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TEATRUL NAŢIONAL DIN BUCUREŞTI GĂZDUIEŞTE DONAŢIA
„CONSTANTIN LUCACI”. MOMENT DE COTITURĂ 

ÎN ARTA ŞI CULTURA ROMÂNEASCĂ

În timp ce Constantin Brâncuşi este „donat” filosofilor şi
cercetătorilor academici, după întâlnirea brâncuşologilor

din 19-20 februarie 2016 de la Târgu Jiu (şi după eşecul de la
UNESCO  de neluare în patrimoniu a „Căii Eroilor” de la Tg Jiu),
Constantin Lucaci este redat bucureştenilor prin intermediul
teatrului, şi nu unul oarecare, Teatrul Naţional  Bucureşti, care,
din 27 mai 2016, găzduieşte lucrările sale de sculptură, moştenite
de doamna Irina Lucaci; după ce, în 2010, pe esplanada din faţa
teatrului, Ioan Bolborea, instala o „Căruţă cu paiaţe”, şi un
Caragiale alături!...dar, şi, după ce, în 1971, Constantin Lucaci
monta pe macheta Teatrului Naţional, pictată de Sabin Bălaşa,
„Soarele cinetic”. Încercarea de montare pe „Pălăria lui
Caragiale” (porecla noului TNB-atunci-1971) a soarelui cinetic,
precum şi pictarea exteriorului, în stilul Voroneţului, amândouă,
eşuând, Lucaci şi-a dus proiectul în Italia, şi, la Veneţia, împreună
cu sticlarii din Murano a construit un soare similar cu cel din inox
destinat TNB, din sticlă de Murano; care a ajuns la Bienala de la
Veneţia din 1976 şi mai apoi în Galeria „Fucina degli Angeli” ală-
turi de lucrările celor mai mari sculptori ai lumii ...De la proiectul
TNB descris mai sus (una dintre machetele din 1971, din subsolul
C.C.P.C.R., pe care o consideram o capodoperă) s-a ajuns la un
TNB construcţie oarecare, care a durat până în 2012, când s-a
început reconstrucţia TNB, aducerea la forma iniţială, cea de
astăzi, o capodoperă arhitectonică, chiar şi fără soarele cinetic şi
pictură exterioară-frescă (proiectul iniţial semnat de Horia Maicu,
Romeo Belea, Nicolae Cucu s-a realizat în 1973-a început în
1964-dar a fost mutilat în 1983). 

Cei doi mari corifei ai sculpturii româneşti şi mondiale,
Constantin Brâncuşi şi Constantin Lucaci, odihnesc acum în cen-
tre ale luminii pe meridiane diferite, primul la Paris, şi merită
(Parisul îl merită pe Brâncuşi, şi Brâncuşi merită Parisul-alăturare
mai mult decât ideală, cosmică)! al doilea, iată, din 25 mai 2016,
spiritul său odihneşte în foaierul extrem de pretenţios al Teatrului
Naţional Bucureşti, primul teatru al ţării, alături, carevasăzică, de
marele Caragiale! la propriu (pe explanadă) şi la figurat, în foaier.
Acest preambul ne stimulează şi, iată, spunem la unison, că nimic
nu se potriveşte mai bine, acum, prin aceste îndrăzneli de prefig-
urare a realităţii, când viaţa culturală a celui mai prost timp din
istoria acestei ţări face o mare cotitură, dreptate, şi instalează-
expune adevărata artă contemporană în centrul atenţiei lumii!...şi
declară, că Brâncuşi, Caragiale şi Lucaci au asociat lumina cu
inteligenţa umană, alcătuind, împreună, cel mai de seamă şi grăi-

tor monument al artei intelectuale, al expresiei artistice pozitive
din secolul XX, şi împotriva a tot ce se întâmplă cultural rău în
aceste timpuri în ţara noastră, mai ales în monumentalistica plas-
tică...adevărat  dezastru! După doi ani de revendicare (publicis-
tică, ziarele „Cultura vâlceană”, „Povestea vorbii 21” şi Cultura
Ars Mundi) a moştenirii Constantin Lucaci (07 iulie 1923-23 iulie
2014), cea referitoare la opera de atelier rămasă fără apărare şi
spaţiu, după deces, iată, Teatrul Naţional din Bucureşti pune
piciorul în prag şi spală faţa românului de ruşine; una, mai mare
decât cea din anii ’ 50, când guvernarea refuza să preia moştenirea
„Constantin Brâncuşi” sau ordona demolarea „Coloanei fără
sfârşit”!...Care ruşine? păi nimeni nu a dorit să găsească o
rezolvare pentru preluarea şi conservarea lucrărilor din atelierul
lui Lucaci, soţia sa, doamna Irina Lucaci, nonagenară, trebuind să
predea către UAP atelierul din Pangrati, curat şi fără lucrări! în
termen de un an! spunem noi, reprezentanţii puterii, aplicând
principiul „lasă să se năruie, şi apoi preluăm noi tot, fără va-
loare!”...în timp ce Bocşa română îi creea un muzeu în România,
mai mult, Italia, construindu-i un muzeu în Paola, la Sanctuarul
San Francesco!...Capitala ţării, acolo unde a trăit şi a creat
Constantin Lucaci, guvernarea, s-a făcut că nu vede şi nu
aude...Ce ruşine pentru ONG-ul creat în 1949 şi care trebuie să-şi
apere membrii, să apere patrimoniul cultural al României, căci de
aia primesc pensii suplimentare din buzunarul cetăţeanului
român...

Ce ruşine!... nici un „patruped” din breaslă-„iaslă”- nu era în
sală, la vernisaj!...măcar din respect pentru cei prezenţi, pentru
oamenii veniţi în foaierul teatrului, la vernisaj sau la spectacolul
de teatru care urma să aibă loc întruna din săli... Desigur, şi patru-
pedele ăstea cu două gene diferite pot fi „intelectuale”, dar, numai
la „zugrăvit” cu coada şi dat cu ciocanul (acum, e şi momentul lor
de susţinut teze de doctorat! după modelul politicienilor! apropo,
nicio diferenţă între politicieni şi plasticieni în aceste vremuri de
preapocalipsă a artei picturale, şi gestuale-e drept, cam expirate
astăzi!)...Mi-aduc aminte ce îmi spunea marele artist şi maestru,
odată, când ascultam împreună un “Stravinski”!...maestru, care le
ştia pe toate: să bea din plăcere vinuri scumpe, să iubească, să
asculte muzică bună, să deseneze artistic şi tehnic, să citească, să
ştie două limbi la perfecţie-limba lui Dante şi-a lui Voltaire-să
dăltuie granitul, să modeleze inoxul, să sudeze, să şlefuiască
inoxul şi granitul ca nimeni altul, să proiecteze angrenaje cu roţi
dinţate-baza mecanismelor de acţionare la celebrele lui fântâni
cinetice şi muzicale-şi, exact ca Brâncuşi, să nu fie modernist,
abstract şi gestual; să fie romantic, unul al timpului modern!...

„puştulică nu-ţi întrevăd nicio şansă la Institutul ăsta (1970), căci,
ăştia-s prea proşti. Ei, nu iubesc muzica şi nici acest fel de artă,
care-i o armonie a spaţiului sideral; ei o numesc tinichigerie!...”
Da, da, îmi amintesc ce scria C. Prut prin 1971, că, în „Pangrati,
se aud  tinichelele”, desigur aluzie la marele sculptor total neapre-
ciat, atunci, decât de scriitori şi ambasadori...ai Italiei şi Franţei!
cu care avea curajul să se întâlnească; şi, care, sculptor, deşi inde-
pendent, profesionist mie la sută, avea curajul să fie în Fondul
Plastic şi în UAP, sfidându-i pe toţi, după ce azvârlise carnetul de
membru PCR (1959).... În 1970, doar Constantin Popovici
(„Prometeu”-Vidraru) şi Ioana Casargian („Păsări”) încercau şi
realizau în tehnica figurativului stilizat, forme din tablă de inox,
ceva în tehnica, dar fără măiestria şi lumina, lui Lucaci...(
„Sculptura secolului XX, dominată de români”, „Cinetismul
sculptorului Lucaci”, „Nichita Stănescu-Ştiinţa şi Arta”, Petre
Cichirdan, „Info Puls”, 2003)

*
Ion Caramitru:  - ...Începând de astăzi această colecţie, de

sculptură, a lui Constantin Lucaci, graţie doamnei Lucaci şi pri-
etenilor care o înconjoară, a intrat în patrimoniul TNB!...Doamna
Irina Lucaci! (...) Desigur, cum spuneam şi mai înainte au fost şi
alte persoane apropiate lui Constantin Lucaci care au insistat pe
lângă doamna Lucaci ca aceste lucrări să nu se disperseze, şi au
acţionat ca acestă donaţie să aibă loc către TNB.  (...) După cum
vedeţi există aici un disponibil de spaţiu, de patru, cinci sute de
metri pătraţi, în care se pot organiza expoziţii... Personal doresc
să vă spun că sunt îndrăgostit de această manieră (strălucitoare la
propriu şi la figurat n.n) de a sculpta...şi, deocamdată, o să-i rog
pe invitaţi să spună câteva cuvinte. Mulţumim încă o dată doam-
nei Irina Lucaci...

Ion Cocora:  - Odată, când părăseam atelierul din Pangrati, îi
spuneam maestrului Constantin Lucaci că am senzaţia! că am asi-
stat, în atelier, la o piesă de teatru...O piesă de teartru (o piesă de
teatru precum cea scrisă de Pirandello, dar, în care personajele îşi
cunosc autorul însă aşteptă să primească, fiecare, un nume; sau o
piesă de teatru în care personajele sunt toate „stele fără nume”!
n.n) la care am asistat şi care mi-a creeat aceeaşi stare de fericire,
aceleaşi sentimente pe care le-am trăit la o reprezentare pe scenă.
Asistam, trăiam o poveste, la ceva la care privitorul, ca şi la
teatru, trebuia să definească ce a dorit să spună autorul (mesajul,
fiindcă el exista n.n). (...) M-am întâlnit cu doamna Lucaci, după
trecerea la Domnul a maestrului, şi am aflat că nu ştia cui să
doneze lucrările din atelier. Am luat legătura cu Ion Caramitru şi,
uite aşa, lucrările au ajuns aici....

Petre CICHIRDAN
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Romeo Belea:  - ...Încă de când am început construcţia aces-
tui teatru ne-am găndit că aici, la Teatrul Naţional, trebuie să fie
un spaţiu deschis....Târziu, când teatrul era pe terminate am reuşit
să pătrund în atelierul maestrului Lucaci (nimeni nu a intrat în ate-
lierul maestrului, decât la invitaţia sa!..De observatori şi ucenici,
nici vorbă, autorul acestor rânduri fiind singurul, desigur, excep-
tând-o pe Ana Maria Avram, copilă muzician cu doctorat la
Sorbona şi care ulterior a devenit soţia lui Iancu Dumitrescu-com-
pozitorul! n.n) şi i-am povestit ce vrem să facem. A venit de trei
ori la teatru şi mi-a spus în ce condiţii şi-ar expune aici opera...
Astăzi, lucrările sale au ajuns la TNB datorită doamnei Lucaci...

Pavel Şuşară:  - N-aş vrea să fie un vernisaj previzibil, con-
venţional, la care să dăm impresia, fiecare, că participăm la un
momentul nemaiîntâlnit...Nici nu doresc să fac  exegeza lucrărilor
lui Constantin Lucaci. E ceva care mi se pare mai important de
arătat, şi decât expoziţia ca atare. Există acum, aici, un fel de
recuperare al unui moment al artelor, un moment prebabilonic în
care artele erau laolaltă, împreună, aşa cum înainte de amestecul
limbilor exista o limbă universală pe care o vorbeau cu toţii...Şi
artele au trăit acest moment în care, ele, nu erau împărţite în lim-
baje, exprimări... Ceea ce se întâmplă acum cu TNB, cu foaierul
TNB, cu acţiunea, cu decizia doamnei Lucaci, cu participarea
domnului Cocora, cu participarea integratoare a domnului profe-
sor Belea, cu patronajul lui Ion Caramitru...se recuperează,
cumva, o eflorescenţă a energiilor tradiţiilor...Dacă nu era Teatrul
Naţional, care să primească această donaţie, cu greu se găsea un
muzeu care să se înhame (aşa cum nu s-a înhămat Guvernul
României la preluarea moştenitrii lui Brâncuşi în anii ’50 n.n) la
un efort atât de mare de a prelua această ofertă...Dacă vrei să per-
turbi dinamica unui muzeu, să-l scoţi din respiraţia lui obişnuită,
încearcă să-i faci o donaţie... Te va costa enorm de mult, te va
costa timp, eforturi, te va costa energie umană şi, până la urmă,
obiectivul nu se va realiza...Singurul teatru, şi cu atât mai mult
TNB putea să aibă acest tip de generozitate, de a primi donaţia
Lucaci, pentru că el, cumva, şi-a recuperat natura, şi-a recuperat

fiinţa...Este şi un moment simbolic în care teatrul se deschide şi
devine cumva un spaţiu care absoarbe toate formele de energie
posibile... Lessing împarte artele în două categorii mari: artele
spaţiului, şi artele timpului. Prin natura lui, teatrul este o artă tem-
porală, o artă a succesiunii...Teatrul consumă timp şi privitorul
trebuie să aloce timp, vizionării...dar, în acelaşi timp, teatrul este
şi un prim pas către artele spaţiale, către artele plastice, pentru că,
orice se întâmplă, teatru are loc în  tridimensional, se întâmplă în
spaţiu real...Ori cel mai nimerit spaţiu pentru Constantin Lucaci
era acest spaţiu în care se face pasajul, şi teoretic, şi practic, de la
depolaritate la spaţialitate...de la percepţia unei acţiuni în desfăşu-
rare, la percepţia unei forme de simultaneitate...Dacă este să-l
asociem pe C. Lucaci cu cineva din istoria sculpturii, acela este
fără îndoială Constantin Brâncuşi...S-a nimerit, acest moment, ca
donaţia acesta să aibă loc chiar în anul aniversar „Constantin
Brâncuşi”...şi la câteva zile după ziua Sfinţilor Constantin şi
Elena (singura dată a anului, când Constantin Lucaci ţinea o săr-
bătoare, cu mulţi invitaţi, numai muzicieni şi literaţi; în restul săr-
bătorilor Lucaci desena, modela, lucra, ascultând muzică! Lucaci
lucra! n.n). (...) Dar, Constantin Brâncuşi nu a acoperit totul. El a
enunţat câteva direcţii, câţiva vectori în spaţiul tridimensionalu-
lui, dar nu a acoperit toate posibilităţile pe care forma şi tridimen-
sionalitatea le oferă. Şi în sculptura noastră au fost câteva
episoade majore care să ducă sculptura lui Brâncuşi mai departe.
Enunţul arhaic, al lui Brâncuşi, a fost dus mai departe de George
Apostu...Enunţul bizantinizant, cel dinăuntrul ortodoxiei, al lui
Brâncuşi, cel încercat prin „Rugăciunea” a fost dus mai departe
de Gheorghe Anghel. Zona puristă a lui Brâncuşi, care a transfor-
mat sculptura într-o artă a gravitaţiei, a levitaţiei, a imponderabi-
lităţii, care a transformat materia în energie este cumva continuată
de Constantin Lucaci...(toţi criticii noştrii sunt poeţi, visători şi
mioritici, cu limbaj travestit, numai Pavel Şuşară, nu! n.n) dar,
această continuare, nu este în sensul în care a pornit  Brâncuşi, ci
este găsită o zonă pe care Brâncuşi nu a explorat-o! Toate lucrările
lui Brâncuşi sunt marcate de viu, de viaţă, nu există lucrare care
să nu fie legată de pulsul vital...Lucaci găseşte celălalt versant al

formei, cel neexprimat până la el, să zicem aşa, din memoria Bing
Bang-ului...Lucaci a agregat particulele, formele rezultate din
acest fenomen iniţial...şi le-a pus în nişte  forme cum nu s-a mai
întâmplat în niciun moment al sculpturii noastre (figurative,
abstracte, poetice şi mioritice n.n)...Nici lumina lui Brâncuşi nu
este de genul acesta. Lumina lui Brâncuşi este o lumină solară,
caldă, lăuntrică, care vine din energia intrinsecă a formei...( iată,
Şuşară vorbeşte de lumina lăuntrică! care este de sorginte biblică
şi nu de „lustrul” lui Bozan, de bielă-manivelă, pe care mulţi se
grăbesc să-l evoce, desigur, altfel, referindu-se la luciul bronzului
de la cele patru, cinci lucrări brâncuşiene, lustruite n.n). Lumina
lui Lucaci este o lumină abstractă, selenară...rece, mai aproape de
spaţiul feminităţii (...)  chiar curbele au ceva din muzica şi
receptarea feminităţii...Acest spaţiu al foaierului TNB chiar dacă
nu cuprinde toate formele de manifestare ale lui Constantin
Lucaci, oferă, totuşi, informaţii asupra tuturor direcţiilor în care s-
a mişcat şi creat Lucaci...Lipsesc formele cinetice, dar ele sunt,
cumva, incluse...

Probabil, evenimentul de la TNB, din 27 mai 2016, va fi con-
siderat evenimentul cultural al anului, el, reprezentând o expresie
a seriozităţii oamenilor de teatru români, adevăraţi indiferent de
vremuri, iar prin spusele lui Pavel Şuşară, spiritul plastic, româ-
nesc, însemnând o cotitură, reintră cu dreptul în lume, acolo,
unde, de mai bine de un secol, îi este locul...Teatrul Naţional
Bucureşti, prin el însuşi, dar şi prin ce „a spus” referitor la
Constantin Lucaci şi Ioan Bolborea, prin ce va mai avea de spus,
avându-l pe Caragiale în constituţie şi suflet, reprezintă în acest
moment cea mai fenomenală lumină, adevărat punct de referinţă,
spaţial, cosmic, prin ce a însemnat şi o să însemne, ieri şi astăzi,
în secolul XXI, inteligenţa şi duhul românesc, şi libertatea omului
în lume...

NOTA: a se vedea filmul din VIDEO ARHIVA de pe
www.culturarsmundi.ro cu titlul PAVEL ŞUŞARĂ ŞI DONAŢIA
„CONSTANTIN LUCACI”, LA T.N.B.!...accesare posibilă şi de
pe You Tube.
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SPECTACOL LA ARHIEPISCOPIE: VORBIND CU TINE DOAMNE!

Sâmbătă, 26 martie 2016, de la ora 18:00, Sfânta
Arhiepiscopie a Râmnicului şi Compania Teatrală Zona vă

invită la spectacolul Vorbind cu Tine, Doamne! Cu actrița Ana
Calciu, psaltul Andrei Stratulat şi flautista Andrada
Dumitrache. Scenariu după Rugăciuni pe malul lacului de Sfântul
Nicolae Velimirovici. Regia: Ana Calciu şi Teodora
Mareş. Manager de proiect: Malvina Roşu. Durata: 50 minute.
Acest spectacol ne pune înaintea ochilor inimii noastre o raportare
atentă la valorile creştine, o căutare, o vorbire cu Dumnezeu, în
care ne vom regăsi fiecare dintre noi în propria căutare a sensului
vieții. Spectacolul ne prezintă principalele probleme ale omului,
a setei de dumnezeire, a pocăinței şi aflării esenței tuturor lucru-

rilor, a lui EU SUNT.  Personajul principal este o pictoriță de
icoane care în procesul creației ne pune în față propriile gânduri
şi introspecții şi care însoțită de ucenicii de atelier în acest parcurs
devine un model al spiritualității şi talentului creator ce se trans-
formă în talant mărturisitor. Menționăm că, începând cu anul
2013, Compania Teatrală Zona a realizat şi susținut spectacolul
ortodox Diaconița Olimpiada, adaptare după scrisorile Sfântului
Ioan Gură de Aur către Sfânta Diaconiță Olimpiada, rolul princi-
pal avându-l actrița Ana Calciu, în regia d-lui Marian Popescu.
Spectacolul s-a jucat atât în Bucureşti, cât şi în alte localități ale
țării (Arad, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu-Vâlcea, Câmpina etc.),
bucurându-se de o atenție deosebită din partea publicului de toate

vârstele. (Comunicat, Arhiepiscopia Râmnicului, 20 martie 2016)

ÎPS Varsanufie:  - Ana Calciu, împreună cu domnişoara care
este elevă la un liceu de muzică din Bucureşti, un tenor cu voce
foarte caldă şi numai potrivit pentru muzica psaltică din această
piesă care s-ar vrea o mărturisire despre Dumnezeu, o mărturisire
a Sf. Nicolae Velimirovici, foarte iubit, despre care puţini ştiu că
o părticică din Sf. Moaşte se află la Mânăstirea Arnota; un sfânt
care vorbeşte despre pocăiţi, despre credinţă, care ne învaţă să ne
iubim vrăşmaşii: „Binecuvântează-i pe vrăjmaşii mei, Doamne.
Eu însumi îi binecuvântez şi nu îi blestem./ Vrăjmaşii m-au purtat
către îmbrățişarea Ta, mai mult decât au făcut-o prietenii.” (Din
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Egidio Constantini şi “Soarele” lui Lucaci,  25 aprilie-31 mai
1976, Galeria Fucina degli angeli Venezia

Teatrul Naţional Bucureşti, Ioan Bolborea, Căruţa cu paiaţe, bronz
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Rugăciuni pe țărmul lacului, 1999) ...pentru că el ne învaţă că tot
ce ne înconjoară este viaţa lui Dumnezeu, care este Cel ce este, şi
care a creat şi crează lumea pentru veşnicie...Le mulţumesc Anei
Calciu şi celor doi tineri că au acceptat invitaţia noastră şi au venit
în această seară din postul mare, seara dinaintea Sf. Grigore
Baraba, un sfânt care de asemenea ne învaţă că putem să gustăm
din fericirea raiului, iubind lumina dumnezeiască...

Notăm şi noi: ca şi în „Diaconiţa Olimpiada”, jucată aici, la
Râmnicu Vâlcea, la Arhiepiscopie, în anul 2014; Ana Calciu a
realizat şi de această dată un spectacol memorabil, jocul său, şi
mimica, făcând-o, incontestabil, una dintre actriţele din România
care se pretează cel mai bine la rolurile feminine religioase, une-
ori, dând impresia că se suprapune cu personajul interpretat sau
evocat. Şi de această dată ne-a frapat asemănarea chipului ei cu
chipul Fecioarei Maria din ansamblul sculptural „Pieta” de
Michelangelo Buonarotti aflat în catedrala Sf. Petru din Roma, de

la Vatican...Mai amintim că Nicolae Velimirovici a scris minunata
carte The Life of St. Sava (St. Vladimir’s Seminary Press, 1989).
Noi am intrat în posesia traducerii ei în 2009, când, la Mânăstirea
Ostrov din Călimăneşti s-a organizat în cadrul Zilelor Europene
ale Patrimoniului manifestarea „Călimăneşti-Ostrov, sesiune de
comunicări: Neagoe Basarab, izvor de spiritualitate
românească”, şi stareţa Mariami Tunza, organizatoarea, ne-a
prezentat această carte adusă de cercetător dr. Claudia Tită.  

„(Nicolae Velimirovici e) cel mai mare sârb după Sfântul
Sava.” (Sf. Justin Popovici).  

“Episcop de Zica, apoi de Ohrida, Nicolae Velimirovici
(1880-1956), autorul acestei lucrări a stat în lagărul de concen-
trare de la Dachau, iar după război a hotărât să plece în Statele
Unite, unde a murit în 1956. În 1951 a scris Viaţa Sfântului Sava,
o carte captivantă, necesară cunoaşterii oricărui creştin trăitor în
regiunea Balcanilor, în Serbia, dar nu numai...Biserica ortodoxă
însăşi, deci şi română, are de câştigat de pe urma acestei apariţii

editoriale, care, iată, apare în 2004 la Mănăstirea Sfântului Ioan
Botezătorul din Valea Popii-Alba Iulia, în limba română (Maria-
Elena Ganciu, traducere şi redactare), după ce varianta sârbă a
fost publicată în 1998 de către Episcopia Ortodoxă Sârbă pentru
Europa Centrală cu ocazia împlinirii a 800 de ani de la întemeie-
rea Mânăstirii Hilandar din  Muntele Athos, având la bază
varianta germană a lui Michael Schulte. ” (Petre Cichirdan,
“Nicolae Velimirovici-Viaţa Sfântului Sava”, “Povestea vorbei”,
Anul IV (X) nr.2 (39)  iunie 2010, şi Petre Cichirdan, “Nicolae
Velimirovici-Viaţa Sfântului Sava”, “Interferenţa Artelor.Critice.
Literatura”, Editura Intol Press, 2011)

NOTA : pe VIDEO ARHIVA se poate vedea un fragment, din
spectacol, intitulat « Ana Calciu la Arhiepiscopia Râmnicului:
Vorbind cu tine Doamne »

cickirdan

Sunt momente, în tumultul acestei vieţi pământeşti, când
trebuie să întrerupem totul, mai ales la vestea că a plecat

dintre noi un semen al nostru pe calea veşniciei. Şi aceasta cu atât
mai mult în cazul în care acesta a fost un slujitor al Sfântului
Altar, un păstor de suflete, un ales al Domnului. În aceste
momente în care plângem şi ne tânguim, dar nu deznădăjduim,
trebuie să ne amintim cuvintele Fericitului Augustin († 430) care,
în opera sa „Confessiones” (Mărturisiri) spunea: „Fecisti nos ad
Te, Domine, et inquietus est cor nostrum donec requiescat in Te”
(Ne-ai făcut pe noi pentru Tine, Doamne, şi neliniştit este sufletul
nostru până ce se va odihni întru Tine).

Se împlinesc anul acesta doi ani de când această odihnă
obştească, aşteptată de fiecare dintre noi, de unii cu seninătate, de
alţii cu înfrigurare, a găsit-o, în ziua de 7 aprilie 2014, fratele nos-
tru, părintele Grigorie Stegăruş care, mutându-se la cele veşnice,
a lăsat un gol imens, irecuperabil în familia sa, în protoieria
Horezu, precum şi în sufletele enoriaşilor pe care i-a păstorit şi
care l-au cunoscut. „Din zei de-am fi scoborâtori, / Cu-o moarte
suntem toţi datori”, spunea marele nostru poet, George Coşbuc în
poezia „Moartea lui Fulger”, scrisă în urma pierderii fiului său
într-un accident de maşină. Şi tot el arăta că trebuie să trăieşti în
demnitate şi să-ţi închei viaţa pământească în demnitate: „Tot una
e dac-ai murit / Flăcău ori moş îngârbovit, / Dar nu-i tot una leu
să mori / Ori câne-nlănţuit!”

