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enit din Bucovina la Bucureşti, am primit prin intermediul d-nei Ligia Nicolescu, bucovineancă de origine, dar trăitoare în Horezu, cartea lui Petre Cichirdan din
Vâlcea, „Spiritul 21 şi aforismele lui Brâncuşi”, apărută la
Râmnicu-Vâlcea în 2013. Acum suntem în 2017. Târziu, dar
cum pământul este rotund, spiritele care se aseamănă, se
caută şi se găsesc. Carte A6, 200p., asemenea sticluţelor mici
ce deţin esenţe tari. Titlul ne duce dincolo de literatură
beletristică, în zona filozofico-poetică, socială, morală, ce
implică anume specializare. Deci e cartea unui om de cultură,
scrisă pentru iniţiaţi şi nu la îndemâna oricărui novice.
Concepută pe două planuri: Brâcuşi – filozoful (cu concepţia
despre artă, în cazul nostru – sculptura) şi autorul, respectiv
Petre Cichirdan, ucenicul vrăjitor, care iese în lume şi se afirmă prin artă, prin aceeaşi atitudine, mentalitate, sau chiar
complementară, dar care depăşesc contigentul. Cât aparţine
lui Brâncuşi şi cât lui Cichirdan, e greu de spus, nici nu contează. Cartea este un pretext despre artă, nu atât în ceea ce
reprezintă menirea ei, ci în ceea ce are ea tainic, dincolo de
materia grosieră, în spirit, în mesaj, în esenţă, în taina
creaţiei, pentru a depăşi banalul, cotidianul şi a deveni creaţie
ingenuă, în anume fel însufleţită, care cere dreptul la
existenţă şi buletin de identitate. Spiritul 21? Noul despre
etern, alte ferestre deschise
spre lume pentru cei ce vor să
vadă dincolo de aparenţe.
Bine. E ca şi cum ai face o disecţie printr-o sculptură să-i
găseşti spiritul. De unde
această înclinaţie a autorului
spre o cunoaştere profundă atât
de pretenţioasă şi de pură specialitate? Ca să aflu că Petre
Cichirdan este inginer de profesie, văzând lumea şi realităţile din punct de vedere
tehnic, dar este şi un mare
iubitor şi producător de artă, a cuvântului – scrie, pictează,
sculptează, deci este un artist multilateral. Cartea este plină
de informaţii culturale de pretutindeni (arta nu cunoaşte frontiere), dar operează îndeosebi cu spiritul, concepţia, mentalitatea artistului – lucru foarte pretenţios şi riscant. Aici ori eşti
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ingenios, ori ai ratat traseul. Dar Cichirdan a vrut să împace
tehnica spaţiilor limitate, cu zborul artei dincolo de limitele
fizice, ori biologice. Văzând pliantele cu operele sale
reprezentând pictura, precum şi celelalte ilustrând sculpturile
sale, am văzut un demiurg care a vrut să întruchipeze spiritul
în materie şi să-i dea o înfăţişare convenţională, accesibilă
muritorilor de rând. Dacă picturile alunecă spre o fantezie
nevinovată, în care spiritul zboară liber, sculpturile, limitate
tehnic în spaţiu sunt ca nişte chei sau instrumente miraculoase cu care autorul vrea să acorde asistenţă tehnică
maşinăriei lumii – care este viaţa noastră. De unde această
pretenţie îndrăzneaţă? Descoperind esenţa artei, cântecul
tainic al recreerii imagistic a lumii, nu a copierii identice, ci
a reflectării ei din punct de vedere artistic (realist, fantastic,
deformat, caricatural, înfrumuseţat, simbolic etc.) după cum
crede creatorul care are în mână calculatorul, dalta şi ciocanul, penelul, vreun instrument muzical, laserul sau cine ştie
ce alt instrument al viitorului.
Dar să vedem cu ce valori operează în această carte
autorul sau autorii, fiind vorba de un dialog, precum al lui
Platon, sau cu dialogurile a două fiinţe distincte, fiecare cu
personalitatea sa, mai ales că provin dintr-o matcă comună,
dar din veacuri diferite, trăind în lumi diferite?
Sculptorul trebuie să scoată la lumină din materia grosieră spiritul unei idei, unei
reprezentări şi să degajeze
inutilul. Deci opera în final îl
va reprezenta pe autor în mare
măsură, viaţa, tendinţa spre
absolut, ieşirea din banalitate,
din comun. Pentru aceasta
ideea, care este abstractă, trebuie să capete înfăţişare concretă, dar să fie izbutită, să se
impună, să nu fie o imitaţie.
De aceea creatorul trebuie să
fie într-o mişcare spirituală,
prin lumea pământeană, prin
lumea virtuală şi să pornească
de la origini, pentru a străpunge barierele. Adam şi Eva, bunicii, părinţii, fiii, nepoţii,
într-un cuvânt – omul cu ipostazele devenirii sale: Don Juan,
Făt Frumos, Don Quijote, pământul şi cerul, familia terestră
şi cea celestă reprezentaţi prin arta cuvântului, imaginii,
sunetului, vibraţiei, creând arta – o Fata morgana, o Aureolă
Planşă din lucrarea „O preistorie a nordestului Olteniei”, Editura Petras, 1995,
Pr. Gheorghe Petre Govora
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boreală minunată, dar şi ea supusă unei perisabilităţi a
timpului. Omul este un spirit etern coborât din cer,
călare pe un animal al pământului, care este trupul nostru
vremelnic, vieţuind cu picioarele pe pământ şi cu capul
în nori, cu mintea printre stele. Şi nu este decât un peşte
la fundul unui ocean de aer, dorind să fie pasăre şi să
zboare, dar este doar om legat cu toate lanţurile de
pământ privind cerul şi sperând. Artistul este şi el om în
care s-au îngemânat mai multe vise ce vor să zboare şi să
ducă fiinţa sa în spaţii nemărginite, devenind un visător,
dar rămânând în realitate un ucenic ce învaţă permanent
arta de a trăi şi nu o mai absolvă niciodată. Şi artistul
mereu caută, se întoarce la izvoare, la antic, la viitor şi
când oboseşte din zbor, visare şi închipuire, se întoarce
în prezentul anost, în sine să se odihnească pentru a
migra din nou în spaţii. Şi artistul are tentaţii, patimi,
căderi, crede în minuni, suferă, caută, creează. Unii cad
înfrânţi de fatalism, de alcool, ratează desprinderea de
cotidian, nu au aripi puternice. Toate aceste abstractizări
aparţin artistului de pretutindeni, fie el Brâncuşi şi trăind
la Paris, nemaivorbind de ceilalţi muritori. Lumea artei
este admirată căci mulţi sunt chemaţi, puţini – cei aleşi.
Dar Petre Cichirdan se întoarce la Brânuşi, reuşind un
eseu despre arta acestui foarte mare artist care a izbutit,
s-a impus, a străpuns veacul. Ce reprezintă capodoperele
sale: Coloana infinitului, Masa tăcerii, Poarta sărutului,
Cuminţenia pământului, Pasărea măiastră, Domnişoara
Pogany, Oul, toate acestea fiind simboluri, abstractizări,
ipostaze convenţionale, fizice reprezentând destinul,
viaţa, copilăria, jocul, limbajul, eliberarea, drumul,
zborul, visul, soarele, plâns şi râs, esenţă şi simplitate,
femeie, pasăre, sentimente, inteligenţa, talentul, jertfa,
dedicaţia, alegoria şi, în cele din urmă – simplitatea care
uimeşte şi copleşeşte, iar în spatele tuturor acestora –
gândul, ideea de geniu, dar şi miracolul de a-i da formă.
De unde concluzia autorului, că Brâncuşi e mai mult
filozof decât sculptor, că toate formele operelor sale
materializează o filozofie, un echilibru între tehnică şi
natură (de fapt natura este ştiinţa, tehnologia aduse la
cote maxime de către Ziditorul lumilor văzute şi
nevăzute).
O asemenea carte nu poate fi gândită de un critic de
artă, ci doar de un artist ce are în spate un studiu îndelungat pe o arie istorică şi geografică cât cuprinde civilizaţia
umană, de la totemuri africane şi Gânditorul de la
Hamangia până la Coloana infinitului şi Masa tăcerii.
Cartea lui Petre Cichirdan nu este literatură de plăcere,
ce poate fi parcură într-un galop de sănătate, ci cu pauze
de cugetare, pentru aprofundare, cu reluări, fiind materie
abstractă şi condensată şi profundă, un pretext de comunicare cu un interlocutor închipuit – cititorul -, fiind în
esenţă un adevărat studiu despre existenţă şi artă, o
matematică a ideilor pure, abstracte, dar care vizează
artistul, arta, incitând banalul şi cotidianul şi provocându-l la o cunoaştere mai înaltă. Arta este o iluzie de a
înfrunta vremurile, iar creaţia unui artist are o longevitate fizică şi spirituală ce depăşeşte existenţa noastră biologică. În raport cu eternitatea este un joc iluzoriu, în
care ne minţim frumos. Exprimă dorinţa noastră de a
deveni nemuritori. Şi chiar cred că sufletul nostru este
etern, deoarece omul a fost creat după chipul şi
asemănarea Creatorului suprem. Doar formele noastre
temporare sunt efemere, de aceea noi trebuie să ne
eliberăm de ataşamente şi nu trebuie să regretăm
lucrurile muritoare. Noi aparţinem eternităţii! Vom fi
liberi numai dacă ne vom întoarce la puritatea primordială!
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UN MONUMENT EMBLEMATIC ŞI
ISTORIA SA UITATĂ: « CRUCEA MIŞEILOR »
Mihai POPA

M

artor tăcut al unor vremi de strălucire din istoria oraşului Râmnicu-Vâlcea, Crucea Mişeilor continuă să
existe şi astăzi. Monument istoric, şi încă unul de referință, ea se
află în parcul de pe latura vestică a bisericii Buna -Vestire (ctitorită la 1747 de jupânii Moldoveanu şi Grigorie din Sibiu, în
timpul păstoririi episcopului Climent), într-o zonă intens circulată, unde sute de turişti sau de localnici trec zilnic pe lângă ea.
Azi, peste istoria ei s-a aşternut un dureros văl al uitării. În
mod paradoxal pentru cei care se perindă cel mai adesea prin fața
ei coborând în piaţa oraşului, ea trece neobservată, nemaiputând
constitui nici măcar un reper topografic, un simplu punct de
întâlnire.
Crucea face parte din categoria acelor „tocmeli, legături sau

întăriri” domneşti scrise pe piatră, pe care le numim generic
„Cruci hrisov”, o formă de largă publicitate. Un aspect ce singularizează această cruce este faptul că ea reproduce textul unui
hrisov domnesc mai vechi cu circa 140 de ani decât replica lui
lapidară. Este vorba de un hrisov emis la 23 iunie1580, prin care
voievodul Mihnea Turcitul întăreşte m-rii Cozia moşia din
Râmnic, precizând cu de-amănuntul hotarele ei.
Această funcție de hotarnică a hrisovului o preia mai târziu
crucea, ridicată la 1718, de egumenii cozieni Serafim şi
Ghenadie, întru hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, în drumul Râmnicului (Troianului), în hotarul de sud al oraşului. Ea
are următoarele dimensiuni (200 x 102 x 35 x 29 cm).
În cartea ,,Râmnicul-Vâlcii. Loc de amintiri şi recreiere”,1944, p.50-51, Pr. prof. Constantin Grigore, preşedintele
Oficiului local de Turism, face o amănunţită descriere a acestei
cruci: ,,Diferite inscripţii sunt săpate pe toate laturile sale. Din
una se vede că este vorba de o carte de hotărnicie, dată de
Mihnea Vv. Şi Domn a toată Ţara Românească, fiul Marelui şi
Prea Bunului Alexandru Vv…sfintei mânăstiri Cozia şi părintelui egumen Eftimie, ca să fie moşia de la Râmnic pre hotarul cel
bătrân dela mişei… cumpărată de bătrânul Vlad Vodă drept
cinci mii vedre de vin, dată Coziei ca să-I fie moşie ohavnică
(moştenire). Văleat 7088(1580), Iunie 23”.
Ca încheiere adaugă că Această Cruce se află în drumul
Râmnicului pe moşia ei. O altă inscripţie, mai nouă, spune la
rându-i că a fost ridicată în zilele creştinului împărat al Romei
Carol Şase, pentru pricina hotarului moşiei ce cuprindea
întrânsa stânjeni 7243 ( circomferinţă). Pe o latură s-a săpat alta
şi mai nouă: Această Sf. Cruce fiind surpată de făcători de rele

