Asociaţia oamenilor de ştiinţă şi artă ECOSTAR 21

Revistă de
analiză şi
informaţie
culturală
17006

ISSN 1844 - 2358
ISSN-L 1844 - 2358
Anul IX • Nr. 135 • iunie 2017 • editat de ECOSTAR 21 prin INTOL PRESS • www.culturaarsmundi.ro

„LUPA CAPITOLINA”
LA RÂMNICU VÂLCEA

CUPRINS:
„LUPA CAPITOLINA” LA RÂMNICU VÂLCEA
Constantin ZĂRNESCU........................................................................pag.1
CARTE – OMAGIU VĂII LOTRULUI

DOMNULUI PRIMAR MIRCIA GUTĂU

Nicolae MOGA.....................................................................................pag.2

IPOSTAZA VĂLURITOARE
Ovidiu BUFNILĂ..................................................................................pag.2
DORU BOGORODEA: ADUC IERTAREA
Felix SIMA............................................................................................pag.3

VASILE GAVRILESCU: „DILEMA OILOR INFINITE”
Petre CICHIRDAN................................................................................pag.3

OMAGIU VETERANULUI NECUNOSCUT
Ligia NICOLESCU...............................................................................pag.4

EPIGRAME
Ion MICUŢ............................................................................................pag.4
Nu-mi spune YEN!
Dragoş G. CĂLINESCU.......................................................................pag.5

GEOGRAFIA - O ŞTIINŢĂ VECHE, COMPLEXĂ...
Gheorghe PANTELIMON.....................................................................pag.5
„COCOŞUL DE HUREZ”...
B. CICHIRDAN....................................................................................pag.6

DR. MIHAI NEAGU: „MĂRTURIE ORTODOXĂ”
p cickirdan.............................................................................................pag.7

DRAGOSTE DE PUSTNICI...
Ion PREDESCU....................................................................................pag.8

FUGARUL
Marius CĂRBUNESCU........................................................................pag.9

INVENTICA......................................................................................pag.10
„ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE”...
Simion PETRE....................................................................................pag.10

V

ă urez sănătate, fericire, bucurie şi realizarea
tuturor dorinţelor şi visurilor din viaţa şi cariera
dumneavoastră!
Vă scriu în problema gloriosului centenar al tuturor
românilor din anul 2018, 1 Decembrie. Ceea ce vă propun,
personal, precum cetăţean de onoare al Râmnicului
Vâlcea, ajuns la această demnitate graţie generozităţii
dumneavoastră, imediat după prima elecţiune, este o
investiţie spirituală, sublim simbolică, însă de un formidabil efect istoric şi educaţional, vorbind despre forţa civilizaţiei imaginii în istoria universală, adică despre latinitatea noastră: amplasarea în Râmnicu Vâlcea a unui monument reprezentând „Lupoaica” de pe Capitoliul Roman cu copiii Romulus şi Remus.
Singurul popor latin din răsăritul Europei, purtător al
numelui părinţilor cuceritori romani, care structurând
înlăuntru limbii noastre 80% cuvinte ale limbii romane,
latina, putem ilustra istoricul conceptului universal, de
latinitate, ce ne-a salvat de-a lungul veacurilor spre a nu fi
asimilaţi, după cum cel de romanitate (şi creştinismul)
ne-a aşezat, consolidat şi întemeiat, definitiv în concernul
unităţii patriilor şi naţiunilor Europei.
În Transilvania există, stimate domnului primar Mircia
Gutău, 150 de oraşe şi localităţi care conservă în pieţele
lor publice un centru de unde ne priveşte, înaltă, severă şi
eternă, Lupoaica Mitică, de pe Capitoliul Roman.

În Oltenia sunt conservate doar două monumente de
bronz ale Romei, mame. Iar actualmente, oraşe precum
Cernăuţi, Suceava, Râmnicu Sărat şi-au înscris în bugetul
centenarului Unităţii Noastre Naţionale, dorind să aibă
agorele lor istorice, costurile aceastei eterne sculpturi, ce
se apropie ca vârstă de 2500 de ani!...
M-am consiliat, stimate domnule primar Mircia Gutău
(şi) cu Forumul Intelectualilor Vâlceni, şi cu directorul
gazetelor „Cultura vâlceană”, „Forumul vâlcean” şi
„Povestea vorbii 21”, ziaristul, scriitorul şi artistul plastic
Petre Cichirdan spre a căpăta entuziasmul de-a vă scrie
această propunere a edificării Lupei Capitolina în
municipiul nostru aflat pe celebrul drum roman de la
Dunăre, Celei, Buridava, Valea Oltului şi peste Carpaţi
spre Sarmizegetusa: cale (azi Bulevardul Traian) folosită
de împăraţii romani Domiţian, Traian, Hadrian, iar în 324
de însuşi împăratul fondator al creştinătăţii, Constantin cel
Mare! împingându-i pe avari dincolo de Carpaţi.
Aşteptând răspunsul dumneavoastră şi al consilierilor
dumneavoastră vă urez: sănătate, fericire şi bucurie,
împlinirea tot mai rodnică a întregii dumneavoastre
cariere profesionale şi politice...
6 iunie 2017
Cluj Napoca
Constantin ZĂRNESCU,
cetăţean de onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea
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CARTE – OMAGIU VĂII LOTRULUI
Nicolae MOGA

A

vând în vedere munca de cercetare
neobosită în arhive şi contribuţiile
ştiinţifice concretizate în numeroase cărţi,
studii şi articole de specialitate care au
văzut lumina tiparului semnate de domnul
ing. Gelu Efrim, toate acestea ne ajută să
cunoaştem mai bine pe autor. Un om modest, echilibrat, perseverent şi demn, bun
cunoscător al locurilor zămislirii fiinţei sale
şi împărtăşirea acestor cunoştinţe cu ceilalţi,
izvorâte din orele petrecute în arhive, zilele
cu miile de pagini ale căţilor citite, au dat la
iveală cercetări extrem de valoroase.
Domnia sa face parte dintre cercetătorii
care a reuşit, cu râvnă şi acrivie, să aducă
multă lumină asupra unor problematici
diverse de istorie locală, într-un spirit tucididian, fiind solicitat să ia parte la simpozioane, manifestări ştiinţifice, lansări de
carte etc. Este convins că istoria cea mare
este alcătuită din părţile distincte ce tebuie
compuse ca într-un adevărat puzzle, aşa
după cum mărturisea marele istoric Nicolae
Iorga, că atunci „când învăţătorii, preoţii şi
alţi cărturari de la ţară se vor osteni să scrie
istoria satului lor, vom avea pagini vii, adevărate, despre tot ce este pretutindeni, cărţi
cinstite care vor alcătui laolaltă monografia
ţării. Ele vor sluji tuturor şi istoricului şi
omului de litere şi economistului şi omului
politic”.
Într-o lume plină de ambiţii şi orgolii
fără număr, domnul Gelu Efrim, se arată
generos, oferindu-ne cartea Valea Lotrului

în documente-Gheorghe Surdu, Editura
Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2016, 369 pag.,
care contribuie substanţial la promovarea
personalităţii unui distins profesor de istorie
Gheorghe Surdu, cel care a adunat multe
documente din localităţile de pe Valea
Lotrului, păstrate azi la Arhivele Statului
Vâlcea. Lucrarea se deschide cu un omagiu
adus de autor distinsului profesor, împlinind
cuvântul inspirat al Aostolului Pavel:
Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care
v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu;
priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat
viaţa şi urmaţi-le credinţa. (Evrei 13,7).
Apoi domnul primar Robert Schell, al
oraşului Brezoi face un laudaţio autorului
cărţii în care apreciază că atunci când viaţa
este trăită cu maximă intensitate în spiritul
suprem al datoriei împlinite, fixează în
mentalul colectiv modele ale spiritualităţii,
rămânând în atenţia contemporanilor dar şi
în recunoştinţa urmaşilor. Domnul Prof. Dr.
Ion Soare, o frunte luminată a cetăţii, în prefaţă prezintă cuprinsul căţii, truda şi perseverenţa autorului de a scormoni prin
arhivele vâlcene, date despre localitatea în
care s-a născut şi care, pentru „Domnia Sa,
este cea mai frumoasă aşezare din lume !”.
Prin publicarea celor 43 de documente,
unele inedite, acestea vor contribui la
întocmirea de studii, articole şi monografii.
Informaţiile din actele de viaţă socială se
întrepătrund cu cele despre viaţa economică, relatări cu fapte cotidiene, ca şi date
cu privire la obiceiuri care oferă o imagine

a vieţii locuitorilor de pe Valea Lotrului.
Un alt capitol al cărţii cuprinde alte documente istorice şi informaţii referitoare la
Valea Lotrului care se află în diferite
colecţii donate de oameni bine intenţionaţi
sau din fondul arhivistic al unor instituţii
din care autorul a reţinut pe cele mai
reprezentative.
Urmează un capitol în care sunt prezentate mărturiile unor personalităţi despre
Valea Lotrului.
Un capitol semnificativ este şi cel în care
se vorbeşte despre căile de comunicaţii şi
transport: feroviar, drumuri şi pe cursul
apei Văii Lotrului.

De asemeni sunt amintite personalităţile
care s-au implicat în dezvoltarea economică a zonei.
Se prezintă într-un capitol aparte constructorii care dau lumină – lucrări
hidroenergetice.
După capitol diverse, cartea se încheie
cu toponimia Văii Lotrului, bibliografie
generală, anexe, glosar, fotografii, desene
şi picturi din Colecţia Profesorului
Gheorghe Surdu, tablouri din Colecţia
Profesorului Gheorghe Surdu şi imagini
vechi şi noi din zonă.
Condiţiile grafice deosebite în care a
apărut cartea, cu o copertă policromă, foarte
frumos cartonată, cu hârtie lucioasă de bună
calitate, cu foarte multe fotografii color face
să aibă o înfăţişare frumoasă iar stilul de
redactare al lucrării este îngrijit, de înaltă
ţinută ştiinţifică, accesibil oricărui cititor.
Descrierea şi confesiunile sunt captivante
încât lucrarea este un document al trecerii
timpului al unei veritabile enciclopedii spirituale a lumii rurale, a satului analizat, cu
instituţii, obiceiuri, întâmplări cotidiene, cu
personalităţile şi oamenii aşezării. Reprezintă un reper pentru trecutul şi viitorul
oraşului Brezoi şi al Văii Lotrului. Cartea
este scrisă cu pasiunea unui istoric, care a
adunat informaţii extrem de preţioase, pe
care le transmite posterităţii. Lucrare remarcabilă pentru istoriografia zonei, un monument spiritual şi un omagiu adus purităţii,
suferinţei, trudei şi sincerităţii unei lumi
apuse, făcându-l pe cititor să înţeleagă
atmosfera acelor momente unice ale înaintaşilor, bine ştiind că istoria este mişcarea
dramatică spre comuniunea finală a oamenilor cu Dumnezeu.

ESEU

IPOSTAZA VĂLURITOARE
Ovidiu BUFNILĂ

C

e ar fi însă Universul? Să vedem dacă
nu cumva ne asumăm un risc lucrând
asupra limitei, asupra enciclopediei universale, asupra universului însuşi.
Ce ar fi însă Universul? Oare nu e cumva
o frumoasă şi tragică ficţiune de trebuinţă profundei noastre raportări la existenţă? Nu este
el verb şi nu substantiv? Nu este el o existenţă
a textului sau a texturii? Dar ce poate fi existenţa? Carnavalul simţurilor? Beţia ideilor?
Oare nu ar trebui să depăşim această stare
enciclopedică şi să ne avântăm navigând plin
de curaj mai departe? De ce e bun un Univers
izvorât dintr-o stare punctuală şi nu unul vălurit dintr-o mulţime de puncte vălurite şi ele?
De ce ne-ar fi de ajuns un univers spânzurat
într-o singularitate şi nu un univers vălurit în
el însuşi şi mai mult decât atât? Sigur, spiritele

auguste şi academiile gomoase vor susţine sus
şi tare că nedescoperindu-se neomogenitatea
universului acesta va fi fiind omogen. Dar
dacă renunţăm la această idee încercând să
găsim nu calitatea sau adverbul ci mai cu
seamă dinamica universului? Ce ar fi dinamica? Procesualizarea prin verb.
Renunţarea la statutul iluzoriu de spectator
şi acceptarea unei mişcări bănuite dincolo de
staticul care defineşte, eronat, acest Univers.
Dar ce este oare acest Univers? E identificabil
prin Big Bang? E identificabil prin construcţiile noastre rigide? Să nu fie oare Big Bang
tocmai esenţa parşivă a staticului? Şi nu suntem chiar noi înşine arestaţi într-un static
imposibil şi tembel? Mai degrabă Ipostaza
pare să fie pe înţelesul nostru profund, dorit,
imaginat, căutat. Ipostazele sunt acele fermecătoare alcătuiri dinamice care dau viaţă
acestui Univers care pare să fie aşa cum nu

bănuim să fie. Ipostazele nu sunt mulţimi de
puncte şi nici puncte singulare. Par a trece
dincolo de punct, azvârlindu-ne în incertitudinea văluririi. Căci nu cumva valul este
expresia ipostazei vălurite? Nu acolo, pe fund,
rămân lucrurile pironite în imagini în timp ce,
undeva, sus, într-o iluzorie geometrie, se fac
şi se desfac esenţele? Mulţimile de puncte
sunt, ce-i drept, tentante. Ar fi simplu şi fermecător să fie numai mulţimi de puncte legate
unele de altele prin alte mulţimi de puncte,
puzderie. Punctul ne face vulnerabili. Ai crede
că ne micşorăm aruncându-ne într-un hău cu
aparenţă de punct.
Un fel de sorb magic în care staticile noastre se frâng, se sfărâmă, se topesc într-o realitate virtuală imposibilă, nebănuibilă, inimaginabilă. Punctul ne place pentru că, iluzoriu,
îl putem identifica. Sau cel puţin aşa ne
amăgim. Pentru că e un punct iluzoriu,

chipurile esenţial, Big Bang-ul ne place, ne
atrage, ne face să-l formatăm, să-l înjghebăm
cumva în Istoria noastră. Avem o referinţă, un
punct de referinţă. Suntem aninaţi de un fals
Big Bang cu un fel de disperare, traversând
crize existenţiale importante, devastatoare,
ultimative. Dar poate că ar trebui să ne
eliberăm. Universul e un ocean de ipostaze.
Ipostazele par perverse, ne scapă înţelesului.
Nu poţi stabili coordonatele unei Ipostaze
văluritoare aşa cum ai stabili coordonatele
unei insule.
Nu te poţi decât văluri împreună cu o
Ipostază pentru a o înţelege, pentru a o
descoperi.
Obiectele cosmice se transformă în
ipostaze văluritoare, Big Bangul nefiind de
trebuinţă nici măcar, aşa, ca teorie.

(continuare în pag.16)

„Un cititor trăieşte o mie de vieţi înainte de a muri,
omul care nu citeşte trăieşte o singură viaţă”
(George R. R. Martin)

ANTICARIAT CENTRAL - COSTEL CRĂCIUN
Râmnicu Vâlcea
oferă cărţi pentru o mie de vieţi!
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DORU BOGORODEA: ADUC IERTAREA
Cuvânt de început

S

ă-ţi caligrafiezi numele pe o carte este un fapt de curaj. Mulţi se încumetă să o facă, mulţi - nu.
Doru Bogorodea nu ne-a deranjat niciodată cu poeziile lui. Nu ne deranjază nici acuma. Ele sunt discrete, aşa cum este şi sufletul său curat, sincer,
asemenea unor noi cioplituri care îi ies din mâinile talentate - şi pe care ni
le arată de câte ori avem ocazia să ne întâlnim.
Încă din copilărie şi din tinereţe a simpatizat cu creaţia literară, cu creaţia
artistică. A fost „vătaf” de colindători, de „Jieni” şi de „Irozi” în Romanii de
Sus ai Horezului, a participat la horele şi clăcile consătenilor şi la cenaclurile liceenilor din Voineasa, expunându-şi voioşia tinerească şi lipsită de
griji în mijlocul unei familii sănătoase, iubitoare, îndestulată de la
Dumnezeu, prin muncă şi hărnicie, cu tot ce are nevoie omul să vieţuiască
pe pământ şi să convieţuiască demn cu semenii. Prin fratele său mai mare,
Gheorghe Bogorodea, a cunoscut lumea scriitoricească de la Târgu-Jiu şi
Sufletul meu O moşie care
nu se vinde şi nu se
cumpără.
Îşi mai strânge, uneori,
pietrele de hotar,
aşteptând
semănăturile.
Hazard
Necunoscute şoapte,
frânturi auzite
în golul frumos
şi neprevăzut,

Craiova, de la Nicolae Diaconu şi Aurel Antonie la Dan Ion Vlad şi Marin
Sorescu, citindu-le cărţile, angajându-se în discuţii literare cu aceştia, citind,
la timp, şi marile opere literare ale lumii şi cărţile premianţilor Nobel şi
comentându-le cu oricine îi ieşea în cale. De asemenea, lumea teatrală şi
lumea muzicală nu i-au stat departe, legând prietenie îndelungată şi strânsă
cu familia Lidia şi Gelu Stratulat şi cu familia muzicienilor Mioara şi Gigi
Niţescu, cumnată şi cumnat. De asemenea, cu lumea artiştilor plastici, prin
Dumitru - Miti Chiriac, Maria Gaghel, Laurenţiu Ene şi Cristian Sima, înnodând firele şi reţelele sensibilităţilor existente în fiecare.
Prin această carte, Doru Bogorodea îşi sărbătoreşte o aniversare dar
aduce şi calde evocări celor care au fost apropiaţii săi: Jeanina Giumală Bogorodea - ale cărei ilustraţii se pot vedea aici - şi Gheorghe Bogorodea,
scriitor - frate - prea devreme plecaţi dintre noi. Dumnezeu să-i odihnească
în Raiul verde!
La mulţi ani, Doru! Să-ţi fie pana vie în orice anotimp al vieţii!

figuri care nu spun nimic
în Raiul închipuit
al tinereţilor
noastre.
Primăvara
Pădurea se pregăteşte
de nuntă.
Tânărul munte Crai
va veni negreşit
să o ceară.
E primăvară,
dar ochii albaştri
numără în gând

Felix SIMA
rodul din floare.
***
Adolescenţă întârziată,
purifici aerul
cu zâmbetul tău,
fereastră deschisă...
Colibă în pădure...
Să rămână departe
de lume...
Liniştea picură
prin vreme
încrederea,
focul arde
uscăturile dragostei.

Hai să valsăm
după trilul de mierlă.
***
Unde-i pădurea cu zâne,
unde-ţi e sufletul, spune...
În birt, adormit lângă bere...
Plată, crâşmarul nu cere...
Se zbate să fugă afară...
Nelinişti... Senzaţii de
gară...
Mamei mele
Rătăcesc, mamă, prin lume,
Singur, fără căpătâi.

