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M-am întors de la Bucureşti, 25 martie 2015, de la
lansarea cărţii lui Ştefan Dumitrescu, „Explicarea

poporului român şi a destinului tragic al poporului daco-român”,
Editura „ePublishers”, Bucureşti, 2016; şi, pe birou, acasă, mă
aştepta o surpriză frumoasă, cartea lui Felix Sima „Călători prin
Vâlcea. De la Paul de Alep, la Î.P.S. Gherasim Cristea. (1653-
2014)”, Editura Bibliostar, Râmnicu Vâlcea, 2015; carte
tehnoredactată de Felix Sima şi cu două coperţi rea-lizate de
Cristian Sima, reprezentând, prima, o grafică a scribului dintot-
deauna, şi, a doua, un portret în cărbune al fratelui său, poetul
Felix Sima-poet al tinereţii noastre... Suntem colegi de viaţă, de
breaslă artistică, încă din 1969... În 1971, iarna, înspre 1972,
când ne produceam ca sudori sau altceva prin fabrici şi uzine,
sau pe la ziare, el era tot poet, mi-a reţinut dintr-o expoziţie
„clandestină” prima gravură făcută prin sudare la
cald, pe o placă de oţel, cu un lanţ imens făcut la
fel...Gravură în care exploatasem culorile diferite
ale cordonului de sudură pe care îl dezvelisem de
zgură la timpuri şi temperaturi diferite... În faţa lui
Felix, fiindcă îi preţuiam încă de atunci poezia, nu
îndrăzneam să ne producem ca poeţi! Şi n-am fost
nici mai apoi poeţi, unii, angajându-ne pe la ziare,
alţii, urmând şcolile politehnice, ajungând pe la
fabricile de avioane! pe la fabricile de mecanică
fină şi hidraulică: prin Germania, Bulgaria,
Polonia, Rusia, şi cu produse proiectate prin
Canada şi SUA, Italia, Franţa...Şi, iată, venind
Revo-luţia am rupt graniţile ţării şi am ajuns să
lucrăm cu toţii la ziare („7 Zile”, „Experiment”,
„Alternativa”, în 1990); căci noi, cei orbiţi de producţie şi inde-
pendenţa ţării, vroiam să ne strigăm adevărurile! ...Simţeam că
începem să alunecăm spre nicăieri...şi, aşa, în 2003, după un sta-
diu de un an la „Publicitatea 1”, ne întâlnim cu Felix şi, pe mine,
mă duce la ziarul „Info Puls” să  public şi eu când nu publica el!
Aşa am ajuns la acest ziar, să public regulat un articol, şi două,
pe săptămână, să fac cu Felix Sima o pagină de cultură! Trebu-
ie să recunosc, văzându-i manuscrisele, pe care de cele mai
multe ori le băga, la redacţie, pe sub uşă, că rar am avut în mâini
asemenea înscrisuri, atât de bine scrise!...Astăzi, 2016, pot
spune cu multă mândrie că sunt prieten cu Felix Sima, că lucrăm
cot la cot de treisprezece ani, şi, de unsprezece ani, semnăm
împreună revista de cultură scrisă, „Povestea vorbei”, devenită
mai apoi „Povestea vorbii 21”... Am găsit cartea pe masă şi m-
am înfiorat. Ştiam că trebuie să apară, ştiam ce conţine, nu chiar
tot, dar, nu odată Felix îmi spusese că lucrează la ea, cum
lucrează şi despre ce tratează. M-am înfiorat de cum am văzut
coperta cu o ilustraţie atât de sugestivă. Această carte este opera
unui om de bibliotecă, unui om cu pasiune la citit, dar, mai ales,
cu pasiune la scris şi la trăit! Această carte nu este o monografie,
cum Felix a scris în pagina de gardă. Această carte, întâi a fost
trăită de poetul Felix Sima, prin faptă, şi mai apoi a scris-o, chiar
dacă a adunat şi materiale scrise de alţii; nu oricum, ci fără ca ei
să ştie, că, cineva, cândva va scrie despre ei...La cele mai multe,
Felix Sima face legătura dintre materialul scris, autor şi per-
soana-i, cum este cazul atâtor şi atâtor personaje şi la care con-
staţi cu plăcere că primeşti informaţii datate, atât despre autor,
despre Vâlcea, cât şi despre poet. Este un adevărat dar, strălucit,
pe care Felix îl face vâlcenilor, între atâtea personalităţi care
vorbesc despre Râmnic şi Vâlcea, el, devenind ilustru perso-
naj...Felix, prin această carte, devine, aşa cum se întâmplă cel
mai adesea cu o personă ajunsă pe treapta cea mai înaltă, a se

dezvăluie pe sine, prin alţii!...boier al literaturii vâlcene, ban! li-
terat, de Vâlcea (poetul a învăţat la Craiova şi este mebru USR
filiala Craiova, deşi cei din capitală l-au omologat ca scriitor)!
Citim în carte despre întâlnirile sale, de pomină, cu Sabin Bălaşa
şi Marin Sorescu, întâlniri care au marcat Râmnicul-marcându-l
cultu-ral, şi poetic pe autor, un artist al Râmnicului, care, nu s-a
desprins niciodată de Râmnic, de Vâlcea, de biserica ortodoxă ;
el, poetul, purtând în buzunar telefonul cu numărul direct al
Episcopului şi mai apoi Arhiepiscopul Gherasim Cristea. Oda-
tă, în 2004, am fost cu Felix la Târgu Jiu la tabăra de creaţie
internaţională de sculptură, să facem un reportaj şi, acolo, am
aflat că poetul este cunoscut în toată ţara...Sculptorul Vlad
Ciobanul, cum l-a văzut, a început să recite din poemele sate fără
ca Felix să-i fi dat vreodată o carte. La înmormântarea lui
Nichita Stănescu, Felix recitase şi Vlad înregistrase...Totuşi,
după douăzeci de ani să întâlneşti un om şi el să-ţi recite ver-

surile...mai rar! Vedem, citim în carte despre Dan
Ciachir, care are o legătură strânsă cu poetul şi
care este prezent cu relatări despre Gh. Gheorghiu
Dej, cel care a văzut Râmnicul pe întuneric şi din
podul casei din Parohia „Sf. Gheorghe” a preotu-
lui Marina, acesta, având să devină, mai târziu,
Patriarhul Iustinian. Gheorghiu Dej trebuia să se
adăpostească la Gherghe Petre Govora, din
Govora Sat, pe lângă casa căruia treceau evadaţii,
dar nu, şoferul a si-mulat o defecţiune la maşină în
faţa casei lui Marina, căci acesta, Marina, era pe
mână cu comuniştii, deşi conducea Partidul
Ţărănesc al lui Maniu! Gheorghe Petre ne-a spus
aceste lucruri, când am fost în vizită la el; acelaşi

Felix Sima, făcându-mi cunoştinţă cu celebrul preot ortodox,
primul devenit „Drept între popoare” după titlul acordat de
diplomaţia israeliană de la Bucureşti, în 1993! Mi-amintesc, că
am văzut o scrisoare, la Gh Petre, semnată de Dan Ciachir, în
care celebrul personaj de la Patriarhia Română îl critica pentru
informaţia pe care preotul o lansase în presă, prin interviul acor-
dat Eugeniei Vasile, că Ana Pauker s-ar fi întâlnit de mai multe
ori, după 1935, cu Marina, în Ţara Loviştei, unde venea cu un
avion! Zilele trecute, un înalt personaj, iată, ne-a confirmat că
exista un aeroport amenajat de nemţi în Ţara Loviştei într-o zonă
curăţită de brazi, între Brezoi şi Mălaia. Şi ne-a mai spus că
Mareşalul Antonescu, în 16 august 1944 era în Ţara
Loviştei...Aici, confirmându-se o altă teorie, precum că, înainte
de 1944, Mareşalul, într-o zi, a fost şi a venit de la o întâlnire cu
Hitler! Extraordinară relatarea din carte, a lui Nicolae Loteanu,
despre Emil Loteanu, probabil şi cu ajutorul  Internetului pentru
stabilirea unor adevăruri despre basarabenii evacuaţi şi întorşi în
Basarabia. Gestul lui Emil Loteanu, unul din marii regizori de
film sovietici, român repatriat la Chişnău şi mai apoi la Moscova
ne demonstrează cât de complicată a fost această politică apli-
cată releţiilor posbelice dintre RPR şi URSS pe care o resimţim
şi astăzi, în aceşti ultimi patru ani, generată mai mult din interior
decât din exterior şi trâmbiţată şi pusă, toată, în cârca lui Stalin...
Dimitrie Ciurezu, un alt trecător celebru prin Vâlcea, şi la mor-
mântul căruia am fost împreună cu Felix, el fiind
iniţiatorul!...Vasile Militaru, Nicolae Steinhardt, H. Coandă şi
Leonid Sedov, Mario Vargas Liosa, Cella Delavrancea, sfântul
Calinic de la Cernica, Paul de Alep! câţi şi mai câţi, şi care ne
dau în final, la sfârşitul lecturării cărţii imaginea unui ţinut, al
Vâlcii, colosal, din această colosală Vale a Oltului, din Ţara
Loviştei şi până la Drăgăşani; din colo-salul Râmnic, cel dintot-
deauna şi până în 1970... 

BUCURIILE  
CUVINTELOR

La prestigioasa editură Conphys din Râmnicu-Vâlcea a apărut,
în anul 2014, cartea  Pe aripile vieţii, sub semnătura doamnei

Marinela Belu-Capşa. Scrise cu şapte suflete, cele 15 povestiri din
economia cărţii te transpun în lumina vieții cu ramuri de amintire, a
vieţii cu “aripile” ei, uneori de hârtie, alteori de plumb, în lumea vieţii
ca un cântec răsucit în rănile pământului, în lumea vieţii ca o pasăre,
pentru că însăşi autoarea recunoaşte că “toţi suntem nişte păsări fru-
moase care rămân fixate doar în tabloul amintirilor celor dragi nouă.”

Cartea începe cu “Lacrima crucii din lemn” (cu personaje reale
după spusa autoarei), povestire de un tragism peste măsură, în care
Aurica şi Petre îşi pierd ambii copii, bolnavi de scarlatină, în aceeaşi
zi, la distanţă unul de altul, eveniment care stârneşte o durere sfâşi-
etoare, fără margini, din partea ambilor părinţi, durere care-l deter-
mină pe subofiţerul Petre Tănase, odată ajuns pe front, să se expună
voit gloanţelor inamice pentru a ajunge mai repede lângă copiii săi.

Acelaşi simţ dezvoltat al tragicului se întâlneşte şi în Fugarii,
povestire al cărei erou principal, George Vişinescu, trece prin furcile
caudine ale vieţii, înfruntând-o, luptându-se cu ea, şi răzbind până la
urmă datorită caracterului său puternic, aprig, şi voinţei sale de neştir-
bit pentru înlăturarea tuturor piedicilor pe care viaţa i le-a pus înainte.
Dacă doamna Capşa n-ar fi precizat, în prefaţă, că este vorba despre
aspecte reale ale vieţii, ai fi rămas uimit de capacitatea imaginativă a
scriitoarei de a crea scenarii numai bune de pus pe peliculă de către un
regizor talentat şi recunoscut ca valoare.

Pur şi simplu te cutremuri în faţa unor scene tulburătoare, la limita
imposibilului, pe care autoarea le conturează cu măiestrie în această
povestire: evadarea dintr-o închisoare plutitoare pe Dunăre a bulgaru-
lui Anatol Balacev (cu nevastă şi patru copii în Bulgaria), întemeierea
de către acesta a unei noi familii pe malul stâng al Dunării, din care
rezultă alţi patru copii, întâlnirea urmaşilor lui Anatol (după moartea
acestuia) de pe ambele maluri ale Dunării în casa lui George Vişinescu
(unul dintre băieţii lui Anatol), şi secvenţele de tip horror din viaţa lui
Vişinescu (moartea soţiei sale, plecarea pe front şi lăsarea celor trei
copii minori singuri acasă, incendierea casei de către băiatul cel mic,
copiii rămaşi pe drumuri, fuga de pe front, bombardarea trenului cu
care se întorcea acasă, rana de la ochi din cauza unei schije, înte-
meierea unei noi gospodării printr-o muncă îndârjită şi punerea pe
făgaşul normal al întregii familii şi multe altele).

Toate eforturile lui George Vişinescu, toată stăruinţa şi toată
munca sa îndârjită n-ar fi însemnat nimic dacă destinul i-ar fi stat
împotrivă, dacă soarta nu i-ar fi surâs, în ciuda tuturor încercărilor la
care l-a supus. Există o strânsă legătură între faptele dramatice din
viaţa lui şi biruinţa din finalul povestirii. Incendierea casei de către
fiul cel mic i-a salvat viaţa, pentru că altfel n-ar fi fugit de pe front şi
ar fi murit împreună cu toţi camarazii săi (a aflat ulterior că satul în
care se găsea regimentul său a fost ras de pe faţa pământului de către
ruși, iar personalul unităţii sale, de la soldat la colonel, a pierit în tota-
litate).

Povestirea În satul cu bunici este un exemplu tipic de rememorare
cu o duioşie fără seamăn a copilăriei şi a vacanţelor petrecute la bunici
(oare câţi dintre noi nu simţim şi nu gândim la fel când vine vorba de
copilăria noastră?) într-un sat de munte, mirific prin aşezare, tradiţii,
obiceiuri şi peisaje de-ţi taie răsuflarea. Nimic din ce descrie autoarea
cu atâta talent nu mi-e străin (ca unul născut şi crescut la sat): mersul
la scaldă la Olt, “atacul” asupra pomilor vecinilor (meri, cireşi, peri,
nuci etc), bătaia pe laptele din tuciul cu mămăligă, serile dansante de
la căminul cultural, filmele ruseşti aduse cu caravana, mersul cu co-
lindul şi multe, multe altele. Şi ce frumos sună cuvintele autoarei din
finalul povestirii: “Acum, mai trec din când în când prin satul dintre
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văi şi munţi doar ca să pun flori şi să aprind lumânări la
mormintele celor dragi mie: bunicilor mei celor blânzi şi buni,
mamei mele, fraţilor şi cumnatelor ei. Şi cu multă nostalgie
privesc la casele tăcute în care trăiesc alţi oameni, străini mie, la
clădirea Căminului cultural, acum în paragină, la valea secată şi
la uliţa mare prăfuită, fără viaţă. Întotdeauna lacrimi amare îmi
spală faţa, căci timpul a trecut dureros de repede şi mi-e tare dor
de tot ce-a fost cândva, atât de senin şi de pur în satul cu bunici...”

Nu putea lipsi din repertoriul literar al doamnei Capşa o
poveste de dragoste simplă, frumoasă şi curată ca lacrima zilei. O
găsim în Drum cu sens unic, unde personajul Melania Comşa
rememorează cu nostalgie momentul întâlnirii cu soţul său în anii
predecembrişti, când trenurile erau murdare şi înghețate bocnă,
“înghețate sloi” erau şi autobuzele, şi vorba lui Amza Pellea,
“doar să fi fost de gumilastru” să încapă toți cei care voiau să se

urce în ele. De altfel, descrierea autoarei este mai
mult decât sugestivă: “Acolo, îmbulzeală, scandal.
Fiecare călător voia să urce el primul, cu braţele
pline de bagaje. Parcă venea potopul, nu alta!”

Cert este că scena întâlnirii dintre Melania şi
Gigi, drumul lor cu trenul până la Sibiu şi apoi la
Mediaş, şi ulterior cu autobuzul până la
Dumbrăveni, parcă ni s-a întâmplat fiecăruia dintre
noi, atât de pragmatic şi realist sunt redate de către
autoare în economia acestei povestiri. Şi ce
descriere frumoasă şi de suflet oferă cititorului în
finalul  povestirii: “Trenul aluneca prin zăpada
groasă, fluierând la bariere, sau când intra în vreun
tunel lung, strecurându-se pe malul Oltului, pe
lângă şoseaua pe care se vedea din când în când un

plug ce făcea pârtii lungi pentru oameni şi maşini.
În albul imaculat al nămeţilor, potecile păreau că
urcă în cer (ce frumos!). Fulgi mari cădeau,
zbătându-se în adierea vântului, ca nişte steluţe
albe ce coborau ca într-un balet, aşezându-se pe
pământ să se odihnească, după un drum lung, drum
fără întoarcere....”

Aş putea continua să comentez aceste bucurii
ale cuvintelor, dar las cititorului curiozitatea şi
plăcerea de a descoperi sensibilitatea, meticulozi-
tatea şi măiestria literară a doamnei Marinela
Belu-Capşa, al cărui “zbor pe aripile vieţii” stă sub
semnul unui talent remarcabil.

PETRE CICHIRDAN ŞI „ODISEEA SĂRUTULUI”

Dl. Petre Cichirdan a devenit, în ultimul deceniu, unul din-
tre scriitorii cei mai activi, dinamici, din zona Olteniei de

Nord (spaţiul Vâlcii), fiindcă, dincolo de romanele şi poemele
sale – prestaţia sa literară – este şi un îndârjit publicist; redacto-
rul-şef a şase reviste culturale: Povestea vorbii 21 (2006), Cultura
Vâlceană şi Seniorii (2008); Cultura Ars Mundi on line (2012);
apoi FORUM vâlcean, din 2015, şi Seniorii, aparţinând societăţi-
lor intelectuale „Ecostar 21” şi „Seniorii”…

De la amplul: Transfigurări (2008), unde a cultivat o poezie
postmodernă, discontinuă şi, uneori, criptică, până la Carmine
(2008), structurat pe tema interferenţei artelor (versurile şi cânte-
cele arhaice ale maeştrilor-miresingeri, medievali, dificil de
tradus, azi, fără un adânc talent poetic, unit cu o cunoaştere a pro-
zodiei şi ritmurilor (la care se adaugă 24 desene ale autorului,
însoţind cele 24 de cicluri-carmine) – impuse, universal, de ora-
toriul compozitorului german Carl Orf; în continuarea acestor
trude poetice, avem, astăzi, o proaspătă viziune: ODISEEA
SĂRUTULUI (Ed. „Intol Press”, 2015).

Petre Cichirdan a evoluat, deloc surprinzător, spre esenţă şi
laconism, aproape epigramatice, menţinând interferenţele dintre
cuvânt (literă) şi imagine (icon), apoi semn plastic, sinestezie; şi
cadenţă (euforie). „Asta-i poezia/ vis/ mesaj scris/ dintotdeauna./
Orfeu şi David/ Au stat, lângă harfă/ Veşnic au murmurat/ Au
visat/ Cu muza pe coarde” (Din Poetul şi muza sa indiferentă). În
ce constă reînnoirea lui Cichirdan? În simplificare şi esenţă,
văzute drept „complexităţi rezolvate”.

Sărutul – semn divin, aflat la temelia Lumii – Odisee a vieţii,
miturilor (Artei) şi Istoriei. Sărutul lui Dumnezeu (Isus); sărutul

luminii (când s-a despărţit de întuneric); sărutul –
„sigiliu al iubirii” (la Petrarca): „sărutul de
dragoste/ dat Lumii” (poezia – în definiţia lui
Goethe): „Viaţă şi moarte / Doi ochi într-unul” (la
C. Brâncuşi) ş.a.  Sensurile simbolice, în inter-
pretări, planează (şi) înspre folclorul românesc
arhaic: Sărutul-Dragobete, alături de care este săr-
bătorit, mai nou, şi, postrevoluţionar, „Sfântul
Valentin”.

În ciclul Arta şi Revoluţia, poetul Petre
Cichirdan „coboară în stradă”, surprinzând con-
fuziile şi dilentantismul noilor politicieni, care
imită, vulgar, „practici” şi uzanţe europene, fără a
le asimila, a adăuga, ori creea ceva specific – ori-
ginal. „Suspinând/ După ce au fost alţii/ În trecut/
Nu mai ştim să suspinăm/ Pentru eroii de astăzi/
Îmi pare rău/ Că scriu şi dreg/ Explic/ Şi mereu
neg!...” (Din Nu mai avem timp). Sau: „Icoană de
tablă/ Mi-ai scris ieri/ Astfel este!.../ Excepţional!/
Femeia şi cântecul/ Dantelă de metal./ Şi Ema
Şaflan” (Din Poem pentru Felix). „Trăim un ev
aprins/ Prin mersul înapoi,/ Deşi pornit-am, ieri/ Înspre mileniul
trei!...”, ne trimite cu gândul, ironic, la N. Labiş.

De câte ori constată că limba (expresivitatea contemporanilor)
este întunecată de „limba de lemn”, de noi ideologii, Petre
Cichirdan se refugiază în spiritualitatea plastică, în „zborul zboru-
lui” (a se intui, aici, forţa superlativului ebraic!), în „păsările văz-
duhului” (lui Brâncuşi); ori în „delirul elicei” (la Marcel
Duchamp), elice care va înălţa, „măiastru”, Revoluţia ştiinţei
Aviaticii. Se refugiază poetul nostru în noul mit, azi, al super-

Omului (lui Fernand Leger – „omul reinventat”,
„omul dublu”, „infinită putere”).

Fie că gândeşte în poezie concentrată distihică, în
haiku, viziunea sclipitoare, aproape aforistică, edifică,
poetul înalţă fondul nostru esenţial-latin, căutând
Patria profundă, vizualizată, forte, graţie originii sale
basarabeano-bucovinene. „Basarab-Voievod/ Lupul
valah/ Ne cheamă/ Dinspre Argeş/ La drumul Dunării/
De la Cazane/ Înspre Odesa!/ Astfel/ Nu degeaba
Haşdeu/ A pornit/ Din vârful Hotinului/ Să caute
duhul/ Lumina Valahiei/ Dacilor,/ românilor/ şi
aromânilor!...” Şi a pornit, apoi, spre vechea
Basarabie-Românie!... (Din Monumentul lui
Basarab).

Nu în ultimul rând, am atrage atenţia asupra
obsesiei poetului nostru spre mitologia arhaică-orto-
doxă, într-o subtilă, aproape şoptită viziune, închinată
legendarului Părinte Bălaşa (Portret): „Noi,/ Cu
Lerui-Ler,/ l-am binecuvântat/ Pe Traian-Împărat (…)
Şi am avut/ Cu el/ Cea mai înaltă statuie/ Şi columnă/
Pe care stă, astăzi,/ Apostolul Petru./ Să stea!/ Cât mai

mult să stea/ Peste Noi/ Apostolul Petru/ Deasupra lui Traian / Şi
Decebal!.. (…) Cel ce vrea să domnească/ Trebuie/ mai întâi/ să
slujească!...”

Petre Cichirdan rămâne, prin urmare, pe lângă prozator, pu-
blicist, reporter (literar, însă şi audio-vizual, prin cunoscuta, deja,
contribuţie a sa numită Cultura Ars Mundi), un poet-vizionar,
însemnat, dinamic, care cultivă Patria profundă, însă şi elevata
Interferenţă a Artelor, într-o epocă dificilă, postrevoluţionară şi
postmodernă.

Constantin ZĂRNESCU

FORUMUL CULTURAL AL RÂMNICULUI   
O PREZENŢĂ MARCANTĂ ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII

Pe 25 februarie 2016, în Sala de festivităţi a Bibliotecii
Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea s-au desfăşurat

lucrările Adunării Generale anuale a Forumului Cultural al
Râmnicului, organul suprem de conducere al acestei asociaţii cu
caracter neguvernamental, apolitic şi nonprofit, înfiinţată în urmă
cu 15 ani, pe 03 mai 2001.

La acest eveniment cu multiple semnificaţii în viaţa culturală
şi spirituală a municipiului şi judeţului nostru au participat 27 din
cei 34 de membri cotizanţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice
judeţene şi municipale, ai unor instituţii, asociaţii şi fundaţii cu
profil cultural-ştiinţific, ai mass-mediei etc. Pe ordinea de zi a
întrunirii au fost înscrise probleme de importanţă majoră pentru
activitatea curentă, dar mai ales pentru cea viitoare a Forumului,
derivate din statutul său de funcţionare, care vizează promovarea
cu consecvenţă a valorilor culturale reprezentative, locale şi
naţionale, în condiţiile integrării României în Uniunea
Europeană, dezvoltarea vieţii spirituale în municipiul Râmnicu
Vâlcea şi în judeţ.  În cuvântul de deschidere, preşedintele exe-
cutiv, Alexandru Popescu Mihăeşti  a evidenţiat preocupările
Forumului, ale celorlalte asociaţii, care au ca numitor comun slu-
jirea actului de cultură autentic. În numele său şi al primarului
interimar, Ion Gigi Matei, peşedinte de onoare al Forumului
Cultural, Vasile Cocoş, viceprimarul Râmnicului a apreciat că în
2015 Forumul a desfăşurat o activitate rodnică, materializându-se
multe iniţiative valoroase, cu beneficii pentru comunitatea locală.

Şi doamna Aurora Gherghina subprefectul judeţului Vâlcea a
transmis mulţumiri Forumului Cultural pentru tot ce realizează în
folosul vâlcenilor, pentru afirmarea valorilor culturii locale pe
plan naţional. Părintele Nicolae State Burluşi a adresat slujitorilor
culturii din judeţul nostru din partea Înaltpreasfinţitului
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, toate gândurile bune şi
arhierească binecuvântare, pentru implicarea lor neobosită în
viaţa spirituală. Filmul documentar realizat şi prezentat de Maria
Şufană a surprins unele preocupări semnificative ale membrilor
asociaţiei. Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de
Consiliul de Conducere al Forumului Cultural în anul precedent a
prezentat de secretarul general Gheorghe Dumitraşcu a evidenţiat
multitudinea preocupărilor şi manifestărilor organizate în diferite
domenii : literar, istoric, ştiinţific, medical, de protecţie a mediu-
lui înconjurător etc., majoritatea remarcându-se prin conţinutul
lor educativ-formativ, fiind apreciate de participanţi. Odată cu
diversificarea ariei tematice a activităţilor a sporit şi numărul
partenerilor, al colaboratorilor, lista acestora fiind bogată, la loc
de frunte situându-se Bibloteca Judeţeană „Antim Ivireanul”,
Arhiepiscopia Râmnicului, Serviciul Judeţean Vâlcea al
Arhivelor Naţionale, Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vâlcea, Fundaţia Culturală „Sfântul Antim
Ivireanul” Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul Şcolar prin conducerile
unor unităţi de învăţământ etc. O stare de normalitate cunoaşte şi
conlucrarea cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina
Maria”, Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea condusă de

istoricul Eugen Petrescu. 
Nicolae Dobrică a exous bugetul de venituri şi cheltuieli şi

execuţia financiar contabilă din 2015. În context se evidenţiază
receptivitatea Consiliului Judeţean Vâlcea care a acordat fonduri
financiare pentru editarea volumului trei - al lucrării
„Enciclopedia Judeţului Vâlcea- localităţile rurale”, a Consiliului
Local Râmnicu Vâlcea, care a sprijinit tipărirea semestrială a
revistei „Forum V” şi a unor volume dedicate unor personalităţi
culturale vâlcene. Evident că demersurile Forumului sunt gen-
eroase, cu impact social, de aceea cerinţele sale nu trebuie consid-
erate niciodată exagerate. Există solicitarea ca proiectele
Forumului, ale altor asociaţii, să beneficieze de o susţinere finan-
ciară demnă, aspecte reiterate în adunare de Gheorghe Deaconu,
Paul Stănişor, Nicu Cismaru, preşedintele Societăţii Culturale
„Anton Pann” Râmnicu Vâlcea. Ion Soare a redat în sinteză
Proiectul, programul activităţilor cultural-ştiinţifice pentru anul în
curs. Acesta cuprinde multe acţiuni tradiţionale, care vor fi orga-
nizate împreună cu Primăria Râmnicu Vâlcea, Arhiepiscopia
Râmnicului, Biblioteca Judeţeană, Serviciul Judeţean Vâlcea al
Arhivelor Naţionale etc. Şi în 2016 vor fi evocate principalele
evenimente din trecut şi contemporane, cât şi personalităţi proe-
minente de la nivel local şi naţional. Pe 3 mai a.c. se vor celebra
15 ani de la constituirea Forumului Cultural al Râmnicului, care
s-a afirmat ca o prezenţă activă în viaţa comunităţii. Gheorghe
Deaconu a informat adunarea despre conţinutul programului
aniversar pe care l-a elaborat şi a expus proiectul de conferinţe
pentru anul în curs, inmănunchiate în programul cultural- ştiinţi-

Gheorghe PANTELIMON
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fic complex pe care l-a iniţiat - „Frescele Vâlcii”, ce vor fi
susţinute în cadrul Clubul Oamenilor de Ştiinţă Cultură şi Artă, a
cărui activitate o coordonează. Se doreşte ca manifestările jubil-
iare, solemne, din luna mai 2016 să aibă o deschidere europeană
accentuată. Desigur că Raportul de activitate înfăţişat adunării nu
putea fi exhaustiv, de aceea în cadrul dezbaterilor s-au exprimat
opinii, s-au adus completări. Gheorghe Deaconu a avertizat print-
re altele că nu trebuie să uităm satul vâlcean, locuitorii săi şi
împreună cu Biblioteca Judeţeană să revigorăm viaţa culturală
rurală, idee reluată şi de Nicolae Dinescu. În acest cadru a fost
susţinută propunerea vicepreşedintelui Ion Soare, ca Forumul
Cultural să devină asociaţie de utilitate publică. Ştefan
Stăiculescu a reluat propunerea ca Forumul Cultural al
Râmnicului să poarte numele ilustrului savant Spiru Haret, care

nu a fost însuşită de Consiliul de conducere. În partea finală a
întrunirii, Ion Soare a înmânat distincţiile Forumului Cultural
pentru anul 2015, un stimulent moral apreciat de creatorii de val-
ori. Vicepreşedintelui Forumului Cultural, Petre Cichirdan, scri-
itor, publicist,editor, artist plastic, inventator şi om de cultură i s-
a conferit o diplomă aniversară, cu prilejul împlinirii frumoastei
vârste de 65 de ani. S-a desprins concluzia că 2015 a fost un an
fructuos pentru Forumul Cultural, iar adunarea care a îmbrăcat un
pronunţat caracter lucrativ şi-a atins scopul. Cu toate acestea au
fost şi unele observaţii critice exprimate şi în Raport, şi în dezba-
teri, conform cărora Forumul încă nu este prea vizibil, prea preg-
nant, în conştiinţa publică din Vâlcea. Au existat şi unele
momente tensionate în şedinţele Consiliului de conducere, urmate
de câteva demisii, care demonstrează acest lucru, ce au avut

repercusiuni negative asupra calităţii actului decizional. Unele
publicaţii şi posturi de televiziune din Vâlcea au criticat dis-
funcţionalităţi din activitatea Forumului faţă de care trebuia man-
ifestată mai multă receptivitate. În această perioadă, la nivel cen-
tral s-au luat unele decizii cel puţin controversate în domeniul
culturii, învăţământului, sănătăţii, reacţia Forumului nefiind una
vehementă, ca să ne limităm la acestea. Considerăm că Forumul
Cultural dispune de un potenţial uman valoros şi are capacitatea
să depăşească unele disensiuni, să-şi armonizeze eforturile şi să-
şi perfecţioneze activitatea, în pas cu noile exigenţe. La sfârşitul
acţiunii cei prezenţi au păstrat un moment de reculegere pentru
omul de cultură Titi Mihai Gherghina, cel care a iubit cu ardoare
Râmnicul, despre istoria căruia a scris cu inegalabilă pasiune şi a
trecut, recent, la cele veşnice.

