, lim-
bii, tradițiilor și ființei noastre naționale. Monumentul a fost
ridicat prin contribuție publică a cetățenilor satelor care au
format comuna Horezu și a fost amplasat la intrarea în
Mănăstirea Hurezi pentru a fi permanent pildă urmaşilor”. A

urmat deplasarea la Monumentul Eroilor din satul Urşani.
După depunerea coroanelor de flori, la propunerea primarului,
Ilie Fârtat, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în
memoria celor care şi-au pierdut viața la Clubul “Colectiv”
din Bucureşti.   

Cântec şi voie bună în 
centrul oraşului

În jurul orei 12,30, horezenii s-au adunat în centrul oraşu-
lui pentru a participa la un frumos spectacol artistic susținut de
formația de dansuri populare „Steluţe Brâncovene” a Clubului
Copiilor Horezu, instructor Mioara Văduva și îndrăgiții inter-
preți de muzică populară Florica Bradu, Dumitru Miuță şi
invitații săi. 

Evenimentul a fost onorat de prezența Vicepreședintelui cu
atribuții de Preşedinte al Consiliului județean Vâlcea, domnul
Gheorghe Păsat, consilierii județeni; Mihaela Andreianu,
Dumitru Tărăşenie, Adam Jinaru şi Bușe Dumitru-Gery.

Pe întreg parcursul zilei, pe
străzile oraşului, s-a desfăşurat un
concurs cu întrebări din istoria
românilor, câştigătorii fiind premiaţi
cu câte un steag tricolor. În acest
sens, Primăria oraşului Horezu a
pregătit un număr de 100 de
steaguri.

Autoritățile locale au pregătit şi
au fost distribuite celor prezenți
peste 500 de porții de iahnie de

fasole cu cârnați şi țuică fiartă.  
Referindu-se la eveniment Primarul oraşului Horezu, dom-

nul Fârtat Ilie, ne-a declarat: „Mi-am dorit  ca, an de an, de 1
Decembrie, oamenii din Horezu să simtă că este Sărbătoarea
Naţională a Românilor. Este un moment înălțător pe care tre-
buie să-l sărbătorim cum se cuvine. Fiind aproape de sfârșitul
anului, putem face şi un scurt bilanț al realizărilor adminis-
trației publice. Am finalizat două proiecte cu finanțare euro-
peană foarte importante pentru horezeni; dotarea Centrului de
informare și promovare turistică și parcul fotovoltaic. În ceea
ce priveşte parcul fotovoltaic, suntem singura administrație
publică din țară care a finalizat un astfel de proiect. Este un
succes cu care ne putem mândri! Urez românilor şi horeze-
nilor succese în anii următori! La Mulţi Ani, România!, La
Mulţi Ani, Români!, La Mulţi Ani, Horezeni!”  

Pentru informații suplimentare contactați: Fârtat Ilie –
Primarul oraşului Horezu – tel. 0740.217.540, fax:
0250.860.481 ; e-mail: primaria@orasul-horezu.ro

(COMUNICAT DE PRESĂ)
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ANA ANDREESCU: „MINUNATA AVENTURĂ”
Motto
Îmi face plăcere să vă invit la lansarea cărţii mele

„Minunata Aventură”, care va avea loc la Râmnicu Vâlcea, la
Biblioteca Judeteană, luni 14 dec. la orele 12 00. Câteva din
povestiri au apărut prin amabilitatea DVS. în „Povestea Vorbii
21”. M-aş bucura să transmiteţi această invitaţie colectivului
redacţional de la „Povestea Vorbii 21”.