Nimeni nu mă mai alungă,
Parcă-aş fi al nimănui.
Rar aud o vorbă bună,
Rar un cântec de la noi
Şi, când este lună plină,
Mamă, mă gândesc la voi,
La căsuţa de sub munte
Şi la pomul cu gutui,
La fata ce mi-a fost dragă,
La iubirea mea dintâi.
***

VASILE GAVRILESCU: „DILEMA OILOR INFINITE”
Petre CICHIRDAN

U

n roman scris în 1985 şi apărut la
Editura Sitech din Craiova în 2005,
avându-l pe Ioan Barbu consilier editorial şi
Valentin Piţigoi tehnoredactor. Coperta,
Nuşa Gavrilescu. Vasile Gavrilescu, autorul
celor trei titluri de carte despre care am
referit în numerele trecute ale Culturii
vâlcene, în 2016 şi 2017: „Parabole şi editoriale”, „Timpul trecerii tale”, „Iubirea mea
floare nomadă”. Istoria literaturii române
va trebui să consemneze în parcursul său
postbelic, secolul XX, „Cazul Gavrilescu”
luptător neînfricat anticomunist, scriitor cu
operă samizdat până în 1991, craiovean din
a doua jumătate a secolului XX şi primele
două decenii ale secolului XXI... „Caz” ieşit
din comun, politic, până în 1985, Caz literar, genial, după 1992 când i se editează
„Vreau să fiu rege”, o carte despre poporul
român şi despre Nicolae şi Elena
Ceauşescu. Am citit undeva, notat pe o margine de carte, „Vasile Gavrilescu, scriitor
sfânt”! O carte, „Dilema oilor infinite” pe
care am primit-o în dar de la Ligia
Nicolescu, din Horezu, fan şi admiratoare a
ilustrului dispărut, şi îngropat în 2011 la
Urşani lângă mormântul lui I.G. Duca.
Carte a scrisului românesc, oltenesc, care se
situează, datorită volumului de informaţii
narate ca pe nişte poveşti, cu fraze, când
poetice, când prozaice şi în argou, referitoare la realităţile de tot felul dintr-un oraş
care a uimit după războiul mondial prin dezvoltarea tehnologică şi artistică, a civilizaţiei în general, oraşul Craiova!...la nivelul
unei monografii literar beletristice de cea
mai înaltă notorietate. Oraşul, după părerea
noastră, dar şi după cum se deduce din

opera literară a lui Gavrilescu, cu o
Securitate dintre cele mai avansate atât la
propiu cât şi la figurat, Craiova-oraş, ca şi
Iugoslavia-ţară, păstrând contactul cu
Europa centrală şi de vest aproape
necondiţionat: Austria în cazul construcţiei
de locomotive, Anglia în cazul construcţiei
de avioane şi Franţa în cazul construcţiilor
de automobile...Chiar noi, cei mai mulţi de
la Fabrica 444, de avioane, locuiam şi ne
întâlneam în Alimentară cu francezii care
locuiau în Brazda lui Novac. Personajele
principale ale cărţii, romanului, ca în toate
lucrările pur-beletristice ale lui Vasile
Gavrilescu nu au nume, au doar profesii,
locul este doar sugerat, timpul la fel, nu este
datată nici o faptă, acţiune, totul este doar
pentru cine cunoaşte, înţelege şi face comparaţii...atunci, singura libertate! Stilul, în
care şi argoul are poezia lui, ni-l prezintă pe
Vasile Gavrilescu ca pe un scriitor de lux:

eleganţă în exprimare, discreţie totală şi
nesuferind de egocentrism, de fanatism, de
antisemitism, de românism sau exagerat
patriotism... Vasile Gavrilescu reuşeşte prin
modelul propriei persoane prezentă peste
tot şi tot timpul în naraţiunile sale, căreia
abia îi desluşim însuşiri negative, să fie un
profil de cetăţean pentru un nou tip de om,
mai cu seamă, sau şi, politic. Spunem toate
acestea ca să sugerăm că deşi întreaga operă
literară a acestui scriitor este biografică,
Gavrilescu nu greşeşte niciodată, absolut
niciodată să dea o dată exactă, un indiciu
despre ce este el, cine, în ce timp al anului
făptuieşte, ziua sau data...Toată biografia sa
este pusă sub semnul poeziei născută la
momentul oportun în fraza prozaică sau
rafinamentului filosofic. Întâlnim în carte
personaje generice: preotul, soţia preotuluide profesie casnică, sculptorul, cosmeticiana-concubina sculptorului, inginerul de

la uzina de reparaţii, tovarăşa redactoră de
la revista literară, medicul ginecolog,
artista-soţia medicului ginecolog, profesorul de matematici, judecătoarea-soţia profesorului de matematici, dizidentul, soţia
disidentului. O carte despre corupţia sistemului din deceniile postbelice, care de
cele mai multe ori nu o depăşesc pe cea de
astăzi. Să mai amintim că disidentul este
electrician şi este proscris elegant sau corect
politic, tratat ca atare de Securitate, şi soţia
sa este contabilă şi turnătoare la Securitate;
că toate aceste personaje sunt legate între
ele prin relaţii de amiciţie materializată prin
micile întrajutorări, servici, dar nu mai mult
ca să nu li se clatine scaunul!...obiect în
perioada postbelică care devenise scop vital
în viaţă, prin care puterea de atunci controla
întreaga societate. Scaunul era precum un
„nomen nome” (numele e omul). Observăm
că V. Gavrilescu nu amestecă în romanul
său, de faţă, dar nici în celelalte, partidul
sau secretarul de partid, fapt care ne face săl considerăm ca pe un om cu o mare responsabilitate şi inteligenţă deosebită, probabil,
ştiind că politicul face lucrurile să pută, sau
vrând să sugereze artistic un fapt cu totul
real şi unic în istoria comunităţilor foste
comuniste: în ţara sa, şi ţara noastră, în timpul lui şi-al nostru, până în anul 1990, chiar
până în anul 2000, în viaţa de toate zilele
politicul nu avea nici o valoare, nu intra în
universul electricianului de cartier, nici al
inginerului, nici al sculptorului....De aceea
nu avem nici un personaj dintr-o mare
Întreprindere de creaţie productivă, unde,
politica a dus spre final în mod galopant la
falimentul ei! Un scriitor incredibil,
admirabil, care nu a avut statut de scriitor
aşa cum au avut cei mai mulţi după 2000 şi,
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care, se înmulţesc pe zi ce trece dacă sunt
„tineri”, creând spuma societăţii, astăzi!...
când acest statut nu ţi-l dă breasla ci cei care
o conduc şi, care, şi-au arogat titlul de făcători de scriitori!...criticii literari, mai toţi,
decani de facultăţi de litere, de filosofie,
de...poezie.
*
Vasile Gavrilescu s-a grăbit încet să
ajungă scriitor, dar soarta i-a rezervat altceva...să ajungă luptător anticommunist ceea
ce i-a provocat oprobiul sistemului fost şi
actual, populat numai de partizani ai sistemului post 1949, format în marea lor masă
din lichele şi turnători veniţi din elita interbelică... Inventează o literatură, până în
1985, pe care nici experţii de la Universitatea din Craiova nu o pot înţelege, cum se
exprima un profesor în dosarul său de
Securitate: « Poemul este ceva în sensul lui
DADA, suprarealism, simbolism… » Opera

lui finalizată până în 1985, şi confiscată de
Securitate, constituită din cele trei volume
de versuri albe, « Timpul trecerii tale » a
fost publicată abia în 1998 din aceleaşi
motive de înţelegere…În numărul 132 al
Culturii vâlcene am încercat să-i creionăm
noi o recenzie. De această dată am încercat
să creionăm această recenzie a romanului «
Dilema oilor infinite » sau altfel spus,
tragem concluzia noi, dilema continuă a
unei populaţii care, asemeni unei turme de
oi, merge condusă de câini ciobăneşti, condusă de măgari, şi în priverea căreia se
poate citi indiferenţa sau infinitul (cum
spunea şi Mircea Dinescu când analiza
Coloana Infinitului şi o compara cu poporul
român gâtuit din când în când) unei ajungeri
în nicăieri... Ne-am amintit şi de sculptorul
George Apostu, care la o Conferinţă, prin
1970, cu Ceauşescu, i-a spus acestuia: - În
turma ciobanului român este un obicei …

Din când în când, o oaie sare din turmă şi
fuge. Ceauşescu, pe loc, i-a replicat: - Tot
la ciobanul român există obiceiul să taie
oaia care nu-l ascultă!... Istorioara o
cunoaştem de la Constantin Lucaci, care,
reamintim, şi-a depus carnetul de partid în
1959, şi a rămas Constantin Lucaci şi, chiar,
şi fără el, a fost preşedintele Fondului
Plastic din România demonstrând paradoxul politice româneşti al dublei existenţe.
Lucru se pare cunoscut şi de Gavrilescu,
exploatat, desigur, având şansa contactului
cu acea Securitate inteligentă. Sper să nu ne
înjure nimeni că spunem un adevăr.
Inventează, după 1985, în Franţa, o literatură tot în manuscris, de data aceasta,
exprimându-se în proză, care, mai mereu, ca
şi volumele poemului evoluează în alternanţă, şi instantaneu, între poetic, prozaic,
filosofic şi argou, aşa cum este normal să fie
şi educaţia unui om, o rezultantă între cul-

tura din şcoală, familie şi ..stradă! Este o
inovaţie personală care devine după 1992 «
marca » Gavrilescu şi acest gen de literatură
nu-l va părăsi până la moarte. După 1992,
marca, nu cazul Gavrilescu, este, în afară de
o mare artă, o realitate social politică, iar
cărţile sale îl consacră în această lume cu
atestat pseudocapitalist, post comunist,
lume sinucigaşă, ca pe un erou cu glasul
stins, dar el mereu viu. Rămâne ca noi să-l
comparăm, datorită purităţii sale, cu un
nufăr care pluteşte pe apă şi care vreme
îndelungată nu se scufundă…O lume
pseudocapitalistă în care socialismul continuă să existe cu dureri de spate, comuniste, şi în care social democraţia şi liberalismul nu pot să performeze în drumul spre
sacralitatea umană…în care omul să fie
respectat ca fiinţă sacră! Unii deja îi zic
comunism cu faţă…religioasă.

OMAGIU VETERANULUI NECUNOSCUT
Ligia NICOLESCU

T

oate se răsuciseră, se încurcaseră, se
întorseseră pe dos
chiar de la
începutul anului. Era cald când trebuia să fie
frig, era frig atunci când ar fi trebuit să se
încălzească. Mai că ne învăţaserăm : câteva
zile călduroase, apoi, dacă nu cădea bruma
sau termometrul nu cobora câteva grade sub
zero, vremea se mohora şi ploua.
Plouase şi azi de dimineaţă. Plouase
mărunt, mocăneşte. Pe la amiază, câteva raze
de soare se încumetau să coboare către noi
câteva minute, apoi iar ploaie. Parcă nu eram
în sfârşitul lui mai. Am plecat spre”monumentul cu vultur” unde, pe plăci de marmoră
sunt trecutete numele veteranilor eroi participanţi sau decedaţi în războaiele trecute. În
fiecare an în zi de Înălţarea Domnului se
comemorează amintirea lor şi, uneori, când
este timp, se amintesc şi faptele lor.
Se pun coroane, se rostesc cuvinte de
slavă, se recită, se cântă, într-un cuvânt se ţine
trează ideea fostei lor prezenţe ca şi vitejia lor.
În mai 2016 mai erau doi veterani-„Nea
Fane Dăscălete” şi alt „Nene” de la Romani,
amândoi trecuţi bine de 95 ani. Nu ştiu, în
2016, dacă au mai fost chemaţi. Eram plecată.
Anul ăsta încă nu i-am mai văzut. Vulturul de
pe obelisc parcă se inegrise mai tare,iar crucea
din clonţul său căuta zadarnic spre cei care îi
repetau semnul punând cele trei degete,
apăsat, ca ultimă urmă de jurământ pe medaliile agăţate de piepturile lor, atunci când îi
juruiau Numele Tatălui către stânga Duhului
Sfânt, pecetluind totul cu Amin.
Se închinau veteranii pentru cei ce nu mai
erau decât nume pe liste dar mai cu sârg se
închinau pentru ei. Dar cine nu se roagă la 100

de ani pentru o zi în plus?
La un moment dat, o copilă a început să
recite o poezie patriotică. Plină de patos, copila trăia fiecare cuvânt, iar trupuşorul ei fragil
părea a se înălţa la fiecare strofă. Recita convinsă, cu gesturi şi intonaţii potrivite şi nu mar fi surprins dacă recitând mai departe s-ar fi
desprins de la pământ. Ochişorii ei încercau să
răsădească sentimental poeziei în cei prezenţi
şi,băteau drumul de cer la oameni şi invers. În
această încercare eşua de fiecare dată,pentru
că totdeauna se găsea”ceva” mai util de făcut
în acest moment de respire între două”cevauri”ce trebuiau a urma poeziei.
Pe trepte, copila recita, tot recita căutând
cu ochii în mulţime.
Atunci a apărut El.
S-a aşezat puţin în spatele meu, uşor pieziş, în aşa fel încât l-am zărit cu coada ochiului. În timp ce toţi stăteau sfinţi smeriţi, cu
mâinile cuib în faţă, una în alta, el se foia.
Foiala mi-a atras atenţia. M-am întors şi mi-a
zâmbit stânjenit uitându-mi-se în ochi ca şi
când şi-ar fi cerut scuze că era acolo. Înăltuţ şi
slab, slab de semăna cu un sfânt dintr-o
icoană, era înbrăcat cu un fulgarin bleumarin
strâns la mijloc. Din fulgarin curajos se ridica
un gât subţirel pe care capul părea a fi mereu
în pericol de prăbuşire. Câteva fire de păr alb
străjuiau pe lateral urechile şi faţa. Un zâmbet
dureros şi stângaci înţepenise pe chipul numai
riduri, ochii erau fermi iar gura strânsă arăta
voinţă.
Încurcat de o umbrelă închisă ţinută într-o
mână, se chinuia cu cealaltă să-şi desfacă o
cataramă înţepenită de la cordonul fulgarinului. Două încercări ratate. La a treia, după ce a
reuşit să lărgească strânsoarea cordonului, cu
un oftat de uşurare, cu cealaltă mână, slabă,

ION MICUŢ
EPIGRAME
Urlet
Pe trupul tău, ţăran în soare,
Au curs pâraie de sudoare,
Dar tu ai fost şi eşti flămând,
C-ai traista putrezită-n fund.

Cum e viaţa cucului
O casă-nseamnă cheltuială

Căldură, gaze, văruială,
Dar viaţa lui e mai uşoară
Că are adăpost în gară.

Violul
Violu-i actul banditesc
Făcând pe fete curioase,
Dorit de damele focoase,

La care babele poftesc.

aproape scheletică, a apucat reverul fulgarinului trăgându-l şi împingându-şi în acelaşi timp
pieptul, a eliberat de sub haină un şir de
medalii ce se odihniseră până atunci pe veston
în dreptul inimii.
Înduioşată, i-am făcut semn că aş vrea săl fotografiez. S-a bucurat.Instantaneu, lîngă el
a apărut o doamnă care l-a luat de braţ. I-am
pozat pe amândoi. L-au descoperit pe rând,
apoi şi ceilalţi, au făcut cu el poze zâmbicioase, ba chiar l-au pus să spună câteva
cuvinte la microfon.
În sfârşit, s-a făcut pace cu toată lumea. Ca
la un summit european toţi s-au cocoţat pe
treptele monumentului. Toată lumea a făcut
poze cu toată lumea şi toţi cu el, mai ales cu
el. Dădea bine şi, oricum tot era acolo chiar
dacă venise nechemat.
Apoi a început iar ploaia. În câteva minute,
doar în câteva minue mulţimea s-a risipit.
Elevii de liceu la liceu, cu profii lor, cei
mijlocii la clubul copiilor cu instructorii cei
foarte mici la grădiniţă cu educatoarele.
Aferate şi grăbite somităţile oraşului s-au
îndreptat către un loc în care se mai comemorau nişte eroi ( la Romani? Cred). Probabil că
şi acolo se oferiseră jertfei eroi ai neamului
spre veşnica propăşire a românilor.
La locul faptei mai rămăseserăm doar noi
doi. Eu şi El. Eu cu aparatul meu de fotografiat, iar El cu umbrela lui, veche şi stricată cu
spiţele rupte, pe care se chinuia s-o deschidă.
Biata umbrelă se încăpăţâna tocmai acum să
rămână înţepenită. Dar El era un veteran,
adică un luptător bătrân dar încă viu. Adică un
om hotărât să se lupte pe viaţă şi pe moarte, să
trăiască şi să câştige. După ce s-a bătut o viaţă
cu viaţa şi a câştigat trăind, nu se putea acum
împiedica de o umbrelă. Nu!!. Înverşunarea
Dar guvernu-i dăruieşte,
Carburant ş-o motocoasă.

Cu telescopul
De ani îi caut permanent
Pe cei corupţi din vechi
dosare,
Dar nu-i găsesc la închisoare
Că se ascund în parlament.

Adăpost antipenal

Sponsorizare

Sunt şi ei din
neamul nostru

Moartea nu mai pridideşte
Tot umblând din casă-n casă,

Cu cinci pedepse pronunţate
În Parlament s-a strecurat,
Plătind un sfert din ce-a furat
Ş-a câştigat imunitate.

conflictului i se citea pe faţă. Lupta cu căposul
obiect a durat puţin. Tot El a învins. Fericit, cu
umbrela deschisă deasupra capului a rămas
nemişcat un moment unde se afla, cu faţa la
statuie ca şi când i-ar fi dat onorul, salutând cu
mâna dreaptă la tâmplă.
Moment etern. Acolo, în acele clipe se
aflau unul lângă altul două obeliscuri paralele
oferindu-se cerului cu armele biruinţelor lor
cu tot – o cruce şi o umbrelă.
Şi ploua mărunt, mocăneşte, şi ei înţepeniseră în ploaia deasă sfidând timpul, urcându-se asimptotic spre nemurirea infinitului.
Imaginea a durat cât o fulgerare de scânteie.
Apoi momentul s-a spart.
El a plecat cu paşi repezi, victorios, abia
văzându-se de sub umbrelă, alunecând prin
faţa casei doctorului Călugăru. Pentru
moment am vrut să-l urmez, să-i mulţumesc,
măcar pentru că încă mai trăieşte sau măcar
să-i urez ceva, sănătate, viaţă lungă, noroc,
ceva din lucrurile acum fără sens pentru El.
M-a oprit cineva cu o întrebare, iar când am
ridicat ochii nu l-am mai zărit. L-am căutat
dar dispăruse imediat printre oameni cu
umbrela lui tot, ca o umbră. Am alergat după
El pe stradă ca să-l întreb măcar cine e, de
unde vine şi unde se duce.Atunci am realizat
imensitatea în esenţă a noţiunii de inutil. El,
ca şi paralela sa, obeliscul de granit, amândoi
de aceeaşi formă verticală în timp, nu aveau
nevoie de mine, de întrebările mele, de grija
mea. Aveau nevoie de ”Noi”, de grija
”Noastră”, de întrebările ”Noastre”. Şi, deşi
câteva momente traiectoriile noastre se intersectaseră cu a Lui, unde eram ”Noi” pentru
El?
Unde suntem noi pentru El, veteranul
necunoscut?

La ginecologie
La Guvern şi-n funcţii mari
Sunt escroci, hoţi şi tâlhari,
Că aleg ai mei români
Dintre ei, pe cei mai buni.

Gravidele stau ca pe jar,
Aşteaptă să se interneze;
Ţigăncile să nască iar,
Româncele să avorteze.

Perspicacitate

Ordonanţa 13
cu dedicaţie
Că abuzul în serviciu,
E virtute, nu e viciu,
L-au eliminat din lege
Să îl apere pe rege.