Un exemplu de demnitate în moarte şi-n viaţă a fost părintele
Grigorie Stegăruş, care a văzut lumina zilei în comuna Oteşani,
raionul Horezu, regiunea Argeş, la 28 septembrie 1943, în familia
părintelui Grigorie şi a preotesei Natalia, familie binecuvântată de
Dumnezeu cu cinci copii (trei băieţi şi două fete). A avut o
copilărie zdruncinată, întrucât tatăl său, Grigorie preotul, în cele
vremuri tulburi, a fost urmărit de securitate, condamnat la cariera
Bistriţa şi persecutat, ca opozant al regimului comunist. Această
prigoană s-a îndreptat şi asupra fiului Grigorie care, încă de mic,
şi-a dorit să-şi dedice viaţa slujirii lui Dumnezeu. Despre acest
moment al copilăriei sale povestea, în ceasuri de taină: „Când
eram la şcoală, în clasele primare, învăţătorul ne mai întreba ce
cursuri vrem să urmăm apoi. Eram singurul din clasă care
spuneam că vreau să devin preot. Tatăl meu era preot şi dorea
mult să-i urmez profesia. Am luat examenul la liceul din Horezu,
dar în primul an am fost exmatriculat. În anul 1958, comuniştii au
venit la noi în gospodărie şi i-au arestat pe ambii mei părinţi. Nu
ne-au dat prea multe explicaţii, ne-au spus doar că sunt chiaburi
şi că averea va fi confiscată în totalitate. Ce s-a întâmplat exact nu
îmi explic nici acum. Noi nu aveam moară, nu aveam cazane de
ţuică, nu eram bogaţi. Mama şi tata au primit condamnare câte
cinci ani de fiecare. La scurt timp, m-au dat şi pe mine afară de la
şcoală. A venit o hârtie de la director şi apoi am fost anunţat că nu
mai pot veni la liceu. Patru ani şi mai bine am stat acasă. M-am
descurcat cum am putut, singur, fără ajutor”.

Tânărul Grigorie Stegăruş a trebuit să se descurce fără părinţi,
muncind  zi de zi. După câţiva ani, Dumnezeu l-a ajutat să ia exa-
menul de admitere la seminar, după cum el însuşi mărturisea: „Nu
am avut timp să învăţ. Nici nu-mi mai stătea capul la învăţătură.
Mă gândeam că poate le vor mai da drumul părinţilor mei.
Oricum, nu ştiam cât vor sta la închisoare. După cinci ani au venit
acasă. Am stat de vorbă cu tata, ne-am sfătuit ce era de făcut. Pe
el l-au suspendat şi l-au trimis la Frăsinei. Mie mi-a zis să mă duc

să dau examenul la seminar, că sigur mă va ajuta Dumnezeu. M-
am dus, dar nu credeam că pot să reuşesc din prima încercare.
Dumnezeu chiar m-a ajutat! La examen se intra în ordine alfabe-
tică. Eu, fiind spre final, am stat afară şi am ascultat tot ce-i între-
ba pe ceilalţi băieţi. Mi-a picat la examenul oral un subiect identic
cu al unuia dintre candidaţii care dăduseră examen. Am reţinut
tot, am spus fără greşeală şi am fost declarat admis. Şi acolo am
fost şicanat, aveam dosarul părinţilor şi se depuneau tot felul de
reclamaţii pe numele meu. Am fost şi eliminat de la seminar timp
de două sau trei săptămâni. Voiau, probabil, să mă facă să renunţ
singur. Recunosc, am fost la un pas să cedez. Am plecat pe la
Reşiţa, pe la Hunedoara, voiam să găsesc un loc de muncă.
Strungar mă gândeam să fiu. Din nou am avut noroc şi un secretar
de partid de la Vâlcea mi-a spus că mă angajează pe loc, numai să
termin şcoala. M-am ambiţionat, m-am întors şi am terminat cei
cinci de seminar”.

Dovada acestei mărturisiri este Diploma de absolvire, emisă
în septembrie 1965 şi semnată de Firmilian, Arhiepiscop al
Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Urmând drumul firesc al vieţii,
rânduit de Dumnezeu, la 23 mai 1966 s-a căsătorit cu tânăra
Stănciulescu Elisaveta din Roeşti, primind apoi sfânta taină a pre-
oţiei şi încredinţându-i-se, la 1 iulie 1966, parohia Cueni, com.
Roeşti, Protoieria Raionului Horezu. A slujit la această parohie
timp de peste 40 de ani, cu o excepţie de nouă luni (de la 1 iulie
1977 până la 1 aprilie 1978), când a fost preot la parohia Oteşani,
com. Oterşani, jud. Vâlcea. În perioada 1 octombrie 2007 - 1
august 2011 a slujit la parohia Budele - Săscioara, com. Zătreni,
jud. Vâlcea, de unde s-a pensionat la cerere, la limită de vârstă,
însumând o vechime în câmpul muncii de 45 de ani şi o lună. O
viaţă de om în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor, săvârşind
Sfânta Liturghie, Sfintele Taine, mângâind cu rugăciunile sale pe
păstoriţii săi şi făcând pomeniri pentru odihna sufletelor celor ple-
caţi pe drumul veşniciei.

L-am cunoscut personal pe părintele Grigorie. Era de statură
înaltă, impunătoare, cu mult bun simţ şi cu respect pentru fraţii săi
preoţi. Era o fire revoluţionară, probabil marcată şi de percheziţi-
ile şi nedreptăţile pe care le suportaseră părinţii săi, el fiind copil.
Îi plăcea să meargă prin sat, să se întâlnească şi să de vorbă cu
enoriaşii. Sfătuitor, bun duhovnic, cu câte un sfat pentru diversele
probleme cu care oamenii veneau la el. Se implica în diverse
probleme sociale, pentru a aplana conflictele dintre enoriaşi.

Nu ne este îngăduit să nu amintim despre interesul şi
munca părintelui pe tărâm gospodăresc şi îndeosebi
dragostea pentru sfântul locaş al Domnului. În povestir-
ile sale, părintele Grigorie îşi amintea cu nostalgie, dar şi
cu durere în suflet, cum a fost ameninţat cu puşcăria pen-
tru construcţia unei biserici: „Când eram preot paroh la
Cueni, a venit la mine o persoană care mi-a spus că vrea
să construiască pe banii săi o biserică. Mi-a spus că sora
sa lăsase cu limbă de moarte ca din banii pe care i-a
strâns să se facă o biserică. Normal că l-am sprijinit pe
acel om şi ne-am apucat de treabă. Cum să nu ajut pe cineva care
vrea să facă o casă a Domnului? Am avut din nou mari probleme
cu cei de la PCR. Au venit şi mi-au spus că sunt acuzat că m-am
înfrăţit cu un legionar, că o să plătesc pentru asta. M-am apărat
cum am putut, nici nu ştiam cine este persoana respectivă. Până
la urmă, am scăpat cu o amendă de trei mii de lei, amendă care a
fost înjumătăţită. Biserica s-a ridicat cu banii acelei persoane şi cu
ajutorul oamenilor, şi acum se slujeşte la ea”. Este vorba despre

biserica din satul Bărbărigeni, com. Roeşti, care a fost ridicată
într-un timp scurt (doar în trei luni) şi sfinţită în 1977 de
Preasfinţitul Gherasim, episcop vicar al Episcopiei Râmnicului şi
Argeşului.

O altă mare realizare a părintelui Grigorie a fost familia.
Dumnezeu i-a rânduit o bună preoteasă, care i-a fost sprijin şi aju-
tor în tot ce a realizat. Mai întâi educatoare, doamna Elisaveta a
trebuit să rămână casnică pentru a se îngriji de creşterea şi edu-
caţia celor patru copii cu care au fost binecuvântaţi cei doi soţi.
Rezultatele acestei educaţii se pot vedea astăzi, după cum
urmează: Ovidiu - Laurenţiu, născut la 22 octombrie 1967, este
preot în cartierul Vatra Luminoasă din Bucureşti; Florin - Iulius,
născut la 3 iulie 1970, este preot la parohia Cueni, com. Roeşti,
ca succesor al tatălui său; Iustiniana - Claudia, născută la 3 august
1971, stabilită cu familia în Suedia, şi Liliana - Speranţa, născută
la 18 iunie 1974, asistentă medicală la Spitalul Vechi din Râmnicu
Vâlcea. Părintele Grigorie vorbea cu mare bucurie în suflet
despre urmaşii săi: „Tatăl meu a fost preot. Eu i-am îndeplinit
visul şi slujesc Biserica. Doi dintre copiii mei sunt preoţi. Am
patru copii şi opt nepoţi. Sunt împlinit sufleteşte. Dacă şi dintre
nepoţi ajunge măcar unul să-L slujească pe Dumnezeu, ar fi mi-
nunat. Ar fi a patra generaţie de preoţi în familia mea. Acum, cum
o vrea Cel de Sus, nu putem noi stabili ce şi cum pe această
lume”.

Cu aceste gânduri frumoase, pline de optimism, şi-a trăit cei
70 de ani şi jumătate de viaţă pământească. Ca o recompensă
morală a strădaniilor sale în ogorul Domnului, a primit rangul de
iconom stavrofor în anul 1997, când Înaltpreasfinţitul Gherasim a
săvârşit resfinţirea bisericii parohiale. Chemarea sau vocaţia sa
pentru slujirea preoţească şi-a dus-o la îndeplinire cu multă
energie, cu credinţă nestrămutată în Dumnezeu, oferindu-se cu
dăruire în slujba credincioşilor, îndeplinind cuvintele
Mântuitorului, care rostise despre Sine: „Fiul Omului n-a venit ca
să i se slujească, ci ca el să slujească” (Marcu 10, 45). Sunt con-
vins că părintele Grigorie, atunci când inima sa a fost ca o corabie
bântuită de multe valuri puternice, a înfruntat totdeauna primejdia
necazurilor, a îndoielilor sau a ispitelor şi a insucceselor, încurajat
de cuvintele Mântuitorului: „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!”
(Ioan 16, 33).

Chiar dacă s-a pensionat în anul 2011, părintele Grigorie
Stegăruş a continuat să slujească până în ultima clipă a vieţii. În

ziua de duminică, 6 aprilie 2014, a săvârşit ultima
Sfântă Liturghie, s-a împărtăşit cu Trupul şi Sângele
Domnului, trecând la cele veşnice luni, 7 aprilie. A
fost înmormântat în ziua de 9 aprilie 2014, zi în care
s-a mutat la Domnul şi Înaltpreasfinţitul Gherasim,
Arhiepiscopul Râmnicului. Slujba de prohodire s-a
săvârşit la biserica parohială din Cueni, de către un
sobor alcătuit din peste treizeci de preoţi din parohi-
ile învecinate, din Protopopiatul Horezu, precum şi
din Capitala ţării. Soborul a fost condus de către P.C.

Pr. Ion Marin de la parohia Costeşti, fost protoiereu al Horezului,
actualul protoiereu, pr. Mihai Cârţan, fiind la Centrul Eparhial
pentru pregătirea funerariilor ÎPS Gherasim.

Toţi cei care l-am cunoscut îi vom păstra nestinsă dragoste şi
pomenire şi ne vom ruga pentru sufletul său.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii Săi şi să-i dăruiască
cununa vieţii veşnice!

PREOŢI ADORMIŢI ÎNTRU DOMNUL 
PĂRINTELE STEGĂRUŞ GRIGORIE

Pr. Constantin MĂNESCU-HUREZI



unică, mă face floare
de brânduşe, lalea,
zambilă, de ce nu de
streliţie, camelie sau 
floare de prun străbun.
Petalele-mi zboară până 
la primul prag, în zig-zag
fac ocoluri, mai e ceva sus?

Se mai poate urca? 
Îmi încerc strecurarea
prin spărtura mică, aşa de mică
încât pare o copeică
aruncată de sarbacana
ascunsă-n cabana-prici
de pe munte. Multe, măreţe
sunt Căile Domnului, mi-aleg

ce-mi pare acum uşor,
mi-aleg cu tine să zbor
dincolo de al doilea cer
spre misterul iubirii. 
Ţine-mi iţele firii,
încleştează-te, am să te
port în sus şi înapoi, spre heliportul
arcului cercului îndreptat în jos,
unde vom deschide palmele.
Doamne, pământule, acestea au fost
petalele noastre. Primeşte-le!

4 mai 2016CULTURAvâlceană

După zile prea, mult prea pline de file, de doruri, de obligaţii
şi de tentaţii să pun viaţa-n cui, 
după dureri de articulaţii, glezne-elefanţii orientului, vecine
bolnave speriate masate şi îmbrăcate în prişniţe,
după zvârcoliri interioare pentru copii bolnavi, pentru iubiţi
nevăzuţi pe nicio rampă de aterizare, mi-am luat picioarele 
la plimbare să văd zăvoiul. Noul, că fusese închis pentru 
reconstrucţie sau igienizare. Tot un drac! dar tac şi mă plimb 
pe toate aleile pavate cu gresie de exterior, ce şi ce poroasă, 
excepţie câteva suprafeţe cu dintr-aceea de interior, lucioasă.
Mi-am zis că la iarnă, peste stratul de frunze căzute şi gheţuri, 
spectacolul câtorva zgaibe răsturnate pe dedesubt cu chiloţi ruseşti
de-ţi intră-n cizme, nu reprezintă decât bruma de umor plutind 
peste popor trist. Mă aşez pe prima alee având în faţă dealul Capelei 
pătat în alb. Înfloreşte salcâmul! Tuşe verzi lăţite ca-n ţara soarelui 
răsare, format pin japonez, puţine vreascuri rămase-n picioare ca 
gândurile rele ce nu-ţi dau pace, dar lumina mi-o dă primăvara curată, 
frumoasă, deja instalată cu toate drepturile. Privesc trecătorii, părinţii 

tineri cu copii cărucioare îngeri, fete mămici subţiri, splendide, 
telefoane lipite urechilor. Haine prea scumpe, parade, vorbe puţine 
copiilor, puţine telefoanelor, degete mari puse la muncă, la şters 
praful imaginilor. Cârcotaşă îmi fac socoteala rapid. Un salariu la
patron sau la stat, în cazul în care acesta e, e prea mic cheltuielilor, 
pretenţiilor. Când, unde să mai fie loc de instrucţie, de instruire?
Ca Hopa-Mitică trec brusc de la puritatea naturii la mijlocul pantei
descrescătoare a drumului cu dublă propulsie. Dar nu-mi stric ziua
cu minţile întunericului şi rămân în cea a prezentului înflorit. 
Imaginar, culeg floarea salcâmului. Un braţ. Fac din ea elixir
să-mi păstrez jumătatea de soare încă vie, încălzind piatra Olteţului,
Oltului, Blahniţei, Sâmnicului, fraţii de-o mumă Luncavăţului.

Deasupra urzicilor înfloreşte salcâmul

ADINA DUMITRESCU

Arhiepiscopia Râmnicului a organizat în 13 mai 2016 cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie,

Arhiepiscopul Râmnicului la Sala Condiliului Judeţean Concertul
extraordinar de muzică bizantină Nicodim Kabarnos. În cadrul
concertului va cânta şi Grupul psaltic Ioan Zmeu Protopsaltul al
Arhiepiscopiei Râmnicului condus de Arhidiacon prof. dr
Dumitru Codruţ Scurtu directorul Seminarului Râmnicu Vâlcea.

Arhimandritul Nicodim Kabarnos, profesor de muzică bizan-
tinăşi unul dintre cei mai de seamă protopsalţi greci în viaţă, s-a
născut în data de 14 mai 1980, la Mitilene, în insula Lesbos din
Marea Egee. A urmat cursurile Şcolii Superioare Bisericeşti şi pe
ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Atena, precum şi pe ale
Şcolii Tehnice din Kefalonia, unde a studiat tehnologia sunetului
şi a instrumentelor muzicale, însuşindu-şi cunoştinţe legate de
sunet, armonie şi compoziţie. S-a îndeletnicit încă din copilărie cu
studiul muzicii bizantine, având ca dascăli pe marii protopsalţi
greci ai vremii sale. A cântat la strană încă de la vârsta de 12 ani.
Este licenţiat în muzică bizantină. La vârsta de 29 de ani a
îmbrăţişat viaţa monahală. A fost hirotonit ierodiacon la 24 ianua-
rie 2009 şi ieromonah la 2 februarie 2009, în aceeaşi zi fiind ridi-
cat la rangul de arhimandrit. În prezent, slujeşte ca preot în
Arhiepiscopia Atenei. (Prezentarea Arhiepiscopiei Râmnicului 04
05 16)

Traducere din limba greacă şi prezentare concert-Arhidiacon

Răzvan Constantin Ştefan profesor de muzică la Seminarul

Teologic Ortodox din Bucureşti. 

Răzvan Constantin Ştefan:  - Compoziţiile interpretate de

corală aparţin protosinghelului Varlaam, Varlaam Barancescu,

care a trăit în sec XIX, născându-se în 1808 la Contingeni, Hotin.

Are pe Macarie Ieromonahul ca dascăl la Buzău. Are coleg şi pe

Ierodiaconul Iosif Naniescu, Mitropolituil de mai târziu al

Moldovei. Ajunge protosalt la Biserica Sf Nicolae din Scheii

Braşovului. În 1839 îl are elev pe George Ucenescu iar prin 1846-

48 îl găsim abonat la cărţile lui Anton Pann. « Prin 1855 se află la

mănăstirea Neamţ, căci domnitorul Grigore Alexandru Ghika l-a

numit acum confesor al închisorii „Castelul” din Târgu-Ocna şi

un fel de inspector peste ceilalţi confesori ai închisorilor din

Moldova, care aveau misiunea de a reeduca pe cei condamnaţi în

aşa fel încât să poată fi redaţi societăţii, întregi » (wiki 14 05 16).

Moare în 1894 la Manastirea « Ciolanul ». A fost ucenic al lui

Macarie şi se pare şi al lui Anton Pann. Înaintea titlurilor compo-

ziţiilor sale compunea câteva versuri. La Axionul pe care tocmai

corala l-a interpretat Varlaam Barancescu a scris: «Imitare rusă/

Astfel tradusă/ De mai micul dintre mici/ Protocântor cântorici/

Protosinghel Varlaam/ Strănepot lui Moş Adam ». Aţi ascultat

« Îngerul a strigat » în glas 3 şi « Hristos A Înviat » în glas 1.

Nikodimos Kabarnos împreună cu cei doi protopsalţi: Ioanis

Atanasiu şi Gheorghios Robiliotis şi sunetistul Gheorghios

Saradaenas a ridicat sala în picioare, moderna sală a Consiliului

Judeţean (care fie vorba între noi, trebuia să fie Filarmonică, cu

spaţiile aferente-cam o astfel de sală de concert am văzut în 1986

la Chemniz) în 13 mai 2016 cu ocazia concertului susţinut în faţa

melomanilor vâlceni, în faţa ÎPS Varsanufie-autorul moral şi

material a acestei prezenţe artistice de neuitat. Nikodimos

Kabanos se confundă cu muzica sa, una desprinsă, aşa cum spu-

nea chiar domnia sa, « din lumea Îngerilor, a căror limbă de

comunicare nu putea fi decât chiar ea », această ancestrală armo-

nie, limbaj muzical, vechi de când lumea, încă de când aceasta nu

cuvânta, dar asculta în totalitate de Dumnezeu. Probabil tonalita-

tea stranei bisericeşti, ortodoxe, este şi muzica apostolilor lui

Iisus Christos, plină de armonie şi « iubire nebună în trupul »

Fiului lui Dumnezeu; dar, trebuie, această armonie şi iubire,

această tonalitate, să fie şi cea de care se folosea Regele David,

chiar tânărul David, iată, cu mult înainte de legile armoniei nume-

relor lui Pitagora…Oho, şi mai înainte, când Moise se  « tânguia »

că Domnul hotărâse că numai el, doar el, nu trebuie să intre în

Canaan!... Ni s-a părut atât de naturală şi modernă această inter-

pretare a muzicii psaltice, muzica intonată de Nikodimos

Kabarnos, încât întreaga asistenţă!... copii, tineri şi bătrâni,

împreună, au ascultat nemişcaţi, aproape în transă, deşi uneori

sunetul nu s-a arătat supus, în concordanţă cu acustica, sunetul

controlat de la consola electronică… Nikodimos Kabarnos face

parte din artiştii totali ai vremurilor noastre, artişti care au ca

« dar » sinceritatea, iubirea pentru lucrul bine făcut, reprezentanţi

ai artei în combinaţie cu ştiinţa, iată, studiile sale nu sunt numai

legate de muzica stranei, în care cântă de la doisprezece ani! dar

el a pătruns şi în lumea filmului şi televiziunii ca regizor, a studiat

şi originea sunetului, natura sa spirituală, dar şi natura acusma-

tică, având, probabil, adânc pătruns în conştiinţa sa faptul că nici

o mare dobândire, importantă cunoaştere, nu poate exista în afara

spaţiului comunicării, aceste rare lucruri-calităţi-cuceriri, tre-

buind, fără doar şi poate, să fie făcute cunoscute comunităţii în

care trăieşti…Fără valoare şi evaluare, reevaluare, civilizaţia ar

bătea pasul pe loc! Mulţumim Nikodimos Kabarnos, mulţumim

ÎPS Varsanufie!

Simion PETRE 

CONCERTUL EXTRAORDINAR DE MUZICĂ
BIZANTINĂ: NIKODIMOS KABARNOS

Oscurtă imagine foto şi în mişcare în noaptea de Înviere 2016 (01 mai) la
Parohia „Cetăţuia-Eroi” din Nordul Râmnicului, în cimitirul cu acelaşi nume,

la slujba oficiată de preotul scriitor conf. univ. dr. Leon Dură (Universitatea din
Piteşti)...Câteva minute de trăire emoţionantă declanşate la ora 0.00 („Hristos a
Înviat” rostit înspre cele patru puncte cardinale, după ce, desigur, cu puţine minute
înainte chema credincioşii să primească lumină!) pe care le-am simţit din plin în faţa
bisericuţei pe care acest exemplar preot, şi om de ştiinţă, şi artist, a construit-o şi ame-
najat-o cu mâinile lui, transformând o sordidă capelă mortuară, într-un loc pe lângă
care copiii nu mai trec înfricoşaţi de ce poate fi înăuntru, nu-l mai ocolesc... Iată, după
numai câţiva ani de răutăţi din partea autorităţilor locale, care, culmea mizeriei ateiste

continuate după 1989, pe lângă multele piedici-pentru noi cea mai neruşi-
nată fiind interzicerea opririi auto pe raza cimitirului-astăzi preotul Leon
Dură (Leon-după numele naşului Leon Baconsky-marele poet) are mulţi
adepţi, în noaptea de Înviere, cimitirul, devenind neîncăpător! Alături de
locul acestei minunate fapte, a slujbei de Înviere, se află cavoul nostru famil-
iar în care există un mic crucifix sculptat de subsemnatul, din lemn de tei, cu
două personaje (au fost trei), monobloc, pe care în 1967 se afla gravat: „Te
naşti, lupţi şi mori!”...

Simona Maria KIS

ÎNVIEREA 2016 LA PAROHIA CETĂŢUIA-EROI

O primăvară

Ştefan Zara Răvzan
Constantin

Ştefan

Codruţ Scurtu
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PROBLEME ACTUALE ALE ISTORIOGRAFIEI ROMÂNEŞTI

„Istoria este cea dintâi carte a unei naţii” (Gheorghe Asachi)

Pe 21 aprilie 2016, sub patronajul Înaltpreasfinţitului
Varsanufie, în Sala „Episcop Iosif Gafton”, Aşezământul

Sfântul Calinic s-a desfăşurat o manifestare deosebit de interesantă
cu tema „Probleme actuale ale istoriografiei româneşti”, sub egida
Arhiepiscopiei Râmnicului, Forumului Cultural al Râmnicului,
Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, în parteneriat
cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea. Iniţiatorul acestei acţiuni
de rezonanţă aşteptată cu legitim interes a fost secretarul general al
Forumului, Gheorghe Dumitraşcu, care a avut şi rolul de moderator.
La dezbatere au participat istorici de prestigiu, prof. dr. Ioan Scurtu,
prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu şi prof. dr. Mihai Nicolae, care
s-au adresat unui auditoriu select, alcătuit din membri ai Forumului
Cultural şi ai Asociaţiei Seniorilor, cercetători din cadrul Serviciului
Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, împreună cu şefa instituţiei,
Doina Glăvan, Florin Epure, director executiv al Direcţiei Judeţene
pentru Cultură Vâlcea, profesori de istorie din municipiul Râmnicu
Vâlcea, capacitaţi de Cătălin Sâiulescu, directorul Palatului Copiilor,
cadre militare de la Garnizoana Râmnicu Vâlcea, persoane pasionate
de studiul istoriei. 

