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CĂLIN GEORGESCU: „CUMPĂNA
ROMÂNIEI. PROIECTUL MEU DE

ŢARĂ ESTE: HRANĂ, APĂ, ENERGIE”

Luni, 10 octombrie, ora 17.00, în Sala mare a Centrului
de Cultură şi Arte "George Topârceanu" din Curtea de

Argeş, s-a lansat cartea lui Călin Georgescu, "Cumpana
Romaniei. Proiectul meu de ţară este: hrană, apă, energie"
(Editura Christiana, 2016). Autorul este un cunoscut expert
internaţional în dezvoltare durabilă. Au vorbit despre carte
acad. Gh Păun, prefaţator alături de Eugen Mihăescu; Pavel
Chirilă, postfaţator al carţii, ÎPS Calinic Argatu, Arhiepiscopul
Argeşului şi Muscelului şi, la sfârşit, Călin Georgescu care a
răspuns şi la întrebările adresate din sală…Dăm în continuare
conţinutul cuvântului cunoscutului şi îndrăgitului autor, pe care
vâlcenii au avut ocazia să-l cunoască în două rânduri în
paginile Culturii vâlcene, dar şi din întâlnirea directă pe care
acesta a avut-o anul curent la Biblioteca Judeţeană Vâlcea. Pe
Arhiva Video a www.culturaarsmundi.ro puteţi urmări în direct
acest cuvânt…la video înregistrarea « Călin Georgescu:
Cumpăna României »

Călin Georgescu:  - …Există o cheie, iar cheia se numeşte
libertate, cheia de la porțile inimii care ne poate duce către o
viață demnă şi sacră. În străfundurile inimii găsim taina cea
mare. Iar taina cea mare se numeşte iubire, iubirea este taina
cea mare a lui Dumnezeu şi a tot ceea ce este. Ori noi oamenii
nu înțegem că în inimă este adevărata noastră fire, nu în trup,
nu în minte şi cu atât mai puțin în valorile materiale. Oamenii
nu înțeleg că am venit pe acest pământ pentru iubire, pentru
lumină. Suntem pe acest pământ pentru a creşte în iubire, nu a
creşte în aur, pe care oricum nu avem cum să îl luăm cu noi mai
încolo. Apropo, pe vremuri, atunci când în această țară era
demintate, era cruce de lemn şi limbă de aur, acum este cruce
de aur şi limbă de lemn. Ne naştem puri şi nu putem duce în
acestă viață sau în viețile de dincolo decât sporul nostru de
natalitate, altfel ne naştem originali şi murim nişte banale copii.
Ştiți era un poet român mai puțin cunoscut din nefericire ca
muți alții din România, pe nume Traian Dorz, un martir al
puşcăriilor comuniste, mort în 1989.  El spunea o chestiune
fabuloasă: “când gândul va respira libertate, atunci vom avea
sănătate şi deminitate”…  « Când gândul va respira liberate »!
Ori tema principală este că noi astăzi în România trăim cel mai
dramatic moment, şi, anume, acela că românilor în continuare
le este frică de liberate. Este o frică interioară din care pleacă
toate necazurile noastre, a fiecăruia dintre noi, este greu de a
recunoaşte adevărul în interiorul nostru. Nu ştim cine suntem,
nu ştim de fapt care este misiunea noastră pe acest pământ. Am
venit ca să mergem la Mall, să venim acasă şi să ne uităm la
televiozor; şi să ascultăm bârfele zilnice, sau avem o misiune
sacră fiecare dintre noi? Toate pierderile suferite de la Ştefan
cel Mare până astăzi sunt mai mici decât s-a pierdut în
România în ultimii 26 de ani. După 45 de ani de ideologie
marxistă, leninistă, şi încă 26 de ani de ideologie euro-atlantică,

România astăzi a pierdut tot. Românii sunt pribegi în țara lor.
Singurul lucru care a rămas, care nu se poate fura, nu poate să
fie ascuns prin metode fiscale sau deturnat aşa cum a fost detur-
nat banul public de către clasa politică, care a avut un singur
obiectiv, infracțiunea, este voca-ția, în special vocația tinerilor,
dar şi a noastră, talentul cu care ne-am născut şi care în viața
noastră nu am fost capabili să ni-l exprimăm pentru că am fost
conduşi, ca să nu zic altfel, dirijați, către a face ceea ce ne
spune sistemul, şi nu cu ceea ce ne-am născut, cu genialitatea
noastră; fiecare copil născut în această lume este un geniu din
naştere. Dar ca să folosim vocația tinerilor ca ultima resusrsă
pe care o are astăzi această țară, trebuie să ne întoarcem către
noi înşine ca oameni, să ştim cine suntem. Şi eu vă spun că voi
sunteți puternici dacă ştiți cine sunteți, nu ceea ce vă spun alții
că sunteți. Noi suntem pu-ternici, evident, dacă suntem uniți.
Altfel intrăm într-o mare manipulare, adică într-o cacealma
perpetuă pe marea scenă deschisă a societăților captive, aşa
cum este de altfel societatea de astăzi, românească, o societate
captivă. Singura lecție de succes în şcoala românească, astăzi,
din acest motiv, este plictisul. Ca să îl faci pe tânăr să aiba rețe-
ta aceasta de succes trebuie să-l motivezi, să îi dai sens vieții
lui. 50% abandon şcolar în România este un dezastru! Nu este
eşecul lor, este eşecul nostru, ca adulți, ca părinți. Nu sunt copii
problemă, sunt părinți problemă.  Problemele copiilor noştri
vin din dramele noastre pe care le trăim constant pentru că nu
am fost capabili să ajungem unde ne-am dorit, frustrările noas-
tre, că nu avem cât are cel de lângă noi; pizma care a acoperit
această țară; această inflație de smerenie în care se spune
iubeşte-ți aproapele; ajungem la pizmuieşte-ți aproapele! Nu
ne place să recunoaştem adevărul, ne place doar să criticăm, la
orice avem justificare şi, ştiți cum este, când critici pe cineva,
critici de fapt că vezi problemele pe care tu le ai şi nu ți le
recunoşti; şi, nu înțelegi, în ultimă instanță, că iubirea este sin-
gurul liant, singurul! Ceea ce nu iubim pierdem şi România
astăzi este pe marginea prăpastiei. Este cel mai greu moment
din istoria a statului național uinitar modern din cel puțin trei
motive: prin faptul că faţă de 1940 când țara era dezbinată,
astăzi este o țară vândută; apoi pentru că nu mai există stat,
statul a fost furat ca atunci când furi mințile oamenilor; şi, trei,
pentru că economia nu ne aparține şi peste toată drama pe care
eu o văd, şi care este profundă, este distrugerea bazei neamului
românesc, anume, familia şi educația! Dacă nu există educație
liberă, minte critică, liberă, atunci, mintea care trebuie să fie o
slujnică  în casă, devine stăpână în casă! (...)

NOTĂ: Discursul complet se poate urmări pe www.cultu-
raarsmundi.ro, inclusiv video pe videoarhivă.

A consemnat Bogdan CICHIRDAN, 02 noiembrie 2016
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ILIE GORJAN: DESPRE PARTICIPAREA 
ROMÂNIEI LA PRIMUL RĂZBOI MONDAIL

Ozi însemnată, joi, 06 octombrie 2016, pentru
Biblioteca Judeţeană, pentru Forumul Cultural

al Râmnicului, Cultul Eroilor Vâlcea, Editura „Meşterul
Manole”, ai căror membrii s-au întrunit şi împreună cu
ceilalţi cetăţeni, vâlceni, au urmărit conferinţa susţinută
de generalul în rezervă Ilie Gorjan, doctor în drept, fost
conf.univ. la Academia de Poliţie din Bucureşti. O con-
ferinţă în care valorosul militar, om de cultură şi poet,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, a prezentat
intrarea şi participarea României la Primul Război Mon-
dial. Conţinutul şi modul de prezentare a fost extraordi-
nar, spre final, fără să facă un anunţ în prealabil, domnia sa, în-
cheind prin cântec conferinţa; a încheiat, înflăcărându-i pe nume-
roşii participanţi din Sala Audio Video a Bibliotecii, printr-un
fragment, celebrul marş din Opera „Aida” de Giuseppe Verdi, de-
sigur, tradus în limba română... „Cântați gloria țării, azi e sărbă-
toare,/ De departe vin bravi eroi ce-au învins pe duşman,/ Lăsați
cântecul nostru azi mai sus să zboare,/ Iar în calea lor presărați tri-
umfal flori şi elan./  / Sângele şi-au vărsat,/ Patria au salvat,/
Duşmanul e zdrobit,/ Au biruit, cântați!/  / Cântați gloria patriei,
cântați fanfare,/ Pentru luptători să cântăm toți în cor/ Gloria
lor!”...Electrizată fiind de conferenţiar, sala, în ultima parte a
prezentării cu personalitatea eroului din Primul Război Mondial,
David Praporgescu, în momentul intonării cunoscutului marş par-
ticipanţii s-au ridicat în picioare şi au cântat împreună cu prota-
gonistul. Părea că toată lumea e-n transă. Atât de emoţionant a

fost acest moment, încât cei mai mulţi
nu şi-au putut stăpânii lacrimile...
Lacrimi pornite din ochii unor oa-
meni care vorbesc de la sine despre
tragedia pe care poporul român o con-
semnează astăzi, după ce acum aproa-
pe o sută de ani a creat România Ma-
re, a creat o Românie extrem de pu-
ternică, cea din spaţiul interbelic, a
suferit cu stoicism crimele produse
împotriva lui în anii ’50 ai secolului
XX, a reuşit să construiască apoi o
Românie de toată frumuseţea pe a-
ceastă planetă, pentru ca mai apoi, în

anii 90, să fie decapitat de noile puteri şi să parcurgă o perioadă
ruşinoasă devenind, acum, sclavul lor...Să nu mai ai nimic al tău,
să devii măscărici, să nu munceşti şi să cerşeşti bani-ajutoare pen-
tru ca să-ţi cumperi lumina, chiar şi întunericul etern, să-ţi
cumperi căldura şi energia proprie, apa care izvorăşte din pămân-
tul tău... Desigur, aceste lucruri le-am considerat noi ca fiind rele,
în timp ce distinsul orartor şi poet, aducând cunoscutele versuri
ale marşului lui Verdi ca pe o ofrandă a unei posibile speranţe pe
care o aşteaptă toţi de la acest început de mileniu trei... „Cântați
gloria țării, azi e sărbătoare,/ De departe vin bravi eroi ce-au
învins pe duşman,/ (...) Pentru luptători să cântăm toți în cor...” 

Felicitări domnule Gorjan. Când un lucru este bine făcut, tre-
buie arătat şi spus! Prezentarea lui David Praporgescu, a Primului
Război Mondial (prima parte, credem, în partea a doua, trebuie
adus şi Mareşalul ca erou în cele două conflagraţii), a fost cea mai

frumoasă expunere de întâmplări istorice înfăptuite de eroii unei
patrii. Nu cred că, vreo dată, cineva a creionat cu expresii poetice,
în proză, pe David Praporgescu, şi, fără pauză, să-l pună în legă-
tură (împreună cu poporul român) cu opera lui Verdi, cu triumful
eroilor  sacrificaţi pentru ca patria lor să fie din nou liberă. O li-
bertartate câştigată cu ajutorul lui Dumnezeu după sacrificii de
nimeni vreodată îndurate... Gestul de joi de la Biblioteca „Antim
Ivireanul”, consonanţa dintre vorbitor şi auditor, dintre istoric şi
poetic, va rămâne un reper pentru multă vreme de cum trebuie ca
cineva să se apropie de adevăr şi de oameni! să facă din istoria
locului un bun comunitar...

*
La întrunirea de joi de la Bibliotecă doi oameni au reuşit să

pătrundă în sufletul auditorilor...Primul este, desigur, protagonis-
tul, conferenţiarul…Apoi să-l numim aici pe cel care “urcat la tri-
bună” şi a lăudat discursul, i-a adus completări, secretarul general
al Forumului, Gheorghe Dumitraşcu, care în expunerea sa a uimit
asistenţa prin pronunţarea unor adevăruri care trebuie să suţină
organicitatea statului şi a ţării pentru a nu fi măturate de vânturi
iscate din rele voinţe. Istoria trebuie cunoscută prin adevărurile ei
şi nu prin falsuri şi mincini, prin dezinformare şi o educaţie fără
legătură cu realitatea. Noi, cei care consemnăm aceste rânduri,
care am fost aproape de cei doi conferenţiatori, unul pe ştiinţa
istorică şi poetică, exploatând atât de eficient întreg timpul pus la
dispoziţie, celălalt doar ca observator, nu am mai asistat la restul
întrunirii fiindcă ne-a fost de ajuns! ne-a mers prea mult la inimă
inovaţia şi talentul principalului “actor”, care ne-a făcut să
plângem...De bucurie am plans, de inimă plină, fericiţi că încă nu
suntem morţi. 

180 DE ANI DE LA NAŞTEREA DOCTORULUI
CONSTANTIN ESARCU

Medicul, pedagogul, politicianul, diplomatul, omul de
cultură, ctitorul Societăţii Filarmonice (1868), militan-

tul pentru crearea, prin subscripţie publică, Ateneului Român,
istoric şi arhivist, membru corespondent al Academiei Române
(din 1884) s-a născut în 5 noiembrie 1836 la Bucureşti şi a murit
în 8 iunie 1898 la Govora, judeţul Vâlcea, la numai 62 de ani.

Constantin, fiul doctorului P. Exarchos, după ce absolvă Insti-
tutul Monti şi Colegiul Sf. Sava din Bucureşti, merge la Paris să
studieze ştiinţele naturale. Obţine licenţa în 1859, la Sorbona.
Apoi, în 1864, doctoratul în medicină şi ştiinţe naturale.

Revenit în ţară din „Patria luminilor“, se implică cultural şi
politic la punerea în practică a unor „reforme de mentalitate şi
înţelepciune“ şi contribuie efectiv la punerea bazelor unor soci-
etăţi şi ocupă demnităţi politice. În date succinte, viaţa sa se
derulează, cronologic, trepidant:

- 7 nov.1864 este numit, pe baza unui decret, profesor onorific
de fiziologie, zoologie şi botanică la Şcoala de Medicină din
Bucureşti, unde va funcţiona până în 1873 ; 

- 1864: editează şi tipăreşte unul dintre primele cursuri de şti-
inţe naturale din ţara noastră;

- 1865: contribuie la întemeierea  societăţii Ateneul Român;
- 1866: Societatea amicilor instrucţiunii, transformată în 1867

în „Societatea pentru învăţătură a poporului român“;
- 1868: Societatea Filarmonica;
- mai 1870-sept. 1971: director în Departamentul Cultelor;
- 1871-1873: face parte din comitetul de conducere al

Teatrului Naţional;
- 25 februarie 1873 propune să se construiască Ateneul Român

„să avem şi noi ambiţia de a construi în Bucureşti un palat al şti-
inţelor şi artelor în care să putem primi cu mândrie celebrităţile ce
ne vor vizita sau le vom chema în ţara noastră“. Pentru strângera
de fonduri, Constantin Esarcu a lansat lozinca „Daţi un leu pentru
Ateneu“. Sub acest dicton s-a instituit o loterie punându-se în
vânzare 500.000 de bilete de loterie de un leu fiecare bilet. La 26
octombrie 1886 se punea deja piatra de temelie a măreţului edifi-
ciu care „trebuia să adăpostească instituţiile ştiinţifice şi culturale
capabile să consolideze identitatea ţării şi să-i asigure progresul“.

Acestuia îi va lăsa întreaga avere doctorul Constantin Esarcu. În
testamentul său din 1898 va stipula: „M-am gândit totdeauna la
mijloacele care pot angrena mai bine dezvoltarea conştiinţei na-
ţionale în câmpul ideilor de literatură, arte şi ştiinţe. Călăuzit de
acest gând am înfiinţat împreună cu alţi oameni de bine, iubitori
ai neamului nostru, Ateneul Român şi Societatea pentru învăţătu-
ra poporului român având amândouă aceste instituţii în vederea
cultivării intelectuale a fiinţei umane. Pentru ca acest scump gând
să nu înceteze odată cu stingerea mea din această viaţă, am ho-
tărât să las Ateneului Român întreaga mea avere“. Inaugurarea
impunătorului edificiu s-a făcut în 14 februarie 1888 (an atestat şi
în medalionul de deasupra scenei din Ateneu);

- 1873-1876, 1879: diplomat la Roma;
- dec.1879-sept.1882: ministru plenipoten-

ţiar şi trimis extraordinar la Atena; 
- din 1891 ministru al Afacerilor Străine. 
Mă gândesc ce foc a ars în acest om ca

să poată înfăptui atâtea lucruri?! El, patrio-
tul, pe când era în misiuni diplomatice la
Roma, a avut timp să se aplece, ca un ade-
vărat cercetător şi arhivar, peste arhivele
din Veneţia, Milano, Florenţa, Roma şi să
susţină interesele ţării în publicaţiile ita-
liene. Diplomatul va descoperi în arhivele
din Veneţia, printre altele, documente despre
Petru Cercel – „principe al nostru român“ – pe
care le publică apoi în Bucureşti, Tipografia
Dacia, anul MDCCCLXXIV, dedicându-i-le D-lui B.
Boerescu, „apărător al autonomiei naţionale“. Şi găseşte în aceste
documente cum că Petru Cercel „fiul lui Pătraşcu Vodă şi fratele
lui Mihaiǔ Vitézu, care, cum se va vedea din aceste documente, a
fost în relaţiuni cu Regele Franciei Henric III şi cu regina mumă
Caterina de Medicis ; care a fost priimit în Veneţia cu un ceremo-
nial şi onoruri estraordinare; care s’a aşedat lângă dogele Veneţiei
în mijlocul Serenissimei Signoriĭ şi a pronunţat un discurs, în
limba italiană, înaintea Eccelentissimuluĭ Colegiu, căruia s’a pus
dupe acésta de către Senat la dispositiune o galeră a Republicei ca
să’l conducă până la Ragusi şi care, în urmă, dupe ce se întoarce
în statele sale, trimite un ambasador estraordinar cu scrisori de
creanţă adresate direct Guvernului veneţian“. Că a fost primit cu

mare ceremonial, C. Esarcu dă mai departe cele ce sunt scrise în
registrul de „Ceremoniali della Serenissima Republica di
Venezia“: „Ceremonia  fatte nella venuta in questa cettà per pas-
sazo del Principe della Gran Vallachia MDLXXXI adi XII marzo“
(„ Ceremonii făcute la venirea în acest oraş a Principelui Mareĭ
Valachiĭ 1581 adĭ 12 Martie“... „ca să fie pus pe tronul Românieĭ,
cu scrisoare de recomandare de la Regele Franţei Henric III şi a
reginei mame Caterina de Medicis“ în care-l „recomandă căl-
duros Serenissimei Republice pe Principele Român, scumpul lor
văr şi bun amic, „trės cher cousin et bon amy” , ca să-l ajute pen-
tru a fi restabilit în Statul sěŭ“. Scrisoarea fusese scrisă la Bloys
în 16 ianuarie 1581. Însuşi Papa Grigorie XIII îl recomandă, de

asemenea, pe Petru Cercel şi arată că Serenissima Republică
„dacă-l ajută a fi pus pe tron, îĭ va face un lucru fórté plă-

cut“. Şi documentul arată mai departe cum că la
revenirea în ţară a lui Petru Cercel, ambasadorul extra-
ordinar al său prezintă din partea acestuia „scrisorĭ de
creanţă“ direct adresate către Suveranul Statului
veneţian şi către Regele Franciei „pentru a aduce
într’un mod oficial la cunoşcinţa guvernelor ce ’l aŭ
ajutat faptul restauratiuniĭ séle“.

Muncă fără preget, gânduri şi fapte înalte făurite
pentru a ridica poporul român la înălţimea celorlalte
ţări civilizate ale Europei... Acesta a fost doctorul

Constantin Esarcu care a avut încă şi încă timp să mai
elaboreze peste 50 de lucrări ştiinţifice şi didactice. Şi

poate că acest om de acţiune îşi va fi spus, precum Gothe,
că „pentru orice realizare primul pas este curajul“. Şi l-a avut cu

asupra de măsură, făptuind. S-a gândit că roadele strădaniilor sale
„le vor culege nepoţii“ („Carpent tua poma nepotes“. Vergiliu,
Bucolica) 

Constantin Esarcu îşi află somnul de veci în „Panteonul
naţional“, Cimitirul Bellu din Bucureşti. Deasupra mormântului
său este un bust care-l reprezintă, semnat de sculptorul Wladimir
C. Hegel (1839-1918), sculptor polon de origine germană care a
trăit şi activat în România. A executat multe monumente impor-
tante: statuile lui Miron Costin şi Vasile Alecsandri din Iaşi; bus-
tul Reginei Elisabeta şi Coloana comemorativă de la Castelul
Peleş; bustul lui Mihail Kogălniceanu de la Academia Română;
statuia lui C.A. Rosetti din Piaţa Rosetti din Bucureşti).  

Petre CICHIRDAN

Claudia VOICULESCU
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Până la reforma administrativ-teritorială din 1968,
Rm.Vâlcea era – alături de Băbeni-Bistriţa, Drăgăşani şi

Horezu - unul din raioanele fostei regiuni Piteşti, redenumită în
1956 Argeş, care vor alcătui în mare nou înfiinţatul Judeţ Vâlcea.
Toate ştirile, informaţiile şi materialele despre activitatea cultu-
ral-artistică a zonei erau publicate în singurul ziar local care
apărea la Piteşti – „Secera şi ciocanul”. Abia în 1968 va apărea
ziarul judeţean „Orizont” la Rm.Vâlcea.

Există, desigur, destule documente scrise ale instituţiilor cul-
turale ale vremii la Arhivele Naţionale din Piteşti şi, mai ales,
Rm.Vâlcea care atestă despre acţiunile şi manifestările organizate
de către aceste instituţii - case de cultură, muzee, cenacluri etc. –
şi care aşteaptă să fie studiate şi redate spre ştiinţa şi cunoştiinţa
celor de astăzi. Mai trăiesc încă activişti şi funcţionari care au
lucrat în instituţiile culturale respective, dar care – din motive
neînţelese de mine – refuză să-şi amintească despre ce au făcut
atunci, în parte şi din cauza unor temeri nejustificate de a fi asi-
milaţi cumva ca parte a unui sistem ideologic şi partinic revolut,
incompatibil cu orientările actuale. Se încearcă acreditarea unui
neverosimil „pustiu cultural-artistic”, ca şi cum nu s-ar mai fi
publicat poezii, fie multe dintre ele şi acuzat partinice în spiritul
epocii popular-socialiste, ca şi cum nu ar mai fi existat expoziţii
de artă plastică sau formaţii de teatru, fie ele şi de amatori în lipsa
unor instituţii profesioniste de profil.

Din fericire, amnezia voită a foştilor politruci culturali sau
chiar a simplilor instructori culturali este înlăturată în parte de
articolele şi informaţiile publicate în ziarul regional „Secera şi
ciocanul”, ceea ce confirmă încă o dată rolul deosebit de impor-
tant al presei ca martor substanţial în istorie. 

Recent am avut prilejul de a răsfoi o colecţie a ziarului
„Secera şi ciocanul” din 1963, din păcate incompletă. Şi în aceste
condiţii am descoperit mai multe date interesante despre o serie
de activităţi literar-artistice petrecute în zona Vâlcii sau cu pro-
tagonişti vâlceni. În cele ce urmează vă voi prezenta câteva dintre
aceste informaţii care fac dovada că nici gând să existe un „hiatus
cultural”, chiar dacă la Rm.Vâlcea nu funcţionau nicio universi-
tate, niciun teatru sau filarmonică de stat, iar creaţiile literare erau
încă modeste.

Astfel la „Poşta literară” a ziarului „Secera şi ciocanul” din 3
martie 1963 redactorul Vasile Iosif îl remarca pe poetul
Alexandru Mircescu din Rm.Vâlcea care, „printr-o caldă chemare
în versuri, îi îndeamnă pe alegătorii aflaţi în faţa urnei de vot: 

„De vrei să stăpânim ce-am cucerit
Şi libertatea-n veci o scumpă lege,
Fii credincios partidului iubit
Şi-n obşte azi pe cei mai dragi alege!”
E vorba de alegerile locale pentru Sfaturile Populare.

IarAlexandru Mircescu era un poet care a debutat cu volumul
„Noul Adam” în 1946, iar din 1947 a lucrat ca agent de control la
Vinalcool Rm.Vâlcea, reluându-şi cu timiditate activitatea lite-
rară, numărându-se inclusiv printre cei care au înfiinţat prin anii
1960 Cenaclul literar de pe lângă Casa de cultură raională.

La 4 mai 1963 i se răspunde lui Mitică Jan Udrescu, care lucra
pe atunci la Întreprinderea Forestieră Brezoi şi care cocheta cu
muza Poeziei, deşi ulterior se va afirma îndeosebi ca un grafician
de talent. „Din poeziile trimise – i se comunica prudent – se
desprinde deocamdată dorinţa sinceră de a spune în versuri unele
lucruri interesante”.