Guvernanţii construiesc
Puşcării de patru stele,
Conştienţi că e firesc,
Să se bucure de ele.
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Nu-mi spune YEN!
- cronică de teatru Dragoş G. CĂLINESCU

F

iecare întrebare îşi are propriul substrat şi înţeles, dar celula societăţii o
reprezintă familia. Disfuncţionalităţile
generează probleme interioare şi exterioare.
Societatea modernă a degenerat, distrugând
legăturile interpersonale, devalorizând mijloacele de comunicare.
Teatrul Anton Pann din Rm Vâlcea ne-a
obişnuit cu autori contemporani, cu inovaţii
scenice şi concepţii moderniste de punere în
scenă. Într-o atmosferă stearpă, piesa Yen de
Anna Jordan, în regia lui Adrian Roman
abundă în păcatele moderne, cum ar spune cei
cu idei conservatoare: alcoolul, jocurile video
violente, producţiile XXX, lipsa de afectivitate, abandonul şcolar, limbajul trivial, doi
fraţi – BOBBIE (interpretat de Andrei
Brădean) de 13 ani, cu afecţiuni medicale şi
GRASU (Andrei Cătălin) de 16 ani, îşi petrec,
aproape abandonaţi, viaţa cotidiană, împreună
cu animalul de companie - câinele TALIBAN,
într-un apartament sărăcăcios. Violenţa fizică
şi verbală, coroborate cu alcoolul, îi transformă pe cei doi tineri în frustraţi, având un
univers limitat, obscen, sumbru şi agresiv.
Decorul sărăcăcios: o canapea, un fotoliu,
o consolă de jocuri şi un covor aruncă o
lumină clară peste spaţiul închistat al celor
două personaje masculine. Fereastra este o
legătură a celor doi cu viaţa exterioară:
gazonul unde mama zace căzută şi vecina de

care Grasu s-a amorezat
şi, de asemenea, un
spaţiu prin care trece
dragostea, dar care poate
fi opacizat prin draperia
ce le limitează orizontul.
Limbajul scenic presărat
de cuvintele triviale – am putea spune la modă
printre tinerii de azi – năuceşte publicul prin
simplitate.
Grija şi apropierea maternă aproape
lipseşte, manifestându-se în rarele perioade de
luciditate a celei ce le-a dat viaţă: MAGGIE
(interpretată de Andrada Fuscaş).
Grasu îşi trăieşte prima dragoste, JENNIFER (Maria Simona Arsu), alintată YEN,
moment în care se activează sistemul de autoconservare, de protecţie faţă de sentimentul pe
care nu îl cunoscuse până atunci – iubirea, dar
şi prima dezamăgire. Acest proces provoacă o
ruptură, deschizând calea violenţei atât faţă de
bietul animal ce locuia într-o altă cameră, cât
şi faţă de cei din jur, influenţându-l şi pe
mezin.
Fratele mai mic, BOBBIE, ajunge într-o
instituţie specială a statului, acolo unde nu
mai reprezintă un pericol pentru cei din
jur. Mama îşi trăieşte propria căinţă şi abandonând vechiul stil de viaţă, se salvează în
acest fel.
Yen de Anna Jordan, în regia lui Adrian
Roman este o piesa de teatru unde modernitatea ne prezintă adevărul crud, golul lăsat în

jurul nostru de propriile drame şi durerile
provocate celorlalţi prin atitudinea iresponsabilă a adulţilor.
Regizorul este vinovatul principal pentru
aplauzele de la finalul piesei. Genialitatea
interpretării scenice a actorilor Andrei
Brădean, Andrei Cătălin, Maria Simona Arsu
şi Andrada Fuscaş îşi are originea în experienţele acumulate, un avantaj fiind şi
tinereţea, ceea ce accentuează trăirile personajelor. Aşezarea scenică duce la extrem
interpretarea actoricească, vlăguindu-i de
energie, dar actorii reuşesc să descopere noi
zăcăminte de forţă interioară. Piesa Yen în
regia lui Adrian Roman dă senzaţia de maraton, de luptă continuă. Am descoperit la tânăra
echipă aleasă cu inspiraţie de regizor, poftă de
viaţă inepuizabilă, mult talent şi o deschidere
faţă de public. Există o armonie între scenă şi
auditoriu, o legătură permanentă ce atrage
tinerii către teatru, către artă.
Deşi am observat emoţiile fiecăruia, normale pentru o avanpremieră, toate au dispărut
la final, când publicul i-a desfătat cu aplauze
îndelungi, risipindu-le încordarea acumulată. Piesa abundă în umor negru şi limbaj ver-

GEOGRAFIA - O ŞTIINŢĂ VECHE,
COMPLEXĂ, DE VIITOR
Gheorghe PANTELIMON

„S

arcina de bază a Geografiei între
celelalte ştiinţe este aceea de a
cunoaşte bine casa omenirii - Terra şi casa
fiecărei naţiuni -Ţara.”
(Grigore Posea-preşedinte de onoare al
Societăţii de Geografie din România)
În organizarea Inspectoratului Şcolar
Judeţean Vâlcea, Casei Corpului Didactic
Vâlcea şi Şcolii Gimnaziale nr.4 Râmnicu
Vâlcea, pe 27 mai 2017 s-au desfăşurat
lucrările Simpozionului naţional „Geografia
teoretică şi aplicată a judeţului Vâlcea”, ediţia
a X-a. Această manifestare ştiinţifică de succes a fost iniţiată în anul şcolar 1995-1996 de
prof. dr. Procopie Ghiţă, care preda Geografia
la Liceul Energetic Râmnicu Vâlcea, iar ulterior a îndeplinit funcţia de inspector şcolar,
fiind recunoscut pentru competenţa sa profesională. Pe parcursul celor 10 sesiuni acţiunea
s-a bucurat de o largă audienţă în rândul profesorilor de specialitate. Au fost invitaţi
cercetători de certă valoare, cadre didactice
din diferite centre universitare din ţară, profesori din învăţământul preuniversitar din alte
judeţe etc., iar rezultatele au fost evidente,
contribuind la ridicarea nivelului de pregătire
ştiinţifică a profesorilor care predau
Geografia, la întărirea caracterului practic aplicativ al acesteia, cu efecte benefice asupra

procesului de însuşire de către elevi a cunoştinţelor geografice. Cu lucrările ştiinţifice
prezentate în cele 10 sesiuni s-au editat 5 volume intitulate „Geografia judeţului Vâlcea,
teorie şi practică”, tipărite la Editura Offset
Color, îngrijite de domnul Procopie Ghiţă.
După plecarea domniei sale de la ISJ, acţiunea
s-a întrerupt până în 2017, când din iniţiativa
inspectorului şcolar de geografie Mihai
Manda, susţinut de conducerea ISJ, a întâlnit
receptivitatea profesoarei Mădălina Mihai, a
conducerii Şcolii Gimnaziale nr.4 Râmnicu
Vâlcea, şi tradiţia s-a reînnodat. Unitatea de
învăţământ care a organizat evenimentul ştiinţific s-a pregătit în mod temeinic pentru a
primi vizitatorii. Participanţii la simpozion au
remarcat transformările pe care le-a cunoscut
şcoala în ultimul timp, care i-au schimbat radical aspectul general şi funcţionalitatea.
Simpozionul s-a desfăşurat în cabinetul de
geografie, dotat cu aparatură modernă.
Lucrările au fost deschise de prof. Mihai
Manda inspector şcolar, care a salutat reluarea
manifestării şi a apreciat preocuparea profesorilor din judeţ pentru perfecţionarea continuă
a pregătirii lor profesionale. S-au mai adresat
participanţilor, conf. univ. dr. Marian Ene de
la Facultatea de Geografie a Universităţii
Bucureşti, originar din Vâlcea, care sprijină
învăţământul geografic vâlcean, fiind şi moderatorul acţiunii, prof.dr. Gheorghe Ploaie de
la Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”
Râmnicu Vâlcea, Mădălina Mihai, care a

lansat oferta ca ediţiile viitoare ale simpozionului să se desfăşoare tot la Şcoala nr.4,
ş.a. S-au prezentat 14 lucrări din cele 56 elaborate şi se intenţionează tipărirea unui
volum. Vom reda lista autorilor care au susţinut comunicări: Iulia Diaconu, Victoria
Mihaiela Lalu şi Jany Lalu, Simona Neagu,
Elena Bădiţoiu, Nicolae Corneliu Ispas,
Simona Elena Amzuloiu, Ion Claudiu Luca,
Mirela Tamaş, Ivana Gheorghescu, Elena
Giurea şi Emilian Ionescu. Aria tematică a
fost bogată, diversă. S-au abordat subiecte
majore, referitoare la cadrul natural, resursele
economice, populaţie şi aşezările omeneşti,
tradiţii şi obiceiuri din judeţul Vâlcea etc.
S-au făcut referiri ample la potenţialul turistic
de care dispun staţiunile balneoclimaterice
Călimăneşti, Băile Olăneşti şi Băile Govora,
la patrimoniul turistic al Ţării Loviştei, al
Vâlcii, în general. S-a desprins concluzia că
judeţul trebuie mai bine promovat din punct
de vedere turistic un rol important revenind
centrelor de informare turistică.
De asemenea am remarcat cu multă satisfacţie preocupările existente în şcoli pentru
combaterea poluării, a efectelor sale nocive şi
protejarea mediului înconjurător. Au fost mai
multe intervenţii legate de poluarea apelor de
suprafaţă, curgătoare, a râului Olt, la agenţii
poluanţi din judeţ, la efectele nefaste ale
despăduririlor. Nu au lipsit de pe agendă procesele şi fenomenele sociale, declinul
demografic, îmbătrânirea populaţiei, cu

bal şi nonverbal. O analiză atentă a mimicii
actorilor mi-a dat senzaţia de personal, de
familiar, de omogenizare cu personajele.
Finalul piesei ne aduce liniştea interioară,
acea senzaţie de aşezare a tuturor lucrurilor.
Cei doi tineri JENNIFER (Maria Simona
Arsu) şi GRASU (Andrei Cătălin) îşi trăiesc,
totuşi, iubirea împărtăţită. Această stare de
linişte contrastează cu agitaţia de pe tot parcursul piesei, remarcând un fel de ruptură
necesară de trecut ce deschide personajelor
calea către viitor.
Yen este o piesă interzisă persoanelor sub
16 ani, în care regizorul şi autorul nu ne menajează, prezentându-ne şi altă faţă a occidentului, a lumii decadente. În cele aproape 2 ore şi
ceva nu am avut senzaţia de plictiseală sau de
oboseala. Piesa mulţumeşte pe toată lumea
provocând relaxare, transmiţând o linişte interioară de care toţi avem nevoie. Efectele
sonore şi luminoase, ce pigmentează piesa
Yen, sunt gândite cu profesionalism.
Teatrul Anton Pann păstrează o conexiune
permanentă cu viaţa actuală, cu lumea în care
trăim, iubim, muncim şi creăm.

impact direct asupra dezvoltării judeţului,
vieţii sociale.
Am mai constatat că profesorii de specialitate se preocupă permanent de diversificarea
modalităţilor de însuşire de către elevi a
cunoştinţelor de geografie, îmbinând munca
la clasă, lecţiile, cu activităţile extraşcolare,
cum sunt drumeţiile, excursiile de documentare, concursurile de orientare turistică
etc.
Cu câteva excepţii, pentru susţinerea
lucrărilor s-a folosit videoproiectorul. Am
participat la un simpozion de ţinută ştiinţifică,
în care s-au prezentat comunicări de calitate,
în context interdisciplinar, bazate pe o activitate temeinică de documentare şi de cercetare
pe teren.
S-au făcut multe propuneri concrete, fundamentate, care pot fi de folos administraţiei
judeţene şi locale, în activitatea pe care o desfăşoară în slujba cetăţenilor. La reuşita acţiunii a contribuit şi aplicaţia practică organizată
pe traseul Râmnicu Vâlcea-Vaideeni. În încheiere, apreciem faptul că d-l inspector
Mihai Manda a invitat la această acţiune şi
profesorii care şi-au încheiat cariera didactică,
fiind prezenţi Alexandru Poenaru şi semnatarul acestor impresii sumare, care au
împărtăşit câte ceva din experienţa lor, colegilor mai tineri, pe care îi felicităm pentru
dorinţa şi ambiţia lor de a-i determina pe elevi
să aprofundeze studiul geografiei, care le
îmbogăţeşte orizontul cunoaşterii.
Aducem mulţumiri fondatorilor manifestării, felicitări organizatorilor celei de-a
XI-a reuniuni ştiinţifice şi urăm succes deplin
în continuare acestei activităţi care şi-a
demonstrat utilitatea pentru învăţământul vâlcean.
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„COCOŞUL DE HUREZ” PATRONUL SPIRITUAL AL
ÎNFRĂŢIRII ORAŞELOR HOREZU ŞI HOTIN

Z

i mare, sărbătoare mare, 3 iunie
2017, spectacol excepţional, internaţional, la celebrul deja târg de artă populară „Cocoşul de Hurez” 2017, 2-4 iunie,
oraşul Horezu, pe scena unde urma să se
desfăşoare concertul maraton de muzică şi
dansuri populare susţinut de copiii, şi
maturii, artişti ai ţinutului dintre Dunăre şi
Carpaţi...Aici şi acum, a avut loc semnarea
actului de înfrăţire dintre oraşul Horezu şi
oraşul Hotin din Basarabia de nord până în
1944, şi situat în Ucraina din 1945 şi până
în zilele noastre. A spus primarul Horezului,
domnul Nicolae Sărdărescu, că, astfel „se
face o reparaţie istorică la adresa celor două
oraşe”; aceea de a recunoaşte eroismul celor
două entităţi urbane: actul de încredere al
Prefecturii Hotinului de a funcţiona între
1944-1945 la Horezu, cu tot cu arhiva sa, şi,
acceptul de a-şi împărţi, fiecare horezean,
gospodăria sa cu o familie din Hotin. Peste
4500 de hotineni au fost evacuaţi din
Basarabia de nord în Horezu şi plasa sa în
martie-aprilie 1944... Cristi Iovan, directorul Casei de Cultură Horezu, a deschis
spectacolul artistic, invitând pe scena
Târgului „Cocoşul de Hurez” 2017 pe primarul Horezului şi invitaţii săi: Mykola
Golovlov-primarul Hotinului şi pe Iurie
Levcic, preşedintele Centrului Bucovinean
de Artă pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi,
„moderatorul” acestei înfrăţiri pe care, personal, o numesc un important act diplomatic, de succes, cu consecinţe de mare perspectivă pentru viitorul cultural, în primul
rând, al celor două oraşe. Primarul Nicolae
Sărdărescu a invitat pe scenă, să-i fie alături, înalţi demnitari vâlceni, simbolic şi nu
numai, ca la orice însemnat eveniment, să
fie martori: Constantin Rădulescu-preşedintele CJ, Florian Marin-prefect, Mircia
Gutău-primarul Râmnicului şi pe domnul
Boico Stancovici-preşedintele Uniunii
Românilor din Serbia-Dunăre, membru,
alături de Iurie Levcic, al comisiei
românilor de pretutindeni din cadrul
Ministerului cu acelaşi nume... După cuvântările scurte, de salut şi apreciere la adresa
evenimentului, a avut loc, în aplauzele
întregii asistenţe, semnarea documentelor
care consfinţesc înfrăţirea Horezului cu
Hotinul. Adăugăm noi, cu tenta de umor
necesară, nici Mihai Viteazul, în 1600,
susţinut de Curtea de la Viena, nu a reuşit să
intre în cetatea Hotinului, „bătând-o cu
tunurile”...Iată, astăzi, porţile Hotinului s-au

deschis în faţa solilor vâlceni trimişi în
aprilie 2017, pentru ca, în 3 iunie, primarul
Hotinului să vină la Horezu şi să semneze
înfrăţirea dintre Hotin şi Horezu. Vă daţi
seama, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu
de la Hurezi s-a înfrăţit cu cetatea Hotinului
de pe malul Nistrului...şi a lui Ştefan cel
Mare, şi a urmaşilor până în 1812. ...Asta au
făcut şi copiii din Cernăuţi, formaţia
„Perla”, veniţi, ca ambasadori din partea
românilor din Ucraina, sau fosta Bucovină
de Nord, să încânte publicul horezean, şi,
cântând pe scenă, să-l plângă după atât amar
de ani pe Ştefan Domn care-şi păzea
hotarele atât de cunoscute şi de nepătruns
ale Moldovei Valahe. Aceşti copii, simbol al
sentimentelor de cea mai profundă preţuire
părintească, şi frăţească, au intonat cântecele noastre patriotice, strămoşeşti, de au
făcut să curgă lacrimile de fericire ale celor
dintre Nistru şi Olt, sau de pe Prut şi de pe
Olt!...care au făcut să lăcrimeze, a doua zi,
ochii scriitorului Dinu Săraru şi soţiei sale,

dar şi ai ministrului de externe al României,
Lazăr Comănescu, născut la Urşani, şi aflat
în vizită la autorul romanului „Nişte
ţărani”...Înainte de vizita la Dinu Săraru
întreaga delegaţie de la Hotin şi Cernăuţi au
vizitat Liceul „Constantin Brâncoveanu”
din Horezu condus de inginer Aron Vladu,
un liceu de mare faimă şi tradiţie pentru
întreaga Oltenie, şi utilat ca pentru o
Facultate Tehnică cu profil electric...şi în

care au fost evacuaţi din Hotin şi Cernăuţi
în martie 1944 şi s-au stabilit, conform actului de evacuare, în judeţul Vâlcea...
Programul micuţilor artişti din Cernăuţi
a fost prezentat de doamna Mioara Văduva
directoarea Clubului Copiilor Horezu, care
l-a prezentat, publicului horezean, pe Iurie
Levcic...Dar să-i cunoaştem pe aceşti copii,
la Horezu în număr de 13 dintr-un total al
formaţiei „Perla” de 60: Anastasia Kudric,
Mykhailo Daskalu, Anastasia Şotropa,
Stanislav Chiriac, Sabina Palamariu,
Valentin Buzumurga, Rada Baran, Nadia
Scalco, Ana Maria Calancea, Anastasia
Opaiţ, Constantin Teodorian, Nadia Mihai,
Erica Maluşi,...I-au însoţit coregraful
Mikhailo Zhar şi cameramanul Dmytro
Byndiu. Micuţii din Cernăuţi, care au între
10 şi 16 ani, s-au întreţinut deosebit de frumos, în cele două zile, atât cu cetăţenii, vizitând oraşul şi împrejurimile, şi pe scriitorul Dinu Săraru, cât şi pe nenumăraţii
spectatori prezenţi la spectacolul din Târgul

care ne gândim, şi noi, la un curs, iniţial,
facultativ, „Artă şi Tehnologie”!... La spectacolul pe care copiii din Bucovina l-au dat
pe scena de la Târgul „Cocoşul de Hurez”,
după ce au vizitat târgul împreună cu oficialităţile locale şi judeţene, au fost prezenţi
toţi cei invitaţi inclusiv reprezentanţii
Culturii vâlcene, Ed. Intol Press, şi aceştia
au observat, remarcat, succesul de care s-au
bucurat aceşti ambasadori ai culturii din
Bucovina de Nord, în fond, urmaşi ai celor

„Cocoşul de Hurez”...Ei au produs fiori de
plăcere, încântare, chiar şi în naosul
Mânăstirii Hurezi, unde au cântat minunalele lor imnuri către Dumnezeu!...pentru câteva minute, biserica colosală a lui
Constantin Brâncoveanu a răsunat de
glasurile copiilor îngeri din nordul
Bucovinei, care, nu au uitat, şi aici, să-l
evoce în semn de mare preţuire pe domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt; educaţie
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extraordinară, în limba noastră strămoşească, în ...Ucraina
vecină şi prietenă, unde românii au depăşit 500.000 de
locuitori (declaraţie pe scena Palatului Tineretului din
Cernăuţi la Festivalul Florile din Grădină, 8-9 iunie 2017)!
S-au întreţinut atât de frumos cu spectatorii de la Târgul
Cocoşul de Hurez, aducând pe scenă frumoasele cântece
româneşti din întregul areal românesc naţional, dar cu
precădere din cel bucovinean!...cu cuvinte de mare sugestivitate: „Bucovină plai cu flori/ Unde sunt ai tăi feciori/ Au
fost duşi în altă ţară/ Dar se-ntorc la primăvară/ Câte
primăveri au fost/ Înapoi nu s-au întors”...Iată, în câteva
cuvinte, esenţa unui adevăr despre evacuarea românilor din
Bucovina de Nord şi Basarabia, care, deşi au plecat cu speranţa reântoacerii, martie 1944-august1944, nu s-au mai
întors niciodată! Acest cântec a fost scris în 1904 de
Constantin Mandicevschi, la Cernăuţi, şi a constituit un imn
al îndepărtării silite de patrie, cănd Bucovina se afla în
Austro Ungaria, iar Basarabia în Rusia... Varianta cântată
de copiii din Cernăuţi este puţin, şi foarte sugestiv, schimbată faţă de originalele lui Mandicevschi şi Vasile Mucea,
un ultim rapsod bucovinean, născut în 1933 şi decedat în
2011! Citatul nostru este unic şi generos ofertat evacuaţilor
din 1944! Să mai amintim şi cuvintele Anei Maria Calancea
din cântecele interpretate pe scena de la Horezu, care
vorbesc, şi ele, despre sufletul şi istoria unui popor prea des
biciuit de soartă, dar neîngenuncheat niciodată... „Cât-îi
pământul de mare/ Neamul meu păreche n-are” şi „Ce
folos, aur, fără de Hristos”!..o fetiţă de 16 ani care se
exprimă foarte bine în două limbi şi care are un trup care nu
poate cuprinde toate medaliile pe care le are din partea
lumii întregi! Spectacolul copiilor bucovineni de la Horezu
a fost după părerea noastră unul din momentele culminante
ale evenimentelor culturale ale anului 2017, de ce nu, arbi-

trar spus, ale ultimului deceniu, unul care ne-a marcat
destul de sumbru istoria noastră, românească!