Trăim într-o lume şi într-o societate în care toate lucrurile
parcă sunt pe dos. Dacă Dumnezeu a făcut această fru-

moasă, fapt confirmat de însuşi cuvântul cosmos, care înseamnă
armonie, ordine, desăvârşire, şi i-a imprimat nişte legi bune după
care să se conducă, omul, această coroană a creaţiei, dar în acelaşi
timp aflată sub influenţa celui rău, a devenit, prin faptele şi prin
ideile sale, potrivnicul binelui şi al Creatorului binelui. În acest
fel s-a ajuns, încă de la începutul omenirii, la conturarea a două
căi de urmat în viaţă: una este calea cea largă, pe care merg cei
mulţi. Aceasta este calea minciunii, a răutăţii, a invidiei, a încăl-
cării valorilor morale sădite în firea omului de Dumnezeu.
Cealaltă este calea cea strâmtă şi cu chinuri, pe care merg cei puţi-
ni, cei aleşi ai lui Dumnezeu, cei care nu au făcut compromisul
cel rău, adică nu au făcut pactul în viaţă cu diavolul, rămânând
stăpâni ai propriei lor fiinţe, fără să aibă mustrări de conştiinţă că
n-au săvârşit binele pe care l-au dorit mereu. Este calea sau
cărarea împărăţiei, aşa cum o numeşte părintele Arsenie Boca de
la Prislopul Haţegului, deoarece ea conduce spre un loc sigur,
spre idealul fiecărui creştin, care este mântuirea sufletului,
împărăţia cerurilor, împreună locuirea, pe vecie, cu sfinţii cei
aleşi ai lui Dumnezeu, într-o permanentă stare de iubire şi feri-
cire.

Pe această din urmă cale a mers cel pe care-l comemorăm
astăzi, adică regretatul Costea Marinoiu. Eram elev la liceu când
am aflat de un iubitor al cărţii de pe meleagurile vâlcene, cel care
avea să devină o legendă vie, fiind numit încă în viaţă „bătrânul
librar”, pentru dragostea sa faţă de carte, faţă de cultură, faţă de
ce este frumos. L-am cunoscut apoi la şedinţele Societăţii
Culturale Anton Pann care aveau loc în casa în care ne ocrotea
spiritul marelui culegător de folclor de pe meleagurile vâlcene.
Atunci, ca şi acum, Costea Marinoiu m-a învăţat că tot ce rămâne
mai de preţ după marea trecere în lumea drepţilor a omului este
un nume bun, o amintire plăcută în posteritate şi creaţia spiritului
său. Acestea toate au rămas şi în urma celui pe care-l comentăm
astăzi. Sfătuitor bun, calm, înţelept, nu se supăra pe cei răi, ci ne
ruga să vedem şi la aceştia părţile lor bune. Ne vorbea totdeauna

cu dragoste despre locurile sale natale, dar şi
despre toată istoria judeţului Vâlcea, prop-
unând turiştilor itinerarii vâlcene cu descrierea
tuturor obiectivelor turistice care vorbesc
despre trecutul nostru. 

A fost un om plin de virtuţi, adică de ca-
lităţi sufleteşti superioare, generatoare de prin-
cipii morale după care şi-a trăit toată viaţa.
Cinste, corectitudine, bunătate sufletească,
energie inepuizabilă în afirmarea şi impunerea
lucrurilor de valoare. Acestea l-au definit pe
Costea Marinoiu şi acestea sunt virtuţi specific
bărbăteşti, pentru că însuşi cuvântul virtute vine din latinescul vir,
care înseamnă bărbat. Dar la Costea Marinoiu cuvântul virtute a
depăşit acest prim sens, pentru că el a înţeles aceasta ca o năzuinţă
continuă spre împlinirea faptelor bune, ca o manifestare stator-
nică spre bine, ca o tendinţă de autodepăşire şi desăvârşire pe plan
intelectual. De aceea, el a lucrat până în ultima clipă a vieţii, când
graiul i se stingea, dar sufletul lui spunea: „Luptăm!”

Sfântul Ioan Damaschin spune că virtutea este aleasă şi voită,
deoarece noi facem binele alegându-l şi voindu-l, nu fără sfat şi
de silă. Practicarea permanentă a binelui în viaţă l-a caracterizat
şi pe Costea Marinoiu. El rămâne un model pentru cei care l-au
cunoscut, un bun credincios, cu dragoste către Dumnezeu şi către
aproapele, arătându-ne că numai sufletul înţelept şi plin de iubire
poate răzbate prin această lume plină de răutăţi şi poate vindeca
diformităţile native ale celor răi.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l ocrotească pe bătrânul librar
Costea între aleşii Săi, convinşi fiind că cel care a iubit cartea, şi-
a scris numele în Marea Carte a vieţii veşnice, pe care o ţine Iisus
în mâinile Sale.

Comemorarea a avut loc astăzi, vineri, 5 februarie 2016, la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea,
Sala Universitarilor, la iniţiativa Forumului Cultural al
Râmnicului, când au fost evocaţi filosoful creştin Florin
Mihăescu şi preotul folclorist Teodor Bălăşel. În prezenţa distin-
sului profesor Teodor Ghiondea, redactorul revistei „Studii şi
cercetări tradiţionale”, s-a vorbit despre viaţa şi opera lui Florin

Mihăescu, care era nepotul preotului Teodor Bălăşel,
amândoi fiind „Doi fii de seamă ai Vâlcii”, cum arată
titlul generic al simpozionului. În partea a doua a
acestei întruniri culturale a avut loc lansarea volumu-
lui „Preotul Teodor Bălăşel – învăţător, folclorist şi
apostol haretian”, scris de profesorul Costea
Marinoiu şi publicat postum prin grija lui Dragoş
Marinoiu, fiul regretatului cercetător vâlcean, şi a lui
Mihai Popa, membru al Forumului Cultural al
Râmnicului. „A fost o temă dragă tatălui meu”,
spunea Dragoş Marinoiu. Aceasta se vede din faptul
că profesorul Costea Marinoiu a cercetat arhive, a
mers pe teren, a cules mărturii vii şi documente
despre acest „Apostol haretian”, numit pe drept

cuvânt „cel mai mare folclorist pe care l-a dat Oltenia”, care a fost
părintele Teodor Bălăşel. Costea Marinoiu a reuşit să pună în
lumină personalitatea de anvergură naţională a preotului şi învăţă-
torului Teodor Bălăşel, născut la 7 noiembrie 1869, la
Bogdăneştii Vâlcii, şi a devenit fiu adoptiv al comunei Ştefăneşti,
unde a şi încetat din viaţă în ziua de 30 ianuarie 1941, în vârstă de
72 de ani.

Cartea profesorului Costea Marinoiu este un adevărat docu-
mentar, făcând referire la vatra Şefăneştilor, la bogata colecţie a
marelui folclorist, precum şi la corespondenţa sa cu marile per-
sonalităţi ale vremii: Simion Florea Marian, Gheorghe Fira,
Gheorghe N. Dumitrescu - Bistriţa, Nicolae Iorga, Aurelian
Sacerdoţeanu şi învăţătorul Ion N. Popescu. O bibliografie selec-
tivă a referinţelor critice despre Teodor Bălăşel, precum şi un
album fotodocumentar încheie acest volum, lăsat în manuscris de
Costea Marinoiu. Pasiunea pentru valorile nepieritoare ale nea-
mului nostru, truda cu care au fost adunate acestea, precum şi do-
rinţa de valorificare a lor, reprezintă două universuri de pre-
ocupări identice, care îi aseamănă pe cele două mari caractere
plecate dintre noi: preotul Teodor Bălăşel şi bătrânul librar Costea
Marinoiu. Vorbind despre unul dintre ei, imediat vom vorbi şi de
celălalt, ca despre două personalităţi intrate în circuitul de valori
ale neamului. Ei reprezintă o dovadă a faptului că omul nu dis-
pare total după plecarea lui din această lume. „Non omnis mori-
ar”, spunea Horaţiu într-una din odele sale. Omul trăieşte în pos-
teritate prin opera sa, care va fi nemuritoare şi va aminti de
numele lui.

AVEM NEVOIE DE MODELE

CENACLUL “PETALE” – FEBRUARIE 2016

Constantin MĂNESCU - HUREZI
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Reuniunea din luna februarie a. c. a Cenaclului Petale al
Societăţii Naţionale Independente a Persoanelor cu

Handicap din România (SNIPHR) - Vâlcea, care a avut loc în data
de 24.02.2016, a fost una specială, deoarece la ea au luat parte doi
invitaţi de seamă din afara judeţului Vâlcea; este vorba de doam-
na Mihaela Albu – redactor şef al revistei “Lumină lină”, care
apare la New York, şi dl. Dan Anghelescu – profesor universitar
doctor și scriitor din Bucureşti. Prezenţa domniilor lor în mijlocul
nostru nu a fost una întâmplătoare ci, ea s-a datorat faptului că,
alegând ca scriitor al lunii pe Marin Sorescu, Puiu Răducan a avut
fericita inspiraţie de a invita la reuniunea noastră pe cele două
personalităţi care l-au cunoscut bine pe cel omagiat. Pe lângă cei

deja menţionaţi, la reuniune au mai participat Dumitru Zamfira,
Ilorian Păunoiu, Mihai Sporiş, Petru Pistol, Iulian Comănescu,
Marinela Capşa, Gheorghe Cărbunescu, Natalia şi Dragoş
Călinescu, Alina Neagoe, Cristian Alexandrescu, Nicolae Nistor,
Radu Mihăilescu, Violeta Scrociob, Nicu Cismaru, Mihaela
Rădulescu, Cristian Ovidiu Dinică, Nicoleta Constantin, Oana
Ploscă, Luminiţa Topârceanu, Doina Barbu, Mariana şi Nicolae
Lăzăroiu, Laura Vega, Rodica Vişinescu, Valentina Popescu,
Dana Stan, Maria Ion şi subsemnatul.

Reuniunea a debutat cu prezentarea biografiei lui Marin
Sorescu, prezentare făcută de Dumitru Zamfira – preşedinte al
SNIPHR Vâlcea. Marin Sorescu s-a născut la 19 februarie 1936,

în Bulzeşti, judeţul Dolj, şi a decedat la 8 decembrie 1996, în
Bucureşti. Sorescu a fost poet, dramaturg, prozator, eseist şi tra-
ducător, iar din 1992 – şi membru titular al Academiei Române.
Operele lui au fost traduse în mai mult de 20 de limbi străine,
totalizând peste 60 de volume apărute numai în străinătate. S-a
făcut remarcat şi prin preocuparea pentru pictură, deschizând
numeroase expoziţii în ţară şi în străinătate. Fără a se înscrie într-
un partid politic, după evenimentele din decembrie 1989, a ocupat
funcţia de Ministru al Culturii în cadrul cabinetului Nicolae
Văcăroiu (25 nov. 1993 - 5 mai 1995). 

Opera soresciană a fost discutată, cu precădere de către cei doi
invitaţi, care au fost, de altfel, şi cei mai avizaţi să o facă, dar şi
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de Ilorian Păunoiu, Marinela Capşa şi Mihai Sporiş.
Marin Sorescu debutează în 1964, la vârsta de 28 de ani,
cu volumul de parodii “Singur printre poeţi”. Până la
moartea sa în 1996, mai publică încă 23 de volume,
devenind o figură marcantă a poeziei româneşti contem-
porane. În 1966 primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor
pentru “Poeme”, reuşind să repete această performanţă
de încă cinci ori pe parcursul carierei. Printre volumele
cele mai cunoscute se numără “Tuşiţi” (1970), “Suflete,
bun la toate” (1972), precum şi ciclul de patru volume
intitulat “La lilieci” (1975, 1977, 1980, 1988), un univers
poetic construit pornind de la un cimitir ce poartă acest
nume. Poezia lui Sorescu acoperă o zonă literară largă,
stilul său ironic și degajat trezind în cititor spiritul ludic
al copilăriei. De altfel multe dintre volumele sale sunt
dedicate celor mici (“Unde fugim de acasă?” - 1967,
“Cirip-ciorap” - 1993). În dramaturgie, Marin Sorescu
abordează cu precădere tematica teatrului poetico-para-
bolic. În acest sens, semnificativă este trilogia ”Setea
Muntelui de sare”, care cuprinde piesele “Iona”,
“Paraclisierul” şi “Matca”. Autorul a abordat şi alte
genuri dramatice, cum ar fi teatrul contemporan  (“Există
nervi”), teatrul istoric  (“A treia ţeapă”, “Răceala”) sau
comedia (“Vărul Shakespeare”), unde mobilul comico-
dramatic este ironia muşcătoare, împrumutată chiar din
lirica proprie. Romanele sale cele mai reprezentative
sunt “Viziunea viziunii” şi, mai ales, “Trei dinţi din faţă”.
La moartea lui au rămas în manuscris cincisprezece vol-
ume (poezie, eseu, jurnal şi roman).

Dl. Dan Anghelescu, cel care, deşi mai tânăr decât
Marin Sorescu, s-a bucurat de prietenia şi aprecierea
maestrului, a relatat între altele faptul că acesta a început
să fie urmărit de Securitate, inclusiv prin ascultarea tele-
fonului său de acasă, mai ales după 1981, când a fost
lichidată Mişcarea Transcedentală, al cărei adept fusese. 

Doamna Mihaela Albu a relatat asistenţei faptul că
Marin Sorescu a fost în permanenţă şicanat nu numai de
autorităţi, dar şi de colegi de breaslă şi chiar subalterni,
atunci când conducea revista “Ramuri” din Craiova.
Colegii de breaslă în special erau extrem de invidioşi pe
el fiindcă faima lui depăşise rapid graniţele ţării, avea
prieteni şi admiratori pe toate meridianele globului
pământesc, călătorea foarte mult în străinătate la invitaţia
şi pe cheltuiala unor mari personalităţi şi chiar instituţii
culturale. Interesant este faptul că autorităţile nu prea
aveau ce-i face, în special – nu prea puteau să-i interzică
deplasările în străinătate fiindcă era mult prea cunoscut,
în timp ce, aşa-zişii “prieteni” îl “săpau” mai abitir decât
o făceau autorităţile. De exemplu, când s-a auzit că
Marin Sorescu urma să fie nominalizat candidat la
Premiul Nobel pentru Literatură, aceştia au sărit ca arşi
şi au început o campanie de denigrare sistematică a sa.
Acesta nu este decât un exemplu de manifestare a
defectelor de caracter ale noastre, ale românilor, defecte
pe care eu însumi le socotesc chiar congenitale şi pe care
le combat de ani de zile, fiind înjurat copios tot de ani de
zile!

În cuvântul meu, am relatat cum l-am cunoscut şi eu
pe Marin Sorescu. Eram în anul II de facultate şi, pe la
jumătatea lunii martie 1974, am făcut o excursie cu
colegii în Nordul Moldovei. În autocar, la un moment
dat, cineva a propus ca fiecare dintre noi să treacă la
microfon şi să spună ce doreşte: o glumă, un banc, o
poezie etc. Aşa se face că am ajuns la un concurs în toată
regula: cineva recita nişte versuri şi ceilalţi colegi tre-
buiau să spună cine este autorul lor. Eu am recitat din
William Wordsworth: “Chiar dacă lumina de altădată /
Ochilor mei le va fi luată, / Chiar dacă slava ierbii-acelui
ceas s-a stins pe veci, / Noi nu vom pregeta / Şi vom
căuta puteri în ceea ce a rămas!”. Câţiva dintre colegii
mei au strigat în cor, după câteva clipe de gândire: “E din
filmul Splendoare în iarbă!”, dar niciunul nu a ştiut să
spună cine este autorul. Colegul meu de an, Viorel
David, din Celaru, Dolj, astăzi – patron al S. C. Artego S.
A. din Târgu Jiu, a recitat nişte versuri care mie mi-au
plăcut atât de mult, încât le-am reţinut pe loc (ca de altfel
şi versurile lui William Wordsworth, pe care le-am reţin-
ut din film, eram prin clasa a XI-a): “Tu să  dormi / Iar
eu să îmi ascut briciul pe coapsa ta bine întinsă. / Să mă
aşez apoi în fața oglinzii / Şi să ies din barba mea ca
iepurele dintr-un tufiş. / Tu să te trezeşti / Şi neruşinat să
mă chemi / Şi-n câteva clipe / Să derulăm facerea lumii /
Înregistrată pe bandă de tâlhari la drumul mare”. “Este

Marin Sorescu!” – a spus, după câteva clipe de linişte
Ghiţă Zgherea, un coleg mai mare decît mine, era în anul
IV, azi pensionar, fost professor universitar la Facultatea
de Chimie Alimentară din Galaţi, căsătorit cu o colegă de
an de-a mea, soră cu dl. prof. Ion Florescu, fost director
al Liceului Energetic din Râmnicu Vâlcea. În fine, la
Mânăstirea Putna, după ce am făcut o poză de grup,
întorcându-ne, l-am văzut pe Ghiţă Zgherea, care rămă-
sese mai în urmă (nici nu apare în acea poză decât cu
spatele), că stă de vorbă chiar cu… Marin Sorescu! Preţ
de vreun sfert de oră am stat şi noi de vorbă cu Marin
Sorescu. Am aflat, între altele, că şi el făcuse facultatea
tot la Iaşi. De altfel, Marin Sorescu venea destul de des
în Iaşi, unde era invitat să ţină conferinţe. Absorbiţi şi
încântaţi de discuţia cu maestrul, nu ne-a trecut niciunuia
prin cap să facem şi o poză cu el, dar apare în poza de
grup undeva în spatele nostru. Precizez că şi domnul Dan
Anghelescu a făcut facultatea la Iaşi, ceea ce, sincer, m-
a bucurat! 

Am încheiat intervenţia mea cu o mărturisire de
suflet: nu sunt eu mare amator de poezie şi nu am o
memorie vizuală, ci una logică, iar dacă-mi plac cu ade-
vărat nişte versuri, le reţin automat; când citesc poezie de
Marin Sorescu mi se întâmplă ceva foarte particular, în
sensul că, automat, mă transpun într-o sală de cinema şi
parcă urmăresc un film a cărei acţiune decurge chiar din
versurile pe care le citesc; repet – acest lucru mi se
întâmplă numai când citesc poezie de Marin Sorescu!

Actorul Cristian Alexandrescu a recitat, cum numai
el ştie să o facă, din creaţia poetică soresciană. Am fost
plăcut surprinşi să aflăm că l-a jucat cu ani în urmă pe
Iona din piesa cu acelaşi nume, de Marin Sorescu, dis-
tribuit fiind de regizorul Silviu Purcărete. 

În partea a doua, au citit din creaţiile proprii:
Marinela Capşa, Mihai Sporiş, Ilorian Păunoiu, Alina
Neagoe, Natalia şi Dragoş Călinescu, Nicu Cismaru,
Violeta Scrociob, Puiu Răducan, Nicolae Nistor, Radu
Mihăilescu şi Cristian Ovidiu Dinică. Nu a mai fost timp
pentru critică şi, de altfel, în ceea ce mă priveşte, i-aş fi
asculat bucuros toată seara numai pe cei doi invitaţi
vorbindu-ne despre Marin Sorescu. Oricum, mă folosesc
de acest prilej, pentru a le mulţumi fiindcă au avut o con-
tribuţie decisivă la succesul acestei întâlniri memorabile.
Ne-a bucurat faptul că cei doi invitaţi au apreciat cena-
clul nostru şi ambianţa în care a avut loc reuniunea.

Ca de obicei, ultima parte a reuniunii noastre a fost
dedicată socializării, în cursul căreia au cântat Ilorian
Păunoiu şi Gheorghe Cărbunescu.        

P. S.: În timp ce pregăteam această cronică, am trimis
poza aceea din 1974, făcută la 

Mânăstirea Putna câtorva foşti colegi de facultate,
între care şi Ghiţă Zgherea. Reproduc mai jos răspunsul
lui: 

“Bună seara, dragă Marian,
Mulţumesc, pentru gestul acesta frumos - de a trimite

poza - care poartă atâta încărcătură emoţională. Poza o
am şi eu. Tu ai marcat prezenţa poetului şi  scriitorului
Marin Sorescu, autorul eroilor de la Bulzeşti. Îmi
amintesc bine excursia aceea organizată de colegul
vostru Vasilică Stăhiescu. În autocar citeam revista
Flacăra; pe ultima copertă era poza color a unei actriţe
tinere -Tamara  Creţulescu, tânără şi fără ochelari, nu ca
în poza alăturată - acum este profesor univ. dr. la
UNATC, autoare de scenarii etc.

Când am ajuns la mânăstirea Putna, eu am mers la
ghidul de la muzeu - erau alte clădiri atunci - şi am cerut
să ne fie prezentate exponatele. Eram numai cu ghidul
muzeului când a apărut poetul Marin Sorescu, eu îl ştiam
numai din poze. I-am spus că suntem un grup de studenţi
din Iaşi; a fost impresionat, fiind şi el fiu spiritual al ace-
leaşi cetăţi universitare - Alma Mater. De asemenea, i-am
spus că sunt prieten cu nepotul său, Grigore Sorescu, stu-
dent la filologie, secţia română-germană. Aşa a acceptat
să ne acorde autografe; initial mă refuzase spunând că nu
are timp de aşa ceva. Mi-a semnat pe o ilustrată cu poza
domnitorului Ştefan. Părintele Iachint a observat truda
poetului şi a revenit la comentariul copilăresc pe care l-
am făcut noi în muzeu, când am aflat că domnitorul
semna actele cu o pană de gâscă. Atunci ne-a spus:
Înaintaşii scriau idei de aur, cu pene de gâscă, iar con-
temporanii scriu idei de gâscă, cu penițe de aur! Numai
bine!”. 

GURA  PĂCĂTOSULUI

La cenaclul-bilanţ al Societăţii Culturale Anton Pann, din 19 decembrie,
2015, au fost şi situaţii de umor involuntar, pe care le povestim aici. O

admiratoare a domnului preşedinte în exerciţiu, al  societăţii, şi-a propus să-l
articuleze, pe Nicu Cismaru şi i-a ieşit pe guriţă: Cismarul. Atât le-a trebuit epi-
gramiştilor de renume ai sălii că s-au şi pus pe... pingelit, în câteva catrene scor-
nite acolo. Nicu, articulatul, ne-a vorbit despre preşedinţii de ţară recenţi. Dintre
cei cu ciocul, cu şuviţa, cu „măi dragă!”, ori ”animalule!” când vorbea, fabulând
despre... revoluţie . Să nu-ţi facă grea concurenţă nu l-a pomenit pe cel făcut ţap
ispăşitor - deşi nu avea cioc, ci doar coarne puse de o emblematică Leană. O
Leană, prea academiciană! - la încheierea unui ciclu al istoriei tocmit de mahării
lumii. Acela, tot Nicolae, dăduse blazonul nobilei meserii de cismar. Da, pentru
că este multă nobleţe în cisma de paradă, dacă te gândeşti că tradiţionala şi preis-
torica  noastră mărturie de continuitate, opinca, fusese pusă, semn inconfundabil,
pe parlamentul unei ţări vecine şi prietene, când aceasta avusese şi ea o rătăcire... 

Apoi, tot cu gura pe dinainte, cum altfel?, s-a vorbit despre „resturi de
para...zişi”. A greşi este omeneşte, că doar nu eram în paradisul-rai, deja,
Doamne fereşte! Rest la o para nu ştiu dacă s-ar fi putut?! Doar dacă paraua ar
avea zitul, poate zâtul, o subdiviziune neştiută. Apoi mi-a trecut prin cap ceva
despre vreo datorie Ziţii, o cunoscută eroină de caterincă a lui Nenea Iancu.
Oricum se mai fac cercetări pentru că grecul de Caragiale este nemuritor ca şi
povestea cu Calul Troian, la noi oricând asimilabil lui... Traian cu toate titlurile
posibile : drept, chel, cu şi fără şuviţă, marinar, pedestru şi sigur cititor despre
Elena, evident, din Troia. Dar pentru că au fost luate... resturi de Rai şi făcute
poeme spre a ne fi dăruite – luate cu acte în regulă aici, prin muzele acreditate de
talent pe pământ, cu binecuvântarea editurii licenţiate şi recomandarea unor
pământeni respectabili, paraziţii, scăpaţi pe gură, erau sigur un viciu de antenă,
ori poate bruiajul opoziţiei, să nu fie văzută când e gică contra. Din Paradis, de
la diversele uniuni, de la marea masă zeiască, poate să pice mana, să
supravieţuim  în deşert. Nu pică aşa ca para mălăiaţă, ci prin rugăciuni bine ţintite
şi ticluite cu talent... De aici, obligatoriul Tatăl Nostru, rostit cu evlavie de tot
soborul şi oborul, să se-audă corul. Imnurile se însoţeau şi cu alte cântări alese,
unele exersate demult  şi cântate de tot poporul să-şi aibe folclorul. Altele, înal-
tele, se ridicau la ceruri numai cu... soprana şi tenorul, aici fiind vorba de
îmbunarea îngerilor, nu de păcatele gurilor nestrunite de cerberul de sub ţeastă.

