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F

iind în al nouălea an de activitate creativă, revista
Cultura Vâlceană (revistă de analiză şi informaţie culturală) este un conţinut plin de valori ce corespunde necesităților
sociale. Conţinutul revistei cuprinde întreaga varietate de
fenomene sociale ce se intersectează respectuos cu sistemul de
instruire şi educaţie naţională care dezvoltă generaţia în creştere;
cu dezbateri a unor probleme de interes public atât la nivel
naţional, cât şi regional; cu relatări privind descrierea istoriei şi
a tradiţiilor naţionale ce vizează existenţa poporului; cu aspecte
concrete din viaţa vâlcenilor ce sunt parte componentă a naţiunii
române; cu activităţile literare, artistice care completează cultura naţională; cu ştiri despre acţiunile clasei intelectuale (scriitori, savanţi, pictori, etc.) atât din cadrul ţării, cât şi din judetul

Vâlcea; cu conţinuturi comemorative despre unele evenimente
importante şi despre personalități celebre din zonă şi nu numai;
cu noutăţi permanente despre apariţiile editoriale din regiune şi
întreaga ţară; şi, respectiv, informaţii despre cultura şi viaţa din
spaţiul universal al omenirii; etc. Revista Cultura Vâlceanâ este
o valoare pentru colectivitatea locală şi, nu în ultimul rând, pentru întreaga cultură românească, deoarece, în nenumărate rânduri, este la ordinea zilei cu prezentări despre viaţa şi activitatea
celor mai de vază personalităţi ai neamului. La această secţiune
sunt mereu prezente ştiri istorice despre cei mai iluştri oameni
de ştiinţă şi creaţie din judeţul Vâlcea, printre care sunt: Anton
Pann – marele scriitor şi muzicist, Dem Rădulescu – renumitul
actor, Abagiu Gheorghe Paulian – savant, medic, publicist;
Nicolae Manolescu – scriitor, critic şi istoric literar, preşedinte
al USR; Gabriel Liiceanu – filozof şi scriitor, Marian-Jean
Marinescu – deputat în Parlamentul European, Eugen Angelescu
– savant chimist şi membru fondator al Academiei de Ştiinţe din
România, Alexandru Papadopol – actor, Ionuţ Budişteanu –
informatician şi inventator de talie mondială, etc.

(continuare în pag.2)

AMINTIRI LITERARE CU SCRIITORII
VASILE SAV ŞI ION MARCOŞ
Constantin ZĂRNESCU

S

unt aproape cinci decenii de când s-au întâmplat aceste
lucruri memorabile, în cel mai înalt chip, mai ales că
mulţi, foarte mulţi nu mai sunt printre noi. Incidental, sau poate
nu, totul s-a petrecut în seara zilei de 31 octombrie 1968, în
aula-bibliotecă „Dumitru Popovici” a Facultăţii de Litere din
Cluj, zi mai numită în calendarul religios: „a tuturor sfinţilor”.
Ni s-a anunţat nouă, studenţilor din anul întâi, o importantă vizită – a trei personalităţi academice: istoricul Constantin
Daicoviciu, latiniştii Prof. Theodor Naum şi Nicolae Lascu, prezentaţi de către conf. Viorica Bogrea-Lascu (soţia ultimului) –
de la catedra de italiană, şi Elena Pătruţ, de la catedra de latină.
Nu ne-am putut aduna mai mult de 25 de tineri, iar decanul
Dumitru Pop părea agitat la culme; şi ne mustra, din priviri, să
nu facem vreo gafă.
– „Este de neadmis, pentru cadrele didactice de la
Universitatea Daciei Superioare, tovarăşi studenţi, ameninţarea
că se va scoate, din programa de învăţământ, studiul, orele...
limbii şi culturii latine! Nu vom fi de acord niciodată cu aşa
ceva! Suntem o ţară moştenitoare a civilizaţiei Romei antice –
un popor de sorginte latină!...”. Aşa a început savantul.
Prof. Theodor Naum, cel mai vârstnic dintre dumnealor, nea conferenţiat despre Homer şi Virgiliu; iar Nicolae Lascu despre traducerile sale din Ovidiu şi viaţa poetului la Tomis, stăruind asupra unei idei de senzaţie, că geţii murmurau şi îl
„aplaudau”, cumva, înţelegându-i versurile, în limba latină!...
La sfârşitul acelei ore „umaniste”, Acad. C. Daicoviciu a
menţionat (şi) adevăratul scop al vizitei dumnealor la Filologie:

– „înfiinţarea unui cenaclu de latină”, în care să se formeze
poeţi şi traducători, dascăli şi iubitori ai marii literaturi latine;
şi să fie frecventat cenaclul şi de alţi studenţi, de la Drept,
Ştiinţele Naturii, medicină etc., ai întregii Universităţi „BabeşBolyai”. Dna Viorica Bogrea-Lascu ni i-a propus pe studenţii
Ion Marcoş (preşedinte), iar pe viitorul poet şi traducător Vasile
Sav – secretar al acelui „Cenaclu de latină!”...
*
Cu trei luni de zile, prin urmare, înainte de a se întemeia
cenaclul literar şi revista „Echinox”, Vasile Sav şi Ion Marcoş,
lucrând împreună, traducând împreună, plimbându-se împreună, au fost „invitaţi” la decanat, să li se spună, mai pe şoptite,
însă „oficial”, cumva: „Să fiţi atenţi. Produceţi mari confuzii şi
bârfe!... Colegii voştri vă socotesc... homosexuali!” „Cum?...”,
a întrebat, aproape perplex, Ion Marcoş. „Vi se mai spune...,
sunteţi numiţi... hermafrodiţi!”.
*
În realitatea imediată a epocii, atât Ion Marcoş, cât şi Vasile
Sav erau persoane religioase – creştini practicanţi, unul ortodox,
celălalt... greco-oriental; cititori şi interpreţi, pe faţă, ai Noului
Testament, care figura „facultativ” în bibliografia generală, studenţească.
În restructurările redacţiei „TRIBUNA” din 1975, Ion
Marcoş, care avea o rubrică permanentă de cronică literară,
nedebutând, încă, în volum şi neavând, încă, familie, i-a uimit
pe toţi colegii – redactori – „votând împotriva lui însuşi” şi, în
cele din urmă, fiind chiar exclus! După un anume stagiu, la
Biblioteca Universitară „Lucian Blaga”, a cumpărat 10 capre,
patru găini şi un cal alb, împrietenindu-se cu o studenţă engle-
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zoaică, venită să-şi dea un master, din opera acad. istoric David
Prodan şi pe care a cerut-o în căsătorie. Apoi a dus-o cu el în
comuna Floreşti, „îndrăgostind-o” de mânz, purceluşi, găini şi
capre. A fost, pe urmă, chemat la partid, imputându-i-se că „sfidează regimul”. După cele aspru discutate li s-a permis amândurora să plece la Londra, unde el a început să se documenteze
pentru o carte despre Isihasmul Muntelui Athos – „celălalt
Ierusalim”. Lucruri şi destine – stranii.
*
Scriitorul Vasile Sava a purtat în spate, toată viaţa sa, acea
soartă pe care i-a impus-o marele istoric Constantin Daicoviciu,
prin Cenaclul de latină, înfiinţat la 31 octombrie 1968; şi prin
numeroasele opere, din limba latină, pe care a trebuit să le traducă, umplând un gol, în Istoria culturii româneşti. A publicat şi
poezie originală, „viziuni pur livreşti”: ELOGII (1986), SOLILOCVII (1989); epopeea parodică intitulată CATULIENE
(2002). Însă, cu deosebire, a tradus, integral, operele poeţilor
antici latini Tibul şi Properţiu, o bună parte din poeziile lui
Horaţiu; OPERA OMNIA (şase volume) a Sfântului Augustin
(între 1978 şi 2003); un lung poem, scris de Gh. Şincai, în latina
medievală, netradus, graţie complexităţii sale, niciodată, în româneşte. A tradus, din engleză, împreună cu soţia sa, LUCIA SAV
RETEGAN: CĂLĂTORII ÎN TRANZIŢIE, volumul poetului
„regal”, thailandez Montry Umavijani (2001) etc.
Deşi a debutat, în revista „Echinox” în anul 1969, ca şi prietenul său Ion Marcoş, Vasile Sav a trăit cultivând o formă de opoziţie, de rezistenţă culturală, după Revoluţia din 1989; şi există o
„tristă fotografie”, în care echinoxiştii „arată încremeniţi, ca un

(urmare din pag.1)

monolit”: „îngrijoraţi, temători, cu sacouri negre şi ochelari, tot
negri – spăimântaţi de ziua de mâine”, spunea V. Sav, ironic.
Numai Marcoş, viitorul emigrant, lipseşte din acel cadru fotografic, ce a căpătat o anume faimă, despre „nesigura soartă a poeţilor,
în acea epocă!...”.
După Revoluţie, V. Sav a luat-o în altă direcţie; şi s-a simţit
eliminat şi împins în „moarte civilă”, aproape „muritor de
foame”; pentru că apariţiile „TRIBUNEI” au fost sistate, o anume
vreme; iar el purta în spate acel destin, impus de istorie, originar
fiind din triunghiul de aur, în care se născuseră: Bărnuţiu, Gh.
Pop de Băseşti şi Iuliu Maniu: TRAN-SILVANIA. Fixat, în istoria
criticii şi istoriei noastre literare, de personalităţi precum D.R.
Popescu, Adrian Marino şi C. Cubleşan, sau de personalităţi echinoxiste, precum Marian Papahagi, Petru Poantă, Adrian Popescu,
Al. Cistelecan, Horia Bădescu, el, Sav, a fost desfiinţat, în DICŢIONARUL ECHINOX, DE LA A LA Z (2008), de o necunoscută recenzentă echinoxistă, din generaţiile foarte tinere, Sabina
Andron, studentă la engleză (n. 1978)! Lucru de neînţeles.
Simulând un „eseu descriptiv, analitic şi valoric”, ea comite aceste diletante concluzii:
„Vasile Sav – rămâne un pamfletar, cu limbaj agresiv. Poezia
sa are o dimensiune total asocială (s.n.). El îşi caută o falie a lui
– aparţinând sălbăticiunii naturale şi autenticităţii tari. Creaţia sa
literară capătă note preţioase, coagulându-se în zona lipsei de
actualitate, producând o semnificare desuetă. Astfel, ea eşuează în
clişee, golite de sens!... Iar abundenţa stilistică devine vidă, atât
intelectual, cât şi emoţional. CATULIENELE – un volum cu pretenţii exhaustive, lansează acuze grobiene, revendicându-se din
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În cuprinsul revistei Cultura Vâlceană se regăseşte cu o pagină specială informaţia demnă de apreciere despre Colegiul
Naţional “Alexandru Lahovari” care este la a 125-cea aniversare
de la existenţă. Este cazul de menţionat, că prin acest colegiu de
o mare valoare naţională au trecut/studiat mari personalităţi ai
neamului românesc.
De asemenea, în ultimul număr al revistei, este acordat un
spaţiu aparte şi pentru marele sculptor român Constantin
Brâncuşi.
Cultura Vâlceană, cred, este acel centru cultural care promovează cu demnitate valorile naţionale româneşti.
Administratorul acestei publicaţii periodice este Domnul Petre
Cichirdan (cercetător în inginerie, artist plastic, scriitor, editor,

publicist, membru al UZPR – foto), iar consilierul editorial este
Constantin Poenaru.
Cu acelaşi succes sunt prezenţi şi colaboratorii Arhim
Veniamin Micle, Felix Sima, Mihai Sporiş, Vasile Grevuţu,
Simona Maria Kiss, Gheorghe Pantelimon, Adina Dumitrescu,
Gabriel Gib, Gherghe Sporiş, Paulian Buicescu, Tina Cichirdan,
Bogdan Cichirdan, care contribuie nespus de mult la completarea
cât mai bogată şi calitativă a revistei. Aşadar, Cultura Vâlceană se
prezintă cu un conţinut bine structurat şi fastuos care stimulează
şi motivează continuu cultura omului şi a societăţii. Fiind un
izvor de informaţii demne de atenţie, revista în cauză se prezintă
în faţa publicului ca o substanţă aparte ce dezvoltă în mod constructiv evoluţia culturală/intelectiuală/spirituală a societăţii

anticul Catul!...” Apoi: Ironiile sale „sunt explicite, din postura
unui cetăţean mioritic (s.n.). Amalgamul tematic nu e provincial,
ci e unul stilistic, neprofesionist şi grav!” „Fermitatea quasiabsurdă a tonului este una din trăsăturile scriiturii lui Sav. Te simţi (lecturându-i cărţile, n.n.) în faţa unei satire – interminabilă, mai
puţin isteaţă şi mai mult vulgară” (pp. 394-396).
Ai spune că juna recenzentă şi co-autoare de DICŢIONAR
ECHINOX, Sabina Andron ne relevă, prin epitetele sale postmoderne, o nouă ordine şi estetică. Descoperită, îndrumată şi
manipulată de coordonatorul volumului (şi care trece, în cv-uri,
Dicţionarul colectiv, drept opera sa), juna Sabină nu s-a afirmat,
prin această malefică morală, ci a rămas tot anonimă. Încheierea
i-ar aparţine lui URMUZ: „După ce a fost descoperită, Sabina a
fost... acoperită, prin propriul anonimat – la loc!...”
Vasile Sav nu a fost un scriitor găşcar. Redactor „echinoxist”,
„stelist”, „tribunist”, el este şi azi unul din cei mai importanţi din
Transilvania, rămânând prin timp. Iată ce le spune el, ca o concluzie, celor ce l-au împins în moarte civilă: „Mă crucific cumplit/ În faţa persuasiunii voastre/ Celei şerpeşti/ (…) Rău mi-aţi
făcut-o, puişori de lele/ Voi, protofrancofoni loviţi cu leuca/ Celei
de-a treia Rome!/ Rău m-aţi lovit/ Găini care-mi cântarăţi cocoşeşte!.../ Pe Daicoviciu, acolo, întrebaţi-l/ De nu mă credeţi că vă
plâng de milă/ Pe Daicoviciu, acolo, întrebaţi-l / Trei lucruri vă va
spune el că are/ Fiece om, pe lumea asta, numai/ Pe Dumnezeu,
Familia şi Ţara!/ Şi dacă el, pe una, o trădează/ Atuncea le
trădează pe tustrele!” (Din CATULIENE, cap. XII, Către culturnici).
E viziunea unui poet religios, metafizic, nicidecum asocial!
române. Rezultatele acestor succese sunt onorate şi prin premii şi
nominalizări locale şi naţionale. O nominalizare onorabilă, ultima, este Premiul UZPR pentru anul 2015 acordata Dlui Petre
Cichirdan (directorul revistei) pentru editarea revistelor culturale
ale Râmnicului. Fiind considerat intelectualul de valoare incontestabilă, apărător al istoriei şi valorilor româneşti, Petre
Cichirdan este acea personalitate publică care valorifică în mod
conştient/distinct conţinuturi pertinente creaţiei ce sunt o lumină
pentru om şi societate. Astfel, valoarea Culturii Vâlcene se
regăseşte printre cititorii ce fac cunostinţă cu lectura prezentă.
Deci, Dragi cititori, veniţi la Cultura Vâlceană şi veti găsi în
permanenţă acel spaţiu al valorilor care evoluează intelectul
uman în procesul existenţei.
La mai mult şi la mai mare, Stimată Revistă Cultura
Vâlceană!

ROBERTO SCAGNO LA RÂMNICU VÂLCEA
- interviu Petre CICHIRDAN: - Maestre Roberto Scagno, iată-ne din
nou împreună la Râmnicu Vâlcea, la reşedinţa dumneavoastră,
celebră pentru vâlceni fiindcă această casă a fost construită de
pictorul Emil Ştefănescu, personalitate uriaşă a interbelicului vâlcean; a locuit aici cu întreaga familie, la fel de celebră…soţia şi
cei doi copii: Febus şi Liliana. Frumoasa şi talentata violonistă
Liliana Ştefănescu v-a devenit după 1973 soţie… În primul rând
v-aş ruga să le amintim, în linii mari, cititorilor vâlceni, câteva
date din CV-ul dumneavoastră profesional…
Roberto SCAGNO: - În ultimii douăzeci şi trei de ani am fost
profesor de limba şi literatura română la Universitatea din
Padova, iar pe 1 octombrie voi ieşi la pensie, dar cariera mea universitară şi preocupările mele nu au fost de la început adresate
către România. Am făcut studiile filosofice la Universitatea din
Torino, unde m-am ocupat mai mult de problemele teoretice,
adică deontologia; m-am ocupat şi de filosofia religiei, prin care
am ajuns la Mircea Eliade; atunci, în 1960-1970, era tradus în
limba italiană şi începea să fie foarte cunoscut în Italia, pentru că
se vorbea de istoria religiilor ca de o nouă disciplină. La un
moment dat am hotărât să trec de la filosofia teoretică la filosofia
religiei, şi de la filosofia religiei la istoria religiilor comparate.
Aşa, Mircea Eliade a devenit obiectul meu de studiu aprofundat.
Profesorul meu din acei ani, un filolog de modă veche, mi-a spus:
« Dacă vrei să înveți filosofia lui Mircea Eliade va trebui să mergi
în România şi să înveți româneşte ». Am profitat de o bursă de
schimb de experiență între Italia şi România şi am învăţat cinci
luni în această ţară. Pe urmă am dat un concurs la Ministerul de
Externe al Italiei şi, timp de aproape trei ani, doi ani şi ceva, am
obţinut un post de profesor de limba italiană la Universitatea din
Iaşi, toamna `74-`76. La final aş fi putut să rămân în România mai
mult, deoarece perioada de şedere în România aprobată de ambasadă era mai lungă; dar am optat pentru postul de asistent la

Catedra de Istoria religiilor din Torino. Atunci a început activitatea mea universitară, care a durat până în 1994, când a luat fiinţă
Catedra de limba şi literatura română de la Universitatea din
Padova. Desigur, mi s-a cerut, şi eu am acceptat, să trec, oficial,
de la Istoria religiilor la Cultura română. De fapt în toată perioada
aceasta, din 1993 până în prezent, m-am ocupat, în principal, de
limba şi literatura, şi cultura, română, pentru că am considerat că
aceasta a fost menirea mea! dar, în acelaşi timp am continuat în
studiile mele filosofice şi istorice.

P.C. - Aş dori domnule profesor Roberto Scagno ca în timpul
puţin pe care l-avem la dispoziţie, fiind o conversaţie ad hoc, cu
alte cuvinte, complet nepregătită să vă referiţi la câteva lucruri
care pe noi ne frământă astăzi şi, cred, frământă pe toată lumea…
Aş începe cu problema „Calului Troian”, pe care mulţi, astăzi, îl
invocă de câte ori au de a face cu un lucru aparent pozitiv, dar,

care, mai apoi se dezvăuie ca un lucru complet negativ. Vă prezint
accepţiunea calului troian aşa cum am cunoscut-o eu de-a lugul
timpului la colegii mei din România…Iată un prim exemplu:
calul troian al omenirii anilor 1978 este Creierul artificial concept care aparţine lui Alexandru Trifu-profesor de psihopedagogie la Conservatorul C. Porumbescu; a apărut expus în public
abia în 1998, la Geneva... Tot în 1978, scriitorul Ştefan
Dumitrescu, surprprinzător pentru aceea vreme, defineşte
America drept calul troian al omenirii. America, care-şi etala
bogăţia, puterea, devenirea şi avea să înşele lumea după cucerirea
ei; Ştefan Dumitrescu a scris atunci poemul „Calul Troian al
omenirii, America!” dar , lesne de înţeles, l-a publicat după
Revoluţia din 1989... În 2005 apare Banul pe post de „Cal
Troian”, un percept al pictorului român de la Geneva, Alexandru
Trifu, fiul celui de care vorbeam mai sus...Credeţi că creierul artificial, banul sau America sunt părţile întunecate ale prezentului?
R.S. - Punctul meu de vedere... mi-este extrem de greu să
cred că un singur element poate să fie decisiv în sens pozitiv sau
în sens negativ, un singur „Cal Troian” pentru toată omenirea...
Eu nu sunt un specialist în informatică, dar folosesc informatica
ca orice persoană cu un nivel mediu de cultură şi cred că ea a generat o criză reală, a devenit o criză extrem de importantă. Eu nu
aş putea renunța la informatică în viața profesională dar, nici în
cea de toate zilele. Negativ poate să devină ceva, care să devină
singurul element preponderent important în societatea mondială;
dacă un creier artificial ne va controla, de fapt şi acum putem fi
controlați, chiar acum când vorbim amândoi, de un satelit artificial. Pe vremurile sistemelor sociale totalitare acest creier era un
« dispozitiv » foarte primitiv de control. Clasicul telefon, spre
exemplu. Acum poliția ştie exact, dacă vorbim la mobil, de unde
a pornit semnalul, ce s-a comunicat şi unde a ajuns, ce s-a vorbit...
Există acest risc, de creier artificial ca fapt negativ, doar atunci
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când un sistem totalitar va controla totul…. Cred, că, de aceea, în
1978, a apărut în România…
P.C. - Şi varianta cu America? cu “Banul”? cai troieni?
R.S. - Eu m-am născut în 1946 şi fac parte dintr-o generație
care a urmat o facultate în anii `60. Atunci era un val de neostângism, ultrastângism politic. Apăruse mitul Chinei, de exemplu…
China lui Mao, ducând la un val antiamerican. Eu niciodată nu am
fost de acord cu aceste idei. În acelaşi timp, nu pot să fiu pro american deorece sunt elemente în societatea americană, manifestări,
care mie nu îmi plac; însă, tocmai acestea, invazive, au pătruns
în Europa. Iată un exemplu: sistemul american de a trăi numai în
prezent, acesta fiind singurul care contează. Pentru ei nu reprezintă nimic trecutul, dar nici viitorul prea mult; de fapt ei trăiesc
într-un prezent dilatat. Acesta este un aspect negativ, o uniformizare care se constitue ca o cutumă generală. Acest sistem s-a
impus prin filmele americane şi prin Internet. Aceste elemente
dacă devin totalitare, nu are cum să-mi placă, dar, în general nu
se poate spune că sistemul american a fost negativ pentru omenire. Sunt şi nişte greseli foarte mari pe care americanii le-au
făcut, mai ales după Războiul din Golf, iar după al doilea Război,
din 2003, a început dezastrul, pentru că contrastele au devenit
prea puternice între Iran, Irak şi între diferitele situații geopolitice
locale şi perspectiva unei Americi aflate în control. În acestă
situație s-a produs o destabilizare şi în Italia, deoarece au apărut
migrațiile din Africa şi Orientul Mijlociu. Şi în Balcani Statele
Unite au făcut nişte greşeli, dacă ne gândim, de exemplu, la primul război din Bosnia, unde au apărut primele elemente teroriste
islamice; în Kosovo o parte din populație era pe poziții democratice, iar altă parte pe poziții fundamentaliste islamiste. Dacă tragem o concluzie complexivă ajungem la concluzia că imperialismul american vrea să domine lumea şi, nu poate fi tăgăduit; dar,
dacă ar fi să mă gândesc la raportul SUA - Europa, după al Doilea
Război Mondial, nu pot spune ca a fost total negativ. După părerea mea elementele pozitive sunt mai multe decât elementele
negative.
În ce priveşte banul, nu putem să ne întoarcem la o societate
primitivă, tribală, de troc în natură. Nu sunt un specialist în istoria
economiei, dar nu poate exista un sistem economic fără bani.
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Problema apare daca banul devine Dumnezeu, un consumism, un
sistem egoist în care tu ai maşina cea mai frumoasă, sau eşti
înbrăcat într-un fel, dacă într-un sistem axiologic de valori banul
devine cel mai important, cu el, putând fi cumpărat orice. Acesta
este un risc, poate deveni un Cal Troian. Eu cred că prin globalizare este foarte greu să se impună un singur element. Prin această
ciocnire de culturi este greu să se ajungă la un singur element
totalizant şi care să domine.

posibilitățile economice ale Rusiei sunt foarte mari, demonstrând
că comuniştii nu au exploatat bogățiile acestei țări: petrol, gaze
etc. Atunci când ruşii au descoperit acest potențial, bazat şi pe un
sistem social aferent, şi-au pus intrebarea de ce tebuie să renunțe
la politica imperială!? Specialiştii în geopolitcă susțin că fenomenul din Rusia trebuie văzut în raport cu istoria țării lor. Nouă ni
se pare un fenomen nou, dar este de fapt mai mult o chestiune
internă.