Acţiunea a fost binrvenită în condiţiile în care în rândul specia-
liştilor sunt multe controverse cu privire la redarea adevărului istoric,
iar istoria neamului nostru este tot mai prigonită. În deschidere, con-
silierul cultural al IPS Varsanufie, pr.Ştefan Zară a prezentat o
alocuţiune vrednică de preţuire cu titlul „Cunoaşterea istoriei
naţionale prioritate în educaţia tinerilor”, prin care s-a reamintit că
elementul fundamental pentru dezvoltarea spiritului naţional îl
reprezintă cunoaşterea adevăratei istorii naţionale, care trebuie
repusă pe locul pe care l-a avut şi s-a accentuat că este necesar să
păstrăm nealterate valorile tradiţionale ale neamului românesc, iar
copii trebuie crescuţi în adevăr, credinţă şi dreptate. IPS Varsanufie
aflat în Ţara Sfântă i-a binecuvântat cu părintească dragoste pe toţi
cei prezenţi la această întrunire elevată. O surpriză foarte plăcută a
oferit corul Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae” Râmnicu
Vâlcea, dirijat de directorul instituţiei, pr. prof. dr. Scurtu Dumitru
Codruţ, care a interpretat cu multă sensibilitate pricesne, transmiţând
sentimente alese de identitate naţională, de credinţă şi de dragoste
faţă de ţară, evidenţiindu-se calităţile vocale extraordinare ale inter-
preţilor. Concertul de cântece tematice religioase a constituit o ser-

bare înălţătoare. Prof. univ. Dr. Corneliu-Mihail Lungu, fost Director
General al Arhivelor Naţionale ale României, în perioada 2002-2007,
cadru didactic la mai multe universităţi din România a prezentat
volumul „O viaţă în slujba istoriei”, o carte valoroasă dedicată unei
personalităţi marcante a vieţii cultural-ştiinţifice, a spiritualităţii
româneşti, celebrului istoric Ioan Scurtu, la împlinirea vârstei de 75
de ani. Lucrarea a fost elaborată de Corneliu-Mihail Lungu şi Mihai
Nicolae şi a văzut lumina tiparului în anul 2015 la Editura Stefanida
Bucureşti, având o cuprindere impresionantă - 640 de pagini. Nu este

o carte -omagiu, ci o carte-document, care va rămâne mărturie pentru
generaţiile viitoare. Ioan Scurtu este unul dintre cei mai reputaţi
istorici ai ţării. A fost profesor la cea mai mare universitate din
România. A îndeplinit funcţia de Director General al Arhivelor
Naţionale şi de Director al Institutului „Nicolae Iorga” al Academiei
Române, fiind unul dintre cei mai apreciaţi cercetători istorici
români. Este membru titular fondator şi Preşedinte al Secţiei de
Ştiinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România. Este o personalitate de valoare remarcabilă, un istoric ade-
vărat, creatorul Facultăţii de Arhivistică, şi preşedinte al Forumului
European pentru Istorie şi Cultură, şi scrie istorie obiectivă, pe bază
de documente. Domnul Lungu a definit arhivistica în sensul că este
o ştiinţă specială, iar desprinderea ei de istoria neamului, cum se
încearcă, este o crimă. Prof. dr. Mihai Nicolae, Director general al
S.C. Stefanide Comserv SRL nutreşte convingerea că activitatea
arhivistică în toată complexitatea ei, de la cele mai simple operaţiuni
până la procesele de importanţă maximă pentru asigurarea admin-
istrării, evidenţei, protecţiei speciale şi folosirii documentelor de
arhivă face necesar un management de înaltă calitate. Distinsul pro-
fesor Ioan Scurtu a abordat o formă bogată de subiecte de mare actu-
alitate. În centrul expozeului său s-au aflat încercările unor istorici
care vor demitizarea istoriei, o direcţie foarte periculoasă, în cadrul
unui proces mai larg de deznaţionalizare, de demolare a naţiunii
române. În această degringoladă, unii „experţi” susţin că istoria nu
foloseşte la nimic, conţine poveşti despre trecut sau consideră că
românii nu au reprezentat ceva în istorie. A adus o serie de argumente
edificatoare care demonstrează intenţiile de denaturare şi margi-
nalizare a istoriei. Spre exemplu emisiunea „Dosarele
istoriei” de la Televiziunea naţională a fost suprimată,
iar Radioul Naţional a comprimat transmisiunea pe
aceaste teme. În acest context se înscrie şi tentativa de
a elimina studiul Istoriei României în învăţământul
preuniversitar. În opinia sa adevăratul scop
al acestor demersuri îl constituie înde-
părtarea tinerilor de trecut, crearea de forţă
de muncă prost plătită pentru companiile
multinaţionale. Pentru a contracara aceste
tendinţe trebuie să-i îndreptăm pe copii şi
tineri spre arhive, să se dezvolte sentimentul
naţional. 

În cadrul dezbaterii şi-au exprimat vi-
ziunea şi au formulat întrebări mai mulţi

membri ai Forumului Cultural: Mihai Călugăriţoiu, Nicolae Daneş,
Nicolae Dinescu, Marian Pătraşcu, Ion Soare precum şi George
Rotaru. Ilustrul profesor a continuat referirile la afrontul care se
aduce la adresa istoriei românilor şi a reiterat că istoricii trebuie să
trateze totalitatea activităţilor umane, tot ce a creat poporul de-a lun-
gul timpului, ceea ce marele savant Nicolae Iorga numea istoria
totală şi a îndemnat la echilibru în abordare. Ofensiva împotriva isto-
riei face parte dintr-un plan mai general care urmăreşte destruc-
turarea economică a României. Istoria presupune cultivarea conşti-

inţei românilor că realizările s-au obţinut cu eforturi extraordinare, cu
sacrificii. A recurs la multe exemple care demonstrează cum este dis-
trusă în mod sistematic economia naţională, pentru a împiedica dez-
voltarea capitalului autohton şi a aduce capitalul străin. La noi s-a
cultivat o idee falsă, de inferioritate, fără să avem vreo reacţie, că tre-
buie să primim directive de la Uniunea Europeană, în condiţiile în
care România este membru cu drepturi egale al acestei organizaţii
internaţionale. Cu privire la studierea Istoriei în şcoală a precizat că
în Ministerul de resort se poartă negocieri legate de numărul de ore
din curriculum, pentru fiecare disciplină, iar inspectorii cu mai multă
autoritate şi influenţă îşi impun punctul de vedere. Domnul profesor
a înfăţişat în mod detaliat, situaţia tezaurului românesc de la
Moscova. Discuţiile care s-au purtat în cadrul comisiei româno-ruse
au fost extraordinar de controversate, dar s-au îmregistrat şi anumite
rezultate. Activitatea comisiei s-a întrerupt vreo cinci ani şi a fost
reluată în 2012 şi continuă în 2016 la Sinaia. Juridic, tezaurul este în
responsabilitatea Federaţiei Ruse şi există angajamentul de a-l retur-
na părţii române. 

În ce priveşte posibilitatea revenirii monarhiei în România, pro-
fesorul a estimat că în condiţiile actuale, problema este complicată.
Menţionăm că Legea fundamentală a ţării  prevede că forma de
guvernământ a statului român este Republica. Conform convingerii
că orice este creativ e un lucru pozitiv nu a respins ideea cu privire la
amenajarea unui Muzeu al comunismului în România. 

Perspectivele în domeniul cercetării istorice nu sunt foarte pozi-
tive. Când se încearcă prezentarea istoriei reale apare acuzaţia de
naţionalism, iar cei care o mistifică se ascund sub umbrela că sunt

europeni. În continuare se cultivă un anumit dispreţ faţă de
documentele de arhivă. În mod obiectiv domnul prof. Scurtu
s-a referit şi la reuşite, printre care şi realizarea tratatului de
istorie naţională apreciat ca fiind una din cărţile de căpătâi.
Totodată a salutat decizia organizării unui congres inter-

naţional de istorie în perioada 25-28
august 2016 la Cluj-Napoca. 

La finalul dezbaterii invitaţilor li
s-au oferit, în dar, cărţi din partea
IPS Varsanufie. După eveniment
aceştia au avut plăcerea să-l întâl-
nească, după revenirea în ţară. Cei
trei specialişti prezenţi la Rm.
Vâlcea au apreciat în mod deosebit
calitatea dezbaterii, interesul audito-

riului, ospitalitatea de care s-au bucurat şi şi-au exprimat disponibi-
litatea de a reveni pe aceste meleaguri încărcate de istorie în luna
iulie 2016. Şi noi estimăm că am participat la o veritabilă lecţie de
demnitate naţională. 

În încheiere subliniem contribuţia substanţială a IPS Varsanufie
la organizarea acestei dezbateri ştiinţifice academice, aportul
vicepreşedintelui Forumului Cultural, Petre Cichirdan, al prof.
Nicolae Dinescu, cât şi al semnatarului acestei succinte relatări. 

Gheorghe PANTELIMON

Cităm din „CUVÂNT-ÎNAINTE” al autoarei antologiei, prof.
Carmen SIMA: „Decupate din cele zece numere ale revistei

„Ludoteca” (revistă a elevilor Şcolii Gimnaziale Nr.5 din Râmnicu-
Vâlcea, publicată semestrial în intervalul: ianuarie 2011-mai 2015),
în care vocile elevilor interferau cu vocile celor ce îi educă şi îi
instruiesc, eseurile şi articolele ştiinţifice ale cadrelor didactice apar
ca niște solilocvii cu valoare simbolică. Pentru că monologurile
reunite în această antologie concentrează condiţia profesorului axat
pe ideea de valoare, permanent opozant al ignoranţei, indiferenţei şi
insolenţei ce asaltează contextul social, aflat mereu pe prima treaptă
a comunicării, în aşteptarea unui autentic şi mult dorit dialog cu dis-
cipolii săi.

De asemenea, volumul este un mod de a le mulţumi tuturor scri-
itorilor care ne-au încurajat şi ne-au oferit un solid suport moral:

George Anca, Linda Maria Baros, Nicolae Băciuţ,
Ion Catrina, Valentin Dolfi, Adina Dumitrescu, Ioan
Groşan, Doru Moţoc, Elisaveta Novac, Ion Predescu,
Cornel Rusu, Felix Sima, Florentin Smarandache,
Constantin Zărnescu, apreciind eforturile profeso-
rilor de a-i apropia pe elevi de valorile culturii şi ale
civilizaţiei universale.” 

Dar dincolo de rândurile prefeţei laconice sem-
nate de profesor Carmen Sima, trebuie descoperită
aprecierea antologatorului pentru tânăra generaţie de
profesori de la Şcoala Gimnazială Nr.5 din Râmnicu-
Vâlcea: Alina Anghelescu (geografie), Larisa Apostolescu (limba
franceză), Aura Caraponu (limba română), Anca Ciortea (biologie),
Dragoș Constantinescu (matematică), Alina-Daniela Deaconu (edu-

caţie plastică), Cristian Faităr (educaţie fizică),
Lidia Mihalcea (educaţie tehnologică), Camelia
Mihăeş (istorie), Mihaela Mărăcine (limba
română), Steliana Stănciulescu (educaţie reli-
gioasă), regretatul Cristian Stoenescu (educaţie
religioasă), autori ai eseurilor ce compun antolo-
gia. Într-adevăr, acești tineri merită să fie preţuiţi
nu numai pentru temeinica pregătire profesio-
nală, ci şi pentru calităţile de excepţie ce
întregesc portretul intelectualului autentic: mo-
destia, punctualitatea, sensibilitatea în faţa fru-
museţii, solidaritatea în numele gândului bun. Nu
poate fi trecută sub tăcere nici colaborarea senio-
rilor: profesor Constantin Bărăscu, profesor
Rodica Bătăgan, profesor Lucian Roşca, profesor
Constantin Celic, profesor Carmen Sima, profe-
sor Corina Simeanu, profesor Gheorghe

Stoenescu, implicaţi în „jocurile” pline de candoare, dar şi de gravi-
tate ale revistei „Ludoteca”.     

P. CICHIRDAN

SOLILOCVII ÎN „LUDOTECA” –
ANTOLOGIE DE CARMEN SIMA
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Întotdeauna delicat, dedicat şi cu bun-
simţ, cu simţ al valorii şi cu simţ al

datoriei faţă de semenii printre care con-
vieţuieşte – aşa l-am cunoscut pe Ion COSMA
– profesorul de fotografie. Fin, sensibil, bine
educat, provenind din familie de profesori,
născut la 18 ianuarie 1950 la Pietreni –
Costeşti, sub streşinile mânăstirilor Bistriţa şi Arnota şi 44 de
Izvoare, aplicând, dintotdeauna, precepte apostolice precum „să
nu închizi lumina sub obroc”. A copilărit alături de fratele său mai
mic, Adrian, actualmente preot de mir, în peisajul munţilor împă-
duriţi şi calcaroşi, cu ierni aspre şi veri blânde, răcoroase, dinspre
Cheile şi Peştera Bistriţei venind, dinspre Podul Reginei Maria
unde floarea de corn şi fructele cornului împânzesc văzduhul de
culoare, cum nu am mai văzut pe nicăieri. 

Încă din anii 70 a susţinut, la Palatul Culturii din Râmnicu-
Vâlcea, cercul foto pentru amatori, alături de alţi împătimiţi ai
artelor vizuale, prof. Traian D. LUNGU, vestitul T.D.L. şi
Goange Gh. MARINESCU, un tânăr absolvent de Bucureşti,
avându-i cursanţi pe elevii de atunci Iulian MARGU, Petre
CONSTANTINESCU şi Corneliu MEDVEDOV, astăzi faimoşi
profesionişti, premiaţi pentru imagine de film la festivaluri
interne şi internaţionale - şi ce este mai merituos pentru un profe-
sor decât a-şi vedea foştii elevi pe podium, pe covorul roşu.

Apoi, prin transfer la Casa Judeţeană a Creaţiei Populare şi a
Mişcării Artistice de Masă, Ion COSMA, prietenul nostru Nelu

COSMA, Mielu, împreună cu profe-
sorii Ioan St. LAZĂR şi Gh. DEA-
CONU, au avut o strânsă colaborare
cu oameni de cultură din ţară, avân-
du-i oaspeţi, cu ocazia multor lansări
de carte din „Epoca de aur”, pe
Cornel REGMAN, Ilie PURCARU,
Malvina URŞIANU, Paul ANGHEL,
Ioan ALEXANDRU, Sânziana POP,

acad. Alexandru BALACI, aşa cum a fost în anul 1976,
când scriitorul Dragoş VRÂNCEANU, ca o „Cloşcă cu
puii de aur”, i-a strâns pe aceştia la „Casa de sub pădure”
a Băbenilor, într-o exigentă şi valoroasă antologie cu acest titlu,
plimbându-i, apoi, pe toţi, la Conacul BĂLCESCULUI, la
„Învârtita dorului” din Vaideeni, la „Cântecele Oltului” din
zăvoiul Ostrovului Călimăneşti sau la „Vâlcea artistică”, în câte-
va ediţii succesive. A colaborat cu instructorii Comitetului de
Cultură şi Artă, precum şi cu cei ai altor instituţii: Vasile
ROMAN, Elena STOICA, Ilie BĂDIŢESCU, Tică
DUMITRESCU, Nell CIORĂSCU, Mircea T. CRIŞAN, Dumitru
BELDIMAN, Gh. CREANGĂ,  Gelu SINESCU, Monel
BULUGEA, Cornel RUSU...

Din 1980, profesorul Ion COSMA s-a transferat la catedră, în
specialitatea istorie, până în anul 2014, când s-a pensionat,
trecând prin grelele încercări şi neplăceri ale unei boli devasta-
toare, acuma revenindu-şi şi revenind printre cei care i-am admi-
rat dintotdeauna pasiunea, talentul, mâna de lucru şi ochiul fin.
Din perioad de catedră datează şi lucrarea sa de grad I la care am
avut, de curând, acces, intitulată (cum altfel?) „Imaginar şi vizual

medieval”, în care aduce câteva motivaţii:
„învăţământul vâlcean are o bună tradiţie şi
motivaţie, dacă ar fi să amintim hrisoavele
legate de oraşul domniei mele Râmnic încă din
vremea voievodului Mircea, epitafele de la
Cozia, Govora, dovezi incontestabile a unor
largi răspândiri a meşteşugului scrierii. Eftimie
de la Mânăstirea Bistriţa – locul către care ne
dirijăm studiul de faţă, Maxim din Bărbăteşti –
Vâlcea, încep să redacteze documente în limba
română încă din secolul al XVI-lea, (1573 –
1594). O mare parte din cele 1584 de documente

păstrate, redactate în secolul al XVIII-lea de cei 50 de dieci,
grămătici şi copişti, sunt scrise de vâlceni instruiţi în şcolile
mânăstireşti sau în cancelariile domneşti. De asemenea, recunoşt-
inţa noastră se îndreaptă  spre părintele Veniamin MICLE, egu-
menul de azi al Mânăstirii Bistriţa, spre prof. Sergiu PURECE,
directorul Muzeului Judeţean Vâlcea, precum şi spre Mircea
PERPELEA, cercetător al Institutului de Sociologie Bucureşti.
Preponderenţa vizualului în procesul cunoaşterii este remarcată
de Louis LAVELLE citat, în acest sens, de moralistul Andrei
PLEŞU în lucrarea sa Ochiul şi lucrurile... astfel, dintre simţurile
obişnuite – văzul poate fi considerat fenomenul originar al
cunoaşterii, condiţia sine qua non a gândirii”. Această ultimă
frază poate fi emblematică pentru recenta expoziţie, intitulată
„REPLAY”, deschisă în holul Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea, ca o scurtă rememorare a activităţii lui Ion
COSMA în domeniul artei  

Felix SIMA

PRIN LUMEA VĂZUTELOR ŞI A NEVĂZUTELOR. 
CU ION COSMA, PROFESORUL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ
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CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII NOI

Lucrarea de faţă a apărut cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul

Râmnicului, la Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului în
anul 2015. Privită în ansamblu, cartea constituie un dialog între
un laic şi părintele Veniamin Micle, la împlinirea frumoasei
vârste de 75 de ani. Părintele Arhimandrit Veniamin Micle, distins
cărturar al Bisericii noastre străbune, autor a peste 75 de cărţi, dar
şi a sute de studii şi articole publicate în diferite reviste de spe-
cialitate. Prea Cuvioşia sa dispune de o impresionantă activitate
publicistică, greu de egalat în cultura noastră naţională. Calitatea
lucrărilor sale, o certifică viaţa închinată slujirii lui Dumnezeu
prin cuvânt şi scris, prin cercetarea cu nesaţ a trecutului istoric al
Bisericii Ortodoxe Române, a monahismului nostru ortodox şi
românesc, dar mai ales trăirea în Hristos. 

Din vremea uceniciei noastre, ne-a rămas în memorie chipul
său, luminat de atâta căldură duhovnicească, bine îngrijit, meti-
culos, cu o puternică imaginaţie şi o aleasă moralitate, consecvent

în hotărârile luate, limpede în gândire, cu o claritate
uluitoare asupra învăţăturilor expuse, ajutându-ne să
aflăm răspuns la toate frământările specifice tinereţii
noastre. Prezenţa sa, la orele de curs, însemna o ade-
vărată sărbătoare. Înalt, cu o barbă nu prea mare,
părul capului peste umeri, modest, integru, stăpân pe
sine, ne ducea cu gândul la un mare Apostol al lui
Hristos, coborând din cea mai mare Academie a
cunoaşterii, grăindu-ne nouă ascultătorilor săi cuvân-
tul adevărului. Pasionat de viata monahală, la vârsta
de 15 ani a intrat ca frate în obştea monahală de la
Mănăstirea „Sf. Ana” din Rohia, judeţul Maramureş,
condusă pe atunci de protosinghelul Iustinian Chira.
Aici, tânărul novice cu frică de Dumnezeu şi în ascultare mănă-
stirească, la propunerea stareţului a urmat cursurile Seminarului
Teologic din Cluj-Napoca  (1955-1959).

Înzestrat de Dumnezeu cu o inteligenţă deosebită, parcurge pe
rând, atât în ţară cât şi în străinătate, cele mai înalte şcoli de for-
mare teologică. La toate instituţiile de pregătire teologică

absolvite a obţinut nota maximă, clasificându-se la
toate examenele pe primul loc.

În cartea de faţă, sunt prezentate etapele for-
mării sale, ca monah, slujitor devotat al Bisericii lui
Hristos, dascăl de teologie, duhovnic şi propovă-
duitor al cuvântului lui Dumnezeu. Aproape că nu
există domeniu al teologiei unde să nu se priceapă.
Răspunsurile sale sunt date pe măsură, cu mare
responsabilitate, izvorâte dintr-o adâncă vocaţie
monahală şi o bună pregătire teologică. 

Activitatea sa culturală-ştiinţifică este orientată
pe două direcţii principale, una teologică şi alta
istorică, fiind sacerdot prin pregătire şi vocaţie

monahală, iar istoric prin pasiune. Domeniul său predilect îl con-
stituie Omiletica şi Catehetica, unde în urma unor studii de va-
loare excepţională, s-a afirmat ca un remarcabil predicator şi
învăţător. 

O altă preocupare a Prea Cuvioşiei Sale o constituie doctrina
ortodoxă, minunile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cinstirea

Pr. Cilibia CONSTANTIN – Băile Herculane

RECENZIE DE CARTE

Petre Cichirdan – Arhim. Veniamin Micle: Interviul anului. Un monah la 75 de ani, Arhim. Veniamin
Micle, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului & Editura Intol Press, Râmnicu Vâlcea, 2015, 260 p.
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Maicii Domnului şi a sfinţilor, corecta interpretare a Sfintei
Scripturi, ierurgiile, locul şi importanţa lor pentru viaţa creştină,
starea sufletului după moarte. Vieţuitor al Mănăstirii Bistriţa, cti-
torie monahală a boierilor Craioveşti, certările Părintelui
Veniamin Micle s-au îndreptat şi asupra vieţii Sfântului Grigore
Decapolitul, mare făcător de minuni, reuşind să-l facă cât mai
cunoscut credincioşilor atât din ţară, cât şi din străinătate.

Prin valoarea ei monumentală, Mănăstirea Bistriţa de-a lungul
timpului a îndeplinit un mare rol istoric, cultural, social şi misio-
nar, atât în istoria Bisericii noastre, cât şi a Patriei. Aici au fost
descoperite numeroase documente despre ctitorii Mănăstirii,
despre Şcolile slavonă şi slavo-română şi elevii acestora,
caligrafia şi miniaturistica monahală. La Mănăstirea Bistriţa a
funcţionat pentru o vreme prima tipografie Ţara Românească. 

Cu multă sensibilitate, Părintele Arhimandritul Veniamin
Micle a evocat subiecte de larg interes asupra culturii noastre
naţionale. Singur în chilia sa, luminat de Dumnezeu, a întocmit
studii interesante despre activitatea lui Nicolae Olahul. O atenţie
deosebită a acordat Pravilei de la Govora (1643), Noului
Testament de la Bălgrad (1648), rolul avut de acestea în istoria
culturii noastre naţionale. Unele dintre lucrările sale sunt unicate,
precum: „Istoria Bisericească de Samuil Micu”, „Predici şi
Cuvântări de Eufrosin Poteca”, „Sfântul Antonie de la Iezerul”,
„Peştera Sfântului Grigorie de la Bistriţa”, „Mănăstirea Bistriţa
Olteană”, „Minunile Sfântului Grigorie Decapolitul”,
„Manuscrisele româneşti de la Prodromul” şi altele. Importante
studii de cercetare şi documentare a efectuat asupra celor trei cărţi
ale lui Macarie: „Liturghierul”, „Octoihul” şi „Tetraevanghelul”,
apărute între anii 1508-1512. 

De-a lungul timpului, cercetătorii istoriei tiparului românesc
au emis numeroase opinii contradictorii cu privire la originea lui
Macarie. Pentru clarificarea acestui subiect, Părintele Profesor
Veniamin Micle a făcut lumină. Pe baza unor argumente bine
susţinute ştiinţific, demonstrează originea transilvăneană, din
Codlea, a tipografului Macarie. Desigur, dovezile sale au produs
multă stimă, consideraţie şi apreciere din partea teologilor,
lingviştilor, istoricilor, a oamenilor de cultură, dar şi din partea
instituţiilor bisericeşti şi culturale ale statului. 

Părintele Arhimandrit Veniamin Micle, pe lângă activitatea
culturală s-a remarcat şi ca un bun slujitor al Sfântului Altar.

Ţinea mult la ordinea din biserică şi din Sfântul Altar: veşmintele
să fie bine păstrate şi îngrijite, păstrate la locul lor; pe Sfânta
Masă să se găsească numai obiectele absolut necesare exercitării
cultului divin şi să strălucească de curăţenie; cărţile de cult să fie
aranjate în bună rânduială. În slujirea liturgică, punea mare preţ
pe intonarea rugăciunilor şi cerea ca ele să fie rostite din suflet şi
cu multă convingere. Din respect, pentru limba română şi grama-
tica ei, vocea sa dispunea de o dicţie şi o muzicalitate aparte.
Predicile şi catehezele sale, temeinic pregătite, erau liber expuse
iar învăţăturile dogmatice, moral-religioase, de apărare a dreptei
credinţe puteau fi înţelese mai uşor de ascultători. 

Pe lângă aceste daruri alese, pe Părintele Profesor Veniamin
Micle îl cunoaştem şi ca pe un bun gospodar, administrator şi
chivernisitor al bunurilor bisericeşti. De tânăr, s-a făcut remarcat
prin prezenţa sa de spirit, ca un bun organizator, îndemânatic la
toate, făcându-se cunoscut superiorilor săi. Dovada o constituie
numeroasele însărcinări, care i-au fost încredinţate de-a lungul
timpului. Dintre toate acestea, am putea aminti de numirea sa în
postul de director al Seminarul Teologic din Bucureşti. Această
instituţie de învăţământ teologic a avut mult de suferit în urma
cutremurului din 4 Martie 1977. La 1 septembrie încă nu se ridi-
case molozul, iar la 15 ale lunii trebuiau începute cursurile. Prea
Cuvioşia Sa, bun organizator, în cel mai scurt timp a făcut rân-
duială şi a dat posibilitatea ca totul să fie în bună ordine ca să se
poată începe cursurile. 

Datorită calităţilor sale, pentru o bună perioadă de timp i s-a
încredinţat conducerea Mănăstiri Bistriţa din Arhiepiscopia
Râmnicului. Şi aici, datorită priceperii, inteligenţei şi hărniciei
sale a făcut bună rânduială în organizarea treburilor mănăstireşti.
Realizările sale în plan administrativ-gospodăresc, pe lângă cele
cărturăreşti şi sacerdotale, stau mărturie şi pot fi verificate la orice
oră de cine este interesat şi doreşte acest lucru.

Crescut şi educat în vatra Mănăstirii Rohia din Judeţul
Maramureş, călăuzit pentru o vreme la Muntele Athos, dar şi la
alte mănăstiri cu aleasă viaţă duhovnicească, Părintele Veniamin
şi-a însuşit cele mai alese daruri de trăire duhovnicească. A pus în
practică tot ce a moştenit de la înaintaşii săi, faimoasa familie
nobilă de obârşie maramureşeană Micle, cu adânci rădăcini în
istoria neamului nostru, care a dat personalităţi de vază poporului
nostru. La toate acestea, s-a adăugat experienţa vieţii monahale,

focul cel mistuitor al rugăciunii – trăirea în Hristos – care l-au
ajutat şi încurajat toată viaţa. 

Modestia a fost una din darurile vieţii sale, care l-au însoţit
toată viaţa. Sincer, răbdător, încrezător în sine a lucrat pentru
Dumnezeu şi viaţa veşnică, nimic aşteptând de la cineva ca răs-
plată. Cu mulţumire, toate le-a împlinit ca pentru Dumnezeu,
„Părintele Luminilor, de la Care vine toată darea cea bună şi tot
darul cel desăvârşit”, pentru mântuirea sufletului.

În cei 75 de ani de viaţă, a trecut prin multe. Viaţa i-a oferit şi
bune şi rele. Pe cele bune le-a trecut mai uşor, iar pe cele rele, aju-
tat de focul cel mistuitor al rugăciunii, a ştiut să le depăşească.
Caracterul său dârz şi hotărât a rămas neclintit în toate deciziile
sale. A ştiut la bună vreme să evite gândurile linguşitorilor, care
uneori veneau să-l ispitească. Modest, ferm cu sine, la timp a
respins toate vicleşugurile şi ofertele avansate, legate de pro-
movarea sa în diferite grade şi onoruri bisericeşti, pe care le-a
refuzat cu multă demnitate. Ca dovadă o constituie şi obţinerea
titlului de „doctor în teologie”, pe care l-a refuzat cu multă sen-
inătate. Pentru obţinerea acestui obiectiv avea toate cursurile
efectuate, cu toate examenele obţinute la cele mai prestigioase
instituţii de învăţământ atât din ţară, cât şi din afară. În vocaţia sa
de monah, a rămas să slujească mai departe lui Dumnezeu şi
oamenilor, tăcut şi în rugăciune. 