COPIII DE LA CERNĂUŢI
L-AU VIZITAT ACASĂ, LA
SLĂTIOARA, PE
SCRIITORUL
DINU SĂRARU

D

uminică 04 06 17 copiii din Bucovina de Nord, din
oraşul Cernăuţi, Ucraina, veniţi la Horezu pentru a
participa la Festivalul „Cocoşul de Hurez”, conduşi de Iuri
Levcic, „antrenorul” şi dirijorul lor direct, au fost primiţi de
scriitorul Dinu Săraru la reşedinţa sa din Slătioara-Horezu.
Primirea micilor ambasadori ai artei româneşti de peste
hotare, români declaraţi, din Ucraina, s-a făcut în prezenţa
ministrului de externe Lazăr Comănescu aflat în vizită la
Dinu Săraru. Copiii au dat bună ziua şi au intonat „Cântec
de unire”: „E trist să ai o țară dezbinată,/ E trist să ții în casa
ta străin,/ Şi fratele să-ți stea rănit la poartă,/ Ca un Hristos
căzut între păgâni.// .../ Nu, nu mai suportăm/ Jugul ce ni-l
pun/ Cei lipsiți de neam!/ Hai să ne ridic[m/ Şi să-nfaptuim
Unirea!...”
Dinu Săraru: - Strămoşii mei pe linie paternă sunt veniţi
cu oile din Bucovina! Iar pe linie maternă sunt din Bistriţa
Năsăud!...stră, stră, stră...1700! - La Costeşti au distrus
casa Sacerdoţeanu!... nimic nu mai e! intervine Ligia
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Nicolescu. - Hai să vă dau o temă, continuă Dinu Săraru...
La cetatea Ismailului, Tudor Vladimirescu, când era locotenent în armata ţaristă, a plecat cu nişte care cu materiale
pentru refacerea cetăţii. Interesaţi-vă ce documente
există...1817, 1818, până la 1820...A plecat cu un străbunic
de-al meu, Constantin Săraru, cu carele pentru refacerea
cetăţii! vezi ce documente găseşti!...i-a spus lui Iurie
Levcic.
Ana Maria Calancea interpretează, la cererea maestrului,
un cântec din Oltenia: „Cu dor verde, cu dor verde/ Neical meu nu mă mai crede/ Că sunt şi eu cu dor verde,/ Dar
acum sunt supărată / Căci lui neica nu-i sunt dragă// Hei,
hei, hei...// Pune hamul Nicolae/ Să plecăm, să-i dăm bătaie/
S-ajungem pân’ la neica/ Şi să-i dăm vinul de-a bea/ Dăi cu
biciul dăi./ Dă-i cu biciul dăi.” („Pune hamul Nicolae”)
Copiii lui Levcic au cântat, în final, „Când trăim bine uităm
de Tine/ Şi nu venim la rugăciune/ Dă-ne Doamne dragostentre fraţi”
După semnarea protocolului de înfrăţire între Horezu şi
Hotin, credem, că, ora petrecută în spaţiul mirific al scriitorului oltean (Slătioara, cea situată între Biserica
Potecaşilor-Vioreşti, Biserica Urşanilor şi Biserica
Mânăstirii Hurezi), autorul romanului „Nişte ţărani” (vă
asigurăm noi, nişte ţărani deştepţi, aşa cum s-au dovedit a fi
pe parcursul existenţei noastre de la Războiul de
Independenţă din 1877 şi până în 1990), cel puţin pentru noi
cei de la Cultura vâlceană şi pentru copiii de la Cernăuţi, va
rămâne pentru totdeauna în memorie ca una de înaltă trăire
emoţională, de ce nu, şi de sfinţenie!...

B. CICHIRDAN, 17 iunie 2017

DR. MIHAI NEAGU: „MĂRTURIE ORTODOXĂ” (VOL. IV
„MONUMENTE ALE EXILULUI CULTURAL ROMÂNESCBULETINUL BIBLIOTECII ROMÂNE DIN FREIBURG”)

I

ată un gest major care s-a întâmplat în
cadrul Bibliotecii Române din
Fraiburg, apariţia volumului IV (XXV) al
Buletinului Bibliotecii-Studii şi documente
româneşti-numit „Monumente ale exilului
românesc” în care Dr. Mihai Neagu face o
surprinzătoare şi voluminoasă, o carte,
recenzie întregii serii de reviste „Mărturie
Ortodoxă” apărută între 1982-1998, şaisprezece ani, sub conducerea preotului Ioan
Dură, protopop al bisericii ortodoxe române
din Olanda şi Belgia flamandă (Flandra).
Mihai Neagu, în respectivul volum,
apărut în 2017 la Editura Magic Print
Oneşti, scoate o carte extrem de interesantă
despre activitatea ecleziastică şi culturală a

părintelui Ioan care prin râvnă personală
editează douăzeci de ani revista „Mărturie
Ortodoxă” într-o perioadă specifică, încă,
de echilibru în Europa comună, ultimul
deceniu de comunism în România şi primul
deceniu de aşa zisă economie de piaţă (altă
Mărie cu altă pălărie), perioada postrevoluţiei din decembrie 1989...Totul se
petrece ca într-un jurnal, în revistele părintelui Ioan din seria respectivă, până în anul
2000, când, spunem noi, era prevestit sfârşitul lumii, anul 2000, şi trebuia ca împăratul
roşu al „Chitaiului” să cucerească lumea
trecând totul prin foc şi pară (aşa îmi
povestea bunica mea, Ana Ciobotaru, care
în 1966 a evadat din R.S.S Moldovenească

şi a venit la 78 de ani în Râmnicu Vâlcea la
casa cu numărul 298 din strada V.I. Leninactualul loc pe care fiinţează Biserica Sf.
Apostoli din Cartierul Nord!...să moară
lângă fata ei, Parashiva!...toţi feciorii,
murindu-i pe frontul sovietic din Al Doilea
Război Mondial, luptând împotriva
românilor, încorporaţi fiind în anul 1941
când URSS a stăpânit Basarabia până la
cedarea ei statului român, iunie 1941). O
carte cu o densitate de idei, mărturisiri, religioase şi istorice, ieşită din comun! Număr
cu număr din „Mărturie ortodoxă” Mihai
Neagu îl şi le analizează, reliefează textele
scrise de Ioan Dură şi colegii săi, de
preoteasa Cristina Dură!...texte care aco-

peră întreaga istorie a patriei, adevărată,
întreaga istorie religioasă, ortodoxă, a neamului, prezentând colegilor săi catolici şi
greco catolici realităţile româneşti; ştiinduse, că, preotul Ioan, ca întreg neamul său de
preoţi, Nicolae şi Leon, sunt vrednici preoţi
ortodocşi care au înclinaţie ecumenică!...
acoperind şi necesitatea comunităţii româneşti din Olanda şi Flandra de a participa la
o viaţă reală, religioasă, identică cu cea care
se desfăşura în ţară. Am citit această carte
cu creionul în mână curios să aflu cât mai
multe adevăruri despre două perioade care
şi pentru noi sună la fel: comunismul ateu şi
comunismul de nici un fel sau fardat cu aşa
zisa economie de piaţă...Ca să ne cunoaştem
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mai bine, să spunem, că în perioada 19821991 am condus activitatea de proiectare
asistată de calculator, împreună cu nevasta
mea! la Hervil (denumire anglo saxonă Hidraulic Echipament Rm Vîlcea) Râmnicu
Vâlcea, iar între 1992-2000 am semaforizat
mobil, pe Drumurile Naţionale, întreaga
Românie, fiind administratorul unic al
firmei INTOL SRL Râmnicu Vâlcea...Din
2000, convins fiind că sfârşitul lumii se desfăşoară ca rotaţia pământului, imperceptibil,
şi natural, am iniţiat activităţi de presă
scrisă, şi video, culturală... Interesant de citat din Mihai Neagu, „Mărturie Ortodoxă”:
„că astăzi, când nu numai România, dar
chiar şi întreaga Europă este condusă, sau
cel puţin semnificativ influenţată, de cei
care doresc distrugerea oricărei entităţi
naţionale europene..., mai ales prin ateism
şi prin aşa zisa corectitudine politică este de
fapt un dresaj care urmăreşte să elimine din
om orice urmă de valoare morală ... prin
amputarea gândirii autonome.” Notăm şi
noi, că, omul nou se află în situaţia bipolară,
alta decât cea din perioada intrării lui Israel
în Canaan-când a trebuit să distrugă cu
sabia polul idolilor în favoarea polului în
care trona Dumnezeu-şi, anume, aceea a
împăcării în a fi obligat să aleagă între polul
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financiar şi cel al politicului!...de unde justificarea permanentă prin „corect politic”.
Mai spune autorul: „Orice eventuală încercare a unui rarisim politician actual de a
schiţa o urmă de dragoste de patrie sau de
compasiune pentru bietele popoare de azi
este numită cu dispreţ, dar şi ameninţător:
populism.” Spune autorul, astăzi („actual”)!...pentru prezent este valabil acest
eufemism, dar, întrebăm noi, cum se explică
longevitatea lui dacă în urmă cu peste o sută
de ani Caragiale îi punea în gură lui Caţavencu „ţărişoara mea” şi lacrimi în ochi?
Dar şi mai veridică ni se pare afirmaţia
„coborârea în întuneric devine sinonimă cu
calea cea dreaptă” (referindu-se la ateism).
Am fost interesaţi să citim atent această
carte pentru a ne explica, a descoperi, şi un
amănunt care nu ne dădea deloc pace, după
1989, şi, mai ales acum! De ce nu se întorc
românii, realizaţi, din străinătate, şi plecaţi
după 1964? Desigur, acum, suntem convinşi
că nu există decât o singură explicaţie: în
profunzime, ideologie, Europa de Est de
acum este la fel cu cea postbelică, frica de
ceea ce nu se vede şi hotărăşte tot rămânând
încă în oasele refugiaţilor politici şi economici dinspre est către vest. Deşi soarta
creştinilor proveniţi din est este şi mai grea.

DRAGOSTE DE PUSTNICI...
Ion PREDESCU

C

olocviul naţional "Cultură şi spiritualitate în opera părintelui Ghelasie
Gheorghe'' desfăşurat la Râmnicu-Vâlcea,
mai 2017, a stat sub semnul gesturilor
tainice, ale cuvântului rostitor şi ale tăcerilor
formatoare.
Am vrea să aproximăm cel puţin două
structuralităţi, din personalitatea celor doi
pustnici. În primul rând teologia în sine, ştiinţa, apoi calea spre trăirea isihastă, trăirea.
Sfântul Simeon Noul Teolog, (citat Ioan
Ică jr.) afirmă: "Astăzi spiritualitatea păstrându-şi specificul ascetico-mistic, distinct şi rigorile proprii - nu mai poate face
abstracţie de teologie şi cultură", iar Andrei
Pleşu subliniază : viaţa religioasă nu se poate
confunda cu "o pură democraţie etică şi spirituală". Iar, interpretându-l pe A. Scrima,
discută conceptul de ortopraxie, "pentru a
semnala riscul unei anumite "ortodoxii" de a
se epuiza în conformitatea gestuală a unei
instituţii, fără coplexul decisiv al unei
lucrării interioare de fiecare clipă".
Concatenată este teoretizarea trăitorului
Sandu Tudor: "Viaţa sufletului nu poate fi
redusă la o metodă de rugăciune, la un bun şi
sfânt obicei, chiar când este ajuns la
desăvârşire, la frumuseţe lăuntrică, la o adevărată estetică spirituală, adică la o formă
pură de stil duhovnicesc însuşit deplin,
stăpânit bine şi propriu. A putea spune că
acum tocmai această desăvârşire este o
moarte. trebuie să trecem şi prin moarte, fără
de care nu există viaţă. Trebuie să trecem
dincolo de această oboseală a vieţii, dincolo
de această oprire în loc. Cât e de mare puterea acestei oboseli noi nici nu bănuim,
chiar dacă ar fi moarte. Ea e una din marile
puteri fireşti ale firii omeneşti. Oboseala
duhovnicească e totdeauna detul de puternică, destul de lucrătoare şi ştie să se răs-

cumpere."
Răscolitoare şi întregitoare afirmaţii,
lângă care vom adăuga notaţiile lui Horia
Patapievici: "Ζeul, chiar pierdut, rămâne
pururi în forma care îl reproduce indefinit, în
funcţionarea conştiinţei noastre. Forţa acestei acţiuni nu este neglijabilă, căci formele
sunt mai puternice decât conţinuturile, iar un
ritual îşi transmite mesajul chiar dacă
tehnologia sa este uitată şi anume prin intermediul eficacităţii formelor."
G. Papini a sintetizat: "Religiile care au
ca izvor revelaţia se mărginesc din ce în ce
mai des la nişte resturi de simboluri şi ritualuri fără un adevărat conţinut de credinţă
vie."
Eugen Ionescu aserţionează: "Teatrul ar
trebui să fie ceremonie, ritual, este, cel mai
adesea instrument de propagandă."
Am citat din Studiul lui Dan Popovici
"Din tainele ritualului" .
Coplexul tematic pe care l-am dezvoltat,
acela al teologiei isihastre, al filocaliei carpatine, conceptele părintelui Ghelasie pot fi
susţinute şi prin studiul lui Florin Caragiu
"Despre realismul iconic". Claudiu Tâţu în
studiul despre Ghelasie va discuta despre:
"Subiect semiotic/ chip iconic", iar Carmen
Caragiu Lasswell abordează opera lui
Ghelasie prin ideea de iconicitate şi fizică
cuantică.
Studiile lui Marius Dumitru Linte despre
părintele Ghelasie sunt acribios de dialogale:
chip, arhetip, umbră, iconic, neiconic,
fiinţial, persoană-ipostas, libertatea ipostatică, viu, logos, tropos, gnoseologia creştină,
ontologizare, citează filosofi, hermeneuţi,
mistici, teologi...
Toate spre a inocenta conceptele în aşa fel
încât: "să se mişte prioritar după Fiinţă, nu
după energii" (părintele Ghelasie). Concepul
şi privirea, metamorfozele fişei de lectură,
bibliografiile metabolizante, stilul, scriitura

care au părăsit România după destinderea
realizată după 1964.” Cartea prezintă, cum
spuneam, fiecare revistă în parte pornind de
la coperţi, asupra cărora Mihai Neagu
insistă foarte mult, fiindcă şi merită, Ioan
Dură fixând pe învelişul revistelor chiar
esenţe culturale şi pur româneşti, şi istorice;
şi, ceea ce nu fac culturnicii graficieni de
astăzi, care spun totul despre o icoană sau
un lăcaş religios sau de artă, numai numele
pictorilor sau sculptorilor, chiar arhitecţilor,
nedându-l, îşi încondeiază imaginile cu
numele autorilor...semn de mare cultură,
savantă! Apoi autorul enumeră aproape
toate articolele de fond, dezvăluindu-le
conţinutul prilej de îmbogăţire culturală şi
spirituală pentru cititori.

„Această ură între ortodocşi şi greco-catolici este opera conştientă a securităţii, chiar
dacă în unii acţionează fără ca aceştia să-şi
dea seama cine le-a inoculat-o. Un ortodox
care-i urăşte pe greco-catolici şi un grecocatolic care-i urăşte pe ortodocşi nu fac
decât să traducă în viaţă programul P.C.R.
Această ură există în exilul românesc la cei

Ghelasie, ulei,
George Alexandrescu
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şi sentimentul livresc, întâlnite în opera misticului Ghelasie, care experiera tăcerile dintre
cuvinte, sensurile şi metasensurile, în aşa fel
încât, prin retorica absenţei, prin didascalia
rostirii fonemelor, care respiră cosmic, instituia ontologia casei, a lui a locui în lume în
chip poetic, a streaşinei, a limitei sublimată
în vina pustiei, a heideggerianului şi nu
numai, de dinainte, de dincolo de cuvânt...
Mircea Eliade avea să afirme: "Experienţa mistică nu se poate tălmăci în cuvinte,
raporturi cauzale, noţiuni. Ea se răsfrânge cel
mult, prin conştiinţa obişnuită şi transfigurează pasta acestei conştiinţe modelând-o
şi structurând-o altfel. De aceea marii mistici
au fost mari gânditori, mari poeţi, mari
oameni de acţiune caritabilă. Se întâlneşte
echilibrul şi sănătatea aceasta neobişnuită la un torturat de subconştient".
Şi, contributia noastra teoretica, conubializarea dintre C. Brancuşi şi filocalia
carpatină. C. Brancusi se situeaza in conceptul de invecinare cu una dintre cele mai moderne scriituri ale secolului XX, opera lui
James Joyce. Autorul lui Ulysses aserţiona:
"Marile mişcări care au dezlănţuit revoluţiile

În cazul materialelor semnate de pr. Ioan
Dură, cititorul are ocazia să cunoască un
preot (şi pe doamna preoteasă Cristina)
dăruit muncii de răspândire în lume a valorilor culturale româneşti şi, mai ales, muncii
nobile de redirecţionare a bisericii creştine
către cea una singură, a lui Christos, după
modelul celei dinaintea schismei de la
1054...

p cickirdan

spiritului s-au născut din visurile şi viziunile
unui cioban al colinelor pentru care pământul nu este un câmp cultivat, ci o Mumă vie".
(Citatul este reprodus din volumul lui Ionel
Jianu: "Constantin Brâncuşi, viaţa şi opera",
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti
1983, unde întâlnim interviul lui C. Giedion
Welcker cu James Joyce.)
Filocalia carpatină a părintelui Ghelasie,
prin incomunicabilul din logica sigetică,
vitală şi expansivă, în structuri de nedescris,
manifestate ca emicitate pura, redimensionează situarea în lume, locuirea, transfrasticul. Palierele diferite, dar într-o comuniune a esenţelor, dintre Brancusi şi rostirile
lui Ghelasie, întregesc conceptul de filocalie
carpatină.
Prezenţa, la simpozion a părintelui pustnic Valerian (Dragoş Pâslaru), a coborât
cerurile pe pamant, instituind comunicarea
prin rugăciune, într-o sala unde ascultarea
duhului sfânt filocaliza persoanele, fiecare
fiind o personae, participatoare.
Nicolae Margineanu, regizorul, a adus
surplusul de sens, prin activitatea lui si prin
tradiţia familiei, unde tatăl său, unul din
marii psihologi psihanalişti, inchis o
perioadă îndelugată la Aiud, trimis în perioada interbelica în America de Carl Gustav
Young, să predea psihanaliza impotriva conceptiei behavieriste de acolo.
Maria Ploae, actriţa, care recita translucid, instaurator.
O carte a profunzimilor metatextuale, o
cantabilitate a muzicii ca memoria paradisului, o incantaţie dintr-o linişte care synoikizeaza lectorul ravasit/ inaltator: Dumitru
Nicodim-Romar - Romaiate.
Părintele Ghelasie, filocalia carpatină,
Chipul iconic, Crochiuri antropologice,
Reflexii ale chipului mistico-teologic gelasian - epos, o poetica şi poietică întremătoare.
Dragostea de Ghelasie e ca şi dragostea
de pustiu. Daca ai locuit acolo, nu te mai poţi
întoarce în lume.

CULTURAvâlceană
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FUGARUL
Marius CĂRBUNESCU