din leat 1849… s’a ridicat cu toată cheltuiala lui Anton al lui
Marinoiu…1850. În faţă, crucea are o rozetă frumoasă. O
inscripţie slavonă indică leat 7088 (1580). Literele sunt în relief,
cu caractere frumoase şi diferite. Unele sunt relativ bine păstrate
şi încă destul de uşor citibile. Altele, în special cele mici, sunt
tocite de vreme şi lectura lor e tare dificilă. Locul unde era aşezată e ocupat acum de casa cu nr.56 ( Str. Traian). Ca să poată
construe clădirea, au scos crucea din piua ei şi au dus-o la grămada de pietre de la nr.54. Cu ocazia aceea probabil că s-a
spart. Piua, mare cât o cameră, neputând fi ridicată, a fost
lăsată pe loc, au îngropat-o între temeliile casei şi pe deasupra
au aşternut podelele… Numele de Crucea Mişeilor îi vine probabil din amănuntul ,,hotarului bătrân dela mişe”, menţionat în
inscripţie. Pentru faptul că pe câmpurile din împrejurimi s-au
găsit multe oseminte omeneşti, cum susţin bătrânii, se presupune

că pe aci ar fi fost, în îndepărtatele vremi, furcile de execuţie ale
diferiţilor osândiţi, în special politici, mişeii, dela cari şi-a luat
numele moşia şi apoi crucea aşezată în hotarele sale.
Scriitorul vâlcean Constantin Mateescu în romanul ,,Râmnicul, Râmnicul…’’apărut în 1994 la Editura Conphys,
Rm.Vâlcea, p.34 arată că istoricul Nicolae Iorga, care a trecut
prin Râmnic de multe ori, fiind judeţul-bogat de monumente
istorice de o inestimabilă valoare, …,,nu a uitat nici crucea înnegrită de vremuri a mişăilor’’.
Iată dar, mărturii care vin să ridice vălul uitării de pe acest
monument creştin şi să-l readucă în memoria scrisă a acestui
oraş care la 20 mai 2017, a împlinit 629 de ani de atestare
istorică.
Bibliografie:
1. Corneliu Tamaş, Istoria Râmnicului, Editura ,,Antim
Ivireanu’’, 1994, Rm. Vâlcea, p.64;
2. Pr. D. Bălaşa, Documente. Cruci de piatră în Ţara
Românească catagrafiate în anul 1832, în revista ,,Mitropolia
Olteniei”, nr.1-2/1972, p.93,
3. x x x Bibliografia monumentelor feudale din Ţara
Românească-R, în revista ,,Mitropolia Olteniei”, nr.3-4/1965,
p.339;
4. C. Bălan, Inscripții medievale şi din epoca modernă a
României. Județul istoric Vâlcea (sec. XIV-1848), Ed.
Academiei Române, Bucureşti, p. 796- 798;
5. V. Drăghiceanu, Biserici de lemn şi cruci de piatră din jud.
Rm. Vâlcii. Inscripții, în BCMI ,XXVI (1933), fasc. 78, p. 186.

„Un cititor trăieşte o mie de vieţi înainte de a muri,
omul care nu citeşte trăieşte o singură viaţă”
(George R. R. Martin)
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ÎNTREVEDEREA DONALD TRUMP - KLAUS
IOHANNIS, UN EVENIMENT ISTORIC
Gheorghe PANTELIMON

Î

n perioada 5-9 iunie 2017, preşedintele
României, Klaus Iohannis s-a aflat în
vizită de lucru în Statele Unite ale Americii,
care s-a transformat într-o vizită de stat. A fost
al treilea lider european şi primul şef de stat
care s-a întâlnit cu preşedintele Donald
Trump, cel mai puternic om al lumii, după
întrevederile acestuia cu Theresa May, primministru al Marii Britanii şi Angela Merkel,
cancelarul Germaniei. Acest eveniment istoric
a avut loc într-un context european şi internaţional complex, plin de tensiuni, după summitul G7 din Italia şi reuniunea liderilor
NATO de la Bruxelles. În prezent asistăm la
redefinirea unor relaţii strategice între membrii alianţelor construite după cel de-Al
Doilea Război Mondial, fiecare superputere
fiind în plin proces de refacere a zonelor de
influenţă, un rol important având bazele militare externe, situate la mare distanţă. Se ştie
că Angela Merkel, cancelarul Germaniei a
emis ideea că Europa trebuie să-şi ia destinul
în propriile mâini, fiind susţinută de mulţi lideri europeni şi ai unor state membre importante ale UE.
În 2017 s-au împlinit 20 de ani de la
lansarea Parteneriatului strategic al României
cu SUA, iar orientarea ţării noastre pro NATO
şi SUA se află la nivel maxim. Ţara noastră
este importantă pentru SUA, prin poziţia
strategică pe care o are, în sud- estul Europei
Centrale, fiind o placă turnantă între Europa şi
Asia, cu ieşire largă la Marea Neagră, în
apropierea Federaţiei Ruse şi Turciei, care a
devenit o necunoscută, în timp ce pe teritoriul
său se află baza militară americană de la
Incirlik. Interesele majore ale României sunt
dezvoltarea relaţiilor cu SUA, cea mai mare
putere economică, financiară şi militară a
lumii, consolidarea Alianţei Nord - Atlantice
(NATO) şi a Uniunii Europene.

Preşedintele României, Klaus Iohannis a
fost însoţit de Adrian Moraru, consilier prezidenţial, George Maior, ambasadorul
României în SUA, Eduard Hellvig, şeful
Serviciului Român de Informaţii, de şeful
Staţiei CIA din Bucureşti. Era bine dacă din
delegaţie făceau parte şi miniştri din Guvernul
ţării, oameni de afaceri etc. Programul vizitei
a fost dens. La Forumul Global al American
Jewish Commitee, Klaus Iohannis a declarat
că România, ca stat membru al NATO şi al UE
va fi unul dintre cei mai puternici piloni
transatlantici în Uniunea Europeană, reafirmând că ţara noastră este un stat pe care SUA
se pot baza. De asemenea s-a întâlnit cu directorul CIA, Mike Pompeo, iar cu acest prilej a
subliniat că România este un partener valoros

urmată de conferinţa de presă comună, întâlnire considerată atât de analiştii politici
interni cât şi de publicaţiile internaţionale un
succes. Au participat şeful Pentagonului şi
alte persoane din sfera decizională. A fost o
seară specială cu o încărcătură foarte puternică, un moment semnificativ pentru
România. Preşedintele Donald Trump l-a
întâmpinat cu multă cordialitate pe preşedintele Klaus Iohannis, pe peluza din faţa Casei
Albe. Preşedintele României a semnat în
Cartea de onoare, în Sala Roosvelt (preşedinte
al SUA-1901-1909).
Convorbirile oficiale s-au purtat în Biroul
Oval, sub semnul pragmatismului şi s-a realizat un schimb de opinii pe probleme prioritare. Pe agenda întrevederii bilaterale s-au

pentru americani, în condiţiile în care
furnizează expertiză pe teme ca regiunea
Mării Negre, Balcanii de Vest şi vecinătatea
estică, inclusiv despre „ameninţări hibride”,
pe întregul flanc estic al NATO.
Conducerea CIA a evidenţiat nivelul excelent al cooperării cu partenerii de inteligence
din România. S-au abordat şi alte teme de
geopolitică de actualitate: combaterea
terorismului, ameninţarea nucleară
nord-coreeană, solidaritatea transatlantică, stabilizarea Afganistanului etc.
De asemenea Klaus Iohannis a depus o
coroană de flori la Monumentul
Soldatului Necunoscut din Cimitirul
Arlington din Washington. Pentru a
onora prezenţa sa s-au tras 21 de salve
de tun, fiind cel mai important onor militar dat unei personalităţi politice.
Punctul culminant al vizitei a fost
întrevederea oficială din 9 iunie 2017, cu
preşedintele american Donald Trump,

aflat multe puncte, care conţin decizii majore
care pot schimba soarta României. Cu certitudine există o preocupare substanţială din
partea SUA, ca România să devină un punct
de interes în sud - estul Europei Centrale.
Discuţiile s-au prelungit, fiind urmate de
declaraţiile oficiale, pe peluza Casei Albe.
Conferinţa de presă comună a conţinut mesaje
importante: ridicarea la un alt nivel a
Parteneriatului strategic româno-american,
sub toate aspectele, politic, militar, economic,
lupta împotriva terorismului şi a corupţiei.
Donald Trump a făcut o pledoarie strălucită în
favoarea alianţei transatlantice, a valorilor pe
care le apără şi a contribuţiei SUA, la securitatea Europei. În context a afirmat sprijinul
său total în favoarea articolului 5 al Tratatului
NATO, care prevede că în caz de agresiune,
toţi aliaţii vin în sprijinul celui atacat. A apreciat că România respectă obligaţia de a cheltui
2% din Produsul Intern Brut pentru apărare.
În lupta împotriva terorismului avem nevoie
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de susţinere militară şi morală, de unitatea
naţiunilor responsabile. A subliniat că SUA
vor susţine în continuare, lupta anticorupţie
din România şi pentru protejarea statului de
drept, ca o garanţie a unei democraţii puternice şi l-a identificat pe Klaus Iohannis drept
garant în această bătălie. De asemenea a precizat că e nevoie să se creeze un mediu unde
comerţul să înflorească, iar cetăţenii să prospere. Donald Trump a avut o poziţie prietenoasă faţă de România, iar presa americană
a manifestat un interes deosebit. A folosit formule la superlativ la adresa României şi a
poporului român, căruia i-a adresat mulţumiri.
A afirmat că nu au discutat problema vizelor
pentru românii care călătoresc în SUA, dar
vor discuta sigur şi despre ridicarea vizelor.
Preşedintele Klaus Iohannis a avut o
prestaţie foarte bună. Cu dezinvoltură a făcut
o pledoarie reuşită în favoarea Alianţei Nord Atlantice, a valorilor pe care le apără şi a contribuţiei americane la securitatea europeană.
România este poziţionată pe flancul estic al
NATO şi se bazează pe SUA, legătura transatlantică fiind vitală. A abordat teme dintre cele
mai sensibile cum sunt securitatea, ameninţarea Rusiei la frontiera de est a NATO,
necesitatea sporirii cheltuielilor militare,
implicarea NATO în lupta împotriva terorismului, relaţia SUA-UE, NATO-UE, rolul crucial al SUA în securitatea şi prosperitatea
spaţiului euro-atlantic, ş.a. În problema Rusiei
avem nevoie de dialog, să fim mai deschişi
când vorbim despre Federaţia Rusă a spus
Klaus Iohannis. Preşedintele României a
punctat la două capitole: NATO şi importanţa
relaţiilor bilaterale în lupta împotriva
corupţiei. Interesele strategice majore ale
României rămân dezvoltarea relaţiilor cu
SUA, consolidarea NATO şi a UE.
Vizita preşedintelui României Klaus
Iohannis în SUA a fost bine apreciată, întâlnirea cu preşedintele Donald Trump fiind considerată una istorică, cu o miză uriaşă, chiar o
întrevedere planetară. Avem deschidere mare
în lume şi în Europa, care trebuie susţinută
printr-o politică internă consecventă, predictibilă. În acest mod România va câştiga
influenţă internaţională.
Concluziile întâlnirii dintre cei doi preşedinţi au fost prezentate chiar de preşedintele
Donald Trump: „M-am întâlnit cu un foarte
bun prieten. A fost o mare onoare să-l primesc
astăzi la Casa Albă pe preşedintele Klaus
Iohannis. Viitorul României, al relaţiilor
României cu SUA este foarte, foarte strălucit”. Se ştie că românii au o aşteptare formidabilă, de peste 50 de ani de la americani, că
sunt cei mai proamericani dintre europeni.
SUA au arătat respect faţă de România, de
români şi acest lucru ne dă mari speranţe. Pe
lângă cooperarea în domeniul apărării, un rol
mai important trebuie să aibă
măsurile de ordin economic, SUA
situându-se pe locul 11 în topul
investitorilor străini în România.
Toţi românii aşteaptă rezultatele
concrete ale vizitei care ne interesează în cel mai înalt grad şi au
început să prindă contur.
Am fi profund onoraţi dacă chiar
Donald Trump, un om de afaceri de
mare succes, ar da tonul şi ar investi
în România.
Pe 4 iulie a fost sărbătoarea
naţională a SUA - aniversarea proclamării independenţei în 1776, a
241 de ani de existenţă statală. La
mulţi ani Statelor Unite ale Americii
şi poporului american!
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DIALOGURI
Mihai SPORIŞ