Lucrarea de faţă se constituie asemenea unui dialog între doi
oameni cu o aleasă cultură teologică şi laică. Întrebările, dacă
uneori par a fi incomode, dar datorită temeinicei sale pregătiri,
Părintele Veniamin Micle ştie să le facă faţă şi să dea răspunsurile
cuvenite. De aceea felicităm şi pe Domnul Petre Cichirdan care a
dat dovadă de multă isteţime şi pricepere asupra întrebărilor
adresate Părintelui Veniamin Micle.

Acum la împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani, din suflet îl
felicitam pe Părintele Arhimandrit Veniamin Micle, pentru fru-
moasa activitate depusă în slujirea lui Dumnezeu şi a aproapelui.
Exemplul vieţii sale constituie pentru noi un model demn de
urmat. 

Aşteptăm noi apariţii editoriale şi suntem convinşi că în cel
mai scurt timp numărul cărţilor scrise de Părintele Veniamin
Micle va spori.

Cu dragoste în Hristos Mântuitorul şi multă smerenie să ne
trăiţi întru Mulţi şi Fericiţi Ani! Părinte Profesor. 

PREMIERĂ LA TEATRUL MUNICIPAL DIN RÂMNICU VÂLCEA
MILOS NIKOLIC: „ÎNTRE CIOCAN ŞI NICOVALĂ”

Traducere Simeon Lăzăreanu

Distribuţia: Maia Morgenstern (Matilda), Mircea Rusu
(Grigore), Dan Constantin (Ungurul), Gabriel Popescu (Rusul).
Regia artistică: Horaţiu Mălăele. Scenografia: Maria Miu. Asist.
scenografie: Diana Sav. Muzica: George Marcu.

Opremieră a stagiunii 2015-2016, „Între ciocan şi nico-
vală” de Miloš Nikolić, duminică, 22 mai 2016 pe scena

din Ostroveni a Teatrului Ariel, spectacol (de fapt două, avan-
premieră-21 mai-şi premieră-22 mai) teribil de bine primit de
publicul vâlcean, atât de generos în ambele seri. 

Miloš Nikolić, scriitor, s-a născut la 13 iunie 1939 în Kosovo
Polje. A urmat şcoala primară în localitatea Banatsko
Arandjelovo, liceul în Pančevo, Academia de Teatru, Film, Radio
şi Televiziune, Departamentul de Dramaturgie la Belgrad.

Piesă a timpului postmodern, postbelic, paradoxal-spunem
noi-în care tragicul şi comicul se împletesc, precum masca,
emblemă a artei teatrului, în care jumătate de faţă plânge şi
cealalaltă jumătate, râde…Paradoxal, pentru că, dacă urmele

acestui mizerabil război s-au şters greu, războiul fiind considerat
o pacoste, tot el, a făcut ca omenirea să se schimbe, şi, cel puţin
într-o parte minimă de Europă (deşi noi spunem că schimbarea a
avut loc în toată Europa-a început  la 09 mai 1950) acest război a
demolat graniţele morale dintre statele viitoare membre ale
CAER, amestecând naţiile (desigur, nu în amploarea care a avut
loc în Europa de Vest)…Aşa se face că trei fierari din trei ţări
cobeligerante, un ungur, un român şi un rus, participanţi la război,
şi de care soţiile lor nu mai ştiau nimic, se aleg cu trei fii, fierari
şi ei, niciunul, nefiind al adevăratului părinte: românul are un fiu
născut de soţia sa în relaţia cu un ungur; ungurul are un fiu rezul-
tat din relaţia soţiei sale cu un rus; şi rusul are un copil născut de
soţia sa cu românul din cazul precedent…Comic burlesc, în care
actorii îşi interpretează magistral rolurile; Maia Morgenstern şi
Mircea Rusu interpretează în tenta realistă şi zgomotoasă precum
a unei Commedia dell'arte a prezentului, precisă în decorul tim-
pului; în timp ce Dan Constantin (de-a derptul sublim) şi Gabriel
Popescu (şi el abia aşteptat) afişând un anume aer poetic, atât de
comun teatrului rusesc (de remarcat că aerul poetic al interpretării
piesei, în întregime, a fost remarcat şi de autorul piesei, după
spectacol, secvenţă interviu prezentată de postul Tv, Vâlcea
Unu)...Admirabilă scenografia (cu tot ce conţine ea)!

Piesa lui Miloš Nikolić, paradoxală (iată, urmări pozitive ale
războiului!) ne-a amintit de o altă situaţie, lugubră de această
dată, contrară celei din piesă, din Al Doilea Război Mondial,
război fratricid, când soldaţii români din armata română, aliaţii
nemţilor, au luptat împotriva fiilor de români, din Basarabia,
încorporaţi în armata sovietică în 1940! şi duşi pe front în linia
întâi…Sau, mai departe, în Primul Război Mondial, când românii
din Regat au luptat contra soldaţilor români din Ardeal…

Trebuie să informăm cititorii noştri şi iubitorii de teatru că, la
spectacol, ni s-a interzis să selecţionăm imagini şi secvenţe video
cu aparate fără semnale luminoase şi audutive, care să deran-
jeze!…desigur, la început, un mesaj radio, interzicând (părându-
ni-se normal, doar aparatelor cu semnale luminoase şi sonorea)
folosirea oricărui aparat de înregistrat. Conducerea teatrului, însă,
nu poate să interzică ceva ce nu deranjază pe nimeni, fiind spaţiu
public, spectacol plătit de cetăţean, care are dreptul să ştie, nu din
conferinţă de presă, şi de pe afiş, sau din imagini prelucrate, ce se
întâmplă pe scenă, în acea sală! în momentul spectacolului; mai
ales, când cel care înregistrează este un reprezentant al presei,
iată, invitat! Credem că noua conducere a teatrului, sindicatul



8 mai 2016CULTURAvâlceană

actorilor (pe scenă, aceştia sunt personaje, şi, ca în cazul oricărui
produs beletristic, nu pot interzice actul critic), trebuie să asigure
câteva scaune, suplimentare, în faţă, pe margine sau culoarul cen-
tral, pentru presa culturală scrisă, aşa cum este, spre exemplu, la
Filarmonica George Enescu, din capitală, instituţie culturală de
grad « 0 », unde loja din dreapta-faţă este (sau era) pentru presă…
Desigur, într-un teatru de nişă, privat, sau formaţie muzicală,
lucrurile stau altfel…Şi iată calificarea noastră, pe care conduc-
erea teatrelor din Râmnicu Vâlcea o detestă, mai puţin
Filarmonica, care ştie-cunoaşte-respectă legea!

Today at 8:41 AM, 20 11 16, to Cichirdan Petre. Buna ziua, vă
mulţumim pentru cronica spectacolului FRAU HESS SI GRA-
DINILE EI. Ne bucurăm că v-a plăcut. Avem plăcerea să vă
invităm şi la spectacolele noastre din Bucureşti, oricand veţi fi

aici. Cu deosebita consideratie, Edith Negulici, secretar literar
Teatrul Evreiesc de Stat. Adresa: str. Iuliu Barasch 15, Sector 3,
Bucureşti,România, tel: 4021.323.45.30, website:www.teatrul-
evreiesc.ro

Today at 3:27 PM, 21 11 15, to Cichirdan Petre, vă mulţumim
pentru ca ne-aţi trimis gândurile dumneavoastră şi ne bucurăm că
spectacolul nostru vi le-a provocat. Vă aşteptăm oricând cu
plăcere la spectacolele noastre, la Craiova şi vă informăm că pe
data de 5 decembrie a.c. vom avea două premiere, una la sala
mică, la ora 17, cu piesa „Sfârşit”, dramatizare de Oana Hodade,
după proza lui Florin Lăzărescu şi una la sala mare, la ora 19, cu
piesa  „Pescaruşul” de Cehov, în regia lui Yannis Paraskevopoulos
(Grecia). Cu stima, Mircea Cornişteanu, Director General, Teatrul
Naţional din Craiova.

Stimate Domnule Petre Cichirdan, este o bucurie pentru mine
să vă anunț că editarea revistelor culturale ale Râmnicului a fost
premiată la Concursul  UZPR pentru anul 2015. Felicitări! Vă
aşteptăm miercuri, 16 martie, orele 17.00, la Festivitatea de pre-
miere, care va avea loc în sala de spectacole  ARCUB, din str.
Lipscani nr. 84, Bucureşti. Este situată  în P-ța Sf.Gheorghe, în
spatele statuii Lupoaica. Cu prețuire, Benone Neagoe, secretar
general Uniunea Ziariştilor Profesionişti.

NOTA: vezi MAIA MORGENSTERN ŞI MILOS NIKOLIC
LA TEATRUL ARIEL DIN RÂMNICU VÂLCEA pe VIDEO
ARHIVA, www.culturaarsmundi.ro)...

23 mai 2016
pcickirdan 

Înaltpreasfinţia Voastră Părinte Arhiepiscop, Preacucernici
părinţi, Domnule Prefect, Domnule Preşedinte al Consiliului
Judeţean, Domnule Comandant al Garnizoanei Râmnicu-Vâlcea,
Domnilor generali, Domnilor şi doamnelor ofiţeri, maiştri mili-
tari şi subofiţeri ai Armatei României, Dragi copii, Doamnelor şi
domnilor, Stimaţi invitaţi,

Participăm astăzi, 9 Mai 2016, zi cu triplă semnificaţie
istorică pentru poporul român-Ziua Independenţei de Stat

a României (9 Mai 1877), Ziua Victoriei în Europa a Coaliţiei
Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial (9 mai
1945) şi Ziua Europei-sărbătoare anuală a păcii şi unităţii în
Europa (9 Mai 1950), la un moment înălţător şi de aleasă trăire
patriotică: dezvelirea şi sfinţirea „Monumentului Armatei
Române din toate timpurile”, operă de arhitectură şi artă plastică
realizată de Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea a
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, la iniţiativa
şi prin contribuţia financiară a domnului colonel în retragere
Gheorghe Giurcă, membru de onoare al asociaţiei noastre şi
membru fondator (16 mai 1991) al Filialei Judeţene „General
Gheorghe Magheru” Vâlcea a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”.
Opera a fost realizată după o idee a subsemnatului, în calitatea de
preşedinte al filialei şi de coordonator al proiectului, de către Ion
Truşcă din Râmnicu-Vâlcea (arhitect), Traian Duţă din Curtea de
Argeş (artist plastic), SC Marmosim SA-Simeria, SC Dumbrafox
SRL şi SC Montindus SRL din Râmnicu-Vâlcea (constructori),
cu sprijinul, privind autorizația de construire emisă de Ministerul
Apărării Naționale-proprietarul terenului, acordat de către dom-
nul colonel Dan Marin- comandantul Garnizoanei Râmnicu-
Vâlcea şi de către domnul locotenent-colonel Dumitru
Copăceanu- şeful Comenduirii Garnizoanei Râmnicu-Vâlcea.

Monumentul, înalt de 4,80 metri, este un obelisc ce are ca
bază o structură de rezistenţă construită din beton armat, placată
cu travertin de Gioagiu. Opera este prevăzută cu două plăci din
marmură de Ruşchiţa. Pe una este dăltuit textul „Honor et Patria”,
adică „Onoare şi Patrie”, iar pe cealaltă este dăltuit textul ce
conţine denumirea operei şi numele celor implicaţi în realizarea
ei. Ca simbolistică, monumentul are la partea superioară acvila de
munte-pasăre „cu o prezenţă impozantă, în care se oglindeşte
curajul, dârzenia şi frumuseţea”-, pasăre ce ne-a însoţit prin isto-
rie din vremea Basarabilor până astăzi, ea fiind prezentă pe stema
statului român, „veghindu-ne drumul şi destinul ca popor”; acvila
are în cioc o cruce-simbol al credinţei noastre ortodoxe şi o sabie
în gheare- simbol al forței militare, toate scoţând în evidenţă fru-
museţea noastră ca popor creştin, dârzenia şi rezistenţea neamului
nostru de-a lungul veacurilor, în această străveche vatră traco-
geto-dacă, valahă şi românească de mai târziu.

Stimaţi invitaţi,
Monumentul acesta este inedit din

două puncte de vedere. În primul rând că,
aşa cum am fost informat, ar fi singurul
monument din ţară dedicat Armatei
Române, celelalte fiind dedicate eroilor
şi martirilor neamului, civili şi militari,
iar în al doilea rând că a fost construit în
urma unei donaţii făcute de către un dis-
tins şi venerabil ofiţer vâlcean, în vârstă
de 91 de ani, şi nu din bani publici; ofiţer
care, într-o discuţie avută cu doi ani şi jumătate în urmă, la una
din şedinţele noastre, mi-a spus: „Domnule Petrescu, pe mine
Armata m-a făcut om şi vreau să-i fiu recunoscător pentru acest
lucru, prin ridicarea unui monument. În calitatea pe care o aveţi,
vă rog să mă ajutaţi şi să vă implicaţii cu toată forţa dumneavoas-
tră în tot ce înseamnă proiectare, autorizaţii, construire, dezveilre,
sfinţire etc.”. Aşa s-a născut „Monumentul Armatei Române din
toate timpurile”, ridicat pe locul fostei cazarme a vestitului
Regiment 2 „Dorobanţi” Vâlcea, cunoscut odinioară în toată ţara
sub denumirea populară de „Doi căţea, Vâlcea”-denumire legată
de „mersul pe cale” cu var, sare şi alte produse, cu celebrele
căruţe cu coviltir şi cu câinele sub căruţă, o tradiţională ocupaţie
până în urmă cu mai mulţi ani a ţăranilor moşneni vâlceni, din
satele de sub munte, apoi a Şcolii Militare de Ofiţeri de Geniu, a
Institutului Militar de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate „Panait
Donici” – prima instituţie de grad universitar din Râmnicu-
Vâlcea şi din judeţul Vâlcea, şi acum a Centrului de Instruire pen-
tru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici”.

Ctitorul acestui monument de for public, colonelul în
retragere Gheorghe Giurcă, s-a născut la 26 martie 1925, în satul
Pietrarii de Sus, comuna Pietrari, judeţul Vâlcea, într-o veche
familie de ţărani moşneni, creştini ortodocşi şi buni patrioţi.
Despre familia din care se trage şi despre cariera aleasă, acesta
face următoarea precizare: „Eu sunt fiu de ţărani din Pietrari, cu
încă zece fraţi. De mic mi-am dorit să intru la şcoala militară şi să
devin colonel. Dorinţa mea era aşa de mare, încât, în perioada
1948-1949, am urmat cursurile şcolii militare pe care am
absolvit-o cu gradul de locotenent”. 

În perioada 1932-1939 urmează cursurile primare (7 clase) la
şcoala din localitatea natală. Nouă ani mai târziu, se înscrie la
Şcoala Militară de Ofiţeri de Infanterie din Sibiu, ale cărei cursuri
le parcurge în perioada octombrie 1948-decembrie 1949, la
absolvire fiind avansat la gradul de locotenent. Între anii 1953-
1956 urmează cursurile Academiei Militare Generale (arma
infanterie), apoi, între anii 1956-1960, urmează cursurile serale
ale Liceului „Ioniţă Asan” din Caracal. Tot pe linie militară, în

perioada 1950-1966 urmează o serie de
cursuri de perfecţionare: comandanţi de
pluton (septembrie 1950), comandanţi
de companie (ianuarie-martie 1951),
comandanţi batalion (octombrie 1952-
aprilie 1953) şi curs academic coman-
danţi de regiment (octombrie 1965-
august 1966). 

De-a lungul carierei, 1948-1981,
timp de 33 de ani a activat în 14 garni-
zoane din ţară (Sibiu, Craiova, Caracal,
Pleniţa, Râmnicu-Sărat, Brăila, Galaţi

ş.a.), a urcat treptele ierarhiei militare de la gradul de locotenent
până la cel de colonel şi a îndeplinit o serie de funcţii, de la
comandant de pluton până la cea de comandant de regiment. 

În anul 1968 a primit cea mai importantă misiune din carieră,
materializată cu cea mai mare realizare a sa pe linie militară-înfi-
inţarea Regimentul 321 Mecanizat, Râmnicu-Sărat, unitate pe
care a comandato în perioada octombrie 1968-mai 1971. O altă
funcţie ce a marcat cariera colonelului Gheorghe Giurcă este cea
de şef de Catedră Militară pentru pregătirea studentelor din
Universitatea Galaţi (octombrie 1973-februarie 1981).

În semn de apreciere pentru activitatea desfăşurată, în perioa-
da 1954-1974 i-au fost decernate 9 medalii şi ordine militare:
Medalia Militară clasa a II-a (1954), Medalia Militară clasa I
(1959), Ordinul Meritul Militar clasa a III-a (1964), Medalia
Jubiliară a XX-a Aniversare a Forţelor Armate (1964), Ordinul
Meritul Militar clasa a II-a (1969), Medalia a XXV-a Aniversare
a Eliberării Patriei (1969), Ordinul Militar Tudor Vladimirescu
clasa a V-a (1969), Ordinul Meritul Militar clasa I (1974) şi
Medalia a XXX-a Aniversare a Armatei (1974).

Despre toate aceste distincţii, pe care le poartă cu ocazia ce-
remoniilor militare oficiate de Ziua Eroilor, Ziua Veteranilor de
Război, Ziua Armatei României, Ziua Naţională a României etc.,
colonelul în retragere Gheorghe Giurcă spunea, la 29 octombrie
2011, următoarele: „Le-am purtat cu dragoste şi mândrie, le port
în prezent şi le voi purta cu aceeaşi dragoste şi mândrie în viitor,
cât voi avea posibilitatea”. 

În familie a generat un adevărat cult pentru Armată, acestuia
urmându-i pe parcurs, în diferite şcoli militare, fratele Ion, mai
mic cu doi ani (colonel, stabilit la Târgu-Mureş, decedat în 2014),
cei doi fii ai săi: Gheorghe Giurcă – fost ataşat militar în mai
multe țări, astăzi colonel în rezervă al Ministerului Afacerilor
Interne, stabilit la Bucureşti şi Constantin Giurcă-fost locţiitor al
şefului Statului Major al Armatei a II-a, astăzi colonel în rezervă
al Ministerului Apărării Naţionale, stabilit la Buzău, apoi nepoţii
din partea fratelui Ilie: generalul de brigadă Marius-Dorel Giurcă-
din februarie 2014 comandant al Brigăzii 61 Vânători de Munte

LA GARNIZOANĂ S-A DEZVELIT „MONUMENTUL
ARMATEI ROMÂNE DIN TOATE TIMPURILE”
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„General Virgil Bădulescu” din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita
şi locotenent-colonelul Valeriu-Octavian Giurcă-din noiembrie
2008 şef birou personal şi soluționare cereri rezervişti în cadrul
Centrului Militar Judeţean Vâlcea, prezenţi la eveniment.

În februarie 1981, aflat la limită de vârstă, pe baza raportului
personal a fost trecut în rezervă cu drept de pensie, iar în mai, ace-
laşi an, s-a mutat la Râmnicu-Vâlcea, unde, în perioada septem-
brie 1982 – martie 1985, a lucrat în cadrul UJECOOP Vâlcea, în
funcţia de şef compartiment CTC.          

Colonelul Gheorghe Giurcă se face remarcat şi în domeniul
cercetării ştiinţifice. Astfel, pe linie militară, în anul 1978 rea-
lizează lucrarea intitulată: „Consecinţele economice ale cursei
înarmărilor”, iar pe linie civilă realizează o broşură intitulată
„Ghidul de control CTC”, lucrare cu privire la trăsăturile şi ca-
racteristicile generale ale modului de executare a controlului
tehnic asupra calităţii producției din sectoarele economice - ali-
mentare şi industriale, executate în cadrul unităţilor şi atelierelor
productive ale cooperativelor subordonate UJECOOP Vâlcea.

După pensionare, colonelul Gheorghe Giurcă iniţiază,
finanţează şi pune în practică o serie de proiecte sociale, cultural-
religioase şi comemorative, în satul natal şi în municipiul
Râmnicu-Vâlcea, reşedinţa judeţului Vâlcea, materializate în
perioada 2005-2016. 

Astfel, în anul 2005 a restaurat Monumentul Eroilor din satul
Pietrarii de Sus, ridicat în anul 1932. Cu această ocazie a fost
refăcut vulturul de pe monument, distrus în timpul regimului
comunist, iar la 1 iunie 2006, de Ziua Eroilor, a fost montată o
cruce în ciocul vulturului. Tot acum, monumentului i-a fost
ataşată o plăcuţă comemorativă. Cel care s-a ocupat de com-
pletarea acestei opere comemorative de război, prin aducerea sa
la forma iniţială, este inginerul Simion-Petre Cichirdan, artist
plastic din Râmnicu-Vâlcea.

În anul 2007, colonelul Gheorghe Giurcă a ridicat în satul
natal o troiţă, care, la sfinţire a primit hramul „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe”, eveniment săvârşit în luna octombrie, ace-
laşi an.

Pe latura vestică a comunei Pietrari, în satul Pietrarii de Sus,
la hotarul cu localitatea Tomşani, a ridicat o „Cruce de hotar”, pe
care a  sfinţit-o în octombrie 2008. Tot acum a sfinţit „Fântâna –
troiţă”, situată tot pe hotarul amintit. 

Cu ani în urmă, la hotarul dintre comuna Pietrari, satul
Pietrarii de Sus şi comuna Bărbăteşti, satul Negruleşti, în punctul
„Dealul în pleşe” a existat una dintre cele trei cruci de hotar fixate
la anul 1743 de către un alt fiu al localităţii, Climent – episcopul
Râmnicului Noul Severin (1735-1749). În anul 1987, în timpul
unor lucrări întreprinse la drumul din zonă, crucea a fost luată şi
dusă la Muzeul Sătesc Bărbăteşti. În anul 2009, prin grija
colonelului în retragere Gheorghe Giurcă crucea a fost strămutată
şi fixată lângă troiţa ridicată de acesta în 2007, în satul natal.
Sfinţirea crucii, pe noul amplasament, a fost săvârşită vineri, 23
aprilie 2010. În iunie 2012, a pictat pe banii săi prăznicarul, iar în
2014 a pictat capela din incinta Cimitirului Militar „Sfântul
Gheorghe”, situat pe strada Calea Lui Traian, în Cartierul 1 Mai.
Tot la iniţiativa şi prin contribuția sa, în Cimitirul Militar a fost
ridicată în 2015 o troiţă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe – Purtătorul de biruinţă”.

De asemenea, a contribuit financiar la ridicarea bisericii mi-
litare cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de
Mir”, ridicată în perioada 2002-2008, în incinta Centrului de
Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN ,,Panait Donici”
din Râmnicu-Vâlcea, numele său aflându-se la loc de cinste între
fondatorii acestui edificiu religios.
Și acum, iată, acest monument care vine să întregească impre-

sionanta şi monumentala operă de for public realizată la Pietrari
şi la Râmnicu-Vâlcea, din fonduri proprii, de către colonelul
Gheorghe Giurcă.

Întrebat fiind pentru ce toate aceste eforturi şi la o vârstă atât
de înaintată, răspunsul venerabilului ofiţer a fost:

„Sunt obligaţii morale faţă de armata din care am făcut parte
şi faţă de ostaşii ei. În comuna mea natală, Pietrari, am reuşit să
ridic un monument pentru eroii căzuţi în Primul şi Al Doilea
Război Mondial. Un vultur, semn al vechii regalităţi, interzis pe
vremea comuniştilor, stă astăzi mărturie, în Pietrari, despre jertfa
celor căzuţi la datorie. 

În satul natal am ridicat o Troiţă în amintirea părinţilor,
fraţilor şi strămoşilor mei plecaţi dintre noi, din respect pentru
credinţa în care m-am născut şi ca slavă bunului Dumnezeu, care,
în copilărie, în urma unei ploi torenţiale, aflându-mă în pericolul
de a muri înecat, în apele Săratei, am scăpat cu viaţă”.

Dornic să fie la curent cu cele petrecute în localitatea de domi-

ciliu, în ţară şi în „lumea largă”, venerabilul ofiţer este întâlnit zil-
nic în Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea unde lecturează noutăţile din ziarele şi revistele oferite
publicului spre citire. De asemenea, fiind un iubitor de artă şi cul-
tură este prezent la marea majoritate a evenimentelor culturale
desfăşurate în reşedinţa de judeţ. 

Pentru toate acestea, în semn de preţuire, cu prilejul împlinirii
vârstei de 90 de ani, la iniţiativa unui grup de oameni de cultură
din cadrul Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Artă din
judeţul Vâlcea, printre care distinsul profesor Gheorghe
Pantelimon, artistul plastic, publicistul şi editorul Simion Petre
Cichirdan, cărora li s-a alăturat şi maiorul Florentin Duman-ofiţer
de informare şi relaţii publice în cadrul Garnizoanei Râmnicu-
Vâlcea, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” i-a fost organi-
zat venerabilului ofiţer un medalion aniversar. Cu acest prilej, a
fost lansat şi volumul „Vulturul de la Pietrari – ofiţer al Armatei
Române şi fiu al satului”, publicat la Editura Intol Press din
Râmnicu-Vâlcea, în 2015, autor fiind Petre Cichirdan. 

Stimaţi invitaţi,
Iată o poveste scurtă, dintr-o viaţă lungă, presărată spre sfârşi-

tul ei cu împliniri nobile şi creştineşti. Este povestea distinsului
ofiţer al Armatei Române, colonel în retragere Gheorghe Giurcă,
omul care, la cei peste 91 de ani se gândeşte la noi acte de cinstire
a eroilor şi martirilor neamului, la noi acte creştineşti prin care să
îl slăvească pe Dumnezeu pentru tot ce i-a oferit de-a lungul
vieţii, pregătindu-şi astfel, cu grijă, aşa cum fac bunii creştini şi
români adevăraţi, nemurirea pe Pământ, dar şi în lumea de apoi,
din Împărăţia Cerurilor; iată un model demn de urmat pentru noi
toţi, dar, în mod special, pentru tinerele generaţii de ofiţeri ai
Armatei României. 

Mulțumim domnului colonel pentru acest dar din suflet, făcut
Armatei Române, tuturor celor implicaţi în realizarea acestei
opere şi dumneavoastră pentru faptul că ne sunteţi alături, la acest
important eveniment ce va fi menţionat, la loc de cinste, în Cartea
de Aur a Râmnicului, în această istorică şi emoţionantă zi de 9
Mai 2016.

(Eugen Petrescu, Cuvânt rostit cu prilejul dezvelirii şi sfinţirii
„Monumentului Armatei Române din toate timpurie”, Râmnicu-
Vâlcea, 9 Mai 2016) 

MITURI ESENŢIALE COMUNE LUI C. BRÂNCUŞI ŞI M. ELIADE

Lucrările lui Brâncuşi prezintă în majoritatea lor diverse

aspecte ale sacrului, sugerând totodată întoarcerea la

originile mitice, la starea paradisiacă a unităţii primordiale şi,

implicit, la Marele Timp al începutului şi al creaţiei (se ştie că o

întrebare care-l urmărea mereu pe Brâncuşi era: „Ce-a fost la

început?”). În acest fel ele exprimă şi mitul eternei reîntoarceri

care va fi, mai târziu, o adevărată cheie de boltă în

opera lui Mircea Eliade.