S-a spus acolo, candid, spontan : „Am să vă cânt aici, fără acompaniament,
aşa cum cântam când eram cu vacile la păscut...!” Atunci, într-un cadru inspira-
tor de poeme bucolice, credem că doar vacile ascultau, precum oile şi caprele
când le cânta Păcală cu fluierul. Noi, la bibliotecă om fi avut talăngi, dar eram în
pregătiri pentru pluguşor şi pentru alte urări tradiţionale, doar eram la o lansare
şi cu nelipsita întâmpinare, cu ce are fiecare. Apoi, nu meritam atâta onor ilicit,
fiind doar consumatori  de lapte şi cu multă grijă, să nu mai facem nicio brânză.
Iertate să fie dară toate, să nu avem pretenţii la lucrurile scăpate fără intenţii, că
la sfârşit de an, cu zile numărate, toate ale gurii păcate sunt iertate. Rămâne-n
sănătate sporul, adus de umorul , pentru cel ce-l gustă, cu pantaloni şi fustă! La
mulţi ani tuturor! (31.dec.2015) 

Mihai SPORIŞ

POSTFAŢA II LA „CĂLĂTORI PRIN
VÂLCEA...” DE FELIX SIMA

Viaţa a fost generoasă cu Felix Sima: pe lângă talentul poetic şi artistic, i-a
dăruit, timp de peste trei decenii, paradisul oricărui intelectual setos de

cunoaştere: un loc liniştit de muncă  în regatul unit al marii . . . biblioteci judeţene
Vâlcea! Alături de Natură, de studiile biblioteconomice, de înfăptuirile omeneşti -
locale şi naţionale - , precum şi de realizatorii acestora, lumea cărţilor şi manuscriselor
de aici l-a ajutat pe poetul, artistul şi cercetătorul cu acest nume, să-şi lărgească necon-
tenit orizontul cultural şi paleta preocupărilor creative. Din întinsele sale lecturi, s-au
născut, printre altele, buletinul informativ intitulat „Personalităţi naţionale şi inter-
naţionale în trecere prin Vâlcea” şi apoi acest op, în bună parte original, mai ales că, în
comparaţie cu alte cărţi şi colecţii renumite în domeniu (păstrând, desigur, proporţiile!)
– Istoria românilor prin călători (N. Iorga), Călători străini despre Ţările Române, vol.
I-X (editori: Maria Holban ş.a.) - , pe care le va fi avut drept imbolduri şi modele,
antologatorul include în lucrarea de faţă un număr important dintre călătorii(le) prin
Vâlcea secolelor XIX-XX, ajungând, practic, „la zi”; pe mulţi dintre „călătorii contem-
porani” i-a cunoscut personal, cu unii fiind chiar prieten, ceea ce i-a favorizat portrete
expresive şi credibile, pline de viaţă; atunci când nu a avut astfel de ocazii, „prezen-
tările” sunt făcute de alte persoane, cu citarea surselor bibliografice (de pildă: istoricul
Mihai Moldoveanu – pentru MS Regele Mihai, scriitorul George Voica – pentru Mario
Vargas Llosa etc.). Este lăudabilă, de asemenea, prezentarea, în volum, de către artistul
plastic Cristian Sima, a proiectului „Galele ETALON”, care s-a desfăşurat în anii 2004-
2005, din iniţiativa unui grup condus de cunoscutul dramaturg şi cineast Iulian Margu,
prilejuind prezenţa („călătoriile”) – şi prezentarea – la Râmnicu-Vâlcea (în sediul
Televiziunii „Etalon”), a unui important număr de personalităţi de prim rang ale cul-
turii, artei şi literaturii româneşti actuale. 

Diversitatea modurilor de prezentare a „personajelor” şi a textelor – citate din cărţi,
interviuri, memorii, inserarea unor poezii (în cazurile poeţilor), îmbinarea insolită a sti-
lurilor ştiinţific şi literar etc. – toate acestea produc atractivitate la lectură şi imaginea,
la fel de originală, a unui Poet-Cercetător, sau invers: a unui Cercetător-Poet!

Ion SOARE
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ADUNAREA GENERALĂ ŞI DE ALEGERI A UZPR 
MODEL DE ANALIZĂ ŞI DE DEZBATERE DEMOCRATICĂ

Pe 5 martie 2016, în Sala de festivităţi a Bibliotecii
Judeţene “Antim Ivireanul” s-a desfăşurat Adunarea

Generală a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, ediţia a
XXVI -a. Uniunea s-a constituit pe 11 ianuarie 1919, în Bucureşti
şi s-a reînfiinţat în urmă cu 25 de ani. Astăzi cuprinde peste 1200
de jurnalişti profesionişti, tineri şi vârstnici, cu studii suprerioare,
organizaţi în filiale judeţene şi pe profesii, şi este o structură aso-
ciativă de persoane cu interese comune, de breaslă. Pe membrii
săi îi recomandă profesionalismul, respectarea cu stricteţe a
Codului deontologic, a legilor. La începutul acţiunii, elevi talen-
taţi de la Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea, au
susţinut un atractiv moment muzical. 

Lucrările adunării au fost deschise de preşedintele Uniunii,
ziaristul Doru Dinu Glăvan, care a apreciat ospitalitatea şi atmos-
fera extraordinară pe care au găsit-o la Râmnicu Vâlcea, oraş
important în peisajul cultural şi jurnalistic al ţării. “Nu numai
oraşul, dar şi oamenii sunt deosebiţi” a spus protagonistul Nicolae
Dinescu, preşedintele Academiei Olimpice Române, Filiala
Vâlcea, membru al Forumului Cultural al Râmnicului, care a avut
o contribuţie însemnată la buna organizare a evenimentului,
prezentând invitaţii:  Eduard Vârlan şi Vasile Cocoş, din partea
Primăriei Râmnicu Vâlcea, Ioan Barbu, veteranul ziariştilor
vâlceni, Horia Horăscu, primarul comunei Prundeni, pe care l-a
numit “primarul cultural al României”, Remus Grigorescu, direc-
torul Bibliotecii judeţene, vicepreşedintele Forumului Petre
Cichirdan, mai mulţi membri ai Forumului, ziarişti din presa
locală etc. Cei doi viceprimari şi-au exprimat bucuria de a fi
gazdele acestei manifestări care reuneşte elita jurnalismului din
România şi au subliniat relaţiile foarte bune pe care Primăria le
are cu presa. În 2015, în Uniune au fost 837 de membri cotizanţi,
iar la adunare au fost prezenţi 48 de delegaţi şi 20 de împuterni-
ciţi, din totalul de 84, fiind statutar constituită. În sală s-a aflat şi
un grup de reprezentanţi ai uneia dintre cele mai mari filiale, cea
de la Chişinău, care numără peste 80 de membri, condusă de
Gutiera Prodan, Maestru în Arte, Ambasador al Păcii, editor-şef la
Compania”Teleradio-Moldova”. Preşedintele Uniunii ales în
2012, Doru Dinu Glăvan a adus la cunoştinţă ordinea de zi şi a
prezentat Raportul Consiliului Director cu privire la activitatea
din  2015, care a fost un an fructuos. În perioada analizată s-au

organizat numeroase evenimente la care a participat conducerea
Uniunii, în Bucureşti, în ţară şi în străinătate, pe primul plan fiind
situate întâlnirile cu ziariştii, lucrători în presa audio, video şi
scrisă. UZPR a fost şi este una dintre cele mai importante uniuni
de creaţie de utilitate publică din România, idee reluată de preşe-
dinte pe parcurs. S-a realizat o bună promovare a activităţii, un rol
important având revistele proprii „UZP”, repere în media
românească,  „Cronica Timpului” şi „UZP”, publicaţii de cultură,
atitudine şi performanţă. Participanţii la dezbateri din partea fi-
lialelor, Gutiera Prodan (Chişinău), George Coandă (Dâmboviţa),
Dumitru Marin (Vaslui), s-au referit la multiplele acţiuni pe care
le-au iniţiat, care au urmărit, cu prioritate, informarea directă a
unui public numeros. S-a insistat pe faptul că jurnalismul aparţine
domeniului creaţiei, lucru care trebuie consfinţit prin lege. S-au
purtat discuţii ample pe marginea propunerii legislative pe care
Uniunea a înaintat-o Parlamentului, care vizează completarea art.
1 din Legea nr. 8/2006, încât jurnaliştii să beneficieze, în anumite
condiţii, de o indemnizaţie de 50 % din pensia care li se cuvine,
în baza asigurării în sistemul public de pensii. Este îmbucurător
faptul că se intenţionează înfiinţarea unei filiale şi la Vâlcea.

Benone Neagoe, secretarul general al Uniunii a înfăţişat, în
sinteză, situaţia financiară pe 2015. Uniunea se autofinanţează.
Veniturile în cuantum de 152.577 lei au provenit din încasarea
cotizaţiei, sponsorizări şi donaţii, iar anul financiar s-a închis cu
12.222 lei lichidităţi. În Raportul Comisiei de Cenzori, preşedin-
tele Ion Iofciu a apreciat că situaţia financiar-contabilă pe 2015
este mulţumitoare şi nu s-au constatat ilegalităţi în gestionarea
fondurilor financiare. Un punct important pe ordinea de zi l-a
constituit alegerea organelor de conducere, lucrările fiind prezi-
date de George Coandă. Singurul candidat pentru funcţia cea mai
înaltă a fost Doru Dinu Glăvan, un jurnalist cu vocaţie, cu o
bogată experienţă, care slujeşte profesia cu pasiune şi respon-

sabilitate, un om deschis dia-
logului, cu iniţiativă şi spirit
organizatoric. În proiectul
managerial şi-a propus să con-
solideze Uniunea, filialele şi
departamentele profesionale,
să le revigoreze şi să le

întinerească, din perspectiva anului 2019, un reper cronologic,
când Uniunea va împlini un secol de existenţă, un jubileu frumos,
care va fi marcat în mod corespunzător. Doru Dinu Glăvan a fost
ales, de fapt reales, pe o perioadă de patru ani în funcţia de
preşedinte, cu unanimitate de voturi. În cadrul reuniunii a fost
investit Consiliul Director format din 11 membri şi 3 supleanţi,
aprobaţi cu o singură abţinere. În prima şedinţă s-au votat funcţi-
ile: Adi Cristi şi Ion Petrescu, vicepreşedinţi, Benone Neagoe -
secretar general, Gheorghe Frangulea, trezorier. De asemenea a
fost completată Comisia de Cenzori, s-au ales Comisia de
Atestare a membrilor Uniunii, Juriul de Onoare şi de Arbitraj,
s-au aprobat departamentele pe domenii profesionale, Codul
Deontologic şi s-au operat unele modificări ale Statutului, care
era stufos.

Benone Neagoe a prezentat proiectul programului activităţilor
care vor fi organizate în 2016, apreciate de participanţii la
adunare.

Considerăm că o direcţie prioritară de acţiune trebuie să fie
lupta pentru asigurarea libertăţii de exprimare, a libertăţii presei,
împotriva unor presiuni care se exercită asupra ziariştilor, indife-
rent de unde vin, apărarea lor de agresiuni de orice natură. 

Toate documentele prezenate în cadrul adunării şi măsurile
propuse au fost aprobate democratic, prin vot deschis. La reuşita
acţiunii au contribuit mai multe instituţii de la nivelul judeţului
nostru şi municipiului Râmnicu Vâlcea. Au fost multe surprize
plăcute  apreciate de oaspeţi. Doamna Gutiera Prodan le-a oferit
participanţilor albumul „Clipe de veşnicie”, care conţine picturi,
creaţii proprii, realizate cu talent şi sensibilitate, iar Nicolae
Dinescu, realizator de emisiuni TV, senior editor la cotidianul
„Viaţa Vâlcii”, mape cu materiale promoţionale, interesante,
despre zestrea turistică a judeţului nostru ş.a. Totodată a înmânat
preşedintelui UZPR un „Hrisov” de Excelenţă, în semn de
preţuire a activităţii pe care o desfăşoară ziariştii, de multe ori cu
sacrificii şi renunţări. 

Urăm UZPR activitate rodnică în continuare, ca presa, a patra
putere în statul român, să se afirme cu mai multă vigoare.

Gh. PANTELIMON

În cartea „Călători prin Vâlcea. De la Paul de Alep, la Î.P.S.
Gherasim Cristea (1653 – 2014)”, apărută la Editura

BIBLIOSTAR, 2016, le-am dedicat 15 pagini domnului academi-
cian Marius Sabin Peculea şi profesorului şi colaboratorului său de
la Cluj-Napoca, Victor Mercea, fiindcă, la începutul anilor 70, când
s-a lansat unitatea „Uzina G” de la Râmnicu-Vâlcea, o serie din pri-
mii cercetători angajaţi aici proveneau fie de la Institutul IIS din
Cluj, fie fuseseră studenţi ai prof. Mercea la Facutatea de Fizică din
Cluj, ba, încă şi prof. ing. Marius Peculea - primul director al
„Uzinei G” – venea, de fapt, de la Institutul de Fizică din Cluj, unde
îi fusese  director şi colaborator prof. Victor Mercea. 

Succesul proiectului de realizare şi operare a reactoarelor
nucleare de la Cernavodă (cu toată industria ce stă în spatele lor)
este – spune dr. ing. Petre Mercea într-un articol aferent  - unica, la
aceste dimensiuni, în istoria dezvoltării tehnico-ştiinţifice a
României. „Nu cunoaştem o altă realizare cu aceste dimensiuni şi
complexitate care să fi fost realizată cu succes în ultimii 100 de ani
în România ! Iar faptul că, în ziua de azi, România este una din puţi-
nele ţări din lume (cred 4 sau 5) unde se produce industrial, în mari
cantităţi, apa grea D2O pentru reactoare nucleare (prin Uzina de la
Turnu-Severin) îşi are punctul de plecare în lucrările de separare de
izotopi stabili pe care prof. Victor Mercea şi prof. Marius Peculea,
împreună cu colectivele lor, le-au făcut la începutul anilor 60, la
Institutul din Cluj”.  Şi, continuă Petre Mercea : „În vara anului
1970 am făcut o călătorie cu maşina – o Dacia 1300 nouă – prin ţară

şi am trecut şi prin Râmnicu-Vâlcea, unde am întreprins, timp de
două zile, deplasări cu d-l Peculea şi conducerea Uzinei G pe valea
Lotrului. Atunci se prospecta ideea de a se construi Uzina de Apă
Grea la marginea satului Malaia – pe ideea că acolo, în valea
Lotrului, o atare uzină ar fi, strategic, bine „ascunsă”, uşor de
controlat cine vine şi cine pleacă şi, la nevoie, de apărat, în plus apă
urma să fie berechet din barajul mare de la Vidra, iar curent electric,
de asemenea, de la Centrala care tocmai se afla în execuţie, la vre-
mea aceea. Cu timpul, s-a constatat că treaba are, însă, şi deficienţe
majore şi, în final, s-a luat decizia ca Uzina de Apă Grea să fie
amplasată lângă Turnu Severin – din aceleaşi motive – apă berechet
din Dunăre şi râurile din zonă, plus curent electric de la Uzina de la
Porţile de Fier”.

Trimiţându-i cartea, la Bucureşti, domnului academician Marius
Sabin Peculea (n. 13 aprilie 1926), am primit această emoţionantă
scrisoare :

Dragă domnule Sima,
Vârsta îmi permite să mă adresez astfel D-voastră, mulţumindu-

vă pentru cartea trimisă, care mi-a făcut multă plăcere, dar în spe-
cial că v-aţi gândit la mine şi că m-aţi alăturat între atâtea mari
valori spirituale şi culturale.

Pentru mine, Râmnicu-Vâlcea nu a fost doar o „călătorie”, ci a
reprezentat, poate, cea mai fertilă perioadă din viaţa mea, mo-
delându-mă locului şi oamenilor cu care am lucrat. Îmi permit să-l
citez pe acad. Radu Voinea care, cu ocazia unei conferinţe ţinută de
mine la Academie, mi-a făcut următoarea prezentare: „Având în

vedere marele număr de ani petrecuţi la Râmnicu-Vâlcea, în
Oltenia, şi aşamentul dânsului pentru această provincie a ţării
noastre, eu am asemănat, întotdeauna, în mintea mea, pe academi-
cianul Marius Peculea cu un splendid altoi oltenesc pe un viguros,
foarte viguros trunchi de copac ardelenesc”.

Fraza regretatului academician Radu Voinea îmi inspiră o dua-
litate confirmată şi de şoferul Spiridon care, la o deplasare la
Institutul din Cluj, înconjurat fiind de foştii mei colegi, aceştia l-au
întrebat: „Ia spune, domnule, cum vă înţelegeţi voi cu ardeleanul
acesta?” şi răspunsul a veni, pe măsură: „Cum să ne înţelegem cu
el? E şi el oameni ca şi noi!” Atunci mi-am dat seama că am fost
asimilat printre olteni, dar nu ar trebui să ne mire, nu este impor-
tant în ce provincie eşti născut, ci faptul că eşti român şi toţi vorbim
aceeaşi limbă.

Dualitatea mi-a fost „oficial” confirmată prin distinciţa acor-
dată de cele două municipii, Cluj-Napoca şi Râmnicu-Vâlcea, care
mi-au acordat titlul de „cetăţean de onoare”, ele fiind, de altfel,
cele două localităţi unde m-am simţit mereu  acasă.

Două aforisme cred că sunt un bun îndemn să continuaţi ceea
ce aţi început:

Lucian Blaga: „Nimeni nu-i aşa de tare ca trecutul; pe acela
nimeni şi nimic nu-l poate schimba”.

Tacitus: „Eu cred că sarcina principală a istoriei este să nu fie
trecute, sub tăcere, virtuţile”.

Tot din trecut se ştie că scrisul rămâne, biblioteca îl păstrează
şi bibliotecarii îl răspândesc în lume.

Aşa am primit cartea D-voastră, împreună cu urările acordate
aniversării zilei mele de naştere, pentru care vă sunt recunoscător.

Bucureşti, 18 martie 2016           Cu sentimente de preţuire,
Marius Peculea

LA MULŢI ANI, DOMNULE ACADEMICIAN
MARIUS SABIN PECULEA - 90!

Felix SIMA
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Mama lui, o femeie mărunţică şi foarte slabă, mă invita
deseori să împart cu ei prânzul frugal, preparat pe un

reşou electric veşnic pătat de grăsime. De câteva ori am refuzat,
nu că nu mi-ar fi plăcut cartofii prăjiţi în ulei, ci pentru că mă
sfiam să consum fie şi numai o bucăţică din sărăcăcioasa lor mân-
care. Într-o duminică, însă, abia terminasem de scris exerciţiile de
algebră cu Marcel, că doamna Angela ne-a şi invitat la masă. De
data asta tigaia era plină vârf cu cartofi, iar pe un fund de lemn
răspândeau aburi calzi câţiva mici dolofani. La sfârşit, doamna
Angela ne-a turnat în farfurii orez cu lapte peste care a presărat
câteva firişoare de scorţişoară.

- De ce ai întârziat atât de mult? m-a întrebat tata când m-am
întors acasă.

- Am mâncat cu Marcel.
- Cum, s-a mirat tata făcând nişte ochi cât cepele, ai făcut tu

asta? Apăsând deliberat pe ultima vorbă.
- Da.
- Şi nu ţi-a fost scârbă să mănânci din mâncarea lor împuţită?
- Nu, nu mi-a fost. Şi, de altfel, vreau să-ţi spun că mâncarea

a fost foarte gustoasă, chiar dacă reşoul pe care găteşte doamna
Angela nu străluceşte de curăţenie ca al nostru.

Jap, jap. Mi-a ars tata două palme grele, obrajii parcă mi-au
luat foc şi m-a apucat o ciudă grozavă pe toată bunăstarea şi
curăţenia noastră, pe toată siguranţa traiului nostru tihnit. Am
fugit, trântind uşa cu putere în urma mea. M-am plimbat multă
vreme pe străzi periferice pe unde nu mai călcasem niciodată,
ronţăind biscuiţi şi jurând să nu mai calc în veci pe acasă. Mă gân-
deam cum de nu mă hotărâsem mai de mult să fac gestul acesta
eliberator. Eram de-acum singur stăpân pe mine, puteam face
orice vroiam: să hoinăresc până târziu prin oraş, să mă şterg zgo-
motos cu mâneca la nas, să călătoresc clandestin pe scara auto-
buzului sau să joc mingea în parc cu băieţii. Când am isprăvit cu
toate acestea, mi-am dat seama că începuse să se întunece şi eu nu
mă gândisem încă unde o să dorm. Obişnuit să ştiu că am întot-
deauna patul meu asigurat, cu cearceafuri curate şi perne moi,
înfăşate în feţe de pânză albă de olanda, uitasem că de astă-seară
încolo renunţasem definitiv la acest trai tihnit şi confortabil, de
mic burghez. O dată cu venirea serii se cam lăsase un pic de
răcoare, iar entuziasmul meu dintâi începuse să cam pălească.
Măcar de-aş fi fost mai prevăzător şi mi-aş fi luat un pulover mai
gros pe mine.

Am încercat să mă întind pe o bancă sub un boschet de
trandafiri mai retras, dar scândurile obădate de soare mă glodeau,
frigul îmi intrase prin toate oasele, aşa că am pornit din nou la
drum. La blocuri se aprinseseră luminile; părinţii îşi chemau
odraslele acasă, la mâncare şi la somn, numai eu nu-mi găseam un
culcuş pentru noapte. Cât fusese lumină şi cald, toate mi se
păruseră înveşmântate în roz, acum negrul era culoarea dominan-
tă. Ah, ce n-aş fi dat să nu fi luat aşa pripit hotărârea de a pleca
de-acasă! În fond, şi părinţii au partea lor de dreptate, iar de
greşit, cine nu greşeşte?!...

Frământat de astfel de gânduri nici nu ştiu când am ajuns în

dreptul căsuţei modeste în care locuia Marcel. Ce-ar fi dacă aş
intra înăuntru, numai să mă încălzesc puţin?

Am intrat pe alee cu paşi de pisică, ferindu-mă, nu ştiu de ce,
să scârţâi nisipul sub tălpi ca altădată. Mi-a deschis doamna
Angela, surprinsă desigur că mă vede la o oră aşa de târzie.

- Cred că mi-am uitat stiloul, am bâiguit eu încurcat, da...
stiloul cred că... cred că l-am uitat aici...

- Ce stilou? mă luă Marcel în primire. N-ai venit cu nici un
stilou la mine.

- Da?!
- Poate l-ai pierdut la şcoală... sau pe drum....
Nefericitul, nu putea să tacă din gură. Acum chiar că nu mai

ştiam ce motiv să invoc ca să rămân. Văzându-mă cum îmi
frământ mâinile încurcat, lângă uşă, doamna Angela mă luă de
după cap şi mă trase în sufragerie. Mă sili să mă aşez pe un scaun
şi mă servi cu un ceai fierbinte. Abia după ce am terminat de băut
ceaiul am băgat de seamă că doamna Angela era îmbrăcată într-
un capot înflorat, pătat de nelipsita grăsime, semnul inconfun-
dabil pare-se al acestei familii.

- Ei, te-ai mai încălzit?
- Da, doamnă.
- Atunci poţi să-mi spui, desigur, de ce ai fugit de acasă, nu-i

aşa?
Şi doamna Angela se aplecă, apropiindu-şi obrajii pistruiaţi de

ai mei. Carnea pieptului revărsat prin despicătura capotului
mirosea puternic a parfum de cuişoare cu un iz acru de năduşeală.
Am simţit cum urcă în mine o căldură mare şi mi-am dat seama
că am să leşin imediat. Atât mi-aduc aminte, restul mi l-a povestit
Marcel când mi-am revenit.

- Ai căzut de pe scaun de-am crezut că o să faci gaură în
podea. Abia te-am ridicat cu mama, ce naiba ai oasele aşa de
grele? Te-am fricţionat cu apă, mama ţi-a dat să miroşi nişte oţet...
Ce te-a apucat să leşini?

Doamna Angela mă ştergea cu un prosop de transpiraţie.
- Vai, ce m-ai speriat!... Să nu mai faci niciodată asta, auzi?

Niciodată.
Mâna ei, cu degete lungi şi noduroase, mirosea tot a cuişoare,

aşa că am simţit cum mă cuprinde iar răul de mai înainte. Probabil
că a simţit aceasta însă şi doamna Angela, căci a început să-şi
frângă mâinile îngrijorată:

- Vai de mine, să nu mai leşini... că nu ştiu ce să mă mai fac
cu tine!... Marcele, strigă ea disperată, fugi până acasă la el şi
anunţă-l pe domnul inginer!

Auzind ce avea de gând să facă, m-am trezit din ameţeala ce
mă cuprinsese şi am implorat-o:

- Nu, vă rog...
A făcut un semn cu degetul şi Marcel s-a reaşezat la loc.
- Bine. În noaptea asta ai să dormi cu noi... dar mâine te duci

negreşit acasă, da?
M-am grăbit să încuviinţez dând uşor din cap. În fond, mâine

văd eu cum mă descurc, important e că în noaptea asta am unde
dormi.

În cameră nu era decât un singur pat, iar eu nu mai dormisem
niciodată până acum cu cineva. Situaţia mi se părea nu numai
nouă, dar şi foarte jenantă, mai ales că trebuia să dormim toţi trei

alături. E drept, patul era dublu şi părea destul de încăpător.
„Doamne, de m-ar vedea acum tata, ce mai papară aş mânca”, mă
gândeam eu stând pe marginea patului.

- Ei, ce faci, nu-ţi dai pantalonii jos? Doar n-o să te culci
îmbrăcat! mă apostrofă doamna Angela din uşa băii.

În afară de tata şi, desigur, mama înainte de a muri, nu mă
văzuse nimeni în chiloţi. Nici la ora de sport nu mă dezbrăcam,
căci eram scutit medical. Am încercat să trag de timp, dar Marcel
se şi vârâse în pat, adormind imediat.

- Dacă ai nevoie la baie, te poţi duce, eu am terminat, zise
doamna Angela, acum îmbrăcată într-o cămaşă de noapte
trandafirie, cu franjuri de dantelă albă. 

- Pot să sting lumina? am întrebat eu cu glas pierit.
- Desigur. Chiar voiam să te rog...
Mi-am dat pantalonii jos pe întuneric şi i-am aşezat cu grijă pe

speteaza scaunului, aşa cum mă învăţase de atâtea ori tata, ca să
nu se şifoneze şi să nu se strice dunga.

- Eşti un băiat ordonat, Nick, ferice de fata care o să te ia! oftă
doamna Angela şi îl trase mai lângă ea pe Marcel, ca să-mi facă
loc.

Nu ştiu când am adormit şi nici cât era ceasul când m-am tre-
zit. Visasem că sunt acasă, trăia parcă şi mama, iar tata juca şah
cu mine. Am încercat să-mi dau seama unde mă aflu, dar era încă
întuneric. Am pipăit patul, am dat de Marcel şi mi-am amintit
totul. Nu o vedeam însă pe doamna Angela. Într-un târziu am
auzit şoapte în bucătărie. Am coborât uşor din pat şi mi-am lipit
urechea de uşă. Mi s-a părut că desluşesc vocea doamnei Angela
şi parcă a unui bărbat. Cei doi se certau. El îi reproşa nu ştiu ce,
iar ea se apăra calmă, suspinând din când în când. După o vreme
nu l-am mai auzit decât pe el repetând într-una: „Dragostea mea,
iartă-mă! Dragostea mea...”. În acest timp doamna Angela gemea
încetişor, ca şi cum ar fi strâns-o cineva de gât. Speriat de gândul
că dincolo era poate un răufăcător care voia să o omoare pe biata
femeie, am izbit puternic uşa bucătăriei cu piciorul, aşa cum
văzusem eu într-un film poliţist, şi am aprins brusc lumina,
strigând în acelaşi timp cât mă ţineau plămânii:

- Mâinile sus, târâtură, şi faţa la perete!
Surprins de lumina puternică a neonului care a inundat pe

neaşteptate bucătăria, bărbatul necunoscut s-a ridicat de pe
femeia întinsă pe ciment şi atunci am văzut... Cerul de-ar fi căzut
pe mine nu m-aş fi cutremurat mai groaznic.

Într-o străfulgerare de clipită copilul din mine s-a transformat
în bărbat. Am stins lumina şi m-am repezit afară. Am alergat în
neştire pe străzi până când m-a apucat splina, încercând să şterg
astfel de pe retină imaginea de coşmar din bucătărie. În urechi îmi
răsuna încă ţipătul disperat al doamnei Angela:

- Nu fugi, Nick!... Stai să-ţi explic...
Oricât am alergat, însă, imaginea celor două trupuri despuiate

nu m-a părăsit nici o clipă. Auzeam gemetele înfundate ale doam-
nei Angela, o vedeam cu poalele cămăşii de noapte ridicate până
deasupra sânilor supţi şi negricioşi, cu picioarele desfăcute, iar
între ele, prăbuşit peste ea, mic şi îndesat, cu pieptul acoperit de
un păr negru şi sârmos, bărbatul necunoscut.

Nici acasă, după ce i-am cerut iertare tatei şi am zăcut trei zile
şi trei nopţi cu fierbinţeală mare şi dureri în tot corpul, imaginea
aceea nu m-a părăsit.

Imaginea aceea de coşmar o port şi acum în mine, după atâţia
ani, iar amintirea ei îmi provoacă de fiecare dată scârbă şi dorinţă,
ruşine şi căinţă.