(Ana Andreescu)

Mulţumim pe această cale doamnei Ana Andreescu, nu
numai pentru invitaţie, dar şi pentru colaborarea cu

revistele noastre. Am fost la această prezentare de carte şi tre-
buie să transmitem felicitări amfitrionului, Biblioteca
Judeţeană, şi moderatorului, cunoscutul om de presă, şi scri-
itor, Ioan Barbu!...o lansare de carte, model! la care au partic-
ipat autorul, scriitoarea Ana Andreescu, vâlceancă;
ambasadorul la Vatican, Lilian Zamfiroiu, vâlcean şi el; şi,
dacă îl mai amintim doar pe Nicolae Manolescu, întradevăr,
putem recunoaşte că suntem nişte zăbăuci-noi,vâlcenii-că
până acum nu avem o filială USR, aici!...iar dosarele noastre,
cei drepţi în fire şi talent, de „intrare” în USR, zac batjocorite
prin diferite filiale! mai ales când legea îţi dă drepturi de care
nu poţi să beneficiezi, dacă nu eşti membru; să mă ierte mi-
nunata scriitoare că am găsit acum prilej, dar, asta înseamnă că
trăim într-o ţară cu un regim...nedrept. 

Spuneam, una dintre cele mai reuşite lansări, fiindcă cei
prezenţi, organizatorii, au lăsat acasă elogiile supărătoare, dis-
cursul şi prezenţa-electorale-şi au pus accent pe carte, pe care
au făcut-o, împreună cu copiii din sală, şi mai frumoasă! Da
domnilor, cine a avut ideea să aducă aceşti copii frumoşi, şi
instruiţi, în sală, şi interlocutorii speciali din prezidiu, merită
toată lauda, fiind prima oară când am văzut şi eu copii care nu
s-au plictisit, care au participat, nu au adormit, au rămas în sală
până la sfârşit... 

Sanda Constantinescu, de la BJ a deschis seria aprecierilor,
despre cartea Anei Andreescu, a făcut-o cu excelenţă, a

prezentat conţinutul şi a apreciat grafica elaborată de Georgeta
Gherghinoiu...Cum spunea şi vorbitoarea, „o carte despre
bunici şi nepoţi”! în care conţinutul alternează între stările de
reflecţie mature şi stările de inteligenţă spontană din care  are
de învăţat fiecare: copii, părinţi, bunici...cititori! O carte pen-
tru oricine vrea să-şi petreacă util şi plăcut timpul liber...

Ioan St Lazăr, a admirat şi dumnealui opera citată, prezen-
tată, nu prea a mai avut ce să adauge după vorbitoarea
dinainte, şi a subliniat calitatea deosebită a unei cărţi scrise
„pentru copii şi oameni mari, care nu poate decât să
împrospăteze”, maturul, sufleteşte...şi asta, petrecându-se (dă
un exemplu din altă carte pentru copii) când „o fetiţă spune tot
felul de trăznăi, dar care sunt atât de poetice”! crede Ioan St
Lazăr, că tocmai acesta e rostul unor astfel de cărţi, de
regăsire, în acelaşi timp, a maturului şi a copilului... „Surpriza
pentru doamna Andreescu” este însă alta şi o împarte în două
etape: prima, la Slatina, au participat la o manifestare dedicată
cărţii vechi, româneşti, prilej, acum, de felicitare pentru
„Cartea românească în veacul al XVIII-lea” scrisă de Ana
Andreescu, şi, spunând Ioan St Lazăr: „acest veac a fost do-
minat de cartea tipărită la Râmnic”; pentru cartea de mai
înainte, Ana Andreescu fiind considerată o „personalitate cul-
turală de forţă”! A doua etapă a surprizei constă în faptul că
datorită nepotului doamnei Andreescu, Marius Mărăcinescu,
din Olăneşti, Ioan St Lazăr a aflat că Ana Andreescu este fata
lui „Nea Trică Ungureanu”, din Olăneşti, căruia în 1968 i-a
înmânat premiul I la un concurs al rapsozilor populari...acesta
era un om mărunţel la statură, dar avea un suflet aparte şi o
voce foarte frumoasă, între tenor-uşor spre bariton, rămânând
pentru totdeauna în memoria celor care l-au ascultat...