Brâncuşi a fost un artist-filosof cu o gândire

mito-religioasă de sorginte arhaică şi tradiţională, ce

pare să provină din straturile profunde ale tradiţiei

mito-religioase specifice spaţiului sud-est european

şi carpato-dunărean (Buliga 1, p.336). Studiindu-i

viaţa şi creaţia plastică, am putut constata că

Brâncuşi era un exemplu tipic de „homo religiosus”,

care regăsea şi trăia direct acest „timp sacru al ori-

ginilor” atunci când se adâncea în munca lui de

creaţie. Iar faptul că el reuşea să transmită operelor

sale sacralitatea pe care căuta s-o aducă în primul

rând în viaţa sa, ar putea explica şi atracţia puternică

pe care acestea o exercită în permanenţă, dincolo de

straneitatea sau simbolismul lor. Cum Brâncuşi considera pe artist

un „preot anonim” care „oficiază transmutaţia profanului în

« sacru »”, „munca de creaţie un « act religios »” (Giedion-

Welcker, p.43) şi că „Arta nu este o evadare din realitate, ci o

intrare în realitatea adevărată, în singura realitate valabilă” (apud

Georgescu-Gorjan, p.46), am putea crede că timpul în care artis-

tul îşi elabora operele, meditând îndelung asupra „spiritului

materiei” pe care dorea să-l redea în arta sa, devenea unul calitativ

diferit şi cumva sanctificat (aşa cum este, de exempu, timpul litur-

gic al Bisericii).  

De fapt, concepţia despre lume a lui Brâncuşi provenea în

mod esenţial din credinţa sa, care era chiar creştinismul ţărănesc

al românilor, pe care M. Eliade îl numea „creştinism cosmic”,

adică unul caracterizat de prezenţa a numeroase elemente reli-

gioase arhaice (păgâne), specific de altfel Europei Orientale.

Influenţa Bisericii Ortodoxe Române (şi încă din copilărie a

mânăstirii Tismana) asupra lui Brâncuşi este un fapt cert. De alt-

fel, el fost şi cântăreţ în biserică (la Hobiţa,  Craiova, Bucureşti,

Paris). 

Credinţa sa strămoşească se

regăseşte şi în arta sa, un exemplu clar

fiind preluarea de către Brâncuşi a

unor elemente plastice folclorice

arhaice (precreştine), aşa cum ar fi

cele prezente în cimitirele unei

Românii încă tradiţionale la sfârşitul

secolului al XIX-lea: stâlpi de mor-

mânt (adesea ciopliţi sub forma unui

şir de elemente rombice) împodobiţi

la partea superioară cu „pasărea sufle-

tului”, ce reprezintă spiritul defunctu-

lui în ascensiunea sa spre cer. Aceste

elemente tradiţionale explică în mod

coerent atât originea, cât şi semnificaţia Coloanei  fără Sfârşit şi

a Păsărilor brâncuşiene, deoarece artistul obişnuia să pună pe

socluri romboidale (foarte asemănătoare stâlpilor funerari

amintiţi, dar şi Coloanelor din atelierul său) Pasărea Măiastră şi

Pasărea de Aur. Practic, operele brâncuşiene respective au avut la

origine astfel de stâlpi şi păsări din lemn, transformate şi stilizate

conform esteticii artei moderne din Parisul începutului de secol

XX. Aceasta explică şi de ce Brâncuşi spunea, refuzând să fie

încadrat în vreun curent avangardist al vremii: „Eu nu sunt nici

sur-realist, nici cubist, nici baroc, nici altceva de soiul ăsta. Eu, cu

noul meu, vin din ceva foarte vechi” (apud Russu-Şirianu, p.60).

Coloana fără Sfârşit, ca stâlp funerar (stilizat şi monumenta-

lizat în amintirea eroilor gorjeni) reprezintă Columna Cerului –

după cum remarca M. Eliade – sau Axis mundi, care se găseşte în

Centrul Lumii, lângă ea omul putând comunica cu puterile

cereşti. Păsările reprezintă o „esenţă a zborului” (care l-a obsedat

pe artist întreaga sa viaţă) sau „zborul magic”, ele simbolizând, ca

şi Coloana, ascensiunea, transcenderea, depăşirea condiţiei

umane şi, evident, fericirea (Eliade, p.22).

Se pare că Brâncuşi a fost influenţat de ideile

platoniciene din Banchetul, privind mitul androgi-

nului (un „arhetip” universal). Chiar Sărutul din

1907, ce reprezintă debutul sculpturii moderne,

poate fi o expresie plastică a androginiei: cele două

corpuri îmbrăţişate par să se contopească într-o sin-

gură fiinţă, cu mâinile strânse pe lângă corp, cu

gură şi cu un singur ochi (format din unirea ochilor

celor două personaje), cu părul separat printr-o

cărare pe mijloc, de-o parte şi de cealaltă a capului. 

Acelaşi lucru se poate spune şi despre Sărutul
din 1910, aflat în Cimitirul Montparnasse, remar-

cându-se suplimentar faptul că şi poziţia picioarelor

personajelor dă impresia că acestea aparţin unei

singure persoane, strânse însă, întocmai ca şi mâinile, lângă corp,

amintind flagrant şi de poziţia Cuminţeniei pământului (este

interesant că Brâncuşi însuşi se fotografia stând pe masa rotundă

din atelierul său, cu braţele strânse şi picior peste picior, cu una

din Coloanele sale pe fundal, ce pare să-i ţâşnească din creştet, şi

cu Peştele aşezat pe o masă din spatele lui, aranjamentul fiind

realizat pentru a transmite, fără îndoială, un mesaj). Acest cuplu

androgin va fi simplificat progresiv, până când va ajunge motivul

rotund (secţionat) de pe Poarta Sărutului din Târgu-Jiu, care

reprezintă, de fapt, aşa cum însuşi artistul mărturisea, imaginea

Sorin Lory BULIGA
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mărită a ochiului unificat al fiecărui cuplu de personaje, din cele

40 aflate pe arhitrava lucrării. 

După M. Eliade, „Dacă s-a putut vedea, în opera lui Brâncuşi,

o solidaritate structurală şi morfologică cu arta populară româ-

nescă, dar şi analogii cu arta neagră sau cu statuara preistoriei

mediteraneene şi balcanice, aceasta s-a datorat faptului că aceste

universuri plastice sunt cultural omologabile: «sursele» lor se

găsesc în paleoliticul inferior şi în neolitic” (Ibidem, p.16). 

Dar „analogiile” şi „omologările” culturale pot fi extinse pe

spaţii mult mai ample, aşa cum savantul constata în perioada sa

indiană (1928-1931): „Acolo, cred, în Bengal, am văzut cât de

bine se înţelege folclorul românesc sau sud-est european, când se

înţeleg izvoarele acestor civilizaţii asiatice. De acolo am reluat

firul cu istoria, mai precis cu protoistoria neamului românesc”

(interviu  cu A. Păunescu). 

Este foarte interesant că şi Brâncuşi regăsea în India (unde

ajunge în ianuarie 1938, iar M. Eliade cu un an înainte; nici aici

şi nici mai târziu, la Paris, cei doi titani nu s-au întâlnit) tocmai

acea „filosofie a naturalităţii eterne” moştenită de la Hobiţa, după

care se ghida mereu în viaţă şi în arta sa: „Ah India! Mă simt în

India ca la mine acasă [...] În India am găsit înţelepciunea mea

păstrată sub ploile Occidentului şi stupidităţilor Parisului: la paix
et la joie!” (apud Georgescu-Gorjan, p.153). Ceea ce găsea

Brâncuşi în India era o formă de Philosophia Perennis, adică o

înţelepciune primordială, mereu şi pretutindeni consecventă cu

sine însuşi, foarte asemănătoare însă cu credinţa animist-panteistă

precreştină, a unei naturi însufleţite, a ţăranilor români. De altfel,

acest lucru reiese din chiar spusele sale, ce relevă concepţia unui

cosmos magic: „orice lucru, fiinţă sau nefiinţă, are un suflet”

(apud Russu-Şirianu, p.63) şi „Dumnezeu e peste tot, de multe ori

o simt în inimă” (apud Antonovici, p.100).

S. Al-George crede că Brâncuşi: „Menţionând « ploile

Occidentului » şi « stupidităţile », se referea la un proces care, pe

de o parte a efectuat o coroziune ducând la fragmentarea şi anihi-

larea unor părţi din ansamblul moştenirii noastre spirituale, iar pe

de altă parte – ca o consecinţă directă – a aruncat asupra-i un văl

de neînţelegere şi discreditare” (Al-George, p.23). În India însă

putem afla de ce pe Brâncuşi l-au obsedat imagini pe care le-a

transformat în opere ca Oul, Pasărea, Cuplul, Stâlpul: „În textele

cele mai vechi ale culturii indiene, cele vedice, unde respectivele

teme le găsim în aceeaşi solidaritate ca în repertoriul lui Brâncuşi,

ne vom putea da seama totodată că această solidaritate se explică

prin participarea lor la câmpul simbolic al reprezentărilor cos-

mogonice” (Ibidem, p.25). 

Dacă până acum ne-am situat în domeniul omologărilor şi

confluenţelor culturale, există însă unele lucrări care denotă în

mod cert cunoaşterea de către Brâncuşi a filosofiilor şi religiilor

indiene. De exemplu, prin lucrarea Spiritul lui Buddha (Regele
regilor) Brâncuşi a dorit să pună în evidenţă microcosmosul uman

subtil, aşa cum este descris în tratatele mistice indiene, a cărui

structură este o reflectare în mic a structurii macrocosmosului

(ambele având în centru „Arborele Vieţii” sau Axis Mundi). Se

sugerează chiar posibilitatea depăşirii întregului Cosmos pentru a

se ajunge la Spiritul Universal, aflat dincolo de spaţiu şi timp

(vezi detalii în Buliga 2).

Templul ovoidal pe care Brâncuşi plănuia să-l ridice la Indore

trebuia să fie o reprezentare plastică a miticului Ou al Lumii.

Dacă tunelul şi labirintul subteran au însemnat în general o pregă-

tire a iniţierii, spaţiul interior al ovoidului constituie în mod logic

locul unde se înfăptuieşte iniţierea propriu-zisă. Aceasta are loc în

chiar Centrul Lumii, adică locul unde se efectuează comunicarea

atât cu Infernul (labirintul subjacent din templu), cât şi cu Cerul

(bolta ovoidului). Actul final al transcendenţei este sugerat prin

raza soarelui la zenit (simbolul divinităţii) care luminează brusc

Pasărea de aur. Acest moment de frumuseţe sublimă trebuia să

constituie revelaţia faptului că sufletul omenesc este consubsta-

nţiabil cu cel divin şi să sugereze cu putere ascensionalitatea

sufletului care transcende Cosmosul (ieşind prin deschiderea din

bolta templului ce întruchipează Cerul, dar care este echivalentă

în om cu brahmarandhra din creştetul capului) şi care apoteotic

se uneşte cu Dumnezeu (vezi Buliga 2).

Cuminţenia  pământului este o lucrare enigmatică, dar poziţia

ei (cu mâinile şi picioarele strânse, ce trimite la lucrarea Sărutul),
ochiul frontal (între sprâncene) şi şanţul cvasiliniar de pe spatele

lucrării sunt elemente care pot fi citite de asemenea prin grila

filosofiilor indiene. 

În concluzie, există numeroase teme mitice comune lui M.

Eliade şi C. Brâncuşi: Coloana Cerului (Axis Mundi), Androginul

(ce exprimă conceptul de coincidentia oppositorum), Labirintul,

Oul Lumii, Drumul spre Centru, Marea Trecere (transcendenţa)

etc. Acestea apar în numeroase lucrări brâncuşiene: Sărutul,
Coloana fără Sfârşit, ciclul Păsărilor, ciclul Ovoidelor,
Cuminţenia Pământului, Spiritul lui Buddha (Regele regilor) sau

în Templul de la Indore (opera nerealizată în plan fizic). Brâncuşi

a încifrat în lucrările sale unele idei, credinţe şi mituri esenţiale

(multe subsumate mitului eternei reîntoarceri), care au fost cer-

cetate mai târziu şi independent, din prisma istoriei religiilor, de

către M. Eliade. 

Este interesant faptul că în lucrarea Spiritul lui Buddha şi în

planul Templului de la Indore, Brâncuşi s-a folosit de simboluri

arhaice din arta populară românescă, în ciuda faptului că operele

exprimă (prin chiar onomastica lor) preceptele filosofiilor şi

religiilor indiene. Artistul a creat în acest fel posibilitatea decrip-

tării simbolurilor folclorice româneşti respective în cheia filosofi-

ilor indiene, tocmai cu scopul de a arunca o nouă lumină asupra

înţelegerii lor, deoarece semnificaţia reală a acestora s-a pierdut,

atât datorită trecerii timpului, cât şi intransigenţei culturii occi-

dentale, în special de la Renaştere până în prezent, care a aruncat

în derizoriu elementele sacre arhaice ale vechilor civilizaţii

europene. 

Simbolurile plastice folosite de Brâncuşi au, de asemenea, un

caracter universal, regăsindu-se şi în India, ceea ce demonstrează

atât confluenţa celor două civilizaţii, indiană şi românească

(deoarece ambele au ataşe puternice în lumea arhaică), cât şi poz-

iţia de punte culturală şi spirituală a României între Orient şi

Occident.
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VIII

ÎNCERCĂRI DE IDENTIFICARE 
A TIPOGRAFULUI MACARIE

IEROMONAHUL

Petre CICHIRDAN:  - Prima tipografie trebuie să fie legată de
un prim tipograf. Ştim că între 1508 şi 1512 ieromonahul Macarie
tipăreşte trei cărţi. Dumneavoastră aţi stabilit că prima tipografie
din Ţara Românească a funcţionat la Bistriţa olteană. Deci ne
aşteptăm la o legătură firească...

Arhim. Veniamin MICLE:  - Da, categoric! Tipograful care a
înfiinţat prima tipografie în Ţara Românească este cunoscut sub
numele de ieromonahul Macarie. Biografia sa prezintă însă mari
lacune; singurele mărturii documentare sunt cele trei cărţi:
Liturghierul, Octoihul şi Tetraevanghelul apărute între anii 1508–
1512, motiv pentru care cercetătorii istoriei tiparului românesc au
emis numeroase opinii contradictorii privind această mare per-
sonalitate de la începutul secolului al XVI-lea. Majoritatea dintre
ei au încercat să-l identifice cu omonimii săi contemporani. 

Petre CICHIRDAN:  - Sunt mulţi Macarie în acea perioadă...

Arhim. Veniamin MICLE:  - Acest nume este foarte răspân-
dit printre monahi. Tipograful Macarie ieromonahul din Ţara
Românească a fost identificat în primul rând cu Macarie tipogra-
ful din Muntenegru, despre care există însă date biografice
extrem de sărace. Majoritatea biografilor săi, precum I. Karataev,
L. Tomić, L. Stoianović, V. Jagič, sunt de comun acord  că el a
învăţat arta şi tehnologia imprimării cărţilor la Veneţia, în oficina
ilustrului tipograf Aldo Manuzio cel Bătrân. Cert este că, înainte
de 1492, ieromonahul Macarie se afla la Veneţia, unde învaţă
meşteşugul tiparului. Devenind mare şi recunoscut „meşter al
tiparelor”, Macarie revine în patria sa şi se stabileşte în
Mănăstirea Obod, la vreo 20 kilometri de Cetinje, o fortăreaţă a
Cernoievičilor şi capitala Muntenegrului. Aici, la doi ani, după ce
autorităţile catolice bisericeşti din Cracovia închiseseră tipografia
lui Schweipoldt Fiol, voievodul George Cernoievič înfiinţează o
tipografie cu caractere slavone, unde între anii 1493–1496,
ieromonahul Macarie tipăreşte, cu ajutorul ucenicilor săi, o serie
de cărţi bisericeşti. Potrivit celor mai recente cercetări, efectuate
de istoricul sârb George Radojičić şi publicate în 1952, Macarie a
tipărit şase cărţi, dintre care se cunosc: Octoih I, Octoih II (1493–
1494), Psaltirea (1495), Molitvelnicul (1496) şi Evangheliarul. 

Octoihul şi Psaltirea ieromonahului Macarie sunt prevăzute cu
câte un colofon, care indică numele tipografului, originea, locul
de activitate şi sponsorul lucrării. Astfel, în  Octoih citim: „S-a
trudit şi a făcut cu mâinile sale, smeritul preot monah Macarie din
Cernagora”, iar în Psaltire: „Preotul monah Macarie din
Muntenegru. A scris aceste cărţi”. Unii cercetători consideră

activitatea tipografică a lui Macarie din Muntenegru o improviza-
ţie; în acest sens aduc ca dovadă grafia şi decoraţia cărţii. Virgil
Molin observă că, litera de la Cetinje este „inexpresivă, de tip
comun, fără căutare spre decorativ”, iar uncialele, grafemele
latine corespunzătoare literele „H”, „X”, „C”, „P” etc. au valoarea
fonetică transferată conform alfabetului slavon. De asemenea,
ornamentele sunt în stil veneţian, reprezentând mascaroni,
amoraşi, cornul abundenţei, ghirlande şi păsărele, deci material
luat din grafica tipic catolică, fiind străine de arta bisericească
bizantină.

Pe baza unor studii complexe, savantul profesor croat dr.
Vatroslav Jagič, un corespondent al Academiei Române, a
demonstrat că tipografii Macarie din Muntenegru şi Macarie din
Ţara Românească nu sunt identici, iar în anul 1894 ajunge la con-
cluzia că ieromonahul Macarie tipograful din Muntenegru nu ar fi
părăsit Zetta, când a fost cotropită de turci, ci a murit în
Mănăstirea Obod de lângă Cetinje; tipografia s-a risipit, din cauza
năvălitorilor,  însă resturile ei s-au păstrat până în preajma celui
de al Doilea Război Mondial. Deşi s-a demonstrat încă la sfârşitul
secolului al XIX-lea că ieromonahul Macarie tipograful din
Muntenegru s-a stins din viaţă în Mănăstirea Obod, unde activase
ca tipograf, totuşi istoriografia tiparului românesc susţine că el ar
fi venit în Ţara Românească, unde şi-a continuat activitatea. 

Petre CICHIRDAN:  - Pe stareţul Mănăstirii Bistriţa îl chema
tot Macarie, prin 1500... ar fi al II-lea Macarie după numele
tipografului din Muntenegru, Cetinje... „Macarie Bistriţeanul”.
Cred că istoricii i-au zis aşa, tocmai ca să facă diferenţă între
Macarie tipograful şi Macarie stareţul... Quod erat demonstran-
dum! cel puţin în aceste două cazuri.

CARTEA SCRISĂ LA ZIAR

Arhim. Veniamin MICLE
Petre CICHIRDAN

ISTORIA TIPARULUI
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Arhim. Veniamin MICLE:  - Într-o însemnare publicată în
anul 1967, istoricul Petre Ş. Năsturel emitea ipoteza că ieromo-
nahul Macarie tipograful ar fi fost egumen al Mănăstirii Bistriţa,
idee reluată şi de profesorul Costea Marinoiu care scria: „Ceea ce
rămâne pentru noi o enigmă este însă stabilirea identităţii între
Macarie tipograful şi primul egumen al Bistriţei, care purta ace-
laşi nume – Macarie”. Într-adevăr, documentele de arhivă
menţionează că, la 16 martie 1494, stareţul mănăstirii era
ieromonahul Macarie. Acesta este unicul document care vorbeşte
despre egumenul respectiv. Cert este că în timpul egumeniei sale,
Mănăstirea Bistriţa era un renumit centru de cultură slavonă şi
spiritualitate ortodoxă, după cum am văzut, că aici funcţiona o
Şcoală mănăstirească. 

În perioada când ieromonahul Macarie era egumenul
Mănăstirii Bistriţa, Biserica Ungrovlahiei cunoaşte o reorganizare
administrativă, înfiinţându-se două eparhii noi: una la Râmnicu
Vâlcea, iar alta la Buzău. Se ştie că, Episcopia Râmnicului îşi are
originea în fosta Mitropolie a Severinului, prima eparhie înfi-
inţată pe teritoriul Olteniei. Însă în anul 1419, după moartea lui
Mircea cel Bătrân (1386–1418), Ţara Românească pierde cetatea
Severinului, fiind ocupată de Regatul maghiar, iar Mitropolia este
obligată să-şi părăsească reşedinţa, stabilindu-se în locuri mai si-
gure; ultimul dintre ele, menţionat documentar, a fost Mănăstirea
Strehaia din judeţul Mehedinţi. Documentul emis la 17 mai 1589
arată că Strehaia era proprietatea lui  Neagoe; boier de frunte şi
mare latifundiar oltean, afirmându-se prin „credincioasă slujbă”
faţă de domnitorul Vladislav al II-lea (1447–1456), care l-a răs-
plătit cu noi sate şi moşii, între care se afla şi Craiova, promovân-
du-l în rândul vlastelinilor. Cunoscut şi sub numele de „Neagoe
de la Craiova”, a avut patru fii, pe renumiţii fraţi Craioveşti:
Barbu banul, Pârvu vornicul, Danciu comisul şi Radu postelnicul. 

Ulterior, Neagoe de la Craiova este avansat în rândul boierilor
cu dregătorii, foarte probabil în timpul domnitorului Basarab
Ţepeluş (1477–1482), când ajunge ban, încredinţându-i-se bănia
de la Strehaia. Se ştie că în intervalul dintre desfiinţarea
Mitropoliei de Severin şi data înfiinţării Episcopiei de Râmnic, a
existat o reşedinţă episcopală la Strehaia, şi că tot în această
vreme a existat acolo  şi o reşedinţă politică, un scaun bănesc, aşa
cum adevereşte  documentul din 1589, având în frunte pe Neagoe
de la Craiova. Deci,  Episcopia de Strehaia îşi avea sediul pe una
dintre marile proprietăţi ale boierilor Craioveşti care, în calitate
de buni creştini au ocrotit-o, manifestând interes pentru instituţia
bisericească şi conducătorul ei spiritual.    

Istoria  Episcopiei de Strehaia, cât şi a băniei din această
localitate, unde rolul principal revenea Craioveştilor, ne ajută să
înţelegem mai bine unele aspecte privitoare la începuturile
Episcopiei de Râmnic. Şi aici, boierii Craioveşti îşi vor fi mani-
festat interesul, la fel ca la Strehaia, faţă de prosperitatea Bisericii
sub noua formă de organizare, precum şi de numirea episcopului,
ceea ce ne determină să credem că au mijlocit să fie numită la
conducea Eparhiei o personalitate aflată în preajma şi sub pro-
tecţia lor. Organizarea administrativă a ţării, prin înfiinţarea de
către domnitorul Radu cel Mare a dregătoriei de mare ban şi
încredinţarea ei puternicei familii a boierilor Craioveşti, precum
şi reorganizarea Bisericii, prin alegerea celor doi episcopi, era
firesc ca marele ban, pe a cărui moşie de la Strehaia funcţionase
vechea Episcopie, iar episcopul depindea în mare măsură de el,
să-şi impună un om al său în fruntea noii Episcopii. Trebuie
remarcat faptul că, şi interesul boierilor Craioveşti era puternic în
această zonă. Sediul episcopal se afla în apropierea ctitoriei de la
Bistriţa, unde îşi aveau locuinţele lor fortificate, amplasate în
locuri  strategice, folosite mai ales în timpul verii. 

Pe lângă vasta sa cultură, manifestată în calitate de conducător
al Şcolii şi de organizator al Bibliotecii mănăstireşti, egumenul
Macarie ieromonahul era înzestrat şi cu mari calităţi gospodăreşti
şi administrative. Dintre realizările sale, se păstrează până astăzi
bisericuţa Ovidenia din Peştera Sfântului Grigorie Decapolitul; în
ea, se vede şi chipul său pictat la locul rezervat ctitorilor. Zidită
în jurul anului 1500, ea îndeplinea rolul de „tainiţă” a Mănăstirii,
pentru adăpostirea tezaurului şi a Sfintelor Moaşte în vremuri de
primejdie. Ca urmare,  se poate accepta ca posibilă ipoteza emisă
de istoriograful Petre Năsturel, cu privire la ridicarea lui la treapta
de episcop al nou înfiinţatei Episcopii a Râmnicului; pentru acest
scaun, era persoana cea mai îndreptăţită, având totodată întreg
sprijinul boierilor Craioveşti care stăpâneau Oltenia.       

În epoca înfiinţării Episcopiei de Râmnic, în fruntea  băniei se
afla Barbu Craiovescu, fiul cel mare al lui Neagoe, crescut la
Strehaia, în preajma fostului episcop care păstorise Eparhia ce îşi
avea sediul pe proprietatea părintească. Între timp, el ctitorise
Mănăstirea Bistriţa, ajunsă acum la apogeul prosperităţii sale eco-
nomice, culturale şi duhovniceşti, sub îndrumarea înţeleaptă a
egumenului Macarie ieromonahul. Având în vedere aceste împre-

jurări, era firesc ca, marele ban Barbu să propună, sau chiar să-şi
impună în fruntea noii Episcopii de Râmnic pe un om al său, mai
ales că şi corespundea pentru asemenea demnitate. Dacă nu se
admite ipoteza că ieromonahul Macarie Bistriţeanul a fost ales ca
prim episcop al Râmnicului, se naşte întrebarea: unde a fost el în
perioada 1506–1512, când în fruntea Mănăstirii Bistriţa s-a aflat
ieromonahul Moise (15 august 1506 – 10 septembrie 1508) şi
ieromonahul Vavila (30 iulie 1512). 

Deci, văzând legăturile strânse dintre boierii Craioveşti şi
instituţiile bisericeşti – Episcopia de Strehaia şi Mănăstirea
Bistriţa – precum şi puterea de care dispuneau în zona Olteniei,
deţinând bănia şi alte funcţii administrative şi politice, se poate
conchide că, primul episcop al Râmnicului a fost ieromonahul
Macarie, egumenul Mănăstirii Bistriţa. Având în vedere realitatea
istorică, oglindită în documente, se ajunge la concluzia că
ieromonahul Macarie Bistriţeanul nu poate fi identificat cu
Macarie tipograful care apare în anul 1508.  

Petre CICHIRDAN:  - Mai există ieromonahul Macarie de la
Govora. Poate fi el acelaşi cu Macarie tipograful, din
Muntenegru?  

Arhim. Veniamin MICLE: - Într-adevăr, la Mănăstirea Govora
întâlnim la 8 septembrie 1492 pe egumenul Macarie, care primea
o parte din moşia Hinţa de la Radu cel Mare, asociat la domnie cu
tatăl său, Vlad Călugărul. Alexandru Odobescu a încercat să-l
identifice cu ieromonahul Macarie tipograful.  