P.C. - Ați vorbit de globarizare, credeți că Revoluția de la
Kiev, « Maidanul » kievean este o lovitură mortală dată ideii de
globarizare?

P.C. - Putem vorbi de o explicație logică privind afirmarea
« Noii Rusii »?

R.S. - Nu, eu cred că aceasta este politica tradițională rusă,
să controleze dintodeauna Ucraina. Eu am nişte prieteni polonezi
care au o părere foarte dură față de Rusia, pentru că Ucraina occidentală a fost sub polonezi şi, ei, o consideră, încă, parte din
Polonia; parte civilizată de Polonia, pentru că acolo sunt şi grecocatolici. Dar după al Doilea Război Mondial, Rusia a marşat până
acolo, încât Ucraina şi-a dublat teritoriul, dând toți polonezii,
nemții, afară!... De exemplu polonezii consideră că acum există o
situație periculoasă. Una peste alta, politologii consideră că acest
context geopolitic, din Ucraina, trebuie văzut ca tipic pentru
imperialismul rus. Ruşii i-au considerat mereu pe ucraineni ca pe
o minoritate lingvistică, aceştia, vorbind un dialect rus, şi considerându-l teritoriu al Rusiei Albe. Dar acestă politică era şi
înainte de comunismul sovietic; deja țarismul se gândea în
această direcție. Eu cred că acest fenomen trebuie văzut ca o politică tradițională rusă.
P.C. - Totuşi până la Maidan se vorbea de o hegemonie americană, iar acum, după, se vorbeşte de o Rusie care seamănă tot
mai mult cu fosta URSS…
R.S. - Când în URSS a avut loc implozia, americanii, poate,
şi-au propus să exagereze puțin cu expansiunea către Est. De
exemplu ruşii acum se gândesc că au pierdut, ca aliați, România,
Bulgaria, Cehia, Țările Baltice, ducând la o anume reacţie a fostului imperiu, care, nu a acceptat să fie total redus sau la o
condiție de putere politică medie. Oligarhii au demonstrat că

R.S. - Eu cred ca Rusia aşa a fost mereu, ați văzut cum se
comportă Putin; mie nu-mi place, pentru că acolo nu este democrație, este departe de democrația europeană, liberală; acum, fiind
ceva ambiguu! cu alte cuvinte, înainte merge tot vechea Rusie, şi,
nu « Noua »… În comportanmentul său extern, Putin întruchipează vechea Rusie imperială…
P.C. - Credeți că există pericolul ca acest concept, de
Românie rotundă, ca ea sau părţi din ea să dispară? Sunt voci,
interne, în popor-asta e culmea-care au vorbit despre acest lucru
în 1990, dar şi de vreo patru-cinci ani încoace în mod insistent; eu
înţeleg că se acţionează într-un plan secret de dezbinare…
R.S. - Nu, nu cred, mai ales de când România a intrat în UE,
din 2007. Îmi aduc aminte că eram atunci în România, la Craiova,
cu Liliana... Problema este că acum Uniunea Europeană se află
într-o criză teribilă; problemele economice fiind prioritare, globalizarea a creat fel de fel de probleme…Dar, în aceste condiţii,
nu mai există acelaşi entuziam. Totuşi, şi cred, mi se pare ireversibil procesul pentru România. O țară care a intrat în UE nu mai
poate fi divizată, problema granițelor nu se mai poate pune, pentru că nu ne putem întoarce la timpurile neclare de după cel deal Doilea Război Mondial. Mi se par lucrurile ireversibile, plus că
în România există şi sistemul NATO de apărare, contribuind la
consolidarea unității politice

A consemnat Bogdan Cichirdan
Râmnicu Vâlcea, august, 2016

IDEALUL NAŢIONAL, TEMEIUL INTRĂRII ROMÂNIEI
ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Constantin MĂNESCU - HUREZI

A

cesta este titlul simpozionului naţional care a avut loc în
ziua de joi, 4 august 2016, în sala „Iosif Episcopul” a
Aşezământului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din
Râmnicu Vâlcea. Evenimentul a fost organizat de către
Arhiepiscopia Râmnicului în parteneriat cu Academia Oamenilor
de Ştiinţă din România, Forumul Cultural al Râmnicului şi
Asociaţia „Ştefadina” din Bucureşti, în contextul aniversării
Centenarului Primului Război Mondial.
După cum se ştie, la 15/28 iunie 1914 a avut loc asasinarea la
Sarajevo (Bosnia) a prinţului moştenitor al Austro-Ungariei,
Frantz Ferdinand, şi a soţiei sale, Sofia, de către un tânăr naţionalist sârb, Gavrilo Princip. Atentatul a slujit drept pretext pentru
declanşarea primei conflagraţii mondiale, la care au participat 33
de state, cu o populaţie de peste un miliard de locuitori. Bilanţul
acestui război a fost tragic: circa10 milioane de morţi şi 20 de
milioane de răniţi şi mutilaţi, pagubele materiale fiind evaluate la
peste 278 de miliarde de dolari. În vara aceluiaşi an, în ziua de 21
iulie/3 august avea loc un Consiliu de Coroană la Peleş (Sinaia),

la care au participat regele Carol I, principele moştenitor
Ferdinand, primul ministru Ion I. C. Brătianu şi toţi membrii
guvernului, toţi foştii prim-miniştri conservatori şi liberali. În
cadrul acestui Consiliul, Regele Carol I s-a pronunţat pentru
intrarea României alături de Puterile Centrale, fiind susţinut
numai de Petre I. Carp, care considera că expansiunea Rusiei
reprezintă pentru România primejdia cea mai mare. În urma unor
aprinse dezbateri, Consiliul de Coroană a respins intrarea în
război alături de Puterile Centrale şi a hotărât adoptarea unei
politici de neutralitate armată, hotărâre care corespundea, de altfel, intereselor naţionale ale României. Puterile beligerante au
exercitat asupra ţării noastre puternice presiuni diplomatice pentru atragerea ei în război: Antanta făgăduind sprijinul pentru
unirea cu statul român a provinciilor româneşti aflate în
stăpânirea imperiului Austro-Ungar, iar Puterile Centrale
recunoaşterea graniţelor Moldovei dinainte de 1812.
După o perioadă de doi ani de neutralitate, în ziua de 14/27
august 1916 are loc al doilea Consiliu de Coroană, la Palatul de
la Cotroceni din Bucureşti, în prezenţa regelui Ferdinand I şi a
principelui Carol, moştenitorul Tronului, la care au participat

membrii guvernului, preşedintele Adunării Deputaţilor,
vicepreşedintele Senatului, foşti miniştri, şefii partidelor de opoziţie, foşti preşedinţi ai Adunării Deputaţilor. Cu o mare majoritate, Consiliul de Coroană aproba tratativele angajate de I. I. C.
Brătianu, implicit pentru intrarea României în război de partea
Antantei. În aceeaşi zi, România declara război Austro-Ungariei,
iar în noaptea de 14/27 spre 15/28 august armata română trecea
Carpaţii în Transilvania prin 17 puncte, începând operaţiile miitare împotriva Austro-Ungariei.
Simpozionul de la Râmnicu Vâlcea, la care au participat preoţi, istorici, oameni de cultură şi reprezentanţi ai diferitelor instituţii, a fost deschis prin rostirea cuvântului de binecuvântare al
Înaltpreasfinţitului
Părinte
Varsanufie,
Arhiepiscopul
Râmnicului, intitulat „Unitatea caracteristică a neamului românesc şi datorie a demnităţii naţionale”, de către părintele consilier
dr. Ştefan Zară. Părintele Arhiepiscop Varsanufie ne-a îndemnat
pe toţi românii la unitate: „Acum, în aceste vremuri tulburi, care
s-au abătut asupra întregii lumi, când se încearcă prin orice
mijloace destabilizarea noastră ca neam, dar şi a Bisericii ca instituţia ce a avut şi are puterea păstrării unităţii poporului român,
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avem datoria să privim în istorie şi să continuăm ceea ce înaintaşii
noştri au făcut: să punem viaţa noastră în slujba păstrării unităţii
neamului nostru. Viitorul nostru şi al copiilor noştri depinde de
unitatea noastră. Vedem cum pseudovalori ce se meditează tot
mai mult în rândul copiilor ţării acesteia au măcinat conştiinţa de
neam a acestora; nu ne mai pasă de ţară şi unitatea acesteia, ci ne
gândim doar la binele nostru. Dacă vrem cu adevărat să îi cinstim
pe făuritorii unităţii statului român, atunci să le urmăm exemplul”.
În continuarea simpozionului, moderat de domnul prof. dr.
Gheorghe Dumitraşcu, secretar general al Forumului Cultural al
Râmnicului, a luat cuvântul domnul prof. univ. dr. Ioan Scurtu,
preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice din cadrul
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, care a prezentat
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comunicarea cu titlul: „Dezbaterile şi hotărârile Consiliului de
Coroană din august 1916”, urmat de domnul prof. univ. Dr.
Corneliu Mihail Lungu, specializat în Istorie - arhivistică şi care
a prezentat „Documente din arhive străine privind justeţea intrării
României în Primul Război Mondial”. Cei doi conferenţiari au
subliniat faptul că sacrificiul de sânge al românilor în Primul
Război Mondial a fost imens. Unii au murit pe front, alţii în
lagărele de prizonieri, alţii s-au întors invalizi sau au fost daţi dispăruţi. Ei au luptat cu un elan rar întâlnit, izvorât dintr-un puternic
sentiment de patriotism, din dorinţa de a vedea împlinit visul de
veacuri, România Mare.
În încheiere, domnul prof. drd. Mihai Nicolae, director general al SC Ştefadina Comserv SRL, a prezentat noile apariţii editoriale ale Editurii Ştefadina. Înfiinţată în anul 1996, SC Ştefadina

Comserv SRL are ca principal obiect de activitate prestarea serviciilor specifice domeniului arhivistic, fiind specializată în managementul documentelor şi în prelucrarea şi depozitarea arhivei.
Una din cele mai importante apariţii la această editură o reprezintă volumul „Acta Carpatica”, Anuarul românilor din sud-estul
Transilvaniei, întocmit de Centrul European de Studii Covasna –
Harghita.
Acest simpozion a constituit o adevărată lecţie de istorie, un
apel la păstrarea unităţii şi identităţii naţionale, câştigate cu mari
sacrificii de strămoşii noştri, dar aflate la ora actuală în mare pericol, pentru că s-au înmulţit ameninţările împotriva valorilor noastre naţionale şi morale.

VÂLCENII FRAŢI BUNI CU ARDELENII, CU
BASARABENII ŞI CU BUCOVINENII!
Dr. Octavian POPESCU (1936-2016)
Bucovinenii refugiaţi în Judeţul Vâlcea, zonă cunoscută şi sub
denumirea de ,,Oltenia de sub munte ” (2)
(Urmare din Cultura vâlceană nr. 123 iunie 2016)
- VII -

Refugiul vâlcean al unor instituţii teologice şi al
unor membrii ai clerului basarabean şi
bucovinean
Câteva înalte feţe bisericeşti, Mitropoliţi sau Episcopi, dar şi
mulţi preoţi, călugări şi călugăriţe s-au refugiat atât din Basarabia
cât şi din Bucovina, şi au slujit ca preoţi parohi sau ajutători, ca
monahi sau ca monahii în unele parohii comunale sau orăşeneşti,
ori în mănăstiri sau schituri din judeţul Vâlcea, între anii 19401944, perioadă în care poporul român a fost nevoit să ţină piept
Armatei Roşii cotropitoare.
Despre această categorie de refugiaţi a fost mai greu să aflăm
identitatea şi funcţiile ocupate de ei în fie temporar fie definitiv în
localităţile de pe teritoriul Episcopiei Râmnicului. Nefiind persoane laice, acestea se supun jurisdicţiei Bisericii Ortodoxe
Române şi nu administraţiei publice teritoriale.
Ca atare, cu siguranţă numărul acestora este mai mare decât al
celor pe care-i nominalizăm în rândurile ce urmează. Totuşi, pe
cei dintre ei pe care i-am identificat, în funcţie de provenienţa lor
basarabeană sau bucovineană i-am inclus în paginile precedente.
Rolul tuturor acestora a fost de a îmbărbăta armata şi restul
poporului român şi a le menţine un moral bun şi cu speranţe întro victorie finală.
Numeroşi slujitorii ai altarului au rămas pe loc atât în Basarabia
cât şi sudul Bucovinei. Chiriarhi, preoţi şi călugări, sprijiniţi în
acţiunea lor de misionariat ortodox au pornit din teritoriile
româneşti neocupate de sovietici şi au făcut populaţiei numeroase
vizite canonice însoţite de slujbe religioase.
Între înaltele feţe bisericeşti s-a remarcat Mitropolitul Efrem al
Basarabiei care s-a aflat într-o perioadă de timp în refugiu împreună cu unii dintre prelaţii săi, la Cozia, precum şi episcopul de
Ismail, Antim Nica, refugiaţi la Mănăstirea Cozia..
Între anii 1943 şi 1944 Mitropolitul Moldovei şi al Sucevei
Irineu Mihălcescu împreună cu o parte din înaltul său cler şi cu
administraţia mitropolitană s-au refugiat la Mănăstirea Govora
din Judeţul Vâlcea, rămănând la sediul Mitropoliei din Iaşi doar
arhiereul vicar Valeriu Botoşeneanu.
Rechemat la Iaşi, de la Govora, de către Mareşalul Antonescu şeful statului român din acea perioadă – Mitropolitul Irineu
Mihălcescu a slujit în Catedrala Mitropolitană, a vizitat spitalele
de răniţi din Moldova şi a săvârşit parastase în memoria ostaşilor
români căzuţi la datorie.
În anul 1944 Facultatea de Teologie din Suceava s-a refugiat
pentru o scurtă perioadă de timp în Râmnicu Vâlcea. Informaţia
primită venea de la Ion Apostu, unul dintre studenţii acelei facultăţi din acea perioadă originar din localitatea Hârlău –Iaşi,
devenit preot şi persecutat politic de noua orânduire comunistă
instaurată în România după încetarea celui de al doilea Război
Mondial.
Despre alte înalte personalităţi clericale, despre unii preoţi (şi
despre familiile lor), despre monahi şi monahii, dar şi despre
unele instituţii teologice sau de cult care s-au aflat pentru perioade
mai scurte sau mai îndelungate de timp în refugiu în judeţul

Vâlcea sau chiar în reşedinţa de judeţ Râmnicu Vâlcea mai
cunoaştem următoarele:
Familia preotului Ababii Gheorghe, împreună cu soţia sa Maria
(profesoară) şi cu fiica lor, Lucia, am aflat că au venit din
Bucovina în anul 1940 şi s-au stabilit definitiv în Râmnicu
Vâlcea. Preotul Gheorghe Ababii a primit un post de preot slujitor în biserica ,,Toţii Sfinţii” din oraşul reşedinţă de judeţ, iar soţia
sa Maria o catedră la diverse licee din oraş. Fiica lor, Lucia, a
urmat Liceul de fete din Râmnicu Vâlcea după care a urmat cursurile Universităţii din Bucureşti cu specializarea în fizică şi
chimie. După absolvire s-a întors în Râmnicu Vâlcea şi s-a căsătorit cu fostul său coleg de promoţie liceală dar Dan Pârvănescu,
fiul reputatului medic legist vâlcean Alexandru Pârvănescu; a predat fizica şi chimia de la absolvire şi până la pensionare în liceele
vâlcene.
Familia preot Bacinschi (Baciu ) Constantin cu soţia Taisia şi cu
cei doi fii – Jan şi Victor s-a stabilit în oraşul Govora Băi. Preotul
Baciu a slujit la parohia din comuna Govora Sat până la pensionare. Soţia sa,Taisia, a fost învăţătoare în staţiunea Govora, până
la pensionare. Ambii sunt decedaţi şi înmormântaţi în cimitirul
oraşului care i-a primit în refugiu şi i-a adoptat cu multă dragoste
şi preţuire. Cei doi fii ai lor, Jan şi Victor au urmat L.A.L. (Liceul
Alexandru Lahovari) din Râmnicu Vâlcea. Victor a urmat
Facultatea de Medicină, după care s-a întors ca absolvent şi a
lucrat până la pensionare în Râmnicu Vâlcea. Aici s-a căsătorit cu
Aritina Covrescu fiica unei familii de basarabeni stabiliţi cu toţii
definitiv în Râmnicu Vâlcea. Odată cu familia preotului Baciu,a
venit şi s-a stabilit definitiv în oraşul Govora şi preotul pensionar
Rădvănescu cu soţia, care erau părinţii soţiei preotului Baciu.
Familia preot Baconschi Eugen, a locuit provizoriu în comuna
Feţeni din Judeţul Vâlcea, apoi s-a stabilit definitiv în Oraşul
Râmnicu Vâlcea, preotul Baconschi, ocupând un important post
clerical la sediul Episcopiei Râmnicului. Fiul său cel mai mare a
fost ilustrul cărturar, scriitor şi poet Anatolie Baconschi care a
aboslvit L.A.L. în anul 1945 (19). După absolvirea Universităţii
din Bucureşti acesta s-a stabilit definitiv în capitală, dar în anul
1977, la teribilul cutremur şi-a pierdut viaţa. Fiul său Teodor
Baconschi este actualmente diplomat şi om politic, stabilit deasemeni în Bucureşti. Cel de-al doilea fiu al părintelui Baconschi,
Leon a absolvit L.A.L. în Râmnicul Vâlcea în anul 1951, după
care a devenit critic şi istoric literar.
Familia profesor Borosan Vasile, soţia sa Suzana şi fiica lor au
sosit din Bucovina (20) şi s-au stabilit în Râmnicu Vâlcea, unde
au ocupat posturi de profesori la diverse şcoli râmnicene. Ulterior
s-au mutat definitiv în Suceava.
Familia diaconului profesor universitar teolog Bucevschi Orest.
Teologul Bucevschi s-a născut în comuna Păltinoasa din Judeţul
Suceava în anul 1897 într-o familie de învăţători (Samuil şi
Lucreţia ), familie veche care a dat ţării numeroşi preoţi, monahi,
dar şi oameni de cultură şi de artă (pictorul Bucevschi
Epaminonda, Bucevschi Dumitru directorul tipografiei
Mitropoliei Bucovinei). Urmează şcoala primară în comuna
natală, liceul în Câmpulung Moldovenesc, apoi concomitent
Facultăţiile de teologie Ortodoxă şi Facutatea de Litere şi
Filozofie (secţia limbi clasice) din Cernăuţi. A urmat apoi cursuri
postuniveristare de teologie catolică şi protestantă în Polonia la
Wroclaw. În 1923 obţine titlul de doctor în teologie şi îşi începe
activitatea didactică şi culturală ca profesor de limbi clasice la

liceul ,,Iulia Haşdeu” din Cernăuţi. Din anul 1924, ocupă prin
concurs postul de profesor la Academia Teologică Ortodoxă din
Cluj, al cărui rector devine din anul 1927. În acea perioadă se
căsătoreşte cu Cornelia Clain şi au o unică fiică. După 10 ani, în
anul 1937 ocupă tot prin concurs Catedra de Teologie Morală de
la Academia Teologică din Cernăuţi; în aceea perioadă a fost hirotonisit ca diacon şi a câştigat dreptul de a sluji în Catedrala
Mitropolitană din acel oraş. În anul 1940, în urma ultimatului
sovietic dat României pentru ocuparea unei mari părţi din
Bucovina şi întreaga Basarabie, Facultatea de Teologie din
Cernăuţi se refugiază în patria mamă în mod succesiv în oraşul
Suceava, apoi în Râmnicu Vâlcea (cu sediul în aşezămintele
eparhiale ale Râmnicului) unde a continuat să predea disciplina
,,moral teologică”, dar îndeplinea şi funcţia de prodecan al acelei
facultăţi.
Atunci când vremurile politice au permis s-a întors în Cernăuţi
şi a continuat activitatea didactică universitară cât şi pe cea sacerdotală. În anul 1948 se întoarce de astă dată în ţara mamă redenumită la acea dată Republica Populară Română, la Institutul
Teologic Universitar din Bucureşti, tot ca profesor la catedra de
teologie morală, unde a lucrat până la pensionarea din anul 1963.
Şi după acea dată a continuat să lucreze şi să publice cercetări şi
studii teologice şi a participat activ la redactarea ,,Manualului
de Teologie Morală” în calitate de coautor. Totodată a continuat
să slujească Sfânta Liturghie la Mănăstirea Radu Vodă din
Bucureşti până în preajma vârstei de 95 ani, când s-a îndreptat
către ceruri. (Sursa :Balahura Ovidiu ,,Diaconul Orest
Bucevschi, dăruit profesor şi om de cultură” în ziarul ,,Lumina ”
din 26 sept. 2014)
Familia preot protoereu Leviţchi Leu Diomid (21) cu familia sa refugiat iniţial din Basarabia în Comuna Bogdăneşti de lângă
Râmnicu Vâlcea, fiind găzduită în aceeaşi locuinţă cu familia
picherului Nicolae I.Popa şi a moaşei comunale Gheorghiţa Popa
- părinţii celui care v-a deveni mai târziu prof. univ. de drept şi
consilier prezidenţial Nicolae Popa, vâlcean de origine). Din anul
1949 preotul Leviţchi şi familia s-au mutat în oraşul Râmnicu
Vâlcea şi a obţinut dreptul de a sluji în biserica Sfântul Ion. Din
anul 1954 s-a mutat în oraşul Slănic Prahova. Fiul (sau unul din
copii familiei ), Leon Leviţchi a ajuns ulterior şef al catedrei de
limba engleză la Universitatea din Bucureşti. (Sursa:Nicolae
Popa,,Bijuterii de familie” în Revista ,,Povestea Vorbii 21” Rm
Vâlcea, nr 3, 2014 p.5)
Preotul, profesor de religie, poetul şi scriitorul Luţcan Antonie.
S-a născut în anul 1903 în Basarabia unde a urmat seminarul
Teologic şi Facultatea de Teologie din Chişinău (obţinând licenţa
în anul 1937 ). Şi-a început activitatea teologică şi a funcţionat în
oraşul Bălţi până în anul 1940 ca profesor de religie, ca preşedinte
al cercului pastoral Bălţi, poet, scriitor şi publicist, articolele sale
apărând în numeroase reviste culturale şi religioase din Chişinău
şi Bălţi, Galaţi, Craiova, Rm Vâlcea. În anul 1924 a fost hirotonisit preot la biserica Sf Nicolae din Bălţi. După doar 5 ani soţia
i-a încetat din viaţă iar el nu s-a recăsătorit ci s-a ocupat de
creşterea fiului său Leon, care la rându-i a devenit tot preot şi i–a
continuat în Basarabia natală atât misiunea religioasă, cât şi
opera literară (poetică, eseistică, critică). În anul 1940 se refugiază în judeţul Vâlcea, în comuna Bogdăneşti, unde este încadrat
ca preot comunal şi unde slujeşti până în anul 1941 când se
întoarce în Basarabia natală. Ofensiva Armatei Roşii din anul
1944 îl determină să se refugieze tot pe meleaguri vâlcene, dar, de
astă dată, la Mănăstirea Mamu (ctitorie a Voievodului Constantin

CULTURAvâlceană

august 2016
Brâncoveanu) din comuna Lungeşti – Vâlcea. La vârsta de doar
45 (în anul 1948 ) decedează şi este înmormântat în curtea mănăstirii pe care a slujit -o timp de 4 ani; după câţiva ani a fost dezgropat şi reînmormântat în cimitriul din oraşul Drăgăşani –
Vâlcea. (Sursa: Dumitrescu Gheorghe Mamu în articolul ,,În
amintirea preotului Antonie Luţcan ” din Rev. ,, Memoria
slovelor ”, decembrie 2010, p 16 )
Preotul Ţurcanu Petre şi soţia sa Larisa Olga au sosit în refugiu
din Basarabia şi s-au stabilit în Râmnicu Vâlcea, unde au
funcţionat ca profesori de limba rusă şi de muzică în mai multe
şcoli din oraş în anii 1950...Fiica lor a urmat Liceul de Fete din
oraşul în care s-a stabilit definitiv, iar fiul lor Nicolae a absolvit
liceul în acelaşi oraş, apoi a urmat Conservatorul de Muzică din

Bucureşti. După absolvire a făcut o carieră universitară în domeniul muzicii, în prezent fiind profesor universitar la Conservatorul
de Muzică din Braşov.