C

ând văd atâta ipocrizie în societatea
românească mă detaşez de prezent.
Îmi amintesc cum prin anii 90 fiii acestui
popor umpleau lagărele de refugiaţi din vest,
alungaţi de acasă de mineriade, cu aceeaşi
forţă ca a unui război civil. Rememorez cozile
pe la ambasade pentru vize de şedere, chiar şi
vize turistice. Acestea înlocuiseră cozile la
carne, dar bătaia de joc rămăsese aceeaşi.
Trierile erau făcute brutal, fără nici un fel de
compasiune pentru cei condamnaţi să rămână
acasă. Iar cine reuşea să evadeze din spatele
cortinei de fier, devenite între timp de catifea,
avea un alt şoc. Afla că leafa medie de 100 de
dolari ajunge doar pentru o noapte la un hotel
mai răsărit. Dar pentru unii memoria este
scurtă...
Acum ne regăsim ultimii invitaţi la balul
acestei aristrocraţii a Europei numită Uniunea
Europeană, unde ne-am calificat cu indulgenţă, şi strâmbăm din nas. Grecii sunt leneşi
şi evazionişti, nemţii îşi dau aere de dictatori.
Un lucru este cert. Pe noi nu ne vedem. Am
citit cu duiumul pe reţelele de socializare,
luări de poziţie acide despre refugiaţi, venite
din partea unor români emigranţi la rândul lor
în alte state vestice. Se considerau cetăţeni
europeni şi aveau dreptul la opinie! Nu ştiu
însă câţi dintre noi reuşim să privim în profunzime drama unor refugiaţi. Marşurile forţate
la care sunt supuşi, de săptămâni, poate chiar
luni. Lipsurile pe care sunt nevoiţi să le
îndure, de hrană, apă, condiţii minime de
igienă. Teama de necunoscut. Mulţi dintre ei,
în special copii, nu mai ajung la capătul drumului. Au de ales să moară impuşcaţi sau
înecaţi, şi aleg a doua variantă.
Îmi vine în minte cazul, citit undeva,
despre o sportivă din Siria, campioană la înot,
care a ales libertatea. S-a îmbarcat împreună
cu alţi refugiaţi, majoritatea bărbaţi, pe o
barcă pregătită să traverseze Mediterana. În
mijlocul mării motorul s-a defectat iar barca,
inţesată de refugiaţi, plutea în derivă. Şansele
de supravieţuire erau minime. Campioana
împreună cu sora ei şi o altă fată plonjază în
apă şi înotând cu o singură mână, trag barca
după ele zeci de ore, până ajung cu noroc la
ţărmul unei insule greceşti. Ulterior această
fată ajunge în Germania, îndeplineşte baremul
pentru calificarea la olimpiadă şi concurează
la Rio sub pavilionul refugiaţilor. Acesta e un
caz fericit, aproape desprins dintr-un film clasic cu happy-end. Dar realitatea este mult mai
dură.
Pentru noi este mai reconfortant ca de la
nivelul unei societăţi de consum, fără lipsuri
majore, să-i considerăm pe refugiaţi, in corpore, barbari, necivilizaţi, dacă nu chiar terorişti. Dar nu a fost tot timpul aşa. Cel puţin
pentru mine, nu e greu să fac eforturi pentru a
mă pune în situaţia acestor năpăstuiţi. Chiar
am fost ca ei.
Era în vara anului 1992. Terminasem
liceul şi mă pregăteam pentru admitere la facultate când o nebunie adolescentină m-a
cuprins cu toată forţa ei. Doream să emigrez.
Unde? Nu conta. Oriunde se putea. Aflasem
de la un coleg de şcoală de o rută clandestină
pentru trecerea frontierei în Grecia. Undeva
prin munţi, lângă localitatea Petrich. Am
reşuit să obţin de la colegul meu şi un desen
pe o coală A4, având pretenţia de hartă, cu
drumul pe care urma să-l străbat pe jos.
Păstram asta cu sfinţenie. Între timp, îi mai

tapam pe părinţi de bani şi dădeam fuga la
exchange să mai schimb câte un dolar, doi.
Avea să vină şi ziua cea mare, când de pe
peronul Gării de Nord m-am urcat în trenul de
Sofia. Nu-mi luasem bilet, aveam de gând să
merg cu naşu, pentru a-mi drămui fiecare
bănuţ. Mare greşeală! Era să fiu dat jos din
tren în prima gară din Bulgaria. Chiar am
atins preţ de câteva secunde solul neprimitor
al ţării vecine, înainte de a mă urca din mers
în alt vagon. Naşul bulgar devenise nervos
când i-am pus în mână o bancnotă să-l mituiesc. M-a ameninţat că mă dă jos cu prima
ocazie şi aproape s-a ţinut de cuvânt. Un
motiv suficient de temeinic ca de la Sofia sămi iau bilet pentru Petrich. Doar 33 leva,
aproximativ 6 dolari la cursul de atunci.
Mă văd ajuns în Petrich fără a şti pe unde
s-o apuc. Casuţe albe şi vinete, de piatră cioplită, găurite de ferestre înguste, zăbrelite, îşi
fac loc pe străzile înguste şi înclinate ale
oraşului de munte. Vagabondez pe străzi în
căutarea unui hotel de la marginea oraşului,
din spatele căruia aveam informaţia că
porneşte cărarea către munţi. La un moment
dat, opreşte lângă mine un echipaj de poliţie.
Într-un oraş de graniţă astfel de patrulări sunt
frecvente. Dar eu, copil neumblat cu minte
puţină, fără a şti să-mi ţin emoţiile în frâu, mă
albesc la faţă şi atrag atenţia poliţiştilor. Îmi
fac semn să mă apropii şi mă provoacă cu
câteva întrebări de rutină. Sub paravanul
diferenţelor lingvistice bălmăjesc ceva legat
de faptul că sunt cazat la Hotel Bulgaria şi mam rătăcit. Că sunt şofer în tranzit şi, ca să-mi
întăresc afirmaţia, scot din buzunar chiar permisul de conducere pe care abia se uscase
cerneala când am plecat de-acasă. M-au ascultat cu mirare după care îmi fac semn să urc în
maşina poliţiei. Gândeam că aici s-a terminat
scurta mea aventură bulgărească şi eram
resemnat. Nu mică mi-a fost mirarea când
după câteva zeci de minute sunt invitat să
cobor exact în faţa hotelului pe care îl căutam.
Pământul îmi ardea sub picioare, am grăbit
pasul de teamă să nu se răzgândească.
Părea să fie ziua mea norocoasă când am
pornit-o pe cărarea din spatele hotelului.
Începeam a urca muntele pe o potecă
pietroasă, ce şerpuia printre ziduri îngropate
în frunzişul curpenilor de viţă sălbatică, în
ţesătura de iederă încâlcită de ghirlandele
agăţătoare ale trandafirilor sălbatici. Locuri
aşa de strâmte că mă înţepam în ghimpii
măceşilor. După vreo doi kilometri abandonez

cărarea, gândindu-mă că pe un drum bătut e
cel mai lesne să fiu depistat. Aşa că purced să
întâmpin versanţii pieptiş spre punctul unde
credeam eu că se află Grecia. Mă afundam la
întâmplare, aplecat pe sub bolţile de ramuri
încărcate ce-şi amestecau frunzişul des,
împletind mii de draperii fine, molatice, clătinate sub mângâierea lină a vântului ce adia
dinspre versant. Umezeala şi căldura din
locurile acelea hrăneau cu atâta îmbelşugare
vegetaţia ce creştea în voia sorţii, bogată și
fără socoteală. Seva vieţii ţâşnea parcă prin
coaja aspră a viguroşilor copaci, aşa de deşi,
că ramurile creşteau îmbrăţişate, iar rădăcinile
groase se încolăceau între ele ca nişte şerpi
uriaşi ce se zvârcoleau în colbul uscat. Între
timp se întunecase iar pământul făgăduinţei
devenise o negură de nepătruns.
Înotam prin vegetaţia nebună. Urcam, coboram, iar urcam, într-o succesiune care parcă
nu se mai termina. Intervenise şi oboseala dar
nu mă lăsam, mă strecurasem pe sub un gard
de sârmă ghimpată, semn ca ajunsesem la
hotar, şi ştiam că trebuie să mai trec unul.
Numai că pe acesta, al doilea, parcă-l înghiţise
pământul şi mergeam în gol. Iar cu fiecare
kilometru încrederea mea se epuiza. Nu mai
era mult până se lumina de ziuă când am
abandonat, chinuit de crampe şi oboseală. Mam urcat într-un stejar înalt să mă odihnesc şi,
totodată, să mă reorientez în spaţiu la lumina
zilei. Cu acest gând am adormit cât de cât liniştit.
Dimineaţa, m-au trezit brusc nişte zgomote ciudate. Când mă uit în jos de la
înălţimea stejarului unde eram camuflat,
patru-cinci patrule de grăniceri dotaţi cu arme
automate şi câini-lupi căutau ceva. Probabil
pe mine... Probabil am atins vreun fir de alarmă când am trecut pe sub sârma ghimpată...
Gândeam tot felul de scenarii şi mă rugam în
gând. N-am fost nicicând mai apropiat de
Dumnezeu ca atunci. Într-un târziu patrulele
s-au împrăştiat. Am rămas în copac toată ziua
şi abia când s-a înserat din nou am îndrăznit să
cobor. Informaţiile vizuale culese de la
înalţime s-au dovedit utile şi în scurt timp
eram în Grecia, pe un drum pietruit de ţară, pe
care din când în când mai trecea câte o
mașină.
Eram flămând, însetat iar setea era
cumplită. Rezervele mele de apă se epuizaseră
de mult în dogoarea statului în copac. Lipsa
apei mă dezumanizase, nu mai puteam gândi,
nu mai puteam merge iar nervii erau întinşi la
maxim. La un moment dat, zăresc în mijlocul
drumului o băltoacă formată de la ploaie. Mă
apropii, mă las în genunchi şi-mi umezesc
buzele. Beau. Nu mai simţeam nici un gust,

Fuga din Sodoma şi Gomora, pictură pe lemn, 2003, P.Cichirdan
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nimic. Doar mâlul care-mi scrâşnea între
dinţi. Mă ridic şi merg în continuare spre
necunoscut. Cred ca am mai mers în jur de
cinci kilometri fără să dau de vreun cătun, o
casă, ceva. După care am cedat.
Eram prăbuşit într-un şanţ de pe marginea
drumului şi realitatea începuse să se înmoaie,
să se îndulcească. Pe câmpurile searbede
creşteau livezi roditoare de meri, caişi, portocali. Mă înfruptam din nectarul zeilor şi ajutam la stivuirea lădiţelor cu fructe în maşinile
de marfă. Alături de mine mai erau câţiva
emigranţi. Aveam în faţă o plantaţie din
Grecia şi ne făceam treaba cu sârg. La un
moment dat, un camion se îndreapta în viteză
direct către mine. Ridic privirea şi farurile mă
orbesc. Încerc să mă dau în lături dar
picioarele, tot corpul, nu mă ascultau. Eram
ţintuit acolo. Nu, nu aiuram. Pun mâna la
ochi. Aud un scrâşnit de roţi şi maşina opreşte
brusc la câţiva metri de mine.
După câteva secunde de uluială mă
dumiresc. Era un Jeep de-al armatei din care
coborâseră câţiva militari. Din câteva cuvinte
îşi dau seama că sunt fugar şi mă duc la unitate. Am cerut apă şi mâncare. Mi s-a dat.
Atunci am mâncat pentru prima dată croissant
cu cremă, la noi nu apăruseră. Şi acum, când
mai mănâncă copiii croissant, mirosul mă face
să tresar şi resimt un gol în stomac. M-au ţinut
câteva ore după care m-au transferat la o altă
unitate, posibil de grăniceri. Spre deosebire de
militarii din unitatea precedentă, aceştia erau
foarte brutali, din şuturi şi palme nu mă
scoteau. Aveam în curând să aflu că mai erau
şi alţi fugari acolo. M-au închis alături de alte
vreo zece persoane, în mare parte albanezi,
într-o cămăruţă cât o toaletă publică, prevăzută cu gratii în loc de uşă. Nu puteai sta
decât în picioare. Aveam un singur gemuleţ de
o palmă, pentru aerisire, iar albanezii fumau
în draci. Era un fum de-l tăiai cu cuţitul.
Noroc că din când în când eram scos să dau
declaraţii şi mai luam o gură de aer proaspat,
alături de deja obişnuitele şuturi şi palme
peste ceafă. Toţi mă întrebau din ce reţea de
călăuze fac parte, nimeni nu voia să creadă că
sunt pe cont propriu.
M-au ţinut vreo trei zile în speranţa că vor
putea scoate ceva de la mine. Inutil. A patra zi,
resemnaţi, mi-au dat drumul. Am fost dus cu
o maşină la vama rutieră de la Kulata şi de
acolo trecut graniţa înapoi în Bulgaria. Nu
mai aveam chef de nicio aventură, dar drumul
inapoi spre casă se anunţa lung şi anevoios.
Eram obosit, debusolat, nu ştiam ce voi face
peste cinci minute, pur şi simplu mă lăsam în
voia sorţii. Deodată, zăresc o maşină cu
număr de România venind dinspre vamă şi,
timid, fac cu mâna. S-a oprit. Era un inginer
din Braşov care lucra în Grecia şi acum se
întorcea acasă. Chiar îşi dorea pe cineva cu
care să mai schimbe o vorbă pe drum, aşa că
a fost foarte încântat să mă ia cu el. Eu nu mai
aveam sentimente, să mă pot bucura de ceva.
Nici nu stiu cum a trecut timpul până am ajuns
în Bucureşti. M-a lăsat la Universitate şi nu
mi-a luat nici un ban. Dacă tot ajunsesem în
centru, m-am dus să mă înscriu la Şcoala
Superioară de Jurnalistică şi, în aceeaşi zi, miam sunat părinţii să le dau vestea că sunt student. De parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.
De atunci am fost de nenumărate ori în
Grecia, singur ori cu familia. Şi când m-am
căsătorit, am petrecut o bună bucată din luna
de miere sub templele vechii Elade. Dar, cu
riscul de a-mi necăji consoarta, pot spune cu
mâna pe inimă că prima întâlnire cu urmaşii
civilizaţiei elenistice a fost de neuitat.
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INVENTICA

COMUNICAT DE PRESA
22 iunie 2017

C

u ocazia Bursei Naţionale a
Invenţiilor Româneşti, organizată
pe 20 iunie 2017 de către Ministerul
Cercetării şi Inovării, Parlamentul României – Camera Deputaţilor şi Camera de

Comerţ şi Industrie a României, Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvol-tare pentru
Inginerie Electrică ICPE-CA i s-au acordat
6 diplome de apreciere.
Diplomele de apreciere s-au acordat pen-

tru brevetele: « Stand pentru studiul curgerilor bifazice, rotaţionale, cu gradient advers
de presiune », « Generator electric supraconductor », « Hidroagregat de conversie a
energiei hidraulice extrase din cursurile de
apă curgatoare », « Motor liniar magnetostrictiv şi Supercapacitor cu electrolit gel

».
ICPE-CA este pregatit să raspundă constant provocarilor impuse de noile cerinţe
economice şi sociale şi să contribuie la dezvoltarea durabilă a întregii societăţi.
Biroul de Presa ICPE-CA

„ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE” DE LA ARHIEPISCOPIE.
TREI ANI DE LA ÎNTRONAREA ÎPS VARSANUFIE!

L

a Arhiepiscopie, primăvara a plecat
în drumul drept către ...vară. Incinta
Arhiepiscopiei este o adevărată grădină botanică, de lux. În curând, dacă şi nu este, va
fi un muzeu de artă, în relief, în aer liber.
Deocamdată îi vedem pe Mihai Eminescu,
bronz-Paul Popescu-2014; Miron-Patriarhul
României 1925-1939-bronz-Ionescu Varo;
Iustinian Marina, patriarh 1948-1977,
bronz-Mihai Wagner, 1976...Fântâna lui
Filaret, în piatră, 1784. Pe data de 09 iunie
2017 Arhiepiscopia sărbătorea trei ani de la
Întronarea Arhiepiscopului ÎPS Varsanufie.
Îi urăm viaţă lungă şi şedere veşnică pe
acest Tron. Pe 01 06 17 am fost cu copiii din

Ionescu Varo, Miron patriarhul
României 1925-1939

Bucovina, conduşi de Iurie Levcic, la
Sălişte-Horezu la domeniul personal al scriitorului Dinu Săraru, care, printre cele mai
importante lucruri asupra prezentului ne-a
spus că „Vâlcea a avut mare noroc când
Patriarhia Română l-a numit aici pe ÎPS dr.
Varsanufie!...” Noi spunem că „stătea scris
în ceruri” ca să-l parafrazăm pe Denis
Diderot, modelul nostru literar, ca acest
tânăr şi frumos Înalt Ierarh, pe care nu odată
l-am comparat cu Moise sculptat de Michelangelo să poposească pe meleagurile vâlcene şi să trudească proniator şi cultural
pentru noi, locuitorii judeţului Vâlcea...În
cei trei ani, care au trecut ca gândul, a făcut-

Iustinian Marina patriarh
1976-Mihai Wagner

o cu prisosinţă, construind în piatră şi bronz,
dar şi în viu, animale şi plante, oameni,
atâtea lucruri, care, practic, depăşesc timpul, dând o altă vârstă acestor realizări precum în basme...în grădina domniei sale
lucrurile crescând de „şapte ori” cât cresc în
grădinile altora... Nu odată, respectând intimitatea Înaltului, noi l-am comparat cu
Noe pentru dragostea sa de viaţă, pentru
dragostea de animalele domestice pe care şi
noi le considerăm ca pe oameni, sfinte! Pe
data de 08 iunie, ora 19, am primit un SMS,
invitaţie, de la Arhiepiscopie, pentru sărbătorirea celor trei ani de la Întronare. Eram în
vama Siret la vămuire în drum spre

Fântâna
episcopului
Filaret, 1784

Cernăuţi-acum în Ucraina-unde fusesem
invitaţi ca parteneri media la Festivalul
Internaţional „În grădina cu flori multe”, 89-10 iunie organizat de CJ Iaşi şi Centrul
bucovinean de artă pentru conservarea şi
promovarea culturii tradiţionale româneşti
Cernăuţi. Două „flori”, din Motru şi Vaideeni, au luat locul I şi II la muzică instrumentală, impresionând juriul prin frumuseţea şi valoarea lor: Petronela Bârsilă şi
Bogdan Copeţchi! ...Două flori pe care le
dăm în dar ÎPS Varsanufie pentru grădina sa
cu flori multe, de lux...

SIMION PETRE

Mihai Eminescu,
bronz,
Paul Popescu, 2014

VIZITA LUI ION COSMA LA CĂLIMĂNEŞTI:
CONSTRUIREA COMPLEXULUI BALNEAR DE LA COZIA
Gheorghe MĂMULARU
George MĂMULARU

Î

ntr-una din zilele lunii mai 1971 Ion
Cosma a făcut o vizită la Călimăneşti
însoţit de Petre Dănică. S-a ţinut o şedinţă
scurtă în cabinetul lui Constantin Predescu.
La această şedinţă au participat 5 personalităţi: Ion Cosma, ministrul turismului;
Petre Dănică, prim secretar al Comitetului
Judeţean Vâlcea al PCR şi preşedinte al
Consiliului Popular al Judeţului Vâlcea;
Vasile Dumitrescu, secretar al Comitetului
Orăşenesc PCR şi preşedinte al Consiliului
Popular al Oraşului Călimăneşti; Constantin
Predescu,
director
coordonator
al
Complexului Balnear Călimăneşti; dr.
Gheorghe Mămularu, director medical al

Complexului Balnear Călimăneşti.
Şedinţa a fost deschisă de Ion Cosma,
spunând următoarele:
-V-am adus o sacoşe cu bani; o primiţi?
Cei patru au răspuns în cor:
-Da, suntem de acord să o primim.
-Vă rog să mă lăsaţi să construiesc în
localitatea dumneavoastră un complex balnear, a spus Ion Cosma.
Cei patru răspund în cor:
-Da suntem de acord şi vă sprijinim.
-Unde credeţi că îl vom putea construi?
întreabă ministrul.
-Cred că ar fi bine să îl construim în
partea de nord a oraşului, a spus Vasile
Dumitrescu.
-Aveţi factori naturali de tratament,
izvoare minerale? întreabă ministrul.

-Da, avem deja trei izvoare minerale şi
se mai execută forajul la încă două sonde, a
răspuns dr. Gheorghe Mămularu.
-Aveţi cadre pregătite pentru turism?
întreabă ministrul.
-Da, avem ceva, şi vom pregăti în continuare pe parcurs alte cadre, a răspuns
Constantin Predescu.
-Aveţi vreun liceu teoretic în localitate?
întreabă ministrul.
-Da, avem un liceu teoretic, „Mircea cel
Bătrân” la Călimăneşti, a răspunsVasile
Dumitrescu.
-Îl putem transforma în liceu economic
pentru turism? întreabă ministrul.
-Cred că da; voi discuta cu ministrul
învăţământului, ca să schimbăm profilul
teoretic al liceului, în profil economic pen-

tru turism, a răspuns Petre Dănică.
-La început veţi putea asigura asistenţa
medicală şi tratamentul balnear cu cadrele
pe care le aveţi? întreabă Ion Cosma.
-Da, vom putea asigura asistenţa medicală şi tratamentul balnear cu cadrele
medico-sanitare pe care le avem; având în
vedere însă că este o unitate nouă, cu ajutorul Direcţiei Sanitare vom putea angaja
noi cadre medico-sanitare, a răspuns dr.
Gheorghe Mămularu.
Şedinţa s-a terminat şi cele cinci personalităţi au mers pe teren; au pornit cu vizita
de la liceu şi până la Complexul de la Cozia.
A durat 4 ore. La sfârşit s-au stabilit următoarele:
(continuare în pag.15)
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IISUS HRISTOS
Premergătorul iconarilor creştini
Arhim. Veniamin MICLE