Ulterior, un zapis emis la 24 martie 1495 precizează că
ieromonahul Macarie de la Mănăstirea Govora a lăsat ca, după
moartea sa, a părinţilor şi a fraţilor săi, să-i facă pomenire în tot
anul o zi, şi dăruieşte în acest scop mănăstirii o vie ce o
cumpărase de la Radu şi Paraschiva. Statorniceşte apoi ca nimeni
din neamul său să nu aibă voie a se amesteca la această vie.
Alexandru Odobescu a emis opinia, potrivit căreia, donatorul
acestei vii este ieromonahul Macarie tipograful din Muntenegru,
care venind în Ţara Românească s-a stabilit la Mănăstirea
Govora. Citirea atentă a hrisovului infirmă însă această părere. În
primul rând, Macarie tipograful muntenegrean activează la
Cetinje până în anul 1496, iar documentul este emis la 24 martie
1495; o clauză a donatorului prevedea ca, „nimenea din neamul
meu să nu aibă voie a se amesteca la această vie”, de unde rezultă
că Macarie era pământean, având rude care ar fi putut ridica pre-
tenţii de moştenire asupra viei. Probabil, donatorul viei este un
monah din Govora, care face o donaţie mănăstirii, tocmindu-se cu
„fraţii” să-i facă „pomenire în tot anul, o zi”; de asemenea, fiind
iubitor de sihăstrie, voia ca după moartea lui Ieremia de la Schitul
Iezerul, „să am a petrece acolo”. De fapt, aici găsim prin anii
1512–1513 pe „nastavnicul” Macarie, care „a adus el însuşi
cărţi…”.         

Donaţia a avut loc, aşa cum adevereşte hrisovul din 1 august
1496 emis de voievodul Radu cel Mare, prin care întărea, printre
proprietăţile Mănăstirii Govora, şi „o vie de la Ocne, pe care le-a
dat-o popa Macarie, ca să-i fie pomană”, dar el nu poate fi iden-
tificat cu ieromonahul Macarie tipograful care se găsea, la data
respectivă, în Muntenegru.

Petre CICHIRDAN:  - Alt nume des vehiculat este al lui
Macarie Mitropolitul Ţării Româneşti, numit de Neagoe Basarab,
şi care a fost episcop de Râmnic-Noul Severin; şi, că ar fi tot una
cu Macarie tipograful din Muntenegru...După căderea
Severinului, şi trecerea acestei aşezări (punct nodal în lumea
antică între Roma şi Sarmisegetuza, iată, acum, în secolul XV,
între Ţara Românească şi Ungaria), la Regatul Ungariei, după
înfiinţarea episcopiilor Buzăului şi Râmnicului, să pună, oare,
domnitorul Neagoe Basarab, mitropolit străin? mai ales când el a
învăţat carte cu Macarie Episcopul de Râmnic, atunci când acesta
a fost învăţatul-învăţătorul- Mănăstirii Bistriţa? Dacă ne gândim
mai profund, aşa ca să divagăm puţin şi să subliniem la ce vre-
muri importante ne referim, privind civilizaţia din dreapta
Oltului, zonă-ţară, care până în secolul XX, cel puţin în docu-
mentele bisericeşti, s-a mai numit Ungrovlahia, trebuie să
menţionăm că cel puţin Oltenia are o tradiţie de regat, iată, încă
din secolul XIV!...şi nu din secolul XIX, când Ţara Românească
devine...regat. De aceea, datorită Ungariei, care, am văzut, a do-
minat, atunci, o jumătate din Europa, sub Regele Sigismund de
Luxemburg, cel care a înfiinţat Ordinul Dragonului şi care l-a
avut ca membru pe Vlad Ţepeş; Ungrovlahia, observăm, cu
graniţele, se află în centrul Europei încă de atunci! ...administra-
tiv! deci şi Ţara Românească, avându-l ca mare principe pe
Mircea cel Bătrân. Basarabii, toţi, sunt mari principi europeni. Eu
nu-i înţeleg pe aceşti istorici, care, nu bat monedă mai mult pe
originea noastră central europeană, şi, faţă de Principatul
Transilvaniei, şi cu ieşire (milenară), la mare (să nu uităm că

Regele Carol a dat Rusiei înapoi Basarabia istorică, în 1878, în
locul Dobrogei)...Eu sunt extrem de mândru că aparţin acestei
zone din dreapta Oltului, aici lângă Cozia, iar tatăl meu, la fel,
aparţinând nordului Basarabiei, în dreapta Nistrului...Încă din
secolul al XIV-lea, şi Vâlcea, şi Hotinul, fiind ţintele aceluiaşi
imperator!...al Ungariei. De aici şi ideea acestei „potcoave” vest
- est, în oglindă cu arcul Carpaţilor. În interiorul acestui cerc, dez-
voltându-se bogata Dacie, şi, mai apoi, la fel de bogata ţară a
făgăduinţei care a fost Transilvania! Dar, să nu uităm niciodată,
că şi din Transilvania, românii au trebuit să fugă, mai ales în se-
colul XIX, în celelalte ţări ale făgăduinţei, care au fost Ţara
Românească - recte Ungrovlahia - şi Basarabia (nu dezvoltăm)!
Revenim, deci, Macarie Mitropolitul Ţării Româneşti?

Arhim. Veniamin MICLE:  - Este adevărat, unii istorici au
încercat să identifice pe ieromonahul Macarie tipograful cu mi-
tropolitul Macarie din timpul domnitorului Neagoe Basarab.
Această ipoteză a fost lansată tot de Alexandru Odobescu care,
orientându-se după Cronica anonimă, scria: „Şi cum ridică David
chivotul Legei Domnului, aşa şi Neagoe Vodă ridică Biserica cea
căzută şi puse pe Macarie mitropolit a toată Ţara Ungrovlahiei,
Plaiului şi Severinului, cu blagoslovenia lui Pahomie patriarhul
Ţarigradului”. Argumentul principal, adus de Alexandru
Odobescu, pentru susţinerea ipotezei sale, constă în identitatea de
nume a celor doi prelaţi. Teza a fost susţinută, dar şi abandonată,
de numeroşi istorici şi cercetători ai istoriei tiparului românesc.     

Primul care îşi însuşeşte opinia lui Alexandru Odobescu este
istoricul francez Émile Picot, fiind urmat de unii cercetători şi
istorici români. Astfel, profesorul Euseviu Popovici de la
Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi afirma în cur-
sul său de istorie, susţinut în anul 1909, că mitropolitul Macarie,
ales sub Neagoe Basarab, „a fost mai înainte monah muntenegre-
an şi, de la 1494, a efectuat primele tipărituri de cărţi bisericeşti
slavone, mai întâi în Muntenegru, apoi în Muntenia”; la fel credea
şi Nicolae Dobrescu, iar C. D. Fortunescu, în 1924, considera pe
„refugiatul de la Cetinje, viitorul mitropolit al Munteniei”;
Nicolae Iorga admite că, pentru meritele sale tipografice,
ieromonahul Macarie a fost ridicat la rangul de mitropolit al
Ungrovlahiei, pentru meritele sale. În acest sens, P. P. Panaitescu
scria: „Dacă admitem că Macarie a fost ales mitropolit pentru
meritele sale, înseamnă că meşteşugul cărţii era aşa de nobil şi de
preţios, încât cei ce i se dedică merită să fie ridicaţi la cele mai
înalte trepte. În anul 1947, Ştefan Ciobanu tratând despre istoria
literaturii române vechi, susţinea că Macarie tipograful a fost ales
mitropolit, idee reluată peste un deceniu de istoricul sârb Djurdje
Radojčić.

Tratând despre mitropoliţii Ungrovlahiei, preotul profesor
Niculae Şerbănescu scria în 1959, că ieromonahul  Macarie
tipograful a fost ales mitropolit în anul 1512 sau 1513, şi că ar fi
păstorit „până prin 1521”, trupul fiindu-i îngropat „undeva în
jurul bisericii Mitropoliei din Târgovişte”. Pentru a preîntâmpina
unele observaţii critice sau a combate pe cele existente împotriva
tezei sale, autorul aduce o serie de argumente, dintre care
menţionăm: noul mitropolit nu trebuia să fie episcop sau stareţ; n-
a mai tipărit din lipsă de fonduri; frecvenţa numelui Macarie
printre călugări nu poate fi un argument împotriva identificării
acestor două persoane; la noi, în general, monahii cu alese merite
în arta tipografică, au fost promovaţi, în posturi de conducere din
Biserică (Antim Ivireanul, Mitrofan la Buzău, Damaschin la
Râmnic); deşi alţi ierarhi, ieşiţi dintre tipografi, au continuat
tipărirea de cărţi şi după ce au fost aleşi episcopi sau mitropoliţi,
în timp ce Macarie îşi încetează activitatea, totuşi, probabil să fi
mai tipărit vreo carte din care nu s-a păstrat nici un exemplar. 

Înscriindu-se pe linia majorităţii cercetătorilor, preotul profe-
sor Mircea Păcurariu scria în 1980, că mitropolitul Macarie „este
una şi aceeaşi persoană cu ieromonahul Macarie tipograful, care
a tipărit primele cărţi slavone pe pământul românesc”. De aseme-
nea, şi cei mai recenţi au mers pe linia  înaintaşilor. În 2004, pro-
fesorul Costea Marinoiu scria: „Ieromonahul Macarie devine o
personalitate cunoscută în viaţa culturală şi bisericească
românească. Este unul dintre oamenii apropiaţi ai domnitorului
Neagoe Basarab… Prezenţa lui în scaunul mitropolitan al Ţării
Româneşti este consemnată de Gavriil Protul, participant la
Curtea voievodului Neagoe Basarab, cu prilejul târnosirii
Mănăstirii Curtea de Argeş (15 august 1517)”.           

Identitatea dintre ieromonahul Macarie tipograful şi mitropo-
litul Macarie al II-lea a fost negată prima dată, în anul 1939, de
istoricul P. P. Panaitescu; el se întreba atunci: „Dar este oare sigur
că mitropolitul Macarie, din vremea lui Neagoe Basarab, este tot
ieromonahul tipograf? Ca dovadă avem numai numele şi contem-
poraneitatea, ceea ce este cam puţin când este vorba de un nume
aşa de răspândit în lumea monahilor creştini ortodocşi”. În 1955,
Teodor N. Manolache, adept al identităţii  „celor doi ieromonahi
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tipografi Macarie în una şi aceeaşi persoană”, scria că „nu acelaşi
lucru se poate spune despre identificarea lui cu mitropolitul
Macarie din vremea lui Neagoe Basarab”. Tot în acelaşi an, P. P.
Panaitescu reluând problema, se pronunţă mai deschis împotriva
acestei identităţi, sprijinindu-şi afirmaţia pe faptul că „un simplu
ieromonah  nu putea ajunge direct mitropolit, trecând peste epis-
copii şi stareţii mănăstirilor”.

Având în vedre realitatea istorică, suntem de acord cu opinia
lansată de Petre Ş. Năsturel, potrivit căreia, în persoana mitropo-
litului, din vremea lui Neagoe Basarab, trebuie văzut pe fostul
egumen Macarie al Mănăstirii Bistriţa, care păstorea Eparhia
Râmnicului de aproape un deceniu. Deci, „Neagoe, ruda
Craioveştilor, a găsit normal să aşeze în fruntea Bisericii pe unul
dintre episcopi, având de ales între cel de Râmnic şi Buzău. Şi s-
a oprit asupra episcopului Olteniei, omul Craioveştilor şi mai
mare în cinste decât al Buzăului, căci i se şi spunea episcop de
Râmnic-Noul Severin, în amintirea mitropoliei de Severin de la
sfârşitul  veacului al XIV-lea şi începutul celui de al XV-lea.
Motiv pentru care, într-o cuvântare adresată „către chir vlădica
Macarie şi  către alţi egumeni şi  ieromonahi şi preoţi şi către tot
clirosul”, rostită la Mănăstirea Curtea de Argeş, cu ocazia re-
înhumării osemintelor mamei sale şi ale unor fii ai săi, Neagoe
Basarab adresează mitropolitului o serie de apelative re-
verenţioase, pline de condescendenţă şi respect, ca: „O, bunul
meu părinte”, „învăţătorul şi îndrumătorul meu”,  „cinstite
părinte, chir Macarie”; „cela ce eşti cu mila şi cu darul lui
Dumnezeu ales şi pus înaintea noastră, de ne luminezi şi ne
străluceşti ca razele soarelui, ca să ne arăţi şi să ne înveţi calea lui
Dumnezeu, preaiubite părinte, chir vlădico Macarie”. Aceste
expresii voievodale ar constitui argumente suficient de grăitoare,
pentru a demonstra că, mitropolitul Macarie al II-lea a fost
dascălul şi părintele duhovnicesc al tânărului Neagoe, când
ucenicea în Şcoala slavonă din Mănăstirea Bistriţa. 

Credem că era firesc, ca domnul învăţat şi iubitor de cultură,
cum era Neagoe Basarab, să dorească pe scaunul mitropolitan un
ierarh cu aceleaşi preocupări. În perioada respectivă, cel mai cult
prelat al Bisericii Ungrovlahiei era episcopul de Râmnic, cunos-
cut de voievod din perioada când ocupa funcţiile de egumen al
Mănăstirii Bistriţa şi „năstavnic” al Şcolii mănăstireşti, unde el
însuşi dobândise formaţia intelectuală şi educaţia morală. Deci,
era firesc să ridice la cel mai înalt rang ierarhic pe fostul său

duhovnic şi învăţător. Mai mult, acum, când s-au descoperit do-
cumente noi şi s-au efectuat cercetări aprofundate asupra unor
realităţi contemporane evenimentelor, problema se vede altfel.
Argumentul că Neagoe a ales mitropolit pe Macarie tipograful din
Muntenegru, la insistenţa unor străini, conaţionali de ai lui, este
modest. Cred că Divanul avea de spus un cuvânt hotărâtor în
această privinţă, mai ales după experienţele destul de neplăcute pe
care le avuse cu mitropoliţii anteriori, de origine străină: Nifon şi
Maxim.

Petre CICHIRDAN:  - Mai există Macarie de la Mănăstirea
Hilandar din Athos. Este posibil ca el să fie tipograful de la
Bistriţa, autorul celor trei cărţi? Hilandarul, mănăstire ctitorită de
Sfântul Sava, despre care a scris şi vorbit uluitor de frumos, şi
sănătos, Sfântul Nicolae Velimirovici (Sfânt al secolului XX).

Arhim. Veniamin MICLE:  - Discuţiile privind pe ieromon-
ahul Macarie tipograful din Ţara Românească s-au extins şi la
soarta sa după 1512, anul ultimei sale tipărituri. La un moment
dat, s-a emis ipoteza că ar fi vorba de un călugăr Macarie
ieromonahul din Muntele Athos, pe care l-ar fi adus domnitorul
Radu cel Mare, cu scopul de a înfiinţa o tipografie; argumentele
acestor cercetători se bazează pe deosebirea de literă, de text şi de
ornamente dintre tipăriturile muntenegrene şi cele româneşti. În
acest sens, pe la mijlocul secolului al XX-lea, istoricul George
Radojicič, tratând despre relaţiile sârbo-române din secolele
XIV–XVII, identifică pe Macarie tipograful cu un contemporan al
său, tot Macarie, atestat documentar între anii 1525–1533 ca egu-
men la Mănăstirea sârbească Hilandar din Muntele Athos. În spri-
jinul  tezei  sale, istoricul sârb  aduce  două  argumente; primul se
referă la ajutoarele româneşti acordate în anii 1525 şi 1533, atât
Mănăstirii Hilandar, cât şi metocului ei, Turnul lui Arbănaş, pre-
cum şi egumenului personal; al doilea, priveşte scrierea unei
scurte Cosmografii despre „ţările dacice” (Moldova, Ţara
Românească şi Transilvania) de către ieromonahul Macarie.
George Radojicič a descoperit aceste informaţii istorice în cinci
documente româneşti inedite, provenind din arhiva Hilandarului,
iar unul din surse interne. Documentul cel mai vechi, privind
daniile către Mănăstirea Hilandar, datează din anul 1492, prin
care domnitorul Vlad Călugărul a luat-o sub oblăduirea, fiind în
mari lipsuri; al doilea, emis la 15 mai 1510 de Vlăduţ Voievod, are

un conţinut asemănător primului. Celelalte trei documente au fost
emise de voievodul Radu de la Afumaţi, între 30 aprilie şi 15 mai
1525. În perioada egumeniei sale (1525–1533), Macarie ieromo-
nahul vine în ţările române şi obţine însemnate daruri băneşti de
la vechi cunoscuţi, precum şi de la domnii Ţării Româneşti şi ai
Moldovei. Al doilea argument al istoricului sârb George
Radojicič este Scurta cosmografie despre ţările dacice, scrisă de
ieromonahul Macarie, în deceniul al treilea din secolul al XVI-
lea. În fond, cosmografia este o traducere din greceşte în sârba
medievală a capitolului destinat Daciei din Geografia lui
Ptolemeu Claudiu (90–168), în care se vorbeşte despre Dacia şi
hotarele ei, arătând că se află  între Rusia Mică, Haţeg „ţara
numită Germania, care este Ungaria”. 

Dintre cercetătorii români, Damaschin Mioc este cel care
acceptă, fără rezerve, teza istoricului sârb George Radojičić,
reluând problema controversată cu privire la Macarie tipograful,
în special după 1512, anul ultimei sale tipărituri din Ţara
Românească, şi afirmă că, după moartea lui Neagoe Basarab –
patronul său recunoscut – Macarie „s-a retras la ctitoria athonită
a dinaştilor sârbi, Hilandar”.  

Ipoteza privind identificarea ieromonahului Macarie tipogra-
ful cu ieromonahul Macarie de la Hilandar nu este împărtăşită de
alţi istorici. P. P. Panaitescu crede că, ieromonahul Macarie din
Ţara Românească a murit curând după imprimarea
Tetraevanghelului (1512), fapt ce ar explica şi întreruperea acti-
vităţii tipografice din ţara noastră, pentru câteva decenii.  Însă cel
mai puternic adversar al ei este Petre Ş. Năsturel care scrie:
„Nimeni nu poate împărtăşi părerea lui Radojičić şi Mioc, că fos-
tul mitropolit a ajuns egumen la Athos”. 

Anul morţii ieromonahului Macarie de la Mănăstirea Hilandar
nu este cunoscut. Ipoteza că el ar fi fost tipograful Macarie din
Ţara Românească nu poate fi admisă, mai ales că însuşi adepţii
teoriei recunosc că el a fost simplu ieromonah. Concluzia
istoricului Petre Năsturel este logică şi întemeiată canonic pe
practica bisericească, când afirmă: „Dacă mitropolitul ar fi ajuns
acolo egumen, i s-ar fi spus “Părintele nostru chir Macarie care a
fost mitropolit”, că dreptul bisericesc nu coboară  un arhiereu la
treapta de ieromonah. Prin urmare, egumenul de la Hilandar, de
prin anii 1525–1533, nu a fost înainte vreme mitropolit al
Ungrovlahiei şi nici tipograful primelor cărţi apărute în Ţara
Românească.   

Situată într-un decor pitoresc, aşezarea
Costeşti din judeţul Vâlcea este

străveche, din neolitic şi are o istorie aparte. A
fost şi este un centru autentic de cultură şi spiri-
tualitate românească. De unsprezece ani, în
Săptămâna Luminată, de Izvorul Tămăduirii, în
comună se organizează ample manifestări care
marchează sărbătoarea întâlnirii fiilor satului.
Alegerea acestei date a fost inspirată fiindcă prin
cultură şi credinţă ne însănătoşim. De la un an la
altul paleta activităţilor ştinţiifice, culturale şi
sportive s-a diversificat. În 2016 s-au detaşat
simpozionul cu tema: „Lemnul izvor de viaţă şi
eterne comori” şi lansarea cărţii „Arta sculpturii
în lemn în Costeştii Vâlcii. Tâmplarii sculptori
Dumitru şi Jean Dumitrescu”, scrisă de un vre-
dnic fiu al satului, inginerul Dumitru Bondoc,
apărută în 2016, la Editura „Bibliostar”
Râmnicu Vâlcea. Principalii organizatori,
tradiţionali au fost Primăria Costeşti şi Forumul
Cultural al Râmnicului, cărora li s-au alăturat
mai multe instituţii, fundaţii şi asociaţii. La
eveniment au participat oameni de cultură, din
municipiul Râmnicu Vâlcea şi din localitate,
cercetători, istorici, artişti plastici, peste 30 de

membri ai Forumului Cultural, ai Societăţii
Culturale „Anton Pann”, profesori pensionari
din Costeşti, preoţi, măicuţe de la Mănăstirea
Bistriţa, ziarişti etc. Printre invitaţi s-au aflat
Florin Epure, preşedintele executiv al Direcţiei
Judeţene pentru Cultură Vâlcea, care a fost mo-
deratorul acţiunii, Sabin Lungoci, noul director
al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vălcea,
Alexandru Popescu Mihăeşti, preşedintele
Forumului Cultural al Râmnicului şi secretarul
general Gheorghe Dumitraşcu, Eugen Petrescu,
preşedintele filialei „Matei Basarab” Vâlcea a
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina
Maria”, Ion Măldărescu, preşedintele Fundaţiei
Culturale „Art-Emis” Râmnicu Vâlcea, Nicolae
Dinescu, preşedintele Filialei Vâlcea a
Academiei Olimpice Române ş.a.

Civilizaţia lemnului este străveche şi face
parte din valorile etnografice ale românilor. O
formă superioară a ei o reprezintă bisericile din
lemn, al căror număr a scăzut în timp.
Cum preciza Florin Epure, în prezent pe
teritoriul judeţului nostru se află 92
locaşuri. La Muzeul Satului Bujoreni se

află trei biserici, unde arta lemnului este vizibilă
în toată splendoarea ei. Din informaţiile bogate
prezentate de Dumitru Bondoc în carte reiese că
localitatea Costeşti a avut de-a lungul timpului
meseriaşi valoroşi, impunându-se două îndelet-
niciri - zidăria şi tâmplăria, ultima fiind practi-
cată de rotari, dulgheri şi sculptori în lemn. În
domeniul zidăriei s-au afirmat meşteri din fami-
lia Istocescu, iar în cel de-al doilea cei din famil-
ia Dumitrescu (fostă Ciopleală), reprezentată de
meşterul tâmplar şi rotar Pavel Dumitrescu,
urmat, pe parcursul secolului XX, de fiii săi
Dumitru şi Jean Dumitrescu. Autorul ne-a intro-
dus în temă printr-o proiecţie despre multiplele
utilizări ale lemnului şi despre meşterii, Dumitru
şi Jean Dumitrescu, doi artişti care au înnobilat
lemnul şi i-au dat forme diverse. În carte sunt
înserate date biografice semnificative despre
familia Dumitrescu. Dumitru Dumitrescu s-a
născut pe 24 mai 1893, în cătunul Gruşetu al sa-
tului Costeşti din comuna omonimă, în vechea

locuinţă din bârne de lemn
ridicată de tatăl său, lângă
centrul civic. Ca şi fratele
său mai mic, Jean, a învăţat

temeinic tâmplăria şi arta sculpturii în lemn de la
tatăl său Pavel Dumitrescu. Opera sa se întinde
pe o perioadă de peste 60 de ani, cea mai mare
parte fiind consacrată confecţionării mobilieru-
lui bisericesc, dar a lucrat şi mobilier casnic. A
executat lucrări de excepţie, singur sau împre-
ună cu fratele său Jean, nu numai la Costeşti, dar
şi la Râmnicu Vâlcea, Băile Govora, Băbeni,
Brezoi, Horezu, Lădeşti, Malaia, Pietrari,
Stoeneşti, Vaideeni. Florin Epure a apreciat că
Dumitru Dumitrescu nu a fost numai meşteşugar
ci şi un om de cultură, de artă. Profesorul
Aurelian Stoican din Costeşti l-a evocat cu
multă sensibilitate pe omul, gospodarul şi
meşterul amintit, care a dorit ca această îndelet-
nicire să nu moară şi a condus şi îndrumat cercul
„micilor sculptori” de la şcoala gimnazială
Ferigile Costeşti. Fratele său mai mic, Jean
Dumitrescu s-a născut pe 1 iulie 1903, în casa
părintească din Costeşti şi urmând exemplul
tatălui său a lucrat tot în domeniul tâmplăriei şi
al sculpturii în lemn, singur sau alături de fratele
său mai mare Dumitru, care între timp devenise
cunoscut ca tâmplar şi sculptor de înaltă clasă. Şi
el a avut o operă sculpturală apreciată. În 1936 a
confecţionat scrinul Culei I.Gh. Duca din
Măldăreşti, o lucrare excepţională, uşa de la
intrarea în cavoul familiei Ilie Diaconu, iar în
1954, uşile triple de la accesul în casa familiei
Ion Bondoc din Costeşti, tatăl inginerului

COSTEŞTI. LA OBÂRŞIE, LA IZVOARE.
EDIŢIA A XI-A
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Dumitru Bondoc. Prin fiecare obiect, cei doi meşteri populari au
transmis căldura sufletului lor. Ing. Mihai Sporiş a accentuat că
lemnul este substanţă vie, arta se obţine prin trăire, nu prin
reflectare automată şi cu cât înglobează mai multă trăire este mai
valoroasă. Ei sunt exponenţi populari în civilizaţia lemnului
românesc. Pr. Paroh Ion Marin consideră că au fost unicii meşteri
în arta brâncovenească, până în 1968. Deşi au părăsit această
lume, Dumitru pe 28 august 1975, iar Jean pe 12 martie 1995,
opera lor a rămas. Prof. Ioan St. Lazăr le-a făcut o scurtă
prezentare în monografia - album „Arta populară din Vâlcea”,
editată în 1972 (autori Georgeta Stoica şi colaboratorii), în care
arată că au învăţat sculptura din fragedă tinereţe de la tatăl lor,
Pavel Dumitrescu şi au deprins meşteşugul sculpturii în stil româ-
nesc vechi şi în stilul brâncovenesc, cu care au venit în contact la
Mănăstirea Hurezi. Comenzile pe care le-au executat apoi singuri
în stil florentin sau gotic, le-au îmbogăţit repertoriul motivelor
sculpturale şi i-au făcut cunoscuţi. Mai mulţi vorbitori au apreciat
deopotrivă lucrarea editată de George Rotaru, prezent la lansare
cât şi talentul autorului, Dumitru Bondoc, care a scris 10 opere,
cele mai multe despre Costeştiul natal. Cartea este un studiu
monografic care vorbeşte despre arta lemnului, cu valoare
istorică, etnografică, artistică şi religioasă, consistentă în infor-

maţii extrem de interesante, realizată cu multă trudă şi migală. 
Artistul Petre Cichirdan s-a declarat fascinat de această scriere

deosebit de plăcută şi bine făcută, idei pe care le dezvoltă în pre-
faţa inclusă, „Arta sculpturii în lemn”. Pr. Ion Marin a opinat că
este o lucrare de suflet, realizată de un român adevărat, de un fiu
al satului Costeşti şi un enoriaş al parohiei Costeşti. Este aerisită,
ilustrată cu multe fotografii şi are la final un album foto color.