NOTE REDACŢIA INTOL PRESS
1. Refugiul în 1940 a fost posibil doar între 28 iunie (ultimatumul
dat de URSS) şi 3 iulie (când sovieticii au închis punctele de frontieră de-a lungul Prutului), 200.000 de cetăţeni de toate etniile
părăsind Basarabia şi Bucovina de Nord.
2. Trebuie exclus din vocabular termenul de refugiat pentru toţi
evacuaţi (cu Foaie de evacuare sau carnet de evacuat) între Martie
1944 şi august 1944...
(...)

O ŞEHEREZADĂ MODERNĂ
Carmen SIMA
Elena Dican, n. 18 mai 1959, la Drăgăşani, jud. Vâlcea
Absolventă a Facultății de Planificare şi Cibernetică
Economică – Academia de Studii Economice Bucureşti, 1982
Debut: „Între perfectul simplu şi perfectul compus. Memorii”,
Bucureşti, eLiteratura, 2013, prefață: Vasile Poenaru, 312 p.
e m-aş fi numit Șeherezada”, Bucureşti, eLiteratura,
în 2016, p.168. Titlul volumului de proză scurtă al
Elenei Dican, De m-aş fi numit Şeherezada, apărut la Bucureşti,
la editura eLiteratura, în 2016, conturează un bogat orizont de
aşteptare şi pregăteşte, totodată, efectul de surpriză oferit cititorului invitat, de data aceasta, nu în universul de vrajă orientală ci,
dimpotrivă, în plină actualitate, ferm axată pe problemele de viață
ale omului contemporan. Ceea ce are însă comun cu celebra
culegere de basme spuse de Şeherezada este capacitatea autoarei
de a incita curiozitatea cititorului, arta dozării suspansului și, în
unele secvențe, tehnica inserției, având în vedere că fiecare
narațiune cuprinde nu numai „povestea” protagoniștilor, ci şi
„poveştile” oamenilor cu care li se intersectează destinul.
Cartea reuneşte cinci narațiuni: Răspuns, Aşteptare,
Alegerea, Dorință, O viață demnă, tratând tema vieții aflate între
cele patru puncte cardinale ce îi determină cursul: dorința,
alegerea, aşteptarea, răspunsul. Nu cumva orice dorință sau aspirație implică o alegere, urmată de aşteptare şi, bineînțeles, de un
răspuns? Şi, rescriind titlurile în ordine inversă nu încercăm încă
o apropiere de cărțile orientale care se citesc de la dreapta la stânga, de la sfârșitul (nostru) la început? Dar trebuie să ne dăm
seama că orice răspuns va genera alte dorințe, alegeri, așteptări,
iar existența umană își va continua cursul încă o mie şi una de zile
şi de nopți… Iar dacă o mie este un cuvânt sinonim cu infinitul,
cum aprecia Jorge Luis Borges, a adăuga o zi sau o noapte la
această infinitate înseamnă a întări ideea de permanență.
Sunt cinci secvențe de proză realistă, în care faptele sunt
relatate de o voce narativă, din exterior, însă, de fiecare dată,
naratorul se solidarizează cu punctul de vedere al personajelor,
pătrunzând în orizontul lor intim fără însă a se confunda cu acestea. Iar atenția nu se concentrează numai asupra întâmplărilor
propriu-zise, reconstituite din substanța impalpabilă a amintirii,
ci, mai ales, asupra interiorității personajelor evocate. Cu alte
cuvinte, se sondează interioritatea ființei, idee expresiv formulată
în narațiunea O viață demnă: Ochii ei nu mai priveau atât de mult
în exterior, în lumea de afară. Ziceai că se-ntorseseră aşa, cumva,
pe dos, şi priveau mai mult în interior, înlăuntrul ei. Înspre suflet,
cum ar veni. (p. 161) Astfel, atenția este egal distribuită între
„suflet” şi relațiile individului cu istoria, între „suflet” şi relațiile
interumane. Chiar unul dintre centrele de interes ale cărții îl constituie modul în care omul comun percepe schimbările istorice şi
sociale: „Aurica străbătuse, astfel, până acum, trei regimuri, adică
pe ăla burghezo-moşieresc, pe ăla comunist şi pe ăsta de i se zicea
democratic în care îşi ducea zilele azi, aflat în plină desfăşurare în
acest deceniu al vieții ei, al optulea, a doua jumătate. Ei nu-i displăcuse niciunul în mod special, nici chiar ăla burghezomoşieresc”. (Dorință, p.128) Important este că, indiferent de
regimul politic sau de orânduirea socială, omul rămâne ferm în
convingerile şi în conduita sa: „Însă, peste toate, Aurica era convinsă că omul sfințeşte locul, cum auzise ea că spuneau ăia de
învățaseră mai multă carte decât apucase să învețe ea. Că îți e
bine sau îți e rău nu după cum era puterea aia de sus, de la conducere, ci după cum era omul, după cum se gospodărea el. După
cum era de vrednic să facă lucruri”. (Dorință, p.141)
Şi aici, arta narativă constă, înainte de toate, în modalitatea de
a exprima adevăruri şi experiențe esențiale în limbajul simplu al
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personajelor: „Şi de fruntaşii colectivizării i se urâse, oameni din
sat, d-aici, de la el, care încercaseră să-l îmbrobodească cu vorbele lor, când el ştia că cei mai mulți dintre ei abia se mai țineau
pe picioare de supărare că le luaseră pentru colectiv aproape toate
tarlalele. Prea puține le mai rămăseseră. Una vorbeau, alta era în
sufletul lor. Că, uite, constatase Dumitru, uite, așa e omul pe
Pământul ăsta! Nici el nu știe cine e de-adevăratelea…”
(Aşteptare, p.60)
Este deosebit de interesant felul în care oamenii percep şi
exprimă schimbările determinate de noi fenomene sociale, cum ar
fi „exodul” la oraş al celor din mediul rural, în anii industrializării, sau, mai târziu, „exodul” românilor în țările din Occident.
O pagină din narațiunea intitulată Aşteptare, ce relatează vizita la
oraş a unui văr al Vetei lui Mierloi, păstrează savoarea mirării
drumeților popsiți la Hanul Ancuței, în fața lucrurilor minunate
văzute de negustorul lipscan: „E frumos, țață Vetă, la bloc, e frumos, acolo toate îți vin în casă, şi apa, şi căldura… Şi e, țață Vetă… au ăia o curățenie de
poți să lingi pe jos, că nu ț-ă scârbă. […]Da'
știi, țață Vetă, că ei nu beau aşa cum bem
noi?” îşi dăduse Costică drumul de tot la
vorbă, că-i şi cam plăcea, semăna cu mă-sa,
doar că nu era muiere. „Da' cum beau?” sărise
Veta curioasă, să ştie şi ea cum trăia lumea la
oraş… „Păi nu beau aşa, cu ulcica… pun vinul
în pahar cam de două deşte şi dup-aia, dup-aia
toarnă sifon peste vin până se umple paharu'…
” „Ce toarnă?” ceruse Veta lămuriri suplimentare. „Ce toarnă, Costele, peste vin?”
„Toarnă sifon, țață Vetă, sifon, apă d-aia, dă-ți
înțapă limba…”. Sau, într-o altă pagină – de
data aceasta întâmplările sunt situate pe o altă
treaptă temporală – se consemnează impresiile
lui Trică al lui Onică, plecat să lucreze în
Occident, în eforturile sale de adaptare, convins că „nu puteai
rămâne în urma timpurilor”: „Nici englezii nu i se păruseră a fi
oameni răi. Nu, n-ar fi putut spune aşa ceva. Nici pe departe. Erau
chiar grijulii dacă li se părea lor că eşti într-un impas şi-şi ofereau,
necondiționat, ajutorul. Îl plăteau bine pentru ce muncea, n-ar fi
câştigat într-un an în țară cât câştiga într-o lună muncind la străini. Erau cumsecade, dar de amestecat, nu s-ar fi amestecat. Cu ei,
cu emigranții”. (O viață demnă, p. 165)
Un alt centru de interes îl constituie relațiile interumane:
relațiile dintre soți, dintre părinți şi copii, relațiile dintre membrii
unei comunități. Iată ce gândeşte, spre exemplu, mama Sofica
din Alegerea despre reușita relației conjugale: „…Dacă i-e milă
de nevastă bărbatului, dacă i-e milă de bărbat femeii, la suferință… dacă nu se milesc unu' de altu', omul și femeia”, zicea
mama Sofica, „dacă nu se milesc şi nu se-ngrijesc unu' de altu' la
suferință, atunci poci să spui că niciunu' n-a avut noroc. Nici ăla
care-ndrăgește, nici acela care nu-ndrăgește…” (p.84) În patru
dintre povestiri personajele principale sunt femei cu o experiență
bogată de viață: Veronica (Răspuns), Gheorghița (Aşteptare),
Marina (Alegerea), Aurica (Dorință). Acestea, aflate într-un
moment tensionat al existenței, impus fie de aşteptarea unui
răspuns sau a unei persoane dragi, fie de luarea unei decizii,
rememorează scenele esențiale din viața lor, analizând cu luciditate nu numai evenimentele ori comportamentul celor apropiați,
ci şi propriile reacții, fapte, trăiri: „Marinei nu-i fusese nicio clipă
străin ce se întâmpla cu ea. Aproape că se autodiagnosticase. Mai
degrabă un defect profesional decât o consecință a cunoştințelor
de psihologie din facultate care, iată, n-o ajutau la nimic. […] Nu
se simțise niciodată atât de pierdută şi, cu toate că îşi explica, teoretic, toate stările şi chiar ştia la ce să se aştepte, fusese în zadar.
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19. A. E. Baconsky (n. 16 iunie 1925, Cofa, judeţul Hotin - d. 4
martie 1977, Bucureşti)
20. Borosan Vasile (din Bucovina, Mămăliga, sat aproape de
oraşul Lipcani-fosta Basarabie) profesor de geografie la Liceului
Vasile Roaită, actual Mircea cel Bătrân, din Râmnicu Vâlcea.
Suzana Borosan, soţia, a predat istoria la acelaşi liceu, iar Coca
Borosan, a fost medic în Râmnicu Vâlcea, momentan, trăind la
Suceava...
21. Leviţchi Leu Diomid a locuit pe strada Matei Basarab,
aproape de familia lui Cichirdan Vasile, şi, în 1951, în camera
închiriată de acesta de la Vasile Vlad, l-a botezat pe Petre
Cichirdan, în acest loc pe care astăzi s-a înălţat Biserica Sfinţii
Apostoli din Râmnicu Vâlcea.

Furie, nesiguranță, neîncredere, comparații, autoînvinuire, acuzații. Pe toate şi le explica, le înțelegea. Numai că le înțelegea,
cumva, la nivel mintal. Şi nivelul ăsta, mintal, n-avea cum să
ajungă la suflet. ” (Alegerea, p.119) De asemenea, se poate
remarca o reprezentare complexă a personajelor, observarea din
mai multe unghiuri (din perspectiva altor personaje şi a naratorului), unghiul personal părând uneori insuficient. Aşa se întâmplă
în cazul Veronicăi, din Răspuns: „Aşa spunea el (Doru) despre
nevastă-sa, că era foarte stângace când trebuia să prezinte un succes. Dacă ar fi fost după ea, nici nu ar fi adus vorba despre vreo
realizare. Era, de altfel, adevărat că Veronica nu iubea emfaza nici
măcar în ceea ce-o privea și ar fi fost în stare să strice tot vorbind
despre tocmai înfăptuitul succes al lui Doru, oricare ar fi fost,
într-un fel cât se poate de firesc. Teama lui Doru era că, de fapt,
Veronica ar fi diminuat tot farmecul. Plus dimensiunea celei mai
recente realizări, fiindcă nevastă-sa avea obiceiul să prezinte
lucrurile exact, fără să le scoată din matca lor. ” (p.34) Iar trăsăturile definitorii ale personajelor feminine evocate, evidențiinduse mai ales în relațiile familiale, sunt devotamentul, altruismul,
răbdarea, înțelegerea, sinceritatea, dăruirea
de sine. Este impresionantă aşteptarea
Gheorghiței,
protagonista
nuvelei
Aşteptare, al cărei soț îşi părăsise familia în
urmă cu douăzeci de ani, încrederea ei în
reîntoarcerea bărbatului, pregătirea atentă,
concentrată a femeii, săptămână de săptămână, de a-şi primeni casa și sufletul în
speranța reîntâlnirii cu cel drag. Şi când, în
final, „miracolul” se întâmplă, Gheorghița i
se adresează cu simplitate şi discreție, fără
urmă de reproş, fără să aştepte recunoştință,
ca şi când despărțirea nici n-ar fi existat:
„Să-ți pui ceva dă mâncare”, continuase
Gheoghița, văzând că Georgică e tot mut.
„Oi fi flămând, vii dă dăparte” zise iar, la
întâmplare, că n-avea de unde să ştie cât fusese drumul pe care îl făcuse Georgică până
să răsară aici, în bătătură.” (p. 77) Şi finalul
narațiunii, ce plasează iubirea sub semnul veşniciei, apare ca o
deschidere spre altceva, ca o traversare în altă dimensiune, aflată
dincolo de hotarele vieții: „Şi tot aşa avea să fie până în ziua în
care Gheorghița şi Georgică, cu gândul la duiumul de zile în care
făcuseră asta, vor fi urcat, pentru ultima dată, potecile, căutând
poieni și pajiști nimerite să ascundă dezmierdări fierbinți. Fiindcă
acolo, pe dealurile dintre vii, mai aproape de acoperișul lumii,
Gheorghița şi Georgică îşi vor fi trăit, cu adevărat, prima şi ultima
iubire…” (Aşteptare, p.78)
Sunt poveştile unor oameni care îşi găsesc cu uşurință corespondent în viața imediată, iar autoarea este o Șeherezadă modernă, cu o înclinație specială de a descoperi trăsăturile ce înnobilează ființa umană. De aceea n-ar fi o exagerare dacă am
încheia lectura cărții cu acelaşi elogiu pe care Şahriar îl aduce
Şeherezadei, eroina celor O mie şi una de nopți: „O, Şahrazada,
ce splendidă e această istorie!... Ce admirabilă e! Tu m-ai instruit,
o! învățato şi discreto, şi m-ai făcut să aflu evenimentele ce li sau întâmplat altora şi să consider cu atenție vorbele regilor şi ale
popoarelor din trecut, ceea ce li s-a întâmplat extraordinar şi
miraculos sau numai demn de reflexiune. Şi într-adevăr, ascultându-te timp de o mie şi una de nopți, rămân cu un suflet profund
schimbat, voios şi îmbibat în fericirea de a trăi”. E tocmai ceea ce
ne dăruieşte cartea Elenei Dican: încrederea în demnitatea şi frumusețea vieții, un suflet deschis spre înălțimea valorilor umane.
Volumul nu conține fapte eroice, ridicate pe treapta irealității,
dar se poate vorbi despre un eroism al supraviețuirii, într-un context constrângător, prin păstrarea nealterată a integrității morale.
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LOCUL UNDE A ÎNVĂŢAT ANTIM IVIREANUL
TEHNICA TIPOGRAFICĂ
Arhim. Veniamin MICLE

D

espre personalitatea ilustră a marelui ierarh, Sfântul
Antim Ivireanul, s-a scris mult, evidenţiindu-se darurile
cu care a fost înzestrat de Dumnezeu.
În urmă cu o jumătate de secol, la împlinirea a 240 de ani de
la mucenicia sa, Biserica Ortodoxă Română a comemorat cu
solemnitatea cuvenită durerosul eveniment, iar numeroşi cercetări
au evidenţiat personalitatea şi activitatea ierarhului martir. O simplă menţionare a tematicii tratate atunci, şi publicată în revista
Patriarhiei din Bucureşti, „Biserica Ortodoxă Română” (1956, nr.
8-9, p. 766-778), arată multiplele preocupări ale talentatului ierarh. Astfel, Antim Ivireanul a fost prezentat de profesori, istorici
şi oameni de cultură ca: miniaturist şi sculptor, de Profesorul
Victor Brătulescu; predicator şi orator, de Preotul conferenţiar
Alexandru I. Ciurea; ctitor de locaşuri sfinte, de Profesorul Victor
Brătulescu, luptător pentru Ortodoxie, precum şi apostol şi
mucenic al dreptei credinţe, de Diaconul Ioan Rămureanu, şi nu
în ultimul rând, ca iscusit tipograf, de Preotul Niculae
Şerbănescu.
De atunci, s-au înmulţit studiile şi cercetările referitoare la
personalitatea Sfântului Antim, aducându-se noi clarificări referitoare la viaţa şi activitatea sa. Noi ne vom opri însă numai
asupra unui singur aspecte esenţial: locul unde a învăţat arta
tipografică.
Virgil Molin (1898–1968), cunoscut istoric al artei şi tehnicii
tipografice, într-un studiu, se întreabă: Unde a învăţat Antim
Ivireanul meşteşugul de „typarnic” („Glasul Bisericii”, 1966, nr.
9-10), şi susţine că Antim era „tipograf de-acasă, din Iviria”,
învăţând meşteşugul în tiparniţa domnitorilor, aşezată în capitala
regatului, la Tiflis sau Tbilisi, unde a devenit „iscusit typarnic”.
De acolo, Patriarhia ecumenică l-a dus la Constantinopol, având
în plan înfiinţarea unei tiparniţe bisericeşti, necesară Ortodoxiei
din Orientul apropiat. Proiectul nu s-a realizat, întrucât s-a opus
Coranul şi padişahul, păzitorul purităţii acestuia.
Deşi opinia cea mai acreditată este că Antim a ajuns rob la
Istambul, fiind răscumpărat de Patriarhia ecumenică, în cadrul
căreia a tipărit cărţi, ajungând la o anumită stare materială, totuşi
ipoteza nu are temei istoric, întrucât în epoca respectivă nu exista
nici o tipografie în capitala Imperiului otoman şi nici nu se
admitea tipărirea cărţilor în centrul islamismului, arta tipografică
fiind considerată o „vrăjitorie a necredincioşilor” şi netolerată.
Preotul Niculae Şerbănescu admite ipoteza, considerată „mai
aproape de adevăr, după care Antim a început să lucreze într-o
tipografie din afară de hotarele ţării noastre. Unde? Nu se poate

şti din lipsă de izvoare”.
S-au mai lansat presupuneri că Antim ar fi învăţat meşteşugul
la Moscova, Kiev sau la Uniev, ba chiar la Veneţia, ceea ce îl face
pe Virgil Molin să afirme că „ipotezele sunt numeroase”; dintre
toate, credea că preotul Niculae Şerbănescu a intuit „mai aproape
de adevăr” când a susţinut ipoteza că Antim s-a iniţiat în tainele
„artei secrete” a tiparului în anii tinereţii în afară de graniţele
noastre. Şi conchide autorul: „Subscriem şi noi la această supoziţie care are – după cum vom vedea – toate premizele de a-i găsi
cuvenita confirmare, fixându-i locul, data şi împrejurările în care
s-au petrecut lucrurile”.
Virgil Molin a susţinut că Antim ar fi fost adus în ţară ca mirean, având numele Andrei; ipoteza sa ar fi confirmată de existenţa
a trei ucenici tipografi – Pavel, Ursul şi Andrei – ai ieromonahului
Mitrofan, „făcătorul tiparelor” la Viaţa şi petriaceria svenţilor,
lucrare cunoscută sub denumirea de „Proloagele” mitropolitului
Dosoftei al Moldovei, tipărite la Iaşi, între anii 1682 şi 1686.
Apoi, în scurt timp s-a călugărit, devenind Antim ieromonahul,
nume cu care îşi va semna tipăriturile sale.
Nicolae Iorga credea că Antim a deprins această nobilă artă în
ţara noastră, la Buzău, unde a fost ucenic al episcopului Mitrofan
(1691–1702); el scrie că: „Se pare că fostul rob... învaţă
meşteşugul tipografic de la Mitrofan în Buzău, căci nu vedem
unde aiurea ar fi putut să-l deprindă”. Adoptând ipoteza istoricului Nicolae Iorga, episcopul Athanasie Mironescu al Râmnicului
credea, cu probabilitate, că Antim va fi fost „încredinţat poate
episcopului Mitrofan al Buzăului, de la care va fi învăţat
meşteşugul tipograficesc”. Totuşi, ipoteza nu se confirmă,
deoarece Mitrofan ajunge la Buzău în iunie 1691, când Antim
lucra la Tipografia din Bucureşti prima sa carte cunoscută până
acum, pe care o dă la lumină în luna octombrie a aceluiaşi an.
Virgil Molin nu-i de acord, şi scrie că lui Antim „această artă îi
era streină şi că la Bucureşti şi-a făcut ucenicia pe lângă fostul
episcop al Huşilor, Mitrofan, care conducea tipografia domnească, iar nu la Buzău, şi cu atât mai puţin în afara ţării”.
Profesorul Nicolae Dobrescu înclină să creadă că Antim ar fi
învăţat acest meşteşug la Tipografia din Bucureşti unde, între anii
1687–1693, lucra Mitrofan, fost episcop de Huşi şi mai apoi de
Buzău. Opinia este adoptată şi de preotul academician Mircea
Păcurariu.
Preotul profesor Gheorghe I. Moisescu, ştiind că exista în
Bucureşti o tiparniţă domnească, sub conducerea lui Mitrofan,
din teascurile căreia apare Biblia (1688) şi câteva cărţi greceşti
(1690), crede că aici a intrat ucenic şi priceputul ivirean Andrei,
activând iniţial la tipărirea cărţilor greceşti, ca un bun cunoscător

al acestei limbi, învăţând totodată limbile română şi slavonă.
Ucenic harnic, înzestrat cu bogate daruri sufleteşti, trebuia câştigat pentru Biserică, astfel că „Vlădica Teodosie, cel ce ocârmuia
atunci Mitropolia Ţării Româneşti, şi un ieromonah anume
Macarie îl vor fi îndemnat de bună seamă să se călugărească, primind numele de Antim”.
În studiu introductiv la Predicile lui Antim Ivireanul, apărute
într-o ediţie critică de Gabriel Ştrempel (Editura Academiei,
Bucureşti, 1962), academicianul crede că la venirea lui Antim în
Ţara Românească, arta tipografică îi era străină. Şi are dreptate.
O recentă descoperire în bogatul fond arhivistic al Bibliotecii
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din Bucureşti clarifică pentru totdeauna speculaţiile respective.
Documentul respectiv este o Scrisoare a patriarhului Hrisant
Notaras al Ierusalimului (1675–1731), adresată în anul 1709 lui
Ianache Văcărescu, sfetnicul domnitorului Constantin
Brâncoveanu, în care precizează adevăratul traseu al vieţii lui
Andrei, cum a fost numit la botez. Născut în satul Ude din Iviria,
a căzut de tânăr în robia turcească, dar a fost răscumpărat de patriarhul Dositei al Ierusalimului (1668–1707). În Sfânta Cetate,
aderă la obştea monahală a Sfântului Mormânt, unde s-a
călugărit, devenind monahul Antim. În Ţara Sfântă, care pe atunci
era sub dominaţie otomană, tânărul monah învaţă limbile greacă,
arabă şi turcă. Prin anii 1680–1682, patriarhul Dositei îl trimite la
Mănăstirea Cetăţuia de lângă Iaşi, care era închinată Patriarhiei
Ierusalimului, unde a învăţat limbile româna şi slavona. Primind
ajutor financiar de la domnitorul Moldovei, patriarhul pune
bazele unei tipografii greceşti la Cetăţuia, în care au apărut mai
multe cărţi pentru apărarea Ortodoxiei faţă de prozelitismul
catolic din Ţara Sfântă. Noua tipografie a fost condusă de
ieromonahul Mitrofan, adus de la Mănăstirea Bisericani, fost
ucenic al mitropolitului Dosoftei, căruia i-a tipărit câteva cărţi. În
anul 1682, Mitrofan ajunge episcop la Huşi, dar în 1686 părăseşte
Moldova, plecând la Bucureşti, unde devine conducătorul
Tipografiei domneşti, coordonând editarea Bibliei din 1688. Tot
din Scrisoarea patriarhului Hrisant, aflăm că Antim a învăţat
„meşteşugul tiparului” de la Mitrofan, la Mănăstirea Cetăţuia,
devenind chiar conducătorul tipografiei de acolo. Prin anii 1690–
1691, Antim pleacă la Bucureşti, probabil chemat de Mitrofan
care, în 1691 este ales episcop la Buzău (Scrisori. Ediţie îngrijită
de Mihail Stanciu şi Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 2014).
Prin această epocală descoperire, s-au încheiat speculaţiile cu
privire la locul unde a învăţat Antim Ivireanul arta tipografică; ea
s-a petrecut pe pământ românesc, în Mănăstirea Cetăţuia din
Moldova.