E

ste subtitlul unei cărţi numită, în sincronismul duratei sale de apariţie,
„Tiparul bisericesc la români”. Editura Praxis
a Arhiepiscopiei Râmnicului ne-o oferă în dar
ca semn al cinstirii anului dedicat tipografilor
bisericeşti, anul 2016, prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Binecuvântarea ierarhului - eparhia fiind una
reprezentativă pentru destinul tiparului românesc şi aureolată la un moment dat cu onorantul titlu de „capitală a tipografilor”! – I.P.S
Varsanufie, datată la 1 septembrie 2016 (începutul anului bisericesc 2017!) şi uvertura
tematică a cărții despre „Importanța misionară a tiparului în Biserica Ortodoxă
Română”, vin ca un îndemn prielnic la cercetarea unui lucru frumos, şi de învățătură, pe
potriva îndelungatei zăbave într-un dialog la
vedere, pe durata anului 2016, a prestigioaselor reviste culturale ale Intol Press. Cartea
este chiar mai mult decât o incursiune în istoria tiparului românesc. Privirii drumului din
urmă i se adaugă, căutându-se mereu răspuns,
întrebarea: încotro ziua de mâine? Care va fi
destinul nostru, încă pe cale, într-o societate a
cunoaşterii care şi-a schimbat radical vehicolul informațional, ca mod de operare,
trecând de la analogic la digital? Direct spus :
tradiția, respirând era Gutenberg, va mai
putea să țină pasul cu modernitatea calculatorului? Titlul volumului, tributar sincronismului şi unei canonicități instituționale, cu
toate meritele privind posibilitatea promovării
către cititorii avizați (este nevoie de recomandări alese, în mulțimea atâtor apariții editoriale sărace în substanță!), nu surprinde şi
planul acestei legitime îngrijorări.
Lucrarea este explicit asumată de autorii
„dialogurilor”. Pentru cei care nu le cunosc
amplele biografii, acestea ni se pun în palmă,
legitimându-ne autorii pentru cele ce ne sunt
prezentate. O îmbinare fericită între experiența dobândită şi permanenta învățare/asimilare, în plină scenă, este la vedere. În „câmpul muncii” lor, specializate (iertare celor ce
au dus în derizoriu această etichetă!), autorii
sunt recunoscuți prin ceea ce au făcut, dar orizontul cuprinderii lor, dincolo de limesurile
structurilor care îi conțin, ne arată două personalități de largă întindere și de mare amplitudine/adâncime. Arhimandritul Veniamin
Micle, ierarh recunoscut al bisericii creştinortodoxe, autor a 90 de cărți, un cercetător ştiințific neinhibat, obiectiv şi apropiat de noua
tehnologie a informației pe care o foloseşte
din plin, este o memorie vie, o bază de reguli,
date şi fapte, dacă îl portretizăm spre a justifica posibilitatea unei punți de comunicare cu
partenerul de dialog. Petre Simion Cichirdan,
inginer (produs al Politehnicii din Bucureşti),
într-un domeniu al creativității prin excelență
(vezi programarea maşinilor cu comandă
numerică!), trece peste gardul domeniului său
de definiție şi se lasă inspirat de muze;
uceniceşte la maeştrii ai artei de sub revelații
şi ni se arată un foarte bun cunoscător al scripturii, pe care o ia sursă în multele sale lucrări.
Făcători de carte, şi unul şi celălalt, depăşindu-şi domenile de strictă încadrare profesională, spirite libere şi întreprinzătoare fiind, sau întâlnit în numitorul lor comun, marea
iubire de adevăr, pornind de la cele de întemeiere personală : valorile neamului din care

vin şi continuând cu principiile care guvernează lumea, peste vremelnicia unor legiuiri
omenești opace şi tributare înnoptărilor
intempestive. Între două persoane cu iubire de
cunoaştere şi preocupări comune s-a construit
o punte prin care „dialogurile” ne-au fost date
și nouă să învățăm multe.
O punte, un pod se construiesc peste vreo
vale, prăpastie, oricum între două părți care
privesc diferit în spațiu. Vorbind despre două
domenii care definesc malurile şi de puntea
care le uneşte, vedem în autorii dialogului cei
doi poli, în ceea ce ei au diferit. Să spunem
mai întâi că fără tensiunea dintre contrarii nu
ar fi fost posibil arcul electric (iată o punte de
lumină!) care să lumineze dialogurile şi să le
facă vizibile. Ce au diferit cele două personalități? Ce este vizibil dinspre observatorul dialogurilor? Aici încercăm să descifrăm cartea,
„roman publicistic”, în spusa autorilor, fiind
provocați prin dubla expunere publică a dialogului. Prima dată, secvențial, în revistele
vâlcene.
Veniamin Micle slujeşte, trup şi suflet,
cuvântul, care după spusa scripturii, a fost la
începutul începutului. Petre Cichirdan, partizan şi el, este slujitorul faptei, care în spiritul
protestant al tuturor făptuitorilor prin nordul
pragmatic al Europei, cu burguri şi bresle, a
fost desigur... la începutul începutului! Petre
Cichirdan ne oferă o interpretare, altfel de
interpretare a partiturii ... scripturii! Pare o
contradicție, demnă de-o schismă, care a şi
provocat cândva o prăpastie şi o războire partizană cu râuri de sânge prin valea, căscată
prăpastie între puncte cardinale Nord şi Sud,
pe meridian, după ce contradicția despre
proveniența Duhului Sfânt separase, la fel de
contondent, Răsăritul de Apus, pe o paralelă
pământească. Domenile proprii, de aceea partizane şi obediente propriei legi de funcționare, se slujesc cu încrederea în adevărul primit-, unul omeneşte posibil!- şi întreg devotamentul. Dar ne este permis să ieşim din cercul
de cuprindere şi să vedem altfel lumea? Autorii dialogurilor au avut această şansă şi voința să o facă. Mare blestem era înainte să te
foloseşti de cercetarea ştiințifică, uneltire a
diavolului, precum tiparul însuşi a fost considerat. Câte ruguri nu vor fi ars pe pseudoeretici! Câtă luptă în lumea ştiinței pentru
excuderea dogmatismului ştiințific şi fetişizarea unui anumit aparat de cercetare, în extrema altui dogmatism – cu sensul unui determinism îngust, nu cel teologic. Autorii noştri
au citit, cu altă dipoziție întru înțelegere, şi
legea de funcționare a vecinătății, au trecut
chiar frontierele unui lagăr care impunea adevărul său. Chiar sorocul înnoirii, într-un
anume fel al timpului, va fi deschis larg
porțile pentru cei pregătiți să îşi ia porția de
libertate, înainte chiar ca sistemul, declarat
caduc, să-şi fi înțeles sfârşitul. (în inerția în
care trăim tarele vechi se vădeşte limpede
rezistența la schimbare!)
Inginerul, partizan al teoriei sistemelor, al
principiului cauză-efect, responsabil de structurarea cărții, asumându-şi inițierea interviului, lansază provocarea: „la început a fost
fapta!” şi ne face o demonstrație, credibilă din
perspectiva domeniului căruia îi este purtător
de „cuvânt” (sic!). Interlocutorul, tezaur de
date, fapte, uneori reguli (în înțelesul echipei,
care structurează instrumente cu inteligență
artificială, s-ar numi inginerul cunoaşterii!),

cunoaşte teoria funcționării sistemelor cibernetice cu acel feed-back şi are răbdarea să nu
dea răspunsul, în genul lui Socrate care cu
răbdare îşi convinge interlocutorul asupra
punctului de vedere propriu. Ştie că problema
în discuție are nevoie de o lungă dezbatere şi
o acceptă bucuros. În cele din lumea cu timp,
în care fapta este la vedere, poți accepta imediat sentința auctorială a „unității de conducere” (a centrului de comandă!). Cineva,
cândva, ne îndemna să muncim ca să fim
liberi, chiar dacă munca în lanțuri, tot robie se
cheamă. Ceea ce nu este compatibil cu ideea
de lidertate! Pentru sfera de dincolo de timp,
„dinainte de toți vecii”, principiul cauză-efect
devine caduc şi însăşi prioritizarea îşi pierde
sensul. Problema analizată dincolo de
începutul timpului nu mai este valabilă, după
cum mecanica lui Newton este insuficientă
pentru lumea universului mare. Cititor, de față

fiind la dubla expunere a dialogurilor, îmi
asum această calitate, şi îmi explic apartenența la domeniului din care fac analiza. Vin
tot din „câmpul” ingineresc („ogor” i-ar fi
spus regretateul Costea Marinoiu!), al aceleaşi
şcoli politehnice, dar preocupat de energiile
sistemelor. Din această perspectivă, observând întâi ştiințific dualitatea energo-informațională a tuturor sistemelor (cineva chiar
demonstrează inteligența materiei!), apoi
cercetând scriptura şi filosofia anticilor, constat simultaneitatea cuvântului şi faptei, dintru
început, acolo unde timpul nu se născuse.
Toate erau împreună şi nedespărțite. Personalizând: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt erau înainte
de toți vecii, logos neporuncit şi faptă, doar în
intenție. Dar manifestarea dumnezeirii este
permanentă, fără timp, în prezentul continuu
al vieții. Nu degeaba în filozofia tradițională a
românilor „softul de operare”al vieții a fost
numit „trăire”. În viziunea filosofiei greceşti
simultaneitatea stărilor: „in potentia, in actu,
in opera” ne induce ideea Troiței, una şi
nedespărțită, în toate manifestările ei. Facem
o precizare pentru poziționare corectă, privind
dumnezeirea din operă, pentru a nu cădea în
panteismul apusean. Există în fiecare dintre
noi, fii ai lui Dumnezeu, o energie (adăugăm
aici și informația dată de zestre!) care îşi
aşteaptă sorocul să se adauge, din interior
operei, în combustia ei pe cale, înainte de
împlinirea care se dă contemplației în ziua de
odihnă. „Cuvântul şi fapta” sunt nedespărțite
în prezentul viu, precum dumnezeirea trăirii
noastre. Iată premisa unui dialog fructuos
între două puncte prin care poate trece o linie

de unire. Enunțul, ca o sentință, că o linie
despărțitoare este prima faptă are şi ea o interpretare. Punctul, „mult mai mic ca boaba
spumii”, mişcându-se, impregnându-se, este
în linia trasată, logos înmulțit. Este acolo cu
toate ipostasurile: este punct, mişcare (energie
în combustie!) cu sens (informație de orientare!) şi urmă trasată (operă).
În grădina începutului se produce „păcatul
originar” după ce din androginul Adam, este
luată coasta Evei. Ieşirea din Rai este scindarea lumii cu netimp şi cu durată. Acum
începe să acționeze principiul luptei contrarilor, fără a anula principiul conform căruia
Dumnezeu este făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor. El
fiind Cel ce este, Logosul însuşi, după spusa
scripturii, este în ubicuitatea spaților, atât duhul vieții pe cale, cât şi dincolo de realitatea
lumii noastre.
Două puncte de vedere, trasează între ele
linia de unire a dialogului şi acesta musteşte
de informație şi puterea energiei primită să
folosim acest izvor de cunoaştere. Cartea are o
structură, precum un fagure de miere, de care
este responsabil cel cu fapta, iar în perfecțiunea hexagoanelor (un fel de informație apriorie facerii!) se așează mierea adunată din
toate culorile şi miroasele florilor, ca un rod
tainic al unor albine harnice, aici identificând
pe cel ce va căpăci fiecare căsuță cu logosul,
dulce ca mierea, al cuvintelor, cu adevărat un
savant. Finalitatea este evidentă: fapta şi
cuvântul, structurate energo-informație, oferite spre hrană pentru lumina cunoașterii, sunt
împreună între aceleaşi coperte. Ce conține
întregul „dialogurilor”, dincolo de modul cum
au comunicat între ei cei doi poli ai conversației? Lucruri de mare interes pentru cultura
română. O valoare adăugată cercetării în
domeniul invocat în titlu. O viziune a cercetării, spuneam, neinhibată de prejudecăți.
Interferența unor domenii, în sprijinul cercetării de amănunt al unor fenomene complexe şi aici exprimăm sincera minunarea
noastră, privind cunoştințele de istoria artei
ale părinelui Veniamin, acolo unde inginerul
Cichirdan este un actor recunoscut (in actu!).
Dialogurile scot în evidență, nu doar informații (date, cunoştințe, fapte, etc.), ci şi
modalități de procesare ale acestora pentru
formularea unor sentințe, expunerea unor atitudini. Istoria începutului tiparului pe meleagurile româneşti, centrele care au dat strălucire meşteşugului, cartea religioasă necesară
slujirii în altare, personalitățile remarcabile
ale acestui nou meşteşug, evoluția maşinii
care a fost tiparul, incursiunile dinspre prezent
în istorie şi anticiparea profetică a ce va să fie,
sunt sub-teme sistematizate în capitole care au
individualitatea gândită pentru episodicul
apariției lor în reviste. O critică riguroasă a
interpretărilor altor cercetători, cu aparatul
critic la vedere, permite valoarea adăugată a
unor concluzii noi, de la care cercetătorii de
azi – cei care s-ar putea elibera de autoritatea
unor corifei, încă acreditați, dar contrazişi în
adevărul lor de noile dovezi şi noile demonstrații încă necercetate de instanțele cu autoritate formală!-să-şi reactualizeze poziția cum
face orice organism viu când constată abaterea
(vorbeam de legătura inversă a tuturor sistemelor vii, care îşi corectează abaterile, continuu!).
Firul călăuzitor al „romanului” este dat de
revoluționarea pe care a dus-o în cunoaştere
apariția tiparului. Cum a influențat societatea
oamenilor şi instituția bisericii. Cum s-a
accelerat viteza proceselor în lumea materială
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a faptei. Influența dată de controlul centrelor
de multiplicare, în serie, a slovei scrise. Aici
aflăm despre rolul de plăci turnante ale
Veneției și Cracoviei, dar şi despre punctele
de iradiere autohtone, de pe lângă mănăstiri,
cancelarii domnești, ori burguri transilvane.
Fenomenul geo-politic într-o istorie cu
autonomie plătită sultanilor, pe linia de
demarcație a Dunării spre deja raiale şi
paşalâcuri, lângă ( şi între!) munții noştri cei
mari, trasând hotarul cu Europa, când
catolică, când dominant protestantă (calvină,
evanghelică!), ne-a impus o adaptare la
această stare şi ne-a făcut tranzacționali spre
toate direcțile. Românii (valahi, ardeleni,
moldoveni), ori cei născuți în vatra țării din