Dumitru Bondoc este un om de cultură, cu suflet generos,
membru al mai multor asociaţii neguvernamentale, care se
situează la loc de cinste în elita cercetătorilor şi publiciştilor
vâlceni şi poate fi considerat monograful localităţii Costeşti. În
cadrul dezbaterii s-au făcut şi propuneri interesante. Primarul
comunei, Toma Peştereanu, şi Ioan St. Lazăr au considerat utile
cursurile de istorie şi de artă locală, în cadrul şcolilor de pe raza
localităţii, Grupul Şcolar având o frumoasă tradiţie. Propunerea a
fost susţinută şi de talentata pictoriţă Violeta Scrociob,
vicepreşedinte al Societăţii Culturale „Anton Pann”. George
Rotaru şi Eugen Petrescu au tras un semnal de alarmă real: în
judeţ sunt mai multe biserici, unele de lemn, care se află intr-o
stare avansată de degradare, iar Ministerul Culturii ar trebui să se
implice mai mult. Contribuţii importante la reuşita reuniunii au
adus prin alocuţiunile lor pr. Constantin Mănescu, şi Zenovia

Zamfir de la Biblioteca Judeţeană. Nicolae Dinescu a prezentat
informaţii inedite despre opera celor doi sculptori pe care i-a
cunoscut, şi a înmânat Diplome de Excelenţă din partea
Universităţii „Spiru Haret” şi Academiei Olimpice Române, fil-
iala Vâlcea, unor personalităţi din Costeşti: Toma Peştereanu-pri-
marul localităţii, inginerul Dumitru Bondoc, profesorii-seniori
Dumitru Martinescu, Ion Stoican, Aurelian Stoican, ing.
Gheorghe Istocescu. La Căminul Cultural „Constantin Popian”,
unde a avut loc manifestarea am mai remarcat o expoziţie intere-
santă de icoane, grafică, obiecte populare şi un nume de rezonanţă
- Andreea Maria Vârje. 

Discuţiile au continuat la pensiunea agroturistică „Nicoleta” a
soţilor Nicoleta şi Paul Modjes, unde am întâlnit-o pe fiica dum-
nealor, Ramona, fosta mea elevă la Şcoala Gimnazială Nr.10
Râmnicu Vâlcea în urmă cu mulţi ani, care s-a realizat frumos în
viaţă. 

Mulţumim minunatelor noastre gazde ospitaliere de la
Costeşti, domnului primar Toma Peştereanu şi neobositului nos-
tru coleg Dumitru Bondoc.

Gh PANTELIMON

S-a născut în comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea la 24 fe-
bruarie 1935, din părinţi ţărani. A urmat şcoala primară în

perioada 1942-1946 la actuala şcoală gimnazială ,,Teodor
Bălăşel’’ Ştefăneşti. După absolvire, părinţii l-au dat să urmeze
cursurile gimnaziale la Liceul I.C.Brătianu Drăgăşani, terminănd
clasele I şi II, fiind mutat apoi la Şcoala cu clasele V-VIII
Ştefăneşti, terminând clasa a VII a ciclului II la Şcoala de centru
Ştefăneşti. 

La 1 septembrie 1949 este înscris în anul I al Şcolii
Pedagogice de învăţămănt din Rm.Vâlcea pe care o absolvă în
iulie 1953, obţinănd diploma de învăţător. La 15 august 1953, la
doar 18 ani este numit învăţător şi director la Şcoala Dobruşa de
jos. 

Munca didactică şi-a început-o în condiţii grele de activitate,
în primul rănd pentru faptul că şcoala fiind înfiinţată de doar trei
ani nu dispunea de local propriu, orele fiind ţinute în diferite case
particulare ale cetăţenilor Miţu Bădîrcea, Simion Erciulescu ,
Sandu Chiţu din satul Dobruşa de jos. Bazîndu-se pe sprijinul
părinţilor copiilor şcolari şi cu ajutorul autorităţilor locale, con-
struieşte  în 1956 un local nou cu clădire tip, cu două săli de clasă
pentru clasele I-IV. Datorită numărului mare de copii înscrişi, aici
urmând a învăţa şi copiii din satul Dobruşa de sus, construieşte în
anul 1964, lăngă localul exisent încă două săli de clasă, şcoala
transformîndu-se în Şcoală cu clasele I-VIII. Timp de 10 ani, din
1964 şi până în anul 1974 este numit director al Şcolii cu clasele
I-VIII Dobruşa.

Dovedind un puternic spirit gospodăresc şi insuflând copiilor
dragostea pentru natură, reuşeşte să realizeze în jurul şcolii un
miniparc cu duzi pletoşi, brazi, arbuşti ornamentali şi pomi fruc-
tiferi unde copii se joacă în timpul liber sau se odihnesc.
Amenajează curtea şcolii, plantează tot mai mulţi pomi fructiferi
de la an la an şi insuflă copiilor o grijă deosebită pentru un dud
secular cu o vechime de aproape 100 ani, cu un diametru de 1 m,
aflat în curtea şcolii. Desfăşoară activităţi de instruire de excepţie,
obţinănd cu elevii, rezultate deosebite la diferite concursuri şi

olimpiade şcolare.. Beneficiind de un corp
didactic tănăr, dornic de afirmare şi bine
pregătit professional, reuşeşte să înscrie
Şcoala cu clasele I-VIII Dobruşa printre
unităţile şcolare de elită al oraşului Drăgăşani
şi  judeţului Vâlcea.Obţine cu elevii rezultate
meritorii şi în plan cultural-artistic.

Aproape 500 de absolvenţi au ieşit de pe
băncile şcolii din Dobruşa ducănd faima ei în
ţară şi străinătate   Prima promoţie de elevi
pregătită de învăţătorul Stoica C.Ilie este cea
născută în anul 1944 ( Constantinescu Viorica, Militaru Veronica,
Papa Flori, Enache Ştefan, Marinescu Tuca şi alţii).O promoţie
deosebită a fost cea născută în anul 1952 cu elevi deosebiţi care
au făcut cinste şcolii şi dascălilor ei (Dumitrescu Laurenţiu, Ilie
Neacşu, Nicolae Pătru- parlamentari), Militaru Mariana, Drumea
Florentina, Uţă Constantin, Adrian Runceanu, Radu Florin, ing.dr
Ilie Andrei, Cecilia Mitroi, dr.Mariana Marţian Bădîrcea, Adrian
Uţă, Costinel Munteanu, Eliza Moga, Iuliana Moga etc. 

Învăţătorul Stoica C.Ilie a avut o contribuţie deosebită şi la
dezvoltarea învăţămîntului preşcolar comunal, construind un
local nou pentru grădiniţă în anul 1970, cu două săli de clasă şi
atelier şcoală pentru pregătirea practică a elevilor din clasele V-
VIII, care să fie în apropierea  clădirii şcolii pentru o mai bună
desfăşurare a activităţii didactice. 

În toate acţiunile sale didactice, gospodăreşti şi educative a
fost sprijinit de un corp de învăţători şi profesori foarte bun. A
lucrat în învăţămănt 46 de ani în totalitate numai în comuna
Ştefăneşti, şi după  vărsta de 65 ani  cănd  a ieşit la pensie,
încheind în anul 2000 viaţa la catedră. Pe linie profesională. ca
învăţător a obţinut în 1964 gradul II ca învăţător la I.P.C.D.
Bucureşti , cu lucrarea ,,Educarea disciplinei conştiente la elevii
din ciclul primar’’, obţinînd nota 9,24. În anul 1977, în cadrul
Universităţii din Craiova, pe baza unui examen exigent la clasa
profesor Ioan Dumitrescu, obţine gradul didactic I, specialitatea
,,Învăţători’’, cu lucrarea ştiinţifică ,,Educaţia moral-cetăţe-
nească’’, friind notat cu nota 10,00.

Pentru rezultate deosebite în munca cu elevii, primeşte titlul

de ,,Învăţător fruntaş’’ iar Şcoala cu clasele I-
VIII Dobruşa, ,,Diploma de Onoare’’ a
Ministerului Învăţământului Bucureşti.
Inspectoratul şcolar judeţean Vâlcea, ţinănd
seama de pregătirea şi rezultatele didactice me-
ritorii îl numeşte resposabil al Cercului pedagog-
ic al învăţătorilor din zona Drăgăşani, avănd de
îndrumat activitatea metodică a peste 40 cadre
didactice. Desfăşoară această activitate  cu pasi-
une şi  perseverenţă timp de 25 de ani , din 1965
pănă în anul 1990 cănd se pensionează. Ca mem-

bru în comisiile de obţinere a gradelor didactice la învăţători, a
inspectat sute de învăţători în vederea obţinerii gradului fiind
respectat pentru competenţa sa, vasta activitate metodologică şi
pedagogică la catedră.

A iubit muzica şi sportul şi a isuflat tinerilor elevi dragostea
pentru tradiţii şi competiţii. Ca instrumentist a condus taraful de
lăutari din Dobruşa încăntănd consătenii cu programele artistice
de calitate organizate. Pe linie sportivă a îndrumat şi organizat
formaţii sportive ce s-au remarcat la competiţiile sportive inter-
şcolare şi săteşti precum şi pe plan judeţean. Cu tinerii şi vârst-
nicii din comună a organizat formaţii artistice de dansuri, teatru,
cor şi grupuri vocale desfăşurîănd activităţi la Căminul cultural
Ştefăneşti şi la Casa de Cultură Drăgăşani.

În anul 1958 îşi întemeiază o familie , alături de Elena Stoica,
asistent medical principal la Dispensarul medical al comunei
Ştefăneşti. Are doi copii, unul fiind medic, iar celălalt ofiţer jurist,
decedat în anul 2010. Pănă în anul 1990 desfăşoară activitatea de
deputat fiind ales  de comunitatea locală, apoi timp de două le-
gislaturi  în calitate de consilier comunal.

Permanent s-a bucurat de respectul cetăţenilor comunei
Ştefăneşti, fiind un exemplu deosebit de dascăl ce şi-a  pus ener-
gia şi viaţa în slujba educaţiei , a formării tinerilor pentru viaţă,
prin educaţie, cultură, spirit civic. Toate aceste calităţi l-au reco-
mandat întotdeauna ca un adevărat ,,Fiu al Satului’’, ca un ade-
vărat OM, căruia cu toţii putem să-i urmăm exemplul personal şi
în orice moment să-l preţuim cum se cuvine.

Mihai POPA

PORTRET DE ÎNVĂŢĂTOR HARETIAN: STOICA C. ILIE

Unuia care nu ştie ce a dat peste el 
( şi... cri-tică cu zel, tot ce crede că nu-i a bună:

rasă, neam, glie străbună!)

Un prost dă-n brânci, că de-aia-i imbecil
Şi-apoi se plânge de prea bine
Îl are-n pază statul pe debil
Să fie înjurat!... cum se cuvine!

Prietenul George Ţărnea în volumul „Poeme
supărate rău” (ed. CONPHYS, Rm.Vâlcea,
2003) mi-a sugerat prin „Egloga găştii pro-
letare”, p.26-27 catrenele:

Alba-neagra PSD-ului (faţă de codul de
integritate adoptat mai înainte)

Iubit Partid Sunt Derutat! Nu şi–s încă potrivit?
Lesmajeste...m-am constatat şi văd că-i grav

păcatul
Nemernic sunt!, şi merit, zău! să fiu zgornit...
Nevinovat şi drag, ne-a fost doar... 

condamnatul!

Fără nicio legătură cu săptămâna patimilor
anului 2016, ci mai mult cu jocul democratic şi
(i)moral din cocina politică în care puterea se
legitimează, doar prin forţa liderului. Demo-
craţia invocată este praful în ochii orbilor. Nu
din tradiţia noastră şi a altora, cu... decapitările,
se inspiră puterea sângeroasă dintotdeauna?

Vin alegerile: Înainte tovarăşi!
Toţi proletarii, la noi nedeşteptaţi!-
Primi-vor ale gurii, ca să pună botul,
Somnoroase, până ce-or rămâne laţi
Să meargă treji, viteji, cu plata-votul!

Egloga unităţii binare a Forumului ar pre-
supune o abordare informatică dar, având în
vedere componenţa organizaţiei şi obişnuinţele,
va fi doar o trecere în revistă ... informativă.
Fiecare cu cooperativa lui, pare a fi relaţia de
colaborare interioară pentru obiectivul propus,
şi liber (?!)... asumat.

MIHAI SPORIŞ
Să mai catrenăm ceva... 
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For / u(iu)mul
Cu focul stins, ori mult prea aţâţat
În cei prea reci, ori prea fierbinţi
I-un Forum, veşnic divizat:
Unii sunt diavoli, alţii sfinţi!

*
Unii dau ce e de dat, pe la soroc: o plată pentru

locul de onoare,
Stau calmi şi-ntr-o răbdare-ascultătoare, 

catehizaţi de-un popă, chiar smeriţi
Alţii-ş fac cărţi, reviste, consiliază, editează, 

profesează, oricum prestează
Cu bani de la buget primiţi, care nu sunt, 

ferita sfântului!, arginţi!

Unui Sorel, rebel
Cu nemăsurata lui lumină
Care nu poate fi oricum
Are de toate, şi... rutină,
Forum de ieri şi de acum!

La vremuri noi, tot noi!
Educatorii de prin beciuri,  acum dau acatiste
Azi întomnaţi cu studii...(başca titluri!) 

elitiste
Fabrică diplome şi masterate
Şi excelenţele... pe săturate!

Pro-scriere
Forumişti, de prin penitenciare
Nu daţi cu bâta şi în baltă
Faceţi reviste, scrieţi ziare!
Azi propaganda-i tot cu... p(l)ată!

Logica
Îmi puse-o contră un nea Gică

Lipsit aş fi de raţiune... cică

De una şchioapă şi peltică
A-mica lui, el vrea să zică.

Pluripartit
Politehnist s-ar putea spune
În partide-am fost pe rând
Am cotizat la toţi, pe bune!
Dar i-am părăsit, râzând... 

A cârtit: Mihai SOPRIŞ, pe post de „coadă de
topor”/fiindcă mârâie-n sobor.../dar asta s-o
ştie-o lume/ e din Câineniul zis Genune!

Afost o lume înainte şi după lumea noastră, într-o ne-
sfârşire brâncuşiană. Măsurabilă în ere a fost şi o lume-

eră a muzicii lejere, inspirat numită aşa de poetul George Ţărnea.
O lume a cantilenei şi poeziei îngemănate, sensibilă, proaspătă
respiraţie peste un tumult al timpului cu tradiţie, adică funie de
continuitate a ritmului tropotit, rostogolit, şchiopătat, legănat,
după cum viersul era de ciocârlie, de doină, ori de baladă, tân-
guind pe Manole, pe Alimoş, ori pe păstorul emblematic al
Mioriţei. Peste lumea cu filozofie ţărănească a Mariei Lătăreţu,
bunăoară, se rostogoleau erele lejerele, cu poezie, filozofie şi altă
muzică în aerul special al lumii străbătute. 

În ajunul zilei Râmnicului – 19 mai, 2016 – ne-a amintit de
lumea sa, personală, Sergiu Cioiu, cel cu origini prin Versaiul vâl-
cean, acum în sărbătorirea urbei multiseculare. A trecut pe la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” aseară, când vântul  adia
şi mai stârnea, doar bătaia palmelor noastre. Venea zefir dinspre
era muzicii lejere, liniştit de toate nebuniile de altă dată, dar cu
înţelepciunea actorului exersat şi arta primită să fie rafinament
altfel vorbitor. Nu venea acasă cu mâna goală. Avea cu sine o
carte-dialog (forma aleasă desconspira într-un fel pe bătrânul
Socrate, cel ce va fi recomandat... titlul!): „Nu ştim aproape nimic
- Pușa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu”, editura Ars Longa, Iaşi,
2016, cu postfaţă de Costin Tuchilă, apariţie întregind colecţia
„Summa cum laudae”. Cartea, ca o dare de seamă (dar... de bună
seamă!) ne-a stârnit cu povestea ei în care erau intersecţii cu ale
noastre, ca nişte întâlniri ale trecerii-petrecerii în şuvoiul nostru,
prin timpul comun şi ne-a îmboldit o aducere aminte.

Ploaia cânta împreună cu noi şi Doina Badea ne aducea
aminte. Ea ne rostise şi povestea matelotului inspirată de Ion
Minulescu. Vântul nebun se zbenguia prin vieţile noastre, obser-
vase Sergiu Cioiu, îndrumat şi înstrunat de Alexandru Mandy, cel
ce îl observase, dincolo de o voce expresivă, un cumul de daruri:
actor, poet, filosof. Vântul tocmai spulberase o frunză în cale, pre-

cum viaţa prietenului Constantin Drăghici. Prieten drag, desigur,
îl remarcase Pompilia Stoian. Al lui, şi de-o potrivă, al nostru. Pe
drumurile noastre toate, poate (vorbeam de fericitele intersecţii!),
vedeam şi auzeam frumoasele lalele în florilegiul sonor al lui
Luigi Ionescu, iar Dan Spătaru pe post de tambur major trecea cu

fanfara militară. Pe strada mea actorul Ion Dichiseanu va fi jucat
mai multe roluri. M-a zbenguit pe uliţa copilăriei, în liceu mi-a
vorbit despre căderile istoriei, de Matei Corvin, pe la Hunedoara
pe unde clocotea oţelul şi furnalele înalte ne puneau fonta,
anunţând viitorul plictis al industriei grele de azi; la vremea cap-
italei- capitale fiind toate cele ale devenirii!- multele roluri ale
poli-tehnicii le locuiam în Regie, iar examenele le treceam pe
Strada Sfinţilor, învăţând dumnezeieşte. Rolul lui Făt Frumos îl
jucam numai adulmecând, pe Aleea Zânelor, câteodată pe Strada
Armenească; Apoi, iubind meseria şi poezia, am locuit pe străzile
lui Mihai Eminescu şi Nicolae Labiş şi ocazional pe Aleea
Mioriţa, cu miile ei de variante. Drumurile noastre toate au fost şi
străzi cu statornicii vremelnice, în  trecerile cu rosturi şi destin. Pe
străzile toate cântau rândunici, mari şi mici şi cu ele Margareta
Pâslaru. Pe Calea Moşilor, care traversau armeneasca, pe splaiul
Dâmboviţei spre Regie îmi aminteşte Gică Petrescu, petrecărescu
şi el, de tramvaiul care mă ducea în noapte dinspre mândrele
toate. Pe lângă trandafirii tăi, ai Bucureştiului şi ai lui Florin
Bogardo, florarul, treceam primăvara cu buchete frauduloase la
zânele de ocazie. Treceam şi iarna, dramatizată de Bacovia, cu
troieniri de zăpezi cât gardul prin decembrie, după ce va fi suflat
nebuneşte viscolul lui Cioiu prin glasul peltic al grecului
Alifantis. Parcă le văd aievea: pe Anda Călugăreanu, tânguindu-
se că n-are noroc (ce premoniţie!), cu vocea ei, copilărind
sprinţară; pe angelica Similea, cântând casa-acasa, ca pe un cuib
de nebunii, ori poate locul tihnelor cu şemineu. Peste tot oameni,
oameni şi vocea de aur modulată în carate a Lui Aurelian
Andreescu şi el într-o prea fugă de... Bach, prin înalturi de cate-
drale gotice, să se vadă cu Dumnezeu. Nu a putut rămâne sincron
cu noi, nici cu Cornel Fugaru. Se va fi grăbit ca şi Anda, Toma
Caragiu, Florian Pitiş, Labiş, Nichita, Sorescu şi câţi alţii, să
meargă cu petiţii la Cel de sus, pentru mântuirea noastră de jos.
Vor fi căutat albastrul infinit al cerului, zugrăvit pe la Voroneţ, ori

revărsat peste întinderea de la Mamaia unde se adunau să fie cu
luna, cu valurile, vânturile şi cu dorurile din înserarea poeţilor. 

Plouă cu lacrimi din topitele amintiri. Ochii mijesc, filtrând
printre gene, ca printre gratiile timpului împrizonierat, amintiri în
imagini zgâriate, circumvoluţiuni  pe releiful ascuns în cutiile

craniene. Chipuri dragi revin aievea în reveria provocată, uneori
indusă de imaginile din lada de zestre a cronicarilor de serviciu,
din toate vremurile. Vânturăm mecanic aerul, parcă pentru a ţine
voalul lui Isis, pleoapă deschisă într-un îngheţ al clipirii.
Adulmecăm aroma cu nările deschise precum corolele înfloririlor
în faptul zilei, cu vârful limbii (mereu maternă, să simtă gustul
pământului cu cercuri-ceruri multe, prin lumea largă cu Canada,
Paris, Viena, Mamaia şi... obligatoriu Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea,
ca loc al ivirii din maternitate!) plescăim, vibrând aerul cu imnuri
şi vorbele-sfintele, să binecuvântăm cuvintele. Opriţi clipa!
Opreşte Doamne, ceasornicul...! Opriţi timpul...! strigau, pe rând
Goethe, Lucian Blaga, dar şi actriţa, devenită stea cu nume,
Corina Chiriac. Aici la un soroc fericit, anunţând o sărbătoare
cineva ne oprise în timpul său, pe care îl puse pachet într-o carte
şi într-un DVD.

El, actorul, poetul, filosoful, ca un menestrel ne oprise în
clipa lui. Una fardată şi cu plete de argint, lustruite de încărunţeli
şi vânturate de toate vânturile pământului, să-l arate mesager lui
Eol. Sergiu Cioiu, medium şi inter-medium, ne-a transferat din
viaţa lui, comprimată într-o clipă şi o carte, semnalul ca un gong
al unei piese trăite, ca lovitura unui diapazon pentru reluarea sim-
foniei noastre, ca o lovitură în toba lui ţăndărică să intrăm în ritm,
ca o deschidere a pleoapei să retrăim aievea filmul nostru, prin
filmul său, cu toţii fiind, contemporani şi eroii erei de poveste.
Aşa mi-a părut Sergiu Cioiu şi clipa rememorată împreună la bi-
blioteca Râmnicului. Venea dinspre apusul îndepărtat, acum cel
din Oltenia de sub munte, unde îşi amintise, şi se reculesese pe la
Târgu Jiu, la... treimea de fiinţare, în artă, a lui Constantin
Brâncuşi pe calea eroilor (îi dedicase tripticul mai din tinereţe!) şi
prin vecinătatea Bulzeştilor unde la... lilieci- ca un loc al eter-
nităţilor- sălăşluia sămânţa materialităţii, unui Marin Sorescu.
Aici, acasă, unde se zbenguise şi el pe uliţa copilăriei, unde aflase
despre arta... Vienei, se născuse în el iubirea de artă. Îl va fi
urmărit o viaţă tabloul, cu istoria lui, despre Juda şi Tamar. Apoi
luat de curgere va fi urmărit rotirea soarelui ca o limbă de
orologiu într-un turn, semănând cu cel al lui Babel. Poetul din
sine s-a întâlnit cu toţi poeţii şi s-a înţeles, dincolo de timp. Chiar
Nichita, cel ce se născuse într-un oraş cu muzeu dedicat cea-
surilor, oprise o clipă într-un orologiu şi i l-a dăruit să-i fie nete-
mere de vreme. Am fost împreună în clipa oprită, ca şi cea a
orologiului de dar. Lipsea doar partenera dialogului din carte,
unul născut în virtual, adică Puşa Roth, precum o muză care nu se
arată, dar despre care ştim că există. Noi râmnicenii o văzuserăm,
în carne şi oase, cu altă ocazie: la prezentarea teatrului radiofonic,
autor Doru Moţoc : „Cam târziu Domnule Godot!”, împreună cu
actorii Dan Puric şi Radu Beligan şi o vom fi cunoscut, apropo de
intersecţiile drumurilor noastre toate. 

Timpul fiind oprit am zăbovit în seara aceea în care vântul nu
mai bătea, ci doar fremăta prin amintirile noastre şi gândurile se
întorseseră să se armonizeze în vibraţia rezonantă. Am primit
atunci cartea, ca o partitură reinterpretabilă, DVD-ul, cu o altfel
de memorie pentru lumea hipertehnologizată, căreia îi adăugăm
aici, ecoul nostru, cu vorbele inspirate de ceea ce a fost. Merci
Becaud! Merci Pușa Roth! Grand merci, Sergiu Cioiu! Merci...! 

LUME, LUME! SORO LUME...!