SĂ-L PREŢUIM MAI MULT PE CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Gheorghe PANTELIMON

N

ăscut pe frumoasele meleaguri ale Gorjului, la Hobiţa,
Constantin Brâncuşi a fost un geniu al artei contemporane,
unul dintre cei mai importanţi artişti din prima jumătate a secolului
al XX-lea şi este unul dintre simbolurile României. A iubit, cu toată
fiinţa, arta şi ţara natală. Este vibrantă dragostea sa faţă de glia strămoşească, pe care în 1944, a exprimat-o astfel: „Patria mea este
pământul care se-nvârteşte, briza vântului, norii care trec”. În port şi
în stilul de viaţă a păstrat până la moarte simplitatea originilor sale.
În anii 1937 şi 1938 s-a întors din nou în România, pentru inaugurarea a trei lucrări monumentale aflate în complexul, care îi poartă
numele, de la Târgu Jiu, versiuni în metal şi piatră: Coloana
Infinitului, Poarta Sărutului şi Masa Tăcerii. Coloana Infinitului i-a
fost inspirată de stâlpii caselor ţărăneşti din România şi
întruchipează nevoia de ascensiune spirituală, pe care a exprimat-o
adesea în creaţiile sale. Însă ce se întâmplă astăzi este inadmisibil.
Conform unor informaţii publice, operele brâncuşiene din Parcul
Central din municipiul Târgu Jiu au fost vandalizate de turişti.
Analizele efectuate de specialişti au scos în evidenţă urme ale trecerii vizitatorilor. S-au depistat gumă de mestecat lipită pe piatră şi
pete produse de băuturi care conţin coloranţi. În cursul anului trecut,
două sute de turişti au fost amendaţi de lucrătorii poliţiei locale din
Târgu Jiu pentru că s-au urcat cu picioarele pe operele de artă, iar
situaţia nu s-a schimbat radical. Este adevărat că se discută despre
practicarea ecoturismului, care să protejeze obiectivele, monumentele, dar cerinţele rămân vorbe în vânt. Operele lui Brâncuşi au
suferit un proces de degradare şi în timpul restaurării lor, când au
fost utilizate anumite substanţe nepermise.

Se ştie că anul acesta în luna mai, Guvernul şi
Ministerul Culturii au declanşat o campanie de subscripţie
naţională pentru achiziţionarea sculpturii marelui artist
„Cuminţenia Pământului”, de la persoane particulare,
urmând să se colecteze, până la sfârşitul lunii septembrie
2016, suma de şase milioane de euro, diferenţa de cinci
milioane de euro urmând să fie plătită de statul român.
Acţiunea nu se poate compara cu subscripţia publică de
succes, de acum 150 de ani, în urma căreia s-a construit
Ateneul Român, unul din simbolurile culturale ale
Capitalei. Aceasta a rămas în istorie şi prin sloganul „Daţi
un leu pentru Ateneu”. Totuşi recenta iniţiativă în sine trebuie apreciată fiindcă vizează regăsirea, revigorarea sentimentului patriotic, civic, al românilor pentru un scop nobil.
Însă ministerul amintit a făcut multe greşeli care ar putea
să compromită acţiunea, dar am dori să aibă un final favorabil. Clipul publicitar difuzat de unele televiziuni este searbăd, nemobilizator, neconvingător, iar mulţi dintre susţinătorii ideii nu au relevanţă socială, sau chiar nu sunt
cunoscuţi de marele public ca personalităţi de anvergură,
diminuându-se astfel impactul asupra telespectatorilor.
Conturile bancare în care se puteau depune sumele nu au fost
disponibile imediat şi nu au fost afişate la bănci, publicate în presă.
Personal, m-am interesat în a doua parte a lunii iunie 2016, la două
sucursale din municipiul Râmnicu Vâlcea ale unor bănci, dar nu se
ştia nimic. Mai târziu, pe 5 iulie a.c. am reuşit să depun, cu chitanţă,
pentru Ministerul Culturii la Raiffeisen Bank, Agenţia Vâlcea suma
de 570 lei, adunată de Asociaţia Seniorilor, de la membrii săi şi 350
de lei strânşi de la membrii Forumului Cultural al Râmnicului. De

asemenea numărul unic prin care puteau fi făcute donaţii
prin SMS a fost anunţat târziu, iar seria exemplelor ar
putea continua. Pe bună dreptate, o parte a presei centrale
a criticat bâlbâielile Ministerului Culturii şi lipsa de implicare concretă în acţiune. În aceste condiţii m-a surprins
declaraţia unui consilier din minister care preciza: „Noi nu
putem să ne gândim şi la un plan B din simplul motiv că
lucrurile au fost clar stabilite de la începutul campaniei”.
Cât de clar au fost stabilite a rezultat din încasări. Spre
exemplu, până la 1 august 2016, erau colectaţi 362.000 de
euro, prin campania naţională, pe SMS, Internet, prin
transfer bancar, depuneri etc. Nu ştiu dacă este posibil ca
situaţia să fie salvată de pictorul Adrian Ghene, care a
anunţat că donează în acest scop, o lucrare personală valoroasă. Chiar şi în aceste condiţii considerăm că Guvernul
trebuie să analizeze derularea campaniei, iar cei care nu şiau îndeplinit responsabi-lităţile ce le reveneau să suporte
repercusiunile de rigoare. Insuccesul acestei campanii ar
arunca o umbră nemeritată asupra operei celebrului
Brâncuşi. Există şi veşti îmbucurătoare. Ziua de naştere a
renumitului artist (19 februarie 1876), pionier al sculpturii moderne
a fost declarată prin lege, sărbatoare naţională, anul acesta fiind
prima dată când s-a comemorat oficial. Pe 16 martie 2017 se vor
împlini 60 de ani de când s-a stins din viaţă românul, revendicat de
francezi (pe 13 iunie 1952 a devenit cetaţean francez) Constantin
Brancuşi. Sunt ocazii speciale pentru a ne exprima din nou preţuirea
şi recunoştinţa faţă de un artist de geniu, care a dus faima României
în lumea întreagă. De aceeaşi cinstire trebuie să se bucure toate valorile noastre naţionale.
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Ilie GORJAN

Î

n ziua de 15 septembrie a.c., la Biblioteca județeană „Antim
Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea, ne-a fost dat, celor
prezenți, să trăim un moment de grație datorat lui Gheorghe
Cărbunescu şi Eugen Petrescu, organizatorii întâlnirii cu un grup
de copii cu handicap din Asociația filantropică “Flacăra speranței” din Chişinău, condusă de doamna Valentina Pătraş. Aflată
sub semnul unei prietenii de suflet între românii de aici şi cei de
dincolo de Prut, prietenie care se citea în ochii înlăcrimați ai celor
de față, activitatea s-a desfăşurat într-o atmosferă de emoție
colectivă dincolo de limitele normalului, atmosferă creată şi
întreținută de prestația artistică fără cusur a copiilor din asociația
mai sus menționată.
Talentul deosebit al acelor copii ( fiecare marcat de o suferință

fizică evidentă) ne-a emoționat până la lacrimi pe toți
cei prezenți, înfiorați de interpretarea magistrală a unor
cântece basarabene, al căror mesaj de iubire de neam şi
țară, de dragoste față de părinți, de prietenie, de pace,
îți pătrundea până în cea mai ascunsă fibră a sufletului.
Nu poți să nu te emoționezi când vezi cum destinul
implacabil le-a luat unor semeni de-ai noştri fie vederea, fie auzul, fie sistemul locomotor, şi cum
Dumnezeu le-a dat, în compensație, însuşiri artistice
ieşite din comun (în domeniul muzicii, picturii, sculpturii, literaturii etc), care-i apropie de performanțele
unor artişti cu renume în lumea artelor.
Ne-a impresionat, de asemenea, cuvântul doamnei
Alina Chiriac-Ivaşcu, redactor la Radio Moldova, care
ne-a informat cu privire la rolul postului de radio unde
lucrează în cultivarea sentimentului patriotic şi al

Nicuşor Untilă

„AICI ÎN ROMÂNIA L-AM CUNOSCUT PE DUMNEZEU”
românismului în rândul populației basarabene şi dificultățile pe care le-a întâmpinat în atingerea acestui
obiectiv atât de sensibil şi atât de important pentru
reunificarea celor două “Românii”.
Dar cel mai sensibil punct al cuvântului domniei-sale
a fost acela în care a afirmat că, studentă fiind, când a vizitat pentru prima oară România (după Revoluție) împreună cu părinții, a intrat pentru prima dată în viață într-o
biserică şi acolo a avut senzația că „l-a cunoscut pe
Dumnezeu”, precizând că învățătorii şi copiii acestora nu
aveau voie să intre în biserică în epoca de tristă amintire.
Emoție, lacrimi, bucurie, prietenie! Acestea au fost
reperele întâlnirii din 15 septembrie 2016 de la Biblioteca
județeană condusă cu profesionalism şi pasiune de către
dascălul şi omul de cultură Remus Grigorescu.

Ion Lupu, Eugen Petrescu, Aurora Gherghina, Gheorghe Cărbunescu, Valentina Pătraş, Alexandru Popescu Mihăeşti, Alina Chiriac-Ivaşcu

SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMŢ
OCROTITORUL BIBLIOTECARILOR
Zenovia ZAMFIR

„M

ai mulți înțelepți spuneau că biblioteca este un templu al lecturii, al discursului, în tovărăşia celor mai
de seamă spirite ale culturii universale - de la îndepărtata antichitate până la ultimii contemporani.
În accepţiunea clasică, bibliotecile încep să funcţioneze în
Europa în Evul Mediu (primele date despre biblioteci apar în documentele franceze din secolul al XII-lea) ca biblioteci monastice, concomitent cu organizarea mănăstirilor şi ca centre de
scriere şi copiere a manuscriselor, ele devenind principalele centre culturale de producere, colectare şi păstrare a cunoştinţelor
umane. Deşi cartea era în primul rând obiect de cult şi se cerea
mai ales în mănăstiri, cu timpul, cererea de carte a crescut şi în
afara mănăstirilor, o dată cu înfiinţarea primelor universităţi şi a
bibliotecilor universitare aferente, precum şi a bibliotecilor princiare pentru care se copiau mai ales manuscrisele Antichităţii.
Profesia de bibliotecar are tradiţii grandioase şi a fost numită
adeseori ca profesie nobilă. Mulţi bibliotecari celebri şi-au adus
contribuţia la dezvoltarea filosofiei, ştiinţei şi literaturii” (wiki 25
08 16).
În anul 2014, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Sfântul Cuvios Ioan Iacob
de la Neamț a fost ales ocrotitor al bibliotecarilor şi al tuturor
celor care îşi desfăşoară activitatea în bibliotecile din județul
Vâlcea .
„Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ s-a născut la 23 iulie
1913, în satul Crăiniceni, astăzi aflat în judeţul Botoşani, primind
la botez numele de Ilie. Rămas orfan de mic, a fost crescut de
bunica sa Maria, iar mai apoi de unchiul său Alecu Iacob, care la ajutat să continue gimnaziul şi liceul. În anul 1933, intră în
obştea Mănăstirii Neamţ, condusă atunci de viitorul patriarh al
României, Nicodim Munteanu, unde peste trei ani este călugărit
cu numele de Ioan. Pleacă în Ţara Sfântă unde trăieşte mai întâi
ca pustnic, iar după doi ani intră în Mănăstirea Sfântul Sava. În
anul 1947 a fost hirotonit preot si instalat ca egumen al Schitului
românesc Sfântul Ioan Botezatorul de pe Valea Iordanului, unde a
rămas până în anul 1952. Ultimii opt ani din viaţă i-a petrecut
într-o peşteră greu accesibilă, cu hramul Sfânta Ana, aflată în
apropierea Mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul. Aici a murit la
5 august 1960, în vârstă de 47 de ani. După trei zile, a fost înmormântat în aceeaşi peşteră de egumenul mănăstirii Sfântul
Gheorghe, arhimandritul Amfilohie, iar la 8 august 1980, trupul
său a fost aflat întreg, nestricat de vreme, răspândind bună

mireasmă, semn că l-a preamărit Dumnezeu şi l-a numărat în
ceata sfinţilor, pentru nevoinţa şi sfinţenia vieţii sale de pe
pământ. O mare bucurie duhovnicească i-a cuprins pe toţi. La 15
august 1980, acelaşi egumen i-a pregătit raclă sculptată în lemn
de chiparos, l-a aşezat în ea, cu mare cinste, şi l-a dus în procesiune, împreună cu câţiva arhierei de la Patriarhia Ortodoxă din
Ierusalim şi cu mii de pelerini care au venit la praznicul Adormirii
Maicii Domnului, hramul acestei mănăstiri, depunând sfintele
moaşte în biserica cu hramul Sfântul Ştefan din incintă, unde se
află şi moaştele Sfântului Gheorghe Hozevitul. De atunci, vin zilnic pelerini ortodocşi, şi chiar catolici, ca să se închine la moaştele Cuviosului, cerându-i ajutorul, pe care, toţi cei ce se roagă cu
credinţă, îl primesc. Această strămutare a moaştelor Sfântului
Ioan s-a făcut cu binecuvântarea patriarhului Benedict al
Ierusalimului. El este cinstit de toţi ortodocşii, dar, mai ales, de
cei din România, Grecia, Cipru şi Ţara Sfântă. Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, luând în considerare sfinţenia vieţii
Cuviosului Ioan Iacob, şi văzând cinstitele sale moaşte, l-a trecut
în rândul sfinţilor, la data de 20-21 iunie, 1992, sub numele de
„Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ”, fixându-i-se zi de prăznuire, 5
august, data mutării lui la cele veşnice” (CreştinOrtodox.ro, 25 08
16)
Vineri, 5 august 2016, mănăstirea „Sfântul Ioan Iacob” din
Țara Loviștei, jud. Vâlcea, și-a sărbătorit hramul.
Cu acest prilej, Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,
înconjurat de un sobor de preoți şi diaconi. În cuvântul de învățătură împărtăşit celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte
Varsanufie a vorbit despre viața Sfântului Ioan Iacob ca un exem-

plu de smerenie, de permanentă ascultare față de duhovnici şi de
părinții cu viață sfântă:
„Viaţa sa este pentru fiecare dintre noi, mai ântâi o pildă de
smerenie, pentru că el a trăit ân multă smerenie. S-a dovedit âncă
din copilărie a fi un copil ales şi binecuvîntat de Dumnezeu,
întrucât, deşi rămâne orfan de părinţi, deprinde experienţa rugăciunii sincere, dar şi ştiinţa de carte, remarcându-se ca un elev silitor pe toată perioada studiilor, perioadă în care se îndeletniceşte
cu citirea cărţilor sfinte. Simţindu- se chemat de Dumnezeu la o
vieţuire duhovnică, a intrat în obştea Mănăstirii Neamţ unde i au
fost rânduite ascultări la infirmerie şi la bibliotecă, astfel încât toţi
se foloseau de smerenia, de blîndeţea şi dragostea lui.”
Înaltpreasfinţia Sa a vorbit şi despre perioada petrecută de
Sfântul Ioan Iacob la Locurile Sfinte:
„Dorind viață pustnicească, merge în vetrele de sihăstrie din
țară şi ajunge la Mănăstirea Turnu unde cunoaște experiența
duhovnicească a obștii monahale de aici şi rânduiala ascetică
impusă de către Sfinții Daniil şi Misail. Arzând cu inima pentru
Hristos şi pentru Locurile Sfinte, fericitul monah Ioan a plecat în
Țara Sfântă unde a viețuit la Mănăstirea Sfântul Sava, manifestând aceeaşi dragoste față de oameni și răbdând multe ispite,
boli și încercări. Slujirii semenilor, rugăciunii şi privegherilor, a
adăugat Sfântul Ioan şi citirea Sfintelor Evanghelii şi a Sfinților
Părinți, alcătuirea unor versuri duhovniceşti sau a scrierilor cu
caracter teologic şi moralizator.”
Îndemnul de final al Părintelui Arhiepiscop a fost acela de a
căuta în viețile sfinților, ca unii ce sunt prieteni şi casnici ai lui
Dumnezeu, modele de autentică trăire creştină, revelate în slujirea
semenilor şi în cultivarea virtuților creştine.
Prezenţi la eveniment, bibliotecarii vâlceni împreună cu domnul Octavian Gordon director general la Biblioteca Naţională a
României au adus Slavă lui Dumnezeu şi au mulţumit
Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie pentru invitaţie şi grija
părintească.
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SE ÎNTÂMPLĂ LA IAŞI

2.000 de participanţi la ediţia pilot a festivalului „La Vie”
S

âmbătă, 3 septembrie 2016, a avut loc ediția pilot a festivalului „La Vie”, eveniment ieșean ce s-a bucurat de succes instant, organizatorii estimând un număr de 2.000 de participanți. Printre aspectele apreciate de vizitatori s-au numărat conceptul festivalului, artiștii invitați, activitățile culturale diverse
din timpul evenimentului, inclusiv pentru copii, produsele locale
degustate, precum și workshop-urile profesionale de degustare a
vinului.
Artiștii invitați, de asemenea, au apreciat buna organizare și
au încurajat eforturile echipei. Dan Iliescu (Timpuri Noi) a
declarat: „Oameni calzi și primitori! Organizare impecabilă!
Sunet excelent! Oddity Events merită felicitări!”. De asemenea,
Raul Sălăgean (trupa Big Tonez, Cluj) și-a manifestat încântarea
față de festival și a subliniat necesitatea continuității festivalului:
„Festivalul La Vie a fost exact genul de eveniment de care ai
nevoie într-o sâmbătă după-amiază: o degustare de vinuri de calitate în mijlocul viei, pe o vreme perfectă și ascultând muzică
bună! Suntem extrem de onorați că am fost invitați să cântăm la
această primă ediție la care ne-am simțit foarte bine în compania

unui public atât de numeros și primitor! Felicitări pentru profesionalism și mulțumiri multe organizatorilor, care au fost foarte
atenți la detalii! Este festivalul la care ne-am simțit cel mai bine
primiți dintre toate festivalurile la care am cântat vreodată!
Așadar, le urăm mult succes pentru ediția următoare, pentru ca un
astfel de festival trebuie neapărat să devină o tradiție!”.
Cosmin Vaman, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ieșeni, a
declarat: „Deşi am plimbat muzica noastră prin toată ţara în
ultimii ani, sufletul nostru este cel mai prezent aici la Iaşi. Unii
dintre noi aici am început să cântăm, avem cântece despre Iaşi,
aici ne-am lansat primul album. A fost cu atât mai mare bucuria
să aflăm că vom face parte din prima ediţie a acestui festival
foarte proaspăt şi ambiţios născut aici la Iaşi. Pentru noi a fost o
experiență minunată, aşa cum ne-am dat seama că a fost şi pentru
mulţi participanţi. Locul este superb, organizatorii inimoși si
profesioniști, pur si simplu nu credem ca are cum să nu devină un
succes constant pentru multe ediții de acum încolo. Mulțumim,
La Vie!”
Evenimentul a fost organizat de Oddity Events, în parteneriat

cu Camera Agricolă Județeană Iași, Primăria Comunei Bârnova,
Asociația „Mai Bine” și Crama Gramma. De asemenea, evenimentul s-a bucurat de susținerea Autorității Naționale pentru
Turism. Festivalul a pornit de la ideea punerii în valoare a
potențialului vitivinicol din zonei Moldovei și de a oferi o alternativă culturală sănătoasă de petrecere a timpului liber la început
de toamnă. Dacă ediția de anul acesta a durat doar o zi, organizatorii promit 3 zile de festival în anii următori: „A fost nevoie doar
de o pauză de 10 secunde pentru a ne confirma succesul festivalului: crepuscul, 2.000 de oameni răspândiți în natură, relaxați și
prietenoși, acompaniați de partenerii invitați. Am primit un public divers și activ, iar mulți dintre ei s-au dovedit conștienți de
eforturile ce implică organizarea unui asemenea festival și primim încântați încurajările lor. Vă așteptăm, așadar, și anul viitor,
de trei ori mai mulți și de trei ori mai mult!” (Adrian Murariu,
coordonator festival)
Detalii despre festival, precum și fotografii, se regăsesc pe
site-ul www.lavie.vin, precum și pe pagina de Facebook a evenimentului.