Din 15 mai 1963 încep să i se publice mai multe corespon-
denţe ale tânărului profesor Traian D. Lungu, venit de curând în
Rm.Vâlcea şi implicat fervent în diverse activităţi cultural-artis-
tice, în 16 şi 17 mai, în 6 iunie, sau în 5 decembrie, când a scris
despre vizita elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala de 8 ani
din Rm.Vâlcea la Hidrocentrala Vidraru de pe Argeş, material
reţinut pentru un concurs de publicistică al ziarului. La 2 iulie este
anunţată „O nouă premieră teatrală la Casa de cultură din
Rm.Vâlcea cu piesa „Nota zero la purtare” de Octavian Sava,
pusă în scenă de regizorul amator Traian D. Lungu. Aceasta după
ce la 13 iunie se vorbise deja de o altă premieră teatrală la Casa
de cultură din Rm.Vâlcea cu piesa „Gaiţele” de Al.Kiriţescu, de
data asta însă în regia lui C.Georgescu.

De reţinut că la 28 mai 1963 este publicată şi o primă infor-
maţie de la Gh. Ispăşoiu, de la Uzinele Sodice Govora, cel care va
deveni, mai ales după apariţia în februarie 1968 a ziarului

„Orizont”, unul dintre cei mai prolifici corespondenţi voluntari.
Pentru divertisment, să amintim că la 4 iunie 1963 s-a publicat

rezultatul meciului de fotbal Unirea Rm.Vâlcea-CFR Roşiori 3-1
(3-1), formaţia vâlceană activând în Divizia B şi evoluând în
următoarea componenţă: Sanda – Motrescu, Sandu, Matei, Bratu,
Ilie Stelian, Mihăilescu, Mateescu, Marin, Gibea, Rădulescu.
Nostalgicii acelor vremuri au de ce să se emoţioneze la auzul atâ-
tor fotbalişti îndrăgiţi.

La 9 iunie 1963 se face cunoscut că „la Rm.Vâlcea a avut loc
un concert coral simfonic prezentat de corul şi orchestra Casei
raionale de cultură”. În program au figurat piese corale de
V.Popovici şi I.Chirescu, apoi „Concert pentru vioară” de Bach,
„Romanţa” de Marius Vescan, „Cântec senin” de S. Sarkizov,
„Serenada în sol major” de Mozart şi altele. Ca solişti au cântat
Victoria Gibescu (profesoară de matematică), Magda Ogrezeanu,
precum şi Ion Ionescu-Basu, de la Şcoala de muzică, dirijor toto-
dată alături de Marin Giura. 

Foarte tânărul student filolog Gh.Anca (născut la 12 aprilie
1944 în satul vâlcean Ruda-Budeşti) şi Constantin Bulacu, care
va ajunge după 1968 unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi
gazetari de la ziarul judeţean „Orizont”, sunt publicaţi cu două
poezii în numărul din 27 iulie 1963. Gh.Anca debutase deja cu un
gupaj de patru poezii personale încă din 12 ianuarie 1963 („Drum
comun”, „Cântec de macaragiu”, „Zile obişnuite” şi
„Reîntâlnire”) şi va „recidiva” cu o poezie („Mărturisire”) şi în 14
septembrie acelaşi an.

Poetului şi folcloristului I.I.Alexandrescu, născut la 1 septem-
brie 1908 în satul Zmeurăt din comuna Cacova - azi Stoeneşti,
judeţul Vâlcea, membru important al Cercului literar
„I.L.Caragiale” din capitala de raion Rm.Vâlcea, îi sunt repro-
duse în ziarul din 31 august 1963 mai multe versuri populare
culese din comuna Ştefăneşti, raionul Drăgăşani.

Alţi poeţi publicaţi în „Secera şi ciocanul” sunt: Viorica
Irimia, din comuna Călina-Drăgăşani, la 21 septembrie 1963,
Nicolae Cochinescu, la 26 octombrie 1963, tânăr procuror, care
va debuta mai târziu cu un volum de povestiri, precum şi Nicolae
Miron din Oteşani, cunoscut şi ca un împătimit corespondent vo-
luntar. De reţinut că o notă din ziarul din 30 iunie 1963 îl remarca
pe Nicolae Cochinescu, alături de poeta Ileana Mălăncioiu, ca
membru al Cercului literar „Liviu Rebreanu” din Piteşti şi autor
de proză. Era înainte de mutarea sa la Procuratura sa din
Drăgăşani.

O informaţie culturală importantă este şi cea din 5 octombrie
1963 când se relatează despre o manifestare din cadrul

„Săptămânii poeziei” desfăşurată la Casa raională de cultură din
Rm.Vâlcea. Atunci a avut loc o întâlnire cu scriitorii Horia
Zilieru, Constantin Abăluţă, Liviu Călin, Vasile Iosif, George
Cristea Nicolescu şi Octav Pârvulescu. Alte două întâlniri simi-
lare au avut loc şi cu cititorii din Călimăneşti şi Drăgăşani.

Din punct de vedere arhitectural-edilitar reţine atenţia
fotografia lui A. Pally cu „Noul bloc de locuinţe din centrul
oraşului Rm.Vâlcea”, bloc cu patru etaje existent şi astăzi peste
drum de fostul magazin „Cozia” şi care a rămas o adevărată
emblemă a oraşului care începuse să capete noi înfăţişări urba-
nistice.

Vom încheia cu un moment cu adevărat istoric în viaţa cultu-
rală a oraşului Rm.Vâlcea, şi anume inaugurarea Teatrului popu-
lar în data de 21 decembrie 1963 cu piesa „Fiicele” de Sidonia
Drăguşanu, moment anuţat în ziarul de Crăciun de I.Ruicu.
Evenimentul fusese prefigurat de către V. Iosif într-un articol din
8 decembrie 1963, care scria că apariţia noului Teatru popular pe
lângă Casa raională de cultură din Rm.Vâlcea era cel de-al şase-
lea asemenea teatru din ţară, înfiinţat în baza unei hotărâri a
Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, semn evident al
aprecierii şi preţuirii de care se bucurau inimoşii actori amatori de
aici. În afara piesei inaugurale cu „Fiicele” de Sidonia Drăguşanu,
teatrul mai juca şi piesa „Băiat bun dar cu... lipsuri” de Nicuţă
Tănase, în regia lui Traian D. Lungu. În acest context s-au evocat
şi alte momente din istoria existenţei unui teatru local, cum ar fi
înfiinţarea în 1945 a unui cerc dramatic pe lângă unul din
căminele culturale orăşeneşti. De atunci avuseseră  loc 257 de
spectacole, la care au asistat peste 186.000 de spectatori. Prima
piesă pusă în scenă a fost „Generaţia de sacrificiu” de I.Valjan,
apoi „Ion al Vădanei” de N.Kiriţescu şi „Patima roşie” de
M.Sorbul. Dea lungul anilor până în 1963, acest colectiv teatral a
fost distins cu mai multe premii la concursurile dramatice
naţionale: în 1954, locul II cu piesa „Gaiţele” de Al.Kiriţescu, în
1958, locul III cu piesa „...escu” de Tudor Muşatescu, iar în 1960,
locul II cu piesa „Vlaicu şi feciorii lui” de Lucia Demetrius. Se
observă că dincolo de câteva piese de conjunctură, proprii coman-
damentelor ideologice ale vremii (înscrierea în „întovărăşire”sau
„gospodăria colectivă”), se aflau şi piese care se joacă şi astăzi,
ceea ce înseamnă că în repertoriul Teatrului popular din
Rm.Vâlcea exista un oarecare echilibru estetic şi valoric, iar
actorii amatori, recrutaţi dintre profesori, doctori, funcţionari,
muncitori, încercau să-şi arate talentul şi forţa interpretativă
indiferent de natura textelor puse în scenă.

Iată doar câteva momente din activitatea literar-artistică şi
culturală desfăşurată în principal la Rm.Vâlcea de-a lungul anului
1963, aşa cum au fost ele reflectate în ziarul regional „Secera şi
ciocanul” care apărea la Piteşti. Desigur, ele au fost mult mai
numeroase şi cercetătorii tineri, mai răbdători şi mai cu putere de
muncă decât noi, vor găsi în arhive şi în memoria orală a celor
care au trăit acele vremuri mult mai multe evenimente, mai ales
dacă vor fi fost chiar şi implicaţi în organizarea şi derularea lor.

VIAŢA LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 
LA RM.VÂLCEA ÎN 1963

Constantin POENARU

Aurel Berbece,
primul mare ventralist al ţării!

În ziarul Sportul Popular din 18 12 68, ziar naţional de mare tiraj, cunoscutul istoric literar
Costea Marinoiu, atunci un important corespondent de presă, îi face lui A. Berbece o
prezentare pe măsura elevului sportiv, trebuind să observăm şi elementele specifice acestui
sportiv, surpriză, care în trei ani, fără mari eforturi, a evoluat de la 1,45m în 1961 la 1,90m în
1965 (!) şi la 2.05m în 1968…
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ÎNTOARCEREA LA ORIGINI CU POETA LIA NENCIU

Îmi amintesc cu mare emoţie o întâmplare din vremea când
eram student în Bucureşti. În timp ce Nicolae Ceauşescu se

afla în vizită de lucru în China, în toamna anului 1985, apărea la
editura Albatros din Bucureşti volumul de versuri „Urcarea
muntelui”, scris de o mare poetă anticomunistă, Ileana
Mălăncioiu, născută în satul Godeni, judeţul Argeş. Strecurându-
se pe neobservate prin faţa ochiului „atoatevăzător” al Securităţii,
volumul avea să fie retras imediat din librării şi apoi decimat de
cenzură, datorită apetitului autoarei pentru adevăr şi a obstinaţiei
sale de a spune exact ceea ce are de spus. Mi-a reţinut atenţia
atunci una dintre poezii, intitulată „Cântec”, ale cărei reverberaţii
le simţim şi astăzi, parcă aceleaşi sentimente de atunci trăindu-le
şi noi, doar mutate într-o perioadă de democraţie. În această
poezie, Ileana Mălăncioiu constata că:

„Lumea e tot mai tristă şi mai grăbită
Pâinea e tot mai scurtă şi mai turtită
Fără ca nimeni s-o vadă,
Poezia a coborât în stradă.

Se uită-n toate părţile deodată
Orice drum tot acolo duce
Timpul melancoliei a trecut,
Ea încotro s-o apuce?

Poezia a coborât în stradă,
Poezia şade încă pe baricade,
Dar lumea e grăbită, dar strada e pustie,
Dar cine să mai citească acum poezie?”

Aceste versuri ne dovedesc că şi acum, ca şi atunci, şansa
românului este, a fost şi va fi supravieţuirea prin cultură, prin
poezie, prin literatură, în condiţiile în care nu mai există cenzură
comunistă, nu mai există disidenţi politici aflaţi în diaspora, dar
există alte metode de distrugere a fiinţei acestui neam care
urmăresc ca România să devină o biată colonie de la periferia
estică europeană, aşa cum dovedea acest lucru scriitorul Ilie
Şerbănescu într-o carte apărută recent la Editura Roza Vânturilor.
Între cei care apără valorile morale şi intelectuale ale poporului
român, se numără scriitoarea Daniela M. Popescu, profesoară de
limbă engleză în Spania, care a ales calea scrisului pentru a pro-
mova nobile sentimente şi mai ales pentru a-şi exprima dragostea
faţă de ţară, faţă de Neamul Românesc, faţă de cei rămaşi acasă,

în România. După volumul „Drumeţ la porţi de toam-
nă”, un volum bilingv de versuri (român-spaniol) şi
după volumul de versuri intitulat „E(c)lipsă”, apărut la
Editura ANAMAROL, Bucureşti, 2015, care cuprinde
şi poezie de inspiraţie religioasă, sub genericul „Singur
cu Dumnezeu”, doamna Daniela M. Popescu, devenită
deja un poet consacrat, premiat la concursuri inter-
naţionale de poezie, a venit în cursul anului 2016 acasă
şi a scos de sub tipar un nou volum, „Clepsidră în fla-
grant”, o carte de versuri ce poartă amprenta vieţii coti-
diene a unui imigrant, aflat în tumultul unui mare oraş
european, Madrid, cu inima între două zări, între două
lumi, într-o continuă încercare de rezonanţă cu reali-
tatea şi lumea culturală.

De această dată, poeta noastră
semnează cu pseudonimul literar Lia
Nenciu, dar nu pentru a fugi de ade-
vărata identitate, ci pentru a da cinste
satului său natal Nenciuleşti din
judeţul Teleorman, atestat documen-
tar de peste 480 de ani, la 2 iulie
1527, în timpul lui Radu de la
Afumaţi. Să nu uităm că numele de
Popescu, chiar dacă este un nume comun, fiind prea mulţi
„Popeşti” în literatura română, el face trimitere la strămoşii doam-
nei Daniela, între care au existat, cu siguranţă, mulţi preoţi, sluji-
tori ai cuvântului lui Dumnezeu. Iată-ne, aşadar, în faţa unui nou
volum apărut la Editura Anamarol din Capitală, lansat miercuri, 7
septembrie 2016, la sediul Asociaţiei „Catalactica” din
Alexandria, şi acum lansat, în ziua de joi, 6 octombrie 2016, la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.

Titlul volumului, „Clepsidră în fragrant”, ne duce cu gândul la
acel instrument cu ajutorul căruia se măsura în trecut timpul după
cantitatea de apă sau de nisip cursă dintr-un recipient în altul. Dar,
dincolo de curgerea timpului, asemenea firului de nisip, nisipul
din clepsidră ne surprinde pe fiecare dintre noi într-un flagrant
delict pentru că, oricare dintre noi, pământenii, de la începuturile
omenirii şi până la sfârşitul ei, ne putem pune această întrebare:
„Poate exista o clepsidră a timpului meu?” Fiecare om îşi are
clepsidra lui în care nisipul este foarte fin sau cu granule mari, ce
se scurge ca un fluid mânat de anumite forţe pe valurile anilor
care se succes şi tot se succed necontenit. Pentru unele persoane
care sunt detaşate de nimicniciile acestei lumi, timpul s-a oprit pe
loc, pentru că ele au intrat în veşnicie. Alte persoane, în zilele de
astăzi, fac următoarea constatare: „Timpul din clepsidra mea

parcă se scurge mai repede, prea
repede în comparaţie cu alte
clepsidre”. Concluzia este că
timpul este acelaşi, doar oamenii
s-au schimbat şi, odată cu ei, şi
unele clepsidre, pentru că lumea
se grăbeşte, aleargă, dar este greu
de explicat încotro. Dacă ar con-
vieţui în armonie şi înţelegere,
într-o atmosferă de toleranţă, ei
ar anula curgerea timpului, pen-
tru că ar intra în armonia divină.
Dar oamenii se ceartă, se urăsc,
şi astfel clepsidra calvarului sau
calvarul clepsidrei constă în fap-
tul că nisipul s-a contaminat.
Cum? Este greu de precizat.
Oamenii uită de nisipul din clep-
sidră, nu-l mai privesc, iar dacă-l
privesc, devin apatici, cu gânduri

negre, chiar le este frică.
Un mare gânditor a spus: „Timpul reprezintă acea cursă ascen-

dentă spre dispariţie”. Altfel spus, în fiecare dimineaţă, când
începe o nouă zi, omul mai face un pas spre moarte. Poeta Lia
Nenciu, prin creaţia sa, prin versurile sale, care transmit emoţie şi
realism, propune întoarcerea la copilărie, la locurile natale, la
strămoşii noştri, la tradiţie. Recursul la tradiţie este salvator, pen-
tru că prin el înnodăm firul cu trecutul, privim cu încredere spre
viitor şi nu ne mai este frică de dispariţie. Tradiţia nu poate vedea
în trecut numai binele şi în prezent numai răul. În fiinţa fiecăruia
dintre noi există resurse pozitive, numai să ştim să le activăm.
Tradiţia face parte din universul dumnezeirii („În Dumnezeu,
Idealul şi Realul nu fac decât una”, spunea filosoful Petru
Comarnescu), realizând pe pământ doctrina divină. Din punct de
vedere religios, tradiţia este doctrina divină, cuvântul lui
Dumnezeu, recules de Apostoli şi transmis Bisericii din generaţie
în generaţie.

Iată-ne, prin poezia doamnei Daniela M. Popescu, racordaţi la
tradiţie, acest torent aflat în necurmată curgere, care cheamă şi
face una cu el toate apele care, chiar limpezite, vor păstra culorile
lor originale, fiind în acelaşi timp ele însele, dar şi cu o altă putere
pe care le-o transmite torentul, ce înseamnă mai mult decât toată
apa la un loc şi viaţă mai lungă decât ar fi putut, fără el, avea
fiecare apă.

Pr. Constantin MĂNESCU-HUREZI

Valea Lotrului, acest miracol şi minune a naturii, în aceste
zile, de miez de toamnă, te încântă la tot pasul cu ambi-

entul său multicolor. Pâlcuri de nuanţe, de la galben pai până la
cafeniu închis, stimulează privirea iubitorului de frumos, a foto-
grafului avizat sau amator, a celui ce străbate drumul (DN 7A), de
la Gura Lotrului la Voineasa şi de aici mai departe până hăt sus
spre Vidra şi Obârşia Lotrului, semnal că a venit toamna care îţi
spune un bun venit! Nu ştii ce să admiri mai  întâi: Brezoiul, noul
oraş-staţiune-poartă de intrare… devenit, aproape “peste noapte”,
emblemă a cum trebuie să arate o aşezare turistică, sau Voineasa
cu întreaga vale, care, pe zi ce trece îşi schimbă înfăţişarea şi de-
corul! Preocupările majore ale localnicilor sunt altele decât cele
care deveniseră tradiţii, practicate din tată-n fiu, de cine ştie când
din negura vremii; astăzi se vorbeşte doar de cum se poate începe
o afacere în turism, luând drept model, Voineasa, care, moştenind
construcţiile edilitare, rămase de la constructorii Hidrocentralei
Lotru, le-au transformat în locaţi turistice, aşa cum, de fapt, le-a
fost destinaţia încă din stadiul de proiectare. În jurul “Staţiunii
Voineasa”, în paralel cu declinul acesteia…! (de ce !?!), au apărut
case de vacanţă şi pensiuni turistice, majoritatea ridicate de foşti
angajaţi ai acesteia, fiind deja specializaţi în domeniul practicării
turismului. Modelul, celor de la Voineasa, s-a extins pe întreaga
Vale a Lotrului, mai ales în ultimii ani, odată cu apariţia pârtilor
de ski ale domeniului schiabil “TRANSALPINA SKI RESORT”
din Munţii Latoriţei (aflate pe teritoriul turistic al Voinesei, între

Vidra şi Obârşia Lotrului), care, de la începuturi (22 dec. 2011),
fiind asaltată de mii de turişti, iubitori ai practicării sporturilor de
iarnă, a impus dezvoltarea infrastructurii turistice prin construirea
a cât mai multe spaţii de cazare şi servit masa... 

Astăzi, cel mai nordic oraş al judeţului Vâlcea - Brezoi,
aşezat, la poalele Ţurţudanului (enclavă a Parcului Naţional
Cozia), la gura de vărsare a Lotrului în Olt, fost fief al forestie-
rilor, poate fi un model demn de urmat pentru toate localităţile
judeţului Vâlcea şi, de ce nu, chiar din Ţară, cu pretenţii şi intenţii
viitoare în practicarea turismului, prin atragerea a câţi mai mulţi
turişti, în ce priveşte înfăţişarea şi gospodărirea unei urbe. Se
zice, din vechime, ca omul sfinţeşte locul! În ce priveşte acest
caz, oraşul-staţiune Brezoi poate fi un pozitiv exemplu de necon-
testat. Când comunitatea ştie să-şi aleagă conducătorul are toate
şansele să fie mulţumită şi să se felicite pentru o asemenea ale-
gere! Dintr-o, să zicem, “banală” localitate de munte, “înghe-
suită” între meterezele Coziei, spre est, Căpăţânii, prin înaintaşii
săi - Narăţu sau Năruţu, cum i se mai spune printre localnici, cu
Foarfeca şi Vultureasa sa, străjuită spre sud, şi nu deloc, de negli-
jat, chingile de stei al Ţurţudanului şi Doabrei, care vin să com-
pleteze, spre nord, fascinantul decor, pastelat în culorile toamnei,
edilul acesteia, cu nume şi gândire “nemţească”, Robert Schell, a
făcut din aceasta un model, demn de urmat şi de alti semeni în
domeniu! Cine nu crede, nu are de cât să vină, LA BREZOI, să
vadă…! Personal, ca om, care eram obişnuit cu vechiul decor al
acestei localităţi şi-al acestei zone montane, când am revăzut
Brezoiul am rămas fascinat…! Nu-mi venea sa cred, că, vechea
localitate, pe care am cunoscut-o din fragedă copilărie, şi prin

care am trecut un sfert de veac spre Voineasa, unde aveam locul
de muncă şi spre casă, la Râmnicu Vâlcea, cu o fostă fabrică de
cherestea şi una de prelucrare a minereului de mică (adus din
Cataractele Lotrului), cu oameni rămaşi pe drumuri - fără servici,
cu blocuri tip ghetou,  fără trotuare şi mult praf, s-a transformat
într-o adevărată STAŢIUNE DE MUNTE, care, astăzi, arată ca-n
Vest! Mai nou, Brezoiul, poate fi indentificat, ca fiind primul
oraş-staţiune al Văii Lotrului, de la care trebuie să înveţe şi alţii
din amonte şi nu numai! Din ce-am văzut că s-a întâmplat la
Călimăneşti-Căciulata-Cozia, Govora, Olăneşti şi chiar la Ocnele
Mari (în devenire), turismul vâlcean a încăput pe mâini bune şi
este într-o continuă ascensiune… să deie Bunul Sfânt, aşa să se şi
întâmple cu fosta şi celebra Staţiune Voineasa, care, dacă nu se
întreprinde ceva URGENT, din partea celor în drept (a
AUTORITĂŢILOR STATULUI), este pe cale de a deveni o ruină
şi o dulce amintire pentru cei ce-au cunoscut-o! Atenţie domnilor,
care aveţi responsabilitatea şi frâiiele puterii, faceţi ceea ce tre-
buie şi redaţi, circuitului turistic şi poporului român – proprietarul
de drept, această (fostă) PERLĂ a Văii Lotrului!

Cu cât înaintezi, spre vest, pe drumul (DN 7A), care face legă-
tura între două mari văi – Valea Oltului si Valea Jiului (109 km) -
fiecare cu potenţialul, frumuseţiile şi atracţiile ei, observi din loc
în loc, de o parte şi cealaltă a drumului, case de vacanţă, vile şi
pensiuni turistice, împrăştiate prin grădini sau la stradă, unele
abia vizibile printre  coroanele, viu colorate, ale pomilor şi
copacilor îmveşmântaţi de toamnă. 