alte etnii, sunt remarcați în legătură cu perfecționarea meşteşugului tiparului și slujirea
lor pentru credința şi cultura română. Demonstrația că ierarhul Macarie – dintr-o mare
mulțime de purtători ai acestui nume! – realizatorul primelor trei cărți tipărite la noi în
slavonă (Liturghierul-1508, Octoihul-1510,
Tetraevanghelul-1512), este românul din
Transilvania (Codlea), şcolit la Veneția, trecut
prin Cracovia este rodul unei cercetări
cuprinzătoare. Îi aflăm cursul vieții apoi pe la
Mănăstirea Peri din Maramureş, de unde se
statorniceşte la Mănăstirea Bistrița din
Oltenia de sub munte a... Craioveştilor.
Această cercetare dusă la capăt, fără vreo contrazicere de undeva a argumentelor expuse,

este una care provoacă varianta oficială a unui
Macarie muntenegrean, venit la Târgovişte să
tipărească lucrările amintite. Nu dintr-o părtinire locală, ci din consistența demonstrației
credem în concluzia lui Veniamin Micle,
susținută şi de regretatul Costea Marinoiu:
„Macarie, ieromonahul tipograf, este românul
care a tipărit la Mănăstirea Bistrița (olteană)
primele cărți în spațiul românesc”.
Cartea de ... dialoguri a două personalități
erudite şi neostoite în spațiul public actual,
mai ales în cotidianul cultural-spiritual, trebuie citită cu atenție şi cu încrederea pe care
ți-o poate da o carte de învățătură. Înainte dea fi un omagiu adus tuturor tipografilor truditori ai tiparului bisericesc românesc ( în anul

ROTONDA PLOPILOR APRINŞI - O MANIFESTARE DE
REZONANŢĂ ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ

Î

n perioada 15-19 mai 2017, Asociaţia
Culturală „Curierul de Vâlcea”,
Arhiepiscopia Râmnicului, Consiliul Local şi
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea,
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Vâlcea, Uniunea Scriitorilor din RomâniaFiliala Sibiu şi Primăria Comunei PrundeniVâlcea au organizat, la Râmnicu Vâlcea, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr.
Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului,
Salonul Naţional de Literatură şi Artă
„Rotonda Plopilor Aprinşi” ediţia a VII-a şi
Festivalul Cărţii la Râmnic, ediţia a IV-a.
Această manifestare plurivalentă, de anvergură, a precedat „Zilele Râmnicului”, sărbătoare tradiţională, care în 2017 a marcat 629 de
ani de la prima atestare documentară - 20 mai
1388, din vremea lui Mircea cel Bătrân,
voievod strălucit al istoriei noastre. La eveniment au participat peste 45 de scriitori, poeţi,
editori, artişti plastici şi muzicieni, profesori
unuversitari, de valoare, din ţară şi de peste
hotare. Organizatorii au oferit un program
bogat, variat, interesant, în care s-au întâlnit literatura, arta, muzica, istoria, religia, cu frumuseţile naturii şi cele create de om, prin
muncă, talent şi credinţă în Dumnezeu. Prin
amploare, conţinut, diversitate şi originalitate,
acţiunea este unică în peisajul cultural vâlcean.
În semn de apreciere, la deschiderea festivă
care a avut loc pe 15 mai în eleganta sală a
Consiliului Judeţean Vâlcea au fost prezenţi
reprezentanţi de frunte ai autorităţilor judeţene
şi municipale, ai unor instituţii şi ONG-uri cu
profil cultural, ziarişti, adulţi şi tineri, iubitori
de cultură şi artă. În faţa acestui auditoriu
select, pr. dr. Ştefan Zară a prezentat Cuvântul
de Înţelepciune transmis de Înaltpreasfinţitul
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului şi au
rostit alocuţiuni Florian Marin, prefectul
judeţului Vâlcea, Constantin Rădulescu,
preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea,
Carmen Preda, viceprimar al municipiului

Râmnicu Vâlcea, Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea, poetul George Călin, ambasador cultural Convenţia ONU- Geneva, scriitorul
George Terziu ş.a. Vizibil marcat de trecerea la
cele veşnice a unor susţinători fideli ai acestei
iniţiative generoase, care a debutat în anul
2010, „Rotonda Plopilor Aprinşi”, Ioan Barbu,
organizatorul principal al evenimentului a
decernat postmortem Marele Premiu pentru
Cultură lui Pompiliu Manea (1935-2015).
Trofeul „Cerurile Oltului” pentru opera
„Omnia 2017” şi Trofeul „Cerurile Oltului”
pentru literatură şi artă plastică, precum şi
Diploma de Excelenţă şi Trofeul Grupului
Cultural Inspirescu - Cervantes Satul Mare, au
fost oferite unor creatori din ţară, din municipiul Râmnicu Vâlcea şi din judeţul Vâlcea. A
urmat un concert extraordinar, care i-a impresionat pe invitaţi, susţinut de tenorul Romeo
Saleno, care, împreună cu soţia sa, Julia Saleno
au evoluat pe mari scene ale lumii.
Multe activităţi interesante s-au desfăşurat
în cadrul Salonului Cărţii de Râmnic, la
Biblioteca Judeţeană. În standurile de la
parterul instituţiei au expus cărţi 12 edituri
invitate, printre care, „Antim Ivireanul”
Râmnicu Vâlcea; Praxis Arhiepiscopia
Râmnicului; Tipo Moldova, Iaşi; Scrisul
Românesc, Craiova; Betta, Bucureşti;
Inspirescu, Satu Mare; Zodia Fecioarei, Piteşti
etc. În sala de conferinţe s-au desfăşurat mai
multe evenimente literare. „Maratonul
cărţilor” s-a derulat în două reprize, avându-i
ca moderatori pe scriitorul Nicolae Dan
Fruntelată şi Florentin Popescu. Mulţi autori
şi-au prezentat creaţiile literare, printre ei
aflându-se Nicolae Dragoş, Ion Andreiţă, Alex
Cetăţeanu, (Canada), Eliza Roha, Passionaria
Stoicescu, vâlcenii Ioan Barbu, Doru Moţoc,
Ilie Gorjan, Constantin Argeşeanu, Ion
Drăghici, Elena Dican, Sergiu Ştefan Gorjan
ş.a. De asemenea s-au organizat două momente

lirice şi s-au lansat volumele „11 pentru
Vâlcea”, o antologie literară apărută sub egida
Editurii Inspirescu din Satu Mare şi „Poezia
turcă” antologie tipărită de Editura Betta din
Bucureşti.
La Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea a
avut loc Simpozionul Naţional cu tema
„Scriitorii şi Comunitatea”, moderat de prof.
dr. Ion Predescu. O altă activitate deosebit de
interesantă cu genericul „Reviste în Agora”, a
oferit posibilitatea colegiilor redacţionale să
realizeze un fructuos schimb de experienţă.
Printre cele peste 20 de publicaţii prezentate
am remarcat şi revistele vâlcene Martyria,
Rotonda Valahă, Cultura vâlceană, Povestea
Vorbii 21, Forum vâlcean ale Editurii Intol
Press şi despre care a vorbit realizatorul lor,
Petre Cichirdan, precum şi revista Seniorii,
publicaţie a Asociaţiei Seniorilor din Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură descrisă de Gheorghe
Pantelimon, secretar general de redacţie. În
comparaţie cu ediţiile precedente, artiştii plastici au avut o prezenţă mai consistentă, apreciată de iubitorii de frumos. La Galeria de Artă
„Artex” a avut loc vernisajul expoziţiei „Artişti
bucureşteni”, în prezenţa preşedintelui UAP
din România, Petru Lucaci, şi a vicepreşedintelui vâlcean, Gheorghe Dican, pe simeze fiind
expuse lucrări semnate de 41 de artişti din capitală.
La Muzeul de Artă „Casa Simianu” au fost
admirate lucrările de pictură semnate de Dalia
Bialcovski din Bucureşti, în expoziţia
„Sânziene”.
De o bună apreciere s-au bucurat şi creaţiile
Lianei Andreiţă, scriitor şi diplomat din
Bucureşti, etalate la Muzeul Judeţean
„Aurelian Sacerdoţeanu”, în expoziţia de tapiserie „Ave Maria”.
Nu putea să lipsească de pe agenda manifestărilor Constantin Brâncuşi, un geniu al
artei contemporane, unul dintre cei mai importanţi artişti din prima jumătate a secolului tre-
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consacrat cinstirii lor!) este un fericit omagiu
al conlucrării unor poli cu aparența incompatibilității. Părintele Veniamin şi inginerul
Petre Simion dau un exemplu de tratare al
unor diferențe care nu se resping, ci conlucrează la reconfigurarea unor adevăruri care
au nevoie, după un timp, de actualizare, de
primenire în veșmintele cele noi pe care le
cere înmulțirea talanților dați acestui scop. Să
o primim cu bucurie și respectul cuvenit,
mulțumind în acelaşi timp Arhiepiscopiei
Râmnicului pentru recomandarea şi
susținerea editorială.

cut, şi unul dintre simbolurile României. În
cadrul simpozionului „Brâncuşi cioplitorul în
duh” au prezentat informaţii inedite despre
viaţa şi opera monumentală a marelui sculptor
specialişti din Târgu Jiu: Ion Mocioi, Moise
Bojincă şi Ilarion Văideianu, vâlcenii Ştefan
Stăiculescu şi Mihai Sporiş, membrii ai
Forumului Cultural al Râmnicului.
În ultima parte a programului oferit de
organizatori, la invitaţia primarului Nicolae
Sărdărescu, participanţii au fost oaspeţii oraşului Horezu, patria ceramicii româneşti, unde sau organizat activităţi diverse: un recital liric,
lansarea volumului „Ceramica”, autor Adrian
Radu, lansarea colecţiei omagiale „Urme de
lumină”- trei CD-uri, a unui DVD- „Miresme
de rai” şi un spectacol extraordinar cu participarea actriţei Manuela Golescu şi a protopsaltului Dimitrie Voicescu din Bucureşti.
Moderatorul acţiunii a fost Constantin Iovan,
directorul „Casei de Cultură „Constantin
Brâncoveanu” din Horezu. La întoarcerea spre
Râmnicu Vâlcea, oaspeţii au făcut un popas de
rugăciune la Mănăstirea Arnota.
Se ştie că 2017 a fost declarat de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul
omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al
pictorilor bisericeşti”, Anul Comemorativ
Justinian Patriarhul şi al apărătorilor ortodoxiei
în timpul comunismului în Patriarhia Română.
Pentru cinstirea Anului omagial, Salonul
Naţional de Literatură şi Artă „Rotonda
Plopilor Aprinşi” s-a încheiat cu pelerinajul
„Pe urmele creaţiei ortodoxe străbune” la
mănăstirile Antim, Dintr-un Lemn, Surpatele
şi Govora.
Sincere felicitări organizatorilor, domnului
Ioan Barbu, cunoscut scriitor şi publicist, un
om plin de sensibilitate, înzestrat cu harul de a
dărui semenilor, prin creaţia sa, clipe de
bucurie de a uni în jurul său personalităţi de
prestigiu, care slujesc valorile autentice ale
culturii noastre naţionale şi le fac cunoscute în
ţară şi în lume. Fiindcă pe 15 mai a împlinit o
vârstă respectabilă, îi urăm din toată inima, un
sincer „La mulţi ani!” şi activitate rodnică în
continuare.