Foto Elena Racu

IOANA MARIA LUPAŞCU PE INTERNET
Violoncelul a fost inventat pentru a fi redată vocea umană,
însăşi vibraţia sufletului, omul Adam creat de Tatăl Suprem.
„Pianul are o libertate sonoră mai mare alaturi de violoncel,
tocmai pentru că violoncelul poate trece de la suav la un timbru
puternic, permiţând astfel şi pianului să se exprime în acelaşi
mod…” (Ioana Maria Lupaşcu)

Î

n această vară anostă în care ne-am vlăguit mergând la vot,
neştiind bine ce să alegem, am avut totuşi câteva clipe de
mângâiere venite parcă din înaltul cerurilor, pe calea undelor
aparţinând Internetului, din spaţiul You Tube-lui, cu adresă de
expeditor exactă, nici mai mult nici mai puţin decât plăcuta noastră pianistă, Ioana Maria Lupaşcu, înger sonor, care ne-a trimis
spre ascultare patru video interpretări de mare fineţe a unor lucrări
celebre, pe care ea (noi le-am numit « îngeri » pe Ioana Maria
Lupaşcu şi Danela Nane în concertul susţinut de amândouă,
recital-muzică şi poezie, în Salina de la Ocnele Mari, un colţ «
luminos » din semiîntunericul salinei, colţul melomanilor…) le-a
interpretat împreună cu Rodin Moldovan. Lupaşcu la pian şi
Moldovan la violoncel… Clipe de extaz muzical, pe care cei doi
le-au realizat după lucrări semnate de compozitori celebri, dar şi
prin maniera de interpretare: baladă la violoncel şi un sofisticat
jazz-andante, sensibil, care a transferat de la violoncel senzitivul,
l-a transpus pianului, astfel, născându-se un duet plin de sensibilitate. Auzul fin al melomanului, va sesiza secondarea ritmată
plină de tandreţe a pianului, care îşi înăbuşe strigarea, lăsând frâu
liber visării, discursului muzical al instrumentului de coarde
vibrat prin degete măestre şi arcuş magnific… „Ave Maria” de
Caccini, Intermezzo” din Cavaleria rusticană, de Mascagni; „Pe
aripile cântecului”, de Mendelssohn, „Acesta e cântecul meu”, de
Charlie Chaplin sunt cele patru filme muzicale audio video care
ne-au îmbogăţit vara, desigur, împreună cu Ioana Maria Lupaşcu
şi Rodin Moldovan...

s-pcickirdan

STAGIUNEA MUTICALĂ ÎN VACANŢĂ

INTERVIUL ACORDAT DE IOANA MARIA LUPAŞCU
ŞTEFANIEI ARGEANU
(Aug 14 at 9:20 PM)
Stefania Argeanu: Ce semnificaţii lăuntrice are confesiunea
dintre un pian şi un violoncel, în viziunea ta?
Ioana Maria Lupaşcu: Pianul face duet cu toate instrumentele,
întrucât toate au nevoie de a fi acompaniate, însă pianul nu are
această nevoie. Nu este o necesitate pentru pian, ci… o alegere, să
spunem. Fiecare duet are specificul sau şi mie mi-a plăcut să
experimentez mult, să cânt cam cu toate instrumentele, pornind de
la vocea umană şi ajungand la corn. Violoncelul are, poate,
sonoritatea cea mai apropiată de vocea, de sufletul nostru, poate
vibra într-o manieră pur umană, dar mult înalţată, la un nivel de
conexiune superior.
S.A.: Ce asemanări, ce deosebiri, ce linii de dialog comune
există între universul pianistic şi cel violoncelistic?
I.M.L.: Cred că pianul are o libertate sonoră mai mare alaturi
de violoncel, tocmai pentru ca violoncelul poate trece de la suav
la un timbru puternic, permitand astfel şi pianului să se exprime
în acelaşi mod, să fie prezent chiar şi în acompaniament. Acum,
desigur, contează foarte mult instrumentistul sau, mai bine zis,
instrumentiştii.
S.A.: Care este mesajul pe care simţi că îl transmite violoncelul oceanului muzical de ieri, de astazi, dintotdeauna?
I.M.L.: Eu văd în violoncel determinare şi hotarare, are ceva
masculin numai prin faptul că, faţă de vioară, ajunge în registrul
specific vocilor masculine. În concertele cu orchestră, există
multe momente în care pianul solist dialoghează tematic cu violoncelul. Liszt are o predilecţie pentru asta, dar nu numai. În
primul concert de pian şi orchestra de Franz Liszt, pe care eu il

iubesc şi îl cant des, este un moment care trece prin: lumesc – carnal – profund – filozofic, iar aceasta trecere o face violoncelul cu
un enunţ ce este, apoi, preluat de mine, de pianul solist. Când am
o colaborare bună cu prim violoncelul unei orchestre, felul în care
acest instrument prefigurează ce urmează să cânt eu, mă inspiră.
S.A.: În ce constă unicitatea sa şi în ce manieră traduci felul
"irepetabil" de a fi, de a simţi, de a emoţiona, al violoncelului?
I.M.L.: Contează cine cântă la violoncel. Fiecare instrument
are greutatea şi sublimul său. Vioara, de exemplu, poate avea un
timbru subţire şi deranjant, dar poate fi şi dulce, depinde cine o
struneşte. Iţi dau acest exemplu pentru că am cântat cu mulţi violonişti, fiecare diferit - în felul sau. Pavel Berman, fiul maestrului
meu, este un muzician de forţă, de virtuozitate, de pasiune rusă.
Ladislau Horvath care este concert maestro la Maggio Fiorentino,
celebra orchestră „Toscana” şi a cantat solist, chiar şi sub bagheta
lui Zubin Mehta, este extraordinar de fin şi dulce în sunet, divers
în culori şi neaşteptat în muzică. Florin Paul aduce rigoare şi claritate muzicii. De la fiecare am luat şi am învăţat ceva. Marii
solişti, revenind la întrebarea ta şi continuand cu violoncelul care,
de asemenea, poate fi cald şi timbrat, dar poate suna şi raguşit sau
ca un lemn gol. De asemenea, pianul poate fi o cunună de timbre
şi sonorităţi, dar poate fi şi gol de încărcătură sau, şi mai rău, să
sune ca un calculator sau la nuanţele mari să fie batut şi, astfel, să
aibă sonoritaţi urâte. Instrumentul în sine, chiar daca este construit de o casă mare, nu poate face nimic, totul este în mâinile
celui ce il mânuieşte. Şi în sufletul şi talentul său. Ce are de spus
acel cineva, cum ştie să exprime, astfel încât să transmită şi cum
realizează efectiv acest demers.
S.A.: Cum a început, de fapt, ideea/dorinţa de a colabora cu
violoncelistul Rodin Moldovan?
I.M.L.: Cred că a venit momentul, lucrurile s-au legat. Aşa se
întâmplă mereu. Cei care ne-au ascultat, ne-au spus ca ne potrivim foarte bine, din punct de vedere muzical, şi, într-adevăr, îmi
este foarte la îndemână să cânt cu el şi colaborarea este deloc
complicată. Eu mai am colaborari frumoase cu cei cu care mi se
pare că semăn, cum este şi actriţa Daniela Nane, întrucât sensibilitatea noastra este asemanatoare. Daniela şi cu mine ne îmbinăm
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ca spicul de grâu în spectacolele noastre. La Rodin am găsit
aceeaşi pasiune de expresie în muzică. Şi viaţa ştie mereu să facă
lucrurile să se întâmple.
S.A.: Ce este esential sa retina publicul roman despre confesiunea dintre un pian şi un violoncel, dar despre Ioana Maria
Lupascu şi Rodin Moldovan?
I.M.L.: Sinceritatea actului scenic şi interpretativ. Eu sunt atât
un om, cât şi un artist foarte sincer şi deschis. Pe scenă, dăruiesc
întru totul sufletul meu şi trăirile mele. Am găsit în Rodin un artist
şi mai sincer, un muzician care se dăruieşte fără reţinere publicului şi muzicii, şi atunci intensitatea interpretării sale este de neuitat, chiar dacă îl consumă până în străfundurile cele mai adânci.
Ascultându-l, îţi dai seama cât de rar ai mai auzit aşa ceva, un
asemenea talent şi o dorinţă atât de deplina, de a se dărui cu totul
publicului! Apoi, el este şi un om foarte sensibil şi delicat, şi atunci caută în muzică frumuseţea de care el personal are nevoie
şi o transmite, mai departe, ascultătorilor. Sunt trăiri pe care un
spectator, care vine în sală, nu le poate uita şi, evident, se întoarce
cu o anumita stare, nu se mai întoarce acasă cu acelaşi nivel de
energie cu care a plecat.
S.A.: Care au fost criteriile decisive pentru alegerea repertoriului?
I.M.L.: Amândoi am venit cu idei şi ne-am gândit şi la ce
anume ar placea publicului. Eu, în ultimii ani, mi-am schimbat
foarte mult repertoriul, încercând să sparg zidul dintre artistul clasic şi omul care este jenat, poate, că nu înţelege ceea ce se întamplă pe scenă. Am vrut să cânt muzică clasica, dar accesibila tuturor, pentru că eu cred că noi, pe scenă, suntem acolo pentru public
şi nu invers, şi cum trăim vremuri… - nu vreau să spun un truism,
dar, într-adevăr, trăim vremuri destul de stresante, - cred că un
concert trebuie să aducă alinare tuturor celor care ascultă, nu doar
unei mici elite. Şi după o zi de probleme, de alergătură, de
frământări, nu cred că mulţi ar mai veni la un concert unde se
cântă ceva teribil de greu, de complicat, de dens sau de lung.
Programele cu miniaturi, deşi aparent mai uşoare, sunt mai grele
pentu noi, prin diversitate, dar mai plăcute publicului. De asemenea, programele cu piese cunoscute şi frumoase ce îndeamnă la
visare, la bucurie, care inspiră, sunt cele spre care mă duc eu, în
ultimii ani, şi am văzut că au succes tocmai pentru că aduc atâta
bucurie şi energie cu care publicul rezonează. Cu Rodin am mers
pe aceeaşi reţetă, iar cum sonorităţile lui sunt atât de vibrante şi
colorate, acest fapt se potriveşte cu atât mai bine.
S.A.: Colaborarea ta cu violoncelistul Rodin Moldovan se va
concretiza într-un nou album muzical?
I.M.L.: Poate că da. Noi putem să ne facem planuri, dar este
Dumnezeu cel care ştie şi cel care alege ce vom face şi ce se
întâmpla, unde merg planurile noastre. De asemenea, Dumnezeu
ştie, adesea, mai bine ca noi şi deschide uşi nebănuite nouă. Eu
m-am obişnuit să îmi doresc, să vreau, să îmi propun, apoi să fac
ce depinde de mine, dar din acel punct, pe mai departe, să îl las
pe Dumnezeu să aleaga ce crede El că trebuie să se întâmple.
S.A.: Publicul din România va avea ocazia de a se bucura de

armonia sonoră reactivată de memoria sensibilă a violoncelului şi
dansul interior al pianului şi de a se întâlni cu voi în cadrul unui
turneu sau a unor serii de concerte?
I.M.L.: Va avea ocazia. Este vorba atât de seri camerale, cât şi
de un proiect simfonic, noi primind o partitură extrem de
preţioasă de la un mare muzician român, dirijor şi compozitor, o
legendă vie a muzicii, Sabin Păutza. Eu sunt extrem de fericită de
încrederea pe care maestrul Păutza mi-o şi ne-o acordă. Acest fapt
mă onorează, ne onorează. Cât priveşte serile camerale şi aici am
primit câteva partituri ce ne-au fost compuse, una dintre ele fiind
o superba partitură romantică, muzica unui film cunoscut hollywoodian şi chiar compozitorul, Guy Bacos, ne-a orchestrat-o pentru violoncel şi pian. Este o muzica atât de frumoasă şi romantică,
încât nu poţi să nu cazi subjugat de încântare, să
nu ramâi vrăjit! Şi, bineînţeles, rămâne şi colaborarea mea cu Ioan Dobrinescu, ale cărui
orchestraţii le cânt deja de ani buni.
S.A.: Locaţia în care au avut loc înregistrările
este una de poveste. Ce impact au istoria şi
geografia spaţiului în care urmează să susţii un
moment artistic asupra modului în care reuşeşti
să rezonezi cu pianul, mărturisind cu sinceritate,
generozitate, plenar, emoţiile, gândurile, sentimentele?
I.M.L.: Locul inspiră întotdeauna, aşa cum
ziua inspiră, pianul, muzica şi cum te simţi în
acea perioadă a vieţii. Totul ne poate inspira, ca
artişti. Se spune că este usor să te laşi inspirat,
este insă mai greu să fii inspiraţie. Acel loc mă
inspiră mereu, tot ce am înregistrat acolo (nr.:
Domeniul Manasia) a avut o patină specială, un
suflu mai romantic, adus, evident, de ceea ce mă
înconjura. Apoi, sigur, contează “întâlnirea” mea
cu pianul, cu fiecare pian, este o dragoste care se
reînnoieşte cu fiecare instrument pe care îl descopăr. Toţi ceilalţi
instrumentişti au cu ei vioara, clarinetul, flautul sau violoncelul şi
cântă doar la acela, obişnuindu-se în ani. Noi, pianiştii, de fiecare
data facem cunostiintă cu alt pian şi, pentru mine, fiecare astfel de
întâlnire are magia sa, asemănătoare cu dragostea, dar şi cu prietenia. Dar şi fiecare interpretare are unicitatea şi irepetabilitatea
sa, întrucât contează emoţia de moment, ceea ce s-a întâmplat în

CĂLIMĂNEŞTIUL ÎN PERIOADA 1990-2015
Dr. Gheorghe MĂMULARU
Dr. George MĂMULARU
upă Revoluția din Decembrie 1989 în țara noastră s-a
instaurat regimul capitalist. În 25 de ani (1990-2015) la
Călimănești s-au produs transformări economice și sociale din
care prezentăm căteva aspecte.
După anul 1990 în localitatea noastră a început procesul retrocedării imobilelor care au fost naționalizate în 1950, către
propiretari sau urmașii lor. Au fost refăcute vilele deteriorate și sau construit altele noi la Călimănești, Căciulata și Cozia. Între
anii 1996-1998 a fost reconstruită Mănăstirea Cozia Veche. În
primăvara anului 2005 a fost reconstruit Cimitirul Eroilor, lângă
Bolnița Coziei. Între anii 2007-2010 biserica din Călimănești cu
hranul „Sf. Apostoli Petru și Pavel” a fost acoperită cu folie de
cupru , s-a introdus încălzire centrală și a fost renovată casa parohială. În anul 2014 lângă această biserică a fost construită capela.
Tot în acestă perioadă, în anul 2004, a fost construită sala de
sport de lângă Școala Generală din Călimănești.
În anii 2006-2007 la Seaca s-a construit Complexul
Expozițional. În primăvara și vara anului 2008 multe străzi din
Călimănești au fost asfaltate și s-au executat lucrări de canalizare
și aducțiune a apei. În localitatea noastră au fost amenajate magazine moderne alimentare. În anii 2014-2015 a fost terminată
reconstrucția clădirii liceului din localitate. Toate aceste frumoase
realizări s-au obținut în ultimul sfert de veac (1990-2015) în
localitatea noastră.

D

Dar tot în această perioadă s-au mai produs și alte schimbări,
din care prezentăm câteva aspecte.
În anul 1990 au fost desființate Complexul Balnear
Călimănești și cele două Policlinici Balneare, Călimănești și
Căciulata. De asemenea au mai fost desființate Sanatoriul de
copii cu sechele după hepatita epidemică și Sanatoriul de
Silicoză. Oare după Revoluție nu au mai fost copii suferinzi și
bolnavi de silicoză?
În anul 1950 a fost înființată în localitatea noastră o policlinică cu cicni cabinete de specialitate: radiologie, stomatologie,
O.R.L., ginecologie și balneologie (numai vara). Se acordau la
această policlinică consultații se specialitate populației orașului,
celor veniți la tratament în stațiune, precum și cetățenilor din
localitățile limitrofe. A fost desființată și această policlinică. În
perioada 1960-1990 au lucrat în stațiunea noastră peste 30 de
medici; în 2015 numărul lor a ajuns la 8, majoritatea pensionari.
A scăzut foarte mult și numărul surorilor și asistentelor medicale.
Pe la mijlocul secolului al XIX-lea a fost construită stația de
îmbuteliere la sticle a apei izvorului Căciulata; a funcționat
aproape un secol și jumătate. După 1990 a fost demolată și în
locul ei s-a construit un bufet!
Între anii 1970-1980 în Călimănești a fost construită o
brutărie modernă, unde se fabrica pâine de bună calitate. După
Revoluție a fost desființată; concurența?!
S/au mai desființat Intreprinderea Forestieră din Jiblea,
Inteprinderea de Comerț Mixt și Cooperativa agricolă de
Producție Jiblea-Călimănești. După 1990 ogoarele nu au mai fost
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acea zi, gândurile ce au împânzit acea clipă.
S.A.: Îţi propun să descrii Domeniul Manasia, gândindu-te la
cei care încă n-au ajuns acolo, dar care vor călători acum, cu ochii
minţii, graţie evocării tale.
I.M.L.: Domeniul Manasia este, în primul rând, o poveste, cel
puţin pentru mine, un loc de suflet. Păşind pe coridoarele încărcate atat de istorie, dar şi de rafinament, te cufunzi în viaţa pe care
locul a trăit-o odată, în poveştile de dragoste şi de viaţă… Parcă
îl vezi pe Cuza îndragostindu-se aici, parcă auzi chicoteli în
foişor, parcă ai în urechi muzica balurilor de odinioară, şi, apoi,
paşind în grădina, poţi să crezi ca eşti într-o vilă pe colinele
toscane. Rafinamentul cu care a fost renovat te înconjoară fară să
te copleşească, însă te îmbată şi te poartă în altă lume, una de vis
şi totuşi reală. Consider o binecuvantare că am cunoscut acest loc.
Cât despre familia Lowendal-Dănila, care deţine Domeniul
Manasia, pot spune că le port o caldă consideraţie şi deplină
admiraţie pentru tot ce au făcut acolo şi nu numai. În timp, m-am
apropiat de toţi şi, în sufletul meu, fiecare om ce are un rol în acel
conac - are locuşorul lui special. Toate prieteniile legate acolo au
povestea lor specială şi sunt cadourile pe care viaţa mi le-a facut.
S.A.: Pavel Berman, Ladislau Horvath, Florin Paul, Lucas
Dario Molina Perez, Daniela Nane, Sabin Pautza, Guy Bacos,
Ioan Dobrinescu, Rodin Moldovan. Sunt nume prestigioase ale
universului artistic, pe care le-ai adus în armoniile tale sonore, iar,
recent, ai croşetat un nou proiect muzical,
alături un pianist şi compozitor din Turcia.
Fructele poveştii muzicale inedite au nume
precum: “A Train Ride in the Moonlight”,
“Kayo’s Journey “, ‘The Window above the
Clouds”, “Namukun & Seonnyeo”… Poţi sămi dezvălui cateva picături de roua din conotaţiile colaborării tale cu Deniz Inan, care, de
altfel, se regaseşte deja pe YouTube şi a primit ecouri imbucuratoare?
I.M.L.: Deniz este un muzician complex,
de asemenea, pianist, şi un compozitor
extrem de talentat. Când m-a căutat şi mi-a
prezentat piesele sale, m-am îndragostit imediat de ele şi de scriitura lui melodica şi senină. Tot ce am cântat a plăcut imediat, tocmai
pentru că îmbină melodia, armonia, cu imagistica sonoră, poveştile lui sunt fluide şi
parcă vezi personajele, parca îţi aminteşti
cand ţi se întampla ţie ce graieşte muzica,
parca dragostea de acolo e aievea. El compune muzică de film şi, poate, de aceea piesele lui exprima imagini sau sentimente, atat de clar!
Interviul a fost realizat de Ştefania Argeanu
Sursa foto: Lixandru Dumitru şi Mihai Patrascu; imaginile
sunt surprinse la Domeniul Manasia – în crama domeniului şi în
salonul de pian Claire Hagianoff.

arate și semănate; au fost acoperite de burieni și mărăcini. Iarba
nu a mai fost cosită, deoarece consătenii oștri nu mai cresc vite.
Dealul Viilor, unde creșteau renumite soiuri de viță de vie, a ajuns
în paragină. Înainte de 1990 au existat clădirile în care au
funcționat: librăria, poșta, vilele 23 August, Bujorul, Zorilor și
Carpați, Restaurantul Călimănești și Restaurantul Perla Oltului
din Căciulata; după Revoluție au un înaintat grad de degradare.
Poșta își desfășoară activitatea pe la parterul unor blocuri de
locuințe în loc să funcționeze în cșădirea care a fost special construită pentru serviciul poștal.
Activitatea culturală a cunoscut și ea o degradare după 1990.
Nu mai există echipele de teatru, dansuri, cor etc. Călimăneștiul,
oraș stațiune balneară, de importanță națională și internațională,
nu are librărie; înainte de 1990 librăria din Călimănești se afla
printre unitățile fruntașe ale județului Vâlcea. Cele două cinematografe Călimănești și Căciulata, sunt inchise. După 1990 a
fost sedființată și Casa Scriitorilor.
În localitatea noastră au existat mulți meseriași bine pregătiți
profesional în toate domenile de activitate. După Revoluție
numărul lor a scăzut foarte mult și unele meserii au fost desființate. O parte din populația localității este îmbătrânită și bolnavă. Bătrânii își mia alină suferințele și își mai prelungesc viața
cu medicamente compensate!
După Revoluție a apărut și în localitatea noastră șomajul și
șomajul tehnic. O parte din cetățenii tineri au luat drumul
pribegiei, al emigrării în alte țări, în căutarea unui loc de muncă.
Emigrarea a adus în unele cazuri la dezmembrarea famililor.
Iată doar câteva aspecte economico-sociale, acum după 25 de
ani de la Revoluție, existente în localitatea noastră.
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DUMITRU VULPARU
Adresa: Str.Straubing nr.53 Ramnicu Valcea
Telefon: 0743114317
Data naşterii; 01.11.1952
- Proiectare mecanică cu programul AUTODESK 3D INVENT
- Violonist.
1974 - 1982 Tehnician Proiectant Principal Atelier
Proiectare la Intreprinderea de Utilaj Chimic şi Forjă Râmnicu
Vâlcea. Proiectare SDV; stanţe-matriţe la rece, autoutilari, utilaj
tehnologic.
1982 - 1985 idem în industria, mică.
1985 - 2003 Proiectant Principal Centrale de Mică Putere şi
Echipamente Hidroenergetice la ACM - MHC Călimaneşti Electromontaj Bucureşti.
2003 - 2013 Proiectant Principal Retehnologizare Centrale şi
Echipament Hidroenergetic CHE Olt - mijlociu şi Lotru la SC
HIDROSERV SA Râmnicu Vâlcea.
Pensionat anticipat din 2013.