Făcând o incursiune în trecutul nu prea îndepărtat, al gene-
raţiei mele, Valea Lotrului a fost supusă unor continue transfor-
mări, odată cu începerea lucrărilor hidrotehnice, prin deceniul
şase al secolului trecut, care a rezultat cu construcţia celei mai
mari hidrocentrale de pe râurile interioare ale României,
Hidrocentrala Lotru-Ciunget, cu o putere instalată de 510 MW, şi

Gheorghe SPORIŞ

VALEA LOTRULUI, AZI!
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care  a intrat în funcţiune, în anul 1972. În paralel cu construirea
acestui important obiectiv, de mare interes naţional, au fost rea-
lizate şi alte obiective tehnice-construcţii inginereşti (baraje, cap-
tări, tuneluri subterane de aducţiune şi evacuare a apei ş.a.), nece-
sare bunei funcţionări al acestuia.  Au fost necesare construirea,
în organizare de şantier, a unor spaţii sociale, la dispoziţia miilor
de constructori, unele cu caracter temporar, doar pe perioada con-
strucţiei, iar altele, pentru folosinţă îndelungată, care au fost
proiectate să devină spaţii hoteliere şi de alimentaţie publică, cum
ar fi cele de la Voineasa şi Vidra, constituite în staţiuni turistice,
la comanda  ONT Carpaţi (Oficiul Naţional de Turism... instituţie
spacializată în domeniu), în directa gospodărire a OJT-urilor.
Numai că, după retragerea constructorilor Complexului Hidro-
energetic Lotru, toate aceste spaţii cu destinaţie viitoare turistică,
au fost repartizate prin Decret Prezidenţial, de către conducerea
de “partid si de stat”, de atunci (1981), sub formă de “cadou”,
UGSR-ului (Uniunii Generale a Sindicatelor din România)! De
ce...? Pretextul a fost acela că, aceasta din urmă, este instituţia cu
cei mai mulţi bani (adunaţi din cotizaţile membrilor de sindicat),
faţă de (săraca) ONT Carpaţi – beneficiarul de drept, care poate
reamenaja şi dota spaţiile din cele două destinaţii (Vidra şi
Voineasa), pentru exploatarea turismului de masă, unde princi-
palii beneficiari ar fi trebuit să fie “oamenii muncii”, care, după
11 luni de muncă aveau dreptul şi “obligaţia” a se odihni şi reface
psihic şi fizic într-o staţiune balneo-climaterică cum ar fi fost
Vidra (cu o capacitate finală de 1100 loc./serie) şi Voineasa,  care
la începuturi, a avut o capacitate de 2200 loc./serie. Toate bune şi
frumoase... până la un punct  - acela care va fi antreprenorul ge-
neral, cu echipe de meseriaşi în construcţii hoteliere: finisori,
instalatori termişti pentru centrale şi reţele subterane, instalatori
sanitari, cât şi alţi specialişti pricepuţi în amenajări turistice, inte-
rioare şi exterioare, conform planurilor, de arhitectură şi execuţie,
să respecte cu rigurozitate execuţia întregului ansamblu turistic
proiectat, aşa cum l-a văzut arhitectul şi proiectantul şef. Numai
că, atât la Voineasa cât şi la Vidra, antrepenor general a fost TCH-
ul (Trustul de Construcţii Hidrotehnice), cel care a construit aces-
te spaţii, pentru organizare de şantier, şi s-a folosit de acestea pe
întreaga perioadă a derulării lucrărilor  de construcţii a
“Amenajării Hidroenergetice Lotru”. De la începuturi, aceste
amenajări-viitor turistice, au fost construite precar, cu materiale
de foarte proastă calitate (a se vedea, conductele subterane şi in-

cinte, învelitorile clădirilor, placaje ş.a.), majoritatea acestora,
puse în operă de ne-meseriaşi pentru astfel de lucrări (specialişti
în lucrări, de dulgherie, turnări de betoane şi fier beton), de fineţe,
şi ca “opera” să fie completă..., la aceasta s-a adăugat, ne-
urmărirea pe faze de execuţie, prin întocmirea de procese verbale
de lucrări ascunse, de către diriginţii de şantier, şi cea mai mare
contribuţie – de o indolenţă crasă, a avut-o beneficiarul  din
partea Sindicatelor (Sind România SRL, Bucureşti), care a pre-
luat, (la comandă de Sus), fără o recepţie finală a întregului
ansamblu de lucrări! Toate acestea au contribuit, şi ele, la
degradarea prema-tură, atât fizic cât şi moral, al complexelor tu-
ristice de la Voineasa şi Vidra, la care s-a mai adăugat, cearta din-
tre “proprietari” – cele patru Confederaţii Sindicale, care au
împărţit, între ele, întregul patrimoniu, de la Voineasa şi Vidra, ca
în final, acesta să fie de-vastat şi vandalizat prin efracţie, încăr-
când în camioane, mai mult noaptea, la umbra întunericului, toate
mijloacele fixe şi de inventar din vilele şi hotelurile aflate în
“Zona de Sus” şi chiar din Restaurantul Lotru – celebrul
“Cartacai”. Toate fostele, cândva hoteluri, pline cu turişti, în
sezonul estival şi sfârşiturile de săptămână, ne mai vorbind de
celebrele Revelioane de la Voineasa, când întreaga Staţiune,
“îmbrăcată” de sărbătoare, “forfotea” de lume, astăzi aşteaptă,
golite de avutul lor...! De ce...? ...mai marii sindicatelor, în aro-
ganţa lor de “patroni”, “au muls vaca fără a-i da de mâncare!”...
o mică parte dintre aceştia au ajuns acolo unde le este locul - la
puşcărie... dar ce folos!?  ... o parte dintre foşti angajaţi, calificaţi
în domeniu, s-au pensionat – cu pensii mizerabile (în ultimii ani,
până la închiderea Staţiunii, lunar au primit în jurul a 50% din
salariu”, motivându-se contribuţia acestora la dezvoltarea şi mo-
dernizarea unităţilor de alimentaţie publică şi spaţiilor de
cazare!!! – cele care au fost vandalizate!!! – cine le restituie con-
tribuţia...??? - De ce...!? ), alţii, mai tineri sau mai în vârstă, au
părăsit localitatea în căutarea altor locuri de muncă – majoritatea
la “vecinii” de pe Valea Oltului, sau şi-au dezvoltat propria
afacere... tot în domeniul turismului. Speranţa oamenilor, a celor
din localitate şi nu numai, speră că “Staţiunea Voineasa” va
deveni “ceea ce a fost (altădată) şi mai mult decât atât!” 

Norocul, oamenilor locului, este acela, că, au ales în fruntea
lor, a comunităţii, un primar tânăr – Valentin Năstăsescu, cu
deschidere spre turism – el însuşi fiind, “şcolit”, încă din vremea
copilăriei, devenind unul dintre membrii de bază al Clubului de

Turism Ecologic Montan “LOTRU” (înfiinţat, în Staţiunea
Voineasa, unde îşi are adresa şi în prezent, pe strada Mihai
Eminescu, nr.1, în data de, 5 oct. 1985, de către un grup de tineri
- la acea vreme, printre care se afla şi subsemnatul, care l-a ţinut
în viaţă şi-n prezent, ca lider, ales, al acestuia); urmând, ca de aici
înainte să pună în aplicare ce a învăţat în domeniul practicării tu-
rismului adevărat din care face parte şi turismul de agrement şi
sportiv, încurajând sau cu directa iniţiativă a administraţiei locale,
dezvoltarea bazei de agrementare a turiştilor, modernizarea infra-
structurii, în special a celei rutiere, pe întreg teritoriul aflat sub
administrare, şi nu în ultimul rând, să aibă grijă, cu prioritate, de
marcarea şi atestarea tuturor traseelor turistice aflate pe teritoriul
administrat de Voineasa, din munţii Lotrului, Latoriţei şi Parâng.
În paralel cu aceste obiective sau sfaturi, să le zicem, să nu uite
de dezvoltarea infrastructurii turistice din jurul domeniului schia-
bil “TRANSALPINA SKI RESORT” şi de preluarea în adminis-
trare a  staţiunilor Voineasa” şi Vidra  (ambele, aflându-se pe te-
ritoriul Voinesei); cât şi de dezvoltarea viitoarei Staţiuni turistice
(de iarnă, şi nu numai), Obârşia Lotrului, în fruntea cărora este
gospodar şef! Dacă de toate acestea se va ocupa, cu aplecare,
sorţii de izbândă, cât şi locuitorii, îi vor fi recunoscători... la vii-
toarele alegeri!...patru ani trec repede!  

Între Brezoi şi Voineasa se află o altă localitate, fanion prin
aşezare (la poalele nordice ale Munţilor Căpăţânii, scăldată de
lacurile Brădişor şi Mălaia) şi gospodarii săi - Mălaia, cu a sa
inegalabilă Vale a Latoriţei,  pe firul căreia, la conflueţă cu Valea
Rudăresei, este aşezat satul Ciunget, sub “măruntaiele” căruia, “a
fost  ascunsă” cea mai mare uzină hidroelectrică din România –
Hidrocentrala Lotru-Ciunget, care, prin cele trei turbine ale sale,
livrează în sistem, 510 MW. 

Toate aceste bogăţii naturale şi aşezăminte antropice - semne
ale noii civilizaţii - vin să ateste că Valea Lotrului este noua şi
viitoarea destinaţie turistică a României, a Europei, si de ce nu, a
întregii planete. Valea Lotrului, cu ale sale inegalabile bogăţii, se
prezintă ca o fereastră deschisă, pentru toţi iubitorii de natură si
de frumos...        

P.S. Despre Mălaia turistică - cu bogăţiile, frumuseţiile şi
gospodarii ei vom “vorbi” separat, într-un alt viitor reportaj!

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

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

„Govora-Călimăneşti”. Această societate a fost înfiinţată în 1910
şi a funcţionat până în 1948. În acel an, 1948, s-a făcut naţio-
nalizarea, Societatea „Govora-Călimăneşti” a fost desfiinţată, iar
cele două staţiuni au intrat în proprietatea statului.

Staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata a funcţionat numai
vara, de la 1 iunie până la 15 septembrie. Boierii veneau la staţi-
unea noastră pentru odihnă, tratament balnear şi o cură cu apă de
Căciulata. Erau cazaţi în Marele Hotel al Statului din Călimăneşti,
hotelurile Jantea 1 (Vila „Oltul” după 1948), Jantea 2 (Vila
„Zorilor” după 1948) şi în vilele din Călimăneşti şi Căciulata. Pe
vremea aceea a existat o singură bază de tratament balnear la
Călimăneşti, formată dintr-un stabiliment de băi minerale situat în

spatele Marelui Hotel al Statului, şi o secţie de electroterapie, care
se afla la parterul hotelului, spre sud. Pentru cura internă (de băut)
se foloseau izvoarele 6,7 şi 8 din Călimăneşti şi izvorul Căciulata,
iar pentru băi minerale izvorul 13 sau Puţul Ostrov, care se găsea
pe malul drept al Oltului, lângă capul podului care lega
Călimăneştiul de Ostrov.

Asistenţa medico-balneară era asigurată de medici de diferite
specialităţi, dar care, înainte de a lucra în staţiune, urmaseră cur-
suri de balneologie la Facultatea de Medicină din Cluj cu prof. dr.
Marius Sturza şi la Facultatea de Medicină din Bucureşti cu pro-
fesorii Anibal Teohari şi Gheorghe Băltăceanu. Consiliul de
Administraţie al Societăţii angaja în fiecare an medici, de obicei
cam aceeaşi.

În cele ce urmează prezentăm câteva personalităţi care au
lucrat în staţiunea noastră. 

Dr. Constantin Frumuşianu a lucrat începând cu vara anului
1903 şi până la sfârşitul vieţii sale, în 1928. După înfiinţarea

Societăţii „Govora-Călimăneşti” în 1910, Consiliul de
Administraţie al Societăţii l-a numit directorul staţiunii. Dr. C.
Frumuşianu a făcut şi multe cercetări ştiinţifice privind acţiunea
terapeutică a izvoarelor minerale, şi în special a izvorului
Căciulata. Domnia sa a arătat că apa de Căciulata are acţiuni te-
rapeutice şi în bolile rinichilor şi în special în litiaza de acid uric.
Pentru prodigioasa sa activitate Societatea „Govora-Călimăneşti”
i-a ridicat o statuie (bust) pe care a aşezat-o lângă izvorul
Căciulata. În primăvara anului 1971 a fost mutată în Parcul din
Călimăneşti, iar în noaptea de 2 spre 3 martie 2011 a fost furată!
Şi ... furată a rămas.

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

Gheorghe MĂMULARU
George MĂMULARU 

(continuare în pag.6)
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Cine nu doreşte să fie sănătos şi să se bucure din plin de
plăcerile vieţii? Sănătatea este ţelul suprem al fiecăruia,

iar un om sănătos este întotdeauna un om mai fericit. Venind în
întâmpinarea acestei aspiraţii, la începutul lunii noiembrie 2016,
când anotimpul rece începe să ne transmită tot mai multe avertis-
mente, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea, s-a desfăşurat o dezbatere pe o temă mereu
actuală, de mare interes, „Învaţă să trăieşti sănătos!”, aflată la
ediţia a VI-a, organizatori tradiţionali fiind Forumul Cultural al
Râmnicului, Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură,
Judeţul Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Spitalul Judeţean
de Urgenţă Vâlcea. Principalii parteneri au fost Liceul Sanitar
„Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea (director, prof. Paula
Fârtăţescu), Şcoala Postliceală FEG Vâlcea (director prof.
Nicolina Bădescu) şi Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”
Râmnicu Vâlcea (director, prof. Loredana Constantinescu), asis-
tenţa fiind formată predominant din elevi care se pregătesc să
lucreze în domeniul medical, însoţiţi de cadre didactice. Şi la
ediţia 2016 au participat medici cu notorietate, apreciaţi de
pacienţi, alţi specialişti: medicul primar cardiolog, Ilie Petrescu,
şeful Secţiei Cardiologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea,
medicul primar Adrian Bănăţeanu, medicul de familie şi
nutriţionistul Marina Cîrjaliu. S-a pus accent pe elementele de
noutate, pe recomandări, care vizează, cu prioritate, pre-
venirea îmbolnăvirilor, fiind ştiut că este mai uşor şi mai
avantajos să iei măsuri profilactice decât să tratezi. În cadrul
temei intitulată sugestiv „Suferinţele iernii”, dr. Adrian
Bănăţeanu a explicat într-un limbaj accesibil, atractiv, cum
pot fi evitate bolile specifice sezonului rece, în condiţiile în
care atât la nivel naţional cât şi în judeţul nostru numărul
virozelor respiratorii a atins cote ridicate. O boală
infecţioasă care se răspândeşte repede este gripa care se
transmite pe cale aeriană, virusul fiind eliberat când per-

soanele infectate vorbesc, tuşesc sau strănută, pericolul fiind mai
mare în colectivităţi, în locurile aglomerate. Un regim de viaţă
sănătos şi o dietă corectă pot ajuta la întărirea sistemului imunitar,
făcându-l mai eficient în lupta împotriva virusului. O tehnică de
prevenire a anumitor boli infecţioase o reprezintă imunizarea
activă, vaccinul antigripal având un rol important. S-au formulat
cerinţe elementare cum sunt spălatul mâinilor, folosirea batistei,
aerisirea camerei, odihnă suficientă, hidratare normală, alimente
uşoare, ceaiuri, folosirea antibioticelor numai când este nevoie şi
să nu uităm să ne bucurăm, iar anual să efectuăm analizele de la-
borator indicate de medicul de familie.

Într-o abordare multifactorială, medicul primar
Ilie Petrescu s-a referit la mediul de viaţă şi bolile
cardiovasculare care reprezintă principala cauză de
deces, într-o proporţie mai redusă în Statele Unite
ale Americii. Modul sau stilul de viaţă este com-
plex, se referă la persoane, dar şi la influenţa medi-
ului  înconjurător, a colectivităţii, ce întreprind
statul şi factorii de răspundere pentru asigurarea
sănătăţii publice. A furnizat informaţii curente, cu
argumente ştiinţifice, mai ales cu privire la
hipertensiunea arterială, infarctul miocardic şi accidentul vascular
cerebral. Cea mai frecventă cauză a infarctului miocardic este
boala coronariană ischemică. Factorii de risc sunt hipertensiunea
arterială, nivelul crescut al colesterolului, stresul care este nociv

pentru inimă şi sistemul circula-
tor pe termen lung, fumatul,
obezitatea, lipsa mişcării, a efor-
tului fizic, diabetul zaharat etc. În
opinia sa, în România un factor
de risc important este consumul
exagerat de sare. Cauzele
menţionate pot provoca şi acci-
dentul cerebral vascular. Dacă
istoricul familial nu poate fi
schimbat, alţi factori de risc pot

fi reduşi prin modificarea stilului de viaţă: alimentaţie echilibrată,
bazată pe legume, fructe, fără grăsimi animale, o greutate corpo-
rală normală, exerciţii fizice, în mod regulat, reducerea stresului,
menţinerea tensiunii arteriale în limite normale, renunţarea la
fumat, la consumul de alcool în exces etc. A insistat că bolile car-
diovasculare trebuie depistate la timp şi tratate corespunzător; iar
terapia să înceapă cu modificarea stilului de viaţă. 

Cancerul este o boală care apare atunci când celulele organis-
mului se înmulţesc necontrolat. Sunt peste 200 de tipuri de cancer
şi cu toate că pot avea caracteristici comune, diferă foarte mult,
reprezentând în esenţă, boli individuale. Conform estimărilor,
principalele cauze ale cancerului sunt factorii alimentari (35%),
tutunul (30%), radiaţiile solare (7%), virusuri (4%), factori ocu-
paţionali, alcoolul şi radiaţiile. Printre factorii care pot predispune

la boală sunt fumatul, radiaţiile, alimentaţia
inadecvată, infecţiile, unele substanţe chimice,
mutaţiile genetice ereditare etc. 

Marina Cîrjaliu, nutriţionist, preşedintele
Asociaţiei „Sănătatea se învaţă” a supus atenţiei o
interesantă videoproiecţie axată pe noutăţi în
nutriţia pacienţilor cu boli oncologice. Din
alocuţiunile specialiştilor a rezultat, printre altele,
că în ultimul timp,  asistăm la o îngemănare a
medicinei clasice cu cea naturistă şi alternativă.

În partea finală a dezbaterii, elevi de la Şcoala
Sanitară Postliceală Râmnicu Vâlcea (Camelia

Achim, Alina Boţocan, Raluca Găgeanu şi Andra Pascar), îndru-
maţi de profesoarele Loredana Constantinescu şi Daniela
Brănescu au prezentat videoproiecţia „Puternici şi Deştepţi prin
Alimentaţie”. S-a formulat concluzia că trebuie să reînvăţăm ce
mâncăm (doar alimente de calitate) şi să nu uităm că totul ţine de
echilibru şi de moderaţie. Au mai avut scurte intervenţii Vasile
Grevuţiu, Nicolae Dinescu care a mediatizat acţiunea la
Televiziunea Vâlcea Unu şi Petre Cichirdan, membri ai
Forumului Cultural al Râmnicului. Întrega acţiune a fost o ple-
doarie convingătoare pentru o viaţă normală, fără excese. 

Conducerea Forumului Cultural al Râmnicului a conferit celor
trei unităţi de învăţământ- Liceul Sanitar „Antim Ivireanul”
Râmnicu Vâlcea, Şcoala Postliceală FEG Vâlcea şi Şcoala Sa-
nitară Postliceală ”Carol Davila” Râmnicu Vâlcea, Diploma
aniversară instituită cu prilejul celebrării, în 2016, a cinsprezece
ani de la constituirea asociaţiei, în semn de mulţumire şi ca o
recunoaştere a participării lor consecvente, în calitate de
parteneri, la diverse manifestări iniţiate de Forumul Cultural şi
Asociaţia Seniorilor.

Cunoscutul jurnalist şi scriitor Ioan Barbu, preşedintele de
onoare al primului cotidian independent din România, a oferit
participanţilor ziarul „Curierul de Vâlcea”, numărul din 1 noiem-
brie, care a reflectat evenimentul, iar Petre Cichirdan, directorul
Editurii Intol Press, le-a dăruit revista Cultura Vâlceană”.

(A se urmării pe www.culturaarsmundi.ro, şi Video Arhiva
materialele legate de acest eveniment-inclusiv acest articol.)

ÎNVAŢĂ SĂ TRĂIEŞTI SĂNĂTOS!
(EDIŢIA A VI-A)

Gheorghe PANTELIMON

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

Dr. Ion Coca a acordat asistenţă medicală şi a fost şi directorul
staţiunii. La Călimăneşti şi-a construit o vilă, „Vila Coca”, care,
după 1948 a devenit Vila „Bujorul”. A scris şi lucrarea „Apa de
Căciulata în litiaza renală urică” (1911).

Medicii Licurg Belciugăţeanu şi dr. Zamfir au scris lucrarea
intitulată „Îndrumări medicale pentru bolnavii care fac cură în
staţiunea Călimăneşti-Căciulata”.

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

Tot la Călimăneşti a lucrat şi dr. Stroe Petronius, care a ela-
borat lucrarea „Contribuţiuni la acţiunea apei de Căciulata asupra
diabetului şi în special asupra glucozuriei”(1935).

Vara venea la Călimăneşti şi dr. Holbanski Ştepleanu. Acesta
a construit la Călimăneşti, pe malul drept al Oltului, două vile:
una din lemn, numită „Vila Culbecu”, iar la 300-400 m de aceas-
ta, o altă vilă, construită din zid de piatră şi cărămidă. Aceasta din
urmă a devenit după 1948, „Vila Scriitorilor”. Între aceste două

vile a fost amenajat un frumos parc cu flori, de către tatăl meu,
Gheorghe Mămularu, împreună cu Stelian Dugu, amândoi grădi-
nari la Sera de Flori din Ostrov. Dr. Stepleanu locuia vara în „Vila
Culbecu”, unde îşi avea şi cabinetul medical. În 1948 cele două
vile au fost naţionalizate. Prin anii '60 ai secolului XX venea vara
şi locuia în „Vila Culbecu” Gheorghe Cristescu, primul secretar
general al P.C.R., fondat la 8 mai 1921. Dr. Gh. Mămularu l-a
cunoscut personal pe Gh. Cristescu; purta la gât, în loc de cravată,
o lavarieră roşie şi îi plăcea să povestească din activitatea sa. Ne-
a povestit şi despre întâlnirea pe care a avut-o în 1920 la Moscova
cu V.I.Lenin. După 1970 „Vila Culbecu” a devenit bufetul
„Pescăruş”, iar după 2010 în locul Vilei Culbecu a fost construit
Ştrandul Termal din Călimăneşti.

Dar în staţiunea noastră, în acei ani, au venit şi cadre univer-
sitare. Amintim aici doar două eminente personalităţi. Dr. Emil
Ţeposu, profesor la Catedra de Urologie la Facultatea de
Medicină din Cluj, venea vara şi acorda consultaţii de balneologie
şi urologie. A făcut cercetări ştiinţifice privind acţiunea terapeu-
tică a apelor minerale şi îndeosebi a izvorului Căciulata. A scris şi
o lucrare, intitulată ”Apa de Căciulata şi efectele sale terapeutice”
(1933).

Dr. Vintilă Ciocâlteu, profesor la Catedra de Biochimie a
Facultăţii de Medicină din Bucureşti, venea vara la Călimăneşti şi
acorda asistenţă medicală. Domnia sa a înfiinţat la Călimăneşti şi
un laborator de analize medicale. Acesta se afla la parterul clădirii
unde este astăzi Biblioteca Orăşenească „A.E. Baconski”, lângă

sala cinematografului. În acest laborator a lucrat, ca laborant, şi o
rudă de-a noastră, Nicolae Priboianu, soţul mătuşii noastre, Maria
Priboianu (născută Stârcu). În Căciulata, în aceşti ani, a funcţio-
nat şi un sanatoriu  medical militar la care veneau vara ofiţeri din
armata română pentru tratament balnear şi o cură cu apă de
Căciulata. 

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

În 1939 a început cel de Al Doilea Război Mondial, care a
determinat întreruperea activităţii balneare în staţiunea noastră.

(urmare din pag.5) CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA...
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COLOCVIILE BRÂNCUŞI: 140 DE ANI DE LA
NAŞTERE. TÂRGU  JIU 25-28 OCT. 2016

Sala de Conferinţe a Centrului Naţional de Informare
Turistică, 26 oct.2016. O masă rotundă la care s-a vorbit

despre Brâncuşi şi lucrarea sa „Cuminţenia Pământului”, un dia-
log de excelenţă între invitaţii participanţi la aceste zile de sărbă-
toare, devenite tradiţionale, ale susţinerii culturale, naţionale, a
Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” realizat de Constantin
Brâncuşi la Tg. Jiu... Redăm câteva fragmente din discuţiile la
care au participat: Sorana Gorjan, Constantin Zărnescu, Vlad
Ciobanu, Pavel Şuşară, Matei Stârcea Crăciun, Vasile Fuiorea,
Sorin Lory Buliga, Florin Toma, Lucia Răduţ, Mihai Sporiş şi
subsemnatul, Claudia Voiculescu, Adrian Ilfoveanu...O „trupă”,
iată, formată din personalităţi de mare diversitate spirituală, cu
foloase pentru public, care mai de care mai temerar în descifrarea
tainelor operelor brâncuşiene...Am reţinut câteva idei pentru dvs,
cititorii... (A se urmări pe www.culturaarsmundi.ro articolul
„Colocviile Brâncuşi: 140 de ani de la naştere. Tg Jiu 26 oct.” şi
pe Video Arhiva (sau You Tube), aferentă, secvenţele filmate cu
titlurile  „Colocviile Brâncuşi, 2016....”)