Gh. PANTELIMON
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VASILE GAVRILESCU: „RAIUL NEMERNICILOR”
Petre CICHIRDAN

D

in start ni se face introducerea într-o
atmosferă dominată de stare poetică,
stări desprinse din titlul capitolelor, în fond,
cititorul fiind în faţa unui roman în ...proză.
„Elixirul tinereţii din primăvara care va veni”capitolul I, „Perpetuum mobile din vara care
este”-capitolul II, „Piatra filosofală din toamna care a trecut”-III, „A patra dimensiune a
iernii dintotdeauna”-capitolul IV....De la
încercarea, şi reuşita, de trecere forţatăriscantă-sinucigaşă a frontierei prin înot, din
tinereţe, şi arestarea sa în Iugoslavia, şi
arestarea sa în ţară şi până la deportarea la
Paris, în 1985, viaţa lui Vasile Gavrilescu a
fost tot o iarnă continuă, „iarnă dintotdeauna”,
aproape imposibilă, la o dimeniune care nu
există decât în spaţiul probabilităţilor...O
alternanţă continuă între starea poetică şi cea
prozaică, cea din urmă, alternând la rândul ei
între limbajul savant, după caz, şi limbajul în
argou al hoţilor de buzunare din orice mahala...Ne exprimăm asupra romanului „Raiul
nemernicilor” de Vasile Gavrilescu, scriitor
român-craiovean, roman de sertar-samizdatscris în 1985 la Paris şi apărut în 1998 la
Editura „Ex Ponto” din Constanţa. Coperta,
Nuşa Gavrilescu. Un roman cum românii nu
au mai citit, o parabolă despre moarte şi viaţă,
când speranţa a dispărut complet...Carte a
unui scriitor care în mod pozitiv aproape delirează în termeni estetici şi descrie-parcurge
în dialog o magistrală parabolă, fabulă, personajele, purtând numele profesiilor avute în
afara lagărului; personaje care arată atâta
dragoste pentru libertate şi pentru artă!...singurul care va scăpa cu viaţă reuşind să
„treacă” în Iugoslavia dar renunţând la
evadare, în Austria, fiindu-i confiscat manuscrisul!!...De ce parabolă, şi fabulă, fiindcă
doar genurile acestea, în afara particularităţilor de limbă şi spaţiu consacră o carte între
cărţile mari ale lumii, universalizând regionalul.. Mi-este şi teamă să constat că „Raiul
nemerinicilor” este o carte mai bună, şi mai
adevărată decât dostoievskiana „Amintiri din
casa morţilor”!... Fie ce-o fi, am zis-o, dar
după ce am cunoscut şi „Iubirea mea floare
nomadă”, şi „Dilema oilor infinite”, desigur,
şi „Timpul trecerii tale” am avut senzaţia că
Vasile Gavrilescu se apropie de Dostoievski,
aşa cum am îndrăznit să spun şi despre Ştafan
Dumitrescu atunci când i-am citit cărţile, cu
precădere „Dostoevski s-a sinucis la Bucureşti”. Iată, altă parabolă-fabulă... „Elixirul
tinereţii din primăvara care va veni” sau, am
notat noi pe marginea paginii tipărite: În culmea comunismului biruitor totul are loc la
prezent şi viitor; numitorul lor comun fiind
recunoaşterea greutăţilor şi speranţa de mai
bine pentru viitor. Tinereţea este ca o primăvară care se termină repede, dar nici vară

care te satură de căldură (doar pe ţigan nu-l
satură căci el ar da două ierni pe o vară) şi
care nu poate fi „perpetuum mobile”. În
închisoarea din mijlocul Deltei, prezentată ca
o tabără de recreere cu trei rânduri de case
precum cele dintr-o rezervaţie de cercetare
zootehnică, şi vopsite în alb, sunt cazaţi cei
supuşi unei exterminări, după ce vor fi examinaţi, trataţi, storşi de idei, furaţi şi apoi executaţi, aşa, ca din întâmplare...Sunt hoţi de
buzunare, derbedei, de-o parte, care îi slujesc
pe savanţii care-şi storc creierele în speranţa
că vor fi eliberaţi, după valorificarea produselor imaginate. Credem că Gavrilescu a
vrut să scrie un scenariu de film vizionând în
anii 70 filme-ecranizări după marile romane.
A vrut să scrie o mare carte, care să genereze
un mare film...şi a reuşit (mai puţin realizarea
ecranizării)! Pe lângă imaginile descrise,
excepţionale în sugestii, apropiate de teatrul
lui Eugen Ionescu ori de ecranizările din Kafka sau ale unui ucian Pintilie cu al său
„Duminică la ora 6”, imagini simbolice,
intuind metodele nazise aplicate în lagărele de
exterminare, mai există limbajul!...cum spuneam, variat în formele sale de flux poetic şi
simbolism, după părerea noastră, nemaiîntâlnit, şi cu o deosebită fluenţă a ritmului în exprimare... Nu întâlnim nimic care să lege acţiunea de un timp sau de un nume, părând totul
atemporal şi căzut de undeva, de nicăieri. Autorul este “Gogu”, ceilalţi hoţi din „serviciul
auxiliar” sunt: “Tutu”, „...celebritatea, Gogule, ţi-a jucat festa că de-aia este bine să treacă
omul mai neobservat prin viaţă ca să nu-i ia
alţii seama când se face că-i este lui lumea
mai dragă.”; “Nea Gică Ploaie”, “Maimuţarul”, “Pisicul”, “Bună dimineaţa”, “Fraţii ăi
doi”... Apoi, la savanţii numiţi şi „politicoşi”:
“Profesorul de chimie”, “Inginerul”, “Profesorul de matematică”, “Scriitorul”, “Profesorul de filosofie”, “Domnul regizor”: „De ce
să fii trist dacă poţi să fii vesel? (...) Asta ajută
să uiţi”... Alte personaje: “Tovarăşul comandant”, “Patru gardieni”-toţi în halate albe şi
cu cu pistoale automate ascunse sub ele.
Autorul îşi însoţeşte îndeobşte acţiunea cu
imagini picturale desprinse din lumea marină
a lui Aivazovsky, aşa cum pare a fi vremea la
îngroparea trupului neânsufleţit al Scriitorului: „...atunci mi-am amintit de ce mi-a spus
mie scriitorul cu privire la cei dragi rămaşi în
urma lor în această insulă a norocului părăsit.
Printre norii care fugeau alergaţi de furtună
s-a văzut luna luminând, dar mie mi s-a părut
că arăta a soare mare şi luminos, aşa cum mia spus el că trebuie să arate amorul acela universal dinaintea contopirii cu marele cosmos
al infinitului dintotdeauna.” Se miră Gogu,
cum de este posibil ca aşa oameni înţelepţi să
nu-şi de-a seama de cursa în care au fost atraşi
„politicoşii”... „Unul din ei mi-a spus că în
ţara asta cultura este singurul mijloc de eva-

ziune, adică citeşti, te dai cu mintea departe,
vezi ce nu se poate vedea şi uite aşa se face că
uiţi unde te afli, de ce eşti aici, iar ce se întâmplă în jurul tău nu mai are nici o importanţă.”
Iată şi o stare care apare ca un leitmotiv în viaţa lui Vasile Gavrilescu, în cărţile sale, starea
prin care el este frământat de plecarea din ţară... „De-aia mă ia pe mine aşa, câteodată, un
dor de ducă în lumea largă de aş tot pleca
să-mi pierd de urmă, să nu mă opresc nicăieri,

mergând nici eu nu ştiu unde şi nimeni să nu
mă întrebe despre ţara de unde am venit, de
plânsul de mă însoţeşte ori de întristarea din
inima mea cea pustie de dragoste. Cine este
acela care m-a iubut pe mine cu adevărat?
Poate că libertatea după care tânjesc să fie tocmai această iubire care-mi lipseşte.” Naraţiunea prinde un alt contur: de lipsă de importanţă, de nici un fel de regret, când moare un
hoţ, Gică Ploaie, îmuşcat fiindcă încercase să
evadeze, pe ploaie, aşa cum îi plăcea să fure în
libertate!...tot pe ploaie; de unde lesne de înţeles de ce îl chema astfel: „Priveam şi nu ne
venea a crede ce puteam să vedem. Noi ne
uitam la mort, comandantul se uita la noi şi
caraliii la comandant”; crima la datorie în
cazul oamenilor de judecată!...vinovat, vinovatul!...şi toată lumea în poziţie de drepţi! dar
cum să vorbeşti de judecată într-o ţară în care
nu se judecă, nici la propriu, nici la figurat...
Foarte, foarte adevărat: „...ne prostisem cu
toţii şi poate să nu fi fost numai noi de vină
dacă ajunsesem să punem întrebări...jenante
cu privire la condiţiile deţinutului din această
închisoare care se cheamă viaţa de toate zilele.” Asta a fost, aceasta e fabula-parabola de
care vorbeam la început şi pe care nu o bănuiam imediat, nu-i bănuiam cifrul... Socie-

tatea noastră lipsită total de democraţie a
anilor şaizeci, bazată pe jaf în privat şi crimă
în intelectual a dus la o comparaţie de acest
gen; închisoarea pentru exterminare din
mijlocul insulei era chiar scumpa noastră
patrie, şi a lui Vasile Gavrilescu, o comparaţie
extrem de gravă care vorbeşte de imoralitatea
crasă a unui sistem social politic de factură
leninist-stalinistă...în care omul nu respiră
aerul căutat şi curat de deasupra ţărânei proprii, ci pe cel care i se impune!...neacceptarea
lui, ducând la crimă cu martori falşi! Iată, după şaizeci şi cinci de ani ne este din nou frică
de ce poate să ne facă un denunţător fals!...
falsitatea fiind mai greu de demonstrat căci ea
nu se bazează pe fapte. Mai rău, acum denunţătorul fals, până se dezmeticeşte lumea, dacă
este ordin să se dezmeticească, te murdăreşte
şi privează de libertate prin micul ecran unde
toată lumea imită şi nu judecă... şi iarăşi panseu valabil: „Boala de care suferim toţi, mi-a
spus filosoful ăla de’se da verbal şi în scris la
stimaţii tovarăşi, se cheamă solitudinea fiinţei
umane.” Da, spunem şi noi că omul este în
acelaşi timp fiinţă tribală şi fiinţă interioară.
„Nu este bine să fii hoţ, iar dacă te dai de cinstit, nici atunci nu are cum să fie mai bine.”
Mai ales când hoţia este o calitate politică necontând dacă stai câte puţin din când în când
la mititica sau atunci când faci parte dintr-un
sfânt popor în care naşa sau moaşa noului născut îşi dă în tavan finul sau fina zicând ‘oţul
mamii-‘oţ ... Da, vorbim şi de existenţa limbajului paralel care există atunci când naraţiunea
aparţine unuia sau altuia dintre personaje, iar
când personajul este Natura; atunci limbajul
devine poetic!...am văzut în exemplele deja
date mai sus; şi valabil chiar în aceeaşi frază:
„Tutu s-a trezit zicând că să moară fetele
mele, da‘ mie mi se pare cam prea mult trei
morţi într-o singură vară.” Vedem aşadar că
romanul de faţă este şi plin de idei filosofice
sau, altfel spus, caraceristică a scriitorilor
serioşi, romanul este şi o incursiune în interior
pe lângă parcursul poetic şi prozaic. Finalul
din insulă este că savanţii sunt omorâţi, pe
rând, fără nici o explicaţie, iar când se împlineşte sorocul penalilor de a fi eliberaţi, cei
care i-au deservit pe „politicoşi”, aceştia mor
mitraliaţi la ieşirea din închisoare...Scapă doar
naratorul, Gogu, care rănit numai fiind, dar şi
anesteziat cu o pastilă dată de Profesorul de
chimie, scos la grămadă cu celelalte cadavre,
se trezeşte pe vasul transportor şi se aruncă în
apă scăpând astfel cu viaţă. Un roman de nota
zece, cum ar spune colaboratorul nostru de la
cenaclul literar din Horezu, Vlad Talpoş, şi
care împreună cu volumul „Iubirea mea floare
nomadă” deschide calea unei mari literaturi,
cea a scriitorului craiovean-horezean şi care
va deveni pentru literaţi şi politicieni...cazul
Gavrilescu!