Deţine BREVET de INVENTIE în dec. 2015 cu titlul CAP DISTRIBUŢIE CU BUCŞI ELASTICE pentru turbine Kaplan. Din
lipsă de fonduri nu poat cere brevete pentru încă 15 posibile
invenţii.
*
Este pensionar, fost violonist al Filarmonicii „Ion
Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea (proiectant în construcţii de
maşini, inventator).
Este autorul a 20 de caiete cu melodii de joc interpretate de
cei mai cunoscuţi instrumentişti din ţară, la următoarele instrumente:
- Vioară: Florea Cioacă, Efta Botoca, Alexandru Titrus, Ion
Drăgoi, Ion Matache, Ioan Petreuş, Grigoraş Dinicu, Alexandru
Bidirel şi Cristache Ciolac după manuscrisul lui G. Enescu pus
la dispoziţie de muzicologul Viorel Cosma.
- Acordeon: Marcel Budala, Fărămiţă Lambru, Ilie Udilă.
- Saxophone, clarinet, taragot: Marin Popa, Emil Pondilă,
Traian Lăscuţ Făgărăşanu, Luca Novac.
- Fluier şi caval: Marin Chiser, Dumitru Zamfira.

PEPINIERA DE TALENTE
Teofil PREDA

C

u ani în urmă am ascultat la radio un interesant dialog
între un reporter şi un interlocutor foarte inteligent, care,
la întrebările reporterului, venea cu nişte replici elocvente, pline
de adevăr. Se discuta despre talente, copii înzestraţi, şi devenirea
lor pe parcursul şcolii şi al vieţii. Dintre multele exemple obiective aduse în faţa reporterului de către acel interlocutor, mi-a
rămas în minte peste ani, doar unul singur, care, cred eu, e cel mai
demn de luat în seamă având în vedere tema discuţiei. Suna extraordinar de realist: „Cu o sută de găleţi cu apă nu poţi să faci un
izvor”! Era un argument solid prin adevărul pe care îl conţinea
împotriva tendinţei iluzorii, din nefericire foarte împământenită

printre oamenii zilelor noastre, şi anume, aceea de a credita ideea
că orice individ poate fi „modelat” pentru a deveni un talent, un
om care să poată crea într-un anume domeniu la un nivel original
şi elevat.
Cunoaştem din biografiile multor oameni celebri şi mai puţin
celebri, că au fost atâţia părinţi (în felul lor bine intenţionaţi în ce
privea viitorul copiilor lor) care au dorit şi chiar au forţat copiii să
îmbrăţişeze o profesie sau alta, care le-ar fi putut asigura un trai
îmbelşugat prestând în societate o slujbă importantă şi căutată,
astfel, să fie fericiţi şi mulţumiţi. Numai că ... în foarte multe
cazuri „socoteala de acasă”, adică din mintea părinţilor nu s-a
potrivit deloc „cu cea din târg”, adică aceea din simţirile copilului. Chiar dacă au fost obligaţi să facă o şcoală sau alta, să urmeze

- Nai: Fănică Luca.
- Ţambal: Toni Iordache
- Căntece populare româneşti interpretate de grupul
Rapsozii Oltului
- Jocuri populare româneşti-Melodii din vetre folclorice
vâlcene
La patru caiate îl are coautor pe compozitorul Constantin
Arvinte.
Editura Muzicală este interesata în publicarea acestui material. Acesta este pregătit pentru tipar, este notat - transcris şi se
poate audia în format electronic cu programul MuseScore 2.0
Autorul are nevoie de finanţarea tipăririi acestor nestemate
de suflet, care poartă emblema muzicală a României, aşa cum
în perioada antebelică editorul C.Ghebauer, furnizor al Curţii
Regale, a tipărit cele cinci Caiete de folclor românesc “DinicuAlbum” dedicate studenţilor universitari, autor Gheorghe A.
Dinicu, care, şi acestea ar trebui reeditate.
Din repertoriul clasic D Vulparu a pregătit pentru tipar transcripţiile pentru vioară şi pian a celor două rapsaodii de G.
Enescu şi Balada, Dorul şi Reverie de C. Porumbescu.

o meserie sau alta, mulţi oameni care au ajuns celebri, până la
urmă au urmat cu îndârjire calea pe care le-a dictat-o pasiunea
proprie. Şi, ce nu realizează individul dotat cu destulă ambiţie şi
alte calităţi pentru a demonstra celorlalţi că el poate fi original şi
genial într-un domeniul sau altul?!
Nici o dictatură din lume nu poate fi în stare să schimbe
convingerile personale ale unui asemenea ins, în acest sens! Se
cunosc atâtea exemple de asemenea oameni care au trecut peste
multe obstacole şi tot felul de privaţiuni mânaţi şi susţinuţi de
unul şi acelaşi imbold: să demonstreze ceea ce pot ei şi numai ei!
Ce „egoişti”!!! Ce „încăpăţânaţi”!!! Este de ajuns să ne amintim
în acest sens cazul unuia dintre cei mai mari savanţi ai lumii şi
anume Nikola Tesla: tatăl lui Nicolae Tesla, care era un preot
aromân, vroia ca băiatul lui să-i calce pe urme, să se facă preot şi
astfel să cerceteze şi să îndrume sufletele oamenilor mai departe.

(continuare în pag.12)
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(urmare din pag.10)

Numai că, tânărul Nikola simţea în alt fel! Simţea că el şi numai
el, poate mai bine ca nimeni altul în lume să cerceteze tainele
electricităţii şi să le îndrume spre binele şi folosul întrgii omeniri.
Ştim ce succese uluitoare a avut urmându-şi imboldurile proprii.
Aceştia au fost acei oameni geniali pătrunşi de sentimentul competiţiei individuale. Şi acest sentiment-imbold a fost „motorul”
care i-a adus cu bine pe cele mai înalte piscuri ale creaţiei din vremea lor! Şi acum, revenim la acelaşi adevărat leitmotiv: „cu o
sută de găleţi cu apă nu poţi să faci un izvor”! Foarte adevărat, dar
în mod paradoxal vedem că se încearcă totuşi în mod repetat acest
vis utopic. Vedem cum atâtea talente mediocre sunt susţinute cu
mari eforturi „pe linia de plutire” în timp ce altele, autentice
„izvoare de imaginaţie”, sunt astupate cu balastul ignoranţei.
„Trăiască Păcală şi spiritul lui”- ca să nu dispară o anumită
tradiţie!
Scriam cu altă ocazie că talentul este o floare rară care nu
răsare oriunde şi ori când vrem noi.

Părintele ciberneticii moderne, marele savant român Ştefan
Odobleja în cartea sa „Pagini Inedite” îngrijită postum de
Constantin Negreanu, în capitolul final intitulat „Odobleja către
tineri”, genialul savant, printre alte sfaturi şi îndemnuri pentru
tineri scrie: „Pentru a crea trebuie să simţim şi să elaborăm la
maximum. Pentru a crea e nevoie de intensitate: de spirit viguros,
solid şi precis. E nevoie de profunzime şi de pătrundere, de
inteligenţă divinatorie şi inventivă, de sagacitate, spirit de sinteză,
mare forţă de intuiţie. E nevoie pe de altă parte de multă fineţe,
spirit de discernământ şi de analiză, aptitudine pentru lucrări minuţioase” (sublinierea aurorului). Paginile următoare ale capitolului conţin o mulţime de asemenea atribute necesare unui tânăr
aspirant la genialitate creativă. Da, am scris genialitate creativă
pentru că există şi un alt soi de genialitate care dispune de posibilităţi multiple de acumulare de cunoştinţe, date, informaţii, dar
îi lipseşte imaginaţia, acel vector care duce în perspectiva spre
construcţia noului.

ISTORIA TIPARULUI
DIALOGURI
(XIV)
Arhim. Veniamin MICLE
Petre CICHIRDAN

TIPOGRAFII ÎN SPAŢIUL
ROMÂNESC:
MOLDOVA ŞI BASARABIA
Petre CICHIRDAN: - Este important de ştiut ce a urmat din
punct de vedere tipografic în Ţara Românească, după apariţia
primei tipografii, la Mănăstirea Bistriţa, condusă de ieromonahul
Macarie tipograful. Capitala ţării, până la jumătatea secolului
XVII era la Târgovişte, dar tiparul este, încă, încetăţenit în mănăstiri; şi, care, de regulă, la început, nu era agreat în cetatea de
scaun; mănăstirea, reprezentând mai degrabă loc de refugiu pentru domnitor...Cu cât timpul evoluează, observăm că dezvoltarea
tiparului în Ţara Românească urmează parcursul, în teritoriu, al
dezvoltării capitalismului, germenii săi, al maşinii complexe în
general, care să permită produsul de serie. Economia acestei ţări,
avântul ei, urmează cursul dezvoltării oraşelor, dar mai ales al
Bucureştiului, oraş capitală a ţării, începând din secolul XVIII...
Târgovişte, Bucureşti, Câmpulung, Govora, Buzău, Râmnicu
Vâlcea...În secolul XX, în interbelic, desigur, şi prin prisma a
ceea ce s-a întâmplat la Govora şi la Râmnic prin Antim Ivireanul,
Nicolae Iorga numea Râmnicul Vâlcea pe lângă „Sinaie a Văii
Oltului”, oraş capitală a tipografilor... Amploarea economică pe
care o ia Bucureştiul, după 1944, dezvoltare economică, politică
şi administrativă, face ca industria tiparului să explodeze alături
de industriile de bază ale economiei româneşti, arta tiparului, dezvoltându-se aici fără comparaţie cu nici un alt oraş din România
sau judeţ. Calitatea atinsă în această industrie tipografică, deşi în
culmea acţionării electro-mecanică, unde regulile şi standardele
sunt mult mai rigide şi puţine la număr decât în acţionările electronice şi mecatronice, a atins cote pe care nici contemporaneitatea şi nici posteritatea nu le va mai consemna în propriul palmares. Cartea şi presa, publicistica, tehnica comunicării, părăsesc
din ce în ce mai mult regula artistică, puterea de exprimare a
umanului prin munca manuală. Toată lumea se aştepta, de-a lungul vremurilor, dar mai ales astăzi, ca regula expresiei artistice în
înţeles tradiţional şi clasic, şi antic, să nu dispară...Dar jocul copiilor prin tehnica cibernetică l-a depăşit pe cel care transpare din
spaţiul ludic, natural, şi oamenii, în mod neaşteptat, au simţit din
ce în ce mai puţin nevoia de desen cu mâna, care presupune şi talent, şi pricepere, şi instrucţie, şi mai ales prezenţa
maestrului...experienţa bătrânului! În 1960, Casa Scânteii din
Bucureşti avea 30.000 de angajaţi, lucrători în domeniul cărţii şi
al presei. Dintre aceştia erau cel puţin o mie de corectori, alte mii
de redactori şi referenţi. La acel timp, încă vorbim de o artă a
scrisului, a graficii, a semnului tipărit. Da, vorbim despre o
artă...Produsele tipografice din acele, deja, timpuri trecute, nu au
şi nu vor avea egal. Nimeni, însă, nu se aştepta ca nici, numai,
într-o jumătate de secol să asistăm la o asemenea cădere! care, am
văzut, şi ştim, în două mii de ani, după Hristos, a însemnat numai
creştere! Dacă computerul a ajutat maşina de transport uman,

maşina unealtă de lucru, maşina de zburat-avionul şi elicopterul,
maşina de navigat, să devină mai bune, iată, că uşurinţa de a
accede la computer, răspândirea lui, a devenit o „frână” în calea
maşinii de tipărit, eliminând orice barieră care să se opună produsului facil, de cele mai multe ori, obraznic şi
infantil...Inexistenţa acestei bariere care să stăvilească infantilismul şi neprofesionalismul, lipsa de calitate a scrisului grafic şi în
conţinut, la care se adaugă şi dispariţia negustoriei produsului
tipărit, au pus deja în pericol această artă şi ştiinţă a tiparului
inventat de Gutenberg... Să fie foarte clar, cartea de astăzi este
similară, încă, cărţii lui Gutenberg, doar că faţă de cartea apărută
până acum cincizeci de ani, numai, cartea a devenit un produs
asupra căruia nu mai decide şi hotărăşte nimeni, nici o regulă şi
barieră! a economiei de piaţă. Rămâne era Gutenberg „în picioare,
valabilă şi cu căutare, încă? Desigur, doar printr-o reevaluare a
muncii în colectivitate şi a diviziunii muncii, eliminarea
monopolurilor, reapariţia negustorilor de presă şi carte, reafirmarea lor ca forţă productivă...Dacă pentru bunul mers al unei
producţii utile societăţii este nevoie de investiţia financiară care
precede actul de producţie, atunci, şi la carte şi ziare, este nevoie
de aceeaşi investiţie făcută înainte.
Şi fiindcă suntem la o istorie a tiparului bisericesc în Ţara
Românească, amintim, că, în România după 1918, pe care o vom
sărbătorii ca întreagă şi rotundă în 2018, la o sută de ani, la
Mănăstirea Bistriţa, după 508 de ani de la tipărirea Liturghierului
de către Macarie tipograful, Arhimandritul Veniamin Micle
tipăreşte în chiliile sale din Sfânta Mănăstire, în tehnologie proprie, „tipar” şi legătorie, câteva cărţi pe an... Dumneavoastră aţi
ajuns, din 1982 şi până astăzi, la cartea cu numărul 90, rămânând
ca la cifra de 100 să ajungeţi curând!...Cărţi produse de dumneavoastră de la prima la ultima pagină, şi legate de dumneavoastră!
Facem completarea că din tehnica computerului nu o folosiţi
decât pe cea a scrisului... Înseamnă că arta lui Macarie, aici, triumfă încă! Că, încă, trăiţi în arta lui Gutenberg, demonstrând că
această tehnică încă este viabilă. Ce ar fi fost, dacă Mănăstirea
Bistriţa ar fi reluat această tehnică de producţie, ar fi redevenit
centru tipografic. Continuaţi aşa cum nu se face nicăieri în ţara
asta, şi, probabil, în lume; o meserie mănăstirească, care, iată,
încă înfloreşte...Dar să vedem care sunt, în întregime, precursorii
dumneavoastră şi urmaşii lui Macarie!?...
Arhim. Veniamin MICLE: - Tipografia din Târgovişte (1544).
La Târgovişte, tipografia a fost adusă în anul 1544, din Serbia, de
Dimitrie Liubavič, care pune bazele celei de a doua tipografii
chirilice a secolului al XVI-lea din Ţara Românească; el era fiul
lui Fjodor Liubavič care tipărise trei cărţi la Mănăstirea Goražde,
având ca model tipăriturile ieromonahului Macarie. Asociat al
vestitului tipograf Bojidar Vucovič, la Veneţia, lucrează împreună
cu el Sbornicul (1538), iar la Gračanica, Octoihul (1539), înainte
de a trece la Târgovişte, unde va fi cunoscut sub numele de „nepotul lui Bozidar”. Dimitrie Liubavič foloseşte în Ţara Românească
caracterele aduse de la Goražde, care aparţinuse tipografiei unchiului său Bojidar; aşa se explică asemănarea literelor şi a ornamentelor din cărţile lui Macarie cu cele ale tipografiei din
Târgovişte, nu că el ar fi activat în cetatea de scaun. Tot aici,

Auzim la radio, vedem la televizor, citim în presă despre elevi
excelenţi care vin cu premii de la olimpiade. Foarte bine! Ei sunt
„florile rare” care sunt crescute cu mare îngrijire în pepiniera
noastră de talente. Dar ... am mai vazut noi că în orice pepinieră,
undeva pe lângă gard sau într-un colţ unde se aruncă gunoiul,
cresc de multe ori, mult mai viguroase, şi alte flori sau buruieni
rare care, chiar dacă nu li se acordă nici o atenţie ele tot cresc de
multe ori mult mai mult şi mai bine decât cele atât de atent îngrijite. Aceste „flori răzleţe”cu rădăcini sălbatice au constituit
demult, în perioada de pionierat a descoperirilor ştiinţifice singura şi cea mai autentică pepinieră spontană de talente. Buruienile
de leac sunt căutate azi pe cele mai răzleţe coclauri şi stânci
muntoase pentru-că sunt valoroase! Talentele autentice care dispun de o autentică forţă creativă sunt date uitării. Cu o mie de
găleţi cu apă lumea noastră încearcă să facă multe izvoare, lăsând
uitate pe cele autentice. „Trăiască Păcală şi spiritul lui”, ca să nu
dispară o anumită tradiţie! Parafrazându-l acum pe distinsul poet
Alexandru Philippde scriu şi eu în ton cu situaţia: „M-atârn de
tine”, fatalitate!

CARTEA SCRISĂ “LA ZIAR”
apare Molitvelnicul slavon (1545), care are litera „C” iniţială,
ornamentată din Liturghierul lui Macarie (1508), fiind identică
celei din prima tipăritură târgovişteană. La fel, TriodPenticostarul slavonesc (1557–1558), tipărit de Coresi, reproduce
ornamente macariene: frontispiciul din Tetraevanghel (1512);
Apostolul românesc (1563) foloseşte frontispiciile lui Macarie, iar
„П” ornamentat din Octoihul lui Macarie (1510) este identic cu
aceeaşi iniţială ornată din Apostol. Deci, este evidentă imitarea
unor litere din opera macariană.
*
Tipografia din Bucureşti (1573). Prima tipografie din
Bucureşti a fost organizată în Mănăstirea Plumbuita, la anul 1573,
din iniţiativa domnitorului Alexandru al II-lea Mircea (1568–
1577), care împuterniceşte pe ieromonahul Lavrentie să cumpere
o tiparniţă de la saşii din Braşov; acesta tipăreşte Tetraevanghelul
slavon (1582) şi Psaltirea. Tiparul ieromonahului Lavrentie avea
matriţe lucrate de el însuşi împreună cu ucenicul său Iovan, motiv
pentru care nu se confundă cu nici unul dintre caracterele
poligrafice practicate în Transilvania sau Ţara Românească;
totuşi, se observă influenţa ieromonahului Macarie, mai ales în
privinţa ornamentaţiei.
Activitatea tipografică a stagnat în Bucureşti, mai mult de un
secol. Deşi mitropolitul Varlaam a păstorit puţin (1672–1679),
totuşi a reuşit să înfiinţeze o tiparniţă (1678), unde va imprima
Cheia înţelesului (1678). Urmaşul său, Teodosie (1679–1708) a
reluat activitatea, tipărind câteva cărţi liturgice şi Mărgăritarele
(1691). Ajuns conducător al tipografiei Antim Ivireanu, va tipări:
Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon (1691);
Slujba Cuvioasei Maici Parascheva şi a Cuviosului Grigorie
Decapolitul (1692); Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie elinească
şi rumănească (1693); Psaltire (1694), în româneşte. În anul
1701, deşi era egumen al Mănăstirii Snagov, lui Antim i se încredinţează Tipografia bucureşteană, unde va tipări o serie de cărţi în
greceşte, greco-arabă şi româneşte. Urmaşul său, Mitrofan (1716–
1719), nu a tipărit nici o carte.
Activitatea editorială a fost reluată în anul 1720 de mitropolitul Daniil (1719–1731), care tipăreşte în limba română
numeroase cărţi cultice. Urmaşul său, Neofit Criteanul (1738–
1753) a tipărit în anul 1741 patru cărţi în româneşte, iar în următorii ani, mai multe cărţi de cult. În a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea, activitatea tipografică a fost la fel de intensă,
datorită mitropoliţilor: Filaret (1753–1760) şi Grigorie II
(1760–1787), ultimul tipărind aproximativ 40 de cărţi; Cosma
Popescu (1787–1792) tipăreşte Octoihul Mare (1792), iar
Filaret II (1792–1793), Catavasierul (1793). Activitatea
tipografică a continuat cu rezultate mai bune la începutul păstoririi mitropolitului grec Dositei Filitti (1793–1810). În primul
deceniu al secolului al XIX-lea, apar: Slujba Cuviosului
Dimitrie de la Basarabov (1801), Chiriacodromionul la
Evanghelii (1801), Ceaslovul (1801), Evangheliarul (1808) şi
Rânduiala sfinţirii bisericii (1809), precum şi două lucrări teologice, Carte folositoare de suflet (1800) şi Chiriacodromionul
la Evanghelii (1801), traduse de călugării nemţeni Gherontie şi
Grigorie.
După războiul ruso-turc (1806–1812), scaunul mitropolitan a
fost ocupat de Nectarie (1812–1819), ierarh grec, venit de la
Râmnic. În timpul său, s-a tipărit Molitvelnicul bogat (1819). Din
nefericire, Nectarie a renunţat la vechiul drept al tipografiei mitropolitane de a edita şi cărţi cu caracter laic. Urmarea a fost că,
domnitorul Ioan Caragea (1812–1818) a semnat la 3 noiembrie
1817 un hrisov pentru înfiinţarea tipografiei de la „Cişmeaua lui
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Mavrogheni”, prima cu caracter laic în Ţara Românească, unde sau tipărit şi câteva cărţi cu conţinut teologic.
Evenimentele petrecute în anii 1821–1822, precum şi vacanţa
scaunului mitropolitan, după retragerea lui Dionisie Lupu, au
împiedicat tipărirea de noi cărţi. Activitatea tipografică a fost
reluată după alegerea ca mitropolit a lui Grigorie Dascălul (1823–
1834), care va tipări o serie de cuvântări patristice, iar în 1828,
Tetraevanghelul, în limba bulgară, fiind prima traducere tipărită
în această limbă. După moartea mitropolitului Grigorie, scaunul
rămâne vacant mai mulţi ani, treburile Mitropoliei fiind conduse
de o „Ocârmuire”, formată din trei episcopi. În aceste împrejurări,
activitatea tipografică a cunoscut un pronunţat declin, mai ales că
au apărut câteva tipografii particulare, care îi făceau concurenţă.
Mitropolitul Nifon (1850–1875) a reluat activitatea cu teascuri aduse de la Viena, iar întreprinderea a numit-o: „Tipografia
Nifon mitropolitul”, în care a tipărit: Noul Testament şi Ceaslovul
(1854); Liturghierul (1855); Catavasierul, Triodul şi Psaltirea
(1856). Din nefericire, tipografia a trecut în proprietatea statului
(1860), iar tiparul bisericesc a cunoscut o evidentă stagnare.
Pentru o perioadă destul de lungă, anumite cărţi cu profil teologic,
inclusiv revista „Biserica Ortodoxă Română”, s-au imprimat în
tipografii particulare din Bucureşti. În şedinţa sinodală din 22-23
noiembrie 1880, episcopul Melchisedec Ştefănescu al Romanului
propune înfiinţarea unei tipografii a Bisericii, care va purta
numele: „Tipografia Cărţilor Bisericeşti”, şi s-a votat
„Regulamentul pentru înfiinţarea unei tipografii proprii”, aprobat
prin Decret regal (27 august 1881). Ministerul Cultelor a donat
Sfântului Sinod suma de 15.000 lei, pentru a procura o maşină
nouă de tipar şi litere latine, care au fost aduse de la Viena. De
asemenea, a mai oferit un imobil, mărit ulterior cu câteva încăperi
(1884), cu un depozit de cărţi şi o librărie (1902), devenind actualul imobil din „Intrarea Miron Cristea”. Tipografia s-a inaugurat
la 17 ianuarie 1882, iar prima apariţie tipografic a fost jurnalul
„Biserica Ortodoxă Română” (1882), urmată de Orologiul Mare
(1882), cu litere latine. În ultimele două decenii ale secolului al
XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea, unii ierarhi şi teologi şiau tipărit lucrările în această tipografie; dintre ei, menţionăm pe
Melchisedec Ştefănescu (1823–1892), Iosif Gheorghian (1829–
1909), Atanasie Mironescu (1856–1931), Gherasim Timuş
(1849–1911), Nicolae Filip, Constantin Erbiceanu, Dragomir
Demetrescu, Constantin Chiricescu, Constantin Nazarie, Ioan
Cornoiu. Cea mai importantă lucrare a fost Biblia sinodală
(1914).
Sub păstorirea mitropolitului primat, apoi patriarh, Miron
Cristea (1925–1939), s-a inaugurat o etapă nouă în istoria
„Tipografiei Cărţilor Bisericeşti”, fiind reutilată la standarde
moderne. Astfel, apare o nouă ediţie sinodală a Bibliei (1936),
Noul Testament (1937), apoi îşi publică lucrările profesorii de
teologie: Ioan Popescu-Mălăieşti, Ion V. Georgescu, Atanasie
Negoiţă, Haralambie Rovenţa, Teodor M. Popescu, Niculae M.
Popescu, Gheorghe Moisescu, Veniamin Pocitan, Ioan
Mihălcescu, Nicolae Chiţescu, Şerban Ionescu, Constantin Pavel,
Petre Vintilescu, Ene Branişte, Vasile Ispir, Constantin Dron,
Iuliu Scriban, Dumitru Fecioru ş. a.
La începutul anului 1949, Tipografia a fost inclusă în
Institutul Biblic, luând denumirea de „Tipografia Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române”. Numărul
cărţilor tipărite a scăzut; pe lângă penuria de hârtie, s-a instituit un
control riguros asupra tuturor publicaţiilor Bisericii, prin cenzura
Departamentului Cultelor. Totuşi, au apărut trei volume de
Cuvântări bisericeşti (1949–1952) ale mitropolitului Nicolae
Krutiţki; s-a tipărit cartea Ziua Domnului (1957) de Gala
Galaction, precum şi Tâlcuirea Sfintelor Evanghelii şi Cazaniilor
duminicilor (1960), Apostolat social (1948–1976), 12 volume, ale
patriarhului Justinian şi Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
(1952). De asemenea, s-au tipărit manuale pentru studenţii în
Teologie şi Seminariile teologice. Din anul 1949, au apărut revistele centrale bisericeşti: „Biserica Ortodoxă Română”, „Studii
Teologice”, „Ortodoxia” şi „Glasul Bisericii”. În 1988, a apărut în
condiţii grafice de excepţie ediţia jubiliară a Bibliei de la
Bucureşti (1688).
În ultimii ani, tipografia a fost dotată cu utilaj modern, între
care o maşină de tipar offset, amplasată într-un nou corp de
clădire (1991). Tipografia a desfăşurat o bogată activitate,
datorită patriarhilor Justinian Marina (1948–1977), Iustin
Moisescu (1977–1986), Teoctist Arăpaşu (1986–2007) şi Daniel
Ciobotea (din 2007). În prezent, se remarcă Imprimeria „Pharos”
din Popeşti-Leordeni a Patriarhiei Române.
*
Tipografia din Câmpulung (1635). Aproximativ o jumătate de
secol (1588–1635), în Ţara Românească nu s-a tipărit nimic. În
secolul al XVII-lea, apare o tipografie în Mănăstirea din
Câmpulung, cu aportul domnitorului Matei Basarab (1632–
1654), la sfatul ieromonahului Meletie Macedoneanul. Ca