Constantin POENARU

LUMINA DIN BUCĂTĂRIE

La începutul anilor 80, pe când se construia sistemul
hidroenergetic de pe Valea Lotrului, în zona numita”la

cataracte”, apoi, ceva mai târziu şi pe “Valea Lotrişorului” s-a
evidenţiat existenţa unei radiaţii, de provenienţă necunoscută,
care, după primele teste şi cercetări, era inofensivă pentru om şi
influenţa într-un mod benefic, în special psihicul (dar nu numai)
producând, în anumite momente, unele stări aparent euforice şi
deschizând porţi ale cunoaşterii nebănuite de cei care le desco-
pereau. Autorităţile nu le-au băgat în seamă, prioritatea atunci era
terminarea în timp record a lucrărilor, însă, au existat câteva
grupuri de oameni de ştiinţă, din Israel, din Germania(fosta
R.F.G.) şi unul din Franţa ce s-au arătat extrem de interesaţi de
acele fenomene. În special nemţii, care se foloseau şi de unele
date pe care o unitate specială, detaşată în zonă în anul 1942 le
culesese, s-au învârtit extrem de mult de la Cascada Lotrişor pâna
la Cataracte şi chiar dincolo de Olt, la Văratica, apoi au coborât
până în zona Turnu, au urcat din nou pe Lotrişor şi pe Olt, în sus,
de nenumarate ori, măsurând nivelul radiaţiilor şi încercând să

descopere, probabil, sursa acestora.
Şi nemţii, şi francezii erau foarte secretoşi, nu discu-

tau cu nimeni, cu toate ca mulţi din muncitorii de pe
şantier vorbeau franceza şi germana, unii fiind chiar saşi;
stăteau izolaţi, îşi vedeau de măsuratorile lor câteva zile,
apoi plecau să se odihnească fie în Vâlcea, fie în Sibiu,
pentru ca să apară din nou câteva zile mai târziu la fel de
tăcuţi şi izolaţi. Evreii, însă, erau cu totul altfel. Vorbeau
româneşte destul de bine şi, cum aveam să aflăm mai târ-
ziu, erau născuţi în România; plecaseră în Israel, doar cu
ceva ani în urmă şi nu foarte mulţi, şi aveau obiceiul să
piardă mult timp, ascultând poveştile oamenilor. Erau
priviţi ca fiind “de-ai noştri”mai ales că stăteau cu săp-
tămânile pe şantier, dormind prin barăci şi mâncând alaturi de
muncitori, la cantină.

În vara anului 1983, au dispărut brusc cu toţi.
Mult timp mai târziu, m-am reântâlnit cu unul din evrei, în

Poiana Braşov. Era în vacanţă, însă parea că doreşte să spună
ceva, cuiva, unele lucruri. M-a recunoscut imediat şi, cu toate că

eu doream să-l evit, n-am scăpat de el aşa uşor. -Mai
mergi pe Lotrişor? -Destul de des. Locuiesc în
apropiere şi sunt pe vale câteva trasee bune de alpi-
nism. -Deci, ai rămas în zonă? -Pai, da, îmi place
acolo, i-am raspuns eu. -Ţi s-a deschis “ochiul lui
Horus” a început el sa râdă. -Ochiul lui Horus? -Ce,
nu şti? Radiaţiile alea sunt extrem de rare, se mai
cunosc doar câteva locuri pe glob… Activează glanda
pineală, ochiul lui Horus. Din păcate, n-am reuşit să
identificăm sursa care le generează…e ceva foarte
ciudat. Am fi cumpărat toată zona, dacă am fi dat de
sursă;  aşa… căutăm în altă parte; o s-o găsim în cele
din urmă.

Anul trecut, un prieten mi-a spus că, pe o stâncă de
deasupra cascadei Lotrişor, cam pe acolo pe unde ar trebui să fie
celebrul templu, dacic sau poate pelasg, descris de Tudor Diaconu
în scrierile sale, s-ar mai observa destul de bine o reprezentare a
“ochiului lui Horus”, identică cu cea din templele egiptene. Dacă
vom trăi, vom vedea! Oricum suntem ceea ce suntem! (Publicat
pe blogul “kesarion.wordpress.com”la 25 februarie 2015)

ISTORIA ALTFEL
OCHIUL LUI HORUS

Gabriel GIB 
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Cercetînd conexiunile familiei mele cu un anume Toma Posa
Pascu, ţăran român din ţinutul Sibiului, am fost nevoit să

urmăresc acest nume pe o perioadă lungă de timp datorită obiceiului,
care se mai păstrează şi azi, ca primului născut dintr-o familie să i se dea,
întotdeauna acelaşi nume, în cazul de faţă, Toma. Se ajunge astfel ca să
nu se mai ştie cine era, de fapt, persoana despre care se vorbeşte într-un
anume document, căci pe parcursul a câtorva zeci de ani, multe persoane
de sex masculin, născute în aceeaşi zonă, să fie purtătorul aceluiaşi
nume.

Pentru prima oară, acest nume apare într-un document, pe care l-am
studiat prin anul 1976, la Muzeul de Istorie din Curtea de Argeş şi care,
la acea data, purta numărul E.M.2546. Ulteri-or, documentul a fost trans-
ferat, alături de altele, la Muzeul Naţional de Istorie, în anul 2014, aflân-
du-se în arhiva acestuia. Documentul respectiv, ne vorbeşte despre
despre un anume Ion Lupascu de (la) Posada, român de dincolo de munţi,
credincios domnului Basarab. “Acest Ion Lupascu, a fost poruncit de
măria sa Basarab, să-l salveze şi să-l scoata dintre munti pe craiul ungur
cu toata osirdia sa". De ce a poruncit Basarab, salvarea lui Carol Robert?
Probabil va rămâne un mister, însă, ȋn timpul acestei misiuni, Ion
Lupaşcu, a fost susţinut de Toma, voievodul Ardealului, care şi-a dat şi
viaţa pentru salvarea regelui.

Concluzionând, putem afirma că Ion Lupaş (Lupaşcu), comandant

de Posada, se întoarce acasa, ȋn Sălişte-Sibiu, cu misiunea îndeplinită.
Aici găseşte un fiu nou născut, pe care, contrar uzanțelor familiei, îl
botează Toma, în amintirea voevodului Toma, mort, apărându-şi regele.

Acest fiu, Toma Lupaşcu de Posada, este împroprietărit, un an mai
târziu, de către regele Carol Robert de Anjou, "cu toata întinderea de sub
munte, aparținând scaunului Tălmaciului, cunoscută sub numele de
Porceşti, să-i fie moşie lui şi urmaşilor săi" Acest nume, apare puţin mo-
dificat, ȋn finalul unei anume "Cronica antiqva" prima cronică săsească
ce vorbeşte despre existenţa unui conflict între rege şi sibieni pe la 1330
(s-ar părea că sibienii l-au susținut pe Basarab). Aici se zice că "noi, sibi-
enii, am acceptat cu bună voie darea moşiei Porceştilor lui Toma Posa
Lupaşcu, fiul lui Ion Lupaş din Sălişte, căci acesta s-a aratat cinstit faţă
de învoiala noastră". Despre ce ȋnvoială o fi vorba? Nu vom afla poate
niciodată, dar cert este că cel care s-a arătat cinstit faţa de ea, nu putea fi
Toma, de doar câţiva ani atunci, ci tatăl său Ion. De acum înainte, însă,
acest nume, Toma Posa Lupaşcu, ori Toma Posa Paşcu (uneori al
Paşcului), apare extrem de des în documentele Mărginimii Sibiului, în
special ȋn zona de graniţă, Orlat-Boiţa. (Publicat pe blogul “scrieliber.ro”
februarie 2014)

Un alt Toma Posa Pascu, născut în anul 1782 în satul Porceşti, care
aparţinea de scaunul Tălmaciului, dorind să se însoare, se hotărăşte să
facă armata obligatorie, cu toate că putea scăpa de ea plecând pentru un
timp, în sălaşurile de la munte, cum era obiceiul vremii.

Nu aşteaptă să fie luat "cu arcanul", ci se prezintă singur la coman-
damentul garnizoanei din Sibiu, solicitând încorporarea. Este repartizat
într-un regiment comandat de prinţul Eugen von Schvartzenberg şi, pen-

tru că vorbea atât limba germană, cât şi maghiara, avansează destul de
rapid până la gradul de "stegar".

Odată cu cucerirea Austriei de către armata lui Napoleon, regimen-
tul prinţului intră în subordinea împăratului francez, care porneşte în
campania împotriva Rusiei.

Toma Posa Pascu, cu românii din subordinea sa, participă şi se evi-
denţiază chiar, în bătălia de la Smolensk, din august 1812, în urma căreia
este avansat în grad, primind şi o decoraţie franceză. Armata continuă
înaintarea prin Rusia, unde, datorită frigului şi iernii foarte grele şi lipsei
echipamentului adecvat, francezii sunt obligaţi să se retragă. Într-o
noapte extrem de geroasă, după ce rataseră drumul spre bazele din
Polonia şi fuseseră înconjuraţi de către ruşi, ca să nu piară până
dimineaţa, Toma Posa dă ordin oamenilor din subordinea sa să-şi
împuşte caii, să le mănânce ficaţii, calzi încă, apoi să le dea maţele afară
şi să intre în locul lor, protejându-se astfel, măcar pentru oarecare vreme,
de ger şi de viscol. Dimineaţa au fost luaţi, cu toţii, prizonieri de către
ruşi. Au stat în prizonierat şase ani, până în vara anului 1818, când, din
cei 17 români s-au mai întors acasă, în satele din jurul Sibiului, doar trei.
Toma şi-a purtat cu mândrie decoraţia franceză inclusiv în postura de
căpitan al slugerului Tudor Vladimirescu, în oastea căruia a intrat in pri-
mavara anului 1821, trecând munţii. (Publicat pe blogul
“apolokintosis.ro”, 05 ianuarie 2014 Datele se regăsesc în mai multe
scrisori originale aflate în arhiva personală a familiilor Gib şi Posa-
Pascu)

GIB Gabriel

TOMA

INVENTICA

Recunoasterea valorii si competitivitatii INCDIE ICPE-
CA in cercetarea nationala si internationala a reiesit, si de

aceasta data, prin obtinerea a 7 diplome de excelenta si medalii de
aur cu mentiune speciala si a 3 premii speciale in cadrul celei de
a XIV-a editii a Salonului International al Cercetarii, Inovarii şi
Inventicii PRO INVENT, ce s-a desfasurat in perioada 23-25 mar-
tie 2016 la Cluj-Napoca.

Brevetul „Hartie securizata cu detectare si validare electroni-
ca” a obtinut: Premiu Special - Marele Premiu al Universitatii
Tehnice a Moldovei,  Premiu Special - Diploma pentru rezultate
remarcabile in activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare  si val-

orificare in practica – Centrul National de Sanatate Publica
Chisinau, Diploma de Excelenta si Medalia de Aur cu Mentiune
Speciala.

Brevetul Procedeu de obtinere a unui compozit de tip carbon-
carbon a obtinut: Premiu Special - Asociatia Romana de
Tehnologii neconventionale, Diploma de Excelenta si Medalia de
Aur cu Mentiune Speciala.

Brevetul Vana cu falci a obtinut: Diploma de Excelenta si
Medalia de Aur cu Mentiune Speciala.

Brevetul Material compozit pentru supercapacitori a obtinut:
Diploma de Excelenta si Medalia de Aur cu Mentiune Speciala.

Brevetul Senzor de concentratie CO2 cu element sensibil cu
polimer supramolecular organo-siloxanic a obtinut: Diploma de

Excelenta si Medalia de Aur cu Mentiune Speciala.
Brevetul Aliaj de staniu pentru acoperiri anticorozive si pro-

cedeu de obtinere a acestuia a obtinut: Diploma de Excelenta si
Medalia de Aur cu Mentiune Speciala.

Brevetul Transformator cu agent de racire nanofluid magnetic
a obtinut: Diploma de Excelenta si Medalia de Aur cu Mentiune
Speciala.

ICPE-CA, prin cercetarile demarate, este pregatit sa raspunda
provocarilor impuse de noile cerinte economice si sociale, astfel
incat, prin activitatea sa, sa consolideze dezvoltarea durabila a
intregii societati.

Biroul de Presa ICPE-CA

COMUNICAT DE PRESA
30 martie 2016

În revista Cultura Vâlceană nr. 119, la pagina 8, într-un mic
articol referitor la invenţii, domnul inginer Petre Cichirdan

scrie în titlu: „Legea O.S.I.M. trebuie schimbată!” Afirmaţia este
corectă şi foarte realistă. Eu aş dori să scriu că trebuie schimbată
nu numai legea, ci chiar statutul de funcţionare al O.S.I.M. Aşa
cum este alcătuit la ora actuală este o instituţie care descurajează,
în cea mai mare măsură, pe orice eventual inventator, să meargă
să înregistreze o eventuală invenţie. De ce? Dintr-o mulţime de
cauze şi aspecte pe care le voi detalia în continuare. Sectorul
„Mărci” poate că oferă solicitanţilor o calitate rezonabilă a ser-
viciilor, dar în ce priveşte invenţiile şi inventatorii, nimic nu co-
respunde bunelor-aşteptări.

Având în vedere că dintotdeauna marii inventatori autentici au
fost oameni modeşti şi lipsiţi de mijloace materiale necesare pen-
tru a putea materializa pe cont propriu o invenţie, pentru ca aceş-
tia să poată răzbate (spre folosul statului în primul rând) Oficiul
de Stat pentru Invenţii ar trebui să fie în aşa fel organizat şi struc-
turat, încât să suplinească toate neajunsurile şi lipsurile care stau
ca o frână în calea materializării unei invenţii sau idei de invenţie.
La ora actuală Oficiul reprezintă mai mult o capcană sau, mai
bine spus, un mijloc prin care ideea de invenţie să fie  din faşă
preluată şi materializată de oricare firmă din lume. Şi să avem în
vedere faptul că unele idei sunt de milioane, altele de miliarde,
altele sunt inestimabile. Se ştie că în toată lumea, de-a lungul tim-
pului, multe dintre cele mai mari invenţii au fost furate. Asta este
o boală veche în lume şi, pentru a încerca să o eradicăm, iată cum
văd eu organizarea unui adevărat oficiu de stat pentru invenţii.

Oficiul de stat pentru invenţii trebuie să devină o instituţie
autonomă de stat cu buget propriu repartizat anual de către
Guvern şi Parlament, aşa cum primeşte orice minister – buget pe
care şi-l poate completa şi îmbunătăţi prin managerierea judi-
cioasă şi eficientă a invenţiilor în parteneriat cu inventatorii. 

Bugetul trebuie să cuprindă un fond special pentru garanţii
anticipate oferite de inventatorilor care vin cu invenţii sau idei de
invenţii foarte valoroase.

Taxele pentru înregistrare, verifi-
care, brevetare etc. să fie reţinute
autorului atunci când invenţia a fost
aplicată şi a început să dea profit.

Timpul destinat verificării,
studierii, brevetării, să fie foarte scurt
în cazul invenţiilor foarte valoroase,
iar în acest sens invenţiile să fie de la
înregistrare catalogate şi clasificate anticipat după importanţa
„prezumptivă” negociată cu autorii.

Orice prezumptiv autor sau colaborator să poată beneficia
anticipat de o documentaţie privind stadiul tehnicii în orice dome-
niu, pentru orientare şi în mod gratuit, elaborată şi eliberată de
către o secţiune specializată a O.S.I.M. în acest sens.

Înfiinţarea în cadrul O.S.I.M. a unei secţii speciale care să se
ocupe cu căutarea şi atragerea a noi inventatori lansând prin
mijloacele media şi prin reviste de specialitate a diferite concur-
suri pe o anumită temă ştiinţifică, răsplătite fără discriminare cu
premii şi mai apoi cu toate drepturile legale ce revin autorilor
câştigători;

Lansarea de pariuri ştiinţifice pe diferite teme, susţinute
printr-un fond special repartizat;

Înfiinţarea unei comisii juridice la dispoziţia oricărui inventa-
tor sau colaborator, care să rezolve gratuit anumite neînţelegeri;

Înfiinţarea unei comisii specializate în a urmări soarta unei
invenţii înregistrate şi parcursul ei în toată lumea şi sesizarea din
oficiu a autorilor de invenţie atunci când undeva a apărut o fraudă
(plagiat, piraterie, furt intelectual);

Înfiinţarea unei burse a invenţiilor sau a ideilor de invenţie
pentru a putea valorifica în mod eficient orice idee;

Înfiinţarea unei secţiuni de marketing care să se ocupe de
întocmirea în mod gratuit de proiecte la baza cărora stă o invenţie
autentică şi atragerea de fonduri europene în acest sens.

Acestea şi multe alte repere ar putea constitui baza formării
unei instituţii de stat credibile şi de un real folos în captarea şi va-
lorificarea celei mai scumpe materii care se găseşte pe pământ –

materia cenuşie! Doar atunci eu şi alţii, în calitate de
inventatori, am fi destul de motivaţi să punem în joc
idei care ne-au costat ani sau zeci de ani de strădanii
şi frământări. Altfel… „fie raiul sănătos” că le-om
duce binişor pe lumea cealaltă! Poate va citi aceste
rânduri vreun om care ar putea „să mişte” România!
Eu am făcut ce am putut. Am gândit, am conceput,
m-am străduit! Voi lua cu mine toate strădaniile. Să
nu fiu acuzat că nu am spus-o lămurit. Dacă soci-
etatea sau lumea în general doreşte cu adevărat să
beneficieze de pe urma invenţiilor şi implicit a inven-
tatorilor, atunci trebuie să facă în aşa fel încât Oficiul

de Stat pentru Invenţii să devină instituţia cu cel mai solid pres-
tigiu din stat, să devină o forţă în stare să apere cu adevărat
invenţiile şi inventatorii. Altfel „aurul cenuşiu” se va scurge fără
noimă printre „degetele” societăţii. 

Visul de a deveni cândva inventator ar deveni atunci pentru
oricare cetăţean al ţării un vis de aur care chiar ar putea conduce
şi domina aspiraţiile multora pentru un asemenea râvnit destin.

Spre final, ca o întărire a motivelor expuse mai sus, aş dori să
amintesc doar câteva dintre invenţiile care au fost furate sau ai
căror autori au fost înşelaţi. În urmă cu aproximativ două sute de
ani, într-un port francez, un inventator sărac a inventat elicea pen-
tru vapoare. În loc să fie plătit şi răsplătit, a fost dus la închisoare
pentru că nu a avut de unde să returneze băncii banii împrumutaţi
pentru realizarea invenţiei. 

Marele savant, cercetător şi inventator care a fost Nicola Tesla
a murit sărac în „Ţara tuturor posibilităţilor” după ce fusese înşe-
lat în timpul vieţii cu multe milioane de dolari. Tot acolo, autorul
telefonului a fost înşelat şi a chemat fără succes în instanţă pe
Graham Bel, cel care prin fraudă a rămas autorul titular. Mai
aproape de zilele noastre, Gordon Gould, adevăratul inventator al
laserului, cel care i-a dat şi denumirea de L.A.S.E.R.  a primit
brevet de invenţie abia după optsprezece ani, după ce înregistrase
invenţia (în anul 1957). A se vedea revista „Ştiinţă şi tehnică” din
aprilie 2015 (p. 68).

Am amintit aici doar trei exemple, dar cred că am putea găsi
sute şi mii de altele asemănătoare. Poate spune cineva că nu
există motive pentru a lua în considerare necesitatea unei luări de
poziţie adecvate pe această temă? Cine? Când? Unde? Inventica,
încotro?! (8 martie 2016)

Inventica, încotro?!

Teofil PREDA

Nikola Tesla
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Omanifestare care a avut loc la Biblioteca Judeţeană în 17
02 16 şi care i-a avut ca invitaţi de marcă pe Ion Mocioi,

Adina Andriţoiu, Sorin Buliga, toţi din Tg Jiu, de la Centrul
Brâncuşi, şi a fost organizată de Biblioteca Judeţeană şi de
Forumul Cultural al Râmnicului, de către un colectiv condus de
Ioana Pârnuţă. Au prezentat materiale, deosebit de intereseante,
cei trei invitaţi de la Tg Jiu, dar şi Mihai Sporiş şi Ioan St Lazăr.
Subsemnatul a renunţat la cuvânt în ideea prezentării lui în acest
material. Prelegerea lui Ion Mocioi, Mihai Sporiş şi Ştefan
Stăiculescu se găsesc pe www.culturaarsmundi.ro secţia Video
Arhiva... Domnii de la centrul Brâncuşi, din Tg. Jiu au prezentat
un film, „Brâncuşi filmând” realizat în 1937 de către marele
sculptor, ştiindu-se pasiunea sa pentru fotografie şi film, din care
cauză bibliografia scrierilor personale brâncuşiene, şi lecturate de
Brâncuşi sunt aproape inexistente. Brâncuşi a considerat arta cio-
plitului, arta fotografică şi arta cinematografică mult mai impor-
tante decât arta vorbitului şi arta scrisului şi asta dintr-un spirit
autodidact, cu rădăcini în comportamentul apostolic, biblic, în
care proorocii şi apostolii foloseau pildele (la Brâncuşi-opere) şi
faptele, chiar împotriva cărturarilor cu miză pe arta retoricii!
Fotografiile şi filmele, opera sculpturală sunt mai mult decât sufi-
ciente pentru dezvăluirea omului Brâncuşi cu calităţile şi
defectele sale, şi vorbesc mai mult, şi mai bine decât orice şi
oricine, dezvăluind personalitatea fără seamăn a acestui mare
sculptor şi arhitect, poate cel mai mare din secolul XX! ştiindu-se
că orice scriere personală nu este lipsită de artificii, de nedreptăţi,
ca şi orice scriere panegirică, de la apologeţi.  

Ştefan Stăiculescu: - Voi fi foarte scurt, mă voi adresa elevilor
din sală, prezentându-vă trei probleme: unu, ar fi că în Gorj în
fiecare lună, în orice şcoală se predă câte o oră despre Brâncuşi.
Ideea a venit de la poetul Adrian Păunescu care a făcut la Ipoteşti
un experiment: şaptezeci de intervievaţi nu ştiau nimic despre
Eminescu... Doi, meditaţi la aceste două genii: Mihai Eminescu şi
Constantin Brâncuşi. Numele lor sânt purtătoare de geniu; ierta-
i-mă! Eminescu nu se putea chema Mihai Pitulice...La fel
Brâncuşi, nu se putea să se numească altfel decât aşa.. Trei,
Brâncuşi a fost un om modest fiindcă toţi oamenii care muncesc
sunt modeşti. În momentul în care a fost întrebat ce a făcut în
viaţă, Brâncuşi a răspuns: „am făcut paşi pe nisipul
eternităţii”...deci şi eternitatea este de nisip! A fost conştient de
valoarea lui căci altfel n-ar fi zis către sfârşitul vieţii: „sunt
desprins de mine însumi, mă aflu printre lucrurile esenţiale” Nu a
fost ca Picasso, care a ţinut şapte neveste! Domnul Mocioi, uitaţi
câte cărţi a scris..aici, ca şi domnia sa şi eu sunt damblagit de
Brâncuşi...în sensul bun (Apostolul Pavel era nebun în trupul lui
Iisus n.n)...am şi eu ca fiecare anumite interpretări: “Masa
Tăcerii”...Când îţi pleacă soldatul pe front-lucrările de la Tg Jiu
fa parte dintr-un monument închinat ostaşilor căzuţi în Primul
Război Mondial-cum se cheamă ultima masă luată cu fami-
lia?...masa tăcerii! cele douăsprezece scaune înseamnă scurgerea
timpului. “Coloana Infinită”, atenţie!...Coloana In-fi-ni-tă, nu a
infinitului, părerea mea, este o succesiune de tronuri (coşciuge
n.n), cinsprezece şi două jumătăţi; tronurile soldaţilor morţi (şase-
sprezece fiindcă este vorba de 1916 n.n)...Vă invit în 2017, 13
martie, se pleacă către Paris, unde se comemorează şaizeci de ani
de la moartea lui Brâncuşi. La opt ani după moartea lui Brâncuşi,
în 1963, un exeget european a spus: „Domnilor, alături de
Beethoven şi Shakespeare se mai află un Dumnezeu...Constantin
Brâncuşi”!  

Trebuie să remarcăm că interpretarea lui Ştefan Stăiculescu
asupra Coloanei, pe care a mai făcut-o cunoscută anii trecuţi, este
plină de sugestie şi adevăr, poate cea mai plauzibilă alături de cea
în care octoedrul este înlocuit de clepsidră; şi clepsidra, şi octoe-
drul-coşciug-reprezintă două vieţi scurse!...dar coloana, octoe-
drele, rezultă din clepsidre suprapuse...

Mihai Sporiş: - „Sărutul, ca o poveste”  Sinele şi sinea/ Îşi
spun rugăciunea/ Să se ivească, să/ crească/ Minunea.// Acolo în
cercul cu centrul/ Nevăzut,/ Nevăzuţi/  stau faţă-n faţă./ frunte

una,/ le e diametrul/ afară-i doar ceaţă.../ ochii iviţi îşi uneau
izvoarele,/ apoi razele/ arcuiau obrazele.// Eram într-una,/ Unul/
Jumătate cu jumătate/ Luna/ Cu razele, izvoarele/ Răsăream
soarele// Împreună/ Soare şi lună/ Cunună/ Ne-am rostogolit
peste casă,/ Peste-o lume anume,/ Să căutăm nume/ Să-l rostim,
peste timp/ Să aibă anotimp/ Cu ieri, cu mâine, cu acuş/ Cu daltă,
cu piatră,/ arcuş// Prunc am pus, în culcuşi/ Pe el, din El, pe
Brâncuşi./ Avea leagănul în odăița/ Peştişanilor, la Hobiţa!// Ce-a
mai fost? Ştiţi şi voi!/ Şi-a scris eroic calea./ A îmbrăţişat lumea,/
însemnând-o cu săruturi./ A trimis zburări de taine şi cumințenii/
Aproape, departe... nu contează!

Pietrele de hotar?/ În artă doar,/ Să se oprească vrăjitoarele,/
Proorocii cu minciunile,/ Experții cu viziunile!/ Cu imaginaţie/ şi
satisfacţie,/ e, ceea ce se vede,/ fiecăruia cu ce crede!/ La El nu/
există capăt, este doar nesfârşire!/ Calea lui, Dumnezeu Însuşi,
este unică:/ Credinţa-n fire/ Cu necondiţionată iubire,/ Că  viaţa-
i fără sfârşit!/ Cocoşii, demult, iau seama/ la trecerile.../ trecăto-
rilor.// Le-a spus pe toate trecătorul Brâncuşi/ În felul său, duh al
văzduhului/ Devenit măiastră,/ Să  le, mereu, mereu povesteas-
că...

Ion Mocioi: - ...Este nevoie de o altă atitudine faţă de
Brâncuşi. Au ieşit câteva legi pe treaba aceasta, în primul rând,
s-a aprobat înfiinţarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi”,
la Târgu Jiu! Apoi, astăzi, sărbătorim împreună Ziua Naţională
Constantin Brâncuşi, 19 februarie, zi a culturii româneşti!
Aşteptăm şi alte obligativităţi legale cum ar fi aceea ca în şcoală
se se vorbească mai mult despre Brâncuşi. Este nevoie de iniţiere
în arta lui Brâncuşi. Brâncuşi a făcut o altă artă decât a făcut toată
lumea înaintea lui. Este un nou model de reprezentare a realităţii
în artă (noanţa filosofică a operei sculptate n.n). Opera de artă, la
Brâncuşi, se constituie ca un cuantum de gândire care ţine de
comunicare. Opera lui este un dialog între sculptorul autor şi pri-
vitorul consumator. Apropie arta mai mult de ştiinţă (este moda
timpului să vorbim de produsul omului mileniului trei care este
unul al interferenţei dintre ştiinţă şi artă n.n) ... 

pcickirdan
20 martie 2016

SIMBOLISMUL, ALTER EGO
AL STĂRII POETICE, 

VECHI DE CÂND E LUMEA!

(Pentru Simpozionul de la Bibliotecă)
Starea poetică însoţeşte proorocul în lucrarea

sa. Moise a fost unul dintre marii prooroci ai lumii
şi unul din primii poeţi cunoscuţi, „Plângerile”
sale, fiind stări limită a unor stări poetice.
Simbolismul îşi are originea în pilda proorocului,
între care, Iisus CRISTOS este unul dintre cei mai
inteligenţi....Aşa s-a născut TOSCRIS, care este
un simbol al unui infinit în cadru, mereu legat de
pământ, mereu supus unei limite; al infinitului
către punct.