P

otrivit Tradiţiei bisericeşti, prima
Icoană creştină a fost realizată de
însuşi Iisus Hristos în timpul vieţii Sale
pământeşti. Mai precis, este vorba de Chipul
numit „Sfânta Mahramă” sau „Imaginea nefăcută de mâna omenească”, care se prăznuieşte în fiecare an pe data de 16 august.
Despre originea acestei Icoane, istoria
sfântă relatează că vestea despre minunile
săvârşite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos
s-a răspândit peste tot. Despre ele, a auzit şi
Avgar, regele Edesei; el dorea să vadă pe
Iisus, dar nu putea, pentru că suferea de lepra
neagră, o boală fără leac, care îi cuprinsese
întreg trupul, şi mai avea şi o boală veche cu
dureri la încheieturi. Lepra însă îl înspăimânta, iar cealaltă boală îi provoca dureri insuportabile. Din această cauză, nu ieşea din
palat, nici nu-l vedea nimeni dintre supuşii
săi.
În această situaţie critică, Avgar a scris o
Epistolă pe care a trimis-o lui Iisus Hristos
prin slujitorul său Anania, un pictor renumit,
poruncindu-i să picteze cu mare grijă întreaga înfăţişare a lui Iisus: statura trupului, părul
şi faţa, adică întregul Său chipul trupesc, şi
să-l aducă lui.
Conţinutul Epistolei este următorul:
„Avgar, domnul cetăţii Edesei, lui Iisus
Mântuitorului Bunului Doctor, ce petrece în
Ierusalim, să se bucure.
Auzit-am de Tine şi de tămăduirile ce se
fac de Tine, fără ierburi. Că precum auzim,
faci pe orbi să vadă şi pe ologi să umble, pe
leproşi curăţeşti, duhurile necurate şi
demonii goneşti şi pe cei ce se află cu boli
îndelungate îi lecuieşti şi pe morţi înviezi. Şi,
auzind acestea toate despre Tine, am gândit
una dintr-acestea două: Că, sau Fiul lui
Dumnezeu eşti, făcând acestea, sau
Dumnezeu. Drept aceea, dar, scriind, Te-am
rugat să iei osteneală şi să vii până la mine,
ca să-mi tămăduieşti şi boala ce am, şi să Te
afli aicea cu mine. Că am înţeles că şi iudeii
cârtesc asupra Ta şi vor să-Ţi facă rău; eu am
o cetate mică, însă de cinste, care ne va fi din
destul amândurora, a petrece cu pace”.
Deci, mergând Anania la Ierusalim şi
dând Epistola lui Iisus, Îl studia cu mare
atenţie. Dar neputând să se apropie de El din
cauza mulţimii ce se adunase, s-a suit pe o
piatră ce era mai înaltă puţin de la pământ;
L-a fixat cu ochii şi a început a creiona pe
hârtie trăsăturile pe care le vedea. Din nefericire, nu reuşea nicicum să-i însemneze chipul, pentru că se arăta cu altă faţă şi cu
schimbată înfăţişare. Iar Domnul, ca un
cunoscător al celor ascunse şi cercetător al
inimilor, cunoscând gândul lui Anania, a
descoperit ceea ce făcea el. Că, cerând apă să
se spele, i s-a dat şi o mahramă în patru
colţuri; şi după ce s-a spălat, a şters cu ea
preacurata şi dumnezeiasca Sa faţă. Şi, o,
minune: îndată s-a întipărit pe acea mahramă
dumnezeiescul Său chip şi faţă; apoi, El a
dat-o lui Anania, zicându-i: Mergi de o dă
celui ce te-a trimis, şi du-i şi Epistola aceasta:
„Fericit eşti, Avgare, de vreme ce nu M-ai
văzut şi ai crezut în Mine. Că scris este pen-

tru Mine, ca cei ce M-au văzut să nu creadă
în Mine, iar cei ce nu M-au văzut, aceia să
creadă şi să fie vii. Iar despre cele ce Mi-ai
scris, ca să vin către tine, să ştii că Eu trebuie
să plinesc toate cele pentru care sunt trimis;
iar după ce le voi plini, Mă voi sui către Tatăl,
Cel ce M-a trimis. Şi când Mă voi sui, îţi voi
trimite pe unul dintre ucenicii Mei, anume
Tadeu, care şi boala îţi va tămădui şi viaţă
veşnică îţi va da şi pace şi ţie şi celor ce sunt
cu tine. Şi cetatea îţi va întări, ca să nu poată
nimeni din vrăjmaşi împotriva ei”. Apoi, a
pus la sfârşitul Epistolei slovele evreieşti:
„Teu Tea, Tion Tavma”, care înseamnă: „A
lui Dumnezeu faţă, dumnezeiască minune”.
Deci, a primit Avgar pe Anania cu
bucurie, apoi s-a închinat Sfintei şi
Preacuratei Icoane a Domnului, cu credinţă
şi multă evlavie, şi îndată s-a tămăduit de
boală, rămânând puţină lepră numai pe fruntea sa. Iar, după mântuitoarea patimă a lui
Iisus Hristos şi după suirea Sa la cer,
mergând Sfântul Apostol Tadeu la Edesa, l-a
botezat pe Avgar în scăldătoarea Botezului.
Şi, botezându-l pe el şi pe toţi câţi erau sub
ascultarea sa, în numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh, a ieşit Avgar din apă curăţit
şi de acea puţină rămăşiţă de lepră.
De atunci, închinându-se dumnezeiescului Chip al Domnului, şi vrând ca să fie cinstit de către toţi, pe lângă celelalte fapte bune,
a făcut şi aceasta: Că pogorând chipul unui
zeu, ridicat deasupra Porţii celei de obşte a
cetăţii şi sfărâmându-l, a aşezat în locul lui
Icoana Mântuitorului nefăcută de mână omenească, împodobind-o, şi scriind aceste
cuvinte: „Hristoase Dumnezeule, cel ce
nădăjduieşte întru Tine, nu este trecut cu vederea niciodată”. Şi a poruncit ca, oricine va
intra pe Poarta respectivă să se închine cum
se cuvine cinstitei şi de minuni făcătoarei
Icoane a lui Hristos, şi apoi să intre în cetate.
Această poruncă pioasă a fost respectată atât
timp cât a trăit el şi fiul său. După ce nepotul
său a ajuns domnitor, a renunţat la dreapta
credinţă şi s-a întors la slujirea idolilor, şi a
voit să ridice deasupra Porţii Edesei un idol şi
să pogoare Icoana lui Hristos. Cunoscând
aceasta, din dumnezeiască arătare, episcopul
cetăţii, a pus nevoinţă mare, şi de vreme ce
locul unde sta Icoana era rotund, a aprins
înaintea dumnezeieştii Icoane o candelă, a
aşezat o cărămidă în faţă, a zidit pe din afară
cu var şi a restaurat locul ca să nu se vadă.
Nemaivăzând Icoana Domnului, păgânul a
renunţat la planul său.
Apoi, a trecut multă vreme, încât oamenii
uitaseră unde era ascunsă dumnezeiasca
Icoană. Iar când Chosroe (590–628),
împăratul perşilor, jefuind cetăţile şi oraşele
Asiei, a ajuns şi la Edesa, atacând-o cu
întreaga tehnică de luptă, producând mare
frică în rândul oamenilor cetăţii. Aceştia,
nădăjduind numai în Dumnezeu şi rugându-L
cu lacrimi, aflară grabnică mântuire; căci
într-o noapte, s-a arătat o femeie evlavioasă
episcopului Eulalie, zicându-i: De veţi lua
dumnezeiescul Chip al Mântuitorului cel
nefăcut de mână, care este ascuns deasupra
acestei Porţi – arătându-i şi locul – toate le va
face bune. Deci, episcopul mergând şi săpând
în locul acela a aflat dumnezeiasca Icoană
nestricată, şi candela aprinsă de atâţia ani. Şi,

arătând Icoana tuturor, s-au umplut de nespusă bucurie şi veselie.
Luând episcopul Icoana şi făcând Litanie
şi mulţumind, a mers la locul unde spărgeau
perşii cetatea. Şi dacă s-au apropiat, a picurat
untdelemn din candelă în focul cel pregătit să
ardă cetatea, şi a ars pe toţi de i-a distrus, iar
dacă s-a apropiat episcopul cu dumnezeiescul Chip de pădurea unde era focul mare,
îndată s-a pornit un vânt puternic şi a întors
para focului asupra celor ce-l făcuseră şi i-a
izgonit. Şi aşa, cetatea Edesa s-a izbăvit de
vrăjmaşii săi, prin milostivirea lui Hristos şi
arătarea preasfântului Chip nefăcut de mână.
După mulţi ani, împăratul Roman
Porfirogenet (913–959), care a împărăţit cu
ginerele său Constantin, fiul împăratului
Leon Înţeleptul, a fost adusă Sfânta Mahramă
în Constantinopol din Edesa care era
stăpânită de saracini împreună cu toată Siria.
Aducerea s-a făcut astfel: Roman cel Bătrân,
care stăpânea atunci, s-a gândit să
îmbogăţească cetatea împărătească şi cu
această Icoană. Pentru aceea, de mai multe
ori, a trimis la Edesa şi a cerut-o de la Amira
care se afla acolo, făgăduind că va plăti bani
şi va elibera pe toţi prizonierii de război, şi că
nu se vor mai porni cu vrăjmăşie oştile creştinilor împotriva acelor hotare. Şi astfel au
căzut la învoială.
Atunci, de vreme ce a dat voie Amira,
luând episcopii Samosatelor, Edesei şi alţii
cu frica lui Dumnezeu Sfânta Icoană şi
Epistola scrisă de Hristos, au pornit spre
Constantinopol; iar pe cale, se făceau
nenumărate minuni. Şi, dacă au sosit la locul
Optimatelor, la biserica Născătoarei de
Dumnezeu ce se numeşte a lui Eusebiu,
apropiindu-se mulţi bolnavi cu credinţă, s-au
tămăduit de multe feluri de boli. Iar un
îndrăcit zicând: Ia-ţi Constantinopole slava,
cinstea şi bucuria, şi tu Porfirogenetule
împărăţia ta, îndată s-a tămăduit.
În cincisprezece zile ale lui august, în
anul de la Hristos nouă sute cincizeci şi nouă,
pe vremea împărăţiei lui Roman, au sosit
arhiereii care duceau Sfânta Icoană în
Constantinopol la biserica Născătoarei de
Dumnezeu, cea din Vlaherne, unde a fost
primită cu închinăciune, cu cinste şi cu
bucurie atât de împărat cât şi de domnul şi de
întreg poporul. Iar a doua zi, adică în şaisprezece, după sărutare şi închinăciune,
ridicând Icoana lui Hristos pe umere patriarhul Teofilact şi împăraţii cei tineri, pentru
că cel bătrân lipsea din pricina slăbiciunii, şi
toţi cei mai de cinste şi toată plinirea bisericii
au petrecut-o cu cinste, până la Poarta de aur.
Apoi, ridicând-o de acolo cu cântări, cu laude
şi cu făclii aprinse, au sosit la vestita şi marea
biserică a înţelepciunii lui Dumnezeu, Sfânta
Sofia. Şi făcând şi acolo cinstirea ce se cuvenea, au urcat în palatele împărăteşti şi,
intrând în biserica Farului, au pus acolo cinstitul şi sfântul Chip al Domnului Dumnezeu
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. (Vezi:
Mineiul pe August).
În perioada iconoclastă, Sfântul Ioan
Damaschinul (676–749) aminteşte despre
această Icoană făcătoare de minuni, iar în
anul 787, Părinţii Sinodului al VII-lea
Ecumenic se referă la ea în mai multe rânduri. De asemenea, Leon – lector la Catedrala
Sfânta Sofia din Constantinopol – şi participant la Sinod, povesteşte că a cinstit Sfântul
Chip în timpul unei şederi la Edesa.
În 1204, după cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi, urmele acestei Icoane
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se pierd. În Franţa, există o celebră icoană a
Sfintei Mahrame care se păstrează acum în
sacristia Catedralei din Laon. Această icoană
de origine balcanică, probabil sârbească,
datând din secolul al XIII-lea, a fost trimisă
de la Roma în Franţa, în 1249, de către
Jacobus Pantaleo Tricassinus – viitorul Papă
Urban al IV-lea, care a dăruit-o surorii sale,
abesă a mănăstirii Cistercienelor din
Monasteriolum, în dieceza Laon.
Al doilea Chip al Mântuitorului Iisus
Hristos datează din timpul mântuitoarelor
Sale Patimi, fiind cunoscut sub numele de
Mahrama Sfintei Veronica. Potrivit tradiţiei,
în timp ce îşi purta crucea pe Via Dolorosa
sau Calea Durerii, o femeie din mulţime i-a
şters sudoarea şi sângele de pe faţă cu mahrama ei. În semn de recunoştinţă, Iisus şi-a
imprimat trăsăturile Chipului Său pe pânză,
devenind încă o Icoana „nefăcută de mâna
omenească”.
Potrivit scrierii apocrife Faptele lui Pilat,
Veronica sau Berenice era femeia pe care o
tămăduise Iisus Hristos de scurgerea sângelui, vindecare miraculoasă, relatată de
Evanghelistul Matei astfel: „Şi iată o femeie
cu scurgere de sânge de doisprezece ani,
apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de
poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face
sănătoasă; iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta tea mântuit. Şi s-a tămăduit femeia din ceasul
acela (Matei 9, 20-22).
Se spune că această femeie era originară
din Cezareea lui Filip. În semn de mulţumire
pentru că a fost tămăduită de curgerea sângelui care o chinuia de mulţi ani, ea a turnat
o statuie din bronz ce îl reprezenta pe Mesia
ţinând mâna unei femei care era îngenuncheată în faţa Lui. Potrivit tradiţiei, la
picioarele statuii creştea o floare care vindeca orice boală. Şi Mahramei ce poarta chipul
Mântuitorului i se atribuie puteri miraculoase
de vindecare.
De asemenea, se relatează că femeia a
ajuns la Roma împreună cu „Imaginea lui
Hristos”, care a fost multă vreme expusă spre
venerarea publică. Chipul sfânt ar fi slujit la
vindecarea împăratului Tiberiu (14–37).
Acestei imagini a lui Iisus Hristos i s-a spus
„vera icon”, adică „adevărata imagine”.

(continuare în pag.15)

Cina cea de taină, pictură lemn,
Petre Cichirdan, 2003
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LANSARE DE CARTE LA BIBLIOTECA
A E BACONSKY DIN CĂLIMĂNEŞTI
07 iunie 2017, Călimăneşti, Biblioteca
Orăşenească, dată la care a avut loc lansarea
cărţii lui Gheorghe Gavrilă, comandor în
rezervă-profesor inginer din Constanţa şi
născut la Jiblea, „Jiblea. Monografie: oameni, tradiţii, locuri, obiceiuri”... Lansarea
s-a bucurat de o largă participare, nelipsind,
pe lângă autor, vicepreşedintele CJ VâlceaAdrian Buşu, primarul Călimăneştiului Florinel Constantinescu, viceprimarul din
Călimăneşti-Vasile Scârlea, directorul Bibliotecii Judeţene Vâlcea-Remus Grigorescu, istoricul Paula Adriana Cozian, comandorul în rezervă prof. inginer Gh Gavrilă,
autorul cărţii, Georgeta Tănăsoaica-directoarea Bibliotecii “A. E. Baconsky”. Doamna Tănăsoaica a condus şedinţa de lansare
a volumului apărut la Editura Punct Ochit,
Călimăneşti, 2017, prezentându-l pe autor
aşa cum a fost el descris pe coperta IV a
volumului de către E. G.... Gh Gavrilă, născut în Jiblea (după 1944). Liceu militar la
Breaza cu bacalaureat în 1966. Student la
Şcoala de Marină Militară din Constanţa,
apoi student la Institutul Politehnic Bucureşti, după care devine profesor la
Institutul de Marină Constanţa. Trece în rezervă şi lucrează ca profesor la Liceul
Petromar. În 1991 înfiinţează Liceul de
Electrotehnică şi Telecomunicaţii din Constanţa de unde se pensionează în 2013.
Cartea de faţă este a V-a şi urmează celor
patru, apărute: „Vreau să devin manager”2012, „Licean printre stele”-2012, „Tânăr
pe puntea de comandă”-2013 ed.1 şi 2016
ed.2, „Liceul Tehnologic de Electrotehnică
şi Telecomunicaţii, un sfert de secol”2016...
Printre primii care au luat cuvântul,
domnul Adrian Buşu a spus: - Eu coordonez instituţiile de cultură subordonate CJ
şi astăzi am avut trei motive să fiu prezent
aici: primul, am răspuns invitaţiei domnului
primar Constantinescu de care mă leagă o
relaţie de reală prietenie şi de la care am
avut întotdeauna ceva de învăţat; al doi-

lea motiv că sunt foarte legat de acest oraş,
deşi sunt de la Horezu, pentru că eu consider că acest oraş este poarta de intrare a
călătorului, mai civilizat, din Transilvania şi
care vine în Oltenia... Ori Călimăneştiul,
astăzi, oferă o imagine cu care puţini se pot
mândri în domeniul edilitar sau de ecologie
a mediului...Pot spune că avem o poartă de
intrare în Oltenia, Vâlcea, cu care ne putem

mândri! Cred, că, şi în viitor
ne vom putea lăuda cu o
asemenea zonă... Al treilea
motiv este, că, la zilele
Călimăneştiului în urmă cu
două săptămâni, l-am cunoscut pe autor, am aflat că
este comandor de marină, şi, noi cei mai
tereştri simţim ceva deosebit, în interior,
când ne confruntăm cu aceste două domenii
excepţionale, marină şi aeronautică! Vă
mulţumesc că mi-aţi oferit prilejul să intru
în această clădire pe care o admiram de câte
ori treceam prin faţa ei, astăzi, împlinindu-

mi-se un vis, acela de a o cunoşte şi în interior.
Remus Grigorescu: - Faţă de alţii, care
nu s-au priceput prea bine, dumneavoastră,
călimăneştenii, aţi ştiut să valorificaţi darurile pe care le-aţi primit de la natură, şi,
personal, vă felicit! ... Referitor la carte, pe
lângă faptul că este o monografie amplă,
vreau să remarc că aţi avut grijă domnule
Gavrilă să-i prevedeţi Jiblei şi un viitor,
nevorbind numai de trecut, alături de oraşul
Călimăneşti.
Observând frumuseţea scrierii din prefaţă doamna Georgeta Tănăsoaica îi oferă
cuvântul primarului, preconizând că Forinel
Constantinescu „va scrie în curând” (nu ne
abţinem să spunem că, în ce priveşte
scrierea ştiinţifică, acesta a făcut-o de mult
în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice organizate de
Laboratorul-care este şi de cercetare-din
cadrul
Direcţiei
Judeţene Vâlcea a Medicilor
Veterinari)!
Florinel Constantinescu: Am acceptat să scriu prefaţa
pentru că mă consider jiblean!
Nu este prima carte pe care
Primăria o subvenţionează şi participă la
lansarea ei, dar este prima prefaţă pe care
am făcut eu, din motivul arătat mai înainte...
Acum 30 de ani la Jiblea mi-am început
meseria, localitate care aparţine de oraşul
Călimăneşti, iar orice primar al acestui oraş
trebuie să ţină în mod egal la localităţile

componente... Mulţumesc şi eu invitaţilor,
de marcă, care sunt astăzi aici prezenţi. Pe
domnul profesor l-am cunoscut când încă
era activ la Constanţa, iar cartea dumnealui,
de faţă, o s-o pun alături de celelalte pe care
le am despre Călimăneşti pentru a o oferi
celor care ne vizitează, pentru a o oferi în
cadrul întâlnirilor noastre de protocol.
Paula Adriana Cozian a avut o expunere
foarte bună, legată chiar de cartea care tocmai s-a lansat, a cunoscut-o încă din faşă,
inervenţa dumneaei este destul de consistentă, noi, reuşind, totuşi să filmăm o parte,
motiv pentru care o s-o postăm pe www.culturaarsmundi.ro, Video Arhiva.
Foarte interesantă prezentarea pe care a
făcu-to chiar autorul, Gheorghe Gavrilă,
care ne vorbeşte întrucâtva chiar de stilul în
care este scrisă această monografie mult
mai personală şi dependentă de naraţiunea
artistului, decât de ştiinţa istoricului. O carte
scrisă cu fler, de pasionat istoric, dar mai
ales de pasionatul de raţionament ştiinţific,
căruia îi place să reconstituie o sitaţie sau
fapt istoric bazând-se pe date, imagini,
tradiţii şi foarte multă logică...Şi de această
dată, în acest iunie, 2017, Călimăneştiul,
Biblioteca sa, a fost locul unui eveniment
cultural pe măsura renumelui câştigat în
timp, aşa cum îl numea şi Adrian Buşu, o
poartă de intrare dinspre Transilvania spre
Oltenia cu adevărat ... „proniatoare”, dacă
ar fi să-l cităm pe Ion Predescu de la VTV!