Lilian Zamfiroiu, ambasadorul României la Vatican, cel
şcolit la Râmnicu Vâlcea în ziaristică, la „Orizontul”, imediat
după zilele Revoluţiei din 1989, fost director ICR în anii tre-
cuţi (iată, alt vâlcean care poate „mişca” lucrurile, dar nu ştim
cum s-ar putea descurca printre atâţia ...), un om cu un carac-
ter, credem noi, foarte frumos...numai la C. Zărnescu când ne

gândim, care este atât de grijuliu cu numele tânărului diplomat
(şi noi avem încredere în C. Zărnescu care a scris imposibilul
roman „Ţara lui Urmuz”-capodoperă a genului după anul
apocaliptic 2000); acum prezentator de carte, a început abrupt,
adresându-se în special copiilor din sală: „O carte care o să vă
placă!” ...Spunea Lilian Zamfiroiu: „În urmă cu patruzeci şi
doi de ani eram şi eu în clasa a V-a la aceeaşi şcoală,  Take
Ionescu, dar noi îi spuneam Şcoala cu ceas, aici, unde suntem
noi acum-Biblioteca Judeţeană-era curtea şcolii-noi nu am
avut norocul să avem în curte o bibliotecă aşa de mare”...Şi
continuă: „Peste vreo cinci ani, tabletele astea inteligente, tele-
foane vor dispărea! „Nuuuuuuuu” strigă copiii din sală, „nuu-
uuuuuuuu”! „Aşa am auzit...Eu nu vă spun decât ceea ce am
auzit; şi eu am tabletă, dar, vă spun sub jurământ de cuvânt,
cartea asta nu va dispărea!!!” Lilian Zamfiroiu şi-a îndemnat
interlocutorii să-şi umple bibliotecile de acasă cu cărţi!...„care
sunt obiecte perene”. ...„Doamna Ana Andreescu a găsit cheia
către sufletul vostru”! 

Au mai cuvântat soţul Anei Andreescu, cu care ne-am
întreţinut, la agapă, asupra problemelor informaticii româneşti
şi cu care am fost de acord privind începuturile şi dezvoltarea
Informaticii în prerioada 1970-1990, dumnealui fiind unul din
capii ICI Bucureşti, noi, fiind „alfa şi omega” informaticii
aplicate în procesele tehnologice-proiectare asistată şi micro-
procesoare postprocesoare NC (Comandă Numerică).  

Desigur, ultima la cuvânt a fost scriitoarea, care a delectat
asistenţa cu ce era mai nimerit din carte, o lectură în direct a
unei povestiri, ocazie cu care şi-a demonstrat şi
calităţile...actoriceşti! Pe site-ul www.culturaarsmundi.ro se
poate citi acest articol iar pe Arhiva Video a acestui site (clic
pe Video Arhiva) se pot urmări fragmente de la această mani-
festare, căutate sub titlul articolului, atât pe Cultura Ars
Mundi-on line, cât şi pe You Tube, cu numele articolului şi
unde se află Arhiva cu fragmentele video... 

pcickirdan

RESTITUIRI

Petru Manzur a fost unul din stâlpii Radio Televiziunii
Române (RTV) de la înfiinţare (1956) şi până în 1975.

Îmi amintesc de el, între 1960 şi 1973, ajungând seara acasă cu
mari dureri de picioare fiindcă stătea ore, zile întregi în
Fonoteca Radioului sau Televiziunii, creând muzica pentru
piese de teatru sau diferite emisiuni, colaborând şi cu Vasile
Donose sau Eugen Ionescu. Iată câteva lucrări aflate în
www.cimec.ro, 30 11 15: „Andromaca”-Teatrul Ion Creangă
Bucureşti-20 09 1968, „Ce aveţi cu Bibicu”-Teatrul Mihai
Eminescu Botoşani-28 09 1975, „Drumul e liber”-Teatrul Ion
Creangă Bucureşti-24 08 1969, „Iancu Jianu”-Teatrul Ion
Creangă Bucureşti-14 10 1973, „Omul cu piciorul bandajat”-
Teatrul Mihai Eminescu Botoşani-21 11 1974...