Tot de simbolism ţine şi arta sculpturală a sec-
olului XX, în special, şi prima, arta lui Constantin
Brâncuşi prin fapta căruia Dumnezeu a vorbit oamenilor despre
adevărurile acestei lumi, fixând în cadru realitatea sculpturii mile-
niului III Artă, care, pentru prima dată, prin formă este filosofie,
iar Brâncuşi este mai mult decât sculptor, filosof, şi este chiar mai
mult decât filosof, este prooroc. Spre diferenţă de prooroci, care
au ales cuvântul ca să se exprime, Brâncuşi a ales fapta şi mai ales
forma, materialul greu, mâna cu care a plămădit adevăruri de
când lumea şi care au devenit adevăruri noi, timpul dând mereu
alte haine acestor adevăruri... Spre deosebire de toţi proorocii,

Brâncuşi nu vede sfârşitul omenirii, ci neasemuita ei schimbare în
formulă statică, cu alte cuvinte nepercepută de om în timpul său
biologic şi secvenţial, timpul alocat unei generaţii...Deci
Aforismele sunt pentru fetele şi băieţii de la pension. Observăm,
lucrările lui Brâncuşi, cele create după anul fatidic al Europei şi
al lumii, 1907, an care îi are ca pedagogi artistici pe Picasso şi
Schönberg, sunt, toate, altare de înaltă sacralitate.... „Coloana
Infinită”, altar pe axa pozitivă a timpului şi care se măsoară de la
Cristos încoace. „Cuminţenia Pământului”, altar al omului,
ascultător în iubire şi făptuitor numai de bine, cu teamă de ceea
ce este mai rău şi de necontrolat în Natură; om creştin, pulbere şi
praf în faţa destinului, dar, aşteptând ceva mai bun...extazul pe
care îl au în priviri cei mai cuminţi oameni ai lumii. „Masa
Tăcerii”, altar al unităţii şi al sfatului-divanului, al celor
douăsprezece seminţii, care în centru are stânca, piatra, rotundul,
cel care defineşte cercul şi elimină punctul; rotundul, care are
lungimea de trei ori diametrul-lăţimea rotundului, Moise fiind,
astfel, primul care defineşte prin fapte aritmetica cercului fiind
chiar şi prima decodificare a matematicii prin afirmarea infor-
maţiei. „Sărutul” şi „Poarta Sărutului” altare monumentale, sepa-
rat şi împreună...ale vieţii şi ale voinţei de a trăi doi într-unul cum
afirmă în prelegirile sale însuşi Apostolul Pavel... „Prinţesa X,
altar al forţei şi fertilităţii. „Prometeu”, altar al forţei din sămânţă,
chintesenţă, potenţă-potenţial-David, iată al doilea mare prooroc
săgetat de starea poetică....De aceea am gândit că opera lui
Constantin Brâncuşi este monumentală! ...monument nu de pre-
amărire, ci unul de conţinut. Pe Brâncuşi îl considerăm cel mai
mare artist al secolului XX deoarece nu a fost decadent...A luat
ceea ce este mai bun de la impresionişti, tinzând la simbol, a fost
şi cibernetic, că şi-a confruntat desenele cu însemnele începutului
acestei lumii şi, mai apoi, a deliberat pentru mileniul trei. Opera
sa este firească şi continuă marea operă a Naturii, în tehnica na-
turalului; a continuat şi dus mai departe ordinea şi construcţia
acestei lumi. A făptuit numai pozitiv şi a înfăptuit noul, timpul,
care mereu se schimbă. El este omul, a fost, care se opune timpu-
lui, ţinându-l în loc. Numai Biblia a mai reuşit acest fapt, de a face
timpul să curgă înapoi.

Brâncuşi ar fi strigat: să nu mă 
consideraţi un modernist!

Brâncuşi suferea de teama de a ieşi din realitate, din adevăr;
din naturalitate; se temea de realismul care nu convenea noii sale
estetici.

Desenul realist, niciodată, nu va fi fotografie, deoarece
fotografia există prin puncte, iar desenul, prin linie. Linia există
înaintea cuvântului. În plan, linia se naşte din intersecţia a două
planuri. Iar punctul, prin intersecţa a două linii... Brâncuşi nu
desena fiindcă nu iubea matematica, dar se lăuda cu numărul
magic, crezând că a descoperit secţiunea de aur. Nici vorbă de aşa
ceva, 1- 2 - 4 fiind primii termeni al unui şir matematic. 

Brâncuşi este un sculptor cu totul special. Un
filosof care în locul cuvântului a ales forma. Dar arta
sculpturii nu poate exista numai prin simboluri, ea are
nevoie de mişcare, de dezvoltare în spaţiu. Arta lui
Brâncuşi nu poate exista la indigo...motiv pentru care
arta sculpturii are puţini reprezentanţi în secolul XX,
aproape de loc în acest început de secol XXI, în timp
ce urmaşi de-ai sculpturii lui Brâncuşi sunt cu duiu-
mul (zgârâietori de pietre)

Şi ca să moară şi capra vecinului, că a noastră a
murit de mult, în Calea Eroilor (aşa zisă, dar aşa
înfăptuită în 1938, la Tg Jiu), nu a scris o epopee a
eroilor, ci una a gloriei deşarte a omenirii, care, iată

este chiar filosofie! un monument colectiv, mai mult de atât, este
o prezenţă vie printre realităţile noastre contemporane, pro-
blemele lumii, peste toate cele!...de asta credem, că nu sculptorii
trebuie să-l aniverseze la 140 de ani de la naştere, ci arhitecţii,
artiştii şi savanţii care construiesc...pentru oameni! pentru omul
mileniului III. 

CODA. La Târgu Jiu vom avea de aface de acum înainte cu
Ansamblul Monumental Constantin Brâncuşi. Un monument al
luminii, mi-nune a lumii! religie în mileniul III.

pcickirdan

BRÂNCUŞI SĂRBĂTORIT LA 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ VÂLCEA

S-PC, 1968, TOSCRIS,  
piatră-trovant,Ocnele Mari
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ZILELE CONSTANTIN BRÂNCUŞI LA CRAIOVA
Duminică 20 martie 2016 o echipă de profesionişti în

simţire artistică: muzică, poezie, sculptura lui Brâncuşi,
s-au reunit întruna din sălile elegante ale Muzeului de Artă din
Craiova, chiar lângă sala care îl găzdueşte pe Constantin Brâncuşi
(printre lucrări admirăm „Sărutul”-piatră, 1907, şi „Domnişoara
Pogany”-bronz, 1913) şi  l-au omagiat, anul acesta, 2016, 140 de
ani de la naştere, aşa  cum, poate, nu l-a omagiat nimeni, nicio-
dată! cu mult bun simţ, fără ifose electorale, Craiova, rămânând
şi de această dată unul din centrele (oraşe) culturale, de elită.
„Zilele Constantin Brâncuşi la Craiova” ediţia a IV-a, în prima zi,
19 martie 2016, Simpozion organizat: de Uniunea
Arhitecţilor din România-filiala euroregională S-V
Oltenia, Asociaţia „Podul lui Apollodor”, Filarmonica
şi Muzeul de Artă, în care s-au aniversat „125 de ani
de arhitectură românească”, „139 de ani Martha
Bibescu”, „35 de ani Octav Doicescu”, „140 de ani
Constantin Brâncuşi”. A doua zi, 20 03 16, dimineaţa,
la Muzeul de Artă a avut loc spectacolul „Aforis-
mele-o metafizică sonoră” în care s-au desfăşurat:
Petre Cichirdan, Pavel Floresco, Ion Creţeanu, Cornel
Popescu, Mircea Suchici, Cristian Ciomu, Ilinca
Zamfir. De la ora 19, la Filarmonică, „Concert extra-
ordinar pentru renaşterea post-brâncuşiană”: Suita
pentru violoncel solo de Mircea Suchici în inter-
pretare proprie şi Poeme de jazz acustic şi electric cu
grupul „Opus 1,61”. În Holul Filarmonicii, Cenaclul
„Constantin Brâncuşi” a prezentat exopziţia „Craiova
în viziunea artiştilor plastici”; iar Casa de
Mode „Ilinca Butucea” a prezentat parada
„Culori de primăvară 2016”.

*
Ce zi! această duminică din 20 martie; la

ora 10.30 intram cu maşina, pe lângă aero-
portul craiovean, în această capitală a
Olteniei, Bănia de altădată, când în Ţara
Românească aproape nimic nu exista, în
afară de Râmnicul oltean şi Oltul său, graniţă
imperială, prima, înainte de Severin...În
dreapta întrezăream Fabrica de Avioane Craiova, loc în care mi-
am început activitatea şi am devenit inventator pe piese de avion;
atunci, în 1978, am „sculptat” cu freza cu Comandă Numerică
prima sculptură cibernetică, „Sfera”, cu miniprocesor-postproce-
sor propriu... Atât de puternic m-a emoţionat, copleşit, această
intrare în Noua Craiovă încât a trebuit să opresc şi să respir adânc
de câteva ori...Nu-mi venea să-mi cred ochilor! Domnilor,
Craiova a devenit cel mai frumos oraş al României, şi merită pe

deplin titlul de capitală culturală europeană, merita...Am cotit la
stânga, pe sub pasarelă, autostradă, iată, drum suspendat, şi
Muzeul de Artă m-a întâmpinat cu alura sa colosală, eu, un mic
Nea Mărin, parcând în chiar curtea acestui uluitor palat demn de
marii bani, între care cei din secolul XV şi Mihai Viteazul, mai
târziu, au pus capac întregii Europe! ultimul, ajungând să „bată cu
tunurile” însuşi Hotinul, cel care mai târziu avea să devină locul
de naştere al lui Bogdan Petriceicu Haşdeu! Hotinul, gard în gard
cu Polonia! ...Începe spectacolul! sortit să-l redescopere pe
Brâncuşi, altfel...Eu le propusesem: “Brâncuşi arhitect şi filosof

mai mult decât sculptor”. Şi fiindcă spectacolul se intit-
ula „Aforismele-o metafizică sonoră” am vorbit de
marele artist prin prisma cărţii mele „Spiritul 21 şi
Aforismele lui Brâncuşi” unde demonstrez că filosofia
lui Brâncuşi constă în opera sculpturală, monumentală,
constă în cosmogonia vieţii-pe care o respiră, fiorul
ancestral al acestei vieţi, opera sa monumentală, de la
Tg Jiu, neavând limite în timp; este universală, minune
a lumii, a luminii, ea, regăsindu-se, ca alură, ciclic, în
diferitele perioade, pe o marjă determinată de 9000 de
ani („Îndrăgostiţii de la Ain Sakhri, 9000 î.Hr, peştera
Ain Sakhri-lângă Betleem, „Prinţesa X de la Ocnele
Mari” (î.Hr), Coloana de pe ciobul dacic, „Sărutul” de
pe Biserica Saint-Pierre d’Aulnay 1120-1140...). A cân-
tat Ion Creţeanu, acompanindu-se de cobză, „Balada lui
Constantin Brâncoveanu”, apoi a recitat. A cântat la
caval, Cornel Popescu, o „Doină”, apoi au cântat împre-

ună. O lucrare de George Enescu a interpre-
tat, în stilu-i specific, Ilinca Zamfir, mezzo-
voce, impresionând asistenţa prin arabes-
curile tonale ale vocii sale cu timbru şi de
intensitate „tsunami”... Pavel Floresco şi-a
expus mai apoi concepţia sa despre con-
strucţia “Coloanei Infinitului”, asociindu-i un
„număr de aur” (noi, vâlcenii, susţinem în
continuare acoperirea-suflarea ei cu aur)...Iar
Cristian Ciomu a interpretat compoziţia pro-
prie, la pian, „Coloana Infinitului”, o lucrare

pe care, personal, am apreciat-o foarte mult, întrezărind, în sis-
temul sonor al pianului, însăşi “Coloana Infinitului” de
Constantin Brâncuşi, momentul muzical respectiv, demonstrând
că Cristian Ciomu are calităţi artistice în preajma sinestezicului
între muzical şi vizual...Da, exact ca în 1804, când Jean Paul
Richter dorea, intuia, acea artă care să fie muzicală, plastică şi
poetică...Trebuie să recunoaştem, în ce priveşte alăturarea poetică
vizală şi muzicală, Cornel Popescu a improvizat la caval, sau mai

devereme a interpretat, în prozodia acestei însuşiri, sinestezice.
Tot în prozodia lucrării poetice a stat şi „recitativul” meu extras
din poemul (carte) „Odiseea Sărutului”, acele părţi închinate

“Sărutului” lui Brâncuşi, al lui Gustav Klimt, Rodin şi sărutul dat
morţii în „Pieta Rondanini” de Michelangelo. Se atinge un
moment culminant, din nou, când Mircea Suchici, imediat după
lecturarea din poem, improvizează la violoncel, în faţa celor
prezenţi, piesa căreia îi dă numele ... „Odiseea sărutului”. În final,
dar ce final-în două părţi-cu public şi fără public; cei patru:
Cristian Ciomu-pian, Cornel Popescu-caval, Ilinca Zamfir-mezzo
vocal, Mircea Suchici-violoncel improvizează o piesă de jazz, în
care cele trei instrumente şi vocea umană se fac totuna, şi su-
gerează infinitul-nedefinitul de maximă interferenţă şi de maxim
estetic, urmând ca, după plecarea publicului, Mircea Suchici la
pian şi Alina Dragomirescu, voce, să interfere pe muzica Mariei
Tănase, „Cine iubeşte şi lasă”...Aşa se serbează şi se comemo-
rează marii oameni ai planetei, produsele lor, prin har artistic pro-
priu, şi contemporan, prin esenţializarea profilului artistic sau şti-
inţific al operei omului trecător, prin prezentul legat de bunăstarea
proprie, faţă de trecutul model...  

(A se urmări pe www.culturarsmundi.ro , Video Arhiva, frag-
mente din acest spectacol)

(Fragment)

(...)
sărutul e universal 
viaţă şi moarte 
sărutul lui Brâncuşi
la fel
moarte şi viaţă
doi se transformă într-unul 
doi ochi 
devin unul 

sărutul dat mortului 
acum în braţele iubirii 
viului 

Pieta 
Rondanini

mâine sărutul 
viermelui 
care primeşte 
la sufletul său
dinamic şi fără spirit 
nisipul omului 

care va deveni peşte 

şi mai apoi
din nou om

Mendelev 
se naşte după Renaştere 

ce aprigă-i 
această ortodoxie 
care naşte 
iată 
fiorul invers sărutului 

fiord 

sărutul rece 
din nou Pieta
lui Michelangelo 
Buonarotti!
*
Sărutul de foc 
învie  
şi se apropie 
de secolul XX 

la început mai cald 
Sărutul lui Rodin 

şi teribil de cald 
fierbinte 
foc în Univers 
sărutul Păsării de foc
fulgerând pământul
biciul lui Ilie 
focul lui Stravinski 
dans de foc 

Sacre de Prientemps
Le Rossignol
izvor cu picur de rouă 
sărutul privighetorii 
nufărul 
din lacul oglindă 
albastrul din cer
şi iarăşi oglindă! 

şi ce sărut 
plin de lumină 
oglindă culori
ne-a înfiorat
Sărutul lui Gustave 
Klimnt

*
Sărutul lui Brâncuşi 
conexiune 
ou rezultat 
din lumină! 
aşteptând fiorul
să-i dea energie! 

odată sărutat 
cum ai săruta 
creştetul copilului drag 
cu păr de mătase
oul se rupe în două 
şi uite aşa 
mereu
s-a născut Prometeu 

Pasărea Infinitului 
Coloana
cauză 
scop şi măsură 
Masa Tăcerii
biserică 
trup şi seminţie 
altar 
Poarta Sărutului 
buze lipite 
guri diferite 
un ochi 
şi-o gură 
mâini de legat
sărut de moarte şi viaţă 

Sărutul lui Brâncuşi
sărut 
şi după moarte

sărut dat cerului
pasărea măiastră 
sărut dat văzduhului
vestitului Cocoş

şi noi 
sărutul nostru 
cei din mileniul trei 
noi
cui dăruim sărutul?
...eu 
sunt sărutul 

sămânţei 
cu pământul umed 
din apă de Olt
şi unde  
a răsărit 
Biserica Sfinţilor Apostoli 
sărut dat cerului 
de toţi copiii Versaiului 
cu Simon Petru 
strajă lângă 
altar...         
*

Şi... 
mai există 
un sărut 
în această 
odisee a sărutului 
sărutul gândului 
ochilor şi cuvântului 
împreună 

sărut dat omului 
şi naturii sale 
toate împreună 
şi care l-au adus aici 
în mileniul trei 
în pragul fără prag 
al celor şapte 
mii de ani 
...lumină.

Pagină de Csaky E POE

ODISEEA SĂRUTULUI
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În 1966, acum 50 de ani, începeau lucrările pe şantierele
Lotrului. În 1972 se punea în funcţiune primul hidrogenerator

de mare putere (170 MW), în central subterană a Ciungetului. În
1976 toată capacitatea instalată a centralei- 510 MW, era dată în
exploatare. La realizarea Amenajării hidroenergetice „Lotru” au
fost antrenaţi, cu diverse rosturi ( proiectanţi, constructori, realiza-
tori de echipamente electro-mecanice şi de automatizări, finanţişti
etc.) oameni de toate profesiile, şi toate competenţele. Câteva zeci
de mii de oameni, cu locurile de muncă prin toată ţara, alături de
şantieriştii care împâziseră zona montană dintre Olt şi Jiu, au fost
părtaşi la edificarea unui lucru făcut să dureze. Cu ocazia jubileului
unui început fecund… risipim aici câteva vorbe de recunoştinţă,
amintindu-ne că am pus şi noi 20 de ani de viaţă, dintre cei mai fru-
moşi, lângă această inimă a României: Hidrocentrala LOTRU.                                             

Afost o vreme când timpul se măsura în metrii cubi de beton
pus în corpul barajelor.  Ritmurile de înaintare în subterana

cale a construcţiei socialismului multilateral dezvoltat - în utopica
luptă a omului demiurg ce înfrânge natura, supunând-o nietzschen-
ian (după cum credeau vremurile atee ce îl duseseră pe Dumnezeu
prin exilul siberian!), erau evaluate în metrii liniari străpunşi într-o
lună de zile, încununând mineriadele paşnice prin granitul munţilor.
Creşteau lucrurile făcute de oameni ca Feţii Frumoşi din poveşti,
aici fiind realităţile minunate, aievea şi azi, după cum se arată
siluetele de beton, ducând în spate imensele oglinzi de ceruri
străvezii,  ori  palatele luminate feeric ascunse în fundul pământu-
lui; acestea, şi multe altele, cu rosturile lor greu de înţeles fără o
iniţiere specială. Este cu adevărat o minune tehnică, irepetabilă şi
de aceea unică: Amenajarea Hidroenergetică a râului Lotru.
Complexitatea proiectului este uriaşă. Ceea ce s-a pus în operă în
ţara noastră, pe Valea Lotrului, dar şi pe râurile învecinate din are-
alul dintre Olt şi Jiu al Carpaţilor Meridionali, se situează printre
marile realizări planetare. Câteva date ne pot edifica: amenajarea
are o cuprindere pe o arie desfăşurată de cca. opt mii de Km.2;  un
sistem de galerii de transport subteran al apelor care are o lungimea
însumată comparabilă distanţei, dintre Rm. Vâlcea-Bucureşti; a
şapte baraje de diverse tipuri între care cel de la Vidra cu o înălţime
de 121 de metrii; două centrale subterane. Acestea permit realizarea
unei rezerve posibile de apă de cca. patru miliarde de litri de apă
(câte 0,7 litrii pentru fiecare cetăţean al planetei); realizarea unei
posibile producţii de energie electrică de cca. un milliard şi jumă-
tate de kilowaţi-ore anual, în condiţile unei hidraulicităţi normale,
la care s-ar adăuga multe alte servicii necesare funcţionării
Sistemului electroenergetic naţional în deplină siguranţă. Aici se
arată, succint realitatea desprinsă din aparenta minune, pentru că
rare sunt momentele când ceea ce visăm poate deveni aievea. Acum
o jumătate de secol, ca o aliniere a celor prielnice, a fost posibil!

A mai fost un furnicar de oameni sincronizaţi, ca nişte albine
lucrătoare, care trudea neobosit într-un anonimat, amintind de con-
structorii marilor piramide – să ne raportăm la minunile lumii
vechi! Timpul faptei, cu măsurătorile lui speciale şi cu planurile
naţionale, exprimând o voinţă demiurgică fermă şi un entuziasm al
creaţiei – care nu trebuie dus, întotdeauna, în etichetările propa-
ganelor doctrinare! - îşi scria cronica în lucrurile ei durabile.
Faptele aveau şi o cadenţă a reflectării lor în cotidian, prin reporterii
vremii. Au fost mulţi oameni dăruiţi ştiinţei reportajului şi cu
menirea să dea o minimă recompensă morală celor harnici şi
devotaţi muncii lor, trăind, în entuziasmul indus: realismul socialist.
Ziarele locale ale vremii îşi aveau reporterii de şantier care trăiau
şantierul cu forfota lui întreagă. „Lumina de pe Lotru”, „Secera şi
Ciocanul”, „Orizont”, mai târziu, „Curierul de Vâlcea” aduceau
veşti, cu ardere rapidă despre oamenii şi isprăvile lor. Apoi s-au
aliniat şi scriitorii care şi-au zis să lase mărturii-testament şi aşa au
apărut cărţile de reportaj. Ilie Purcaru (Ţara Loviştei), Doru Moţoc
( Undeva, o lumină), Ioan Barbu ş.a În trecere avem poeme de la
mulţi alţi autori, individual, şi în antologii diverse (George Ţărnea,
George Achim, Felix Sima, Lucian Avramescu, Petre Dinulică,
Gheorghe Stănescu, Mircea Cavadia, Gheorghe Bogorodea şa.
Scrierile monografice apărute recent, pentru localităţile lotrene:
Voineasa, Mălaia, Brezoi nu au putut ocoli transformarea unei rea-
lităţi, venită din vechimea cu păstorit şi exploatarea pădurilor (cu
plutărit, cu mocăniţă, dar şi cu modernele camioane, mai târziu.), să
nu observe asaltul valorificării potenţialului hidroenergetic, ori, mai
nou, oportunităţile turismului. Se cuvine să menţionăm aici numele
acestora: Gheorghe Ploaie, Petria Dobrin, Gheorghe Stanciu, Petre
Barbaşu, Mircea Cavadia, Nicolae Moga, Gelu Efrim, Costea
Marinoiu, Gheorghe Simeanu etc.

În această trecere în revistă scoatem în evidenţă şi un autor spe-
cial: Viorel Popescu. La distanţa unui jubileu (cincizeci de ani!), de
la începutul lucrărilor pe marele şantier al Lotrului (1966!) tânărul
reporter al acelui început revine cu reportajele de atunci, şi vrea să
le pună într-o nouă carte. Aducerea aminte şi asumarea unei misii

civice îi dăduse ghes autorului nostrum, încă din 2013, să ne rea-
mintească despre o vreme cu eroism şi entuziasm, departe de spiri-
tul de azi. Atunci s-a arătat… „Martor la o epopee”. Ne mărturisea,
iar acum vrea să ne reamintească cum a trăit mai mult de o mie de
zile printre oamenii şantierului lotrean. Am putea parafraza aici
despre cele… o mie şi una de … zile, pentru că slujea pe atunci la
„Lumina de pe Lotru”. Revenirea la vremea începutului, cu nosta-
lgia întreagă, dar şi cu evaluarea lucidă a înţeleptului, trecut prin
multe, este benefică scrierii unei istorii care riscă să-şi piardă
reperele. Anonimatul minunii, să poată rămâne inexplicabilă, are
totuşi nevoie de provocarea simbolului, măcar atât cât să respectăm
lucrul unei generaţii, câştigată pentru marile însemne ale timpului.
Într-o lucrare omagială: „Hidrocentrala Lotru- 40 de ani de la
începerea lucrărilor”, Ed. CONPHYS, Rm.Vâlcea, 2007, cu un
conţinut ceva mai specializat domeniului tehnic, încercam împre-

ună cu mai mulţi colaboratori să reconstituim un tablou al făptuito-
rilor, ca pe o recuperare posibilă a participanţilor la realizarea efec-
tivă a proiectului. Să consemnăm măcar o listă a… eroilor, oameni
obişnuiţi care nu ştiau că fac o anume istorie. Într-o înşiruire-
pomelnic  voiam să putem legitima mândria urmaşilor în spusa,
care te-ar mai ţine legat de faptele mari: şi tata/mama, poate
bunicul, poate unchiul au lucrat la Lotru! Dar  efortul nostru n-a
putut fi dus la capăt. Am recuperat, nu fără eforturi deosebite, doar
cca. cinci mii de nume din cele probabil mai mult de zece mii.
Credem că recuperarea, în conti-nuare, poate fi o dovadă de respect
şi mulţumire a noastră pentru sfintele lor daruri lăsate să ne slu-
jească viaţa.  

Viorel Popescu îşi asumă o datorie de onoare şi ne vorbeşte, prin
vorbele demult tezaurizate în cronică de ziar despre clocotul altei
vremi. O face provocând mirarea celor ce văd lucrurile, când
majoritatea eroilor vor fi plecat... peste culmile cu vămi. Da, gene-
raţiile dinainte ştiau  să facă repede și bine lucrurile, care iată,
dăinuie de o jumătate de veac şi se află încă tinere în peisajul vin-
decat de rănile facerii. Simpla constatare că avem puterea să facem
lucruri trainice şi de mare tehnicitate ne poate readuce în matca
firescului după orice rătăcire, cu condiţia să nu uităm marile isprăvi
şi modul în care ni le asumam. Reportajele sale, le numeam cândva,
în spiritul hesiodian : „munci şi zile”, au prospeţimea reactualizată
şi o artă a portretizării eroilor, fiecare priceput la ceva anume. Aerul
timpului... cu plan, întrecere socialistă, mândria panoului de onoare
este consonant acelei vremi când totul se măsura în metri cubi,
metri liniari, zile înainte de termen... O tempora, o mores! Azi re-
gula este întârzierea sistematică, returnarea banilor pentru nere-
spectarea termenelor, refacerea lucrărilor recepţionate deja, dar
dovedite, repede,  prost făcute! Este util exemplul, dat de cartea
promisă, căruia îi mai putem adăuga, din vremea când altfel se scria
o epopee: Transfăgărăşanul, Canalul Dunăre-Marea Neagră,
Hidocentrala cu sistemul de navigaţie înglobat, de la Porţile de Fier,
amenajarea Bistriței, Argeşului şi câte alte cetăţi ale oţelului,
chimiei. Nu tânjim după numitele... perioade revolute cum există
tentația propagandelor de un anume fel care identifică numai...
punctele slabe ale unei economii care... prea duduia şi ajunsese,
după spusa pseudo-vizionară: un morman de fiare vechi. Nu avem
voie să uităm cine am fost, cine suntem, cu bunele şi relele noastre!
Apoi, în acest spirit al autocunoaşterii, să ne punem întrebarea: ce
lucruri notabile am mai făptuit în ultimul sfert de veac?  Vom con-
stata preţul plătit unei transformări radicale a sistemului nostru eco-
nomico-social. Că încă trăim într-o zestre moştenită de care trebuie
să avem grijă, ca de ochii din cap. Iubind aceste minuni – aici se
poate vorbi de viziunea unei dezvoltări durabile, de grija pentru
generaţiile următoare!- vom fi mai responsabili cu păstrarea lor
peste generaţii şi apoi, la vreun nou moment prielnic, se va
redeştepta românul din somnu-i prea molatic şi se va reapuca de tre-
bile importante, încă în mare aşteptare. Autorul, la jubileul naşterii
şantierului hidrocentralei Lotru, aduce un omagiu, ca un avertis-
ment, document peste timp să nu uităm că dacă s-a putut cândva,
trebuie să se poată şi în continuare. Remarcând nobleţea gestului –
costisitor pentru orice pensionar!- trebuie să ne plecăm cu respect
în faţa unei conştiinţe civice, din ce în ce mai rare, în frământata-ne
vânătoare de vânt!