Csaky E POE

GHEORGHE GAVRILĂ: „JIBLEA. MONOGRAFIE:
OAMENI, TRADIŢII, LOCURI, OBICEIURI”
E

ditura Punct Ochit, Călimăneşti, 2017,
cartea lui Gheorghe Gavrilă scanează
istoric vechea localitate (1388) de lângă
Călimăneşti, Jiblea, pe un itinerar structurat,
cum arată şi titlul, pe locuitorii săi, tradiţiile,
toponimii şi obiceiuri din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Din start ne surprinde plăcut prefaţa scrisă de Florinel Constantinescu,
medic veterinar, acum primar, şi fost director
al Direcţiei Sanitar Veterinare Vâlcea...Ne surprinde plăcut prin limajul coerent, simplu, cu
un bogat bagaj de date şi, nu întâmplător, textul său atingând uneori graniţa artisticului...
Conţinutul prefeţei atestă profesionalismul
cercetătorului de astăzi, la activ cu o bogată
muncă de cercetare ştiinţifică, cu multe comu-

nicări în domeniu în cadrul simpozioanelor de
la Colegiul Medicilor Veterinari organizate în
cadrul Laboratorului din cadrul Direcţiei; dar
şi al profesionistului lansat în activitate chiar
în această localitate cu o mare importanţă
aproape pe întreg parcursul secolului XX. Să
nu uităm că gara din Jiblea anunţa unirea cu
Transilvania încă de prin 1899!...iar bunicul
celei care scrie recenzia, în anii 50-60 din secolul trecut a mâncat o pâine bună fiind şeful
Fabricii de cărămidă din Jiblea, întreprindere
care a furnizat materialul de construcţie pentru impunătoarea clădire a Leagănului de
Copii din Râmnicu Vâlcea! O carte prefaţată
de un medic, acum primar al Călimăneştiului,
şi scrisă de un inginer în construcţii navale

(Şcoala Militară Superioară de Marină
Constanţa şi Institutul Politehnic Bucureşti).
Bravo lume!...să audă umaniştii. Dar înainte
de a citi cartea să dăm două citate din această
prefaţă: „În primul rând merită subliniată
structura lucrării care caută să surprindă toate
aspectele vieţuirii, plecând de la o scurtă
incursiune în istoria localităţii şi ajungând
până în vremurile noastre. Am remarcat că
perioada aleasă este cea mai semnificativă şi
sunt de acord cu autorul că secolul XX a fost
cel mai bogat în evenimente nu numai pentru
localitatea Jiblea ci pentru toată ţara” (aşa
este, susţinem şi noi). „Citind această carte mam simţit şi mai mult jiblean. Scrisă într-un
limbaj accesibil, presărat cu glume şi întâm-

plări trăite de autor, cartea te incită la o lectură
plăcută şi destinsă. Fiind o lucrare de pionerat
pentru această localitate, autorul merită toate
aprecierile.” Să mai consemnăm că Gheorghe
Gavrilă este autorul tehnoredactării computerizate (facem menţiunea critică că sunt câteva
poze, de peisaje sau poze foarte vechi, care
suferă de neclaritate, şi, în general, boldirile
stau doar în titluri şi subtitluri...), coperta este
realizată de prof. Nicu Nicolescu şi tiparul
este executat la SC Tomis Print SRL
Constanţa.
Autorul cunoaşte sintagma biblică: „Daţi
Cezarului ce-i al Cezarului” şi mulţumeşte din
start, în capitolul “Mulţumiri”, celor care l-au
ajutat să scrie cartea. Cum spune şi Florinel
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Constantinescu, în Prefaţă, monografia
oscilează între datele seci ale istoriei şi
pasajele de naraţiune sau dialog, artistice!...
precum în capitolul „De ce Jiblea?” Autorul
excelează în aprecieri personale, după părerea
noastră, dând cărţii o tentă beletristică, care,
cititorului îi place. În capitolul „Jiblea: puţină
geografie şi istorie” relaţionarea între ctitoria
Domnitorului şi apariţia satelor din jur este de
natură logică şi ineresează mai mult decât
datarea!...Cititorul de etatea autorului este
plictisit de lecţia de istorire la care mai mult
lipsea decât era prezent, şi, uite aşa, într-o lectură plăcută de-a lungul a unsprezece pagini,
literă nr. 14 şi poze, în câteva minute parcurge
(1388-1989), şi reţine, istoria Jiblei...Urmează
trei capitole: „Oamenii” şi „Obiceiuri” plus
„Alte obiceiuri” care ne-au impresionat prin
frumuseţe şi stil, transformând monografia în
lucrare artistică. De asemenea ni se par cele
mai bine realizate în domeniul de tehnoredactare privind grafia textului. Conţinutul
este captivant şi place oricărui om care îl
citeşte, chiar o citeşte, şi nu o răsfoieşte...

„Meserii străvechi în Jiblea” şi
el, foarte frumos şi bine realizat,
la fel precum cele amintite mai
sus: „Jibleanul, ca tot românul,
este inteligent şi harnic, iubeşte
munca dar ştie să se distreze.
Aceste însuşiri i-au urmărit pe
jibleni de-a lungul secolelor şi iau ajutat să facă faţă tuturor
vicisitudinilor istoriei. Având
pământ mult, ocupaţia de bază a
fost agricultura şi meseriile au
fost în armonie cu necesităţile
vieţii de zi cu zi. La începutul
secolului al XX-lea cea mai
mare parte a locuitorilor era
angrenată în agricultură: cultivarea pământului şi creşterea animalelor: vite,
oi, capre, porci etc. ... Până spre finalul secolului bărbaţii preferau să meargă la frizer
unde se şi bărbiereau şi profitau de ocazie
pentru a mai schimba impresii cu ceilalţi
clienţi.” Observăm un stil de viaţă central
european care pătrunsese în Oltenia toată, dar

mai ales în nordul ei, odată
cu migraţia (după 1883)
prin Austro Ungaria a
muncitorilor italieni, care,
cei mai mulţi, s-au aşezat
în Brezoi şi Râmnicu
Vâlcea... România atunci
era considerată un El
Dorado al Europei, în
Italia, existând chiar şi un
Catalog/ Îndrumar pentru
emigrarea în România
(„Italienii din Craiova”,
Violeta Popescu, 09 11
2013, www.culturaromena.it) A doua mişcare de
populaţii, tot prin absorţie,
a avut loc după evacuarea nordului Bucovinei
şi Basarabiei, martie 1944, când în judeţul
Vâlcea au poposit 70 000 de bucovineni şi
basarabeni, veniţi în convoi pe ruta VeştemRâmnicu Vâlcea. Mai aflăm din aceeaşi carte
de faptul că Gara Jiblea a fost inaugurată în
1899, că este înscrisă în lista monumentelor

DATORIA NEAMULUI ROMÂNESC FAŢĂ
DE SAVANTUL NICOLAE IORGA
Constantin MĂNESCU - HUREZI

C

ine suntem, de unde venim, încotro
ne îndreptăm? Ce misiune ni se
încredinţează atunci când suntem trimişi
aici, pe pământ, pentru unii o Vale a
Plângerii, pentru alţii, un foc purificator,
unde se poate dobândi nemurirea? Cred că
nu este om care se naşte şi care, având o
dreaptă judecată, la o vârstă oarecare, să nuşi pună, în mod firesc, aceste întrebări. Şi
fiecare dintre noi, când este frământat de
aceste gânduri, are în vedere pe de o parte
posibilitatea fiinţei umane, dar în acelaşi
timp este conştient de forţa creatoare a omului, care dă la lumină opere nemuritoare, ce
străbat veacurile.
Un Prometeu al neamului românesc,
care a ocupat un loc de frunte în Pantheonul
civilizaţiei române şi universale, este mare
istoric Nicolae Iorga, despre care istoricul
francez Henri Focillon (1881-1943) spunea
că este „una dintre personalităţile legendare
plantate, pentru eternitate, în pământul unei
ţări şi în istoria inteligenţei umane”.
Manifestând o curiozitate nepotolită şi
înzestrat fiind cu o memorie fenomenală,
ambele susţinute de o putere de muncă neobişnuită şi neîntreruptă, Nicolae Iorga,
istoric prin vocaţie şi prin formaţie, a
cuprins practic în sfera preocupărilor sale
tot ceea ce putea să-i folosească pentru a
arunca lumină asupra trecutului zbuciumat
al omenirii, al poporului român cu predilecţie.
Rezultatele străduinţelor lui N. Iorga în
domeniul studiilor consacrate trecutului
sunt de-acum, în ţară sau în străinătate, bine
cunoscute: o operă care uimeşte deopotrivă
prin vastitate, varietate şi profunzime. Nu
este domeniu pe care să nu-l fi abordat, de
la istoria antică, medievală, modernă şi contemporană, la filosofia istoriei sau la trecutul armatei, al Bisericii, al conflictelor militare şi sociale, al artei şi al învăţământului,

al dreptului şi al presei, al comerţului şi al
industriei, al literaturii. Potrivit estimărilor
biografiilor şi bibliografiilor savantului,
lista bibliografiei complete a creaţiei lui N.
Iorga cuprinde cu mult peste 1400 titluri de
cărţi, 25.000 articole sau note ştiinţifice şi
alte mii de „pagini răzleţe” sau „gazetăreşti”
(cum însuşi le-a denumit), inserate cu prioritate în revista (mai apoi, cotidianul)
Neamul Românesc, pe care singur l-a editat
vreme de peste trei decenii, până în 1940.
Deşi a văzut lumina zilei în localitatea
Botoşani, la început de iunie, în anul 1871,
viitorul savant şi-a legat numele de micul
orăşel Vălenii de Munte, situat pe Valea
Teleajenului, despre care spunea, în cartea
sa „Orizonturile mele. O viaţă de om aşa
cum a fost”, că era o „localitate al cărei
nume abia-l prinsesem din pagini de cronică”. Iorga va păşi pentru prima dată aici în
vara anului 1907, fără să fi crezut că se va
stabili aici şi că acest loc va fi prielnic gândului şi lucrului. A avut şi motive să se statornicească aici, unde era „un patriarhalism
deosebit”, o puritate românească, reflectată
în graiul şi în portul locuitorilor. „Era o pace, o bună înţelegere românească, o armonie întârziată, fără nici un amestec de populaţie străină, care cucerea îndată”, după cum
mărturisea Iorga. Se spune că destinul sau
mâna lui Dumnezeu lucrează prin oameni.
De data aceasta, birjarul Tohăneanu, istoriseşte Iorga, „îmi spuse cu prietenie ţerănească ce bine ar fi pentru localitate dacă ar
avea la îndemână pe cineva ca mine”. Şi
astfel, în anul 1908 Iorga devenea „patron al
Vălenilor”, unde-şi va petrece mai bine de
30 de ani, iar numele său va fi asociat cu
localitatea Vălenii de Munte până la ora
actuală, timp de peste o sută de ani. Aici
marele savant va înfiinţa trei aşezăminte
culturale, cu un rol foarte mare în lupta pentru Marea Unire: Topografia „Neamul
Românesc”, Universitatea Populară de

Vară, ale cărei cursuri urmăreau formarea
unităţii spirituale şi culturale a poporului
român, şi Şcoala de Misionare Naţionale şi
Morale „Regina Maria”.
Românii de pretutindeni datorează enorm acestui „Apostol al neamului”, care a
luptat prin cuvânt şi prin scrierile sale, prin
sute de conferinţe pe care le-a ţinut, pentru
a aprinde şi a ţine trează flacăra românismului, a iubirii de glie şi de neam. O îndatorire
de suflet şi de conştiinţă o îndeplineşte în
fiecare vară Muzeul Memorial „Nicolae
Iorga” din Vălenii de Munte, care organizează în fiecare an, la început de iunie,
Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, intitulată: „Rolul muzeelor memoriale
în muzeografia românească”. Ediţia de anul
acesta, organizată cu prilejul aniversării a
146 de ani de la naşterea profesorului
Nicolae Iorga, este a XII-a la număr, prima
având loc în zilele de 5-7 iunie 2006.
Deschiderea acestei ediţii a avut loc în ziua
de joi, 8 iunie 2017, ora 10.30, în casa în
care a funcţionat Şcoala de Misionare
Naţionale şi Morale şi care adăposteşte la
ora actuală Muzeul de Artă Religioasă din
Vălenii de Munte. Aş putea spune că un
sfânt al neamului nostru este omagiat întrun cadru de sfinţenie, printre obiecte de
cult, icoane, cărţi de cult care au aparţinut
Parohiei „Mănăstirea” din Vălenii de Munte
şi pe care le-a studiat şi le-a îndrăgit atât de
mult N. Iorga.
După cuvântul de salut rostit de Marinela Peneş, manager al Muzeului Judeţean
de Istorie şi Arheologie Prahova, a urmat
Andrei Nicolae care, în calitate de membru
al Comisiei de Cultură, Artă şi Promovare
cu mijloace de mass-media a Camerei Deputaţilor, a rostit aceste frumoase cuvinte:
„Prima mea declaraţie politică o constituie
cuvintele” „Cine uită, nu merită!” Sunt cuvintele care aparţin marelui savant. Ceea ce
faceţi dumneavoastră aici an de an, zi de zi,
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de patrimoniu aşa cum, din nenorocire, Gara
din Râmnicu Vâlcea nu a fost pe această listă
şi datorită politicii tembele de după 2000 ea a
fost demolată în 2013, într-o noapte! Cartea
vorbeşte în continuare despre apariţia şi dispariţia Interprinderilor mai importante, alte
Interprinderi, pentru ca înspre final cititorul să
se delecteze, inelectual, nu şi sufleteşte, cu
stilul pur literar al descrierii uneia din cele
mai controversate perioade, „Perioada colectivizării şi industrializării accelerate”! O carte
care nu trebuie să lipsească din biblioteca
oricărui vâlcean, o carte care pe fond nu are
nici o carenţă o carte necesară pentru recunoaşterea acestui prezent îngheţat şi fără
viitor. Comentatorii de ocazie, aşa cum suntem noi, nerecunoscuţi în a lor patrie, deşi alţii
nici măcar nu există, iar, dacă există,
mărşăluitori prin împrejurimi, se declară
mulţumiţi că au citit această carte şi îi felicită
pe cei doi îndrăzneţi, autor şi prefaţator... Bravo Jiblie dragă, localitate de sub muntele
Cozia şi din frumosul Călimăneşti!

Simona Maria Kis
prin munca dumneavoastră, nu ne lasă să
uităm niciodată cine suntem, de unde venim
şi cât de bine ar trebui să stăm înfipţi în propriile noastre rădăcini”. În deschiderea
lucrărilor simpozionului, prof. dr. Alex
Mihai Stoenescu din Bucureşti a vorbit
despre „Mentalitatea tranzacţională, capitulaţii, statalitate modernă” la români, urmat
de prof. univ. dr. Ionel Cândea de la Muzeul
Brăilei „Carol I, care a prezentat figura lui
„Iulian Antonescu în amintirea urmaşilor”.
Poetul Lucian Avramescu l-a numit pe Iorga
„martir al neamului nostru”, considerându-l
un personaj tragic al românilor. Această
prima parte s-a încheiat cu vizionarea unui
film documentar despre Iorga şi cu
depunerea de flori la statuile profesorului
Nicolae Iorga din centru oraşului şi din
curtea muzeului.
Au urmat lucrările susţinute de către cei
32 de participanţi din diverse zone ale ţării,
reprezentând diverse instituţii: Muzeul Judeţean Botoşani, Muzeul Ceasului „Nicolae
Simache” Ploieşti, Muzeul Naţional al Literaturii Iaşi, Muzeul Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova, Muzeul „Ion Luca
Caragiale” Ploieşti, Muzeul Brăilei „Carol
I”, Ministerul Apărării Naţionale, Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu,
Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, Muzeul „Casa Domnească” Brebu, Muzeul Municipiului Bucureşti – Secţia de Artă, Muzeul Memorial
„Gheorghe Tăttărescu”, Universitatea Hipperion Bucureşti, Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov, Muzeul Judeţean Teleorman, Parohia Horezu II –
Urşani, judeţul Vâlcea, Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu Bacău, Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi, Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi şi Muzeul
Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de
Munte.
Tematica abordată a cuprins următoarele
subiecte: muzee promovate prin pedagogia
muzeală; monumente istorice de interes
naţional şi local (monumentul batalionului
II Vânători de Munte din Ploieşti, Arcul de
Triumf din Bucureşti); personalităţi ale istoriei naţionale şi locale (Regina Maria,
istoricul Radu R. Rosetti, Basil Munteanu),
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precum şi evocarea evenimentelor din Primul Război
Mondial. Vineri, 9 iunie 2017, a avut loc vernisajul expoziţiei temporare „Alexandru Ioan Cuza – Întemeietorul
României Moderne”, în cadrul căreia s-au putut vedea documente emise în 1858, după Congresul de la Paris, prin
care Marile Puteri ne permiteau să formăm Adunările Adhoc, precum şi obiecte care au aparţinut fa-miliei A. I.
Cuza, cu monograma acestei familii. O lito-grafie din secolul al XX-lea care-l reprezenta pe Alexandru Ioan Cuza
are înscrise două frumoase versuri ale poetului Vasile
Alecsandri:
„O clipă apărut-ai în plaiul veciniciei
Şi vecinice mari fapte lăsat-ai Româ-niei!”
Din păcate, istoria noastră a dovedit încă o dată că suntem un neam de trădători şi dornici de putere şi de
îmbogăţire, pentru că Alexandru Ioan Cuza a fost silit să

abdice în noaptea de 11/23 februarie 1866, actul de abdicare fiind iscălit pe spatele unuia dintre moşierii conservatori care alcătuiau „monstruoasa coaliţie”. Suntem, oare,
condamnaţi prin genetică la trădare, dezbinare, hoţie şi
minciună?
Ziua de sâmbătă, 10 iunie 2017, a fost dedicată unei
excursii de documentare pe traseul Vălenii de Munte –
Ploieşti. La ora 11.00 am participat la vernisajul expoziţiei
temporare „In tranşee pentru ţară…”, dedicată comemorării
a 100 de ani de la bătăliile din vara anului 1917 – Mărăşti,
Mărăşeşti, Oituz – organizată de Muzeul Judeţean de Istorie
şi Arheologie Prahova, în colaborare cu Asociaţia „6
Dorobanţi”, care are 20 de membri şi funcţionează în
Bucureşti şi Ploieşti. În continuare, doamna Monica Bostan
ne-a fost un excelent ghid la Muzeul „I. L. Caragiale” din
Ploieşti, găzduit de casa Dobrescu, monument de arhitec-

tură de la începutul secolului al XIX-lea, muzeu inaugurat
la 30 ianuarie 1962, chiar în ziua în care se sărbătoreau 110
ani de la naşterea scriitorului.
Avem şi frumoase lucruri de văzut şi de învăţat în
această minunată ţară. Pe bună dreptate, N. Iorga considera,
în lucrarea O viaţă de om, că „fiecare loc de pământ are o
poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi
şi trebuie şi un dram de iubire ca s-o înţelegi”. Am cunoscut
la Vălenii de Munte oameni valoroşi, veniţi din toate
colţurile ţării, care fac pentru bani puţini, mari servicii istoriei naţionale şi ţin la ideea de patriotism. „Cui prodest? –
ar întreba unii. Sau, în traducere liberă, cu ce se aleg ei? Cu
un tezaur inestimabil: sufletul liber, conştiinţa curată, spiritul nesubjugat nici unei forme de înrobire care domină, din
păcate, această lume…

FESTIVALUL MUZICAL FOLCLORIC INTERNAŢIONAL

„ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE”
CERNĂUŢI-2017

N

Petronela Bârsilă în spectacolul
de gală, fesival, Cernăuţi

Bogdan Copeţchi în
concurs, Cernăuţi

ici nu s-au stins bine ecourile
Festivalului „Cocoşul de Hurez” 24 iunie 2017 că pe 8,9 şi 10 iunie ziarul
Cultura vâlceană a fost partener media la
festivalul anunţat în titlul de mai sus, aşa,
încât, împreună cu concurentul susţinut de
Primăria Vaideeni, Bogdan Copeţchi, subsemnatul şi Ligia Niculescu am plecat joi pe
8 iunie la Cernăuţi...Bucurie mare pe capul
nostru, o oră a durat vama ucrainiană, timp
în care au studiat şi vameşii ultimul număr
din Cultura pe mai 2017, care, de mult nu
mai este vâlceană, aceasta, aparţinând arealului sacru al fostei Românii Mari!...nu pot
să uit jurământul pe care l-am făcut în 2004,
când am fost a treia oară în Ucraina şi când
m-am supărat foarte tare pe vameşii care mau ţinut şase ore în vamă, fiindcă aveam
portbagajul gol-maşina fiind în rodaj-şi,
care, jurământ, suna cam aşa: ucrainieni
(ne)norociţi nu voi înceta să doresc, să sper,
până voi închide ochii, că nu o să mai fie
graniţe între noi şi voi, între noi şi Cernăuţi,
şi Cetatea Albă, şi Chilia, şi Ismail, chiar
dacă pentru asta va trebui să renunţ la
Basarabia; şi în nici un caz Republica
Moldova!...cum spunea şi preşedintele
Dodon: „Fiecare frate, la casa lui”! Dar cu
acestea, care acum sunt la voi datorită
comunismului, cu gândul ăsta, nu pot să mă

împac!... Bucurie mare, ziceam, căci la
întoarcere am aşteptat în vama ucrainiană
13 minute!...şi am văzut echipe de ziarişti
care îi intervievau pe vameşi! Asta da
Ucraină cu aşa vămeşele care m-au privit
doar în ochi, întrebându-mă dacă am arme
sau droguri... - Nu, am zis eu, am nişte
notiţe cu cântecul „Cântă cucu-n Bucovina”

pe care vreau să le tipăresc în premieră mondială la Râmnicu Vâlcea,
capitală a tipografilor după spusele
lui Iorga. Apropo, copiii din Cernăuţi
cântă o variantă a cântecului diferită,
într-o strofă, de originalul lui Mandicevschi, din 1904, sau varianta lui Grigore Leşe. Inteligenţi, cum i-am cunoscut,
ei cântă: „Bucovină plai cu flori/ Unde sunt
ai tăi feciori/ Au fost duşi în altă ţară/ Dar
se-ntorc la primăvară/ Câte primăveri au
fost/ Înapoi nu s-au întors”. Asta este, noi
suntem nepoţi şi, iată, ne-am întors să participăm la festival. ...Din vamă, glonţ, am

ajuns la hotelul „Bucovina” din Cernăuţi şi,
iată, alte surprize ni s-au arătat... Şoseaua
plină de gropi în noiembrie 2016 era acum
asfaltată iar la hotelul unde am fost cazaţi,
dimineaţa, am servit cea mai formidabilă
masă, „mic dejun”, aşa cum doar în 2004
am mai mâncat la Hotel Moldova din Iaşi!...
după ce venisem lihnit de foame din Franţa,
de la Bayonne-de pe coasta Atlanticuluiunde în hotelurile „Etap” servisem doar ceai
şi pâine la comun, în picioare!... Doamne ce
mizerie! Acum m-am lămurit, Hitler a dorit
pământul Ucrainei şi petrolul României. În
secolul XX a încetat, de fapt, supremaţia