Constantin Zărnescu:  - În 10 ianuarie anul curent am stat zece
zile la Paris şi am fost la atelierul lui Brâncuşi.  Am vizitat acolo
o expoziţie de pictură şi sculptură a unei doamne care împlinise
cincizeci de ani, Dominique Gonzalez Foerster şi care e socotită
de francezi o celebritate internaţională, contemporană, de primă
mărime... În grădiniţa de alături, am vizitat o expoziţie denumită
„Constatin et Florence”!...cu litere de bronz, mari, era prezentată
expoziţia. Era după Sfântul Ion, a doua zi. ...Cer voie să intru în
grădiniţă pentru că uşile de sticlă erau închise; erau oameni mulţi
în muzeu, dar nu băgau de seamă evenimentul din grădiniţă.
Acolo era o singură operă din cele patruzeci câte se găseau în
clădire, şi era chiar Florence, fata de unsprezece ani trimisă de
tatăl ei la Paris; fata familiei, patronilor cotidianului Washington
Post. Dspre ea, eu ştiam câte ceva dintr-o jumătate de filă scrisă
de Alexandru Vitan şi dintr-un eseu cultural a lui Radu Varia,
destul de vulgar. Fata, aşa cum este portetrizată de Dominique
Foerster, era balerină; este fericită, stă pe banca aceea, care este
imitaţia băncilor din parcul central din Târgu Jiu. Grădiniţa ate-
lierului este un lucru minunat, inventat de Renzo Piano, pentru
oameni, ca să fumeze. Ei, bine, au transformat-o în miniexpo-
ziţie de cultură, unde lucrările pot fi plouate!  poate, cu timpul,
se va acoperi. Acolo era o lucrare bidimensională reprezentând-
o pe fata patronului ziarului Washington Post, Florence Meyer.
Bidimensionalul mi-a trezit curiozitatea!...se vedea în aceaşi po-
ziţie oricum te-ai fi mişcat. Care era misterul? colosal, stereotipia
viziunii tinereţii lui Brâncuşi? Fata, fiind foarte tânără, când a
mers la Brâncuşi, pare a fi asemănătoare „Cuminţeniei pământu-
lui”! numai că aceasta din urmă seamănă cu o mamă bătrână, cu
genunchii strânşi, în timp ce Florence este împlinită şi pare feri-
cită. Sunt patru variante ale lui Florence în atelierul din Paris.
Problema capitală este că eu nu am auzit deloc de ea, la Avignon,
şi, vin în ţară, şi întreb mai mulţi prieteni, dar nimeni nu ştia
nimic. ... Era o expoziţie de elită care releva celebritatea colosală
şi prestigiul imens a lui Constantin Brâncuşi, după octombrie
1937, deşi, numai câţiva prieteni ştiau ce făcuse el la Târgu Jiu.
Se cunosc toate balerinele care au trecut pe la el, portretizate de
Brâncuşi, în afară de Lizica Codreanu, iar Florence Meyer este
fotografiată în albumul acela foto pe care îl avem de la doamna
Sorana...Nu este strop de vulgaritate în această expoziţie. În arti-
colul din 2004, vulgaritatea este a lui Radu Varia, care spune: “a
sedus-o, a cucerit-o, a avut-o...” Un Brâncuşi de treizeci şi opt de
ani, şi o fată la optisprezece ani... Care era situaţia din acea vre-
me, din Paris? Se auzea tot mai des: vine războiul, părinţii îi cer
fetii să se întoarcă acasă. În marile familii trena spaima de fascism
şi de război. Brâncuşi, toate citatele le dă din Goethe! Radu Varia
crede că este o trimitere subtilă, persuasivă către Elesia de la
Maribald. Cert este că Goethe a cerut-o de soţie pe tânăra de 16
ani. Constantin Brâncuşi are un mister care trebuie rezolvat într-
o zi ...Misterul din filmele pe care un  georgian le-a furat şi le-a
dat Bibliotecii din Vâlcea. Brâncuşi nu a trecut niciodată drept
amant în ochii nimănui!...Pe Florence a educat-o, a învăţat-o tot
ce se poate şti despre fotografie. Aceasta a devenit reporter foto la
Washington Post şi a avut o mică şcoală de balet pentru că s-a
împrietenit cu Olga Koklova, prima soţie a lui Picasso...Este
interesant să vă spun că această iubire platonică, cumva, are un
mister cu care îmi închei cuvântul. Filmarea Păsării, care este

astăzi cel mai mare video-
clip a lui Brâncuşi, care cir-
culă şi în jurul „Cuminţeniei
pământului”, Brâncuşi cu
barbă albă potrivind soclul
„Păsării măiestre” cumpă-
rată de familia Meyer...
Doamna Lemny spune că pe
marginea filmului, care este secţionat ca să poată fi trimis în lume,
apare o fetiţă de şapte ani. Acea fetiţă este fascinată de „zeul” care
potrivea soclul, fiind scoasă din imagine şi verticalitatea Păsării...
Aş putea încheia că pentru Florence Meyer, Constantin Brâncuşi
a existat ca un zeu. Deşi este numită „Constantin et Florence”,
expoziţia nu completează  nimic altceva decât atmosfera atelieru-
lui. Acest lucru mi-a plăcut enorm. Eseul meu este în lucru, pot da
varianta, de ce Brâncuşi nu a cerut-o în căsătorie!? Şi pentru ca să
vă distrez puţin am să vă spun care este proverbul din Iuliu Zanne,
care îi plăcea lui Brâncuşi... Se cheamă  „Despre bărbat şi

femeie”: zice înţeleptul... „Nunta este gata, sarmalele sunt o mie,
poate chiar mai multe, nimeni nu pune apă în ţuică, mireasa este
gătită, ginerele îşi taie musteţile, vine vornicul şi spune: nunta
este gata, la care ginerele spune: nunta este gata numai, nu vrea
fata!” ...Vreau să vă spun că acest proverb mai are o variantă:
întreabă ginerele: „totul s-a împlinit, trebuie să fie gata mireasa,
să vină din camera ei! dar vătaful răspunde: nunta este gata,
numai că a fugit fata”. Şi tot aşa sunt alte cinci variante în care se
dovedeşte că fata asta fecioară este cel mai preţios lucru în nunta
la români şi nu numai. Goethe a cerut-o pe tânăra de 16 ani,
Brâncuşi, nu! Vă rog să fiţi atenţi, sunt trei familii care spun:
prima, cea a avocatului Codreanu: „Domnul Brâncuşi sunteţi ca
un tată pentru fetele mele”...Acesta le împrumuta cu bani, pe una
a şi învăţat-o să sculpteze, a şi măritat-o cu un mare om de afaceri
din Londra! Pop Marinescu care era fascinant a vorbit la telefon
cu Marlene, aceasta a spus: este părintele meu pe care l-am avut
în Paris, cel mai mare om din viaţa mea; iar Florence, care
ajunsese manager la Washington Post, împreună cu mama ei care

a trăit mult timp la Paris şi pe care
a portetrizat-o Brâncuşi, a spus:
Brâncuşi a fost cel mai valoros şi
important artist pe care l-am cu-
noscut în Paris. Important de ştiut
este că familia Meyer este din
Kiev, verişori cu cineaştii care
i-au lansat, şi care există şi astăzi

....
Sorana Georgescu-Gorjan:  - Nu sunt filme furate de un geor-

gian, este vorba despre filme din arhiva Brâncuşi pe care moşte-
nitorii le-au vândut centrului Brâncuşi din Paris...Cei de acolo le-
au recondiţionat şi au făcut un videoclip care a fost cumpărat de
cine a putut; eu am videoclipul respectiv, există şi la Centrul
Brâncuşi.  Doina Lemny l-a adus, iar acel cetăţean l-a pus pe
internet în mod ilegal; în acest videoclip apare Florence Meyer
dansând în atelierul lui Brâncuşi. Brâncuşi cunoştea familia
Meyer din 1914, în 1926 a fost la ei şi a făcut soclul pentru Pasăre

în curtea lor, în faţa copiilor Florence,
Catherina...

(C.Zărnescu:.  -  Tatăl dumneavoas-
tră spunea că Brâncuşi trimitea cărţi
poştale Marinei Şaliapina..)

- Bineînţeles, familia Meyer şi cu
Brâncuşi se cunoşteau foarte bine, iar
Florence şi cu Marina Şaliapina erau în
relaţii foarte bune, şi în corespondenţă
cu Brâncuşi, în permanenţă; în acea

expoziţie de care a vorbit doamna Lucia Răduţ, figurează scriso-
rile lui Brâncuşi către Florence...Ce a scris Varia a fost ce a
cumpărat nu ştiu ce individ, tot aşa, corespondenţă, din care nu
reiese altceva decât admiraţie, iubire şi aşa mai  departe.

Petre Cichirdan:  - Am o rugăminte, s-a repetat aici de mai
multe ori cuvântul abstract la adresa operei lui Brâncuşi; pară-mi-
se domnul Matei a vorbit de hermeneutica sculpturii abstracte
...despre simbolismul hylesic. Vă pun o întrebare, tuturor! Este
cineva, aici, care crede că opera lui Brâncuşi este abstractă? Că
are ceva cât de cât abstract?

Pavel Şuşară:  - Brâncuşi nu este un sculptor abstract, este non
figurativ, nu abstract. Între cele două este o foarte mare diferență.
Nonfigurativul esenţializează forma până la a reduce toată sub-
stanţa parazitară din ea, dar are permanent legătură cu viul, cu
formele predefinite; el le reinterpretează şi le epurează de tot ce
este parazitar, pe când abstractul şi în pictură şi în sculptură,
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creează forme din elementele fundamentale ale geometriei.
Perstner, Capo sunt abstracţi, vorticiştii sunt abstracţi într-o mare
măsură, dar Brâncuşi nu este abstract. (Intervenţie Vlad
Ciobanu...) Brâncuşi a fost la un fel de simpozion, cu academişti,
în SUA, şi era izolat aşa, se ţinea într-o parte; şi ei l-au  întrebat:
“Dar tu ne dispreţuieşti pentru că noi facem figurativ iar tu lucrezi
numai cu forme geometrice! De ce nu vii pe la noi să stăm puţin
de vorbă.” Şi el a zis (Brâncuşi n.n): « sunteţi prea abstracţi pentru
posibilitatea mea de înțelegere. » …Până la urmă abstracțiunea în
sensul direct al cuvântului este figurativul, pentru că el abstrage
forma din datele ei reale; geometria nu e abstractă, este cea mai
concretă, îşi foloseşte propria substanță. Numai că noi înțelegem
prin abstract partea de nonfigurativ care nu există în realitate...
(Intervenţie Vlad Cionanu)…Iar în ceea ce priveşte problema
cealaltă cu curentele, trebuie să ne dezobişnuim să gândim didac-
tic; curentele sunt ficţiuni, curentele nu sunt realități. Renaşterea
nu a existat până când a venit cineva şi i-a zis aşa;  a venit şi a
încercat să sistematizeze o perioadă şi i-a zis Renaştere pentru că
a pus-o în legătură cu spiritul antic, în societate. Toate « ismele »
pe care noi le-am inventat sunt strict concepte operative, sunt pen-
tru ajutarea memoriei, să pună în sertare diverse lucruri; l-a certat
Matei pe Dan Grigorescu şi, spune o prostie Dan Grigorescu...
Dan Grigorescu nu a citit nici măcar cât a scris el despre Brâncuşi,
era un grafoman care patina pe deasupra lucrurilor.

Matei Stârcea:  - Eu am mai spus-o, lumea ar trebui să-şi dea
seama de modul în care funcționăm din punct de vedere intelec-
tual; până în 1981, nu s-a ştiut cum funcționează creierul din
punctul de vedere al celor două registre (emisferele stânga şi
dreapta n.n).

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI DE
PICTURĂ VLAD CIOBANU

După această masă rotundă, în aceeaşi zi, am vizionat
expoziţia de desen « Vlad Ciobanu » (numită de Pavel

Şuşară « de pictură »), asistând la vernisajul care a avut loc la

Muzeul de Artă din Tg. Jiu, o locaţie (în Parcul Central-alături de
« Masa Tăcerii » şi « Poarta Sărutului ») care, nouă, celor din
Râmnicu Vâlcea, ne-a plăcut foarte mult… O expoziţie demnă de
numele artistului, întreaga colecţie aranjată pe simeze, trădând

firea iscoditoare despre realitatea lucrurilor şi starea poetică, pan-
teistă, în care crează acest sculptor, serios urmaş al lui Ovidiu
Maitec, cel care judeca materia în toată splendoarea şi substanţa
ei (mă refer aici la similitudinea stilistică şi de tonus între lucrarea
lui Maitec din faţa TVR şi cea executată de Ciobanu în cadrul
Taberei Internaţionale Brâncuşi, de la Tg Jiu, din 2004); materie
şi formă! desigur, nu dialog; ci expresie…În cazul expoziţiei de
faţă sculptorul trădează desenatorul şi se înclină, se concubină cu
culoarea, către culoarea ca tentă ternă (sic!). Pavel Şuşară i-a zis
pictură… Desenul este esenţial ne « spune » sculptorul, dar nu se
poate nici pictură fără desen, căci doar culoarea nu există figura-
tiv decât în formă plană, restul fiind un simplu rogvaiv, un spectru
al culorilor…Alături, în sala de la intrare simezele sunt dominate
de nişte maeştri ai desenului, unul de-a dreptul violent, dar şi de
mare vocaţie plastică, Rodica Popescu…În expoziţia lui Vlad
Ciobanu există un calm înfiorător determinat de pământ, de seve

care se ridică şi se pierd în înalt nefiresc; figurile lui Vlad
Ciobanul se descompun uneori, dar păstrează însemnele pe care
le dau semnele! Vorbeam de o anume stare poetică a discursului
cu planul neted al simezelor…Cred că aceasta, în cazul de faţă,
determinată permanent de gravitaţie, ţine de « religia » sculptoru-
lui, de formulă panteistă şi, care, caută poezia mai ales una de
alura lui Nichita Stănescu!... 

Pavel Şuşară:  - Avem o legătură şi cu Brâncuşi, avem o legă-
tură cu posesivitatea şi cu pământul şi cu recuperarea spirituală a
ceea ce s-a pierdut material. Dar, trecând peste contextul de pri-
etenie care ne leagă, eu aş vrea să spun câteva cuvinte despre Vlad
Ciobanu în ipostaza lui brutală... Îl salutăm şi pe Radu Boroianu,
îl invităm aici... În ipostaza lui imediată, brutală, aceea de artist
plastic, de sculptor, de muzicalism vizual, căci asta este o con-
strucţie care te formează, de artist plastic. Vlad Ciobanul este
cunoscut ca Nicolae Iorga în portetrizarea lui Călinescu: în primul
rând i se aude buzduganul, i se aude vocea, o voce sonoră, caver-
noasă, de personaj care nu anunţă nimic bun, după care apare per-
sonajul impozant, pregătit de harţă şi nu dă senzaţia din prima că
ar avea în program o asemenea acţiune; şi după aceasta îi desco-
peri fragilităţile, îi descoperi straturile pe care încearcă să le ţină
ascunse, îi descoperi timidităţile, îi descoperi neîncrederile, ezită-
rile şi toate celelalte. Sculptura lui Vlad Ciobanu este aproape
marcată de o stilistică inconfundabilă, sunt câteva elemente so-
lide, care se aşează în spaţiu, în care o verticalitate şi o orizonta-
litate decisă leagă compoziţia indiferent care ar fi orientarea ei
concretă, de imagine. Este foarte previzibil pentru o lectură pre-
vizibilă a personajului să asociezi unei expoziţii de pictură, pentru
că eu nu o socotesc o expoziţie de grafică, aş spune o expoziţie de
pictură să o asociezi sculptorului Vlad Ciobanu. Este cea mai
mare eroare de lectură să nu socoteşti ceea ce face aici ca fiind o
formă de exprimare autonomă şi legat cumva de practica aceea
care l-a impus. Greşeala aceasta de interpretare disociativă, diso-
ciată dar prin asociere se întîmplă în majoritatea cazurilor. Şi când
un pictor scrie, eşti tentat să cauţi fie datele literaturii lui în pic-
tură, fie datele picturii lui în literatură... şi toţi au căzut victimă
acestui deficit de relaţie cu obiectul propriu-zis. Vlad Ciobanu nu
face aici desene de sculptor, nu sunt desene care preced formele
sculpturale şi care încearcă să îi clarifice o idee. Este pur şi simplu
o expoziţie de pictor, dar nu de pictor în sensul imediat al cuvân-
tului, previzibil, adică de cel care se exprimă prin culoare, care se
exprimă pe sine prin culoare, se exprimă visceral. Vlad Ciobanu
aduce încă câteva straturi particulare şi care sunt absolut proprii
aici, în afară de pictor şi de sculptor, el este un excelent vorbitor
şi un narator foarte bine articulat, este un glosator pe marginea
fenomenului cultural şi caută de fiecare dată trasee pe care le-am
putea asocia în spaţiul literaturii sau în spaţiul lingvisticii cu eti-
mologia; caută sursele, sursele imaginii, sursele formelor, sursele
asociaţilor, sursele structurilor. Toate aceste structuri care îl com-
pun, cumva, “urmuzean” pe Vlad Ciobanu, şi spun urmuzean
pentru că de multe ori ele sunt paradoxale, aproape că nu se
suportă alături şi ele totuşi funcţionează, se văd în pictura pe care
o face, indiferent că este vorba de un ciclu anume sau de întreaga
lume de imagini; avem câteva repere fundamentale în ceea ce
priveşte structura, construcţia imaginii, este pe de o parte solidi-
tatea spaţială a formei, aşezarea ei foarte solidă şi aproape tactilă
în pagină; şi avem într-un fundal mai depărtat sau mai apropiat o
proiecţie a unui alt plan, al unui alt cod care relaţionează cu ceea
ce se întâmplă în suprafaţa imediată de contact; dar nu este acelaşi
lucru şi avem un gen de naraţie, de glosă pe marginea unei stări,
a unei atitudini şi ea este din zona sacrului, din zona rugăciunii,
din zona aspiraţiei pentru altă realitate, şi care poate fi secvenţia-
lizată printr-o anumită lectură de tip narativ; dar nu narativul
acela care face din pictură o formă de literaturizare, ci acela care
suprapune ca într-un palimpsest semne diferite ale unor realităţi
convergente, ale unor realităţi care vizează acelaşi lucru. Este o
întreagă epopee pictura lui Vlad Ciobanu pornind de la materia-
litatea suporturilor de pânză, de pildă hârtia erodată, hârtia excu-
lată peste care se suprapun formele care includ şi la rândul lor au
un fel de reverie interioară, de realităţi intrinseci care o introduc
într-o altă realitate. Un fel de matruşcă, de păpuşă rusească, în
care se includ, se curpind una pe cealaltă, şi le tot desfaci şi până
la capăt tot scoţi lucruri care nu sunt neapărat copii sau similare
celor văzute iniţial, dar sunt din aceeaşi realitate, sunt din aceeaşi
lume; care asipră la o altă formă de prezenţă, iar prezenţa este
încercarea de stabilizare în spirit, de stabilizare într-un fel de e-
ternitate a ceea ce simţim în fiecare clipă că ne fuge de sub
picioare. Pământul de care vorbea Florin Toma şi cerul de care
vorbea Matei Stârcea sunt de fapt bornele pe care ţi le fixează
Vlad şi, în interval, sunt toate prelucrările de stări, de coşmar, de
obsesii, de aspiraţii care, articulate una de cealaltă, descriu traseul
relativ al ascensiunii, al agogiei, al parcursului de la orizontală
către verticală, de la jos către sus. Este foarte greu de descris intel-

igibil şi convingător acest tip de traseu pentru că este foarte stu-
fos, dens în semne, dens în tentaţii, dens în imagini şi până la
urmă calitatea noastră esenţială nu este nici răbdarea şi, uneori,
nici chiar inte-ligenţa.

După  acest vernisaj, în sala de alături, de la intrare, a avut loc
un recital Constantin Brâncuşi inspirat din piesa „Coloana fără
sfârşit” de Mircea Eliade susţinut în calitate de sccenarist şi inter-
pret de Stelian Preda-Pepene, actor din Galaţi...Un spectacol inci-
tant axat pe vorbele de duh desprinse din aforismele lui Brâncuşi,
existente şi în lucrarea lui Mircea Eliade, dar şi din interpretările
unor lucrări ale marelui sculptor făcute de marele istoric şi filo-
sof... 

MATEI STÂRCEA CRĂCIUN:
„TRATAT DE HERMENEU-

TICĂ A SCULPTURII
ABSTRACTE-PERSPECTIVA

ENDOGENĂ. BRÂNCUŞI, SIM-
BOLISMUL HYLESIC”

Doru Strâmbulescu;  - Cartea care se lansează în această seară
este o lucrare pe care Institutul Cultural Român împreună cu
Editura Brâncuşi, nou înfiinţată în cadrul Centrului Brâncuşi, este
un proiect comun la care ţin foarte mult, şi apreciez mult munca
de peste treizeci de ani a lui Matei Stârcea Crăciun. Sunt convins
că va fi o carte care va stârni o oarecare polemică în spaţiul româ-
nesc şi nu numai. Aş putea să spun mai multe lucruri şi despre
modul în care funcţionează Editura Brâncuşi, propunându-şi să
readucă în spaţiul cultural românesc lucrări fundamentale în ceea
ce îl priveşte pe Constantin Brâncuşi. Ne dorim foarte mult să
edităm carte, să creăm un departament de traduceri pentru că este
foarte important; sunt cărţi esenţiale despre Brâncuşi, care încă nu

sunt traduse...

Radu Boroianu:  - ...A ieşit, în sfârşit, de sub lumina tiparului
această lucrare, revizuită, amplificată, a domnului Matei Stârcea
Crăciun. ... Îi cunosc de câţiva ani  preocupările legate de această
viziune antropologică, complet inovatoare, nu numia despre
Brâncuşi; dar am citit şi m-a impresionat şi viziunea despre Paul

Neagu... În prima parte ni se dez-
văluie gândirea asupra lui Brâncuşi,
care este completă... Îi ştiu această
lucrare care a fost unul dintre ele-
mentele de discuţie foarte intere-
sante de la colocviul din acest an, de la Târgu Jiu.  Sunt bucuros
că a apărut, la fel cum voi fi bucuros când va apărea şi traducerea,
astfel încât să o putem pune la dispoziţia întregii lumi. ... Trebuie
să avem o privire mai profundă asupra marilor personalităţi (mai
profundă asupra operelor şi nu asupra personalităţilor n.n).

Matei Stârcea Crăciun:  - ... Editurile au fost relativ reticiente
de a o publica date fiind costurile copyright-ului pentru imagini şi
câteva dintre detaliile tehnice ale metodologiei... Este un moment
cu totul special, care durează de un an, faptul că în urma întâlnirii
cu domnul Boroianu, în 2015, s-a luat decizia de a lansa acest
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proiect, să zicem, într-un făgaş evident de dialog; dar, dialogul, în
zona academică, este o componentă fundamentală de progres, de
cunoaştere, pentru că din tăcere nu poate rezulta nimic. Acum, al
doilea element important în apariţia cărţii este şi relația de priete-
nie cu domnul Strâmbulescu, care de la prima întâlnire a fost
asiguratorie în ce priveşte susținerea pe plan financiar, aceasta
fiind o componentă decisivă...Apoi eu eram la Bucureşti iar
tipărirea s-a făcut aici, fiind esențial să existe un ochi care să
vadă...Suntem la capătul acestei, nu ezit să-i spun, aventuri.
Publicarea unui text dificil implică atât de multe riscuri din punct
de vedere etic… Aş vrera să ma refer la logo şi o voi face într-un
mod mai puţin ortodox, dat fiind că din 2010 când a părut prima
carte şi până acum, din partea criticii nu a existat practic nici o
reacţie, ba mai degrabă nişte priviri care păreau încruntări în sen-
sul în care rezultatul exegezei şi tipul ei ieşeau cu totul din făgaşul
de critică şi istoria artei; am apărut ca un fel de personaj care nu
îşi defineşte intenţiile şi instrumentele, fiind necesar ca acea
primă ediție, care era doar o exegeză, să fie continuată cu o
expunere a metodei. Acest tratat apare cu o prefață a profesorului
Petru Bejan de la Iaşi, profesor de filosofie, cu care am participat
la un colocviu de filosofie a artei la Iaşi, în august, şi care a avut
bunăvoința să scrie câteva rânduri…Neputând fi de faţă m-a rugat
să citesc eu această prefaţă, ca un preambul la câteva lucruri pe
care vreau să le spun, după aceea… Titlul este „Un hermeneut al
imaginii” şi citesc textul: „Dacă reflexia asupra frumosului anti-
cipase configurarea unei discipline a esteticii, practicile interpre-
tative au precedat constituirea hermeneuticii ca studiu riguros…”

O carte, care cu o zi înainte apăruse sub forma semnalului
(primul exemplar tipografic) la tipografia Prodcom din Tg Jiu, pe
care încă nimeni nu pusese încă mâna şi pe care noi încercăm să
o prezentăm, câteva aspecte, la momentul lansării ei…Observăm
din cuvântul participanţilor că acţiunea este mai veche, pre-
ocupările autorului coborând chiar înainte de 1989…ne referim la
sculptura abstractă brâncuşiană, la hermeneutica endogenă şi
chiar simbolismul hylesic, despre care încep să vorbească în 2007
reprezentanţii britanici, exegeţi ai operei lui Henry Moore…
Desigur plecarea pe această pantă (de coborâre şi nu de urcare
spunem noi) stârneşte opoziţia celei mai importante părţi din
brâncuşologii de astăzi, care, ca şi maestrul în viaţă, nu admit  ală-
turarea abstractului lângă opera lui Brândcuşi, care, chiar el fiind
în viaţă, spunea, încercând să-şi definească opera, că orice se
potriveşte lucrărilor sale, numai modernismul, nu! Abstractul
acesta, în arta europeană, apare în coerenţă artistică vizuală, dar
şi muzicală, literară, odată cu apariţia mişcării moderniste de la
începutul secolului XX!  şi are partea lui de valoare privind mai
ales opera unui Klee sau Kandinsky…A se vedea mai în faţă po-
ziţia lui Pavel Şuşară faţă de abstractismul lui Brâncuşi, din ziua
mesei rotunde…

Înainte de lansare, şi după, auditoriul a fost încântat de inter-
pretarea solo a două piese pentru violoncel de către Mircea
Suchici, al căror autor, şi este! Mircea Suchici, violoncel I la

Filarmonica „Oltenia” din Craiova, a creat în finalul întâlnirii de
la Cinematograful „Sergiu Nicolaescu” fondul muzical al specta-
colului lectură „Brâncuşi-Titulescu-suflete pereche” interpretat
magistral de Ilie Gheorghe şi Nicolae Coande de la Teatrul
Naţional din Craiova...După 23 de ani, i-am recunoscut vocea
inconfundabilă, sonoră, aristocratică a acestui monumental actor
de teatru, Ilie Gheorghe, care, în 1993, la Râmnicu Vâlcea crea
alături de Silviu Purcărete, în premieră, cu actorii Teatrului Anton
Pann, piesa „Decameronul 645”...o montare, spectacol total, cu
totul specială inspirată din opera lui Boccaccio...