Primăria comunei Vaideeni susţine Cultura scrisă a judeţului Vâlcea conf.
Legii 186 din 2003 prin SEAP-SC INTOL SRL
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ÎNTOARCEREA ÎN TIMP A FIULUI, CU UNELE
COMPLETĂRI LA OCUPAREA BASARABIEI
ŞI BUCOVINEI. PRIMUL REFUGIU DIN 1940
Lorin CANTEMIR

-I-

C

a martor nemijlocit al ocupării prin
ultimatum a Basarabiei, Bucovinei de
Nord şi Ţinutul Herţei de către „eliberatoarea"
Armată Roşie şi instaurarea unei „noi" orânduiri himerice proclamată drept „democraţie
muncitoarească" de fapt dictatura fals considerată a proletariatului, dar de fapt a unei
şleahte conducătoare comuniste de dezaxaţi,
sceleraţi, de un cinism fără margini, care se
credeau geniile proletariatului, considerat „o
turmă apropiată de animale", necesară a fi
condusă prin minciună, păcăleală şi promisiuni atrăgătoare pentru naivi şi inculţi, promovând o ideologie a forţei oarbe, muncitoreşti şi de duşmănie între unele clase sociale
pe baza ideologiei marxist-leniniste, care se
dorea un fel de „Ultra Noul Testament", care
avea ca lucrare de bază faimosul Manifest al
partidului comunist, toate acestea elaborate
dar nici o dată puse în discuţie şi aprobate de
un organism cât de cât competent.
Evenimentele trăite de mine, alături de
părinţi, s-au înregistrat putemic în memoria
copilului, proaspăt absolvent de grădiniţă şi
nerăbdător viitor şcolar în clasa I-a primară a
şcolii „Gheorghe Tofan" din Cernăuţi, aflată
la intersecţia străzilor Mărăşeşti şi Ştefan cel
Mare.
Eram într-o vacanţă de vară la bunicii mei
după mamă, bunicul, preotul paroh Zinovie
Grimalschi şi bunica-casnică, Ana, fostă
Ostap-rusificată Ostapov, care locuiau în
comuna Zelena, fostul judeţ Hotin, astăzi în
Ukraina, la cca. 12 km de târgul Lipcani aflat
pe malul stâng al Prutului, având pe malul
drept, ca într-o oglindă localitatea RădăuţiPrut. Cele două localităţi erau legate rutier
printr-un pod peste Prut, distrus în 1944 şi
lăsat aşa după al Război Mondial, până după
anul 2000 când treptat, treptat a fost reconstruit de România cu acordul Rep. Moldova.
Iată un exemplu din o multitudine de politică
sovietică de izolare, încercare de a fabrica o
nouă etnie, cea „moldovenească" prin separarea şi izolarea fraţilor de fraţi, de contrafacere a naturii şi istoriei, în scopul dominării şi manipulării mai simple a viitorului
„om nou", „superior", ormul sovietic cel mai
„om" dintre oameni!
Ajunşi deci la Zelena, bunica Ana ne-a
povestit, chiar de mai multe ori, că în ultima
vreme, sus în înaltul cerului se vedea „ceva"
sclipind, iar acel „ceva" zumzăia. Ne-am dat
atunci cu, părerea că erau avioane ruseşti.
Astăzi sunt mai mult decât sigur. Nu numai că
erau ruseşti dar erau şi avioane spion. Acum
se ştie precis că ruşii îşi construiseră o
mulţime de aerodromuri militare în stânga
Nistrului şi se pregăteau metodic de invazie.
O dată cu trecerea timpului încet, încet se află
o mulţime de fapte trecute sub tăcere în
momentele cruciale şi de cumpănă a istoriei,
alături de care apar şi o mulţime de întrebări.
Iată una dintre ele. Dacă bunica mea, o casnică, fără cunoştinţe de specialitate a văzut şi
a înţeles că sunt avioane ruseşti, cum se face

că serviciile de informaţii române şi grănicerii mane. Ca atare acest avion n-ar fi avut pro- Alba-Iulia, Mihai ceea ce voia să ne asigure
nu au reacţionat? Mi se pare dubioasă şi con- bleme să intercepteze avioanele ruseşti-spion. de viitorul liniştitor al României, prin pregădamnabilă indiferenţa faţă de asemenea
Să mai spunem că piloţii români reprezen- tirea şi calităţile viitorului rege. Lămurit şi lisemne prevestitoare, cu atât mai mult cât în tau o elită recunoscută admirată şi invidiată, niştit de viitorul care ni se pregătea, tata a
Cernăuţi, în surdină şi în cercurile în special fiind consideraţi un fel de supermani.
început să plimbe acul de la scala radioului şi
evreieşti, se vorbea de această ocupare a
Dar să ne întoarcem la ultima zi a Ro- prin alte împărăţii lumeşti. Cum Germania era
Basarabiei şi Bucovinei. Chiar se ameninţa cu mâniei Mari, 27 iunie 1940. Eram deci cu ma- în atenţia lumii şi cum liceul din Suceava fuformula: „Las-că vin ei, să ştii! O să vedeţi voi ma la bunici şi ne bucuram de o zi aparent li- sese un liceu de limbă germană, tata ca fost
românii! Alături şi de alte acţiuni şi comporta- niştită şi însorită. Ne relaxam în spaţiul bine elev vorbea şi înţelegea bine limba lui Goethe
mente care cu îngăduinţă pot fi caracterizate gândit şi amenajat al gospodăriei înfloritoare a şi Schiller. S-a oprit deci la un post de limba
ca bizare şi contrare stării de pericol pentru bunicilor, cu numeroase şi variate orătănii, cu germană pe care a început să-l asculte cu
ţară şi care se traduceau printr-o liniştire multe acareturi, hambare şi coşare, rodul gri- multă atenţie. Eu eram în mare admiraţie pennefirească a populaţiei şi a celor care încercau jii şi activităţii neobosite a bunicului, cu o tru acest lucru şi-mi doream să ştiu şi eu alte
să se pregătească pentru o asemenea eventuală casă de cărămidă cu 11 camere înconjurată de limbi. Eram în apropierea tatei şi-i obsevam
posibilitate. Tonul unor dispoziţii contrare o grădină de flori dar şi de legume, cu un beci încordarea pe care o dădeam pe seama efortustării de fapt a situaţiei, provenea de la cer- adânc de piatră în care găseam gheaţă încon- lui de traducere şi a recepţiei cu fluctuaţii.
curile conducătoare ale statului de la cele mai jurată de straturi groase de paie din care După un timp s-a ridicat şi a chemat-o pe
înalte nivele. Inventariind cu atenţie toate bunicul, la ocazii făcea o îngheţată excelentă, mama şi ulterior pe bunici şi ne-a comunicat
aceste indicaţii, să le numim „antirealiste şi o grădină în care pentru dragul de nepot era şi cu o voce marcată de uluire şi neîncredere că
total neînţelepte", se ajunge la concluzia unui un mic gorgan de nisip adus de departe, pe RadioBerlin a anunţat hotărîrea regelui Carol
condamnabil infantilism politico-strategic, ori scurt micul regat al nepotului numit Loric, de a ceda fără luptă Basarabia şi Nordul
mai rău, de o trădare şi vânBucovinei. În acelaşi timp radioul a
zare laşă a Basarabiei şi a
indicat şi noua frontieră a acestei
Bucovinei. Pare mai repede
cedări.
că aranjamentele mizerabile
Încă nesigur de cele înţelese cu noi
care s-au făcut trebuiau să
toţi, uluiţi speriaţi şi perplecşi tata a
ofere ruşilor pe tavă cele
căutat din nou Bucureştiul, dar acesta
două provincii româneşti.
se comporta ca şi când nimic nu s-ar fi
Desigur nu se vor găsi nicioîntîmplat. Continuînd să caute s-a oprit
dată documente sigure penla postul Radio Roma care a reprodus
tru această supoziţie. Tot ce
comunicatul german. Era deci foarte
afirmăm se bazează pe aşa
clar - România nu avea nevoie de o
zisele probe indirecte.
parte din populaţia ei şi de teritoriul
Pentru a încheia această
cîştigat cu atîta trudă. Îmi amintesc că
pagină ruşinoasă din istoria
marele Iorga a spus foarte clar:
Lorin Cantemir, Valeriu Dulgheru, Florin Daniel Dincă, Viorel Roman.
României să mai spunem că Simpozionul Internaţional CUCUTENI 5000 REDIVIVUS, 24-26 octombrie 2014 ’’Independenţa nu se negociază, indedupă preluarea puterii de
pendenţa se apără” dar cine să-l audă ?
către generalul Ion Antonescu şi plecarea din care întovărăşit permanent de cei doi cîini
N-am să pot uita niciodată atmosfera care
ţară a regelui Carol al contactat şi pe rege şi mari lupi, Moţu şi Cuţu, patrula permanent ca se aşternuse în mijlocul familiei. Era o stare
oferit sprijinul pentru întoarcerea lui în ţară. să se convingă de realitatea lucrurilor printre complexă de uluială, nedumerire, dezorienMie mi se pare acest gest foarte edificator. in care numeroasele construcţii ridicate în nisi- tare şi nehotărîre şi chiar de un strop de frică
rest vom strânge şi alte dovezi. În fine în ace- pul adus de bunicu. Tata fusese chemat la re- şi panică. Aşa hotărîse M.S. Regele Carol II
laşi tirnp în România se acredita ideea că gimentul din Lipcani, de care depindea şi nu cel care a tratat România mult mai rău decît pe
armata română, prost dotată era incapabilă să aveam nici o idee de timpul cât va rămîne femeile care au trecut prin patul său. Faţă de
se opună unei agresiuni mai ales din partea acolo. Ori cum nu credeam că va scăpa regalitatea engleză care-şi ştia datoriile
armatei ruseşti. La o analiză mai atentă ideea repede. Pe neaşteptate deci ne-am trezit cu el, monarhilor, Carol nu a fost decît un „nimic”
era doar parţial adevărată. Documentele arată în miezul zilei. După o mică perioadă de aco- împărţit la patru: Laşitate, Corupţie, Fanfarocă în pofida aranjamentelor veroase şi con- modare, cum facea de obicei, tata s-a dus la nadă şi Trădare. ...Faptele lui care ies încet,
damnabile legate de afacerea „Skoda”- şi straturile cu flori, dar mai ales la trandafirii de încet la suprafaţă, cele mai multe, nu pot fi
legate de camarila regală, armata a fost dotată care avea grijă şi îi iubea.
explicate decât prin trădare şi vânzare. De altcu un minim de muniţie şi armament militar
Când s-a întunecat şi a luat locul în fel este ştiută aviditatea lui pentru bani.
modern sau modernizat, cum ar fi: puşti, sufragerie pe un scaun lîngă aparatul de radio
Până una alta familia Grimalschi şi Canpuşti-mitralieră, mitraliere, diverse piese de Telefunken pentru a se conecta la lumea temir trebuiau să se hotărască pentru etapa
artilerie şi chiar blindate. Dar nu numai atât, Capitalei şi a Europei cu ajutorul unei antene următoare de viaţă sau moartea siberiană.
în anul 1925 s-a încheiat cu Franţa un contract de cca.20 metri ridicată sus pe nişte stîlpi, o Bunicii prea ataşaţi de gospodărie nu voiau spentru construirea uzinei de avioane I.A.R. instalaţie probabil unică în zonă, care de bine o părăsească, sperînd că ruşii vor fi altfel
Braşov, construindu-se Fabrica de celule şi de rău ne permitea să ştim şi să înţelegem cam decât se ştia, cu toate că aveau experienţa
Fabrica de motoare de avion. Astfel în perioa- tot ce se petrecea în ţară şi străinătatea aflată sfârşitului de război prim mondial când banda 1930-1939 au fost proiectate şi construite în stare de îngrijorare şi încordare. La început dele de huligani, deţinuţi eliberaţi şi dezertori
16 tipuri de avioane româneşti dintre care, în tata a ascultat Bucureştiul care ca de obicei din armata ţaristă intitulate „Armata roşie”
mod special menţionez IAR-80 şi IAR-81 a difuza reclame cântate de tipul: „BOB,BOB, devastau şi omorau preoţii şi pe aşa zişii
căror performanţe erau de nivel mondial, pen- un săpun BOB,BOB cel mai bun,/ BOB BOB „culaci” adică în româneşte chiaburi ca să nu
tru care au fost denumite „Copiii teribili ai ideal,/ Un săpun fenomenal” sau pe cei doi mai vorbim de boieri. Atunci l-am văzut pe
Braşovului”.
comici STROE şi VASILACHE care cântau: tata, ca niciodată, lăsând la o parte amabiliMai este de menţionat că s-au construit „Toată ziua - n ascensor/ Tot mă urc şi mă tatea, politeţea şi grija de a nu supăra pe
480 de exemplare din aceste tipuri perfor- cobor/ Sînt un fel de călător,/ Sus, jos şi iar nimeni şi foarte ferm i-a convins pe bunici să
mante. Cel puţin IAR- 80, un avion de vână- sus.”
se urce în căruţa pe care o aveau şi să treacă
toare, atingea viteza de 510 km/h şi un plafon
Apoi s-a difuzat radiojurnalul, cu veşti Prutul la Lipcani pentru a ajunge în zona
de zbor de 10.500 m depăşind la ştiinţa mea banale, cea mai importantă fiind pregătirea rămasă României. Noi, dis de dimineţă trebuia
toate avioanele ruseşti şi chiar pe unele ger- asiduă pentru bacalaureat a Principelui de să ajungem la gara Medveja pentru a lua
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trenul spre Cernăuţi, unde aveam actele şi
majoritatea lucrurilor iar apoi trebuia să luăm
trenul spre Suceava-Bucureşti. Făcând cca.15
km bunicii au ieşit din zona viitor rusească dar
noi pînă la Cernăuţi mai aveam cam 75 km de
cale ferată care parcursă de un tren personal
însemna 2-3 ore, timp care ne-a fost fatal.
Totuşi trenul plecat de cu noapte din ChişinăuBălţi-Larga, a ajuns şi la Medveja neştiutor
încă în ale politicii, îşi vedea de mersul lui
oprind la toate haltele şi staţiile. Ajunşi la
Cernăuţi spre marea mea bucurie şi mîndrie
tata ne-a urcat într-un „fiacru” adică o birjă cu
cal care urcînd dealul spre Piaţa Primăriei
ne-a lăsat apoi în strada Gheorghe Lazăr unde
stăteam întru-un apartament închiriat de trei
camere, la etajul 2. După ce ne-am luat actele
şi strictul necesar, am încercat să găsim un
tren spre zona neocupată de ruşi, dar în pofida
celor trei zile declarate disponibile pentru plecare, nu a mai plecat nici un tren spre Suceava
sau Bucureşti, apoi treptat administraţia

iulie 2017
Cernăuţiului a fost preluată de ruşii trimişi
pentru aceasta în colaborare cu reprezentanţi
ai „Coloanei a-V-a” cei mai mulţi vizaţi pentru aceasta având nume evreieşti. Lipsite de
sursele tradiţionale de aprovizionare magazinele oraşului de obicei pline de o varietate
bogată de produse, deveneau din ce în ce mai
goale. Locul lor a fost într-o oarecare măsură
luat de pieţele tradiţionale cum ar fi piaţa
Austria care se transformase şi într-un fel de
bazar în care localnicii vindeau iar rusoaicele
cumpărau. Între timp principiile marxismului
şi ale comunismului stalinist referitoare la
lupta de clasă şi lichidarea claselor exploatatoare se puneau în aplicare. Primii care au
intrat în atenţia NKVD-ului au fost înstăriţii şi
intelectualii, cu predilecţie naţionaliştii
cunoscuţi. Treptat au început descinderile şi
ridicările din timpul nopţii, urmate de
deportări, probabil în Siberia căpcăuna însetată de oameni. Devenise foarte clar că cercul
se restrîngea şi probabil urma rândul nostru.