M. SPORIŞ

Amintiri din… „ miezul unui ev aprins”

România s-a  poziţionat permanent între cele două cul-
turi europene, a Orientului şi a Occidentului, geogra-

fic, fiind între ele, iată, chiar pe graniţă; şi spiritual fiind mai
mult decât pe graniţă, intelectualitatea românească, încă din
secolul XIX, începuturile lui, Petrache Poenaru, făcând din
şcoala urmată în occident o lege a pământului; şi având obli-
gaţia, cei care plecau la studii, să se întoarcă înapoi şi să
răspândească această nestemată lumină ca învăţătură pentru
poporul lor. De-a lugul sec. XIX, dar şi prima jumătate a se-
colului XX, această opţiune a continuat, pentru ca în ultimul
deceniu al primei jumătăţi de secol XX, cutuma întoarcerii în
patrie să dispară, patria, nemaifiind un bun al tuturor, patria
română, trebuind a fi împărţită, frăţeşte, cu patria sovietică.
Astăzi, mai mult ca oricând, întreaga suflare românească, ade-
vărată, intelectuală şi patriotică în sensul de obârşie, nepoliti-
zată, caută să-şi afirme din nou profilul pro occidental desigur,
ţinând cont de cultura colosală rusă a răsăritului european, mai
mult, ca la începutul sec XX să fie extinsă către Extremul
Orient, India şi Asia Mică... Nici o cultură a omenirii de astăzi,
de asemenea, nu poate neglija cultura arabă! Iată, din nou, în
această metropolă a producţiei şi a muncii, postbelică, oraşul
Piteşti, oameni de cultură români şi de aiurea, adevăraţi, nu
făcuţi pe genunchi în întunericul postrevoluţionar al anilor
număraţi încoace din anul 1989, editori de publicaţii din ţară şi
străinătate s-au întâlnit în 25 martie 2016 la Biblioteca
Judeţeană din Piteşti pentru a discuta despre această problemă
care ne place; cum şi unde se află România între Occident şi
Orient?...Contextul actual este mult mai dur ca în alte dăţi dat
fiind faptul că pe Internet se duce o luptă aprigă între diferiţii
actori ai comentariului politic, privind posibila împărţire a
sferelor de influenţă culturală în această lume, România, ris-
când, nici măcar să fie băgată în seamă. Şi legile care s-au dat
în ultimul deceniu, în ţara noastră, stimulează monopolul de
breaslă (Legea monumentului de for public), reduce impor-
tanţa Învăţămânului şi Instrucţiei Publice prin Legea Educaţiei
care şterge aproape tot din viaţa şi libertatea naturală a omului,
acesta, devenind un fel de  “arte-facte” social;  scot din circui-
tul cultural real, popular, concurenţa liberă între artişti, fiind
conservate uimitor de bine uniunile de creaţie înfiinţate în
1949; sunt interzise personalităţi care au activat, chiar şi tan-
genţial, în organizaţii interbelice anticomuniste şi anti-
semite...Astăzi, în secolul XXI, chiar dacă pe ascuns (Internet)
se încearcă provocări antisemite, pe faţă antiislamice, nu cre-
dem că există în realitate un om de cultură cu scaun la cap care
să fie antisemit, antiislamist, deoarece religia creştină, însăşi, şi
cea islamică, îşi declină existenţa prin Biblie !...şi sunt de ori-
gine iudaică; întreaga suflare mondială, recunoscându-i pe
Avraam, pe Isaac şi pe Ismael, pe Israel-Cel care s-a luptat cu
Domnul (Iacov, fiul lui Isaac)  fiind la baza civilizaţiei întregii
lumi indo europene şi islamice; fiind la originea celor
douăsprezece seminţii care au format populaţia pământu-
lui...Desigur, ne cunoaştem limitele, Extremul Orient şi
Americile, politic şi administrativ fiind descoperite de
europeni în mileniul II d.H. 

Simpozionul a avut loc pe 25 martie la Piteşti, la Biblioteca
Judeţeană Argeş, organizat de Editura “Zodia Fecioarei”,
Piteşti, în coordonarea doamnelor Mona Maria Vâlceanu şi
Gabriela Nicoleta Georgescu; şi s-a bucurat de o participare
numeroasă, internă şi internaţională, aducând în conferenţiere,
cum spuneam, cunoscuţi oameni de cultură: Mihai Popa, direc-
tor Editura Academiei Române; Ion Pătraşcu, diplomat; Mihai
Neagu Basarab, director ICR din Freiburg; Mihai Diaconescu,
professor universitar; Raymond Clarinard, redactor şef
“Courrier international”-Paris; Florea Firan, director Editura
“Scrisul Românesc”; Ilie Popa, Fundaţia Memoria, Argeş;
Florentin Popescu, redactor şef revista “Bucureştiul literar şi
artistic”, Nae Georgescu, critic literar; Aureliu Goci, critic li-
terar; Doina Rizea, Casa Editorială “Floare albastră”,
Bucureşti; C. Roşu, director Editura “Beta”, Bucureşti; Ioan
Barbu, director Editura “Antim Ivireanul”, Râmnicu Vâlcea;
Ion C. Ştefan, director Editura “Arefana” Bucureşti; Petre
Cichirdan, director revista “Cultura vâlceană”; Virgil Diaconu,
director revista “Cafeneaua literară”, Piteşti; Simona Fusaru,
secretar redacţie revista “Argeş“, Piteşti; Ion Mocioi, Sorin
Buliga, Centrul Cultural “Constantin Brâncuşi”, Tg Jiu; Ştefan
Stăiculescu, Mihai Sporiş, Gheorghe Cărbunescu, Forumul
Cultural al Râmnicului; ... În www.culturaarsmundi.ro, Arhiva
Video găsiţi intervenţiile câtorva dintre participanţi. În conti-
nuare prezentăm lucrarea pregătită de subsemnatul pentru sim-
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SIMPOZION INTERNAŢIONALÎNTRE ORIENT ŞI OCCIDENT
pozion, o reluare a articolului publicat în 2007, în revista «
Povestea vorbei nr 3,4,5 », o traducere din limba italiană a arti-
colului publicat de Franco Volpi în « La Republica » cu ocazia
împlinirii unui secol de la naşterea celebrului nostru filosof,
Mircea Eliade: « Il Genio ». Iată, în 2007, celebrul filosof italian
Franco Volpi (1952-2009) încredinţa, unei reviste vâlcene, vari-
anta  necenzurată (menţiunea autorului italian) a articolului său «
Il Genio » publicat în presa italiană şi tradus de noi…confirmând
că România era pe harta lumii în spaţiul occidental atât în inter-
belic, cât şi în 2007…Mircea Eliade fiind supranumit, « Genialul
»!... (La editura Intol Press se află originalul transmis de Franco
Volpi).

Mircea Eliade, geniul

Franco VOLPI (1952-2009)
(Traducere din limba italiană de Petre Cichirdan)

Pe 13 martie, acum o sută de ani, la Bucureşti, se năştea
Mircea Eliade. În copilărie părinţii i-au sărbătorit ziua pe

9 martie. Numelui său de botez nu îi corespundea nici unul din
numele sfinţilor cuprinşi în calendarul ortodox, motiv pentru care
familia a decis să-i serbeze ziua pe 9, dată la care au fost omorâţi
cei “40 Mucenici”, la Sevastia, în cadrul persecuţiilor creştinilor
din timpul împăratului roman Licinius. 

Preocupat de mit şi de religii, expert în yoga şi şamanism, în
ocultism şi ezoterism, romancier fecund, eseist de mare erudiţie
şi exprimându-se în 8 limbi, Eliade a fost una dintre cele mai
pătrunzătoare şi versatile inteligenţe ale secolului XX. Dar
inteligenţa este un dar al invidiei, un dar otrăvit: graniţa care o
separă de obtuzitate este mobilă.

« Ce om extraordinar sunt », nota intelectualul de 34 ani în
« Jurnalul din Portugalia », ineditul jurnal al celor cinci ani, din
1941 până în 1945, petrecuţi în calitate de consilier cultural al
ambasadei române din Lisabona. Tânărul Eliade, în epocă, încă
necunoscut marelui public european, îşi petrece parte din zile
recitind cele câteva pagini şi nu uită să se compare cu marii scri-
itori ai vremurilor: « Capacitatea mea de înţelegere şi observare
a tot ce ţine de sfera culturală este nelimitată…Nu cred să se mai
fi întâlnit vreodată un geniu atât de complex. Oricum ar fi, ori-
zonturile mele intelectuale sunt mult mai vaste decât cele ale lui
Goethe ». La 15 iulie 1943 nota cu o inefabilă dezinvoltură: «
Îmi dau seama că după Eminescu ( poetul naţional al românilor)
rasa noastră nu a mai cunoscut vreodată o personalitate atât de
complexă, atât de puternică şi atât de dotată ca a mea ».

Jurnalul intim, integral, va fi desecretizat doar în 2018, dar
toată lumea ştie că autocritica nu îşi va fi găsit locul în vastul său
repertoriu. Nici că el s-ar fi vindecat vreodată de megalomania
care în mod evident l-a afectat. Încă din copilărie s-a apucat să-şi
modeleze propiul eu. La 14 ani avea deja publicată prima sa
povestire: Cum am descoperit piatra filozofală. Îi urmează
Romanul adolescentului miop (1923) în care, aproape în umi-
linţă, îşi descoperă propria sexualitate.

Câţiva ani după, în Gaudeamus (1928), intră în scenă femini-
tatea şi iubirea, şi pentru înţelegerea conceptului de « virilitate »
apelează la adoratul Papini, autorul cărţii intitulate « Maschilita
». Eul său este superalimentat de ambiţie şi de o « religie a
voinţei » sub forma abstinenţei şi disciplinei (îşi limita somnul la
5 ore pe zi pentru a avea cât mai mult timp de studiu).

Înscriindu-se în 1925 la Facultatea de Litere şi Filozofie în
cadrul Universităţii din Bucureşti, se distinge repede ca lider al
tinerei « Generaţii », un grup de intelectuali anticonformişti care
aspiră la renovarea tradiţiei româneşti. Între aceşti « latini ai ori-
entului » îi găsim pe Cioran (care în 1986 îi va dedica unul din
superbele sale « Exercises d’admiration ») , Ionesco, Constantin
Noica şi, deasupra toturor, Mihail Sebastian, un evreu foarte
apropiat.

În 1927 şi 1928 vizitează Italia având în spate o serie de lec-
turi rapace care dau aripi pasiunii lui pentru cultura noastră (do-
cumentată exhaustiv de Roberto Scagno prin editura Jaca Book).
Total influenţat de Papini şi Evola, la cererea lor, va scrie un text,
“Faptul magic”, care s-a pierdut. După susţinerea licenţei cu
Filozofia italiană de la Marsilio Ficino la Giordano Bruno, către
sfârşitul anului 1928, pleacă pentru prima dată în India unde va
studia filozofia orientală cu Surendranath Dasgupta. Acolo va
rămâne până în decembrie 1931, învăţând sanscrita şi adunând
materiale, cunoştinţe şi experienţe care îl vor influenţa profund.
« În India  am descoperit ceea ce ulterior am numit “religia cos-

mică” » va scrie mai târziu. Există şi o istorie de dragoste cu
Maitreyi, fata lui Dasgupta în casa căruia, la Calcutta, locuia.
Fata este protagonista romanului omonim pe care Eliade îl va
publica în România în 1933. Va fi un mare succes, care va face
din Maitreyi un simbol al imaginarului român.

Deteriorându-se relaţiile cu Dasgupta, călătoreşte în
Himalaya apuseană unde locuieşte în aşramul lui Shivananda şi
se iniţiază în yoga. În acelaşi timp lucrează la  teza de doctorat pe
care o va susţine la Bucureşti în 1933 şi care va fi publicată la
Paris în 1936 cu titlul « Yoga », studiu despre mistica indiană. O
carte importantă, care îl va lansa ca autor al cultului, atunci când
practica yoga se răspândea în occident.

Din 1933 şi până în 1940 îl întâlnim, din nou, la Bucureşti ca
asistent al lui Nae Ionescu, legendarul maestru al tinerei
Generaţii alături de Garda de Fier, organizaţie de extremă dreaptă
condusă de Codreanu. Acesta era convins, între altele, că evreii
conspiraseră pentru fondarea unei noi Palestine între Marea
Baltică şi Marea Neagră, iar adjunctul său, Ion Moţa, tradusese în
româneşte Protocoalele înţelepţilor din Sion. Eliade nu a agreat
antisemitismul, dar, în epocă, s-a lăsat pătruns de el. Jurnalul pe
care prietenul Sebastian, evreu, îl ţine între 1935 şi 1944, şi pu-
blicat în 1996, dezvăluie regretul pentru răcirea relaţiilor dintre
ei, pentru comportamentul ambiguu al lui Eliade. Care este tot
mai aproape de cărţile sale: publică diferite eseuri (între care
Oceanografia şi Mitul reintegrării), romane (între care
Întoarcerea din paradis, Lumina care se stinge, şi două volume
Huliganii, o importantă revistă de studii mitologice, Zalmoxis,
care atrage atenţia lui Carl Schmit şi Ernst Junger.

La sfârşitul războiului se mută la Paris unde, ajutat de
Dumezil, predă la Şcoala de Înalte Studii. Tratatul de istoria
religiilor (1949) îl va consacra pe plan mondial, ca fiind cel mai
mare cercetător al fenomenului religios. Ostil metodei pozitiviste
şi istorice, Eliade reia perspectiva deschisă de Rudolf Otto şi dez-
voltă un studiu comparativ al sacrului şi al manifestărilor sale, «
ierofania ». Aceasta nu este o istorie, ci mai degrabă o morfologie
a sacrului, ale cărui forme apar şi se repetă în timp, cu serbări, şi
în spaţiu cu <<centre ale lumii >>, ritualizând mituri primordiale.
Pentru el mitul nu este de loc arhaic şi nici în afara jocului. Da,
el se ascunde mai curând în interstiţiile modernităţii, unde se
pune problema de a fi descoperit; împotriva presupusei superio-
rităţi a omului modern faţă de cel « primitiv ».

În 1950 este invitat de C. G. Jung la reuniunea « Eranos »  la
Ascona. În 1956 trece oceanul pentru a preda la Divinity School
din Chicago, unde rămâne până la moarte (survenită la 22 aprilie
1986 datorită unui icter). Din 1960 şi până în 1972 conduce
împreună cu Ernst Junger o extraordinară revistă de istoria religi-
ilor, Antaios. În acelaşi timp publică într-un ritm ieşit din comun
o infinitate de lucrări, culminând cu Istoria credinţelor şi ideilor
religioase (1976-1983). Este şi candidat al premiului Nobel pen-
tru literatură.

Cu toate acestea, un detaliu îi umbreşte apoteoza,  schiţând
asupra sa o alură  defăimătoare. Unul dintre acele detalii în care
– teoretiza Aby Warburg – câteodată se ascunde bunul
Dumnezeu. Un detaliu biografic, asupra căruia inteligenţa sa se
împotmoleşte şi se prăbuşeşte în obtuzitate.

În 1972 istoricul Theodor Lavi (pseudonimul lui
Lowenstein), în baza jurnalului încă inedit a lui Sebastian şi a
altor mărturii, descoperite în Toladot, o minusculă revistă a emi-
graţiei române din Israel, scrie că şi Eliade, ca şi Ionescu,
maestrul său, ca şi Cioran, a fost alături de Garda de Fier. Eliade
nu răspunde la acuzaţii, caută să se debaraseze de trecut precum
un şarpe care îşi leapădă pielea. Dar ştirea face înconjurul lumii,
în Italia fiind preluată de Furio Jesi. O călătorie la Ierusalim în
primăvara lui 1973 a trebuit să fie anulată în extremis, din jenă
faţă de prietenul Gershom Scholem. În însemnările sale, linişte.

Din acel moment Eliade îşi foloseşte inteligenţa pentru a
ascunde şi uita trecutul. Caută să se acopere, să se înconjoare de
prieteni insuspectabili, ca Paul Ricoeur şi scriitorul evreu Saul
Bellow. Ultimul devine intimul său, dar în romanul « Ravelstein
» descrie îndoiala care îl chinuia. Protagonistul, alias Allan
Bloom, este pus în gardă de narator despre prietenul său Radu
Grielescu, alias Eliade, « mic şi chel », abil strateg în disimulare:
« codul manierelor, omagieri, eleganţa florii de trandafir, plecăci-
uni şi sărutări de mână ». A fost « un discipol al lui Nae Ionescu
care a fondat Garda de Fier », în realitate, un « Jew hater » care
denunţa « sifilismul ebraic care contamina rafinata civilizaţie bal-
canică », « modalitatea » pentru « revenirea la virginitate ».
Patima suspectării nu-l va împiedica pe Bellow să participe la
funeraliile lui Eliade şi să-şi exprime durerea şi compasiunea.

Este dificil a judeca cazul Eliade. Cum dificil este să judecăm
cazul lui Heidegger, Carl Schmit sau Celine. Sigur, opera lor nu
va putea niciodată să fie cunoscută doar în cheia ştiinţifică sau li-
terară, separând-o de biografie. Cu toate acestea, viaţa lor obişnu-
ită nu poate umbri măreţia operei create. Ne întrebăm: de ce in-

telectuali de asemenea statură s-au încăpăţânat să nu-şi dezvăluie
trecutul? Adevărul este că oamenii sunt mult mai puţin egali în
cazul celor care se declară, şi mult mai mult în cazul celor care
gândesc acest lucru.

Probabil această înţelepciune a fost cea care l-a făcut până şi
pe regizorul Francis Coppola  să-i aducă un omagiu lui Eliade.
Noul său film, « Youth without youth », are ca punct de plecare

omonima povestirea a lui Eliade (Tinereţe fără tinereţe): un pro-
fesor de şaptezeci de ani, atins de un fulger, devine mai tânăr,
atrăgând atenţia serviciilor secrete. Ca să scape, profesorul tre-
buie să traverseze mai multe ţări până în India…

Chiar şi acest unic noroc este un detaliu  în care se ascunde
bunul Dumnezeu, şi ne avertizează că opera lui Eliade rămâne un
capitol de neocolit al istoriei intelectualităţii secolului XX, unul
obligatoriu pentru a înţelege convulsiile acestuia. (Septembrie,
2007).

Simion PETRE

Florentin Popescu, Ion C. Ştefan, Nae Georgescu

În plan 2 Mihai Sporiş şi Ştefan Stăiculescu, Eliza Roha

Mona Vâlceanu şi Aureliu Goci

Florea Firan
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NICOLAE CIUREA GENUNENI: 
„ION POPESCU-SIRETEANU ŞI ARTA SA DE A ZIDI TIMPUL”

Desigur, nimic nu întrece în frumuseţe această metaforă,
„A zidi timpul”, a-l materializa, a-i da dimensiune prin

creaţie-operă de orice fel, sau, cum spuneam şi noi cândva-unde-
va, „opera de artă opreşte timpul” şi se opune implacabilei sale
curgeri...Ion Popescu-Sireteanu este savant al limbii române şi
scriitor, din Bucovina, şi Nicolae Ciurea Genuneni este autorul
acestei cărţi tipărită la Iaşi, la Editura Printis în 2015. Ne spune,
în „Cuvânt înainte”, N. Ciurea: „Aveam să descopăr un cărturar
bogat, foarte bogat..., un cărturar îmbogăţit de pe urma unei mori
cu valţuri multe ce macină timp şi cuvinte. O moară invizibilă,
ascunsă în sufletul său de măcinător neadormit cvare a suprave-
gheat până la cei 80 de ani de viaţă şi mai continuă să suprave-
gheze produsele finite ale măcinişului.” Intrând în conţinut
observăm una dintre însuşirile specifice lui Popescu Sireteanu
„existenţa unei simbioze perfecte între arta cercetării interdiscipli-
nare şi cea a înnobilării cuvintelor  cu multiplele lor sensuri şi fru-
museţi-acestea (din urmă), constituind, de fapt, pilonii de bază ai
autorului în strădania sa  de a zidi timpul..., timpul nostru istoric
dinspre obârşii şi contemporaneitate...” Pentru cine nu cunoaşte,
Popescu-Sireteanu a fost „arheolog cultural”, etnolog, lingvist,
folclorist, critic literar, eseist, prozator, poet şi „cetăţean patriot”
şi care s-a născut în cartierul Mănăstioara, oraşul Siret, în
Bucovina. Are optzeci de ani şi a fost profesor universitar doctor
la Universitatea din Iaşi. În 1993 Academicianul Eugen Simion i-
a înmânat Diploma de premiant al Academiei Române pentru
lucrarea „Tezaur toponimic al României. Moldova. vol. I.” Este
„un  foarte hotărât, credincios şi neobosit călător, cu paşii şi cu
gândurile, cu fapta şi simţirea spre nesecatele izvoare ale sufletu-
lui său: limba română, pământul sau ţărâna strămoşească, vatra
părintească, rădăcinile neamului său-sângele, mama, tata, moşii,
strămoşii, Bucovina-mamă, Moldova şi Patria-mamă...”

N. Ciurea Genuneni (iată: Nicolae Ciurea din Genuneni şi Ion
Popescu din Siret-Sireteanu-discipol şi profesor-cu numele loca-
lităţii împrumutat) ne spune că „aproape întreaga operă a cărtu-
rarului este stăpânită, în permanenţă de un puternic cult al

obârşiei, îngemănat, (...) cu cel al pământului...”
şi începe să enumere cuvintele „cheie” aşa cum
le-a definit Ion Popescu- Sireteanu. Iată pe scurt
exegeza savantului la cuvântul „casă”... Spunem
şi noi ca preambul, casa în care te-ai născut şi ţi-
ai trăit copilăria, tinereţea, este prezenţă perma-
nentă, chinuitoare uneori, în visurile dinspre
apusul vieţii...sau, cum spune scriitorul vâlcean
Gogu Rusu este (pământul de sub ea) sarea
pământului! În cartea lui Nicolae Ciurea despre
exegezele lui Ion Popescu Sireteanu „Casa este
limanul unde cauţi popas şi odihnă atunci când
vânturile ţi-au sfărâmat corabia, este insula de
lumină când noaptea bântuie întregul cuprins,
este punctul de sprijin al celui învins (ne
amintim cum Ştefan cel Mare se întoarce rănit la
casa mumei sale n.n) în luptă şi apa vie a celui
istovit de puteri, este dragostea la care te întorci întotdeauna cu
emoţie şi cu gândul cel mai curat. ...este tabla de legi pe care o
cinsteşti oriunde....”  Într-un fragment următor observăm vocaţia
poetică a subiectului... „Iarba de-acasă/ E numai mătasă.../ Mă
plec s-o mângâi,/ Umblu prin rouă/ Zorii mi-s căpătâi,/ Lumina
mă plouă./ E luni dimineaţă.../ Ziua stă să coboare.../ Mă uit, mă
tot uit,/ Grădina-i toată-n picioare.../ Flori albe/ Flori roşii/ Se
strâng în salbe,/ Cântă cocoşii.../ Iarba de-acasă/ E numai mătasă./
Timpul trece tiptil,/ Sunt iar, sunt iarăşi copil.” 

Cartea este inteligent structurată, construită pe o serie de
cuvinte obişnuite, simple, dar sacre pentru fiecare: casă, acasă,
vatră, pământ, sătean, bătrân, ţărână, blestem, moarte,
pământ...Ţară, şi, care, toate, au constituit preocupări ale lingvis-
tului, exegeze, care, merg la sufletul cititorului, impun adnotări,
remarci personale. Numai „...vatra îţi dă dreptul să fii al cuiva”;
„...moartea fură şi pământul ascunde”; „...pământul este  cel mai
credincios, că te păstrează în veci”; „...pământul este sanctuarul în
care zac moşii şi strămoşii noştri”... Şi, iată, cartea ne invită la

reflecţii; ne amintim şi noi, cum am fost în
Basarabia, şi, trecând abia graniţa pe podul de
peste Prut, de la Rădăuţii de Prut, am simţit că
mirosul ne era de aici, de parcă cunoşteam
locurile, mirosea a părinţi, dar casa nu ne era
aici! Casa ne rămăsese pe malul Oltului, mai jos
de Cozia, în „Vresaiul” râmnicean, cu tău şi val-
uri, şi izvor pe Olt; cu insulă şi miros de multă
apă, şi răchită...şi de plută. De asta considerăm
noi că actul naşterii nu este important prin mama
din care te naşti, ci de unde, din ce pământ te
tragi, ce sare a pământului ai lins, când ai fost
mic...

O carte pe care o considerăm frumoasă şi
instructivă şi care ne prezintă un Nicolae Ciurea,
nou, aflat într-o stare de efervescenţă creativă,
eclatantă şi care imprimă scrierii sale, ca şi

subiectul său-lingvistul artist, neîngrădirea între istoric şi poet,
stilul său fiind subtil amestecat în poezie şi eseu literar, cu mult
mai mult peste monografie...O „cărticică” (vizând dimensiunea
efectivă)! ca să fiu în ton cu alt bucovinean, care iubea diminu-
tivele, Leca Morariu, despre o personalitate impunătoare din cul-
tura românească şi care ne arată cât de constantă este această cul-
tură, şi limbă, în întreg spaţiul dintre Nistru şi Tisa, dintre aceasta
şi Dunăre, şi Marea Neagră. Am arătat cu altă ocazie colaborarea
dintre Leca Morariu şi folcloriştii olteni din perioada imediat
următoare Primului Război Mondial; dar şi ca să-i facem plăcere
autorului, care este până în prezent cel mai cunoscut exeget al
profesorului emerit Traian Cantemir, bucovinean şi el, dar şi dis-
cipol al celui mai mare violoncelist pe care l-a avut Râmnicul,
profesorul universitar şi membru corespondent al Academiei
Române, Leca Morariu! 

P. CICHIRDAN

CARTEA SCRISĂ LA ZIAR

-V-

PRIMA TIPOGRAFIE 
ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

Petre CICHIRDAN:   - Există o exagerare, în general locală,
în a remarca ca valoare doar, dacă există confirmare de la capitală
sau din străinătate. Aici există un mare pericol. Dacă de la
Bucureşti obţii foarte greu confirmare, şi aici există un sâmbure
de adevăr care derivă din multitudinea de comparaţii, nu la fel se
poate spune despre confirmarea internaţională, care, de multe ori
este o cacealma... Exteriorul nu are de unde să ştie care este
nivelul nostru calitativ, comparat. De aceea, după revoluţie, mai
ales în domeniile inofensive: cultură (folclor, sat românesc, ţăran-
ul român...) artă, literatură, străinii şi-au dovedit ingrata con-
tribuţie, slăbiciune  (faţă de comunism), apreciind doar produsele
recomandate de Uniunile de Creaţie dinainte (pe care, pe cele
comuniste, le-au considerat mai mult decât serioase, apreciind
şcoala comunistă -  cum de altfel a şi fost), numai că, după re-
voluţie, aceste produse s-au diluat în ploaia de interese, meschine,
facultăţile de artă crescând, numărul de artişti la fel, şi exigenţa
scăzând, întreaga activitate din domeniu fiind mai mult electorală
(produsul artistic înainte de 1989 părea ceva tabu, de neatins!!! în
suferinţă)...în timp ce şcolile de meserii şi facultăţile tehnice au
scăzut. Să nu uităm exclamaţia Sandei Ţăranu, celebra prezenta-
toare de televiziune, de două ore, 1987–1989, de la TVR, în 23
decembrie 1989, care suna cam aşa: „Vai, Doamne, cât de dor mi-
a fost de oamenii bărboşi” - aluzie la actorii care nu aveau voie
să-şi lase barbă decât dacă trebuia să aibă barbă, într-un rol! A
urmat anului 1989 un val de deplasări în străinătate, în domeniul
artisticului, în situaţii de mâna a doua, expoziţii personale şi de
grup, de la care artiştii se întorceau foarte lăudăroşi şi ocupau

posturile la care nici nu visaseră vreodată; locuri şi şefi în uniu-
nile de creaţie, în presă, în Asociaţii aşa numite (desigur mai târ-
ziu) „de interes public”. La Paris, în 1990, iunie-iulie, într-un
magazin, când i-am spus unui vânzător că sunt din România, cred
că mă putea vinde pe sume mari de bani! Din păcate, cutuma care
se stabilea atunci pentru personalităţi-valori mai de Doamne
ajută-se manifestă astăzi pentru valori complet nule!

Arhim. Veniamin MICLE:  - Unii cercetători au ajuns la con-
cluzia că nu ar fi existat la începutul secolului al XVI-lea o
tipografie în Ţara Românească, încercând să demonstreze că, în
afară de Cracovia şi Veneţia, nu au funcţionat alte tipografii
slavone. De fapt, această gândire negativă se regăseşte de multe
ori „în explicarea marilor creaţii româneşti, datorate preponderent
influenţelor străine, originalitatea noastră rezumându-se numai la
puterea de sinteză”, cum afirmă Florin Rotaru, fenomen sesizat şi
de cercetătorul Ludovic Demény, care recunoaşte „exagerarea
influenţei străine şi sublinierea exclusivă a factorilor de ordin
exterior”, în multe domenii ale ştiinţei şi culturii româneşti.

Petre CICHIRDAN:  - Prima maşină mai interesantă, poate
cea mai interesantă din epoca de început a tiparului (ne-am înţeles
ca în acest periplu, al tiparului-maşină de tipărit-să ne plimbăm
sumar printr-o istorie a maşinii-a maşinii de calculat-care, prin
calculator, va înghiţi tiparul, nu şi „era Gutenberg”) alături de pla-
nurile maşinilor de zburat ale lui Leonardo da Vinci, şi de
maşinile de socotit şi ho, ho, ale abacului care era valabil şi în
1980 (la Olimpiada de la Moscova la care am fost admis să par-
ticip pentru rezultatele noastre colosale în industria de aeronau-
tică - soţia mea şi cu mine, şi familia Dumitrescu - vânzătoarele
din buticuri, pe lângă ursuleţul Mişka, foloseau ca maşini de
socotit abacul numit „sciot” - tatăl meu l-a folosit până a murit, în
1982) a fost desigur racheta din planurile desenate! ale lui Conrad
Hass, 1529, din Sibiu (iată, să nu uităm, saşii au fost aşezaţi încă
din secolul XIII în Râmnic!!!) militar, şef al Arsenalului sibian
din acea perioadă... Bineînţeles, mai existau maşinile de mare

succes care au făcut atâta istorie:  roaba, pârghia, scripetul, bom-
bardeaua, maşinile de schingiuit...