KLAUS WERNER IOHANNIS 
A MÂNGÂIAT „COLOANA

FĂRĂ SFÂRŞIT” A LUI 
CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Vineri, 28 octombrie 2016, a fost o zi importantă pentru toată
lumea românească, pentru toată lumea adunată la Tg Jiu, preşe-
dintele Iohannis a venit aici, iar noi l-am aşteptat să vedem cum
arată acest pui de om, român cu nume de neamţ, alături de
„Coloana fără sfârşit”...Profesorul de fizică, nu s-a dezminţit şi a
mângâiat Coloana fiind conştient de energia pe care o incubă ea
(vara, la Tg Jiu vin mulţi pelerini care îmbrăţişează Coloana câte-
va minute pentru a primi energie de la această minune a lumii
tehnologice româneşti a secolului XX)...Am auzit că a fost şi la
„Masa Tăcerii” şi a stat pe un scaun, făcând ceea ce făceam şi noi,
ani de-a rândul, ca să-l simţim pe Brâncuşi mai aproape, dar şi de
a sugera că tăcerea este mai scumpă decât toate! Tăcerea la ro-
mâni! a vrut să sugereze Brâncuşi, o necesitate! Mângâierea Co-
loanei a fost gestul preşedintelui care a emoţionat întreaga comu-
nitate...Avem drumul deschis către eternitate, dacă vom semăna
cu Brâncuşi, desigur, cel mai frumos exemplar de român din toate
timpurile... Neamţul a vrut să dea acest semn şi însemn tuturor
naţiilor! Gestul lui Klaus Iohannis a fost recepţionat de toţi

românii aşa şi nu altfel. Şi asta ne dă speranţă, acum, când mai
sunt doi ani până la centenarul rotunjirii naţiunii noastre...Iar al
doilea gest extraordinar a fost că în faţa Coloanei, când nimeni nu
se aştepta, Iohannis a făcut câţiva paşi în întâmpinarea, celui care
spărgând barajul de protecţie s-a îndreptat hotărât spre preşedinte
şi i-a dat cadou opera vieţii sale, volumul VII „Aforismele lui

Brâncuşi”; scriitorul oltean din Cluj Napoca, Constantin
Zărnescu, nimeni altul decât autorul romanului „Ziua Zilelor-1
Decembrie 1918” aflat şi el la a treia ediţie...Multă speranţă,
multă speranţă pentru noi toţi care formăm poporul român şi,
care, parte,  am fost de faţă pe câmpia, celebră în toată lumea, din
centrul Gorjului, şi unde se înalţă cel mai important monument
închinat vieţii eroilor oameni din secolul XX şi cât va mai dura,
în verticală, această Coloană...

Felicităm şi mulţumim totodată pentru invitaţie Centrului
Cultural Brâncuşi, Primăriei din Tg Jiu, pentru sărbătoarea oferită
României, „140 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi”,
pentru aceste colocvii, sărbătoare anuală a Căii Eroilor, pentru
această prezenţă permanentă de mare valoare în cultura română şi
mondială!

Petre Cichirdan
Bogdan Cichirdan

25 oct 2016 

O NOUĂ PREMIERĂ TEATRALĂ LA
RÂMNICU VÂLCEA

Duminică, 20 noiembrie 2016, a avut loc o nouă pre-
mieră teatrală pe scena de la Cinematograful ”Geo

Saizescu” din Ostroveni. Teatrul Municipal ”Ariel” a prezen-
tat spectacolul cu piesa ”Piațeta”(Il Campiello), o adaptare
după Carlo Goldoni, în regia lui Constantin Florescu. După
mai multe puneri în scenă de Silviu Purcărete sau Maia
Morgenstern, acum a fost prezentată publicului vâlcean o
nouă viziune asupra acestui text.

Supranumit de către Voltaire ca fiind un ”Moliere al
Italiei”, Carlo Goldoni (1707, Veneția – 1793, Paris) este un
dramaturg şi libretist venețian care a scris peste 120 de piese
din care 70 sunt comedii în care a prezentat carnavalul
venețian, intrigi şi poveşti de dragoste, punând accent pe per-
sonaje, pe explorarea caracterelor acestora. De remarcat verva
satirică, umorul şi optimismul robust.

Personajul principal din  ”Piațeta” este cavalerul Astolfi,
venit din Napoli în căutarea unui destin mai bun şi a banilor.
Curtează fetele frumoase din piațetă – Lucietta(logodnica lui
Anzoletto), Gnese (viitoarea logodnică a lui Zorzetto) şi
Gasparina, o tânără de viță nobilă care locuieşte cu unchiul

său, Fabrizzio, un negustor venețian bogat şi zgârcit. În final,
Gasparina va deveni nevasta cavalerului. Tânărul Astolfi este
curtat şi de mamele fetelor 

(Catte, Pasqua, Orsola), văduve bătrâne dornice să-şi
retrăiască tinerețea.

Publicul s-a bucurat de un spectacol plin de viață, cu muz-
ică, dans, cascadorie chiar, în interpretarea talentaților actori
ai Teatrului Municipal ”Ariel” , din distribuție făcând parte
Julliet Attoh, Cătălina Sima, Camelia Constantin, Diana
Gherasim, Tatiana Serghi, Iulia Verdeş, Dan Constantin,
Gabriel Popescu, Alexandru Nuță, Gogu Preda şi Emanuel
Bighe. Regia artistică aparține regizorului Constantin
Florescu, scenografia Mihai Constantin Ranin, coregrafia
Andreea Duță, muzica Marina Pîngulescu.

Intr-un decor sugerând o piațetă din Veneția, ”masca
veselă a Italiei” cum a numit-o Byron, comedia de moravuri a
satirizat o lume în care se pot regăsi și azi bârfelile, flecărelile,
vorbele amețitoare , redate cu talent de tinerii actori vâlceni.
Un spectacol ce merită a fi văzut. 

Lumea este o piață imensă, pare a spune Carlo Goldoni.

Marinela CAPŞA
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INVENTICA

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru
Inginerie Electrica ICPE-CA, in parteneriat cu Colegiul

National de Informatica Tudor Vianu, Liceul Teoretic
International de Informatica Bucuresti, Universitatea Bucuresti -
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei si partenerul media
Radio Romania Cultural, cu sprijinul Ministerului Educatiei si
Cercetarii Stiintifice, va organiza joi, 20 octombrie 2016, prima

Sesiune de comunicari stiintifice JOC si CERCETARE STIIN-
TIFICA.

Sesiunea de comunicari va avea loc la sediul INCDIE ICPE-
CA din Splaiul Unirii 313, sector 3, corp J, etaj 3, Sala de
Conferinte, incepand cu ora 9.00.

Obiectivul principal al sesiunii de comunicari il constituie
identificarea jocului ca element deosebit in abordarea unei teme

de cercetare. 
Lucrarile prezentate vor aborda subiecte din domeniul fizicii

sau aplicatiile acesteia în inginerie, prezentate intr-o maniera cre-
ativa.

Sesiunea de comunicari JOC si CERCETARE STIINTIFICA
reprezinta o parte din activitatea de cercetare desfasurata de tineri
olimpici, membri ai Centrului de Initiere in Cercetarea Stiintifica
a Tinerilor Olimpici Alexandru Proca din cadrul ICPE-CA.

BIROUL DE PRESA ICPE-CA

COMUNICAT DE PRESA
18 octombrie 2016

ÎNTÂLNIRE DE SUFLET CU ROMÂNII DIN BASARABIA

Viaţa este un dar de care trebuie să ne bucurăm fiecare din-
tre noi. Ea este presărată cu momente de înaltă trăire, la

nivel afectiv sau raţional, care influenţează apoi latura volitivă a
psihicului nostru, determinându-l apoi la fapte bune, la fapte de
caritate, îndreptate îndeosebi spre cei aflaţi în suferinţă. Un astfel
de moment am trăit în ziua de joi, 15 septembrie 2016, între orele
10-12, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu
Vâlcea, unde a avut loc o întâlnire de suflet cu tineri din
Basarabia, însoţiţi de mamele lor, deoarece aveau probleme grave
de sănătate. Cu acel prilej am aflat că există un proiect în derulare,
început în urmă cu cinci ani, în care erau implicaţi mai mulţi fac-
tori importanţi, şi anume: Forumul Cultural al Râmnicului, cu o
contribuţie deosebită a domnului Gheorghe Cărbunescu,
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala
Vâlcea, reprezentată de domnul Eugen Petrescu, şi Asociaţia de
Caritate „Flacăra Speranţei” din Chişinău, condusă de doamna
Valentina Patraş - Pulbere. Ne-au dat atunci o lecţie de viaţă, un
exemplu de tărie de caracter, adolescenţi care au învins câte un
handicap, prin perseverenţa de a cultiva talentele cu care i-a
înzestrat Dumnezeu, ca o compensaţie a acelor lipsuri ale lor. Ne-
au încântat Igor Rotaru, un copil nevăzător, Victor Bocnea, dar
mai ales Nicuşor Untilă, „băiatul cu voce de aur şi caracter de
oţel”, aşa cum îl caracteriza Andrei Bordian în paginile revistei
„a” Mic din octombrie 2016, magazin ilustrat pentru copii şi ado-
lescenţi, care apare la Chişinău. Deşi nevăzător, Nicuşor Untilă a
urmat Şcoala de muzică din Şoldăneşti, localitatea natală, acum
fiind elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”
din aceeaşi localitate. Pasiunea pentru muzică, talentul şi căldura
sufletească emanată din cântecele interpretate sau compuse de el
i-au fost răsplătite prin 60 de diplome, 15 trofee şi şapte medalii,
participând la diferite concursuri muzicale, atât în Republica
Moldova, cât şi în România şi în Ucraina.

De menţionat faptul că aceşti copii ar fi rămas poate în ano-
nimat dacă nu ar fi apărut în Chişinău „Flacăra Speranţei”.
Sufletul mare, care a aprins această flacără şi a menţinut-o mereu
aprinsă printr-o nesecată energie pe care o emană, este doamna
Valentina Patraş, femeia care a trecut întotdeauna cu capul sus
peste toate greutăţile vieţii, simbol al curajului, al dăruirii de sine
şi al izbândelor, exemplu de curaj, de demnitate şi de iubire faţă
de semeni. După o strălucită carieră politică, fiind 18 ani primar
în comuna Grătieşti (situată la 10 km de municipiul Chişinău),
precum şi una didactică (fiind profesoară de limba şi literatura
română la Gimnaziul nr. 93 din satul Hulboaca), Valentina Patraş
a îmbrăţişat activitatea de caritate, cu scopul de a veni în întâm-
pinarea celor care au nevoie de un suport spiritual, a celor care
sunt în dificultate, a celor „care sunt mai trişti decât triştii”. Pe
data de 20 noiembrie 2011, dumneaei a organizat o întâlnire a lui
Vitalie Rusu, Artist al Poporului, actor al Teatrului Mihai
Eminescu din Chişinău şi Cavaler al Ordinului Republicii, cu
locuitorii satului Plop, Donduşeni, de unde aceasta îşi trage ori-
ginile. Revenirea la baştină a lui Vasile Rusu a fost deosebit de
emoţionantă, şi din motivul că actorul nu mai trecuse prin satul
natal de mult timp.

Urmarea acestei întâlniri a fost înfiinţarea Asociaţiei Obşteşti
Creştin – Umanitare „Flacăra Speranţei”, înregistrată la Mini-
sterul Justiţiei la data de 23 noiembrie 2011, menirea acestei orga-
nizaţii nonguvernamentale fiind ajutorarea copiilor cu afecţiuni,
integrarea lor în societate şi promovarea valorilor naţionale şi cul-
turale. La sărbătorirea a doi ani de la înfiinţare, pe 23 noiembrie
2013, Asociaţia „Flacăra Speranţei”  a organizat un concert de
caritate în incinta Filarmonicii Naţionale de Stat Serghei
Lunchevici din Chişinău, sub genericul: „Ne naştem din iubire şi
trăim pentru a iubi”, având ca moderator pe Gutiera Prodan,
maestru în arte şi directoare a emisiunii „Bună dimineaţa” de la
Postul de Televiziune Moldova 1. Încă de la înfiinţarea acestei

Asociaţii filantropice, ecourile ei au ajuns şi la Râmnicu Vâlcea,
unde au găsit oamenii de suflet care s-au grupat în jurul familiilor
Gheorghe şi Maria Cărbunescu şi Ion şi Lucreţia Lupu, care au
făcut nenumărate drumuri în Republica Moldova, unde au dus
cărţi, alimente şi ajutoare financiare, creându-se astfel o durabilă
punte sufletească peste Prut. După cum era şi firesc, trebuia ca şi
românii din judeţul Vâlcea, care au întreprins aceste acţiuni cari-
tabile pentru copiii de la „Flacăra Speranţei”, să ajungă la
Chişinău şi să-i viziteze pe aceşti oameni minunaţi la ei acasă.
Aşa s-a constituit un grup de vâlceni care a mers în Republica
Moldova în perioada 17-22 octombrie 2016, unde era aşteptat de
doamna Valentina Patraş.

Trebuie să mărturisesc faptul că nu fusesem niciodată pe aces-
te meleaguri, dar îmi doream foarte mult acest lucru. M-a durut
inima, ca pe orice român, când am învăţat la şcoală că prin
Tratatul de pace, semnat la 16 (28) mai 1812 de Rusia şi Imperiul
Otoman la Bucureşti, Capitala Ţării Româneşti, la „Hanul lui
Manuc”, tratat prin care se punea capăt războiului ruso-turc din
1806-1812, partea de răsărit a Ţării Moldovei, situată între
Dunăre, Prut şi Nistru, era anexată Imperiului Rus. Populaţia
băştinaşă avea să fie supusă unui aprig proces de rusificare şi dez-
naţionalizare, astfel încât în 1867, limba română era interzisă în
şcolile din Basarabia. M-am bucurat apoi de faptul că la 27 martie
1918, prin votul Sfatului Ţării întrunit la Chişinău, Republica
Democratică Moldovenească devenea prima provincie care se
unea cu Regatul României. Dar această bucurie avea să fie de
scurtă durată, pentru că la 28 iunie 1940, trupele sovietice procla-
mau Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, iar la 4
noiembrie 1940 alte părţi ale Basarabiei erau incorporate în
Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. Ce înseamnă a fi
român şi a supravieţui în Basarabia timp de două sute de ani, abia
acum am înţeles, mergând acolo şi cunoscând oamenii minunaţi
ai acelor locuri.

După ce am fost primiţi de doamna Valentina Patraş cu pâine
şi sare, ca semn al ospitalităţii şi al bucuriei întâlnirii noastre, am
urmat un program de vizitare a principalelor obiective din
Republica Moldova, stabilit cu mare precizie şi cu toate detaliile
de doamna Valentina Patraş, care a dorit să ne ofere tot ce e mai
frumos şi mai bun de pe acele meleaguri. Aceste obiective au fost:

1. Mănăstirea Căpriana, situată în inima spaţiului pruto-
nistrean, în regiunea istorică a fostului ţinut Lăpuşna. Este cea
mai veche mănăstire din Republica Moldova, locul pe care a fost
ridicat acest locaş fiind cunoscut încă de pe la 1420 drept „Poiana
lui Căprian (Chiprian)”, acest Căprian fiind primul egumen al
mănăstirii. Aici a fost ridicată iniţial o biserică mare din piatră, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, între 1420-1425, de către
domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432), pe care au înzestrat-
o cu danii şi au rectitorit-o marii voievozi ai Moldovei: Ştefan cel
Mare şi Sfânt, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu şi Vasile Lupu.

Mănăstirea Căpriana va cunoaşte o perioadă de 115 ani de mari
dificultăţi, fiind închinată, la 20 ianuarie 1698, Mănăstirii
Zograful de la Sfântul Munte Athos, printr-un hrisov emis de
domnitorul Antioh Cantemir. Această stare de lucruri a durat până
la 21 august 1813, când Căpriana este desprinsă de Mănăstirea
Zografu. După această dată, Mănăstirea Căpriana va cunoaşte o
perioadă de înflorire, devenind reşedinţă mitropolitană în cadrul
Eparhiei Chişinăului şi Hotinului. O figură de seamă în istoria
acestor locuri este mitropolitul Gavriil Bănulescu - Bodoni, care
deţinea şi funcţia de stareţ şi care a realizat la Căpriana, între anii
1818-1820, importante lucrări de reconstrucţie. Pentru sfinţenia
vieţii sale şi pentru realizările pe tărâm bisericesc, este canonizat
ca sfânt local în Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove,
fiind sărbătorit la 30 martie. El a refăcut biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, care adăposteşte 30 de morminte ale ctitorilor
din secolele XVI-XVIII. În perioada 1962-1989, mănăstirea a fost
închisă de către regimul sovietic, fiind transformată în depozit de
îngrăşăminte minerale. La ora actuală, aici se află un complex
monastic recent restaurat, între anii 2002-2008, alcătuit din trei
biserici: cea veche, urmată de biserica Sfântul Nicolae (fondată de
Gavriil Bănulescu - Bodoni la 12 iulie 1818) şi biserica Sfântul
Gheorghe, fondată în anul 1903, sub stareţul Teofilact. Mănăstirea
Căpriana a rămas până astăzi un simbol al luptei pentru revenire
la spiritualitatea creştină, al rezistenţei poporului român din
Basarabia împotriva comunismului şi ateismului.

2. Localitatea Lozova, un sat care a dat lumii personalităţi şi
oameni minunaţi, între care se numără Academicianul Dr. Nestor
Vornicescu, născut la 1 octombrie 1927, în comuna Lozova –
Vorniceşti, judeţul Lăpuşna din Basarabia, fost mitropolit al
Olteniei. Aici am fost primiţi cu braţele deschise şi cu toată căl-
dura sufletească de primarul localităţi Lilian Bodnaru, care ne-a
spus că satul Lozova este atestat documentar la 2 iulie 1420, în
timpul lui Alexandru cel Bun, precum şi de cadrele didactice şi
elevii Liceului Teoretic „Mitropolitul Nestor Vornicescu”. La
intrarea în clădirea liceului ne-a întâmpinat o placă comemorativă
dăruită de un sobor de preoţi, pe care erau scrise aceste cuvinte:
„Act de neuitare. Plecat din lume din acest colţ românesc spre a-
şi purta crucea slujirii departe de casa părintească, dar totdeauna
cu Dumnezeu şi cu gândul la locurile natale, Părintele Mitropolit
Nestor Vornicescu (1927-2000) se-ntoarce acum ACASĂ pentru
a da numele acestui aşezământ de educaţie. 22 mai 2004”. O altă
personalitate care s-a născut în satul Lozova este preotul martir
Alexandru Baltaga, unul dintre cei care au votat unirea din 1918,
de la a cărui naştere s-au împlinit 165 de ani.

Am remarcat aici o localitate care a supravieţuit în timp, cu
locuitori care şi-au iubit baştina, care nu s-au pierdut cu firea în
faţa procesului de rusificare început în 1812 şi care au
supravieţuit cu credinţa că Dumnezeu nu-i va lăsa părăsiţi.
Această comună are un liceu cu 594 de elevi, 49 cadre didactice

Cetatea Soroca, 1420
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şi o grădiniţă de o rară frumuseţe, în care sunt în jur de 200 de
copii, care se bucură de condiţii excelente. În sala de festivităţi a
liceului am trăit momente emoţionante, prilejuite de programul
artistic oferit de elevii acestei şcoli. Puritatea, frumuseţea tru-
pească şi sufletească, patriotismul lor, reflectate în portul popular
românesc, în dansuri şi cântece, ne-a mişcat până la lacrimi, ne-
au copleşit. Ansamblul coral al şcolii, care va împlini în 2018
vârsta de 110 ani, structurat pe trei grupe (mică, mijlocie şi mare)
a câştigat deja mai multe premii la diferite festivaluri ale corurilor
din ţară. Am primit lecţia de viaţă a lozovenilor, care au spus că
satul Lozova nu trebuie să fie dat uitării, iar cultura şi credinţa în
Dumnezeu au fost şi vor rămâne principalele repere ale identităţii
românilor din Moldova dintre Prut şi Nistru.

3. Cetatea Soroca, una dintre cărţile de vizită ale Republicii
Moldova, se află în mijlocul oraşului Soroca, la circa 160 km spre
nord de Chişinău. Este un monument de istorie şi arhitectură de
importanţă naţională, fiind atestată documentar la 12 iulie 1499,
când boierii din sfatul domnesc, întruniţi la Hârlău, adeveresc
biruinţa lui Ştefan cel Mare asupra regelui polon Ioan Albert.
Între semnatarii tratatului de pace, se numără şi Pan Coste, pâr-
călabul Sorocăi, menţionat şi în tratatul de ajutor reciproc încheiat
de Ştefan cel Mare cu marele duce de Lituania, Alexandru, la 14
septembrie 1499. Cetatea este de o arhitectură unică pentru spaţi-
ul nostru românesc, având o formă rotundă şi un sistem de
apărare concentric şi făcând parte dintr-un vast sistem defensiv al
Moldovei. Ea a fost construită la trecătoarea peste Nistru pe locul
unor fortificaţii mai vechi, având o formă pătrată şi fiind constru-
ită iniţial din lemn. Am putut admira o cetate medievală, plină de
istorie, care poartă deasupra portarului capul de bour moldove-
nesc şi care a fost restaurată între anii 2013-2015 cu fonduri de la
Uniunea Europeană, în cadrul Proiectului transfrontalier
„Bijuterii Medievale”. În muzeul cetăţii se află o replică (copie) a
paloşului –spadă oferită cadou Cetăţii Soroca de către ex-pre-
mierul Republicii Moldova, Vlad Filat, primită la 2012 în dar de
la fostul prim-ministru, actualul preşedinte al Turciei, Recep
Tayyip Erdogan. Este un oţel de Toledo, sabia având o lungime de
125 cm, lama 102 cm şi greutatea de 2,5 kg. Originalul se află la
Muzeul Topkapî din Istanbul şi a fost oferit voievodului Ştefan
cel Mare după lupta de la Vaslui din 1475, de către Papa Sixtus al

IV-lea, care i-a conferit titlul de „athleta Christi”, precum şi un
steag de luptă. Sabia a fost realizată la comanda papei, în ate-
lierele armurierilor italieni.

4. Orheiul Vechi, un alt punct de atracţie al Basarabiei, este
un complex muzeal sub cerul liber, situat într-un cadru natural
minunat, creat de defileul fluviului Răut, la 60 km nord-est de
Chişinău. În această zonă se concentrează o istorie care începe cu
30 de mii de ani în urmă, între satele Trebujeni şi Butuceni,
reprezentative fiind relicvele cetăţii Geto-Dacice, mănăstirile
rupestre, oraşul Şehr al-Celid (în traducere Oraşul Nou) al
Hoardei de Aur, constituit în jurul anului 1330, oraşul medieval
Orhei, cetatea medievală şi biserica creştină din secolul al XV-
lea. Punctul de atracţie de aici l-a constituit schitul Peştera, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construit de 12 călugări şi
alcătuit dintr-o bisericuţă şi 11 chilii monahale, săpate în malul
priporos al Răutului, la circa 50 m altitudine. În acest perimetru a
fost zidită, în anul 1904, biserica Mănăstirii Butuceni, cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului”, închisă în perioada sovietică şi
transformată în 1957 în depozit de cereale. S-a redeschis în 1996,
pictura fiind restaurată între 2005-2007.

5. Comuna Grătieşti, situată la 8 km de Chişinău, alcătuită
din satele Grătieşti şi Hulboaca. În satul Hulboaca, unde locuieşte
doamna Valentina Patraş, am vizitat biserica în care se află icoana
Maicii Domnului „Îndurătoarea” (în limba rusă „Umilenie”). În
pisania acestei biserici se spune că a fost fondată „cu stăruinţa
nemijlocită a Arhimandritului Serapion (Igor Dunai), a pro-
toiereului Sava Dunai şi a preotului Veceslav Dunai), fiind
începută în 1996 şi terminată în 1997, Mitropolit al întregii
Moldove fiind Preasfinţitul Vladimir (Cantarian), preşedinte al
Republicii Moldova Dl. P. Lucinschii, primar al Chişinăului, Dl.
S. Strechianu şi primara satelor Hulboaca – Grătieşti, d-na
Valentina Patraş. Ctitor protoereu Andrei Cucu şi Feodor Sopca,
sat Gidigici. Am 1997”. Am fost primiţi apoi cu pâine şi sare la
Gimnaziul din Hulboaca, unde copiii ne-au oferit un spectacol
dedicat toamnei, cu cântece şi jocuri, într-o atmosferă de vis.
Mesajul acestora a fost sublim: românii de aici au supravieţuit
prin cântec şi joc, păstrând, timp de două secole, tradiţiile
româneşti, iar cadrele didactice i-au educat şi îi educă pe copii în
spiritul patriotismului, al iubirii pământului natal, exprimând dor-

inţa ca „Prutul să rămână doar o amintire”. Copii de o cuminţenie
rară, cadre didactice cu suflet mare, de care greu te mai desparţi.
Aceasta a fost cea mai înaltă trăire a sentimentului de a fi român
şi pe care au împărtăşit-o toţi membrii grupului de la Vâlcea”.

Au mai fost şi alte momente frumoase: Simpozionul Naţional
„Lumina Cuvântului”, dedicat Jubileului de 130 de ani de la
naşterea marelui poet creştin român Vasile Militaru, organizat de
Maria Şalaru, preşedintele Societăţii Culturale „Vasile Militaru”
din Chişinău; vizita la Combinatul de Vinuri Cricova, fondat în
anul 1952 şi situat la 11 km de Chişinău; vizita la Cimitirul
Central situat pe strada Armenească din Chişinău, unde sunt
înmormântaţi soţii Ion şi Doina Aldea - Teodorovici, decedaţi
într-un tragic accident pus la cale de mafia rusă în noaptea de 29-
30 octombrie 1992, în apropierea localităţii Coşereni, la 49 km de
Bucureşti, pentru patriotismul lor şi pentru că au militat, prin cân-
tec şi poezie, pentru revenirea la limba română şi la grafia latină
şi pentru reunirea Basarabiei cu România. Am pus o floare, am
aprins o lumânare şi am făcut o mică slujbă de pomenire pentru
aceste suflete de mari patrioţi români. Tot aici îşi doarme somnul
de veci Grigore Vieru, marele poet basarabean (14.02.1935-
18.01.2009), pe piatra sa de mormânt fiind scrise aceste cuvinte:
„Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”. Alături, mormântul familiei
Lucinschi, pe care sunt scrise cuvintele: „Concordia parvae res
crescunt, discordia maximae dilabuntur” (Prin bună înţelegere şi
lucrurile mici cresc, prin ceartă şi cele mari se distrug).