urmare, l-a delegat către mitropolitul Petru Movilă de la Kiev,
care i-a trimis o tiparniţă completă, cu litere de cinci feluri; aici sa tipărit Molitvelnicul (1635), cu o Predoslovie semnată de domnitor, în care relata că s-a constatat „o împuţinare a sfintelor cărţi
din cauza frecventelor năvăliri şi împresurări ale diferitelor
popoare, ale necredincioşilor şi chiar ale unor credincioşi în
diferite vremuri”; a doua carte este Învăţături preste toate zilele
(1642), un mic catehism, tradus din greceşte în româneşte de
ieromonahul Melchisedec, egumenul mănăstirii, care semna şi o
Predoslovie. A urmat un Antologhion slavon (1643), care avea
două prefeţe, semnate de Melchisedec; prima adresată domnului,
iar a doua, cititorilor. Ultima carte de la Câmpulung a fost
Psaltirea slavonă (1650), apărută „în tipografia preacuviosului
părinte Kir Melchisedec ieromonahul, întâiul egumen al mănăstirii Câmpulung”, fiind corectată de Dionisie eclesiarhul şi
tipărită de meşterul Preda Stancovici din Câmpulung, deci un
localnic.
*
Tipografia din Mănăstirea Govora (1637). În anul 1637, se
pun bazele unei tipografii la Mănăstirea Govora, prin strădaniile
egumenului Meletie Macedoneanul, călugărit în Mănăstirea
Zografu din Muntele Athos; el învăţase meşteşugul tiparului „în
ţările ruseşti” şi a fost trimis la Kiev, de unde aduce o tipografie
pe care a instalat-o în mănăstire, unde vor apărea următoarele
cărţi: Psaltirea slavonă (1637), Psaltirea cu Ceaslov (1638),
Paraclisul Precistei (1639), Ceaslovul (1640) şi Pravila de la
Govora (1640–1641), carte destinată preoţilor care aveau nevoie
de îndrumări clare, fie în scaunul de spovedanie, fie pentru judecarea unor abateri ale credincioşilor sau a neînţelegerilor dintre
ei, pentru că pe atunci preotul avea şi o astfel de îndatorire.
Pravila a apărut în două tiraje deosebite: unul destinat pentru
Transilvania, în care, numele lui Teofil era înlocuit cu al lui
„Ghenadie, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit a
toată Ţara Ardealului”. Ultima carte iniţiată aici este Cazania sau
Evanghelia învăţătoare (1642), care va fi terminată la Mănăstirea
Dealul (1644). Cărţile tipărite la Govora au folosit, pentru ilustrare, gravuri în lemn, frontoane şi vignete, aduse din Kiev şi
Liov, imprimate cu roşu şi negru. Pentru buna desfăşurare a activităţii, Matei Basarab înfiinţează prima moară de hârtie din Ţara
Românească, lângă Ocnele Mari din judeţul Vâlcea, şi o Şcoală
de tipografi, pentru pregătirea cadrelor necesare.
*
Tipografia din Mănăstirea Dealu (1642). La sfârşitul anului
1642, Tipografia de la Mănăstirea Govora va fi mutată la
Mănăstirea Dealu de lângă Târgovişte. Aici se va finaliza Cazania
(1644), începută la Govora, şi se vor tipări următoarele cărţi:
Răspuns împotriva Catehismului calvinesc (1645); Liturghierul
adică Slujebnic (1646); Urmarea lui Hristos (1647); TriodPenticostar (1649); Carte ce să cheamă pogribania preoţilor
mireani şi a diaconilor (1650); Mistirio sau Sacrament (1651),
care cuprinde rânduiala tainei Botezului şi al Mirungerii, având
tipicul în româneşte, iar rugăciunile, în slavoneşte; Târnosania
(1652), în româneşte, şi Îndreptarea Legii, numită şi Pravila cea
Mare sau Pravila de la Târgovişte (1652)
*
Tipografia de la Buzău (1691). Cu sprijinul domnitorului
Constantin Brâncoveanu a luat fiinţă o tipografie la Buzău, prin
purtarea de grijă a episcopului tipograf Mitrofan (1691–1702).
Activitatea sa atât de prodigioasă, a fost continuată cu slabe rezultate de urmaşul său Damaschin (1702–1708).
Timp de trei decenii nu s-a mai tipărit nimic. Abia în 1743,
tipografia a fost repusă în funcţiune de episcopul Metodie (17401748), considerat al doilea ctitor al tipografiei, care tipăreşte
Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, Ceaslovul, Catavasierul şi
Apostolul (1743) şi Evhologhionul (1747). În timpul episcopului
Cosma Popescu (1763–1787), s-au mai tipărit Psaltirea (1767),
Liturghierul şi Catavasierul (1768).
Activitatea tipografică la Buzău se va întrerupe pentru mai
bine de şase decenii. Lucrul este explicabil: aici, dintre 11 episcopi ai perioadei fanariote, 5 au fost greci, care nu aveau niciun
interes să militeze pentru propăşirea spirituală şi culturală a preoţilor români. Primele tipărituri au fost traducerile mitropolitului
Grigorie Dascălul, pe care le făcuse în timpul exilului său la
Chişinău, care cuprindeau: Cuvinte ale monahului Iosif Vrienios
(1832), Epistole ale patriarhului Fotie al Constantinopolului,
Cuvântări de Sfântul Grigorie Palama (1832), Împărţirea de
grâu (1833) şi Puţul, ambele ale Sfântului Ioan Gură de Aur
(1833).
După ce Grigorie Dascălul a reluat scaunul mitropolitan
(1834), Tipografia buzoiană şi-a continuat activitatea, sub îndrumarea episcopului Chesarie, tipărindu-se peste 40 de titluri, constând în cărţi de slujbă, manuale şcolare, de literatură şi de ştiinţă.
La 7 ianuarie 1839, apare „Vestitorul bisericesc”, gazetă religioasă şi morală, redactată de ierodiaconul Dionisie Romano,
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profesor naţional în Buzău, şi de Gavriil Munteanu, profesor la
Seminarul buzoian; gazeta a apărut săptămânal în anii 1839 şi
1840.
Întreruptă timp de patru ani, activitatea tipografiei s-a reluat,
când apare o Învăţătură pre scurt pentru nunţi, de mitropolitul
Grigorie Dascălul (1845) şi un Aghiazmatar mic (1845), apoi
Rânduiala cum se cuvine a cânta cei doisprezece psalmi (1846),
tradusă din limba greacă.
A urmat o nouă întrerupere, activitatea fiind reluată în 1850,
de episcop Filotei (1850–1859), în timpul căruia s-au tipărit
aproximativ 25 de cărţi de slujbă, de învăţătură şi manuale şcolare. Cea mai importantă apariţie editorială din timpul său a fost
Biblia sau Testamentul Vechi şi Nou, cunoscută sub numele de
„Biblia de la Buzău” (1854–1856), având la bază textul Bibliei de
la Blaj (1795).
Sub episcopul Dionisie Romano (1859–1873), activitatea
tipografică de la Buzău a fost într-un oarecare regres, deşi s-au
tipărit unele cărţi de slujbă, câteva volume de predici ale episcopului şi unele articole publicate în „Vestitorul bisericesc”. Din
nefericire, odată cu moartea episcopului Dionisie (1873), a încetat şi existenţa tipografiei eparhiale, iar Calinic Miclescu (1875–
1885) a transportat de la Buzău la Bucureşti materialul tipografic
rămas de la vechea tipografie.
În timpul episcopului Ghenadie Niculescu (1923-1942), la
Buzău a luat naştere o altă tipografie, care pe lângă revista
„Îngerul”, a mai tipărit „Buletinul Episcopiei Buzăului” şi broşuri
pentru îndrumarea duhovnicească a credincioşilor. Sub îndrumarea lui Antonie Plămădeală, s-au tipărit volumul Spiritualitate
şi istorie la întorsura Carpaţilor (1983). De asemenea, episcopul
Epifanie Norocel a publicat volumele: Pagini din istoria veche a
creştinismului la români (1986), Ctitorii voievodale în eparhia
Buzăului (1988) şi În slujba credinţei străbune şi a înţelegerii
între oameni (1987), iar Preotul Gabriel Cocora publică mai
multe cărţi de istorie.
*
Tipografia din Mănăstirea Snagov (1694). În anul 1694,
ieromonahul Antim Ivireanul se stabileşte la Mănăstirea Snagov,
întemeiază o nouă tiparniţă şi scoate la lumină următoarele cărţi:
Orănduiala Slujbei în 21 a lui mai la zioa Sf(i)nţilor Slăviţi şi de
Asemenea cu Ap(o)stolii mari Înp(ă)r(a)ţi Constantin şi Elena
(1696), Antologhion (1697), în greceşte; Sf(â)nta şi
D(u)mnezeiasca Evanghelie (1697), în româneşte; Ioan Cariofil,
Manual despre câteva nedumeriri şi soluţiuni sau despre cercetarea şi confirmarea câtorva dogme necesare ale Bisericii
(1697), în greceşte; Cuvânt panegiric despre împăratul încununat
de Dumnezeu şi asemenea cu Apostolii marele Constantin (1697),
în greceşte; Dreapta alcătuire a Gramaticii slavoneşti (1697), în
slavonă; Mărturisirea Ortodoxă (1699); Carte sau Lumină
(1699), în româneşte; Învăţături creştineşti (1700), în româneşte;
Floarea darurilor (1700); Psaltirea Proorocului şi Împăratului
David (1700); Trei Sfinte Liturghii (1701), în greco-arabă;
Eortologhion, de Sevastos Kimenitul (1701); Proschinitarul
Sfântului Munte al Athonului (1701), în greceşte.
*
Tipografia de la Râmnicu Vâlcea (1705). Ajuns în fruntea
Eparhiei Râmnicului, Antim Ivireanu şi-a arătat întreaga sa
destoinicie. Odată cu venirea sa aici, aduce şi tipografia de la
Snagov, întemeind astfel prima tiparniţă în oraşul Râmnicu
Vâlcea. În decurs de trei ani a imprimat 9 sau 10 cărţi, greceşti,
slavoneşti şi româneşti pentru slujbă şi învăţătură. Precizăm că
Liturghierul cu Molitfelnicul (1706) sunt primele ediţii româneşti
din Ţara Românească.
După alegerea lui Antim Ivireanul ca mitropolit, activitatea
tipografică la Râmnic a încetat pentru un timp. Noul episcop,
Damaschin Dascălul (1708–1725) a început o acţiune susţinută
de traducere a tuturor cărţilor de slujbă în română. Dar împrejurările fiind nefavorabile n-a reuşit să reia şirul tipăriturilor râmnicene; spre sfârşitul vieţii a tipărit Învăţătura pentru şapte Taine,
Ceaslovul (1724) şi Psaltirea (1725). Episcopul Inochentie
(1728–1735) a tipărit următoarele traduceri ale înaintaşului său:
Molitvelnicul (1730), Triodul (1731), Liturghierul (1733) şi
Catavasierul (1734).
Episcopul Climent (1737–1748) a desfăşurat o activitate
tipografică mai susţinută, editând cărţile liturgice rămase de la
Damaschin, precum şi alte lucrări. De asemenea, episcopul
Grigorie Socoteanu (1748–1764) a continuat tipărirea cărţilor
liturgice, dar şi Bucoavna pentru învăţătura pruncilor (1749), şi
două cărţi în slavonă: Gramatica slavonă (1755) şi Pravila de
rugăciuni a sfinţilor luminătorilor sârbi. Episcopul Partenie
(1764–1771) a tipărit numai cărţi de slujbă.
În timpul războiului ruso-turc din 1768–1774, activitatea
tipografică s-a întrerupt, fiind reluată în 1776, sub noul episcop
Chesarie (1773–1780), care începe tipărirea Mineielor pe lunile
octombrie-martie (1776–1779), pentru prima oară în română;
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restul, pe lunile aprilie-septembrie, au apărut sub urmaşul său
Filaret (1780), care tipăreşte mai multe cărţi cultice.
Epoca de glorie a tipografiei râmnicene încetează odată cu
promovarea lui Filaret în scaunul mitropolitan al Ţării Româneşti
(1792). Sub urmaşii săi, Nectarie (1792–1812) şi Galaction
(1813–1824), greci de neam, s-au tipărit doar câteva cărţi. Acelaşi
fapt se constată şi sub urmaşul lor Neofit (1824–1840).
Pentru o lungă perioadă de timp, activitatea tipografiei s-a
întrerupt. Episcopul Calinic (1850–1868), întemeiază o nouă
tipografie (1860), din banii personali, numind-o: „Tipografia
Kallinik Râmnic”, unde tipăreşte câteva cărţi de ritual şi de
învăţătură creştină. La 26 ianuarie 1867, episcopul donează
tipografia oraşului Râmnicu Vâlcea, astfel că tiparul de carte bisericească încetează şi aici.
Activitatea tipografică a Episcopiei Râmnic a fost reluată în
anul 1928, odată cu aducerea tipografiei de la Mănăstirea Cozia.
Sub conducerea vicarului Nifon (1929–1931), s-a înfiinţat o editură de icoane şi iconiţe, a tipărit cărţi pentru popor şi vieţi de
sfinţi. După plecarea lui Nifon, tipografia a intrat în criză. Abia
activitatea desfăşurată de „Biblioteca Părinţilor Bisericeşti”
(1935–1938) i-a adus unele beneficii materiale.
În ultima parte de activitate, Tipografia a publicat unele
lucrări semnate de episcopul Gherasim Cristea, precum Războiul
de Independenţă în documentele Episcopiei Râmnicului (1977) şi
Preotul Radu Şapcă. Omul şi opera sa (1978). În anul 2000, a
primit denumirea de Tipografia Episcopiei „Sfântul Ierarh Antim
Ivireanul”, iar ulterior şi-a încetat activitatea.
*
Tipografia de la Târgovişte (1708). La sfârşitul lunei ianuarie
1708, Antim Ivireanul este ales mitropolit al Ţării Româneşti. În
această calitate, întemeiază o tipografie la reşedinţa sa din
Târgovişte, tipărind o serie de cărţi, dintre care menţionăm: Carte
de peste tot anul, cuprinzând fără lipsă, tot serviciul bisericesc

(1709); Panoplia dogmatică (1710); Învăţătură besericească
(1710); Psaltirea (1710); Octoihul (1712); Rugăciuni în toate
zilele săptămânii (1712); Alexandria (1713); Pilde filosofeşti
(1713); Maxime ale unor vechi filosofi (1713); Catavasier
(1713); Evhologhion adecă M(o)l(i)tv(e)nic (1713); Capete de
poruncă (1714); Ceaslov (1714); Catavasier (1714). În anul
1715, Antim transferă Tipografia de la Târgovişte la Bucureşti,
unde tipăreşte ultimele două cărţi: Sfătuiri creştine politice
(1715), în greceşte, adresată domnului Ştefan Cantacuzino, şi
Istoria sfântă adică iudaică (1716).
*
Tipografia din Mănăstirea Căldăruşani (1834). Înlăturat din
scaun de autorităţile ruseşti, mitropolitul Grigorie a fost exilat la
Chişinău (1829), iar în perioada aprilie – august 1833 este forţat
să stea la Mănăstirea Căldăruşani. În 1834, Tipografia
Ungrovlahiei de la Bucureşti va fi mutată la metocul Cocioc al
Mănăstirii Căldăruşani, împlinindu-se astfel dorinţa
Mitropolitului Grigore Dascălul. Aici, s-au tipărit Vieţile Sfinţilor,
în 12 volume (1834–1836), şi Oglinda omului celui dinăuntru
(1835), sub conducerea ieromonahului Macarie care, în 1836 se
îmbolnăveşte şi moare, fiind înmormântat la Mănăstirea Viforâta,
iar activitatea tipografică la Căldăruşani încetează. Arhimandritul
Teofilact Dinu încearcă în 1878 să reia activitatea, aduce o
tiparniţă şi tipăreşte Rugăciuni de suflet folositoare pentru
evlavioşii creştini tipărită (1878), dar din motive necunoscute,
după această dată, activitatea tipografiei încetează.
*
Tipografia din Mănăstirea Cernica (1923). În anul 1923, la
solicitarea mitropolitului primat Miron Cristea, Ministerul
Cultelor a aprobat întemeierea unei tipografii la Mănăstirea
Cernica, ca filială a Tipografiei Cărţilor Bisericeşti. După 1928,
filiala a trecut sub îngrijirea Seminarului teologic monahal, întemeiat atunci în mănăstire, funcţionând până în 1940. Aici s-au

tipărit: Istoria bisericească universală, de profesorul Eusebiu
Popovici, şi Istoria Mănăstirii Cernica (1930), precum şi cărţi de
slujbă, între care şi Mineiele (1937–1938), broşuri educative, cărţi
de rugăciuni etc.
*
Tipografia din Mănăstirea Cozia (1927). Episcopul
Vartolomeu Stănescu (1920–1938) a înfiinţat în anul 1927
„Tipografia Cozia”, aşezată în mănăstire, cu intenţia de a forma
tipografi dintre monahi şi a renaşte tradiţia culturii mănăstireşti.
Din nefericire, s-a constatat că monahii nu erau pregătiţi pentru
astfel de activitate, şi nici nu intenţionau să se pregătească. După
un an, a fost mutată la Râmnicu Vâlcea în localul Episcopiei
(1928).
*
Tipografia de la Craiova (1939). După înfiinţarea Mitropoliei
Olteniei, în anul 1939, tipografia de la Râmnic a fost mutată la
Craiova, unde s-au tipărit câteva volume de predici şi cărţi pentru
îndrumarea sufletească a credincioşilor. Între cei care au publicat
diferite lucrări, s-au numărat episcopul Vartolomeu Stănescu, mitropolitul Nifon Criveanu, preoţii Dumitru Lungulescu, Gheorghe
Ciauşanu, Gheorghe Ghia, Constantin Grigore, Dumitru
Cristescu, Marin Dumitrescu, Ion V. Procopi, Matei Pâslaru, arhimandritul Efrem Enăchescu, viitor mitropolit al Basarabiei, şi
alţii.
*
Tipografia de la Galaţi (2011). În vara anului 2011,
Arhiepiscopia Dunării de Jos şi-a deschis propria tipografie,
numită „Candela cuvântului”. Înzestrată cu utilaje performante şi
cu tipografi experimentaţi, tipografia a editat o serie de cărţi, precum şi calendare, atât pentru Arhiepiscopia Dunării de Jos, cât şi
pentru alte eparhii.

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE
SCULPTURĂ DE LA TÂRGU-JIU
Sorin Lory BULIGA

S

impozionul Internaţional de Sculptură de la Târgu-Jiu
(cu o vechime de 15 ani) a fost organizat de Centrul de
Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”,
Institutul Cultural Român, Consiliul Local și Primăria
Municipiului Târgu-Jiu în parteneriat cu Uniunea Artiștilor
Plastici din România şi se desfăşoară în perioada 1–31 august
2016, în locaţia sa tradiţională de pe Digul Jiului din Parcul
Central. Acesta, împreună cu Tabăra Internațională de Pictură
(desfăşurată în paralel la Rânca, în perioada 22-31 august) fac
parte din cadrul programului cultural „Atelierele Brâncuşi”, care
are ca obiectiv promovarea operei lui Constantin Brâncuşi în
ţară şi în lume.
La simpozion participă șase sculptori: Antonis Myrodias
(Grecia), Chiu Tai-Yang (Taiwan), Katt Latika (India), Nicolae
Fleissig (Franța), Panaite Chifu (România) și Vlad Ciobanu
(România), care este şi curator. Tema a fost la liberă alegere, iar
materialul de lucru andezit, ceea ce constituie o premieră în istoria simpozioanelor de sculptură de la Targu-Jiu.
Pentru o mai bună cunoaştere a sculptorilor participanţi, consider că este binevenită o scurtă prezentare a palmaresului acestora.
Katt Latika (n.1948 – Uttar Pradesh, 1971 – Faculty Of Fine
Arts, Banaras Hindu University, 1975 – M.A. Faculty Of Fine
Arts, M.S. University, Baroda, 1982 – Slade School Of Art,
London University) trăieşte şi munceşte în Delhi şi Varanasi, are
mai multe calificări academice şi este unul dintre cei mai va-

loroşi sculptori indieni contemporani. S-a remarcat în expoziţii
personale (India, Anglia, Suedia, SUA, Australia) şi internaţionale (Japonia, Turcia, Brazilia, Franţa, Rusia, Germania,
SUA, Olanda) şi a participat în tabere de sculptură din India şi
SUA. Are lucrări în colecţii ale galeriilor naţionale sau în
colecţii private din India şi străinătate. A luat prestigiosul premiu naţional al Academiei „Lalit Kala” din New Delhi.
Nicolae Fleissig (n. 1948 – Târgu-Mureş, 1973 – Institutului
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti) trăieşte în
Franţa din 1982. S-a remarcat de-a lungul anilor printr-o activitate artistică impresionantă, realizând numeroase expoziţii individuale (România, Luxemburg, Franţa, Belgia, Spania,
Germania, Japonia, Danemarca, SUA) şi de grup (Franţa,
Spania, Andorra, Germania, Japonia, Elveţia, Polonia, Rusia),
participând la simpozioane de sculptură din multe ţări:
România, India, China, Israel, Rusia, Turcia, Guatemala, Egipt,
Brazilia, Maroc, Grecia, Spania, Danemarca, Belgia, SUA.
Panaite Chifu (n. 1953 – Siliştea Gumeşti, jud.Teleorman,
1979 – Institutul de Arte Plastice „N.Grigorescu” Bucureşti)
locuieşte în Bucureşti. Din 1980 participă la numeroase expoziţii de sculptură şi desen, atât personale organizate în ţară (în
special în Bucureşti), cât şi internaţionale (China, Olanda,
Taiwan, Italia, Mexic, Japonia, Spania, Elveţia, Franţa, Canada).
Prezent la numeroase simpozioane de sculptură monumentală în
România, Turcia, Taiwan, Germania, China, Luxemburg, Italia,
Spania, Mexic, Albania, Coreea de Sud, Japonia, Portugalia,
Elveţia, Olanda. A obţinut numeroase premii şi diplome în ţară
şi peste hotare.