Arhim. Veniamin MICLE:  - Istoria tiparului la români a fost
ignorată până la mijlocul secolului al XIX-lea, când apar primii
deschizători de drumuri în acest domeniu. În anul 1838, Vasile
Popp dizerta la Sibiu despre Evangheliarul slavon, din 1562; în
1848, pasionatul colecţionar de manuscrise şi carte veche, cano-
nicul Timotei Cipariu de la Blaj, iniţia dezbaterea privind
Catehismul de la Sibiu, apărut în anul 1544, şi avea cunoştinţă
despre Evangheliarul românesc al diaconului Coresi, tipărit în
1561. Totuşi, până la Alexandru Odobescu (1834–1895), infor-
maţiile privitoare la începuturile tiparului în Ţara Românească
erau foarte sărace; „meritul de a fi stabilit originile tipăriturilor
executate din intenţie şi cu cheltuială românească” aparţine aces-
tui neobosit cercetător al arhivelor naţionale şi mănăstireşti.

Mai nou, există istorici care acceptă că prima tipografie pe
pământ românesc a fost instalată în Mănăstirea Peri din
Maramureş, localitate situată odinioară chiar în centrul
Comitatului. La Filiala Arhivelor Statului Maramureş, Fondul
Prefectura, se păstrează o „depoziţie de martor” făcută în 1760 de
Ioan Rednic, jude substitut nobiliar din Maramureş, originar din
localitatea Giuleşti, în care se arată că: „Încă din copilărie, mar-
torul a auzit din discuţii obişnuite, purtate odinioară de domnul
protopop al Giuleştilor, Rednic Vasile, care avea circa 80 de ani
că, din Mănăstirea ordinului Sfântul Vasile, chiar în Giuleşti se
află o carte tipărită în limba rusă, care se numeşte Pentecostarion,
ce s-a tipărit în acel claustru Peri”. 

Documentar, se ştie că Mănăstirea Peri – ctitorie a
Dragoşeştilor, din care descinde şi familia Micle – a îndeplinit un
rol uriaş în viaţa spirituală şi culturală a românilor ortodocşi din
nordul Transilvaniei. Organizată în a doua jumătate a secolului al
XIV-lea, a fost înzestrată cu mari proprietăţi funciare (2.065 ha
pădure şi 105 ha arabil), o moară cu două roţi pe râul Tisa şi ve-
niturile din satele dependente de şapte cetăţi. În anul 1391, la ce-
rerea magistrului Drag, descendent al ctitorilor şi protector al
aşezământului, care face o vizită la Constantinopol, Patriarhia
ecumenică ridică Mănăstirea la rangul de „Stavropighie a

Arhim. Veniamin MICLE
Petre CICHIRDAN

ISTORIA TIPARULUI
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Perilor”, subordonându-i un teritoriu de mărimea unui prin-
cipat, din nordul Transilvaniei, pe care l-a scos de sub juris-
dicţia ierarhiei moldo-galiţiene.

Petre CICHIRDAN:  - Este de-a dreptul halucinant să
aflăm, cum am văzut, că Schweipoldt Fiol de la Cracovia şi
Martinus Burciensis de Cseidino… au ajuns la Peri, în
Maramureş, unde se desfăşura o bogată activitate de tradu-
cere în limba română. Mănăstirea Peri de care, potrivit afir-
maţiei dumneavoastră, este legată istoria familiei Micle, şi
invers...

Arhim. Veniamin Micle:  - La fel ca în Ţara Românească
şi Moldova, la Peri a funcţionat o şcoală mănăstirească, unde
candidaţii la preoţie învăţau scrisul, cititul, catehismul, cân-
tările bisericeşti, oficierea slujbelor şi predicarea
Evangheliei. Şcoala avea un caracter slavo-român, atât în
sensul însuşirii limbii slavone bisericeşti, concomitent cu
folosirea limbii române, cât şi al traducerilor şi al copierilor
de texte; unii monahi cunoşteau şi limbile latina şi greaca,
prima fiind oficiala statului maghiar. 

Călugării-profesori se ocupau şi cu traducerea cărţilor de
cult din slavona bisericească în limba română. Cele mai
vechi traduceri realizate în Mănăstirea Peri s-au păstrat  în
Manuscrisul de la Ieud, care cuprinde: Legenda Duminicii,
Învăţătura Sfântului Ioan Gură de Aur în Ziua Învierii şi
Învăţătură despre Sfânta Cuminecătură. Traducerea primului
text, Legenda Duminicii, este datată în jurul anului 1391,
când Mănăstirea Peri a fost ridicată la rangul de Stavropighie
patriarhală. Printre alte traduceri, se numără Codicele
Voroneţean ce cuprinde cele patru Evanghelii, Epistolele
Sfântului Apostol Pavel şi Apocalipsul, cum a demonstrat
filologul Ioan G. Sbiera (1836–1916), operă de lungă durată
a unei şcoli mănăstireşti, unde călugării cunoşteau limbile
latina, slavona, greaca şi româna. Unii călugări au copiat şi
difuzat aceste manuscrise în diferite părţi ale teritoriului
românesc, ajungând peste un secol şi jumătate la Braşov,
unde diaconul Coresi le-a tipărit. Foarte probabil, printre
aceşti  traducători ori copişti români se număra şi cel care a
redactat în anul 1404 Actul de confirmare al lui Dumitru şi
Alexandru, fiii voievodului  Balc, pentru satele dăruite de
părintele şi unchiul lor Drag aşezământului monahal.

Petre CICHIRDAN:  - Exact, mai exact, când apare
prima traducere, şi ce anume, din limba slavonă în limba
română, aici în Transilvania de nord? Vă daţi seama ce teri-
toriu, înaintat-de cultură, exista aici unde erau voievozi,
cneji, români, ...cât de avansaţi erau cei care ocupaseră în
primul mileniu întreg acest teritoriu, o populaţie de la care a
fost preluată cultura, limba, care, vorba noastră, era cea mai
apropiată de limba imperială şi religioasă, limba latină? Păi
despre ce etnogeneză vorbim în Transilvania şi Ungaria când
strămoşii noştri, comuni, nu ai lor, le-au dat ceea ce este mai
de preţ? Pentru Dumnezeu, dar acest ortodoxism l-am obser-
vat, la Bayonne, Franţa, chiar în Catedrala Sf. Eugenia
(1100)...Te răscoleşti tot, când vezi iconografia ortodoxă pe
vestigiile colosale care vin din Mileniul I...

Arhim. Veniamin MICLE:  -  Tot în această vatră orto-
doxă, călugării au  tradus pentru prima dată, în secolul al XV-
lea, din limba slavonă în limba română Faptele Apostolilor,
Epistolele, Psalmii şi Cântări bisericeşti, precum şi părţi din
Vechiul şi Noul Testament. Se crede că, Tetraevanghelierul
din Slatina-Maramureş, redactat în jurul anului 1430,
descoperit de prof. Ioan Gabor şi păstrat în fondul de manu-
scrise al Academiei Române din Cluj, în limba slavonă,
scripto continua, precum şi cele patru Evanghelii şi
Epistolele Sfântului Pavel ajunse în Moldova, au ieşit tot din
Scriptoriul Mănăstirii Peri. De asemenea, acolo s-au tradus şi
unele texte apocrife, care au circulat în cópii târzii rota-
cizante, ajungând până la noi prin Codex Sturdzanus,
Codicele Teodorescu, Codicele Marţian şi Codicele de la
Cohalm. Deci, atât particularităţile lingvistice, ca fenomenul
rotacismului, cât şi unele cuvinte cu o circulaţie restrânsă,
duc la concluzia că primele traduceri au fost făcute în
Maramureş şi în nordul Ardealului, cu precădere în
Stavropighia Peri.

Mănăstirea Peri atinge apogeul înfloririi sale spre finele
secolului al XV-lea, în timpul voievodului Bartolomeu
Drágffy al Transilvaniei (1495–1499), care era curator al
Stavropighiei, în calitate de urmaş al ctitorilor Dragoşeşti
maramureşeni. Întrucât episcopul rutean Ioan de Muncaci
uzurpase drepturile Mănăstirii prevăzute de Tomosul din
1391, Bartolomeu Drágffy solicită regelui Vladislav al II-lea

(1490–1516) confirmarea Actului patriarhal cu privire la
autonomia aşezământului, aprobare primită la 14 mai 1494.
Conform acestui document, Mănăstirea Peri primea reconfir-
marea dreptului de patronaj asupra teritoriilor româneşti din
Sălaj, Medieşul Aurit, Ugocea, Valea Bârjavei, Ciceu,
Unguraş şi Valea Bistrei. În acele vremuri, confirmarea
reprezenta o favoare fără precedent în regatul catolic al
Ungariei. Episcopul de Muncaci nu se linişteşte, motiv pen-
tru care, la 29 noiembrie 1498, regele ordonă Comitatului să
apere Mănăstirea, privilegiile şi veniturile ei, contra acestui
prelat. Bartolomeu Drágffy a protejat ctitoria strămoşilor săi,
până la încetarea sa din viaţă, survenită în anul 1526, la
bătălia de la Mohács. O astfel de mănăstire oferea mediul
corespunzător dezvoltării celor mai înalte preocupări căr-
turăreşti, chiar al artei tipografice.

Aşa se explică faptul că, după închiderea abuzivă a
tipografiei de la Cracovia, în anul 1491, Schweipoldt Fiol se
refugiază în Ungaria, stabilindu-se la Mănăstirea Peri, unde
îşi continuă activitatea, cum adeveresc numeroase studii de
specialitate; ea promova cultura ortodoxă, sprijinind opera
iniţiată de marele tipograf. Aici apar din teascurile tipografie
cinci cărţi: un Molitvelnic şi o Evanghelie în limba română,
precum şi un Penticostar, Bucvar şi Triod în limba slavonă.
Dacă în privinţa locului unde a funcţionat tipografia, adică
Mănăstirea Peri, specialiştii sunt de acord, printre care se
numără istoricii Ioan Mihály de Apşa şi Nicolae Iorga, diver-
genţe apar cu privire la perioada activităţii lui Schweipoldt
Fiol, plasând-o în ultimul deceniu al secolului al XVII-lea.

În acest sens, unii cercetători susţin că a funcţionat o
tipografie la Peri, între anii 1693-1696, înfiinţată de episco-
pul Iosif Stoica (1690–1711), care ar fi tipărit Evangheliarul,
Molitvelnicul, Penticostarul şi Triodul, fapt puţin probabil.
Se ştie că, de la mijlocul secolului al XVI-lea, Mănăstirea
începe să decadă. Un an după moartea ultimului descendent
al ctitorilor (Gheorghe Drágffy, † 1555), la 19 februarie
1556, comitele Gheorghe Báthory – fără consimţământul
românilor maramureşeni – autorizează pe episcopul rutean
Ilarion să-i păstorească şi să conducă Mănăstirea Peri;
exarhatul este desfiinţat, iar Dieta din 1579 obligă pe epis-
copii români să depună jurământul de credinţă în faţa
principelui. După o scurtă păstorire a episcopului Serghie –
fost egumen la Tismana – moşiile  Mănăstirii ajung depen-
dente de cetatea Hust, cum rezultă dintr-un document emis la
9 martie 1607. Ultimele ştiri despre Mănăstirea Peri datează
de la mijlocul secolului al XVII-lea, când întreaga obşte, la
13 februarie 1646, roagă conducerea Comitatului să intervină
la rege pentru a i se înapoia satul şi Mănăstirea, dar nu există
dovezi că solicitarea ar fi fost împlinită. În timpul expediţiei
polone a lui Gheorghe Rakóczy (1657), Mănăstirea a fost
devastată, iar moşiile răpite de contele Rédai, de la care au
trecut, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, la
principele Mihai Apafi (1662–1690). După anii 1660–1670,
nu se mai găsesc ştiri  despre Mănăstire; abia din 1690 acest
ţinut îşi are iarăşi episcopii săi, de naţionalitate română şi
apărători ai Ortodoxiei, în persoana lui Iosif Stoica şi
Dosoftei II Teodorovici (1718–1739). Deci, cunoscând situ-
aţia critică în care ajunsese Mănăstirea Peri, greu se poate
admite existenţa unei tipografii aici la sfârşitul secolului al
XVII-lea.

Petre CICHIRDAN:  - Avem ceva mărturisiri, de astăzi,
asupra acestei probleme controversate de când apare această
supremaţie a primei tipărituri în limba română? Dumnea-
voastră ştiţi, eu, nu pot să uit că o rudă a dumneavoastră a
cumpărat prin 1500 un teren la Costeşti, asta fiind cea mai
uluitoare dovadă că acest teritoriu dintre Tisa şi Dunăre era
totuna ca dezvoltare economică, dar mai ales, culturală...Mi
se pare atât de frumos că numai la două-trei sute de ani de la
coborârea pe Valea Oltului, dar mai ales pe exteriorul
Carpaţilor, până la Dunăre şi Nistru, a strămoşilor noştrii
moderni, pe acelaşi drum să coboare şi maşinăria tiparului... 

Arhim. Veniamin MICLE:  - Istoricul Aurel Socolan, un
cercetător autorizat, conchide un studiu asupra problemei:
„Noi considerăm ca reală activitatea tipografică a lui
Schweipoldt Fiol la Mănăstirea Peri, a imprimării cărţilor, cu
menţiunea că s-au tipărit la sfârşitul secolului al XV-lea sau
la începutul secolului al XVI-lea. Dacă admitem tipărirea
acestor cărţi de către Schweipoldt Fiol, atunci înseamnă că
activitatea tipografică a fost contemporană în Maramureş sau
ceva mai devreme decât în Ţara Românească”. Deci, s-ar
părea că năzuinţa Bisericii noastre de a se folosi de tipar este
mai timpurie de cât activitatea ieromonahului Macarie, afir-
mă şi Virgil Molin. 

ALDA DIZDARI ŞI 
MARIUS HRISTESCU

LA FILARMONICA  VÂLCEANĂ

Luni 7 martie 2016, ora 19.00, sala Lahovari. Râmnicu Vâlcea
Concert simfonic: Orchestra simfonică a Filarmonicii
Dirijor: Marius Hristescu
Solistă: Alda Dizdari- vioară (Albania)
În program :
Johann Sebastian BACH – Concert pentru vioară și orchestră în la

minor, BWV 1041
Franz SCHUBERT – Fragment din suita de balet „Rosamunde” – p.a.
Vaughan WILLIAMS – The Lark Ascending – p. a.
Ludwig van BEETHOVEN – Simfonia I

*

Concertul desfăşurat luni seară pe scena Filarmonicii sub bagheta
dirijorului Marius Hristescu, având ca solist pe violonista Alda

Adzari, Albania, a avut în programul, inspirat ales de directorul Mihai
Ştefănescu, următoarele: 

- Concertul pentru vioară şi orchestră în la minor, BWV 1041 de
Johann Sebastian Bach;

- Fragmente din suita de balet „Rosamunde”-p.a. de Franz Schubert;
- The Lark Ascending – p.a. poem simfonic compus de Williams,

după un poem de 122 de versuri al poetului George Meredith...
-  Simfonia I de Ludwig van Beethoven
Orchestra simfonică vâlceană „Ion Dumitrescu” este una dintre cele

de elită, din România, abordând în programul său o varietate de concerte,
cu un repertoriu bine ales. 

Astfel, în seara primăvăratică de 07 martie, am audiat sub bagheta
dirijorului Marius Hristescu concertul amintit. 

Ne vom referi, în această scurtă cronică, în primul rând la violonista
Alda Dizdari din Albania, care şi-a început studiile muzicale în Romînia
cu profesori şi solişti deosebiţi, obţinând diploma de licenţă de la
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Deci, dascălii români
i-au deschis poarta spre consacrare şi afirmare şi au prospulsat-o spre
constelaţia desăvârşiţilor violonişi.

Când a apărut pe scenă am avut senzaţia că a venit în zbor o lebădă
roşie, ( Alda fiind îmbrăcată într-o rochie roşie) cu un trup de trestie mu-
zicală, cu unduiri purtate de melodiile cum numai Aurora Boreală le
declanşază, care  ţine în mână o vioară ce se contopea cu trupul său.

Când a început să cânte, solista făcea reverenţe de stea căzătoare din
Constelaţia Lebedei, făcând trup comun cu vioara sa sub revărsarea liniei
melodice, vibrând cu fiecare părticică a corpului, a feţei, a fiinţei sale,
îndoindu-se şi unduindu-se ca o lebădă înainte de-aş lua zborul. O lebădă
roşie în mijlocul unor surate lebede vioriste în negru.

În Cocertul de Bach viorista Alda Dizdari a declanşat un dialog mu-
zical între vioara sa şi viorile din orchestră. Instrumentul său, o G.B.
Ceruti, fabricat la Cremona în anul 1791, reuşind, sub măiestria violonis-
tei, să domine suratele viori din orchestră. La concert au paticipat de fapt
două viori, cea pe care a cântat Alda şi trupul său delicat, suplu, de lebădă
cântătoare, dar încărcat de o forţă artistică cum numai Cosmosul poate să
ţi-o dea.  

Dirijorul Marius Hristescu, cu o etimologie a numelui în numele sfânt
de Hristos, dar înnobilat de sufixul Escu, pur românesc, este un patron
incontestbil al scenelor orchestelor simfonice din Romînia şi nu numai,
cochetând cu succes şi cu arta compoziţională. Cu Tudor Gheorghe a
făcut cea mai de neuitat constelaţie a artei sale dirijorale. Marius
Hristescu deşi delicat şi cu alură de sabie de Toledo, are în arta sa dirijo-
rală forţa şi eleganţa lui Sergiu Celibidache.

Sub bagheta sa întreaga orchestră a vibrat ca o întreagă constelaţie de
primăvară a simfoniei naturii.

Repertoriul săptămânal selectat select de domnul director şi dirijor
Mihai Ştefănescu ne atrage să adudiem concertele orchetrei cu multă
bucurie şi plăcere, venind către Filarmonică ca nişte fluturi atraşi de o
lumină. Da, lumina muzicii simfonice, pentru că şi muzica are lumină
care-ţi face sufletul fosforescent.

Ştefan STĂICULESCU
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BARTOLOMEU ANANIA EVOCAT ÎN LOCALITATEA 
NATALĂ LA 95 DE ANI DE LA NAŞTERE

Oriunde ne-ar purta valurile vieţii satul natal rămâne un loc
sfânt ce nu poate fi uitat niciodată. Uliţa copilăriei, locul

de joacă din curtea bisericii, la scăldat, la furat de cireşe, râsetele
cristaline ale prietenelor şi vecinilor, sunt amintiri de neuitat. Locul
din care îţi porneşte drumul vieţii este împodobit cu cele mai fru-
moase flori, copaci înalţi, iarbă ca mătasea scăldată în picături de
rouă cristalină, pictată în acel alb divin, îl vei găsi totdeauna pe
meleagurile natale. Vine o vreme când vrei să regăseşti cu gândul
fiecare pietricică ce-ţi mângâia tălpile de copil, când alergai desculţ
prin şoaptele mângâietoare ale mamei,spaţiul unde erai micuţa pa-
săre din paradisul casei părinteşti şi de unde aripile tale s-au înălţat
spre călătoria vieţii. Tot astfel va fi fost şi pentru Valeriu Anania
satul unde a copilărit, unde a visat, de unde a plecat în lumea mare
pentru a-i descoperi tainele şi-a se reântoarece la obârşie ca om
realizat, teolog şi cărturar învăţat. Urmele paşilor săi mai pot fi
întrezărite astăzi pe uliţele satului, zestrea culturală lăsată
moştenire se îmbogăţeşte cu fiecare filă scrisă de ucenicii săi, de
scriitori şi teologi consacraţi, care caută şi descifrează sensurile
cuvintelor şi al scrierilor sale pentru a le transmite mai departe ge-
neraţiilor viitoare.

Se spune că „recunoştinţa este floare rară” iar Sfântul Apostol
Pavel desăvârşeşte această afirmaţie prin invitaţia: „Aduceţi-vă
aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui
Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi
urmaţi-le credinţa.” (Evrei 13, 7) 

Vineri, 18 martie 2016, în localitatea Glăvile s-a desfăşurat
manifestarea Evocări-Mitropolitul Bartolomeu Anania, la 95 de
ani de la naștere.

La Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, preoţii
Popa Romeo Giorgian, Popa Dumitru, Popa Ilie, Marica Gheorghe
şi părintele Silviu, au oficiat o slujbă de pomenire la mormântul
parinţilor Vasile şi Ana.

Începând cu orele 12,00, la Biblioteca Publică din Glăvile,
vrednicul de pomenire mitropolitul Bartolomeu Anania a fost evo-
cat printr-o expoziţie de carte realizată de doamna Maria Catană şi
un recital de poezii din creaţiile cărturarului Valeriu Anania, inter-
pretate de elevii Şcolii Gimnaziale Bartolomeu Valeriu Anania din
Glăvile, coordonaţi de domnul Gheorghe Călinescu.

Au rostit alocuţiuni: prof.dr. Ioan St. Lazăr, domnul primar Ion
Ignătescu, doamna director Uţă Olivia şi doamna bibliotecar Maria

Catană, iniţiatoarea evenimentului. Au fost prezenţi elevi, cadre
didactice, Valeriu Diaconescu, nepotul mitropolitului, alte rude
apropiate şi consilieri locali. În semn de pioasă aducere aminte,
elevii cenaclului Tinere Ramuri împreună cu domnul Gheorghe
Călinescu au compus o poezie :

Dedicaţie

Cel ce ne-a lăsat în dar
‘’Păhărelul cu nectar’’
Pe-aste locuri s-a născut
Iar credinţa i-a fost scut.
………………………..
Într- o casă cu cerdac
Şi cu stâlpi râzând în soare,
S-a născut ‘’Lumina lină’’
Ce niciodată nu moare.

Chiar nici cerul şi nici glia
N-ar putea stinge lumina,
Fiindcă ea un nume poartă
Numele de Anania.

Am privit cu drag chipurile copiilor
din localitatea natală a mitropolitului şi mi-am amintit de cuvintele
maicii Galineea “îngerul păzitor’’ de la Nicula...’’iubea copii, vor-
bea cu nostalgie de cerul copilăriei, visa cu ochii deschişi pe cana-
peaua din bibliotecă la ani trişti ai tinereţii, era trăitor în duh şi
purtător de duh’’. Un loc aparte în sufletul său l-a avut patriarhul
Justinian Marina, născut pe meleaguri vâlcene, satul Suieşti (la 15
km. de Glăvile), comuna Stăneşti, care l-a iubit şi ocrotit ca pe un
fiu. 

Bartolomeu Anania, pe numele de botez Valeriu Anania, s-a
născut la 18 martie 1921, în localitatea Glăvile, judeţul Vâlcea,
într-o familie de negustori ardeleni. Dragostea faţă de Dumnezeu a
dobândit-o din familie, dovadă fiind înscrierea sa de tânăr la
Seminarul Teologic Central din Bucureşti. Aici i se deschid orizon-
turile spre cultură şi apetitul pentru scris şi citit, când debutează cu
lucrări literare în domeniul poeziei, publicisticii şi dramaturgiei,
care s-au bucurat de o receptare deosebită. În 1942 intră în cinul
monahal la Mănăstirea Antim din Bucureşti, primind numele
Bartolomeu, fiind apoi hirotonit ierodiacon. Între 1941 şi 1948
urmează cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, Cluj şi

Sibiu. Este nevoit însă, din cauza tulburărilor politice, să-şi încheie
studiile de medicină şi muzică instrumentală începute la Cluj. 

În iunie 1946 conduce greva studenţească anticomunistă din
Cluj, motiv pentru care va fi urmărit şi persecutat de organele
represive comuniste. Însă acum cunoaşte şi numeroase persona-
lităţi culturale care vor contribui simţitor la “naşterea” scriitorului
Valeriu Anania. 

În 1958 a fost condamnat politic la 25 de ani de muncă silnică,
pentru “uneltire
contra ordinei
sociale”, şi în-
chis la Jilava,
Piteşti şi Aiud. A
fost eliberat după
şase ani şi două
luni, în 1964,
prin decret ge-
neral de graţiere.
În ciuda a tot şi a
toate, nu şi-a
părăsit niciodată
calea, găsind în-
totdeauna lini-

ştea să-şi ducă opera mai departe, fie că a fost vorba de cea duhov-
nicească sau de cea cărturărească. 

Ca scriitor, a publicat dramele “Mioriţa” (1966), “Meşterul
Manole” (1968), “Du-te vreme, vino, vreme!” (1969), “Păhărelul
cu nectar”, “Steaua Zimbrului” (1971) şi “Poeme cu măşti” (1972).
În anul 1982 i-a fost decernat Premiul pentru Dramaturgie al
Uniunii Scriitorilor din România. Alte opere scrise de înaltul ierarh
sunt volumele “Geneze” (1971), “Istorii agrippine” (1976), “File
de acatist” (1981), “Anamneze” (1984), “Imn Eminescului în
nouăsprezece cânturi” (1992), “Poezie religioasă românească mo-
dernă” (1992). La acestea se adaugă volumele de proză şi de eseuri
“Greul Pământului” (1982), “Rotonda plopilor aprinşi” (1983),
albumul “Cerurile Oltului” (1990), “Amintirile peregrinului Apter”
(1991), romanul exotic “Străinii din Kipukua” (1979) şi multe
altele.

De asemenea, a publicat numeroase lucrări teologice, însă
opera de căpătâi este Sfânta Scriptură, pe care a diortosit-o,
devenind ediţie jubiliară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. 

Zenovia ZAMFIR

Când ai cei mai proşti conducători de pe pământ, când ţi-o
mai faci şi cu mâna ta votându-i..., normal că vine nota de

plată. Normal, normal, dar ce trebuie ca noi, poporul proştilor să
plătim de mai bine de 1000 de ani? Se spune că am fi fost o ţară
mare şi puternică, nu ţara de acum. Alta mult mai mare, dublu de
mare, chiar triplu sau poate ... şi mai mare. De ce ne-am împuţinat?
De ce n-am rămas măcar atât cât am fost? De ce am devenit mai
mici? Dacă este aşa, totul se datoreşte numai şi numai conducăto-
rilor. Iată ce întrebări stupide! Da, chiar nu vă interesează cât am
fost, câţi am fost!? Ce este ţara? Ce este poporul? Ce este statul? Şi
mai stupide întrebări...

După cele care se întâmplă azi, statul distruge ţara furând
poporul. Statul este cel mare hoţ al poporului român! Aş zice că ar
fi rămas aşa de mare ţara mea, dacă şi poporul dorea acest lucru.
Poporul şi conducătorii... De ce este ţara într-un fel şi poporul alt-
fel? Tot ce face poporul, suportă ţara. Şi tot continuând prin istorie
cu această... contradicţie (ţară-popor), mai ales în democraţia de
după lovitura de stat iliesciană, am ajuns de râsul lumii. Poporul
nostru de azi, ca şi celălalt desigur, votează hoţi, proşti, borfaşi,
ţigani, analfabeţi, escroci..., iar  ţara suferă.

De peste 1000 de ani, ţara este „atacată” de popor. Lupta
poporului cu ţara a ajuns la apogeu. Ţara aproape că nu mai există.
Distrusă, jefuită la drumul mare şi vândută pe nimic... – cât să
încapă în buzunarele hoţilor, ţara aproape că nu mai există.

Unde eşti, România mea!? Europa şi tot globul de-abia te
zăreşte pe la coada turmei! Ai ajuns, ţara mea, în metastază... să mai
zicem şi cronică, devenind cea mai săracă ţară cu cei mai mari
bogătaşi. Peste 80% din banii ţării au ajuns la cel mult 20% din
populaţia ei.

Poporul te-a distrus, măi ţară! Da. Poporul tău te-a distrus „măi
dragă” ţara mea! Când odiosul regim iliescian a început să distrugă
industria, agricultura şi restul, oferind noii pături sociale, şome-
rimea, salarii compensatorii, poporul meu vota roşu.

Da! Aşa zicea poporul meu, stăm acasă şi primim leafă de la ...
regim. Poporul privea impasibil cum se distrugea şi încă se mai dis-
trug bucăţi din marea industrie, din agricultură şi altele..., dar vota
continuarea distrugerii. Poporul a acceptat prin votul său, tacit, pe
faţă şi complice cu hoţii, coborârea în desfiinţare  a ţării.

Poporul român a uşurat creerea unui sistem dubios şi odios de
autodistrugere a ţării, un sistem căruia nimeni nu-i mai dă de cap.
Parcă şi Dumnezeu s-a speriat şi a fugit. Poporul a ajuns în orbire
cruntă, într-o beţie fantasmagorică, mai rău decât drogat. A ajuns la
lupte intestinale crunte, crâncene, cumplite, întru slăvirea hoţilor, a
conducătorilor aleşi. Împrumuturile externe au crescut exorbitant
în... buzunarele bandiţilor din ţară. Bineînţeles cu ajutorul poporu-
lui...