În urma unei excursii, te simţi ca şi cum ai fi citit zeci de cărţi.
Spre deosebire de citirea unei cărţi, prezenţa într-un loc cu o mare
încărcătură de spiritualitate, are ca efect încărcarea sufletului cu o
energie extraordinară, intrarea în comuniune cu geniul creator al
trăitorilor pe acele locuri, generarea de sentimente şi de trăiri pu-
ternice, de amintiri care nu se vor şterge niciodată din memoria
vizitatorului. Cu atât mai mult a însemnat pentru mine excursia în
Moldova dintre Prut şi Nistru, pentru că am întâlnit suflete mari,
ospitaliere, călite prin suferinţe şi prin grele încercări. Şi cred că,
afirmând aceste lucruri, sunt în asentimentul tuturor celor care am
fost în acest pelerinaj la locurile sfinte ale românismului şi ale
creştinătăţii specific româneşti. Mulţumesc tuturor celor ce ne-au
oferit aceste clipe de neuitat.

C. MĂNESCU- HUREZI

Editura Fortuna a reeditat anul acesta Pravila de la Govora,
recunoscută ca primul cod de legi din Ţara Românească

în limba română, apărută iniţial cu litere chirilice în tiparniţa din
Mănăstirea Govora (1640–1641), iar în anul 1884, Academia
Română a dispus transliterarea ei cu litere latine.

Noua ediţie, apărută cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului dr.
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, s-a bucurat de osteneala
următoarelor personalităţi ale culturii din zona Olteniei: Emil
Catrinoiu, directorul general al Editurii Fortuna; Preotul Petre
Mateiescu, profesor la Seminarul Teologic din Râmnicu Vâlcea –
diortositorul textului; dr. Florin Epure, directorul executiv al
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, şi conf. univ. dr.
Gabriela Rusu-Păsărin de la Universitatea din Craiova, care au
contribuit cu numeroase date informative referitoare la această
lucrare.

La acest monument de cultură vâlceană, dorim să aducem şi
noi o completare referitoare la manuscrisul ce a stat la baza
tipăririi ediţiei de la Mănăstirea Govora. 

Originalul s-a descoperit în fondul de manuscrise al
Mănăstirii Bistriţa, fiind păstrat în prezent la Biblioteca
Academiei Române (B. A. R., Mss. nr. 2471, 196 f.). Apartenenţa
bistriţeană a manuscrisului este adeverită de două însemnări;
prima: „Această sfântă Pravilă este a sfintii Mănăstiri Bistriţei”
(Idem, f. 1 liminară), iar a doua: „A Mănăstirii Bistriţii” (Idem, f.
1v).   

Manuscrisul slavon era al mitropolitului Teofan III al
Moldovei; ales în scaunul mitropolitan la anul 1617, păstoreşte
până în 1619, când se retrage în Muntenia odată cu voievodul
Radu Mihnea, protectorul său. Stabilit la Mănăstirea Bistriţa din
Oltenia, unde trăieşte între anii 1619–1623, fostul mitropolit
oferă ctitoriei Craioveştilor numeroase daruri de mare valoare,
printre care se afla şi Pravila. 

În epoca respectivă, Mănăstirea Bistriţa era un renumit centru

cultural, având călugări cu formaţie superioară, printre care se
număra şi ieromonahul Mihail Moxa, format în Şcoala
bistriţeană. Născut în Oltenia, a primit la botez numele Vasile şi a
trăit aproximativ între anii 1585/1590–1650. De timpuriu, intră în
obştea de la Bistriţa, unde uceniceşte în preajma marelui egumen
Teofil ieromonahul (1609–1618), sub îndrumarea căruia dobân-
deşte o cultură vastă, care consta din teologie, istorie, legislaţie şi
câteva limbi străine, fiind călugărit sub numele de Mihail. Din
bogata sa activitate, se cunosc până în prezent trei lucrări:
Cronica, Liturghierul şi Pravila.

Cronica, scrisă la îndemnul egumenului Teofil, a terminat-o în
anul 1620; ea s-a păstrat în trei manuscrise, dovadă că a cunoscut
o circulaţie destul de mare; unul, copiat prin anii 1714–1725, a
fost descoperit la Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj, iar altul, din
1728, se păstrează la Biblioteca „Mihai Eminescu” din Iaşi. Cel
mai important este Manuscrisul Mănăstirii Bistriţa, din 1620,
aflat astăzi în Biblioteca de „Stat din Moscova”. Pentru
redactarea ei, învăţatul ieromonah foloseşte izvoarele reprezenta-
tive ale timpului, aflate în limbile de circulaţie. Sursa principală o
constituie Cronica universală a lui Constantin Manasses, apoi
Vechiul Testament, Cronica pe scurt a patriarhului Nichifor,
Cronica anilor 1296–1413 a lui Ioan Chortasménos, Letopiseţele
sârbeşti noi (1355–1489), Panegiricul Sfântului Constantin cel
Mare de patriarhul Eftimie al Târnovei, Războiul iudaic de
Josephus Flavius, Cronica logofătului Simeon Magistrul,
Rezumatul de istorii al lui Ioan Zonaras şi Letopiseţul de la
Putna.

Între anii 1620–1630, ieromonahul Mihail Moxa traduce
Liturghierul, semnalat în 1897 de I. G. Sbiera; el a fost descoperit
în Biblioteca episcopului Ghenadie Enăceanu al Râmnicului
(1886–1898), iar astăzi se păstrează la Muzeul Britanic din
Londra. Pe una dintre file, traducătorul semnează: „Moxa Vasilie,
care este Mihail”.

A treia operă a ieromonahului Mihail Moxa este traducerea
cunoscută sub numele de Pravila de la Govora. Păstrată în fondul

bistriţean de manuscrise, Pravila a fost tradusă în româneşte prin
anii 1630–1639; conţinutul ei bogat atrage atenţia renumitului
cărturar din epocă, boierul Udrişte Năsturel (1596–1659),
aparţinând uneia dintre cele mai vechi familii boiereşti pămân-
tene, a cărei genealogie urcă până la Basarab I Întemeietorul, care
a domnit între anii 1310–1352.  

Cunoscând cultura europeană a vremii, învăţatul Udrişte
Năsturel achiziţionează cărţi de epocă, precum Catehismul calvi-
nesc, tipărit la Alba Iulia (1642), fiind la curent cu propaganda
protestantă pentru convertirea românilor din Transilvania; el are
convorbiri cu Mitropolitul Varlaam al Moldovei (1632–1653), în
anul 1644, cu prilejul unei vizite întreprinse în Ţara Românească;
ajuns la moşia de la Fiereşti, mitropolitul remarcă bogata
Bibliotecă a boierului cărturar, personalitatea căruia o apreciază
deosebit de  elogios, scriind: „Tâmplându-se est timp a fi în
părţile Ţării Româneşti cu treburi domneşti şi a(le) norodului în
Târgovişte cu cei mai de frunte şi mai de-a firea vorbind, mai vâr-
tos cu oarecare boiariu cinstit şi sloveşnic şi a toată destoinicia
înţelegerea harnic (...) dumnealui Udrişte Năsturel care ca un
iubitoriu de învăţătură şi socotitor credinţei cele drepte, în
mijlocul altor cărţi noao, ce mi-au arătat adusu-mi-au şi o cărţulie
mică în limba noastră românească tipărită”, referindu-se la
Catehismul calvinesc.  

Despre cărturarul muntean se ştie că realizează prima tradu-
cere cunoscută în limba slavonă a lucrării Imitatio Christi de
Thomas a Kempis, începută în anul 1634, şi tipărită la Mănăstirea
Dealu (1647); a scris Prefaţa la Cazania de la Govora (1642) şi a
tradus din slavonă în limba română romanul popular de largă
răspândire în epocă: Varlaam şi Ioasaf (1649), considerat de
bizantinologul germanul Karl Krumbracher „cel mai renumit şi
mai bun roman spiritual al Evului Mediu”; valoarea cărţii rezultă
şi din talentul literar al traducătorului, care nu a recurs la o repro-
ducere identică a textului, ci a utilizat o exprimare adecvată şi
nuanţată a graiului popular. De asemenea, a avut o contribuţie de
seamă la introducerea limbii române în biserică şi în activitatea
tipografiilor de la Govora şi Târgovişte. 

În vastele sale activităţi cărturăreşti, învăţatul Udrişte
Năsturel vizitează în 1639 şi Mănăstirea Bistriţa, chiar în anul
când ieromonahul Mihail Moxa terminase de tradus Pravila.
Dorind să o citească, solicită împrumutarea ei. După studierea
manuscrisului, notează pe una dintre filele ei: „Această carte
colectanee proprietate a renumitei între mănăstirile româneşti

MANUSCRISUL ORIGINAL
AL PRAVILEI DE LA GOVORA

Veniamin MICLE
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transmontane, am împrumutat-o eu, Orest Năsturel din Fiereşti
din aceeaşi Mănăstire, a Bistriţei zic, spre citire pe câtva timp; am
citit-o acum până la sfârşit; nu puţin m-am îndulcit cu cititul din
ea, de aceea mă şi rog, ca Dumnezeu, Dătătorul bunătăţilor, să
dăruiască scriitorului iubitor de osteneală, mai ales dispuitorului,
dar şi celor ce mi-au dat-o împrumut, pe urmă, încă şi nevredni-
ciei mele păcătoase răsplata veşnică a bunătăţilor viitoare. Amin.
În zilele bine-credinciosului şi prealuminatului principe, domnul
Matei Basarab, în anul Domnului 1639, luna lui iunie, în 18”.

Entuziasmat de această operă juridică, Udrişte Năsturel o
recomandă mitropolitului Teofil II al Ţării Româneşti (1636–

1648), pentru a o da la lumina tiparului. Ca urmare, manuscrisul
păstrează trei autografe ale ierarhului, recunoscut ca susţinător de
frunte al mişcării naţionale de pătrundere a limbii române în cul-
tul divin şi în cancelaria domnească; unul dintre ele, scris în limba
slavonă, indică titulatura înaltului prelat: „Theofil, cu mila lui
Dumnezeu, smeritul arhiepiscop şi mitropolit al întregii
Ungrovlahii” (Idem, f. 1v); al doilea: „Theofil arhiepiscop şi mi-
tropolit al Ungrovlahiei” (Idem, f. II liminară), iar al treilea, de o
importanţă majoră pentru demonstraţia de faţă, cuprinde apostila
prin care aprobă trimiterea manuscrisului la tipar, anume: „Dat-
am blagoslovenie la acest izvod să se tipărească” (Idem, f. 2).

Valoarea acestui manuscris – originalul după care s-a tipărit
Pravila de la Govora – sporeşte şi mai mult, având în vedere că ne
aflăm în faţa unui autograf al traducătorului, cum adevereşte
meşterul tipograf Ştefan Ohrideanul: „Cu vrerea Tatălui şi cu aju-
torul Fiului şi cu împlinirea Sfântului Spirit, această carte a pre-
scris-o din slavonă în limba românească Mihail Moxalie şi, după
aceea, din ordinul şi cu cheltuiala prealuminatului Domn Io
Mathei Basarab Voievod şi cu binecuvântarea preasfinţitului
Arhiepiscop Kyr Teofil, Mitropolit a toată Ţara Ungro-Vlahiei,
ostenindu-mă întru acestea, eu ieromonahul Ştefan din Ohrida, şi
am tipărit această carte”.

MARIA GOLESCU - UN DESTIN FRÂNT

În primele decenii  ale secolului XX, multe femei românce
de diferite profesii: medic, pictor, istoric, avocat, inginer, se

afirmă în domeniul culturii, având o prezenţă meritorie  prin luări
de atitudine, opere personale dedicate unor evenimente, persona-
lităţi sau instituţii, prin participarea benevolă la manifestări cul-
tural-artistice deosebite. Puţine lucrări însă, mă refer la dicţionare,
încearcă să prezinte obiectiv biogrfia şi mai ales opera lor.
Constituirea la începutul celui de-al treilea deceniu al secolului
XX , a unei mişcări feministe româneşti, dovedeşte acceptul soci-
etăţii româneşti a unei astfel de manifestări dar şi acordul mai
marilor ţării, mă refer la Familia Regală.O astfel de prezenţă fe-
minină marcantă a perioadei interbelice este şi Maria Golescu.

,,Descendentă a unei familii romăneşti de renume, fiica Zoei
Golescu, prietenă a familiei regale,a urmat clasele primare şi
liceale cu profesori particulari, iar pe cele universitare la
Universitatea din Bucureşti, cu istorici de prestigiu ca Vasile
Părvan şi Dimitrie Onciul’’1 Era o „medievalistă de mare cultură
şi cu o minte fermecătoare, pasionată de istorie şi de arheologie”2.
O ,, neobosită iscoditoare a culturii româneşti şi europene, mereu
pregătită să înfrunte subiecte complicate, să caute indicii acolo
unde alţii ar fi renunţat mult mai uşor’’3

S-a născut la 28 ianuarie 1897 în satul Budeşti, comuna
Diculeşti, judeţul Vălcea. ,,Descendentă a marii şi glorioasei
familii Golescu, fiica lui Constantin(Dinu) R.Golescu şi a Zoiei
Racottă, descendentă şi ea a vechii familii Racottă, cunoscută încă
din din secolul al XVI-lea în Ţara Romănească în părţile
Teleormanului, Maria Golescu era nepoata lui Radu Golescu,
colonel, poreclit Catană, proprietarul moşiei din comuna Dracea,
judeţul Teleorman, pe unde trece  Valul lui Traian (Troianul)’’4. A
fost verişoară de gradul II cu Zoe Cămărăşescu, fiica lui Zoe
Bengescu, doamna de onoare a Reginei Elisabeta.5

Era o împătimită a călătoriilor de cercetare la majoritatea
monumentelor istorice, mai ales din sfera ecleziastică, din zona
Olteniei dar şi din Moldova.  Rezultatul acestor cercetări este evi-
denţiat în zeci de articole şi studii de specialitate.Despre caietele
ei cu astfel de cercetări aflate în arhiva Institutului de Istoria Artei
„George Oprescu” din Bucureşti6. Este vorba de  prezentarea
detaliată a unor lăcaşuri religioase (pisanii, ctitori, arhitectură,
etc) din Drăgăneşti- Olt, cătunul Pereţu, mânăstirea Mamu din
Vâlcea, mânăstirea Căluiu, biserica din Strâmba, Dolj, biserica
din Brădet, Argeş, biserica din Dozeşti, Zăvoieni şi Capul
Dealului-Drăgăşani, Băbeni-Olteţ, Vâlcea,etc. 

Un gănd al lui Nicolae Iorga- cel care o impulsionase pe Maria
Golescu ( după cum singură recunoaşte în Amintirile despre Iorga
încredinţate spre editare profesorului Andrei Pippidi), să renunţe
la ceaiuri şi la timpul alocat moşiei de la Budeşti, pentru a se
apuca de cercetări, de predat şi scris pe marginea descoperirilor
făcute pe teren-marchează activitatea Mariei Golescu: ,,Toate
aceste chipuri trebuie fotografiate sau chiar copiate în colori pen-
tru acea iconografie generală romăneasacă pe care trebuie să o
facem căndva, cu orice sacrificii, şi care va fi un titlu de glorie
pentru civilizaţia noastră artistică’’7

Publică articole în reviste prezente în spaţiul cultural româ-
nesc al anilor ’30-‘40 mai ales din domeniul istoriei artei
medievale: ,,Boabe de grâu’’, ,,Revista Fundaţiilor Regale’’, Bu-
letinul Comisiunii Monumentelor istorice’’, ,,Cronica Numis-
matică şi Arheologică’’, ,,Buletinul Muzeului Militar Naţional’’,
,,Arta şi Grafica’’. Atât în războiul balcanic(1913), căt şi în cele
două războaie mondiale (1916-1919 şi 1941-1945) activează vo-
luntar în cadrul ambulanţelor Crucii Roşii Româneşti. Din 22
aprilie 1923, conform procesului verbal din registrul Societăţii
Numismatice Române, devine membră activă a respectivei asoci-
aţii. În această calitate publică numeroase articole în ,,Cronica

Numismatică şi Arheologică’’ astfel: ,,Eroul trac sau eroul
obscur?’’(CAN, 95,  I-Ii,1934, pag.7-15; ,,O piatră de mormănt
din biserica  Bărboi de la Iaşi’’(CNA,109, I-III,134, pag.26-29);
,,Sigiliul cu legenda turcească a lui Iordache Golescu’’(CNA,127-
128,1934,pag.191-194); ,,Mobilierul Cabinetului de Medalii de la
Biblioteca Naţională din Paris’’(CNA, 130, IV-VI, 1944, pag.252-
253), ,,Din vechi tratate de pictură’’8CNA, 133-134, I-VI, 1945,
pag.14-15)( Mihai Neagu ,,Maria Golescu, roadele unui exil
întărziat’’,  revista ,,Memoria’’, nr.94/2016, pag.56). În Buletinul
Comisi-unii Monumentelor Istorice, 1943-
1944, publică articolul ,,Un arhitect român
la începutul veacului al XIX-lea : meşterul
Ilie Gulie’’, pp.109-113. 

În seara zilei de 26 octombrie 1949, la
ora 20.00, din biroul ei ( n.n. de bibliotecară
şefă), la English Library care funcţiona  în
sediul Legaţiei Marii Britanii a fost ridicată
de 4  indivizi care au dus-o la Jilava, unde a
fost anchetată un an întreg. Avea 52 de
ani.Imediat după arestări, Legaţia Britanică
a transmis la Londra la Foreign Office, că
mai  mulţi angajaţi ai săi au dispărut peste
noapte. Acuzată de înaltă trădare de un tri-
bunal militar pentru că a trimis o scrisoare
în Marea Britanie, în care atrăgea atenţia
asupra consecinţelor nefaste ale regimului
communist, este condamnată pe 28 decem-
brie 1950 la 20 de ani de închisoare. Alături
de ea au mai fost arestate în aceeaşi noapte alte şaptesprezece per-
soane în aşa- numitul ,,lot Ştefan Neniţescu’’, printre care Nicolae
Mavrocordat, Radu Cioculescu, Magdalena Cancicov, N.Iuca.
Face anii de detenţie în penitenciarele de la Jilava (24 octombrie
1949 – 22 februarie 1951), Mislea (22 februarie 1951 – 21 iunie
1956) şi  Miercurea-Ciuc (21 iunie 1956 – 19 iunie 1962). Este
închisă împreună cu Maria Antonescu, Arlette Coposu, Liuba
Chişinevschi, Constanţa Crăciun, Tinca Stoica, Niculina
Mihalache, Elisabeta Rizea ş.a.8

Despre detenție, aflăm de la Maria Godea (Ionescu( din Arad,
arestată în 1953 pentru găzduirea unui fugar şi condamnată la 7
ani de detenţie în  închisoarea de la Miercurea-Ciuc, din amintir-
ile Aureliei Cosma din Satu Mare,ce executa o condamnare po-
litică de 10 ani în penitenciarul de la Mişlea, din mărturiile
Micaelei Ghiţescu (,,Între uitare si memorie“, Editura Humanitas,
2012); precum şi ale  d-nei Aspazia Oțel Petrescu povestind în
două pagini antologice cum a salvat-o Marioara Golescu după
înghețul pe timp de iarnă la izolator.9

Nobila specialistă în artă bisericească, „poliglotă şi plină de
înțelepciune” cum o definea Aspazia Oţel  Petrescu,  făcuse anii
de temniță comunistă pentru „vina” de a-l fi cunoscut şi a fi core-
spondat cu britanicul Eric Tappe( căpitan în Comisia Aliată de
Control) , „vină” care le-a dat prilej agenților Moscovei să-i con-
fecționeze acuzația de „spioană britanică” şi s-o condamne pentru
„înaltă trădare de patrie”.10

Este eliberată după executarea a peste 12 ani de închisoare în
anul 1962. Timp de trei luni de zile se luptă cu autorităţile pentru
a I se reconstitui identitatea şi a locui legal cu mama sa Zoe
Golescu, de 91 ani.. Este ajutată de prietenul ei devotat, Eric
Tappe, să părăsească ţara după achitarea către statul romăn a
sumei de 4200 dolari , şi să le instaleze la Eastbourne, în sudul
Angliei  În ciuda faptului că, de-a lungul anilor, Foreign Office-
ul a făcut diverse demersuri pe lăngă autorităţile romăne referi-
toare la soarta foştilor săi angajaţi, per total, atitudinea sa a fost
una relativ slabă, pentru a evita lezarea relaţiilor romăno-britan-
ice…Un rol important în aceste demersuri l-a jucat Henry
Jakober, un om de afaceri britanic ce avea legături comerciale cu
Romănia.Acesta a mijlocit plăţi către statul romăn pentru răs-

cumpărarea unor personae din ţară, sumele fiind plătite de rudele
şi prietenii din străinătate. ,,Aşa va fi eliberată Maria Golescu,
căreia I se permite să plece din ţară în 1962( avea 66 ani şi o
mamă de 91 ani), în schimbul sumei de 4200 de dolari’’11.

Viaţa departe de ţară, cu o mamă bolnavă şi la o vărstă înain-
tată nu o descurajează. Colectivul de redacţie al revistei pariziene
,,Limite’’( Nicolae Petra, Virgil Ierunca) îi solicită colaborarea.
Astfel în nr. 12 din iulie 1973 al revistei publică articolul ,,Trei
meseriaşi’’, în nr.23 din martie 1977, medalionul ,,Oameni de

bine’’,iar în nr.44-45 din ianuarie 1985 evocarea
,,Chipuri măhnite’’. Scrie şi la revista ,,Fiinţa
romănească’’, editată la Paris de Fundaţia Re-
gală Universitară Carol I, trei portrete: ,,Vasile
Robul’’, ,,Părintele Bobulescu’’, ,,Nicolae
Iorga’’. Prietenul Eric Tappe îi facilitează publi-
carea în limba engleză a unor articole în Revue
des etudes roumaines’’. 