Antonis Myrodias (n. 1963 – Atena, cu studii academice în
Atena şi Florenţa) are la activ expoziţii individuale în Grecia
(Atena, Patmos, Andros), a participat la multe expoziţii internaţionale colective (Grecia, Italia, Iran, Taiwan, China,
Romania, SUA, Franţa, Belgia) şi la numeroase simpozioane
internaţionale de sculptură: Grecia, China, Turcia, Iran, Albania,
Egipt, India, Maroc, Siria, Italia, Dubai, Liban, Canada, Marea
Britanie, Franţa, Spania, Moldova, România, Coreea de Sud,
Israel. A luat mai multe premii la concursuri internaţionale de
sculptură. A fost implicat în proiecte de cercetare şi conservare
în artă şi arheologie.
Chiu Tai-Yang (n.1962 – Miaoli, absolvent al Universităţii
de Arte Frumoase Tunghai) este actualmente director executiv al
Asociaţiei Sculptorilor din Taiwan şi membru al Comitetului
pentru Artă Publică al Ministerului Culturii din Taiwan. A participat la simpozioane de scul-ptură naţionale şi internaţionale
din Taiwan (uneori în calitate de curator) şi din străinătate
(Ungaria, China, Franţa, Rusia, Australia). Lucrările lui se află
în diverse colecţii din ţară şi de peste hotare (Ungaria,
Thailanda, Australia). A scris cartea „Piatra – realizarea visului
meu”.
Vlad Ciobanu (n. 1948 – Pungeşti, jud. Vaslui, absol-vent al
Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”) trăieşte în
Bucureşti. Pe lângă expoziţiile sale personale din România
(Bucureşti) a participat cu lucrări la expoziţii de grup naţionale
(Bucureşti) şi internaţionale în: Olanda, Italia, Spania, Serbia,
Bulgaria, Austria, Germania, Franţa. A luat parte la concursuri
internaţionale (Barcelona, Ravenna, Milano, Budapesta) şi la
simpozioane internaţionale de sculptură: Iugoslavia, Bulgaria,
Serbia, Romania. A fost distins cu mai multe premii.
Lucrările, de înaltă ţinută artistică (un fapt de altfel de aştep-

(continuare în pag.16)
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JANINA BOGORODEA…AR FI ÎMPLINIT ŞAIZECI DE ANI!
Felix SIMA
„ Aici sălbăticia uitării/ mă miroase/ Şi mă stârnesc/ mari
scorburi / Să fac picturi / frumoase… ”
(Jeanina Bogorodea - 1995 - Poiana Suliţei – „Revista Fii ţuica de Suliţa”)
„ ...Talentul nativ îţi aduce munţii abrupţi aproape, îţi aduce
pădurea cu tenebre în suflet şi, scăpând de un vechi coşmar –
ursul nu îţi va mânca niciodată culorile. Eşti păzită, eşti în atelierul cu muze”... (Felix Sima, Caiet – Expoziţie Muzeul de artă
Râmnicu-Vâlcea, 1996)
„ ...am vorbit îndelung mai demult, eram arşi cu toţii de sărăcia acelor vremuri, dar nu ne păsa, despre toate nimicurile lumii
noastre... Doru cioplea tot felul de lemnişoare, Jeanina exersa peisaje imaginare, iar eu aduceam câte o poezie la masa asta... Apoi
ne-a încurcat viata pe toţi... nu i-am mai văzut de ani şi ani, habar
nu am de ce, deşi uneori, fulgurant anii acelor tinereţi revin ca să
spună că eram fericiţi, cu adevărat fericiţi... eu am supravieţuit
unui infarct, Jeanina n-a putut să învingă boala şi a plecat... mă
gândesc la Doru, cel care trebuie să supravietuiească desperecherii... dar e un bărbat blând şi puternic, iar amintirile frumoase îl
vor ţine deasupra, ca pe un apostol pe ape... asta cred că ar fi vrut
şi Jeanina... Dumnezeu să o odihnească!” (Petre Tănăsoaica, 30
august 2012)
„…Încep să privesc şi sunt furată de peisajul tablourilor. Intru
în lumea Ţării Loviştei. Lacul, munţii, coborâşuri, urcuşuri, pajiştea, crângul, drumeagul ce duce spre pădure, cărarea ce trece prin
desişul pomilor. Uite câmpul şi căpiţa de fân. Penelul talentatei
pictoriţe ne poartă într-o lume a tonurilor de culoare fără să idealizeze firea, lăsându-i farmecul în formă pură: liniştea toamnei,
pădurea aproape desfrunzită şi totuşi de nepătruns de parcă ar
vrea să ascundă taine de necuprins, îmbinarea curajoasă a culorilor respectând vraiştea ori vastitatea genuină, într-un cuvânt

natura în toată splendoarea sălbăticiei. Diferitele anotimpuri se
desfăşoară ca într-o simfonie de culori, echilibrată, dar şi subtilă
şi sensibilă, deasupra cărora domneşte seninul imaculat al cerului.
Al dimineţii în tonuri de albastru deschis, cel strălucitor, implacabil, din amiaza zilei, apoi în tonuri calde, poleit cu aurul soarelui
coborâtor spre amurg şi, în sfârşit, cerul pe-aproape de înnoptare.
Simţim binecuvântarea cerului anotimpurilor calde, dar şi limpezimea sticloasă, cu aer curat şi tare a cerului de iarnă. O lume a
copacilor, a dealurilor, a pajiştilor, a cărărilor, a drumeagului, a
munţilor din depărtări, a liniştei supreme, neprihănită de mâna
omului. Doar o cabană din bârne de lemn, uitată între zăpezi, şi
fumul ieşind pe horn amintesc de existenţa omului şi aceea
modestă, umilă în faţa naturii. Aflat în buza anotimpului rece,
mesteacănul singuratic, ridică înspre ceruri braţe albe şi candide
de ramuri desfrunzite. Mândru şi sigur pe el în solitudine, se uneşte cu nemărginirea seninului ceresc. Dincolo de el, natura, viaţa
sunt estompate, căci fiecare dintre noi poate fi mesteacănul alb şi
singuratic, măreţ ca un rege al pădurii. De fapt, pădurea, dincolo
de copaci, mai mult se ghiceşte, ca şi prezenţa omului. Rămâne
un mister ca şi sufletul omului. Se văd doar cărarea, drumeagul,
căpiţa de fân, fumul ieşind pe horn. Omul e prezent fără să apară
fizic. Sunt strigată. Vraja se destramă, revin la realitatea din sala
de festivităţi a Bibliotecii. În jurul meu oamenii admiră tablourile.
Îi privesc. Sunt absorbiţi de priveliştea desfăşurată. Mai trec odată
cu privirea peste picturi. O undă de duioşie pluteşte nostalgic în
tablourile Jeaninei Bogorodea ca o părere de senin peste frumuseţea de neclintit a naturii. Trebuie să vizitez Ţara Loviştei. Îţi
mulţumim, Jeanina Bogorodea!” (Eliza ROHA - Curierul de
Valcea, 20 iulie 2012)

Umbră de toamnă – Jeanina BOGORODEA
„Născută la 11 septembrie 1956, nu ne-a mai oferit prilejul de
a-i duce un buchet de flori aniversar fiindcă, iată, la 23 august sa stins ca o floare pictată de ea însăşi, pictată de mâna lui
Dumnezeu... Câtă durere va fi fost în trupul şi în sufletul acestei

fiinţe, de-a lungul unei boli care a traversat-o în lung şi în lat,
măcinând-o... Jeanina opunându-i-se cu înverşunare... însă destinul, implacabil, a pecetluit-o sub criptelesale..
Născută pe malul Dunării, la Tulcea, trăind pe nisipul fierbinte
al verilor, la Sfântu Gheorghe, pe braţul acela care se varsă în
Marea cea Mare şi Neagră, trăind iernile la focul de trestii şi sălcii, a prins culorile de primăvară – vară – toamnă – iarnă, cu care
a pictat toată viaţa. Alături de soţul ei, Doru Bogorodea, un muntean hâtru şi bine cumpănit, înţelept, bine înfipt în pământul vâlcean, a străbătut peisajul mănăstiresc al Vâlcii, oprindu-se, cu
pioşenie, în Catedralele naturii. „În tablouri se văd doar cărarea,
drumeagul, căpiţa de fân, fumul ieşind pe horn. Omul e prezent,
fără să apară fizic” – spunea cineva la „Amintiri din Ţara
Loviştei”, ultimul vernisaj al artistei, în 11 iunie.
Acuma, pe întinsele pânze ale Cerului, pe aripile lungi de
îngeri, Jeanina pictează Curcubeie coborâte în iarbă... Pe scânduri
de nuc, de paltin, de tei, ea transpune Chipul Maicii Domnului şi
Chipul Mântuitorului – mântuindu-ne... Ne-a fost dat să avem, pe
un perete alb de dinspre Răsărit, câteva Icoane pictate cu harul ei,
sfinţite cu harul preoţilor… În toamnă, în amurg, atunci când
umbrele se lungesc peste frunze, ne va fi dat să întrevedem şi
umbra Jeaninei, lungă, subţire, alături de umbrele noastre,
însoţindu-ne şi rezemându-se de umbra unui Cireş sălbatec, pe
Dealul Capela...” (Felix SIMA, 27 septembrie 2012)
Astăzi, când la 11 septembrie 2016 ar fi împlinit şaizeci de
ani, putem spune despre ea aceleaşi cuvinte care izvorăsc din
culorile tablourilor – în număr de 892, după cum reiese dintr-un
jurnal intim pe care ni-l pune la dispoziţie Doru – tablouri care se
află, deja, în colecţii particulare din Râmnicu-Vâlcea, Sibiu,
Bucureşti, Târgu Jiu, Piteşti, Craiova, Piatra Neamţ, Deva,
Franţa, Germania, Ungaria, Austria, Italia, Suedia, marea majoritate fiind peisaje marine şi peisaje montane, din Ţara Loviştei şi
din Apuseni, locuri pe care le-a iubit şi preţuit în mod intens, dea lungul vieţii… „Ce dor îmi este de ea…” îmi mărturiseşte Doru,
la un capăt de masă a întâlnirii noastre… „A ars ca o flacără, ca o
culoare dintr-un tablou al ei… A rămas în amintirea noastră şi a
istoriei artelor”... E mult?... E puţin?...

SERGIU SĂLIŞTE-SCULPTOR VÂLCEAN
POEM PENTRU STATUIA FEMEIA CU VADRA
Bate grâu-n pragul Ţării,
Verde, cu un fir de sânge
Scurs, în spic, din vatra zării,
Pe sub soarele ce plânge

Valuri - valuri, în mişcare,
Lângă Valul lui Traian,
Lanuri - lanuri decorate
Tot cu maci, din an în an…

Sus, în vadră, fierbe vinul,
Fierbe visul, fierbe vântul…
Lamură de dor se face
Azi, în gândul meu, cuvântul

Cald, în zi de primăvară,
Cu o ploaie de culoare;
Creşte grâul sub catarge
Ca pe-o punte de vapoare...

Stropi de rouă sub picioare…
Trec femeile la râu…
Marmura - din trupuri zvelte
Calcă, apăsat, prin grâu.

Pentru ele - ce ştiu rostul
Mersului prin lanuri verzi
Unde pasul nu-l poţi pierde,
Însă sufletul - ţi-l pierzi…

Felix SIMA

Sergiu SĂLIŞTE – Statuia „Femeia cu
vadra”, Băile Govora, 2016

Sergiu SĂLIŞTE – Statuia „Femeia cu
vadra”, Râmnicu-Vâlcea, 1984

FELIX SIMA NE SEMNALEAZĂ CĂRŢILE:

16

august 2016

CULTURAvâlceană

PĂCALĂ ÎNTR-UN REGIM CO(S)MICOLOGIC ŞI INTERACTIV
Ion POPESCU-BRĂDICENI

M

ă obişnuisem cu un personaj PĂCALĂ folcloric. Deci
cu atât mai surprinzătoare a fost pentru mine ipostaza cu
un «PĂCALĂ» postmodern. Meritul este tot al regizorului şcolit
academic (e doctorand în pedagogie teatrală – n.m.) Ion
Alexandrescu. Abilitat, aplicat, posesor al unui limbaj adecvat,
posedă rara calitate de a comunica, prin montările sale scenice cu
copiii, cu prichindeii chiar.
I-am văzut, personal, ca invitat la premieră – în cadrul „Şcolii
altfel”, (o idee excelentă a Ministerului de resort – n.m.) – intrând
în dialog cu actorii, a căror bucurie de «a se „prosti” frumos» pe
scenă i-a contaminat pe micuţii / fragezii / îngeraştii spectatori.
Vizionând năstruşnicul spectacol, cugetam în sinea mea – şi ea
râzând în hohote ori doar zâmbind complice –: „Iată cum se
depăşeşte dificultatea de a te strecura în mintea şi-n sufletul şcolarului, parţial încă inocent, neieşit definitiv din paradisul matern
şi familial, încă aflat la pragul dintre naivitate şi socialitate”.
Cel de-al treilea Păcală – afirmam în deschiderea adnotărilor
mele – s-a realizat pe un text semnat de scriitorul paradoxist
Florentin Smarandache, şi este intitulat „Întâmplări cu Păcală”.
Cuprinde trei tablouri: „Păcală şi Ursul” (Păcală jucat de Adi

(urmare din pag.14)

Olteanu-Şerban şi Ursul de Pompiliu Ciochia –
n.m.); apoi „Păcală şi Balaurul” (acesta din urmă
interpretat de Luminiţa Şorop – n.m.); în fine
„Păcală, extraterestrul şi zmeul” (în rolul extraterestrului fiind distribuit fostul Păcală (din prima şi
a doua montare – n.m.) George Drăghescu, zmeul
fiind încorporat de Sorin Giurca).
Ion Alexandrescu, profitând de policalificarea
lui Adi Olteanu-Şerban a inovat, combinând
teatrul cu intercomunicarea, teatrul cu jongleriile
de circ, teatrul cu basmul şi fabula (conforma
tradiţiei adânc înrădăcinate în literatura de gen),
teatrul cu S.F.-ul, teatrul cu realitatea virtuală
ş.a.m.d. Dacă nu inventezi, copilul nu se va minuna, nu va fi scos din riscanta neatenţie la ce vede
şi aude; dacă umorul nu e şi sănătos, şi moralizator, dar şi inedit (prin interpretare, prin situaţii,
prin „şiretlicuri” actoriceşti şi regizorale datorate
unei hermeneutici capabile să contrazică la tot pasul un orizont de
aşteptare oarecum standardizat în învăţământul propriu-zis, oarecum rigidizat), micul iubitor de teatru va „riposta” imprevizibil,

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL ...

tat la palmaresul excepţional al artiştilor prezenţi în simpozion),
nu întotdeauna pot fi încadrate (fie şi formal) la un anume stil
artistic, fapt recunoscut de chiar unii dintre participanţi.
Sculptorul Panaite Chifu crede, de pildă, că lucrarea sa – numită
„Universalia” – nu ţine de un stil sau de un curent artistic şi că,
de fapt, „orice sculptor are o formă personală de exprimare în
funcţie de propria sa structură spirituală”. Lucrarea reprezintă o
viziune cosmogonică asupra Universului, pornind de la ceea ce
a simţit în mod natural artistic dar confirmat şi de unele
descoperiri ştiinţifice. A elaborat astfel în lucrarea sa structuri
simbolice care trimit spectatorul la o Imago Mundi cu aspect
sferic, deoarece credinţa lui este că forma perfectă a sferei stă la
baza întregului Univers, de la Microcosmos (atom) la
Macrocosmos (planete, stele). Este sugerată şi piramida, simbol
arhaic prezent în numeroase locuri de pe glob. Artistul crede că
sculptura (ca şi arta în general) „trebuie să dea spectatorului
prilejul de-a ieşi din cotidian, pentru a putea avea trăiri inedite,
filosofice, care pleacă tocmai de la combinaţiile volumetrice cu
putere sugestivă ale operei sculpturale”.
Katt Latika a creat lucrarea „Power of the roots” („Puterea
rădăcinilor”) ce ţine de asemenea de un stil foarte personal.
Suprafaţa plastică în acest caz este situată aproape în totalitate
într-o cavernă creată în piatra de andezit, îmbrăcând forma unor
rădăcini dese, paralele sau întreţesute ca o pânză. O astfel de
concepţie este strâns legată de pasiunile pe care artista le-a avut
încă din copilărie (dorinţa de-a afla cum arată rădăcinile în sol)
sau din tinereţe (când, ca studentă, asista la disecţii pentru a
vedea structurile interne ale corpului uman). Artista are de altfel
credinţa că „în general, formele exterioare sunt o reflexie a unor
structuri interioare”. După ea, „sculptura nu este o formă fixă,
definitivă, ci este o activitate continuă, deoarece aceasta este ca
şi natura din care este inspirată, adică într-o veşnică metamorfoză, iar formele plantelor – rădăcini, ramuri, frunze – sunt şi ele
într-o creştere continuă”. Din aceste motive îşi consideră
lucrarea „o sculptură organică”.
Chiu Tai-Yang consideră că lucrarea sa – numită „Faith”
(„Credinţă”) – poate fi privită ca o „discuţie” între principiile
contrare Yin şi Yang şi ,de asemenea, ca o aluzie la situaţia exis-

tentă în lume. Sculptorul taiwanez crede cel mai mult în adevăr,
descriind opera sa şi într-o manieră aforistică: „Sinceritatea
totală poate afecta chiar metalul şi piatra. Sinceritatea poate face
ca metalul şi piatra să crape. Unde este o voinţă, există şi o cale”.
Emoţionat, declara: „Ceea ce las aici la Târgu-Jiu este un tribut
maestrului Brâncuşi, pe care-l consider un idol al meu”.

Nicolae Fleissig, prin lucrarea sa „Dialog”, merge către o altă
dimensiune, punând „culoare pe piatră”. Este o lucrare de sculptură contemporană nonfigurativă, de factură evident modernă,
artistul revendicându-se în acest fel de la mişcările artistice de
avangardă de la începutul secolului XX. Concepţia sculpturală
este dată de două „construcţii” care sunt relativ egale (au
aproape acelaşi volum şi aceleaşi proporţii, dar sunt diferite prin
raportul de culoare), egalitate ce permite „dialogul” între ele.
Mărturiseşte că a dorit în mod expres să vină la Târgu-Jiu, unde
se află capodopera lui Brâncuşi, ştiind că acesta a lucrat aici cu
două elemente esenţiale (în afară de concept) ca formă de exprimare: simetria şi repetiţia. Cu aceleaşi elemente a operat şi el în
sculptura „Dialog”, care este în acest fel o lucrare relaţionată la
ansamblul brâncuşian.

feed-backul amânându-se sine die.
Au mai contribuit la reuşita unui altfel de
Păcală actorii Marian Negrescu (Împăratul),
Izabela Toropu (Prinţesa), Dan Dobroiu
(Străjerul) şi elevele Liceului de Artă
„Constantin Brăiloiu” (în cele şapte capete ale
Balaurului).
„Povestea” propriu-zisă e fermecătoare, iar
Ion Alexandrescu a reuşit să-i reliefeze
aspectele atractive, ba chiar şi semnificative
etico-estetic, „prelucrate” conform unor norme
fie didactice, fie seminariale, fie strict domeniale, din paleta abordării nelipsind arhitextualitatea, arta dramatică a cărei adaptabilitate
cunoaşte mărci ludice de tot hazul, menite să
dezmorţească orice prejudecată.
Oricum, îl admir (in)voluntar pe Florentin
Smarandache pentru inteligenţa sa, pentru scriitura sa nonconformistă, diferită prin originalitate şi vocaţia „nebună” de a dinamita orice mimeză, de a-l transporta pe Păcală
într-un regim... co(s)mic / cos(s)micologic.

Pentru Antonis Myrodias, sculptura este o „fereastră” care îi
dă posibilitatea de a comunica cu oamenii, motiv pentru care
crede mai ales în „public art” (acesta fiind şi răspunsul artistului
la timpul şi locul unde trăieşte). Atenian fiind, el simte că sculptura sa poate fi un punct de referinţă prin care se poate întoarce
la „tradiţia agorei din vechea Grecie”. În general, prin formele
geometrice ale lucrărilor sale, el încearcă să descrie activitatea
oamenilor şi relaţiile dintre ei (ca indivizi într-o comunitate) şi,
mai ales, „elementele de contact” dintre aceştia şi
direcţiile după care se transformă gândirea şi sentimentele lor. Face acest lucru deoarece crede cu tărie
că astăzi este foarte important de-a schimba idei, de
înţelegere mutuală şi respect, în sensul de-a minimaliza inegalităţile şi a crea o punte între diversităţi.
Geometriile pe care le creează se pot constitui ca
„puncte de forţă” în peisajul urban sau natural. Opera
sa – numită su-gestiv „Meeting” („Întâlnire”) – este
un „fruct al modernismului”, o mişcare care a îndepărtat ornamentalul din artă, conducând spre simplitate şi spiritualitate, ceea ce a reprezentat un mod mai
adânc de gândire şi expresie (aşa cum a procedat
însuşi Brâncuşi). Myrodias ţine să specifice că „Stilul
meu nu este copiat şi nu se pot vedea alte opere similare şi sunt mândru de asta”.
Vlad Ciobanu spune că lucrarea sa „Relicvar” este
„un semn bizantin”.
Patrimoniul municipiului se îmbogăţeşte cu alte şase lucrări
de sculptură valoroase, Târgu-Jiul meritând astfel din plin renumele de oraş al sculpturii moderne şi contemporane, dar şi de
oraş cultural de talie europeană.
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