Petru Manzur a creat emisiunea „Patrium Carmen” una de
conscurs, coral. Apoi a fost, după 1974, numit directorul
Operei Române din Timişoara. 

La Râmnicu Vâlcea a colaborat cu Vasile Roman, pro-
movând la emisiunile concurs de atunci, Bărbăteştiul!...multe
lucrări de artă populară, din Bărbăteşti, i-au ornat casa. Plus,
familia mea, când încă locuia în str. Lenin nr 298 a primit
aprobarea să i se monteze telefon pentru ca să vorbim cu el,
fiindcă era bărbatul cu care se căsătorise sora noastră,
Tamara... li care l-a cunoscut pe când era studentă la „Maxim

Gorki”, română şi rusă.
Atunci, în cartierul Versail,
nu avea telefon decât
maiorul Adrian Dohotaru şi
familia Rădulescu, peste
drum de noi, fratele cele-
brului om de stat, Gogu
Rădulescu, vecin cu Cornel
Vulpe. Petru Manzur a pre-
dat teoria şi istoria muzicii
la Conservator, în tinereţe;
şi fratelui meu, Modest
Cichirdan, pregătindu-l pentru Conservator. Pe mine m-a
„băgat” ucenic la sculptorul Constantin Lucaci, renunţând la
oferta de a lucra la „Animafilm” Bucureşti, unde dădusem o
probă de lucru. Daniel Medvedov, reuşise la operatorie-film.
Fără recomandarea sa, Lucaci nu m-ar fi primit în atelier.
După escluderea sa din PCR, Lucaci, nu a mai avut vreo legă-
tură cu Facultatea sau cu alte instiuţii de artă, importante... A
condus din umbră Fondul Plastic din România, fiind un profe-
sionist-constructor mecanic şi în granit-fără egal, de elită...

În România, ilustraţia muzicală de film şi teatru căpătase
dimensiunea pe care a introdus-o şi dezvoltat-o celebrul regi-

zor de cinema, Serghei Eisenstein, la începutul secolului,
una...colosală! 

Aseară am savurat o asemenea ilustraţie muzi-
cală la filmul „Păcală” a lui Geo Saizescu, şi com-
pusă de Radu Şerban, 1974. 

Petru Manzur a urmat o specializare în dirijat şi
compoziţie la Leningrad-URSS-în 1954 1955, după
Festivalul mondial al Studenţilor din 1953, şi după
ce fusese instructor de estetică la Conservatorul
„Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, 1951-1953, şi
urmase Universitatea de Muzică şi Teatru din
Timişoara, la Bucureşti, fiind adus de Radu
Beligan... Dacă ne gândim la atâtea şi atâtea filme
în care muzica spune mai mult decât imaginea,

descoperim sintagma Muzica mai mult decât cuvântul!... 
După plecarea Ioanei Măgură de la RTV, la Europa Liberă,

Petru Manzur a trebuit să părăsească RTV fiindcă celebra
prezentatoare, din Germania, aducea critici serioase condu-
cerii RTV din care numai Petru Manzur era...lăudat! Aşa a
ajuns directorul Operei Române din Timişoara. Perioada lui
Petru Manzur la TVR coincide cu una dintre cele mai bune,
culturală şi economică a ţării noastre, creată de români, şi,
care, probabil, nu va mai fi atinsă niciodată datorită decăderii
prin transformarea specifică trecerii timpului...