Cartierul “Versail”

Intrarea în Cartierul “Versail”

M. SPORIŞ
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ŞTEFAN DUMITRESCU: „EXPLICAREA  POPORULUI ROMÂN ŞI  A
DESTINULUI TRAGIC AL POPORULUI DACO-ROMÂN…”

25 martie 2016, eveniment important pentru literatura
românească, contemporană, la Librăria „Mihail Sadoveanu” din
Bucureşti, scriitorul Ştefan Dumitrescu a fost prezentat de directorul
Editurii „ePublishers” Bucureşti, Vasile Poenaru, editorul princi-
palelor romane din ultimul timp al scriitorului tulcean (vâlcean la
origine, autorul romanului „Delirul vol. II”, continuarea romanului
„Delirul” de Marin Preda) şi de doamna Georgeta Munteanu, pentru
noua sa carte cu titlul de mai sus. În sală am constatat prezenţa dom-
nilor Constantin Poenaru, ziarist în tinereţe la „Orizontul” din
Râmnicu Vâlcea, autor în anii 69, 70, 71 al revistelor (samizdat)
„Balenele”, domnul Vasile Răvescu, corespondentul ziarului
„Scânteia Tineretului” pentru Oltenia, anii 60, 70, 80...şi domnul
Gheorghe Puiu Răducan, din Râmnicu Vâlcea, autorul romanului
„Femeia diavolului”... Desigur au existat şi alţi participanţi. A fost
prezentat, integral!, video, interviul luat de subsemnatul lui Ştefan
Dumitrescu în anul 2015 la Muzeul Satului din Râmnicu Vâlcea cu
ocazia Zilelor Curierului de Vâlcea şi o interpretare audio, integrală!
a poemului “Calul Troian, America” de Ştefan Dumitrescu, a lui Ben
Todică-român din Australia. Ca să nu uităm, subliniem încă de pe
acum, că, am constatat în ultimii 26 de ani, românii din străinătate,
plecaţi în perioada comunismului, sunt mai aproape de România ade-
vărată şi mai patrioţi decât intelectualii care-şi zic români, ruşinaţi,
dar cu salarii grase, mai ceva decât în anii 50, când un intelectual
scriitor, spre exemplu, dăruit stalinismului, avea salariul de o sută de
ori mai mare decât salariul unui funcţionar simplu... Şi interviul, şi
poemul, au reuşit să contureze valoarea scriitorului Ştefan
Dumitrescu, doar că pentru prezentarea cărţii nu a mai rămas timp! O
să compensăm noi prin acest material, şi o să prezentăm această nouă
carte, care, pe de puţin, trece pe lângă a fi un „best seller” al momen-
tului...aşa cum sunt toate cărţile lui Ştefan Dumitrescu, apărute după
2000. Să nu uităm, că acest magistral scriitor, în primul rând artist-
literat, şi filosof, este purtătorul de cuvânt al Biroului de Viitorologie
de la Bucureşti. Cărţile sale ultime sunt ornate cu însemne şi cuvinte
care de multe ori pot duce la referire politică. Desigur, scriitorul,
filosoful, psihologul îl fac pe Ştefan Dumitrescu  una dintre perso-
nalităţile literare româneşti de primă mână, mai mult el fiind primul
poate şi singurul cu mesaje pentru secolul XXI, mileniul III. Cartea
„Explicarea poporului român...” apărută luna aceasta este prezentată
de pe o anumită platformă (nu-i zicem încă politică), iată Biroul de
Viitorologie alături de scriitor, autor! este scrisă sub forma de arti-
cole-declaraţii ceea ce face din ea o carte politică....ca în carte, unde,
în anume articole (nu de legi, ci de concepte) autorul reclamă lipsa de
gânditori politici şi de oameni politici din strategia (care vai, nu
există) românească. Ne sugerează, cumva, Ştefan Dumitrescu, că aşa
cum scrie el, cum gândesc cei din Biroul de Viitorologie, aşa trebuie
să se manifeste gânditorii politici...Noi, însă, de aceeaşi concepţie
(aproximartiv) cu Ştefan Dumitrescu, ne place totul, mai puţin
prefeţele chiar dacă ele menţionează părerile pro artistice pentru
marele scriitor, aparţinând chiar Anei Blandiana (1970) sau
Francescăi Pini (1993)!... precum şi literele majuscule ca sublinieri!
Ne place genialul scriitor, dar suferim la o anumită pagină, când
gândirea sa cade sub influenţa scandaoaselor imagini şi atitudini, de
mahala, din politica românească, prea des televizată, şi care se referă
la politicieni de trei lulele-trei surcele, reporteri, la fel (vezi Antena
3). În toate scriierile noastre, noi scriitorii (iertată să-mi fie
îndrăzneala, cea de a mă considera în breaslă, ne-având voie să le
pronunţăm numele, şi, nici, numele partidului!...Cartea aceasta, care
este o capodoperă a artei de zugrăvire a realităţii româneşti din toate
timpurile, este bine să o citească toată lumea. Se regăsesc toţi, cu
toate ideile, desigur, fără exemplificări, în aceste scrieri de Ştefan
Dumitrescu, dovedind că poporul român este o obsesie dintotdeauna,

de care nu poate scăpa... Singura lucrare în care
poporul român nu apare cu nume, ci numai în inter-
pretare simbolică, şi asta numai penntru cine cunoaşte
realitatea abilor 70, este „Râsul”, piesă de teatru, pe
care o considerăm capodopera de început a scriitorului,
prezentată oficial în anul 1980!...În acei ani PCR
răspândea în popor ideea că lumina din fa-brici, insti-
tuţii, trebuie să fie naturală, şi optimistă, veselia şi
dragostea de muncă la fel, vacile şi alte cele trebuie să
trăiască în amenajări naturale...Aşa a apărut piesa de
teatru „Râsul” jucată doar în studio, dar jucată! căci
puţini au înţeles mesajul, imediat! Unii inventează
râsul ca metodă de creştere a producţivităţii muncii,
primesc şi premiul Nobel, dar, desigur, societatea
umană dispare din cauza „virusului” molipsitor, fără
precedent...În această piesă apar popoarele! care se molipsesc toate
de... râs! Cum, realitatea demonstrează astăzi (Ştefan Dumitrescu
chiar sugerează şi în noua carte, acum lansată, în această glo-
balizare), întreaga lume s-a molipsit de
socialism, de comunismul diferenţiat,
doar, că de astă dată, are religie... căruia
i se mai spune, fără a fi de actualitate,
Partid Politic, şi care, toate, au acelaşi
program: traiul personal asigurat pentru
generaţii!...    Dar obsesia poporului,
gravă, apare în catrenul din 1970 care
devine motto la poemul, primul de
acest fel din literatura universală, care
fixează în „Calul Troian al omenirii,
America!” (consi-derăm ca nejustă ală-
turarea în titlu a “Luceafărului” fiindcă
aceasa este o comparaţie a lui Nichita
Stănescu, făcută după apariţia poemu-
lui)! America şi nu „Tehnologia viitoru-
lui” pe care Alexandru Trifu-profesorul
de psihopedagogie de la Conservator,
în 1978, o numea „Calul Troian” al
viitorului european!!!! Iată Ştefan
Dumitrescu, nu este singur, nici în
1978, dar el este singurul care a prevăzut atunci, când America era în
braţele PCR, că America va distruge poporul român,
Europa!...omenirea... Noi înclinăm către Alexandru Trifu, poate
parţial, susţinând sus şi tare că Modelul Natural, obiectiv, face ca
orice sistem material să fie trecător! după spusele lui Lavoisier, în
secolul XVIII. Parţial, fiindcă Tehnologia este creaţia omului, şi dacă
această creaţie îl duce la pieire, cât mai târziu, ca specie, atunci ea
este naturală-obiectivă ceea ce pentru om este foarte bine... Poporul
român, care este obsesia lui Ştefan Dumitrescu (a nu se uita că în
toate lucrările lui Ştefan Dumitrescu există o rază de speranţă care
constă în posibila trezire la realitate, pe care şi noi o trâmbiţăm tot
timpul sub forma reconsiderării muncii, producţiei; simplu ca buna
ziua: cinste, onoare, muncă şi bunăstare! şi iubire faţă de semen...ca
să fim ortodocşi) este pesimist zugrăvit în 1978, demonstrând un
curaj nemaipomenit, dar şi o distanţare de politica americană!...Iată
nu putem să ne abţinem şi, din nou, spunem că şi poemul, şi piesa de
teatru, sunt, şi cărţi politice!...într-o ţară, sistem, în care conduce par-
tidul unic. Spuneam mai devreme că această carte, de astăzi, este o
carte politică, adaug acum că ea este scrisă, arătată, într-un sistem
pluripartitism. Şi, iată, tragem concluzia după lecturarea acestui
volum, aparţinând lui Ştefan Dumitrescu, şi scos sub egida Biroului
de Viitorologie, că niciodată în trecutul milenar, condiţia de popor

demn a românilor, nu a existat într-un sistem demo-
cratic, într-un sistem de dat cu părerea, ceea ce
demonstrează obiectivitatea situaţiei de astăzi, de
popor prozelit, chiar insultat (în carte sunt arătate
cauzele şi consecinţele, soluţiile! autorul fiind un
important filosof, penultima sa carte, propunând,
chiar, un nou sistem filosofic...EIS! „Al treilea mare
curent filosofic”, Ed. Muşatinia, 2015). În trecutul
milenar, popor demn a fost în perioada slabelor
democraţii sau în perioada lipsită de partide politice:
perioada lui Burebista şi Deceneu (pe care îi consi-
deră mari „Gânditori politici”), perioada lui Basarab
I (cel mai mare „Gânditor politic”), a lui Mircea cel
Bătrân, a lui Ştefan cel Mare, a lui Mihai Viteazul, a
lui Ion Antonescu, şi-a lui Nicolae Ceauşescu, primii

zece ani! O altă carte care este scrisă în obsesia poporului român, pe
care îl analizează în cartea de astăzi sub toate aspectele, pro şi contra,
privind înuşirile sale negative (care se trag încă din vremea tracilor)

este „Delirul vol II” în care prezintă
personalitatea lui Ion Antonescu,
mare „Gânditor politic” şi-a eroului
principal, ziarist, care ne spune tot în
cartea lansată acum, că este
întruchiparea marelui gazetar Pamfil
Şeicaru; alături de marii „Gânditori
politici, statele, popoarele, ca să fie
fericite având nevoie de mari oameni
politici şi mari gazetari, care să
informeze poporul..” Admirabilă este
secvenţa din romanul actual, lansat, în
care Ştefan Dumitrescu arată cum Ion
Antonescu îl trimite pe Pamfil Şeicaru
în Spania, să creeze un ziar acolo,
pentru ca să scrie! în cazul că pacea ce
urma să fie semnată cu Stalin, nu ar fi
fost respectată... Şi în „Delirul vol. II”
obsesia se cheamă poporul român,
romanul, fiind o capodoperă a scrisu-
lui românesc. Ajungem la anul 2000

şi, Ştefan Dumitrescu, scrie geniala piesă de teatru „Caragiale se
pupă cu Stalin” o altă capodoperă în care poporul român este aspru
judecat, analizat, scuzat ...o tragedie existenţialistă de care însă aces-
ta are nevoie. Să ne amintim că, nici Dostoievski, nici Tolstoi, nici un
mare scriitor devenit naţional, nu-şi iartă poporul din care provine, îi
arată pe faţă şi nesimbolic realitatea. Nu istoria, cărţile de istorie,
documentele, ne arată în totalitate realitatea, cât mai degrabă opera
literară, opera muzicală, opera plastică...În „Caragiale se pupă cu
Stalin” vedem cât de geniali, diplomaţi, chiar şi criminali, sunt marii
învingători; şi cât de slugarnici, în dezonoarea popoarelor, sunt trădă-
torii, oamenii politici, mici, slugi ordinare la porţile străine. În
prezenta carte lansată la Librăria Sadoveanu există asemenea perso-
naje, şi ele sunt prezentate sub forma „clasei politice”, care se face
vinovată de tot ce se întâmplă mai rău într-o ţară. Iată în câteva
cuvinte despe ce scriitor s-a tratat la întâlnirea din 25 martie 2016, de
la Bucureşti, ce fel de carte a fost lansată cu această ocazie, şi,
neîncheind această relatare, vrem să mai amintim titlurile a trei cărţi
colosale alelui Ştefan Dumitrescu: „Bălcescu fâlfâind”-volum de ver-
suri, şi romanele „Dostoievski s-a sinucis la Bucureşti” şi „Ce mult
te-am iubit femeie”, de asemenea, capodopere ale genului.

Csaky E POE

În Săptămâna Luminată, oraşul Horezu organizează şi găzduieşte
trei evenimente culturale menite să aducă în sufletul locuitorilor

bucuria şi voia bună.  Evenimentele sunt organizate şi se vor desfăşura
sub patronajul şi cu implicarea exclusivă a Primăriei oraşului Horezu,
acestea făcând parte din Agenda culturala  a anului 2016.

Marși, 03 mai 2016 la Căminul cultural ,,Alexandru Horezeanu” din
Romanii de Sus, va avea loc o paradă a costumelor populare, manifestare
organizată la iniţiativa solistului local Ilie Dură, urmată de un spectacol
folcloric de ţinută susţinut de invitaţii acestuia. Evenimentul se afla la
cea de-a III-a ediţie.

Joi, 05 mai 2016, începând cu orele 19,00, într-un cadru ambiental
specific sărbătorilor pascale, pictoriţa horezeancă, Gabriela Dăscălete,
organizează la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică
Horezu, o interesantă expoziţie de icoane pe sticlă, reunite sub genericul
,,Izvorul Tămăduirii - Izvor de Artă şi Tradiţie”. Pictoriţa, Gabriela
Dăscălete, este la cea de-a patra expoziţie de icoane pe sticlă cu tematică
religioasă. Expoziţia va fi deschisă publicului pe toată perioada sărbăto-
rilor pascale.  

Vineri, 06 mai 2016, evenimentele vor continua cu cea de-a XII-a

ediţie de la reluare a Târgului Popular “Izvorul Tămăduirii” organizat în
Lunca Romanilor. În deschiderea programului, preoţii parohiilor din
Horezu vor oficia o slujbă religioasă de sfinţire a apei (aghiasma mică),
aceasta fiind împărţită locuitorilor participanţi. Bucurându-se de un real
succes în ediţiile trecute, concursul de prezentare a celor mai frumoase
păsări şi animale din zonă, va face parte din program şi în acest an,
gospodarii fiind recompensaţi cu premii. Cântecul şi voia bună îi vor
însoţii pe participanţi pe tot timpul zilei, programul artistic fiind susţinut
de Dumitru Miuţă şi invitaţii săi în cadrul cunoscutei emisiuni TV “La
fântâna lui Miuţă”. Îşi mai dau concursul, într-un recital extraordinar,
interpreţii de muzică populară; Ilie Dură, Teodora Tănasie şi Alina
Crăcană, precum şi ansamblurile; “Moştenitorii” din comuna Pietrari,
“Pomul Vieţii” din oraşul Balş şi “Brăduleţul” din oraşul Horezu. La târg
vor fi prezenţi meşteri populari şi producători agricoli din zonă, care vor
pune la dispoziţia celor interesaţi frumoase obiecte de artă populară, pro-
duse alimentare şi nealimentare. În sunetul muzicii unui taraf popular,
ziua se va încheia cu “Hora mare-n poieniţă”, un program de joc şi voie
bună.

Făcând referire la amplul program de evenimente organizate la

Horezu în această perioadă, primarul, Fârtat Ilie, ne-a spus: “Prin organi-
zarea unor astfel de evenimente, ne-am propus să atragem oamenii, şi în
special tinerii, către cultură. Târgul Popular “Izvorul Tămăduirii” este,
deja, cunoscut ca eveniment. Cu trei ani în urmă, am introdus în program
acest concurs al crescătorilor de păsări şi animale care a prins foarte bine
la public, din ce în ce mai mulţi gospodari fiind interesaţi să participe.
Încercăm să atragem publicul şi către alte genuri de artă. Expoziţia de
icoane pe sticla a horezencei, Gabriela Dăscălete, organizată în preziua
principalului eveniment, vine să completeze mesajul de credinţă şi
înţelepciune pe care-l emană Săptămâna Luminată. În oraşul nostru vin
din ce în ce mai mulţi turişti care doresc să-ţi petreacă timpul într-un mod
plăcut, activ şi diversificat. În ultimul timp pe scena Casei de cultură au
evoluat formaţii de teatru, muzică corală, muzică simfonică şi instrumen-
tală. 

Pe baza Strategiei de dezvoltare economică şi socială, suntem în faza
de implementare a unor proiecte culturale, educaţionale şi sportive pe
termen mediu, acestea contribuind la ridicarea nivelului de cultură şi civ-
ilizaţie al locuitorilor noştri, dar si de diversificare a ofertei turistice”. 

EVENIMENTE CULTURALE DE TRADIŢIE  LA HOREZU
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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, 4 iunie 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 să trimeteţi un CV, o poză (color), şi 1-2

pagini literare. Email-urile mele: fsmarandache@gmail.com şi smarand@unm.edu.

„Intelectual de valoare incontestabilă, apărător al isto-
riei şi valorilor româneşti, Petre Cichirdan, editorul revis-
telor culturale ale    Râmnicului serveşte o singură cauză,
pe cea a culturii şi literaturii. Evidenţa este probată şi de
semnăturile prestigioase ale unor jurnalişti...” 

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

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, 
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În ziua de 17 mai, 2016, iubitorii români de literatură şi frumos
din Cleveland, Ohio, şi-au încălzit iarăşi sufletul la o întâlnire

cu două personalităţi ale scenei culturale din România de astăzi, D-
na prof. univ. dr. Anca Sîrghie*, de la Universitatea „Alma Mater”
din Sibiu şi poetul, istoricul şi publicistul Aurel Pop, din Satu Mare.
Prin entuziasta purtare de grijă a Părintelui Remus Grama, parohul
Catedralei „Sfânta Maria” din Cleveland,  şi a enoriaşelor bisericii,
seara literară a fost organizată sub egida cunoscutului Muzeu Etnic
şi de Artă Românească, cel mai valoros din întreaga diasporă a nea-
mului nostru, datorită pieselor de colecţie pe care le conţine. De
mulţi ani, din iniţiativa Părintelui Grama şi a poetului Mircea
Ştefan, sprijiniţi de numeroşi iubitori de artă, astfel de întâlniri
definesc  identitatea acestei prime comunităţi ortodoxe din
America, fondată încă din anul 1904.  

Adunaţi în monumentala Sală a Blazoanelor, un spaţiu cultural
de excepţie, străjuit de un original „Altar al neamului românesc”,
sculptat în piatră de mari artişti români, participanţii au cântat
„Hristos a înviat.”  Apoi, amfitrionul a salutat momentul prilejuit de
prezenţa în localitate a distinşilor oaspeţi, care în zilele precedente
au luat parte la prima ediţie a  Simpozionul ui Internaţional de
Istorie „Epaminonda Lucaciu” organizat de pr. Petru Stânea de la
Biserica greco-catolică “Sfânta Elena” din Cleveland. 

Cu mare putere de pătrundere şi elocvenţă, Aurel Pop a prezen-
tat noul volum al scriitoarei sibience Anca Sîrghie, intitulat „Radu
Stanca. Evocări şi interpretări în evantai,” publicat  la Editura
TechnoMedia din Sibiu. Dintre capitolele cărţii, lansate cu o lună în
urmă la Cenaclul „Mircea Eliade” din Denver Colorado, s-a atras
atenţia asupra valorii inestimabile a mărturisirilor făcute de 37 con-
temporani, îndeosebi actori ca Eugenia Barcan, Dorina Stanca, Paul
Mocanu, Ion Besoiu,  Theodor Portărescu, Adela Mărculescu, Dana
Lăzărescu, Radu şi Geraldina Basarab, Lerida Buchholzer, Dan
Hândoreanu , regizori sau profesori, prieteni şi cunoscuţi, care pot
completa cu amintirile lor momente importante din biografia poe-
tului şi dramaturgului Radu Stanca. Noul volum  cuprinde şi un
capitol de “ Interpretări” ale unor aspecte necunoscute din creaţia
poetului, dramaturgului şi regizorului Radu Stanca, rezultat al
cercetării  de istorie literară din ultimii ani a profesoarei Anca
Sîrghie, prezentă  cu asemenea teme la sesiuni ştiinţifice din diferite
centre universitare. Se cer semnalate şi „Reportajele” din finalul
volumului, ele dovedind că oraşul Sibiu deţine întâietatea  în
România ca centru al cercetării şi sărbătoririi lui Radu Stanca prin
manifestări culturale. Ataşat volumului, un DVD cu spectacolul
radiofonic al piesei “Hora domniţelor” din anul 1969 la Cluj, când
în preambul, soţia dramaturgului, actriţa Dorina Stanca, a făcut o
mărturisire emoţionantă despre geneza acestui text, rămas în manu-
scris, ca toate celelalte 14 creaţii dramaturgice nepublicate în timpul
vieţii scriitorului.

După o caldă introducere a Părintelui, Anca Sîrghie şi-a hrănit
şi transportat ascultătorii pe piscurile şi meandrele mioritice ale
harului poeziei a doi poeţi ardeleni, George Coşbuc, de la a cărui
naştere tocmai se împlinesc 150 de ani, şi Ioan Alexandru, grati-

ficându-i cu momente inedite.  Anii
activităţii  lui George Coşbuc la
redacţia ziarului sibian „Tribuna”
au fost cei mai rodnici pentru
creaţia sa poetică, atunci defini-
tivându-se şi capodopera lui,
poemul „Nunta Zamfirei”, cu care
tânărul năsăudean s-a impus apoi
în contemporaneitatea sa literară. Criticul literar Titu Maiorescu
scria succinct, dar edificator,  în cunoscutele lui „Însemnări zil-
nice”: „Coşbuc - cu eminenta sa poezie Nunta Zamfirei…”, iar
Nicolae Iorga în „Istoria literaturii româneşti” comenta: „Apariţia
Nunţii  Zamfirei  în fruntea Convorbirilor literare, prin urmare - cu
decret de la „Junimea”, cu pecetea lui Titu Maiorescu a fost o re-
voluţie surprinzătoare… George Coşbuc nu trebuie redus numai la
rolul de a fi ilustrat,  după  nota dominant elegiacă a versurilor lui
M. Eminescu, prin optimismul său,  o nouă tonalitate, tonică, în
poezia românească, în care a exemplificat ca nimeni altul genul
idilei şi a creat prima monografie lirică a satului transilvan”. Aşa
cum se desprinde din ediţia de „Opere alese”, realizată de prof.
univ. Gavril Scridon în anii 1966-1982, autorul „Firelor de tort” şi
al „Cântecelor de vitejie”  a fost şi un rafinat cunoscător al literaturii
universale, din care, între altele,  a tradus în româneşte epopeile
„Odiseea” de Homer şi „Eneida” lui Virgiliu, ca pentru a interpreta
„Divina Comedie” de Dante Alighieri el să înveţe limba italiană.
Etichetat drept „poet al ţărănimii” în contemporaneitate, George
Coşbuc a fost totodată un savant  cunoscător al literaturii şi un şle-
fuitor  cu totul remarcabil al versului românesc. 

Fostă colegă de facultate a lui  Ioan Alexandru, la Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Anca Sîrghie ne-a delectat cu
semnificative dezvăluiri biografice, contribuind cu inegalabilă com-
petenţă la o mai bună înţelegere a celui care a îndrăznit să fie primul
poet creştin de prestigiu în România anilor 1970 şi care la
Universitatea din Bucureşti a vorbit religios, tratând teme biblice şi
traducând „Cântarea cântărilor” în limba română. Cel mai impor-
tant poet imnograf al literaturii noastre a fost şi un orator înflăcărat,
care a făcut din cinstirea marilor personalităţi ale ţării un target al
colindului său prin lume. 

Participanţii, dovedind cât de bine au memorat în anii de şcoală
poeziile lui G.Coşbuc,   au recitat cu mare entuziasm din versurile
care de acum caracterizează ethosul românesc  intracarpatic,  iar
cântăreșul Gheorghe Lateş ne-a înălţat inimile cu sublima sa voce,
interpretând cunoscute versuri ale poetului din Hordou. Apoi
Părintele Grama a evocat vizita poetului senator Ioan Alexandru în
Cleveland. Seara s-a încheiat cu proiectarea poemului alexandrian
„Lumină Lină,” în magica interpretare muzicală a maestrului Tudor
Gheorghe.

Luând cuvântul, poetul Mircea Ştefan  a mărturisit că acum
patru ani, când a invitat pe scriitoarea Anca Sîrghie prima dată la
manifestările culturale  de la Cleveland, unde a iniţiat şi un cenaclu
literar, care este tot mai activ,  a intenţionat să facă un cadou comu-
nităţii românilor din Ohio, şi acum este bucuros să afirme că a
reuşit, cu adevărat. Oricând invitata seratei este binevenită la
Cleveland şi pe viitor, aşa cum se simte onorat să fi găzduit  pe

Aurel Pop, publicistul,editorul,  istoricul şi poetul de la Satu Mare
la cea dintâi vizită făcută în America. Părintele a binecuvântat ospi-
talitatea doamnelor care au preparat  produsele oferite la recepţia
seratei şi a felicitat pe Mihaela  Hetruc, care a asigurat regia tehnică.
Amfitrionul manifestării a rostit o înălţătoare rugăciune pentru
sufletele celor doi poeţi ardeleni comemoraţi. La final, doamna
Anca Sîrghie a oferit autografe pe exemplarele de carte puse la dis-
poziţia participanţilor, astfel că alături de volumul „Radu Stanca.
Evocări şi interpretări în evantai” s-a aflat şi „Lucian Blaga şi ulti-
ma lui muză”, pentru care în ţară Anca Sîrghie va primi chiar zilele
următoare Premiul Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2015. 

Prezenţa în Cleveland a acestor două personalităţi ale literaturii
şi culturii noastre a produs  o caldă efuziune de artă şi lumină în
inimile celor ce simt, alături de  George Coşbuc, că sunt şi ei – ori-
unde s-ar afla -“suflet din sufletul neamului” nostru românesc.              

* Doamna Anca Sârghie este şi preşedinta Ligii Culturale
„România-Franţa” din Sibiu, membră a Uniunii Scriitorilor, a
UNITER şi ASTRA Sibiu, precum şi a Asociaţiei pentru Istoria
Presei şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Domnia sa
este o prietenă a Cenaclului „PETALE”, al Societăţii Naţionale
Independente a Persoanelor cu Handicap Vâlcea, din momentul în
care a participat la şedinţa cenaclului nostru din luna martie 2015,
atunci când personalitatea lunii a fost Radu Stanca. Este o intelec-
tuală de ţinută, care i-a cunoscut bine pe Radu Stanca şi pe soţia
acestuia, actriţa Dorina Ghibu, trăitoare astăzi în Cluj Napoca, fiind
destul de în vârstă şi suferindă. Cu prilejul acelei reuniuni, doamna
Anca Sârghie a susţinut în faţa participanţilor la cenaclu conferinţa
cu titlul „De la modelul lui Mihai Eminescu la baladele lui Radu
Stanca”, bucurându-se de success, mai ales că ne-a şi povestit unele
întâmplări interesante legate de Radu Stanca şi soţia sa. Ca de obi-
cei, i-am remis şi doamnei Anca Sârghie invitaţia de a participa la
şedinţa din luna mai a. c., a cenaclului nostru, iar dânsa, cu amabi-
litate, mi-a transmis următorul mesaj: „Mă bucur că alegeţi autori
interesanţi, ca Geo Dumitrescu,  dar nu pot participa fizic, întrucât
mă aflu încă în America, unde nu stau pe loc, ci promovez literatura
română. Vedeţi în attach. un comentariu la ultimul dintre cele trei
evenimente la care am participat în Lumea Nouă de o lună, de când
am sosit aici. Puteţi citi în plen acel text scurt, ca să ştie participanţii
la reuniune ce se întâmplă în diaspora americană. Deschideţi attach-
ul şi, dacă vă place comentariul părintelui Grama, vă dau dezlegare
să-l folosiţi, chiar să-l trimiteţi la o publicaţie de la voi din zonă. În
felul acesta mă voi simţi alături de voi, mai ales că voi vorbi cu nişte
prieteni buni din Vâlcea să-i îndemn să participe. 

Scrieţi-mi dacă aţi făcut ceva cu textul încredinţat, la care adaug
si două poze... Doamne ajută! Anca Sîrghie” (Marian Pătraşcu).

Pr. dr. Remus V. GRAMA, Cleveland, SUA

O SEARĂ LITERARĂ DE-A DREPTUL PASCALĂ, ÎN CLEVELAND
„DE LA GEORGE COŞBUC LA IOAN ALEXANDRU” CU ANCA SÎRGHIE ŞI

RECENTA EI CARTE, PREZENTATĂ DE AUREL POP

UN PREMIU U.Z.P.R. PE 2015 A AJUNS LA RÂMNICU VÂLCEA