În 1968 îi moare mama la vărsta de 98 ani.
Rămăne singură şi cu amintirile ei. În preajmă ,
mai tot timpul  o are pe Dorothy Austen Leigh,
strănepoata de frate a vestitei scriitoare Jane
Austen.12 La vizita făcută în Anglia în 1980 de
profesorul  Andrei Pippidi, se plăngea acestuia,
de lipsa unei personae cu care să stea de vorbă,
să depene amintiri, s-o întrebe despre toate căte
le acumulase pănă la venerabila vărstă de 85 de
ani.13 Se stinge din viaţă la 6 noiembrie 1987.
Este înmormăntată în Cimitirul  Ocklynge din

Eastbourne, sudul Angliei (mormăntul P 50). Pe piatra de mor-
mănt două inscripţii laconice stau mărturie prezenţei celor două
romănce ce-şi dorm somnul de veci: „Zoe Golescu. 1870-1968,
Maria Golescu. 1897-1987“.14
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Călători prin Vâlcea, de la Paul de Alep la Î.P.S. Gherasim, antolo-
gie alcătuită de poetul de-o viață şi bibliotecarul (de mai multe

vieți, pierdute-câştigate) care este prietenul nostru cel mai bun dinspre
Capela şi Ostrov-Ostroveni - l-am numit cu bucurie pe poetul Felix Sima
-, carte în sine mirabilă, căci reunind impresiile de călătorie dar şi faptele
de ctitorie ale unor personalități de vârf din veacurilor trecute, carte cer-
cetată cu atenție şi asentiment, şi care ni se impune prin bogăția de infor-
mații despre lăcaşurile de cult, de cultură şi de istorie din Nordul
Olteniei; lectura ei plină de frumoase revelații şi de nu mai puțin  încu-
rajatoare confirmări a ceea ce deja ştiam, ori eram deja pe cale de a le
trece în uitare, ca orice carte de sinteză a cunoaşterii într-un domeniu, ne
întăreşte în gândul că oricât de importante şi unice în felul lor ar fi ves-
tigiile vremii şi oricât de efervescentă sau doar plină de fervoare ar fi
viața culturală a unei provincii de țară, ele nu capătă cu adevărat impor-
tanță în viața unei națiuni decât atunci când personalități de mare
cuprindere intelectuală vin, uneori din vecinătate: de la Craiova, de la
Argeş sau Târgovişte sau de la Snagov ori
Bucureşti, iar alteori  de la mari depărtări, poate
chiar din alte continente, ca să vadă această
lume prinsă în viața ei de zi cu zi, ce-şi pare
suficientă sieşi, să o cerceteze cu prospețimea
de privire a veneticului nimerit prin străinătăți şi
făcând ochii cât pumnul, în primul rând ca să se
racordeze spiritual, să-şi afle siguranța perso-
nală şi să înțeleagă ca pe o revelație: cum trăiesc
oamenii între care a fost adus de soartă /de vi-
tregia ei, dacă nu doar de îndatoriri de serviciu,
de curiozitatea ca atare, de noroc, de hazard. Ne
dăm seama, cu mirare, dar parcă şi cu un oftat de
uşurare, că numai exactitatea relatărilor celor ce
se aştern cercetării de bună credință a oamenilor
şi împrejurărilor în care aceştia trăiesc va da
girul credibilității. Într-un stadiu următor, dacă
nu după decenii, sau chiar după trecerea de se-
cole, noi citim acele însemnări de călătorie
scrise cu fiorul noutății, al uimirii în fața
necunoscutului din străinătate, care se
dovedeşte a fi o altfel de viețuire în istorie, para-
lelă celei din care provenim;  şi ne spunem, cu
bun temei: deci aşa se prezentau lucrurile în
„Oraşul domniei mele, Râmnic”, ori la Mânăstirea Cozia, unde se
ajungea cu mare anevoință, pe o cărare de un singur cal, prăvălatică,  o
mânăstire-cetate, ridicată de Mircea cel Bătrân cu aproape două secole în
urmă, într-un loc spăimos, sub stâncăria unor munți asupritori, atârnată
deasupra Oltului fierbând şi clocotind în albia lui sălbatică; la Arnota,
deasupra altor prăpăstii spăimoase; la Mânăstirea Bistrița, ascunsă sub
pereți abrupți, cu peşteri în care s-au aciuat schimnici, păzind icoane pic-
tate pe pereții de piatră, la lumina feştilelor – sau păzind comorile
voievodului, aflat el însuşi în bejenie, la vremuri de restrişte; la Hurezii
Brâncoveanului Constantin, boier vechi şi domn creştin, a cărui maică
cumpărase satul cu robi țigani şi l-a trecut fiului vel vornic, spre a ridica
mânăstire; la Surpatele şi mai jos, la Mânăstirea dintr-un Lemn…

Paul de Alep, de care auzisem în repetate rânduri, o autoritate în
domeniu, nu? un nume de nădejde între primii care au atestat despre ți-
nuturile româneşti. Şi abia acum, în cele 20 de pagini antologate de Felix
Sima, îl urmez pas cu pas (şi cuvânt cu cuvânt!), pe trimisul  din
Antiohia, vizitând Țara Românească, ajuns la Olt, după vizite la
Bucureşti, Iaşi, Târgovişte şi nevoindu-se să treacă pe la numeroase
mânăstiri vâlcene. Manuscrisul arab al sirianului, aflat la British
Museum, a fost tradus în engleză abia la 1836, iar în româneşte la an
1900, doar capitolele referitoare la cele trei vizite în Oltenia. Ajuns la
episcopia de Vâlcea şi bine sfătuit, vestitul mai târziu Paul de Alep face
un drum pe cai până la Cozia (cu semnificația Fortăreață de pământ);
consemnează cu neasemuită precizie dificultatea mersului pe cărări
abrupte, de o singură persoană (de un singur cal), „simte” munții
amenințători din spate şi de dincolo de râul zdrumicat în cataracte;
ajunge într-un sfârşit la mânăstirea ca o cetate inexpugnabilă, este impre-
sionat de izvorul venit din munte, izbucnind prin cele patru guri de ba-
lauri, la cină apreciază păstrăvii roşcați şi cu deosebire gustoşi; nu-l uită
nici pe pustnicul răzlețit într-o fundătură de peşteră. Înainte de plecare,
oaspeții din Antiohia au plantat, la îndemnul egumenului, un puiet de
nuc, semn de bună amintire. Nucul, prietenul de nădejde al pustnicilor
care se nevoiesc în multe posturi… 

La întoarcere, vizitează mânăstirea Ostrov, numai de maici, de o
curățenie aparte. Un drum la Ocnele Mari, unde sarea se taie în blocuri
imense, la vreme de noapte, de proscrişii-ocnaşi cu chipuri de pe altă
lume, calupuri grele, scoase ziua la suprafață, cu funiile. Sarea pentru
localnici, dar şi pentru comercializare, pentru Constantinopol. Să nu

uităm acest lucru esențial: în afară de aurul pentru care romanii au cuce-
rit Dacia Felix, şi nu oricum, ci anume numai treimea vestică, cea cu
„Munții nostri aur poartă”, în ecuația invadatorilor era aproape la fel de
importantă şi sarea, abundentă în spațiul Carpatin, inexistantă şi gravă
problemă în alte multe țări ale continentului.  De la Ocnele Mari, vizita-
torii au coborât pe drumuri amarnice până la Mânăstirea Dintr-un Lemn.
Avem consemnată de ingeniosul Paul de Alep (şi de atunci uzuală) leg-
enda ridicării micii mănăstiri din lemnul unui singur arbore; iar ceilalți
doi fârtați mai străjuiesc şi astăzi din coasta dealului. 

Paul de Alep merge apoi la Bistrița, şi la peştera din amonte, cățărân-
du-se anevoie, intrând de-a buşilea printr-un strâmt tunel, privind  în jur
cu spaimă, la lumina feştilelor. „Nu ne venea să credem simțurilor noas-
tre când am ieşit la lumina zilei şi ne-am coborât din nou cu bine la
mănăstire”. În acestă notație simți nemijlocit teroarea adâncurilor din
peşteră, acel întuneric absolut, de care firea umană se leapădă cu oroare.
O frază demnă de cele mai inspirate condeie, din toate timpurile. Cel ce
nu are astfel de inspirații ale momentului, zadarnic înnegreşte hârtia,
căci nu se va numi scriitor.

De acolo, tot pe cai, la m-rea Arnota, ctitoria lui Matei Basarab,
întărită ca o redută, loc de refugiu al voievodului, de
salvgardare a familiei, a averilor, comorilor etc.
Frânghia, izvorul, biserica, chilia. Şi moaştele sf.
Grigorie din Cesareea, cu faimoasa putere de a
alunga lăcustele, inclusiv din insulele egeene.

Ca fapt emoționant de istorie, aflăm din
prezentare că Paul de Alep a asistat la înmor-
mântarea, la Târgovişte, a voievodului - ctitor Matei
Basarab, unul dintre cei mai vrednici domnitori ai
noştri.

Şi vine la rând Antim Ivireanul, georginaul
căzut de tânăr rob la turci, răscumpărat, căpătând
faimă rapidă printre meşterii artizani şi tipografi,
fapt pentru care Constantin Brâncoveanu l-a adus la
Bucureşti.  Ştiutor de mai multe limbi şi fără
seamăn de iscusit şi inovator într-ale tipografiei, a
învățat iute româneşte şi slavoneşte, pe lângă greacă
şi arabă;  şi este pe drept considerat ctitorul limbii
literare şi de cult de la noi. A scos din mâinile sale
şi ale ucenicilor peste 60 de cărți fundamentale.
După tragicul sfârşit al Brâncoveanului şi al celor 4
fii ai acestuia, următorul domn Nicolae
Mavrocordat îl dezavuează, îl întemnițează şi în

urmă îl trimite la o mânăstire din Sinai. Pe drum, paznicii turci îl răpun
şi îl aruncă în râul Marița…O făcuseră cu atâția alții. Însă Antim
Ivireanu rămâne pentru vecie ca piatră de temelie la fundarea limbii li-
terare şi de cult din România. 

Un generos capitol revine Voievozilor şi sfinților martiri Brâncoveni.
Subiect de epopee națională.  Nu menținez decât că în cei 25 ani de dom-
nie luminată, marele Brâncovean a schimbat fața Țării Româneşti.
Nenumărate ctitorii: Hurezii, Surpatele, Sf. Gheorghe Nou, atâtea altele.
şi tipăriturile, care au deschis drum spre civilizație. 

Tot din neamul Brâncovenilor, este antologat domnitorul Gh.
Bibescu, care reclădeşte din temelii mânăstirea Bistrița, apoi fratele său
mai mare, Barbu Ştirbei, care termină Bistrița, dar şi Arnota şi Tismana,
înființând Parcul Zăvoi din Rm. Vîlcea, Parcul Bibescu din Craiova,
Parcul Cişmigiu din Bucureşti, ca şi primul Teatru Național.

Nu lipseşte relatarea plină de neprevăzut a trecerii prin Râmnicu-
Vâlcea a lui Anton Pann, deja faimos, adus să conducă şcoala de cân-
tăreți bisericeşti, dar care se îndrăgosteşte de o „zgâtie de fată” şi cei doi
sunt nevoiți să dispară mascați, ca într-o povestire picarescă.

Urmează pe drept în antologie Sf. Calinic de la Cernica, apoi Al.
Odobescu, venit în documentare, din partea Ministerului Cultelor şi
Instrucției publice, dar şi Principele Carol I, urmat de marii artişti ai
începutului de veac XX: Agatha Bârsescu, Constantin Brâncuşi, Ion
Pillat; dar şi Nicolae Iorga, Cella Delavrancea, George Enescu, Regina
Maria, Ion Antonescu – şi lista este completată cu alți vizitatori de seamă
– şi care au dat seamă, în scris, despre a lor trecere pe plaiuri vâlcene. 

Venind spre actualitate, sunt consemnate întâlnirile cu public ale
Galelor Etalon, la care au participat oameni de cultură şi artă din toată
țara: muzicieni, artişti, pictori, scriitori, publicişti. Ar fi o listă prea
lungă, de găsit în Antologia pe care o citim de față cu domniile voastre. 

Într-un al doilea volum, aşteptat cu mărturisită curiozitate şi cu justi-
ficată încredere în luminile antologatorului, ar fi de citit mărturisirile
altor cincizeci de personalități, anunțați într-o listă de bune promisiuni:
academicieni, savanți, oameni de cultură  şi artă,  scriitori, publicişti,
artişti, muzicieni, pictori care îşi vor aduce aportul la mai dreapta
prețuire a Vâlcii, cu minunile ei fără asemănare: frumusețile naturale,
tradițiile culturale, şi realizările „oamenilor-albine”, aşa cum, în cunoş-
tință de cauză şi pe drept - i-a numit IPS Gherasim.

CĂLĂTORI PRIN VÂLCEA
Antologie de Felix Sima, 2016

Ion LAZU

O CLIPĂ DE
BUCURIE

Luna lui Octombrie debutează cu o frumoasă sărbă-
toare închinată Fecioarei Maria – Acoperământul

Maicii Domnului – menită parcă să împodobească cur-
gerea anotimpului culorilor cu a Născătoarei de
Dumnezeu ocrotitoarea noastră a tuturor. 

Dumina 2 octombrie 2016 a fost o zi de mare bucurie
pentru membrele Ligii Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea
, o clipă de bucurie şi rugăciune în comuniune la Mănă-
stirea Dintr-un lemn, o zi de bucurie care a început cândva
prin 1992 atunci când s-a înfiinţat asociaţia şi care nu se
sfârşeşte niciodată. La inițiativa Înaltpreasfințitului
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, membrele
Ligii Femeilor Creştin Ortodoxe au hotărât ca, începând
cu anul 2015, la Sărbătoarea Acoperământului Maicii
Domnului să o cinstească pe Maica Domnului drept
ocrotitoarea asociației. 

...''Trebuie să ştim că acest praznic a început a se
prăznui pentru o pricină ca aceasta: în zilele împăratului
Leon cel Înţelept în Constantinopol, spre o duminică,
făcându-se priveghere de toată noaptea în sfânta biserică
Vlaherna a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, în
întâia zi a lunii octombrie, şi mulţimea poporului stând
înainte, ca la patru ceasuri de noapte fiind, Sfântul Andrei
cel nebun pentru Hristos şi-a ridicat ochii în sus împreună
cu ucenicul său, Fericitul Epifanie, şi au văzut pe
Împărăteasa cerului, pe ocrotitoarea a toată lumea, pe
Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu, stând în
văzduh şi rugându-se, strălucind cu lumină şi acoperind
pe popor cu cinstitul său omofor, înconjurată de oşti
cereşti şi de mulţime de sfinţi, care stăteau în haine albe
cu cucernicie împrejurul ei; din care doi erau mai aleşi,
Sfântul Ioan înaintemergătorul şi Evanghelistul Ioan. Iar
cele cu umilinţă graiuri ale rugăciunii ei către iubitul său
Fiu şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, acestea s-au auzit:
"Împărate ceresc, primeşte pe tot omul cel ce Te slăveşte
pe Tine, şi cheamă în tot locul preasfânt numele Tău; şi
unde se face pomenirea numelui meu, acel loc îl sfinţeşte,
şi preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe Tine, şi pe cei
ce cu dragoste mă cinstesc pe mine Maica Ta. Primeşte-le
toate rugăciunile şi făgăduinţele şi-i izbăveşte din toate
nevoile şi răutăţile". ştiind şi noi pe solitoarea şi pe
acoperitoarea noastră, să năzuim către dânsa cu umilinţă
strigând: "Acoperă-ne pe noi cu acoperământul tău,
Preasfânta Fecioară, în ziua răutăţilor noastre; acoperă-ne
în toate zilele noastre, iar mai ales în ziua cea rea când
sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru aju-
tor, şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văz-
duh, cele de sub cer, şi în ziua înfricoşătoarei judecăţi, să
ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău". …
-Sinaxar 1 octombrie.

Duminică 2 octombrie 2016, membrele Ligii Femeilor
Creştin Ortodoxe Vâlcea, îmbrăcate în frumoasele cos-
tume populare, au participat la Sfânta Liturghie săvârșită
de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie înconjurat de un
sobor de preoți şi diaconi la Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Pelerinajul la mănăstire s-a dovedit a fi şi un bun prilej
de a mulțumi Părintelui Arhiepiscop pentru părinteasca
grijă şi sprijinul acordat în derularea proiectelor culturale
şi sociale

Zenovia ZAMFIR
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Iubirea este o taină pe care Bunul Dumnezeu a strecurat-o în
sufletul nostru. Prin şi din iubire ne desăvârşim, „căci dacă

dragoste nu e, nimic nu e”, ... „şi de aş avea atâta credinţă încât
să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt,”, Epistola
întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel . 

Aşa l-am cunoscut pe Ilorian, cu multă iubire de Dumnezeu şi
semenii săi, poet al iubirii, un om printre oameni, cu multă
dragoste şi dăruire de sine pentru cei din jur. În ciuda fragilităţii
fizice, Ilorian transmitea putere, din puţinul său reuşea să ajute şi
pe alţii, deşi suferind era mereu zâmbitor, a fost şi va rămâne un
exemplu de voinţă şi reuşită. La începutul anului 2013 am iniţiat
proiectul „Iubirea de aproapele meu’’.

Prima poruncă este: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi din toată
puterea ta”. Iar a doua este la fel ca aceasta: „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei XXII, 37-40; Marcu XII,
30-31), ne spune Sfânta Evanghelie. Cu rânduiala Bunului
Dumnezeu şi sprijinul semenilor noştri în fiecare lună mergem în
centrele de copii şi de bătrâni din Vâlcea. Împreună cu colegii de
la Societatea Culturală ‘’Anton Pann’’, colegele de la Liga
Femeilor Creştin Ortodoxe, Biblioteca Judeţeană ‘’Antim
Ivireanul’’, Asociaţia ‘’Zâmbete Colorate’’, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea reuşim să aducem
o rază de bucurie şi de speranţă celor din jurul nostru. Un sprijin
deosebit am primit din partea lui Ilorian, atât financiar cât mai
ales spiritual. Am gândit că prezenţa lui în centrele de copii poate
fi un exemplu pentru cei uitaţi şi abandonaţi de propria familie. A
fost de acord şi împreună am organizat spectacole în centrele de
plasament vâlcene, am cântat, am recitat poezii, am vorbit despre
iubire , ne- am rugat împreună Bunului Dumnezeu. Ilorian avea
un har aparte, când începea să vorbească strălucea, răspândea
pace şi lumină, era un orator desăvârşit şi cânta foarte frumos.’’
Dăruind vei dobândi negreşit împlinire din zâmbetul celui care a

primit de la tine . Nu dăruiţi pentru a primi, nu dăruiţi dacă nu
simţiţi, nu dăruiţi dacă doriţi recunoaştere, pentru că ea nu va
veni. Dăruiţi din puţinul vostru un zâmbet, o clipă de alinare, o
secundă ce poate schimba viaţa unui om’‘..., spunea adesea
Ilorian. Blândeţea şi gingăşia lui se revărsa şi asuprea noastră, în
ultimii ani am petrecut multe clipe împreună la evenimentele cul-
turale unde eram invitaţi. Era o bucurie să fii în preajma lui , să-
l asculţi, să- l înţelegi , să- ţi deschizi sufletul împovărat de griji,
de neânpliniri. Avea o vorbă bună şi un sfat pentru fiecare.
Trăirile sale se împleteau armonios cu ştiinţa şi credinţa. Poezia
sa religioasă este plină de pilde şi învăţături. Pe cei mai mulţi
boala îi schimonoseşte fizic dar mai ales psihic. Pe Ilorian sufer-
inţa l- a înnobilat. În decembrie 2013, în preajma zilei sale de
naştere împreună cu domnul Nicoale Dinescu, Nicu Cismaru,
Gigi Poşircă, părintele Constantin Mănescu am mers la el acasă,
am vrut să-i facem o surpriză şi am reuşit. Bucuria lui a fost şi
bucuria noastră, am petrecut o clipă frumoasă , minunată.

Pe Ilorian îl sunam atunci când aveam o supărare dar mai ales
când aveam o împlinire, o realizare. Mi-a fost alături ani de zile
când sufeream pentru că nu reuşeam să împlinim promisiunea de
a construi o mănăstire în localitatea natală a Patriarhului Justinian
Marina. Ne-am bucurat împreună în anul 2014 când
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Varsanufie a decis înfiinţarea
Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”- Sueşti, Memorial
Patriarhul Justinian. Un moment drag sufletului meu îl reprezintă
evenimentul pe care l-am organizat în luna ianuarie 2015 împre-
ună cu Liga Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea la Arhiepiscopia
Râmnicului pentru Ilorian chiar în preajma zilei Culturii
Naţionale. 

... „Tot în această săptămână, marţi, 13 ianuarie, la
Arhiepiscopia Râmnicului, s-a desfăşurat manifestarea cultural-
spirituală Medalion aniversar „Ilorian Păunoiu – Bucuriile
suferinţei“. Evenimentul a avut loc în Sala „Iosif Episcopul“ din

cadrul Aşezământului pastoral-cultural „Sfântul Ierarh Calinic“,
aflat în incinta Arhiepiscopiei Râmnicului. După prezentarea
biografică, au urmat alocuţiunile susţinute de: prof. dr. Ioan
Soare, prof. dr. Ioan St. Lazăr, Aurora Gherghina – subprefect
Vâlcea, Delia Zamfirescu – preşedinte Liga Femeilor Creştine
Ortodoxe, Emanoil Bărbuţ – preot Biserica Cetăţuie I, îndrumător
spiritual la Liga Femeilor Creştine Ortodoxe, Nicu Cismaru –
preşedinte Societatea Culturală „Anton Pann“, Nicolae State
Burluşi – preot Parohia Râureni. În continuare, Paul Stănişor şi
Gigi Poşircă – membri ai Societăţii Culturale „Anton Pann“, din
Vâlcea, şi Larisa Roşianu – elevă la Liceul „Antim Ivireanul“ din
Râmnic au susţinut un recital de poezie. Activitatea s-a încheiat
prin intervenţia muzicală a corului Seminarului Teologic „Sfântul
Nicolae“, dirijat de preot prof. Ioan Gavrilă’’...

Moderator Zenovia Zamfir. Am mers împreună cu Ilorian la
Craiova, Slatina , Câmpulung Muscel, Argeş, Drăgăşani pentru a
promova activitatea sa prodigioasă dar mai ales pentru a prezenta
tinerii scriitori. Era lipsit de invidie, de gelozie, de mândrie, era
dornic să sprijine, să îndrume pe cei care se încumentau să scrie,
să publice. Atunci când se simţea copleşit de nedreptatea celor
din jur mă suna, vorbeam minute în şir la telefon , uneori
depăşeam şi ore. La finalul conversaţiilor realizam că valorile
sunt altele, că orgoliile sunt specifice anumitor oameni, că timpul
cerne…

Ilorian avea o dragoste sinceră pentru colegele de la Liga
Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea, le aprecia şi ori de câte ori
avea ocazia le ajuta. La Biblioteca Judeţeană ‘’Antim Ivireanu’’
se simţea minunat, venea cu multă bucurie.Cine suntem? De unde
venim? Cum ne împlinim destinul? Ce este destinul ? Putem să-l
influenţăm, să- l schimbăm? 

Da, Ilorian. Tu cum ai răspunde?
Te caut printre gânduri, te caut printre cărţi, te caut pe ‘’pagi-

na ta’’ ...şi te găsesc printre amintiri, multe, frumoase, mai vii ca
oricând..

Z. ZAMFIR

REMEMBER POETUL

CENTENARUL EROULUI STEGAR – 
OMAGIUL GENERALULUI DAVID PRAPORGESCU

În 28 septembrie, 1916 (13 octombrie – în actualul calen-

dar!) în Coții, aflați... colți, pe plaiul cu creste al Munților

Făgăraş, coborâtor în Loviştea, a căzut în linia întâi a frontului

generalul David Praporgescu. Veacul, deşi nu-i clipită, nu a uitat

povestea stegarului cu numele celui ce l-a înfruntat pe Goliath,

adică monstruosul  întâi răzbel mondial. Am urcat plaiul cel lung,

pornind din vatra satului Grebleşti în 2 octombrie, 2016, spre

locul săvârşirii eroice a unui general român, să asistăm la

sfințirea unei cruci-monument. O zi frumoasă şi luminoasă cu o

potrivire fericită a calendarelor lumii cu ... egira şi cu predica de

pe munte, chiar azi, se arăta hărăzită unui eveniment special.

Suiam într-o dimineață cu cețurile adunate deasupra satelor din

Valea Oltului şi de peste maiestoasa Lovişte. Deasupra, pe un cer

proaspăt, şi de un albastru rece, păsările de foc îşi lăsau dârele

unor arderi calde, ca o tămâiere uriaşă. Între cerul înalt şi văile

ascunse, pe o colină ca un soclu natural, în centrul unui amfiteatru

de creste, mărginind răsăritul, se ridicase un semn de neuitare și
pentru spiritul supraviețuirii izbăvitoare. O cruce-monument (In

hoc signo vinces!) se ridicase să consacre locul zborului în ero-

ism, acolo unde vremi potrivnice trasaseră fruntarii între frați.
Sub numele purtătorului de prapor o armată de eroi s-a pus

temelie şi semn de încunoştințare. Sângele va fi curs pe aici,

cumpenindu-se precum izvoarele, spre Genunea Câinenilor, dar

şi spre legendara țară a descălecătorilor românilor : Țara

Făgăraşului, sfințind muntele ca pe o Golgotă a mântuirii.

Izvoarele sunt vi. Munții, piatră cu memorie, au vibrația tuturor

curgerilor şi tumultul adâncit în ecourile neîntrerupte. La soroace,

precum în obiceiul nedeilor, oamenii îi urcau să reînnoiască cu

tulnicul, buciumul  o rugăciune. Pomenirea, o trăire a legăturii cu

rădăcinile, o recunoaştere a originii, dă imboldul continuității
conștiințelor tinere şi o noimă rostului lor, într-o lume a lor,

numai prin cuminecarea firii proprii. Clepsidre uriaşe i-au scurs

în temelie pe toți eroii din toate timpurile şi aşa s-au ridicat în

măreție munții noştri. Duhurile lor, păsări în stoluri pe

nemărginirea cerului, aşteaptă de la noi, ca semn al recunoştinței:

strigarea numelui, semn al dobândirii înțelesurilor, despre noi

înşine, al trăirii fără sfârşit al unei firi hărăzite... celor zidiți din

această materie.

Frumoasă zi! O mulțime frumoasă, de toate vârstele, cu pra-

pori tricolori a suit plaiul Coților spre cumpăna de ape dintre

Valea Satului Câineni şi Boia (Mică). Asociația Națională Cultul

Eroilor „Regina Maria” (ANCE), Filiala Vâlcea a ridicat monu-

mentul căruia i se făcea sfințirea şi pentru care mobilizase asis-

tența. Movila fusese aleasă cu un an înainte, iar locul se sfințise

cu câteva luni înainte de a începe şantierul. Monumentul îşi va

avea finalitatea (finisare, înscripționare, amenajări conexe etc.)

peste doi ani, însă însemnul crucii (suficient sacralizării- ca bornă

de vremuri grele!) avea nevoie să-şi facă anunțată, public,

prezența în peisaj şi rostul, cu funcția aducerii aminte, despre

OMUL, săvârşit acolo.  De pe culmea din vecinătate se vedea

până departe de Sibiu, măreția Ardealului. Munții Lotrului de

peste Olt, ai Căpățânii înşirați streaşină, departe spre vest, adă-

posteau Oltenia. Dincolo de Scara... de la izvoarele Topologului,

din vecinătate, Muntenia  pare la o întindere de braț, iar Loviştea

este la poale. Locul este larg vorbitor românilor, despre marele

război al reîntregirii, dar în ciuda acestei evidențe şi al filei de

istorie cu un general al trecătorilor răpus, ridicarea monumentului

a rămas un fapt de conştiință civică, nu doar că nesusținut oficial,

ba chiar îngrădit de instituțiile statului. Eforturile ANCE, filiala

vâlceană, trebuie subliniate aici şi arătată tenacitatea preşedin-

telui său, Eugen Petrescu. Fără vreo lețcaie de la vreun buget

public (vezi Consiliul Județean Vâlcea, de ex.), încorsetat de

avize (unele ... birocrație pură!), de proceduri cronofage, aplicate

de funcționari ( care nu țin pasul cu dinamica reglementărilor),

cu un entuziasm şi o credință mobilizatoare, proiectul a izbândit!