S-P C

MUZICA ILUSTRATIVĂ: PETRU MANZUR

Tamara, Ancuţa şi
Petru Manzur, 1964
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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, 11 ianuarie 2016

ANUNŢ LITERAR

Către toţi iubitorii de cultură vâlceni, scriitori,  pasionaţi-candidaţi 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-american:
fsmarandache@gmail.com şi smarandache@yahoo.com 

PLUGUŞORUL DASCĂLILOR DIN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ
Paulian BUICESCU

Aho, aho, Dascăli confrați  
Lângă "boi" să nu mai stați  
Şi cuvântu' mi-ascultați:  
S-a sculat mai an  
Bădica Traian  
Și în scări s-a ridicat  
Peste Țară s-a uitat  
Și-a ales Guvern tarat  
Să-i fie cât mai docil  
(La picioare! chiar umil...)  
În frunte cu Boc Emil  
Iar cu biciul poc-poc-poc  
I-a dat impulsuri lui Boc:  
Să "spânzure" şi să taie  
De la nepot pân' la tataie  
Pamperşi dar şi alocații  
Salarii şi indemnizații  
Micuțele pensioare  
Nu pe-acelea de favoare!  
Școlile la jumătate  
La fel Căile Ferate  
Multe Spitale desființate  
Sănătatea era gravă  
Din ce-în-ce mai bolnavă...  
Și-aveam şi Comandant de navă...  

Mânați-i măi, hăi, hăi!  

Apoi un Guvern pontos  
Prin "pomeni", mai omenos  
Dar această "omenie"  
S-a bazat pe sărăcie...  
Ne-am dezvoltat în procente  
Ce au fost auto-fente:  

Multe inaugurări  
De autostrăzi şi Gări  
Crăpate sau doar vopsite  
Și-n garanție năruite  
Dar toate supra-lăudate  
Și des inaugurate!  
Am mers din tară în tare  
Fără un plan de dezvoltare..  

Mânați-i măi hăi, hăi!  

Acum în loc de Guvernare  
Avem o nouă testare:  
Cu nişte oameni mai curați  
Apolitici, Tehnocrați  
Dar vederile tehnocrate  
Dau înspre-austeritate  
Și spre lefuri înghețate...  
Se cam vrea ca Dăscălimea  
Și-aşa marginalizată  
Să fie în viitor, oarecum 

diminuată...  
Când-şi-când, câteva mii,  
Să plece de la copii...  
Ce-o fi asta, haide zii!  

Mânați măi, hăi, hăi!  

Noi n-am făcut politică,  
Din jenă şi nu de frică  
Am renăscut "Apostolia"  
În Școli pentru România!  
C-am arătat că şi-n rural  
Învățământul e total:  
Cu metode avansate  
Numai pe elev centrate  

Și aici se-nvață carte!  
S-asculți puiuții cum vorbesc  
Corect în graiul românesc  
Iar pe-alții ca într-un vis  
Parlamentând ca la Paris!  
Alții deja "şpicheresc"   
În graiul cel mai englezesc  
În dialoguri ca un "tir"  
În limba lu' Will Shakespeare!  

Mânați măi, hăi, hăi!  

Aho, aho, Dascăli confrați  
De-acuma cu toți titrați  
Lângă Şcoli v-alăturați  
Şi elevii învățați:  
Să scrie şi să citească  
În limba cea strămoşească  
Daco-romană, românească!  
Să adune şi să scadă  
Imparțial, fără de sfadă!  
Toate să le înmulțească  
Surplusul să-l "împărțească"  
Iar la Sport să se călească  
Trupul să şi-l oțelească!  
Mânați măi, hăi, hăi!  
Să deseneze frumosul  
Și să cânte melosul...  
Să învețe cât mai multe  
De câmpie, deal şi munte  
Despre izvoare, lacuri, bălți  
Glob terestru, planşe, hărți  
Despre Climatologie  
Și Meteorologie  
Despre plante şi-animale,  
Acizi, baze şi metale  

Despre electricitate  
Computere upgradate  
Și transmisiuni de date!  

Mânați măi, hăi, hăi!  