Eleonora Moldovan
consul general, la fesival,
Cernăuţi, alături de Svetlana
Preoteasa şi Ligia Nicolescu
Svetlana Ursu şi Iurie Levcic,
spectacol de gală, Cernăuţi
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civilizaţiei oceanului! ...Până să intrăm în
concurs, toată dimineaţa până la prânz am
respirat aerul comun, cel mai bun din lume,
al Cernăuţiului şi al Vâlcii din Râmnicul nedemolat şi în care trăiau peste o mie de intelectuali şi anteprenori bucovineni şi nord
basarabeni; şi ne-am plimbat, ne-am odihnit
ochii cu minunata privelişte pe care ţi-o
oferă strada pavată cu pietre din granit din
secolul XIX, uneori răvăşită şi nereparată
după trecerea tancurilor, sau cu zidurile
parcă dantelate ale clădirilor din aceeaşi
perioadă. Ne-am plimbat toţi trei şi ni s-a
alăturat şi Petronela Bârsilă de la Tg Jiu.
Bogdan Copeţchi, fiind îmbrăcat într-un
costum de ungurean, cu pătura pe umăr, i-a
făcut curioşi pe cernăuţeni, mai mulţi trecători, rugându-se de el să se pozeze împreună! La capitolul autentic Bogdan a fost cel
mai bun, acum, înţelegând preţuirea sa pentru Grigore Leşe...La ora 13 a început, în
trombă, concursul celor peste şaizeci de
concurenţi şi şase formaţii de dansuri din
regiunile tradiţionale ale României: Maramureş, Vâlcea, Gorj, Valea Prahovei, Iaşi,
Suceava, Gura Humorului...şi din Bucovina
de Nord, Ucraina: Cernăuţi, Pătrăuţii de Sus
(Leca Morariu şi Traian Cantemir fiind din
Pătrăuţii de Suceava), Storojineţ, Hotin,
Herţa...şi din Sicilia-Italia. De ce aşa, de
nestăvilit, fiindcă micuţii artişti, deşi căliţi
în „lupte” grele, au fost obligaţi să intre pe
scenă şi să interpreteze o strofă şi un refren

(urmare din pag.10)

mult valoarea pe care astăzi i-a atribuit-o
juriul festivalului organizat de Centrul
Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, Şcoala Populară de Artă şi
Civilizaţie Românească „Ciprian Porumbescu”. Şi să mai completăm, că veni vorba
de organizare, festival concurs, internaţional, a ajuns la a XIII-a ediţie şi a primit sprijinul lui Grigore Timiş-deputat al poporului
Ucrainei. Parteneri ai organizatorilor au
fost: C.J.C.P.C.T. Iaşi, Asociaţia „Prosmec”
din Moţca, judeţul Iaşi, Centrul Cultural
„Bucovina” al CJ Suceava, şi, desigur, nu în
ultimul rând, Consulatul General al
României la Cernăuţi. Iată însă şi lista
câştigătorilor premiului întâi, conf. datelor
luate de pe site-ul Şcolii Populare de Artă
Cernăuţi: Sabrina Palamariu (Herţa,
Cernăuţi), Valentin Buzumurga (Noua
Suliţă, Cernăuţi), Adriana Lupu (Herţa,
Cernăuţi), Bârsilă Petronela (Târgu Jiu),
Vicovan Constantin (Hliboca, Cernăuţi),
Emilia Nicorici (Noua Suliţă, Cernăuţi),
Şeremet Elisabeta (Botoşani), Merca Tudor
(Huedin, judeţul Cluj), Corbu Eduarda
(Noua Suliţă, Cernăuţi), Onuţi Georgiana
(Suceava, România).
Reprezentantul vâlcenilor, Bogdan Copeţchi-fluier, Vaideeni, a ocupat locul II la
secţiunea Instrumente, după Petronela
Bârsilă-locul I, mai multe instrumente;
locul III la această clasă fiind ocupat tot de

VIZITA LUI ION COSMA LA CĂLIMĂNEŞTI

Ministerul Turismului va finanţa construcţia întregului complex, a clădirii pentru
internatul elevilor de liceu, precum şi trimiterea de specialişti pentru pregătirea
cadrelor în domeniul turismului. Consiliul
Popular al Judeţului Vâlcea va rezolva
(urmare din pag.11)

dintr-o doină, apoi să interpreteze cântecul
ales cu acompaniament pe CD, fiecare,
având foarte puţin timp la dispoziţie; dacă
nu respectai condiţia, erai eliminat.
Concurenţii aveau între 6 şi 25 de ani!
Presiunea obligativităţii le-a dat o stare,
unora, nu tocmai confortabilă! din care
cauză fiecare a dorit să treacă acest moment
cât mai repede.
Presiunea a existat şi pe juriu, unul
foarte sever, şi divers, condus de Adrian
Ardeleanu, directorul Centrului Judeţean
pentru Promovarea şi Păstrarea Culturii
Tradiţionale Iaşi. Sarcina lui în aproape şase
ore fiind deosebit de dificilă. Dar s-a descurcat bine şi, iată, aşa cum era de aşteptat,
deşi trebuie să recunosc, noi mizam pe
Petronela Bârsilă-la muzică instrumentalăMarele Premiu a fost atribuit Anei Maria
Calancea, 16 ani, din Cernăuţi, „aurul” lui
Iurie Levcic!...fetiţă, care, doar cu cu câteva
zile înainte, la Horezu, îi răvăşise spiritual,
cu talentul ei, pe scriitorul Dinu Săraru şi pe
ministrul de externe Lazăr Comănescu...
Ana Maria Calancea, exprimându-se în trei
limbi, având o voce definită pentru doinit şi
cântecul popular, clară, nealterată încă de
canoanele timbrale ale cantoului studiat mai
ales după 1949, când folclorul a devenit de
stat, şi, dând impresia unei reale sfinţenii
prin ochii ei atât de curaţi, este întradevăr
floarea cea mai frumoasă din „grădina cu
flori multe” a Bucovinei...ea, confirmând de

transformarea Liceului Teoretic în Liceu
Economic pentru Turism. Consiliul Popular
al Oraşului Călimăneşti, împreună cu
Complexul Balnear Călimăneşti, vor muta
Campingul de la Cozia în partea de sud a
oraşului, la Seaca.

ISUS HRISTOS...

Poporul a transformat denumirea într-un
nume de persoană: Veronica, fiind canonizată
şi prăznuită la 12 iulie, Sfânta Veronica.
Potrivit tradiţiei, Sfânta Veronica a dăruit
Mahrama papei Clement (88–97) şi Bisericii
Catolice. Documentele istorice atestă că
aceasta se află la Roma cel puţin din secolul
al IV-lea. În anul 1297, a fost aşezata în bazilica de la Vatican şi a devenit obiect de adoraţie pentru pelerini. Imaginea este aproximativ identică, potrivit martorilor, cu cea de
pe Giulgiul din Torino. În anul 1608, sectorul
din bazilica unde se afla Mahrama a fost re-

novat, iar pânza depusă la arhivele
Vaticanului. Sub o atentă supraveghere, era
expusă publicului o dată pe an.
Pe data de 3 iunie 1999, un profesor de
istoria artei creştine de la Universitatea
Gregoriana din Vatican, care deţinea şi
funcţia de consilier oficial al Comisiei Papale
pentru Istoria Culturală a Bisericii, a provocat un adevărat şoc mondial; el a relatat că, în
urma unor cercetări riguroase care au durat
treisprezece ani, a găsit Mahrama originală a
Sfintei Veronica. Iezuitul german, pe nume
Heinrich Pfeiffer, a mărturisit lumii că arte-

Epilog :
În toamna anului 1971 a fost mutat Campingul de la Cozia la Seaca. La 7 aprilie
1972 a început construirea Complexului
Balnear de la Cozia. În toamna anului 1972
factul care fusese prezentat anual nu era
decât o copie creată de Vatican pentru a nu-şi
dezamăgi pelerinii. Pfeiffer susţine că a găsit
relicva originală într-o abaţie din Monopello,
cătun situat în vârful Munţilor Alpi.
Documente din această mănăstire atestă
că soţia unui soldat întemniţat ar fi furat
Mahrama în anul 1608 şi a vândut-o unui
nobil din Monopello în schimbul eliberării
soţului ei din închisoare. Nobilul a dăruit-o
călugărilor capucini din abaţie, care au venerat-o ca pe un obiect sacru. Mahrama
găsită de Pfeiffer este o pânză aproape transparentă cu o lăţime de 17 centimetri şi o
lungime de 24 centimetri. Imaginea de un
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o concurentă din Tg Jiu...
Festivalul ”În grădina cu flori multe” a
fost onorat de prezenţa doamnei Eleonora
Moldovan, consul general al României la
Cernăuţi, domnului Edmond Neagoie, consul, şi a doamnei Svetlana Preoteasa,
reprezentantă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni,
din Bucureşti.
Tot în cadrul festivalului a avut loc şi
lansarile de cărţi: „Ciocoii noi cu bodyguard” de Dinu Săraru (în limba rusă) şi
„Memorii de război” de George Topîrceanu
(în limba bulgară), traduceri efectuate
Corneliu Ionel Ciubotaru fost consul la
Cernăuţi.
După concurs, a doua zi, cu cele două
fanfare participante la festival, de la Chetriş
şi Scobinţi (judeţul Iaşi), participanţii au
defilat într-o paradă a portului popular,
pornind din faţa Primăriei Cernăuţi, unde
s-a format o horă de aprox. 150 de persoane,
şi îndreptându-se pe strada Domnească
(actuală Olga Kobyleanska) în faţa Centrului Eudoxiu Hurmuzachi, unde s-au încins
dansurile polpulare finalizate prin cunoscuta Hora Unirii compusă de Alexandru
Flechtenmacher. (Pe www.culturaarsmundi.ro, Video Arhiva, puteţi urmări secvenţe
din festival şi concurs)

P. CICHIRDAN

Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân” a fost
transformat în Liceu Economic pentru
Turism. Tot în anul 1972 a început construirea clădirii pentru internatul elevilor de la
liceu. Şi tot în acest an au fost trimişi specialişti pentru pregătirea personalului în
domeniul turismului.

roşu închis înfăţişează un bărbat cu barbă, cu
părul lung şi ochii deschişi. Sunt prezente
urme de picături roşii despre care se crede ca
ar fi sânge. Imaginea imprimată pe ambele
părţi apare şi dispare, iar testarea cu raze
ultraviolete a confirmat faptul că nu a fost
creată cu ajutorul unor vopsele.
Potrivit celor relatate, Iisus Hristos este
considerat pe bună dreptate drept premergătorul iconarilor creştini; El a realizat primele
imagini ale chipului Său, oferindu-le spre
cinstirea credincioşilor, după care s-au inspirat mulţimea de iconari de-a lungul istoriei.
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TINA ECATERINA POPA, ION TĂMÂIAN PE
SCENA MARE A „CAPITALEI CULTURII”
Mihai SPORIŞ

A

nunţul din titlul nostru, ca un afiş
de prezentare, pare un fel de ascundere printre multele adevăruri despre evenimentele culturale relatate de această trecere
în revistă. Cele două nume, invocate mai
sus, sunt cunoscute prin ţara cea mare şi
dincolo de ea, prin multele descinderi cu
arta lor acolo. Artişti remarcaţi de arta plastică românească - înregimentaţi în de-ampreuna Uniunea Artiştilor Plastici (UAP)
din România şi ceva în plus pentru artistul
sibian, fost parlamentar într-altă uniune de
putere instituțională: Parlamentul României! – , i-am urcat pe o scenă mare, cu sugestia teatrului. Nimic mai adevărat! Sibiul,
locul evenimentului care îşi dă o durată
cronicii noastre, era o scenă imensă pentru
lumea largă, fără granițe, a teatrului. Tocmai
găzduia Festivalul Internațional de Teatru şi
adunase, cum face în fiecare an o capitală
cultural - care ține la blazonul cucerit, prin
2007!-, oşti de actori, regizori reputați şi
fără număr, iubitorii artei Thaliei.
În faptul zilei de 11 iunie, 2017, când
ceasul din turnul Pieții Mari a oraşului
arăta exact miezul zilei, la sediul filialei
UAP Sibiu, în interiorul prea strâmt, dar şi
în lărgimea pieții – acum însorită special, şi
cu multe umbre sub pălăriile şi ciupercile

de pânză ale teraselor, mulțime mare de
oameni, foarte cunoscuți, nu voia să întârzie
la evenimentul anunțat pentru ora 13.30.
Tina noastră cea de toate zilele, ascunsa
noastră Ecaterina (cea mare dintre multele
care îşi spun Cati, şi nu le ştie lumea largă a
artelor, şi nici tot Râmnicul ei, în care a
înnobilat Delul Malului, făcând din el un
blazon, precum parizienii cu Barbizonul!)
înveşmântată cu bunul său gust, ca o țarină
– nu degeaba Ecaterina!, se arăta emoționată şi un amfitrion de excepție. Ploua cu
vâlcenii care o iubesc şi deşi afară era soare
Tina strălucea interiorul prin cunoscuta sa
ştiință de-a comunica firesc cu oamenii şi
mai ales în limbajul artei sale inconfundabil,
uşor de recunoscut în stilul lucrărilor
expuse. Într-o combinație fericită cu lucrările de artă decorativă (în sticlă) ale lui Ion
Tămâian strălucirea interioară se amplifica.
Două lucrări ale artistului sibian, postate în
colțuri păreau Tina în persoană, iar succesiunea de piramide decorate, aşezate în
trepte pe centrul sălii amplificau senzația de
inefabil prin inculcările ezoterice. Ceea ce
era ascuns trebuia să se arate prin cercetarea
pe îndelete, înainte de deschiderea oficială
cu explicațiile lămuritoare. Aşa că am intrat
în intimitatea artei, scenă pentru al gen de a
comunica prin artă, dar ocazionată chiar de
marea scenă care devenise Sibiul pentru
teatrul internațional. Am făcut-o mulți

înainte de vorbele de introducere oficială
ale evenimentului. Oameni de teatru, aici
includ pe Doina Micglezi şi pe Silviu
Purcărete; presa vâlceană- scrisă şi Tv.:
Valeria Tănase, Gabi Hening, Petre
Tănăsoaica (şi cu valența, mai nouă de curator într-ale artelor plastice şi reticent - în
ciuda polivalenței, el fiind şi poet pe deasupra!- la cuvântul maestre!); iubitori ai
artei: Alina Vețeleanu, Dan Dragomir,
Nicolae, Mirela şi Paraschiva Sporiş, Ion
Predescu; Ştefan Prală, politician (probabil
onorând, simultan şi pe colegul întru
politichie, Ion Tămâian!); Gheorghe Dican,
în multipla lui calitate de şef UAP, la Râmnic şi Bucureşti, nu avea cum să lipsească
de lângă colega lui de-o viață într-ale artei
plastice, şi de lângă mulți alții observați
după deschiderea evenimentului. Despre
ceilalți care au ocupat până la sufocare
îngustul spațiu expozițional poate vorbi o
imagine.
Evenimentul, din Piața Mare, într-o zi cu
Sibiul scenă internațională a artei dramatice, prins în programul cultural ca o confluență a artelor, este unul care onorează artiştii şi arta lor, iar nouă vâlcenilor ne-a
sporit mândria că suntem concetățenii acestei artiste, de-o mare modestie şi o delicatețe exemplară. Despre Ion Tâmăian
uitasem că prin 2001 îl văzusem într-o expoziție comună, prin Bucureşti, cu o suges-

tivă lucrare despre clopote, iar prietenul Gh.
Dican îmi va fi atras atenția că poposise de
curând şi la Râmnic, artistul fiind reprezentativ în arta românească a lucrului cu focul,
pentru decorația folosind sticla. Mea culpa!
Uitasem de întâlnirea cu arta lui la Salonul
Sticlei, galeria Simeza, din aprilie 2001,
când îmi atrăsese atenția asupra încifrărilor,
folosind elementele geometrice, şi care aici,
de dincolo de uitare, îmi vorbeau îmboldindu-mă : parcă le-am mai întâlnit undeva!.
Acum lucrările erau altele, dar omul era
acelaşi şi cu altă forță, depăşind temerile de
acum peste cinsprezece ani, privind posibilul declin al acestei ramuri a artei plastice,
exprimate de critica vremii, pe care o
invocăm, pentru a nu ne da cu presupusul,
după cum o fac pseudo-criticii de artă veniți
intempestiv în spațiul celor cu har, fără a-l
avea (Nici măcar sub aspectul contemplației
înminunate, cu spiritual ei de observație.
Avis amatori!).
Pe scena mare a Sibiului, Ecaterina
noastră a strălucit încă o dată şi noi vâlcenii,
într-o solidaritate remarcabilă, am fost lângă
ea, ca dovadă a prețuirii celei ce a ales
Râmnicul să-i sporească prin dragoste şi
devotament strălucirea de oraș cultural. Am
pomenit despre acest eveniment, la două
zile după, în cadrul Asociației Seniorii,
unde parte dintre cei prezenți regretau că nu
au ştiut şi nu au putut participa. Adăugăm
acest lucru pentru a întregii mulțumirea
noastră pentru cei ce au organizat evenimentul şi ne-au cinstit oraşul şi pe una din
marile lui personalități.

IPOSTAZA VĂLURITOARE

(urmare din pag.2)

Sunt ipostaze şi, se pare, Universul s-a născut dintr-un val
care s-a spart. În urma noastră, scăpând observaţiei, fie ea
empirică sau ştiinţifică, ipostaza se eliberează de strânsoarea
staticului omenesc. Noi suntem chemaţi să descoperim
ipostazele văluritoare nefiind alături lor şi nici înlăuntrul lor,
ele nefiind în sens propriu.
Ipostazele vorbesc neîncetat despre discontinuitate. Dar nu
despre delimitare.
Ele nu sunt ale limitei. În linii mari, ipostazele nu au o limită
a lor ci numai vecinătăţi. În inima vecinătăţilor se petrec

ipostaze stranii, de negândit. Nu sunt obiecte cosmice dar, privite dintr-un anume punct de vedere, par obiecte cosmice. Nu
sunt nişte halte ci poate arhipelaguri de insule care se schimbă
neîncetat pe măsură ce văluririle le scaldă. Înghesuite unele
într-altele, aparent şi pervers, ipostazele vălurite şi văluritoare
sunt mereu în mişcare, ele fiind esenţa mişcării. Nu sunt corpuri
şi nici trupuri. Nu le poţi arăta cu degetul şi nu le poţi vedea nici
cu telescopul şi nici la microscop. Dacă ai atins ştiinţa magică
a văluririi poţi, ca semn suprem al libertăţii tale navigatoare, să
ţi le imaginezi.
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a 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.

Proiectare şi Execuţie Infrastructuri
Rutiere, Construcţii Civile şi
Industriale
Contact: 0740.035.985

L

NOTA
Ziarul apare cu 16 pagini 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.

Ziar de cultură realizat de Asociaţia ECOSTAR 21 şi
Editura INTOL - PRESS.
Director:
Seniori editori:
Publicişti:

Corector:
Tehnoredactare
computerizată:

Petre CICHIRDAN
Arhim. Veniamin MICLE
Constantin ZĂRNESCU
Felix SIMA
Mihai SPORIŞ
Claudia VOICULESCU
Simona Maria KISS-fotoreporter
Gheorghe PANTELIMON
Adina DUMITRESCU
Gabriel GIB
Gherghe SPORIŞ
Paulian BUICESCU
Ilie GORJAN
Ligia NICOLESCU
Tina CICHIRDAN
Bogdan CICHIRDAN

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, Adresa: Calea lui Traian 169, bl. 5, sc. E, ap. 3
Tel/Fax: 0250.736615, 0350.401254, 0746.029824,
şi al Arhiepiscopiei Râmnicului
E-mail: cichirdan@yahoo.com
Parteneri media: www.culturaarsmundi.ro
Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 26 iunie 2017

Preţ: 3 lei