Aici, făcând haz de necaz, s-ar putea invoca „rugăciunea” către

un „dumnezeu” ipotetic : „Doamne! Nu îți cer nimic! Te rog,

Doamne să nu mă încurci! Noroc cu omul potrivit şi de acțiune.

A obținut avize, a proiectat, a pus în operă, a găsit materiale,

surse financiare, oamenii potriviți. A ştiut să se facă înțeles şi a

fost urmat de parteneri generoşi. Oameni frumoşi, dintre cei cu

conştiință civică s-au ivit şi au urnit proiectul : Obştii de moşneni

loviştene, întreprinzători privați din Lovişte, din județ, oameni

din ONG-urile culturale, membrii filialei ANCE. 

Un parteneriat important l-a constituit cel cu Arhiepiscopia

Râmnicului, după cum se remarca la sfințirea crucii-monument,

unde Î.P.S Varsanufie, va fi fost reprezentat de pr. Nicolae Moga.

Sprijinul Primăriei Câineni (mai cunoscătoare, privind avizele,

decât onor... Consiliul Județean) şi al Şcolii din Grebleşti a fost

remarcat de asemenea. Remarcăm aici implicarea, infor-

Mihai SPORIŞ
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M-am născut în oraşul Târgu Cărbuneşti, județul Gorj, la 22
august 1976. Am copilărit bună bucată de vreme, plus

vacanțele şcolare, în comuna Bumbeşti, satul Ponoare şi în comuna
Polovragi, localități apropiate, obişnuind încă de pe la 9 -10 ani să
fac „naveta” dintr-un loc în altul, pe jos, pe malul Oltețului, cu
„bopceluța” în spinare (cum spunea bunicul meu Fănică) atunci când
evadam... Deseori am fost prins la scăldat la Olteț, la gâldanul
„Huluzu” care era destul de adânc, într-o apă repede şi rece, cu riscuri
considerabile pentru nişte copii răzvrătiți şi inconştienți care eram...
Fugeam din Polovragi, ne opream mai întâi „la salcâmi” să culegem
porumbi de prin grădinile oamenilor (Doamne, ce gust minunat
aveau drugile coapte pe jar, la marginea gârlei!), apoi coboram râpa
întinsă şi fierbinte, plină de bolovani a „dumbravei”, până hăt, la
buza apei curgătoare, şi din tufiş în tufiş, pâna la Huluzu… De la sal-
câmi până-n poala râpei - sa fie vreo 2 kilometri, astfel încât omul,
de sus, părea mic, dar glasul curat şi limpede se auzea perfect –
„Razvaneee, Ştefănițăăă, Cătălineee, copiiiiii...”. Iar noi ştiam! Ştiam
c-am încurcat-o şi eu preferam, decât să o iau pe coajă bine de tot de
la mătuşa Eleonora (săraca, ce spaime mai trăgea!), mai bine îmi pun
„bopceluța” pe umeri şi... țuşti la Ponoare, câțiva kilometri în deal...
La Ponoare nu mă mai aştepta nimeni… Decât casa bunicilor, goală
și încuiată până-n weekenduri... Acolo domnea o linişte cicatrizan-
tă... O linişte care nu doare, nu ustură, ci se lipeşte pe suflet ca o cica-
trice „meduzaliformă”, răstignindu-ți sentimentele, gândurile şi
ființa, mai ceva ca zbierătul unei furtuni ivite din senin, de după

culme...
Ponoarele îşi păstrează şi acum, după treizeci

de ani, identitatea! Aceeasi linişte, oarecum obeză,
gravidă cu mine, limpede şi la fel de cicatrizantă!!
Cele mai dulci răni şi poveri le-a purtat sufletul
meu la Ponoare, pe deal, în casa parintească soli-
tară, la capăt de sat, cu pantofii-mbrăcati în țărâna
spartă şi uscată de arşita soarelui, încât trebuia să
fii foarte dotat ca să-i rezişti! 

Acolo am deprins tainele cititului, sâmburele
scrisului, dulceața melancoliei şi tot acolo m-am
împrietenit cu Țuțea, Cioran şi Nietzsche, Witgenstein, Eliade şi, mai
presus de ei... m-am iubit cu Eminescu! În casa scundă, cu două
cămări, răcoroase şi tainice, m-am întâlnit cu Nichita, cu Sorescu, am
petrecut boiereşte cu Toparceanu şi Arghezi şi-am adulmecat
apusurile de plumb ale lui Bacovia! Acolo, am înțeles, pentru întâia
dată, căprioara ucisă a lui Labiş, zgomotul şinelor unui tramvai ce a
răpus Eternității un poet minunat, acolo am limpezit buricele
degetelor în cerneală, am întinat colile albe şi nevinovate, în grădinile
cu fân înalt, necosit, cu viile pitice cu boabe albe şi dulci, acolo,
împreună cu Dumnezeu, am stat de vorbă într-o tăcere „mirabi-
landă”, arhaică şi...cicatrizantă!! Toată ființa mea se născu dintr-o
dată, de fiecare dată, în Gorj, la poalele Oltețului, în Ponoarele
părăsite de Timp, la marginea Universului, unde singur sălăşluiesc,
într-o bucurie personală, zeiască, din când în când şi azi, eu... şi cu

mine insumi!
Au trecut anii gimnaziului la liceul „Vasile Roaita” din

Râmnicu-Vâlcea, au urmat clasa a IX-a la „Nicolae
Balcescu” şi ultimii trei ani din nou la „Vasile Roaita”,
şcoala de care se leagă mai toate amintirile adolescenței,
dealul Capela, podul Oltului de la Goranu, prima iubită,
prima țigară, prima aritmie...

În vara pregătirii pentru facultate m-am retras la
Ponoare 4 luni, timp în care am cunoscut cel mai aproape...
Metamorfoza! Acolo, cu ochii deschiși eram când fluture,
când păianjen, când devreme, când noptangiu... Atunci,
acolo, am încherbat primul volum de versuri – „Prima
toamnă”, la care am tot revenit până la publicare..

A urmat Facultatea de medicină la Craiova, stagiul de
inițiere un an la Vâlcea, rezidențiatul „Neurologie pedi-

atrică” un an la Bucureşti, renunțarea la el, un nou rezidențiat
„Medicină internă” la București, 5 ani, apoi un nou rezidențiat
„Reumatologie” la București, o serie de competențe, un stagiu în
„Sexologie” pe care o profesez cu drag, iar din 2008 - medic la
Râmnicu-Vâlcea pâna azi, trecând prin mai multe clinici :
„Incarmed” Călimăneşti, „Rapitest” Râmnicu-Vâlcea şi, actual,
Spitalul  Județean de Urgentă Râmnicu-Vâlcea.

În 2008 am publicat trei volume de poezii : „Prima Toamnă”,
„Decepția Curiozității” şi „Drum în cer”, sub denumirea singurei
mele scrieri – „Tratat de psiho-stomie sau disecții cu un bisturiu
aprins”. Cele trei volume au fost editate la ARVIN PRESS,
Bucureşti, şi au fost lansate la Casa (Uniunea) Scriitorilor, Bucureşti.

RĂZVAN IONIŢESCU

Unde eşti, copilărie?!
Un examen şi alte câteva întrebări
Mi-au amintit  că mi-a murit
Copilăria.
Au început să cadă pe stradă
Picuri grei de acadea;
Am priceput atunci
Că toţi copiii s-au prăpădit
În ploaia aceea grea...
Odată cu Hopa-Mitică
S-a stins cea mai frumoasă stea.
Am privit repede ceasul;
Copilăria mea tânără
Era acolo, încadrată ;

Copilăria mea, părea acum... Vărgată!?
Geana ei... Parcă era o geană,
Sau nu era o geană!? Parcă era...
Era copilăria mea. A mea?... A ta!
Prietene, doar fruntea ei, IUBIREA,
Ţin minte c-a mai rămas din ea.
... Oare unde eşti, Copilărie ?!

Crez
De-aş putea aş înrăma
Florile ploilor,
Sufletul copiilor
Şi clipa.
De-aş putea aş dezlega

Ploaia de flori,
Copiii, de suflete
Şi clipa.
Dar nu pot!
De aceea, de-aş putea să pot,
Poate n-aş putea să iubesc!

Suflet de cuvinte
... Să presupunem că vorbim
Cu părţile inferioare,
Şi mergem prin cuvinte, apăsând
Pe creştet, capete interminale
De necuvânt.
Tu, voi şi eu-tapet de labirint,

Pătrunde-vom prin cruciade iară
În partea nevăzută de cuvânt,
Acolo, în simţurile adânci,
În romburile sufletului stând.
...Oare ce caută cuvântu-n mine?
L-aş azvârli în rosturile minţii
Pe crestele înalte de bazalt
De aş putea să tac măcar o dată
În glasul stins al Domnului înaripat!
Aici să aflu sâmburi mari de adevăr
Să-i simt cum mă cuprind in carapace
Şi cum sădesc din necuvântul lor
De calea omului şi de a lui noroace...
Să fiu chemat la îngerii săraci şi goi

În amintirile iubirilor sortite
Să văd cum vieţile-mi renasc apoi
La marginea cuvintelor rostite.
Nu vrei să pleci din necuvânt?
Să fugi din mrejele iubirii?
Alungă-l! Şi bate-l-ar să-l bată 

de război
Şi toată această luptă a supravieţuirii!
... Eu cred că vei descoperi acolo
Culcate, inimi de cuvinte.
Nu plec! Aş mai rămâne un pic, 

un veac,
Mi-e tare cald să mă retrag!

mală, a Cercului : România „Grădina Maicii Domnului” prin

Nicolae Daneş, Marian Pătraşcu, Gheorghe Sporiş, Gheorghe

Cărbunescu, Ion Frântu, Constantin Mănescu (Eugen Petrescu,

fiind şi membru acestui grup, alături de o bună parte a membrilor

ANCE, din filiala vâlceană!). O facem pentru a-i sublinia misia în

spațiul public : chipul frumos al țării, al oamenilor ei devotați şi

cinstirea istoriei, a marilor ei personalități şi în respectul credinței

neamului nostru. În acest sens s-a rostit acolo mesajul „cercului”,

mulțumind tuturor celor prezenți şi celor ce au făcut posibil sem-

nul de vremuri grele... 

Vorbind despre ridicarea semnelor de biruință, în spațiul vâl-

cean şi de parteneriatul cu Episcopia, azi Arhiepiscopia

Râmnicului, ne facem o datorie de onoare de-a reaminti şi alte

evenimente. În 1998 se ridica în masivul  Cozia, pe Ciuha Mare

şi se sfințea „Crucea Biruinței”, în prezența PS Gherasim Cristea

şi a pr. Dumitru Bălaşa (darul  tricolor al „fratelui” Dumitru

Panu), apoi Paraclisul de la Stânişoara ( dăruit tot Dumitru Panu

şi sfințit de PS Gherasim Cristea); în noiembrie, 2004, s-a consa-

crat locul  Posadei 1330, pe Valea Băiaşului la Pripoare Perişani,

în prezența P.S Gherasim Cristea; în iulie, 2001, s-a sfințit crucea

din Muntele Fața Sfântului Ilie, ridicată la inițiativa Asociației

„Pons Vetus”, şi după o ascensiune la 1900 m. altitudine (fără

maşini de teren!), crucea a fost sfințită de P.S Gherasim Cristea;

din inițiativa ANCE, filiala Vâlcea pe Muntele Arnota s-a ridicat

Paraclisul, în memoria partizanilor căzuți în lupta anticomunistă,

sfințit de neobositul IPS Gherasim Cristea.

Momentul sfințirii crucii-monument, dedicată eroilor căzuți
în luptele din Coți, în frunte cu generalul David Praporgescu, a

prilejuit un serviciu religios specific şi o ofrandă de cuvinte alese,

lecții de istorie – privind războiul reîntregirii neamului, cu multe

amănunte despre cele întâmplate, acolo, cu un veac în urmă. Au

semnificat evenimentul şi au rememorat istoria : Eugen Petrescu,

Nicolae Moga, Dumitru Garoafă, Nicolae Daneş, George Frântu,

Marian Pătraşcu, Constantin Mănescu, col. Ion Aldescu. Pe lângă

numele generalului erou au mai fost pomenite şi altele, identifi-

cate din puținele documente şi şansa de-a fi căzut în mâna unor

cercetători avizați. S-a aflat despre primul erou căzut acolo,

despre recuperarea osemintelor a peste cinci sute de ostaşi –

depuşi mai apoi în cimitirul eroilor de la Titeşti. Despre eroii

locali  dau ştire, fie  monumentele ridicate din grija Reginei

Maria, fie  Monografiile localităților, realizate cu multă trudă de

cercetătorii locali. 

După oficierea Te Deumului şi transmiterea mesajelor , dinco-

lo de miezul zilei, când şi ceața se ridicase demult de peste satele

şi de pe oglinzile Oltului îndiguit, flamurile tricolore au fluturat şi

cântecele patriotice au vibrat ecourile prelungi pe văile adânci şi

curgătoare spre satele cu oamenii. La crucea-monument dedicată

stegarului-erou, copiii din Grebleşti îndrumați de dascălul lor, s-

au arătat înmulțire a stegarilor. Vocea unei femei din Maramureş,

mare iubitoare a munților unei întregite țări, a antrenat întreaga

asistență. Fără ceremonial militar (rezervat după finalizarea

lucrărilor de aici, anului 2018!) imnul național, cu mâna pe inimă,

a răsunat îndemn, la perpetuă trezie întru pomenirea eroilor.

Frumos, ca un avertisment peste vreme, au răsunat acolo versurile

unui cântec patriotic: „Munților cu piatră rară/ nu lăsați straja să

piară/ că de piere straja voastră/ va muri şi țara noastră...”

La centenar, să nu piară straja, s-a ridicat un semn de aducere

aminte, pentru cei ce vor veni pe munții noştri frumoşi, sfințiți cu

sânge, la cumpeniri de ape şi de vremuri.

pagină realizată de Felix SIMA
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NOTĂ. Ziarul  apare cu 16 pagini, când poate, şi respectă Legea
186/2003! Ziarul se adresează cetăţenilor cu diverse preocupări culturale
de la sat şi de la oraş. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparţin
editorului. Autorii păstrează responsabilitatea conţinutului. 

Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 28 noiembrie 2016

ANUNŢ LITERAR

La rugăminţile mai multor scriitori neincluşi în primele volume Popasuri 1-2, am decis să scot un volum Popasuri 3,
cu scriitorii de pe Olt şi Olteţ neincluşi în volumele anterioare. Vă rog să trimeteţi un CV, o poză (color), şi 1-2

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

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

şi al Arhiepiscopiei Râmnicului

În dimineaţa zilei de vineri, 21 octombrie 2016, scriitorul
Vasile Andru a părăsit această lume, după o viaţă dedicată

culturii şi spiritualităţii, îndeplinindu-şi cu dragoste şi devotament
menirea de maestru spiritual pentru numeroşii discipoli pe care i-
a avut.

Vasile Andrucovici (pe numele său real) s-a născut la 22 mai
1942, în satul Bahrineşti aflat în Nordul Bucovinei, Regatul
României. În anul 1944 familia sa trecea clandestin frontiera şi se
stabilea în satul Muşeniţa (jud. Suceava). A urmat liceul la Siret
şi la Rădăuți (1956-1960) şi Facultatea de Filologie la
Universitatea din Iaşi (1960-1965). Devine profesor la Liceul
„Ştefan cel Mare” din Suceava (1965-1967) şi apoi asistent la
Institutul Pedagogic din Suceava (1967-1974).

A debutat cu articole în „România literară” (în 1969) şi a
colaborat la numeroase reviste: „România literară”, „Luceafărul”,
„Tribuna”, „Convorbiri literare”, „Vatra” şi „Viaţa Românească”
(din 1980 este redactorul ei principal, timp de 27 de ani). A fost
profesor la Facultatea de Jurnalistică şi membru al Uniunii
Scriitorilor din România (din 1975 este membru al consiliului
USR, filiala Bucureşti). A coordonat colecţia „Sapienţia” a Edi-
turii „Paralela 45”.  Ca scriitor, a făcut parte din PEN Clubul
Român, iar în perioada 2001-2011 din Juriul internaţional „Bal-
kanika” pentru promovarea culturii est-europene. 

A  publicat de-a lungul timpului peste 30 de cărţi (beletristică
şi spiritualitate), din care12 traduse în 6 limbi străine. Prezentăm
câteva selectiv: volume literare –  Iutlanda posibilă (1970),
Mirele (1975), Arheologia dorinţelor (1977), Noaptea împăratu-
lui (1979), Turnul (1985), Muntele Calvarului (1991), Păsările
cerului (1999), Cel mai îndepărtat paradis (2001), Grădinile
ascunse (2006); cărţi pe tema optimizării umane şi „jurnale sapi-
enţiale” – Viaţă şi semn (1989), India văzută şi nevăzută (1993),
Mistici din Carpaţi (1998), Psihoterapie isihastă (2000),
Isihasmul sau meşteşugul liniştirii (2002), Întâlniri cu maeştri şi
vizionari (2001), Exorcismele (2004), Istorie şi taină la Sfântul
Munte Athos (2014).

Activitatea sa literară, excepţional de bogată, s-a desfăşurat în
paralel cu practica sapienţială, încă din anii ‘70 (este vorba despre
procedeul filocalic „oratio mentis” –  rugăciunea minţii în inimă).
Începând cu anul 1990, întemeiază Centrul de Practică Isihastă
„Oratio Mentis” din Bucureşti (cu filiale în ţară), cu întâlniri la
Casa de Cultură a Studenţilor şi la Universitatea Cultural-Şti-
inţifică Bucureşti, Sala Dalles, unde ţine şi cursul numit „Tehnici
de stimulare mentală”. A organizat retrageri spirituale în
Bucovina, la Sâmbăta de Sus, a îndrumat stagii sapienţiale la Ka-
lymnos, Padova,  Barcelona, Sydney şi New York.

A realizat mai multe stagii de documentare antropologică (ob-
ţinând burse în acest sens) la Roma (1989) şi la Paris (1990, 1991)
şi a efectuat călătorii de studii în India (în 1992 şi 1996 cu bursă
Shivananda, când Centrul Shivananda din Trivandrum i-a conferit
titlul de master în filosofia Vedanta, apoi în 2009 şi 2012), Tibet
şi la Muntele Athos (1997, 1998, 2004). A participat la sim-
pozioane de psihoterapie şi de istoria religiilor la Paris, Mount
Abu, Loano etc. A efectuat vizite la comunităţi creştine din Asia
(Kottayam, 1996, Nagasachi, 2010) şi America de Sud (Mexic).

Ultimul stagiu de practică isihastă al maestrului Vasile Andru
a avut loc în cadrul evenimentului cultural „Meditaţii la Masa
Tăcerii” de la Târgu-Jiu, în perioada 10-12 iunie 2016. Am putut
constata atunci că Vasile Andru se întâlnea cu Constantin Brân-
cuşi la modul profund, al esenţelor şi ideilor, ambii fiind hrăniţi
din aceleaşi surse ale spiritualităţii ortodoxe şi indiene. A susţinut
atunci conferinţa-atelier „Iniţiere în Isihasm” şi a lansat ultima sa
carte, Peregrin în centrul lumii.

Vasile Andru a fost, probabil, ultimul urmaş (sui-generis) al
lui Mircea Eliade în planul teoretic al religiei comparate şi al
prozei cu deschideri iniţiatice dar, credem, şi ultimul scriitor care
a şi trăit ceea ce a scris, şi ne referim aici mai ales la creştinismul
său dus la profunzimi de natură mistică (de altfel, revenind la
Brâncuşi, şi acesta spunea cu fermitate despre credinţa sa stră-
moşească: „Trăită, nu vorbită!”). A fost un practicant al isihasmu-
lui, respectând întru totul puritatea tradiţiei, lucru decantat în
mulţi ani de cercetări şi căutări în textele revelate, textele sfinţilor
părinţi şi direct la sursă de la maeştrii săi spirituali: părintele
Calinic Cărăvan de la Mănăstirea Lainici, părintele Petroniu Tă-

nase de la Sf. Munte Athos şi părintele Teofil
Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu, la
Sâm-băta de Sus.

Ineditul activităţii maestrului Vasile Andru
– „revoluţionar” în sensul cel mai înalt – a fost
a-cela că este primul din România care a iniţiat
în practica isihastă un grup de ucenici mireni.
A-mintim aici că există un model similar la
Mă-năstirea Sfântul Ioan Botezătorul din
Essex, Anglia, unde se practică rugăciunea
minţii în grup – rânduiala constă din rostirea
Rugăciunii lui Iisus cu voce tare timp de
aproximativ 4 ore pe zi – şi unde participă
monahi şi monahii, la care se adaugă pelerini,
procedeu introdus acolo de părintele Sofronie
ca pravilă a mănăstirii. 

Slujbele de priveghi şi de înmormântare au
avut loc la Biserica Sf. Nicolae din complexul
monahal de la Cernica, la care au participat
câteva sute de persoane: soţia şi fiica sa, rude,
prieteni, discipoli, scriitori şi admiratori ai
cărţilor sale. La final au vorbit despre person-
alitatea lui Vasile Andru, cu multă dragoste,
soţia sa, am-basadorul Ucrainei la Bucureşti,
persoane din satul său natal şi preoţi. Unul din-
tre preoţi (şi apropiat al scriitorului), într-o
alocuţiune foarte inspirată, a ţinut să sublinieze

activitatea personală intensă de misionariat creştin, de mare an-
vergură, a lui Vasile Andru, atât în spaţiul occidental, cât şi în cel
oriental. Iar mişcarea isihastă iniţiată şi susţinută de el de-a lungul
vremii a comparat-o cu cea a „Rugului Aprins” (prima „şcoală
contemplativă românească”, de esenţă pur ortodoxă). Această ve-
ritabilă misiune apostolică a fost posibilă datorită unui har special
cu care el a fost înzestrat, şi care continuă să se reverse în jur prin
intermediul cărţilor sale.

Dar, înainte de-a fi un mare scriitor şi maestru, Vasile Andru a
fost în primul rând un mare Om, despre care mărturisesc cu căl-
dură şi apreciere toţi prietenii şi cunoscuţii săi, dar mai cu seamă,
discipolii lui. Din câteva relatări ale acestora, am extras unele
trăsături care i-au impresionat la magistrul lor: o delicateţe şi o
discreţie ieşite din comun (nu l-au auzit niciodată criticând,
dojenind sau vorbind de rău o altă persoană, având tendinţa să
prezinte într-o lumină favorabilă chiar şi aspectele mai puţin bune
ale cuiva), concizia sa (deoarece spunea lucruri de mare profunz-
ime în cuvinte simple şi puţine) şi faptul că în permanenţă radia
„o lumină” (ca şi cum ar fi fost o „lumânare aprinsă”) ce aducea
valuri de calm, pace, linişte şi iubire, care aveau darul să cureţe şi
să vindece pe cei din jur. 

Chiar şi la priveghi şi la înmormântare mai mulţi discipoli au
observat un fenomen tainic, ce scapă raţiunii, deoarece se adre-
sează mai ales simţirii: „Pe de-o parte, noi îl plângeam pe el, iar
pe de altă parte el ne liniştea pe noi, adică ne transmitea, cumva,
că nu avem de ce să-l plângem şi în acest fel ne uşura şi ne elibera
sufletul. Toate aceste senzaţii şi sentimente pe care le emana atun-
ci când era viu, erau prezente şi acum, după decesul lui. În acest
fel am asistat la o înmormântare cumva inedită, deoarece a fost
liniştită şi nu străbătută de o mare jale”.

Impresia personală a unui ucenic a fost aceea că „harul ma-
gistrului s-a răsfrânt asupra celor prezenţi la înmormântare sau
asupra celor care, chiar dacă nu au fost acolo, au avut o legătură
cu el. Iar România a câştigat prin activitatea literară şi practica
spirituală a maestrului, deoarece el şi-a încheiat cu bine misiunea,
deschizând uşa isihasmului pentru mireni”.

Cu câteva zile înainte de a pleca dintre noi, presimţindu-şi
sfârşitul, Vasile Andru transmitea un mesaj tulburător directorului
editurii unde urma să publice ultimile sale lucrări: „Îţi trimit două
volume de mare interes, aş zice: Neoisihasmul (pt. Sapienţia) şi
Zece povestiri antume (proză tare). Le-am numit antume pentru
că la apariţia lor eu nu voi mai fi de faţă: sunt în Marea Trecere.
Nu te întrista de vestea asta. Poţi trimite, te rog, contractele pentru
aceste două cărţi, să le semnez cu mâna încă vie? Cu iubire,
Andru-finu”.

Aşa cum a avut bunăvoinţa să ne transmită soţia sa, doamna
Silvia Andrucovici, Vasile Andru se despărţea de lume scriind
următorul text pe ultima pagină a celui din urmă manuscris al său:
„Nu mai este rost de variante. Viaţa nu mai suportă variante,
corecturi şi reveniri, traseul e definitiv, destinul. Rămas bun!
Viaţa mi se pare tot mai puţină, tot mai nepreţuită! Adio, oameni
buni!”. 

În după-amiaza zilei de duminică 23 octombrie, trupul neîn-
sufleţit al maestrului Vasile Andru a fost coborât în locul său de
veci (în apropierea stejarului secular de lângă biserica Sf. Nicolae
de la Cernica), în aplauzele discipolilor săi înlăcrimaţi.
Dumnezeu să-l odihnească!

IN MEMORIAM VASILE ANDRU
Sorin Lory BULIGA
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