Nota de plată se apropie! Nu mai avem invadatori externi care
să atace pântecele ţării mele! Avem acum limbrici feroce, care
devorează din interior tara. Există lichidatori, recuperatori, cămă-
tari,  bineînţeles străini, care bat elegant la poarta ţării mele cu nota
de plată la rever. Tara aproape vândută, poporul în... agonie
extremă,  va rămâne fără ea. Neavând industrie, economie, agricul-
tură care să producă, mare parte din pensii şi salarii sunt plătite din
bani împrumutaţi. Şi cu toate astea, dușmanii ei, conducătorii,
făceu măriri de salarii şi pensii fără nici un fel de acoperire. Mereu
l-am văzut pe fostul preşedinte, T.B. întrebând guvernul şi parla-
mentul: - De unde aveţi sursa de bani pentru măriri? Poporul tăcea!
Ba, nu! Înjura! Îl înjura pe preşedinte. Ca să-şi menţină funcţiile,
posturile, conducătorii cumpărau voturi cu aceste false măriri,
măriri care se produceau în paralel cu demolarea industriei şi vin-
derea ei la fier vechi.

Ofta Dunărea de greutatea barjelor pline cu industrie şi agricul-
tură românească!  Distrugerea continua, dar aleșii măreau salariile

şi pensiile. Poporul meu vedea, simţea, tăcea complice şi ... vota
roşu! De ce vota aşa ceva poporul meu!? De ce votează aşa ceva!?
Vota şi votează distrugerea ţării! Asta vota. Asta votează şi... va
vota, crezând infantil în cei aleşi, neânvăţându-se minte de răul pe
care şi-l face. Poporul crede în minciunile aleşilor şi nu face nimic
să le atragă atenţia că duc ţara pe un drum mai mult decât periculos,
că periclitează însuşi existenţa ţării.  Demolatorii de ţară şi-au făcut
trusturi media cumpărând oameni de specialitate făcându-i atei
antiromâni, cărora, unii le comandă chiar şi din puşcării. Au asmuţit
împotriva poporului hunta minerească distrugând firavul mugur de
democraţie nouă. Pe trupul fraged al micii democraţii au altoit
muguri sălbatici de mărăcini toxici plini cu ură, dezbinare şi jaf
NAŢIONAL. Siguri de prostia poporului, odioşii au reuşit  să-l
împartă în felii, în fracţiuni  dubioase şi ca să continue liniştiţi dis-
trugerea ţării, le asmute prin organele lor de presă pe unele împotri-
va celorlalte. Pline cu venin toxic şi multă prostie, prin părţile cre-
ate, părticelele poporului se încaieră între ele. Statul român, cel mai
mare hoţ, duce ţara la pieire! Poporul meu nu este în stare să con-
ducă ţara!  Amnezic, anesteziat,  în lene cruntă şi mizerie,  de mult
şi-a uitat rolul. Nici nu mai vede poporul meu! Nu vede cum aleşii
şi-au adus neamurile în funcţii importante, chiar în conducerea par-
lamentului european.

Vine încet şi sigur nota de plată!
Ţara este mai mult de jumătate vândută, nu mai are resurse să-

şi plătească poporul. Ghilotina occidentului râde cu toţi dinţii. În
luciul ei spân, poporul îşi face freza lâncedă, obosită, tristă.
Doamna Angi, va băga pe gâtul ţării arabi de tot soiul. Constituţia
nu se aplică nici aici acasă, dar la cei cărora le datorăm banii împru-
mutaţi pentru buzunarele derbedeilor antiromâni! Sărmani, cu ţara
șubredă, cu bogăţiile solului şi subsolului vândute, vom accepta să
fim sclavii arabilor şi ţiganilor. Poporul este şubred! Ţara aproape
că nu mai există! Statul pune mereu taxe pe popor! Nota de plată
este grea! Pe unde mai eşti, ţara mea!?

NOTA DE PLATĂ (I)
Puiu RĂDUCAN
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VÂLCENII FRAŢI  BUNI CU ARDELENII, CU
BASARABENII ŞI CU BUCOVINENII!

Bucovinenii  refugiaţi în Judeţul Vâlcea,
zonă cunoscută  şi sub denumirea de

,,Oltenia de sub munte ” (2)

(Urmare din Cultura vâlceană nr. 119, februarie 2016)

-V-

Perioada vâlceană

Cea de a doua perioadă de refugiu, comună pentru familiile
Morariu şi Cantemir,  începe în anul 1944, când, cu toţii,

se îndreaptă spre Oltenia (Judeţele Olt şi Vâlcea) către care au
fost îndrumaţi şi ajutaţi de către oficialităţile de stat române. Aşa
a ajuns familia Morariu în Râmnicu Vâlcea, acolo unde a fost deja
refugiată cu puţin timp înainte Societatea Culturală ,,Arboroasa”
din Cernăuţi, iniţiată şi condusă mult timp chiar de către profe-
sorul universitar Leca Morariu.

Familia Cantemir a avut în schimb ca destinaţie iniţială comu-
na Strejeşti din judeţul Olt  (localitate foarte apropriată de oraşul
Drăgăşani) de unde, după doar câteva luni, s-a mutat la Râmnicu
Vâlcea, unde a locuit următorii 20 ani (din 1944 până în 1964).
Neavând post liber în învăţământul vâlcean, profesorul Traian
Cantemir a fost nevoit să se angajeze ca profesor suplinitor la
liceul din comuna Siliştea din judeţul vecin Sibiu. De abia după
un an de zile i s-a oferit (sau i s-a permis) să ocupe un post în
învăţământul vâlcean, chiar în oraşul reşedinţă de judeţ, Râmnicu
Vâlcea. De menţionat că în cei 20 de ani ai perioadei vâlcene
familia Cantemir a făcut obiectul supravegherii permanente din
partea organelor de securitate ale statului pentru atitudinea vehe-
mentă exprimată în scrierile sale împotriva ocupaţiei sovietice a
Bucovinei. În toţi cei 20 ani de activitate vâlceană  profesorul
T.C. a predat limba şi literatura română în câteva din şcolile din
oraş. Între anii 1948 şi 1949 a fost profesor şi director al nou înfi-
inţatei Şcoli Medii Tehnice de Comerţ (S.M.T.C) din oraş, dar cea
mai mare perioadă de timp din etapa sa vâlceană a petrecut-o în
cancelaria şi în clasele Liceului Alexandru Lahovari, care s-a
încheiat în momentul în care familia sa s-a mutat în Bacău (în
anul 1964).

Dintr-un  volum omagial  dedicat profesorului T. Cantemir
apărut  sub semnăturile unora dintre discipolii săi vâl-ceni în ale
literaturii şi culturii redăm câteva fragmente elocvente  despre cel
care le-a fost ,,maestru al slovelor alese ”: ,,Soţii profesori
Cantemir au dat strălucire numelui de ,,dascăl”, constituind pilde
de urmat pentru elevii lor”; ,,Profesorul Cantemir a fost un
meşteşugar al slovei bucovinene şi, mai târziu, şi oltene, ocupân-
du-se de cercetarea folclorului şi valorificarea comorilor  nemuri-
toare. A fost pedagog, filolog, folclorist, dialectolog, critic literar
,istoric literar, romancier şi un foarte activ publicist, atât pe
meleag bucovinean cât şi vâlcean”, ,,ca profesor sau ca diriginte
a fost un model de eleganţă vestimentară, comportamentală şi
lexicală. Era un adevărat ,,academist”. (Sursa:Volumul ,,Un
portret în filigran de suflet” sub redactarea lui Nicolae Ciurea
Genuneni, Ed. Almarom, Râmnicu Vâlcea, 2011)

Pe lângă norma  didactică în liceele, în care a activat profe-
sorul Cantemir, a desfăşurat şi o susţinută şi eficientă activitate
literară în urbea vâlceană. În acest sens a înfiinţat în oraş, iniţial
Cenaclul literar ,, I.L.Caragiale”, iar după câţiva ani mai cunoscu-
tul cenaclul literar ,,Anton Pann”. Totodată a înfiinţat şi Socie-
tatea de Ştiinţe Filologice, Filiala Râmnicu Vâlcea, al cărui preşe-
dinte a fost. Este însă demn de menţionat faptul că  până în anul
1955 nu a avut dreptul să publice decât  articole şi lucrări literare
referitoare  la  anumiţi autori români şi ruşi, dar avea libertatea s-
o facă doar despre scriitorii sovietici.

În perioada la care ne referim a publicat, totuşi, o serie de arti-
cole în revistele şi ziarele locale ,,Orizont”, ,,Studii vâlcene”,
,,Vâlcea literară”, şi chiar câteva volume de scrieri  literare:
,,Folclor literar vâlcean”, ,,Lexic regional –culegere de termeni
din zona Vâlcii, ,,Texte istro-române” (în Editura Academiei
Române în anul 1959). Pe de altă parte a  sădit în inimile unor ta-
lentaţi elevi de-ai săi dragoste şi respect pentru literatură şi pentru
slujitorii ei. Aşa se face că le-a fost mentor literar multor tineri
vâlceni care mai târziu au devenit adevărate valori literare locale
sau naţionale. Dintre aceştia îi amintim pe: George Ţărnea,
Nicolae Manolescu, Doru Moţoc, Doina Pârşcoveanu, Nicolae

Ciurea Genuneni, Dragoş Serafim, Ion Soare, Eugen Florescu,
Gheorghe Dumitraşcu, Costea Marinoiu, Nicolae Radu, Ion
Manafu şi alţii, care nu i-au fost elevi ci doar admiratori avizaţi în
literatură, precum Gheorghe Deaconu, Petre Petria ş.a.

Personalitatea cultural-literară a profesorului Traian Cnatemir
este reliefată în Dicţionarul ,,Oameni de ştiinţă, cultură şi artă”
publicat de autorul vâlcean Petre Petria în anul 1996, în
,,Dicţionarul etnologilor vâlceni”(publicat în Bucureşti în anul
2006 de autorul Iordan Datcu) dar şi în volumul ,,Comori ”( pu-
blicat de autorul vâlcean Constantin Apostol în anul 1969). 

În perioada vâlceană a profesorului Cantemir a fost evidentă
şi pasiunea sa de lingvist şi de culegător de termeni şi texte locale
culese din manifestările folclorice sau din vorbirea curentă, in-
teresându-l în special terminologia specifică a unor anumite zone
vâlcene.

Legată de această pasiune literară, a sa, ar pute sta chezăşie  şi
o situaţie în care am fost prezent, doar ca simplu auditor.

Eram elev în clasa în care preda prof. T.Cantemir şi era toto-
dată şi dirigintele acesteia, când am avut ocazia unică de a asista
la o scenă ,,în direct” referitoare la culegerea şi valorificarea fol-
clorului regional.

La o oră de limba română (sau poate la cea de dirigenţie (?) )
profesorul Cantemir l-a întrebat pe colegul nostru Oneaţă Ion
ceva în legătură cu familia sa.

Elevul s-a ridicat în picioare şi a răspuns întrebării adresate
lui, formulând fraza următoare:

-Da! Am fost în comuna vecină Bărbăteşti, dar nu am găsit-o
acasă pe ,,unchiuleasă-mea”, ci doar pe copiii ei…..

În acest timp eu priveam  către cei doi angajaţi în discuţie,
profesorul şi elevul, fără a sesiza ceva deosebit în exprimarea
colegului meu. În schimb profesorul a ridicat privirea asupra
colegului şi în acel moment am sesizat mimica deosebită a profe-
sorului ca reacţie la auzul a ceva deosebit. Astfel am constatat că
la auzul termenului de ,,unchiuleasă-mea”, sprâncenele profe-
sorului i s-au ridicat, iar ochii i s-au aţintit asupra feţei colegului.
Şi-l întrebă:

-Cine spui că nu era acasă? Vrei să mai repeţi ce-ai spus?
Elevul Oneaţă a repetat cu dezinvoltură aceiaşi frază şi atunci

profesorul, după ce a ascultat cele repetate de elev  şi-a scos o hâr-
tiuţă şi un stilou cu care a notat ceva. Nu ştiam în acel moment
ce-şi nota, dar în câteva momente am înţeles că era  vorba de ter-
menul ,,unchiuleasă-mea” necunoscut nici de profesor, dar nici de
noi, elevii.

I-a mai cerut colegului ceva explicaţii în legătură cu acel ter-
men inedit utilizat de el, apoi n-i s-a adresat nouă, clasei:

-Ei , vedeţi că acum aveţi posibilitatea să aflaţi o particulari-
tate orală, un termen local care-l înlocuieşte pe cel clasic de
,,mătuşă (ca soţie a unchiului) în dialectul local (era vorba de
comuna Buneşti din judeţul Vâlcea). Şi apoi continuă:

-Îţi mulţumesc Oneaţă pentru că mi-ai oferit ocazia să-mi
îmbogăţesc colecţia de termeni specifici lexicului vâlcean.

Şi, elegant (16), profesorul a închis aceea discuţie, adresându-
i-se elevului Oneaţă, cel care avea să ajungă doctorul Oneaţă, de
mai târziu, şi care a practicat medicina în comuna natală până la
pensionare sau mai corect, până la decesul său.

Am avut astfel prilejul să constatăm, întreaga clasă şi cu acel
prilej, înţelepciunea profesorului şi dirigintelui nostru şi modul în
care a procedat într-o situaţie inedită dintre un elev şi un profesor
, adevărat cărturar, căutător şi preţuitor al nestematelor folclorului
local sau naţional.

Legat tot de perioada vâlceană a familiei Cantemir reamintesc
cititorilor faptul că anul 1964 a fost un an, începând de la care, în
România comunistă a început să se facă simţită o relaxare poli-
tică, o reaşezare a valorilor în societate, o pace şi o linişte socială
dătătoare de speranţe pentru români. Aşa se explică şi faptul că în
acea  perioadă profesorul de liceu Traian Cantemir a fost reeva-
luat de societate şi repus în dreptul pe care-l dobândise încă din
Cernăuţi, acela de a fi reconsiderat cadru didactic universitar. Dar
nu în Râmnicu Vâlcea, ci în Bacău.

Perioada băcăoană 

În anul 1964 familia Cantemir (fără fiul –Lorin, care între
timp devenise inginer şi intrase în învăţământul universitar
politehnic din Iaşi) se mută în Bacău, unde Traian Cantemir a fost
numit iniţial în funcţia de lector universitar la Institutul de
Învăţământ Superior relativ nou înfiinţat şi care după câţiva ani s-

a transformat în Universitate. În noua instituţie de învăţământ
superior T.Cantemir promovează rapid şi pe merit pe scara ie-
rarhică şi devine conferenţiar, apoi profesor universitar şef de ca-
tedră şi în final chiar Decan al Facultăţii de Filologie. A ocupat o
perioadă de timp funcţia de secretar ştiinţific al Universităţii şi pe
cea de Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice şi Istorice din
Bacău.

În perioada băcăuană a continuat să publice în periodicele cul-
turale ale Bacăului, Iaşului, Clujului, Sucevei lucrări despre istro-
români, lucrări de critică literară sau despre creaţia populară ro-
mânească. A publicat astfel o culegere de poezii intitulată ,,Bră-
duleţ de pe cărare”(1971), ,,Antologia folclorului vâlcean” (1972)
şi ,,Invocaţia în poezia populară” (1973).

În anul 1973 profesorul universitar Traian Cantemir se pen-
sionează şi se mută împreună cu soţia în Iaşi, acolo unde se sta-
bilise cu mult înainte fiul acestora, Lorin Cantemir, ajuns la rân-
dul său un venerabil profesor universitar la Institutul Politehnic
din Iaşi.

Perioada ieşeană

Ca pensionar, după ce s-a stabilit în Iaşi Traian Cantemir  a
avut la dispoziţie mai mult timp pentru a-şi desfăşura activitatea
de cercetare şi critică literară, de studii folclorice şi etnografice,
ale căror rezultate au fost publicate în revistele culturale din
Bacău, Iaşi, Suceava şi  Bucureşti. Tot în acea perioadă a publicat
şi volumele ,,Studii de literatură” (în care se ocupa de viaţa şi
opera lui Anton Pann şi a lui Gib Mihăiescu, din perioada lor vâl-
ceană) precum şi volumele ,,Fata cu lacrimi de aur”. Povestiri
istro-române”, şi ,,Basme şi povestiri”.

Până în ultimele zile ale vieţii  a lucrat la valorosul său volum
intitulat ,,Gramatica istro-română”, lucrare publicată postum prin
grija fiului său, profesorul universitar Lorin Cantemir.

În 7 august 1998 T.Cantemir a decedat la vârsta de 91 ani şi a
fost  îngropat în cimitirul ,,Eternitatea” din Iaşi.

Cantemir Tatiana a fost din anul 1932 soţia profesorului
Traian Cantemir. Era de asemenea, la origine, bucovineancă şi era
descendentă a familiei preotului Grimalschi. A urmat Facultatea
de Ştiinţele Naturii la Universitatea din Cernăuţi. A sosit  împre-
ună cu familia în anul 1944 în refugiu la Râmnicu Vâlcea şi  a
funcţionat timp de 20 ani ca profesoară de ştiinţe naturale numai
în Liceul Alexandru Lahovari. 

Cantemir Lorin  a fost  singurul copil la părinţi, şi avea la
sosirea în refugiul vâlcean  vârsta de 10 ani. Am fost coleg de pro-
moţie, nu şi de clasă,  atât în anii de gimnaziu, cât şi în cei de  li-
ceu (absolvenţi promoţia Lahovarii, 1952). După absolvirea
Facultăţii de Mecanică din Institutul Politehnic din Iaşi  a intrat în
învăţământul universitar, avansând în ierarhia didactică până la
funcţia de profesor universitar, chiar în institutul pe care l-a
absolvit .

Pentru merite ştiinţifice remarcabile a primit în anul 1979 ti-
tlul de Doctor Honoris Cauza al Universităţii Tehnice din
Chişinău (Republica Moldova).

Fiul său, Codrin, este la rândul său inginer şi cadru didactic
universitar în Universitatea Columbus din Statul Ohaio ( S.U.A.).

Alte familii de bucovineni refugiaţi
pe meleaguri vâlcene

Familia Caraghenov. Capul familiei era  medic generalist şi a
profesat în plasa (apoi raionul) Horezu din Judeţul Vâlcea.

Familia  farmacist Galan (părinţii  şi unica lor fiică, Doina) au
venit din Cernăuţi şi s-au stabilit în Râmnicu Vâlcea, unde au
deschis o farmacie publică, naţionalizată ulterior în anul 1949.
Fiica lor, Doina a absolvit în Râmnicu Vâlcea Liceul de Fete
(1952 ) şi a  urmat apoi Academia Comericială în Bucureşti după
care prin căsătorie s-a stabilit în capitală.

NOTE REDACŢIA INTOL PRESS
...
2. Trebuie exclus din vocabular termenul de “refugiat” pentru

toţi evacuaţii (cu Foaie de evacuare eliberată între martie 1944 şi
23 august 1944).

16. La o zi de onomastică a profesorului, acesta, a primit flori
de la clasă şi le-a dăruit toate elevei Stela Cichirdan pentru rezul-
tatele ei deosebite la Limba Română...  
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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
editorului. Autorii păstrează responsabilitatea conţinutului. 

Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 31 martie 2016

ANUNŢ LITERAR

La rugăminţile mai multor scriitori neincluşi în primele volume Popasuri 1-2, am decis să scot un volum Popasuri 3,
cu scriitorii de pe Olt şi Olteţ neincluşi în volumele anterioare. Vă rog dacă puteţi plasa un mic anunţ în revistele

vâlcene şi din Olt ca să primesc un CV, o poză (color), şi 1-2 pagini literare de la fiecare. Email-urile mele: 
smarandache@gmail.com şi smarand@unm.edu. Mulţumesc. 

UN PREMIU U.Z.P.R. PE 2015 A AJUNS LA RÂMNICU VÂLCEA
„Intelectual de valoare incontesta-

bilă, apărător al istoriei şi valorilor
româneşti, Petre Cichirdan, editorul
revistelor culturale ale    Râmnicului
serveşte o singură cauză, pe cea a cul-
turii şi literaturii. Evidenţa este pro-
bată şi de semnăturile prestigioase ale
unor jurnalişti...” 

(Benone Neagoe, fragment din
prezentarea acordării premiului
UZPR pe 2015, 16.03.16, Sala
ARCUB din Bucureşti)

Premiile UZPR 2015 - Jurnalismul de ţinută, în prim-plan

UZPRdin România a premiat cele mai prestigioase creaţii
publicistice din toate domeniile – presă scrisă, audiovizuală, carte
de gen – în cadrul unei manifestări de înaltă ţinută, patronată de
preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan. Împreună cu secretarul
general al Uniunii, Benone Neagoe au prezentat în stil profesio-
nist, competent și atractiv, întregul eveniment. Benone Neagoe a
fost și cel care a făcut laudatio pentru fiecare premiant.

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a stimulat
creaţia jurnalistică şi în anul 2015, în cadrul unei competiţii pro-
fesionale intitulate „România – Oameni şi idei”, adresată membri-
lor ei, jurnalişti din presa scrisă şi on-line, din radio şi televiziune.
Concursul a stârnit un larg interes, reunind un mare număr de arti-
cole, eseuri, cărţi de jurnalism şi de specialitate, emisiuni de radio
şi producţii de televiziune, realizate în anul anterior. Toate au
vădit calitatea de excelente produse mediatice, accentuând repe-
rele principale ale competiţiei: autoritate profesională, promovare
a răspunderii sociale a jurnalismului, probitate, ţinută intelectuală.
Au apărut şi au fost evidenţiate nume noi de jurnalişti, realizatori,
scenarişti şi regizori, producţiile lor bucurându-se de recunoaş-
tere.

Profesionişti în domeniul mass-media au selectat producţiile
jurnalistice, stabilind ierarhiile, iar remarcabile personalităţi ale
jurnalismului au alcătuit un juriu care a girat pemiile anului 2015:
prof. univ. dr. acad. Teodor Damian (New York), prof. acad.
Victor Crăciun şi prof. univ. dr. Mihail Diaconescu. Au fost acor-
date distincţii şi cadouri unui număr de 33 de jurnalişti din Iaşi,
Tg. Mureş, Cluj, Sibiu, Târgovişte, Piteşti, Râmnicu Vâlcea,
Bistriţa, Oradea, Târgu Jiu, Chişinău, Bucureşti, de la studiouri de
radio şi televiziune din România, Austria, Canada şi Suedia.

Marele Premiu – Carol Roman – volumul „În balansul vre-
murilor”

Carte de publicistică
Premiul I – Rodica Lăzărescu, volumul de convorbiri „La ora

confesiunilor”
Premiul II – Victor Ştir, volumul de eseuri „Riscul rostirii şi

tăcerii”
Premiul III – Mihai Suciu, volumul de interviuri „Obligaţi

timpului lor”
Premiul de Excelenţă – Lazăr Lădariu, volumul „Veghe”

Premiul Tezaur – George Coandă, volumul „Vechi coduri ale
românilor”

Premiul Revistei UZPR – Valentin Marica, volumul „Iarba
Golgotei”

Premiul Special al Juriului – Maria Vesa Aursulesei, volumul
„ Foşnetul şi Tăcerea”

Premiul Opera Prima – Raluca Daria Diaconiuc, volumul

„Fonoteca excelenţei”
Premiul Eveniment – Mihai Grăjdeanu, volumul de benzi des-

enate „Tata Moşu”
Presa scrisă
Premiul I – Galina Martea, articolul „O realitate istorică:

Reîntregirea neamului românesc”
Premiul II – Al. Florin Ţene, eseuri jurnalistice

Premiul III – Agnes Maria Orban, ciclul de documentare
„Celebrităţi din România”

Premiul de Excelenţă – Cristina Nichituş Roncea, proiectul
fotografic „Alăptarea e iubire”

Premiul de Excelenţă  –  Corina Mădălina Diaconu, foto-
reportajul „Alexandru Gheorghe Ilinca şi opincile dacice”

Premiul de Excelenţă – Daniela Gîfu, interviul „O viaţă de
luptă, suferinţă şi speranţă”.

Presa online
Premiul I – Silvia Constantinescu, editarea în Suedia a publi-

caţiei „Curierul Românesc”
Premiul II – Nicolae Tomoniu, editarea publicaţiei

„Sămănătorul” (Tismana)
Premiul III – Petre Cichirdan, editarea revistelor culturale ale

Râmnicului
Premiul Special al Juriului – Elisabeta Iosif, editarea revistei

„Cetatea lui Bucur”

Producţii radiofonice
Premiul I – Robina Cornaciu, reportajul „Badila, satul cu un

singur locuitor”
Premiul II – Ion Vulcan, reportajul „Cântece şi poveşti auzite

în Muzeul ASTRA”
Premiul III – Valentin Ţigău, reportajul „Love Story pe frontul

de Vest”
Premiul de Excelenţă – Simona Nicoleta Lazăr, promovarea

satului românesc

Producţii tv
Premiul I – Daniel Roxin, scurt-metrajul „Enigma Coloanei

Infinitului”
Premiul II – Daniela Apostoaie, documentarul „Destine –

Copil pe muche de bisturiu”
Premiul III – Cristina Munteanu, interviu cu acad. Constantin

Bălăceanu-Stolnici
Premiul Special al Juriului – Larisa Avram, Luiza Fulea şi

Bogdan Ghiţulescu, emisiunea „Printre români”
Premiul Gaudeamus – Mircea Mitrofan, reportajul „Un pod de

120 de ani”
Premiul „Geo Bogza” – Dan Mireanu, Marius Gheorghe, Iosif

Sas, reportaj „Eminescu”

O Uniune cu o nouă viziune
Uniunea Ziariştilor Profesionişti a intrat într-o nouă etapă,

cea a întineririi rândurilor sale şi a unei proiecţii reîmprospătate
asupra legăturii jurnalismului profesionist, reprezentat de Uniune,
cu ţara şi cu lumea. În numele acestor deziderate, UZPR a iniţiat
o serie de manifestări care au fost puse în lumină u prilejul festi-
vităţii acordării Premiilor pe anul 2015. Este vorba în primul rând
despre proiectul de excepţie intitulat „Eminescu jurnalistul”, o
serie de serate care au devenit tradiţie, manifestări de calibru,
„comunicări din spiritualitatea eminesciană, teme pe care
Eminescu le-a lăsat spre dezbatere generaţiilor care vor veni”,
după cum a punctat Doru Dinu Glăvan, preşedinte al UZPR.
Totodată, Premiile „Eminescu ziaristul” se conferă în fiecare an în
data de 28 iunie, onorându-i pe cei care care studiază activitatea
jurnalistică a marelui poet român, în sprijinul ideii că jurnalismul
este un domeniu al creaţiei.

UZPR editează, de asemeni, revista lunară „Cronica timpu-
lui”, ajunsă la nr. XIV, prin contribuţia membrilor Uniunii. Este o
publicaţie de cultură şi educaţie civică, promovând performanţa
jurnalistică, într-un format deosebit. La rândul ei, revista „UZP”,
nou apărută, este un proiect de anvergură, o platformă de dezba-
tere deschisă tuturor ziariştilor de vocaţie, care expun întreaga
problematică a jurnalismului contemporan, intern şi extern, repe-
rele profesionale şi de utilitate publică ale profesiei, într-o prezen-
tare grafică de excepţie

Gala Premiilor UZPR 2015 s-a bucurat de prezenţa printre
invitaţi a numeroase personalităţi din presă, cultură şi mediul aca-
demic, fiind un eveniment de anvergură, pe larg reflectat în mass-
media.

Carol Roman (revista „Balcanii şi Europa”): „În anii 50, când
am intrat la «Scînteia tineretului», eram cel mai tânăr ziarist din
breaslă. Astăzi sunt denumit «decanul de vârstă» al presei româ-
neşti. Voi continua să promovez şi să susţin, aşa cum am făcut în
toţi aceşti ani, acurateţea şi limpezimea limbii române în presă”.

Simona Nicoleta Lazăr („Antena satelor”): „Dedic acest
Premiu colegilor mei, împreună cu care vom face paşi frumoşi în
viitor”.

Valentin Ţigău („Radio România”) – „Sotocim, cercetăm,
aducem la lumină adevăruri, căutăm valori. Munca noastră constă
în a-i face pe veterani să vorbească, în numele istoriei”.

Bogdan Ghiţulescu („TVR”) – „Avem nevoie de o Uniune a
Ziariştilor puternică, cu voce autoritară, care să ne ţină uniţi”

Cristina Munteanu („Antena 1” Piteşti) – „Avem relevanţă în
comunitate, care este foarte preocupată de cultură, educaţie şi
valoare”.t

Roxana ISTUDOR (UZPR)

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, 
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