La Istorie să-nvățăm  
Ce-i bun să perpetuăm  
Ce-a fost rău să evităm!  
Religia s-ajungă-n Şcoală  
Necesitate Națională!  
Pentru că vine din străbuni  
Ne-nvaţă să fim mai buni  
Și fiecare prin ce face  
Să fie făcător de Pace!  
Ca-Învățătorul Cel de Sus  
Modelul Suprem IISUS!  
Cugetați, arați şi dup' aia semănați!  
Anul Nou ce va să vină  
Să fie doar cu LUMINĂ!  
LUMINA Sfântă necreată  

Ce nu scade niciodată  
Iar Dascălii dăruitori  
Pentru elevi, luminători!  
Iar ei cu minți luminate,  
Să învețe multă carte :  
Care să le folosească  
În viață să propăşească  
Pe noi să ne-înlocuiască  
Și elevi să instruiască  
Într-o Românească Şcoală  
Prioritate Națională!  
Să nu se stingă Românismul  
Credința Sfântă Chreştinismul  
S-avem Nădejdea-n Bucuria   
Că propăşi-va România!  

Mânați şi militați, hăi, hăi! 
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RUGĂCIUNE LA CUMPĂNA DINTRE ANI
DOAMNE, la sfârşit de an, Ție vreau să-Ţi mulțumesc   
Pentru ajutor şi daruri şi puterea să muncesc!   
Pentru aer, apă, Soare, iubirea Ta Dumnezeiască,   
Pentru tot ce rânduit-Ai, în natură ca să crească!   

Iartă-mă-dacă se poate-pentru tot ce n-am făcut   
(Chiar dacă mi-Ai dat mijloace), în anul care-a trecut   
Îți mulțumesc pentru talanții ce din pântece mi-ai dat   
Mijloace dar și resurse, gândire şi plan curat!   

Te-am prezentat acelor oameni, ce-n acest an i-am întâlnit   
Relații vechi sau actuale ce creştineşte le-am iubit!   
Celor ce mi-au stat aproape, sau n-am putut ca să-i ajut,   
Dă-mi şansa-n anul care vine, să le dăruiesc maiult!   

Să le preiau un pic durerea, să le arăt ce-i Bucuria,   
În Viața care-I guvernată, de DOMNUL nostru, de MESIA!   
DOAMNE, azi ÎŢi cer iertate pentru timpul cel pierdut   
Pentru plata fără merit, iubire 'nceată, cuvânt mult...   

Pentru munca prost făcută, sau lucrul neterminat   
Non-entuziasmul vieții, care m-au dus în păcat...   
Pentru-această Rugăciune, pentru deasa mea uitare   
Pentru pofta de plăcere, pentru toate-Ţi cer, iertare!   

Începem iarăși un Nou An, sub Pronia și al Tău Har,   
Privesc cu optimism spre file...dar câte-mi dai din Calendar?   
Pentru soție şi copii, pentru prieteni și părinți   
Înțelepciune şi putere şi Pacea Sfântă cu cei Sfinț!   

Luciditate şi prudență, cotidianul optimism   
O inimă ce radiază doar ce e bun! Deci, Creștinism!   
La ce-i urât şi mincinos, urechile mi le închide!   
La fel şi buzele! Iar ființa, spre ce e bun, TU mi-o deschide,   

Ca duhul meu Să-l faci să fie plin de Binecuvântare,   
Să răspândesc Cuvântul Tău, oricărui om, pe-orice cărare!   
Prietenilor ce citesc, dă-le multă-Înțelepciune,   
Dragoste şi Pace Sfântă şi viață în comuniune!   

Iar prietenia cea creştină, să crească-n inimi, să reziste   
Nu doar în vremea Bucuriei, ci şi în zilele mai triste...   
Umple-mi DOAMNE inima cu Bucurie, bunătate,   
Ca oamenii ce-i întâlnesc, Izvorul lor să ÎL constate !   

Și zi-de-zi, câte puțin, să vadă dincolo de mine,   
DUHUL gândului cel bun, să Te descopere pe Tine !   
Dă-ne DOAMNE un an bun, fericit, dar şi Menirea   
Și-Învățătura : când primim, să împãrțim şi Fericirea !
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