LINIA DE PERETE
Ligia NICOLESCU

A

stăzi îmi dau seama că motivul pentru
care fusese atăta gălăgie era minor.
Se turnase o centură de beton peste un zid, cu
2 cm mai înaltă. Atunci însă m-am speriat şi
exigenţele sporite cu care îmi cercetam muncitorii erau uneori exagerate.
Tocmai terminasem facultatea. Prin peripeţii amuzante am reuşit un transfer pe şantier.
Ţinusem morţiş să lucrez “în execuţie”. De
la trei ani crescusem pe şantier unde lucra
tata, la Oneşti-Borzeşti.
Cu multă greutate, foarte multă, obţinusem
această favoare. În general pe şantierele de
construcţii inamicul principal este termenul
de predare al lucrării, deci nu e vreme de dădăceală. Toată lumea se fereşte de stagiari. De
femei în producție-execuție nici nu poate fi
vorba. Eu îndrăznisem. Ba mai mult, mă şi
luptasem pentru asta cu un sistem întreg şi mi
se păruse mie că reuşisem să-l înving. Eroare.
Aveam să plătesc “vitejia” aceasta o viață.
Ca să mă sature, mi-au repartizat cuibul de
viespi al oricărui şantier-stația de betoane. Ca
bonus am primit şi execuția unei clădiri foarte
lungi de vreo douăzeci de camere în stînga
zidului antifoc şi tot atâtea după. Aici lucrau
două echipe, în stânga moldovenii lui nea
Vasile blânzi şi mai domoli, în dreapta oltenii
lui nea Ilie, mai rapizi dar mai repeziți fiind,
mai supuşi greşelii. Zidiseră mai repede şi-o
zbârciseră la centura de beton care leagă sus
zidurile, pe care o turnaseră cu doi centimetri
mai înaltă. Se corectează la următoarea zidire
sau betonare. Nu era nici o problemă, dar trebuia să fie. La verificare, inginera şefă a găsit
cei doi centimetri în plus şi a început dansul:
pentru mine ”penalizare 10% trei luni,” pentru
ei 5%, o lună. Friptă cu supă, am suflat şi în
iaurt...
Moldovenii terminaseră şi ei zidăria, cofrau şi se pregăteau de betonare. La verificare
i-am întrebat:
-Să aduc teodolitul să mai măsurăm o dată
înălțimea, să nu dăm iar de dracu’?
-Nu, zise ferm nea Vasile, nu că nu-i
nevoie, că noi am făcut vagrisu’ toarşa ingineră şi sigur e bine.
Moment crucial. Şi greşală crucială. Nu
ştiam ce e ăla ”vagris”! Şi, mai rău de atât,

n-am recunoscut că nu ştiu. Încercând să trec
peste moment şi neştiind ce mă pândeşte, plusez neinspirată:
-Da’unde-i vagrisu’vostru, să vă verific?
-În camera din spate, ultima cameră,
toarşa!
Asta a fost tot. Tot începutul, miezul şi
sfârşitul paraponului meu de proaspăt inginer.
S-au prins imediat că nu ştiu ce-i ăla vagris şi
fără să se grăbească, tacticoşi şi întărâtați ca
nişte pisici care se jucau cu prada, m-au băgat
în bâză. Şi eu am muşcat. Am muşcat sănătos,
cu toți dinții, fiindcă nu m-am putut potoli, mam dus unde m-au trimis şi n-am văzut nimic.
Între timp, se adunau lângă nea Vasile, care
lucra la subsol şi miroseai în ei, dacă erai
atent, o poftă nebună de joacă. Eu n-am fost
atentă. Am revenit între ei, de data asta chiar
puțin enervată.
-Bă, nu-i nimic acolo. E camera goală! zic
eu de pe podestul parterului, uitându-mă de
sus la el.
-Ei, iaca! Zise tacticos nea Vasile, răsucind
în mână mistria într-un fel ce-ar fi trebuit
cumva să-mi dea de bănuit. Iaca, poate l-or fi
dus la etaj. Duceți-vă acolo şi dacă-l vedeți,
strigați-ne şi nouă să venim şi să-l luăm, că ne
trebuie acuşica.
Urc. Iau cameră cu cameră. Răscolesc pe
sub panouri, scânduri, etrieri, căutând ceva ce
nu ştiam cum arată. Mă foiesc preț de vreo oră
prin vreo douăzeci de camere, fără să găsesc
acel ceva. Nimic. Strig de sus:
-Băăă, neică, băă! Nu e nimic aici!
-N-aud! Strigă nea Vasile. Ziceți mai tare.
Şi iar nu m-am prins strigând din tot sufletul
spre bucuria şi deliciul lor.
-Nu e, nene, nici un vagris pe aici! Ce
naiba, eşti surd? Nu e nimic în nici o cameră
decât panouri şi armături! Am strigat de s-a
auzit, cred, la un kilometru. Şi el, nea Vasile,
continuă bineînțeles pe acelaşi ton, el de la
subsol, eu de la etaj:
-Bă Ioane, Mihaie, îi strigă pe ceilalți dulgheri din echipă. Bă, Ioane, nu cumva ăia de
dincolo, ai lui nea Caisă ăla, ne-ar fi furat
vagrisu’? Tu-le mama lor de leneşii dracului,
în loc să-şi facă ei vagrisul lor, să aibă şi ei
unul, îl fură pe al nostru. Înțeleg, lucrurile ali
mai mici, nu ți le păzeşti, te întorci şi gata au
zburat. Nu se cheamă furt, se cheamă completare, că tu nu ai, da’ altu’ are, nu-l păzeşte

Fiecare dimineaţă care ne prindea împreună
era un motiv de bucurie. Acum am înţeles de
ce părinţii mă luaseră să dormim împreună.
Bietul tata se frămînta să găsească soluţii de a
scăpa de acest coşmar. În disperare de cauză a
contactat o călăuză care trecea oamenii ilegal
peste graniţă. A stabilit cu ea ziua cînd urma
să vină să ne ia, dar cu o zi înainte fusese prins
şi împuşcat. Zonele de trecere erau Herţa şi
Tereblecea. Se închisese ultima şansă de
evadare din raiul sovieto-comunist, dar viaţa
îşi urma drumul ei posibil în noile condiţii. În
ce mă priveşte acum după atâtea momente
trăite şi informaţii primite şi acumulate sînt
sigur că militarii şi funcţionarii sovietici care
au intrat în Cernăuţi au fost bine selectaţi dintre cei mai bine pregătiţi şi îndoctrinaţi
tovarăşi, în stare să facă faţă provocărilor capitaliste reprezentată de marea varietate de
produse atrăgătoare şi tentante, purtătoare ale
nivelului de viaţă capitalist şi rezultate din
exploatarea nemiloasă a clasei muncitoare. Cu

toate aceste pregătiri, hainele, încălţările şi
diverse produse alimentare ca şi fructele exotice au depăşit barierele de reţinere proletară
între reprezentanţii noii societăţi ultraavansate
şi cetăţenii fostei, Românii, imperialiste,
burghezomoşiereşti. Mai ales ciocolata, portocalele, lămâile, mandarinele şi bananele erau
în topul preferinţelor de moment ale educaţilor oameni sovietici. Întrebate dacă în
mare în URSS sînt asemenea fructe vajnicele
comsomoliste au dat un răspuns năucitor:
’’Avem fabrici şi pentru acestea ca şi pentru
toate” iar întrebate despre cultura şi civilizaţia
statului sovietic au întrebat mirate „kakaia ţivilizaţia” sau „ce fel de civilizaţie ??!!”.
Aceştia erau reprezentanţii celor care ne-au
eliberat de bogăţie şi stare de mai bine. Din
păcate şi astăzi mai există aşa zişii „nostalgici” care ofteazâ după aceste vremuri minunate
cînd egalitatea era în sărăcie şi mizerie, este
adevărat, fără grija zilei de mîine, care nu
putea să fie mult mai rea. (va urma)

ÎNTÂMPLĂRI CU HAZ
că nu-i trebe, şi atunci îl iei tu,că ție-ți trebe şi
n-ai şi-l iei. Nu e furt la lucrurile mici. Da’
până la vagris mai e. Până şi vagrisu’ să-l furi?
Tu-i vagrisu’ măsii!! Hai, bă, la ei să ne luăm
vagrisu-napoi! Şi începu să-şi strige pe nume
oamenii din echipă.
Văzând că situația alunecă încet spre ceartă, după agitația lui nea Vasile poate chiar
spre bătaie, gândindu-mă că totul pornise de
la mine, dreg busuiocul şi încerc să-i liniştesc:
-Stați, bă, aici, că mă duc eu să-l caut şi să
vi-l aduc. Dacă nu pot să-l car, vă strig eu. Şi
pornesc, plină de mine şi de importanța situației în care mă aflam, care atunci mi se
păruse chiar o demonstrație de forță din partea mea, situație pe care, credeam eu că o voi
rezolva elegant.
Plesneam de enervare şi contaminată de
discuția avută cu ceilalți mă vedeam deja
făcând dreptate între cele două echipe. Intru
pe celălalt hol. Aici echipa era risipită, fiecare
la treaba lui. Îl caut pe şeful de echipă, îl găsesc şi până să încep depănatul problemei cu
care venisem, îl văd repezindu-se în discuție
pe nea Vasile. Se vede treaba că se ținuse după
mine, credeam eu că pentru a mă susține. Începu el cu gura înainte să pot eu să zic vreun
cuvânt:
-Băă, fire-ați ai dracu’! O puneți pe inginera pe drum! Ați julit vagrisu’ de la noi, pe
şestache! Vrea inginera să verifice înălțimea
centurii la noi, şi uite, nu are cum, că voi,
potăile dracu’ați fura vagrisu’ de la noi! De
ce, fire-ați ai dracu’ nu vă faceți şi voi unu’
pentru voi? Acu’ am venit ca să ştiți că ştiu ce
ați făcut! Zise toate astea într-un suflet, ca o
recitare din care se temea să nu uite vreun cuvânt. Să puneți mâna, fire-ați ai naiba, să faceți bine stârpiturile dracu’ să-i dați inginerei
vagrisu’ furat, că de nu eu mă duc şi vă pâr la
toarşul director. Vă bucurați că-i tânără şi vă
bateți joc de ea! Ce dacă-i tânără? Învață şi ea,
că nici voi n-ați ştiut la început nimic, nemințoşilor! Eu plec acu’ da-ntr-o oră să am
vagrisu’-napoi!
Ceilalți pluteau serioşi într-o tăcere dubioasă, uitându-se chibzuit, când cu un ochi,
când cu celalt, ca găînile, la omul care-şi dădea duhul ocărându-i.
După ce plecă nea Vasile, iar muşc şi simțindu-mă cumva protejată şi justificată de preambulul discursului acestuia, rostesc blestematele cuvinte:

-Ei, unde e, că în camera asta, după cum
vedeți nu-i şi grăbiți-vă că până la ora trei trebuie să dau drumul la turnare.
-Toarşa, căutați dumneavoastră că noi
avem ceva treabă urgentă. Aşa e, l-am şterpelit, da’ nu ştim unde l-a pitulat Mitică şi ăsta
azi lipsește. Căutați într-a treia sau dacă nu
într-a patra cameră pe dreapta culuarului îngăimă unul mai tânăr.
M-am dus. Nimic. Dau să întreb iar pe careva din ei, dar dispăruseră toți ca măgarii în
ceață. Mai orbecăi prin camere preț de vreo
oră şi aproape plângând de mânie şi oboseală
mă aşez pe o stivă de cofraje şi-mi aprind o
țigară. Încet, ca o umbră, se strecură lângă
mine nea David, un dulgher de vreo şaizeci de
ani, alb, înalt, mustăcios, tăcut de obicei.
-Pot sta lângă dumneavoastră? întrebă politicos.
-Stai naibii, unde vrei, da’ taci din gură că
explodez! aruncai nervoasă trăgând printre
dinți o înjurătură şi din țigară cu tot sufletul.
Se aşeză şi tăcu.Tăcu vreo zece minute,
preț de un tabac. Apoi, întoarse către mine fața lui blândă cu ochi albaştri fumurii şi mă
întrebă încet ca şi când mi-ar fi împărtăşit mie
o taină:
-Toarşa, să nu te superi mata, da’ nu-i aşa
că nu ştii ce-i ăla un vagris?
După vreo trei ore de ”vânătoare de
vagris”, declar spăşită apăsat şi cu năduf:
-Da, nene, nu ştiu. Mai trăsei de câteva ori
din țigară, aruncai mucul pe jos şi-l omorâi
călcând rotit cu bocancul.
-Nu ştiu, fir-ar al dracului de vagris. Tăcerea se cuibărise şi ea pe panouri. Într-un târziu, ridicându-se în capul oaselor îmi zise îndreptându-se spre ieşire:
-Uite toarşa,ăsta e vagrisu’. Şi-mi arătă cu
degetul o linie albă trasă cu creta pe toți pereții. Ăsta e un vagris. Sunt în fiecare cameră. Le facem imediat cum terminăm de zidit
pereții.Le facem cu furtunul de nivel.Nu se
poate greşi.
Atunci m-a fulgerat aducerea aminte. Învățasem la facultate că majoritatea termenilor
în dulgherie provin din lumba germană.
Vagrisul provine de la o folosință îndelungată
a expresiei nemțeşti vanglis, adică perete-linie
adică acea linie de pe perete. Este linia care se
trasează de la cota zero-pardoseala, la un metru înălțime, şi de la care se hotărăsc amplasările standard ale celorlalte dimensiuni: uşa
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la 2.2m, parapetul la 0,9m etc. Muncitorii mei
asta făcuseră. Trăseseră o linie pe perete.
După ani, la Câmpulung Muscel, pe alt
şantier, tăteam în stația de autobus aşteptându-l. Lângă mine a oprit o Dacie roşie, s-a
deschis o portieră:
-La Piteşti?
-Da.
-Urcați vă rog, vă pot duce eu.
Glasul mi s-a părut cunoscut, chiar şi chipul puțin şi m-am urcat. După vreo zece minute
de mers în tăcere, strecură întrebarea:
-Ei, doamnă, întrebă râzând. Până la urmă
ați găsit vagrisul? A oprit maşina şi gâlgâind
în râs, bonom, a continuat:
-Ştiți, pe vremea aceea eram ucenic. Să nu
fiți supărată pe noi. Asta era joaca noastră.
Poate chiar joacă serioasă. Îi încercam pe toți
noii veniți, toți inginerii stagiari o luau pe
coajă. Aşa. Cei care înțelegeau de glumă rămâneau. Cei care nu, ori plecau ei că era prea
greu pentru ei, ori îi ajutam noi să plece pentru că dacă nu se înțeleg muncitorii cu inginerul se alege praful de tot. Uneori chiar şi
muncitorii nou veniți dar înțepați pe ei, erau

luați în bâză. Făceam repetiții ca la teatru,
care şi ce să spună. Ce-am mai râs! Da’ să
ştiți, faptul că nu v-ați supărat pe noi şi nu neați purtat pică, ne-a făcut să vă îndrăgim. Şi
apoi erați atât de tânără şi atât de plină de
inginerie, că era păcat să vă ratăm. Da’ să ştiți
că ne-ați fost tare dragă chiar dacă erați a
dracului. Şi când înjurați, înjurați fără răutate.
Ne-a părut rău când ați plecat, ne învățasem şi
noi cu dumneavoastră şi dumneavoastră cu
noi. Apoi întoarse cheia şi porni motorul din
nou. Restul drumului l-am făcut în tăcere
împinsă către trecut de această amintire. Da,
aşa a fost. Am ajuns să ne înțelegem încropind
după câteva luni o comuntate de lucru ca o
familie. De fapt şantierele, adevăratele şantiere sunt familii din care se nasc clădirilecopii.
A fost frumos. Greu dar frumos, foarte frumos. Am cunoscut mii de oameni cu care am
construit împreună căteva uzine mari. Am
auzit, ulterior, după ”revoluție” că s-au închis
toate şi au fost vândute la fier vechi, la kilogram.

Ce a rămas?
1-Amintirile; 2-Regretele; 3-Ideile că ar
mai putea fi şi altă dată, dacă a fost o dată.
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”A fost o dată ca nici odată, că dacă n-ar fi
fost nici nu s-ar fi povestit!”
Cine poate şti?...

Theea Nicolescu - Grafică

CĂLIMĂNEŞTI-CAPITALĂ A TABERELOR DE ARTĂ. „FLORIN
ZAMFIRESCU”, ED. A IX-A, ŞI „VLAICU IONESCU”, ED. A XI-A!

S

e vorbea la deschiderea taberelor de la
Călimăneşti (17-27 iulie 2017) din 18 iulie 2017 că în această perioadă în Vâlcea au avut
loc vreo patru tabere; iată, două acum, de Teatru
- „Florin Zamfirescu” şi Arte Plastice - „Vlaicu
Ionescu”!... mai fiind vorba de una la Păuşa, şi
alta la Brezoi, nu prea am înţeles bine, ultima cu
vernisaj în 19 iulie 2017 la Casa Simian! Ce
mai, nu sunt bani pentru concurenţa pe SEAP,
cazul Brezoiului, dar sunt pentru Cultura „cu
poalele-n cap” (articol Info Puls, 2003-2004;
încă de-atunci a început moda asta, s-a scris de
către subsemnatul, în vreo zece rânduri, despre
acest fenomen care masca „făcutul temelor”
pentru desăvârşirea aderării la UE, oricum!).
Când lipsea cu desăvârşire munca utilă, care să
susţină artele, noi găseam bani pentru reclama
edililor care se doreau mecena în artă...Gâfâiau
galeriile de artă, de vernisaje! Să nu creadă cineva că facem vreo referire la oraşul Călimăneşti,
cel mai văduvit de fonduri în acest sens, dar singurul care are a şi avut, şi are, o viziune corectă
asupra calităţii acestor manifestări artistice numite, tabere... Să o luăm cu binişorul. Tabăra
Vlaicu Ionescu a pornit, din start, cu participare
internaţională şi în afara obligativităţii ca participanţii să fie membri UAP, adică s-a constituit
ca o tabără a independenţilor, şi asta organizatorilor le face cinste. Le-a făcut. Când ne refrem la
cinste ne referim la concurenţa scrisă în
Constituţie!...şi nu la legea monumentului de for
public. Nu plătim mici şi bere aşa zişilor critici
(de carton) bucureşteni, care, am văzut, şi de
astă dată, s-au ruşinat să se afişeze la evenimentul călimăneştean, deşi noi i-am observat, mai
nou, în dezbaterile politice de pe micul ecran!...
atât de divers, şi fără bani, dezvoltat în patria
noastră. Iar legea 186 din 2003 privind cultura
scrisă este infracţional, neaplicată!...Mai ştim, în
2003 sau 2004, unii critici se ascundeau după
coloanele de la Galeria „Artex” de la vernisajul
„primei tabere private” de pictură, desigur, cu
ajutorul banului public, fiind vorba de pictori
UAP...cu tablouri “uscate” de mult!
Tabăra „Vlaicu Ionescu”, până acum, a fost o
întâlnire între artişti de anvergură, românivâlceni, şi străini, şi care a săltat Călimăneştiul
pe o treaptă superioară în cultură. La fel s-a
întâmplat şi cu literatura care s-a afirmat prin

Biblioteca orăşenească „A E Baconsky”. Interesant, şi într-un caz şi în celălalt, preponderent
a fost artistul independent. Atenţie domnilor
edili de sub muntele Cozia la ce aţi câştigat până
acum, şi bine aţi făcut, ferindu-vă de etatizarea
şi profesionalismul artelor, doctrinar, specifice
Uniunii create în 1949! căci ele, aceste arte, sunt
dintre cele mai liberale meserii şi nu
suportă minciuna socială (nu strică să
vă informaţi, căci acum este voie, din
cartea „Revolta” scrisă în 2016 de
Alexandru Trifu de la Geneva).
Pentru noi surpriza acestei reuniuni de tabere, de teatru şi de artă plastică, a fost, ca de fiecare dată, prezenţa
lui Florin Zamfirescu, care mereu a adus la Călimăneşti un „strop” de mulţi
litri de cultură teatrală, în acest an, însoţit de fiica sa Ştefana Samfira a venit cu o carte excepţională, „Actorie
sau magie”, pe care a oferit-o participanţilor la deschidere, o deschidere pe măsura
invitaţilor, primarul Florinel Consrtantinescu
fiind o gazdă pe măsură. A visat frumos cu ochii
deschişi Florin Zamfirescu la Telefericul spre
Vârful Cozia, recunoscând, totuşi, că, astăzi,
Parcul Central cu scena de vară este un bun
câştigat iar ambarcaţiunile (adăugăm noi-în
sfârşit!) se mişcă pe luciul Oltului sugrumat
între cele două hidrocentrale... A vorbit, ne-a
„uns” la inimă despre Ostrovul vechi, am înţeles
noi, pe care l-ar dori reconstruit...măcar utilităţile, întradevăr, culturale şi care ar crea multă
atracţie Călimăneştiului... Istoria trebuie lăsată
acasă şi dată atenţie la bunăstarea oamenilor, la
petrecerea timpului lor liber, timpului lor de odi-

hnă!...dreptului lor la viaţă privată şi cultură
concurenţială!...Considerăm prezenţa sa şi a
taberei de teatru, cartea prezentată publicului, un
eveniment fără egal în Călimăneşti, anul acesta!
O carte de învăţătură pentru tinerii actori, dar,
mai ales spunem noi, o carte de educaţie pentru
orice om care se doreşte intelectual şi care se
vrea...cult, fiindcă fără asemenea oameni societatea noastră
nu mai suportă politca acestor
potentaţi ai vremii...Noi îl considerăm pe Florinel Constantinescu un om cetăţean, tehnocrat, specialist fără apetit politic,
de asta îl şi iubim!...îl iubim aşa
cum şi domnia sa a învăţat să
iubească animalele, fiind doctor
veterinar, având, iată, o meserie
liberală din care s-a înstărit şi
trăit; şi mai ştim că cei care iubesc animalele, mai ales pe cele
domestice, îi iubesc şi pe oameni ... Ne-am simţit excepţional la Călimăneşti, fără a participa la vreo şuetă „tovărăşească” cu plasticienii, care ni s-au părut prea
preocupaţi de sinele lor, persoana proprie, individualişti chiar, gata de orice pentru succesul
personal; să mai spunem, desigur, că, noi, nu iubim taberele, arta la minut, instrucţia civică şi
turistică a artiştilor, unitatea în cuget şi simţiri
fiindcă lumea nu este aşa, platonică cultural în
secolul XXI, ci mai degrabă caută să se dezvolte
prin transportul teleferic şi ambarcaţiunile pe
apă, prin săli de teatru bine utilate, prin concurenţa societăţilor comerciale care să le realizeze şi care înseamnă plusvaloare în viaţa particulară a cetăţeanului de aici şi de oriunde!... şi

nu doritoare de diplome de excelenţă care să
denatureze valoarea! Vorbind dar de „hârjoana”
între artişti, pe care o prevede ca fapt pozitiv
chiar şi UE, a se vedea, ţinând cont de modestie,
că actorii, în general, nu-şi zic artişti...lăsându-i
pe ceilalţi să-i numească astfel! Nu uitaţi, în încheierea micii noastre intervenţii, cerându-vă
iertare dacă am supărat cu ceva „elitistele” urechi şi pe cei care sunt incapabili să înţeleagă
problematica vieţii actuale!...să faceţi rost de
cartea lui Florin Zamfirescu: „Actorie sau
magie. Aripi pentru Ycar”, Ed. Privirea, 2003; şi
să o citiţi! O carte dedicată lui Ştefan Odobleja
(iată ce semnal ne dă marele actor în 2003!),
părintele Ciberneticii! Îl informăm că, şi noi, în
1986, la Sesiunea Naţională de Informatică
Aplicată de la Cluj Napoca am prezentat lucrarea „Sculptură cibernetică”, care a fost premiată-5000 lei-de la INID Bucureşti (Institutul
Naţional de Informare şi Documentare) şi 5000
lei de la CCUTC (Comitetul Central al U.T.C.),
acelaşi Bucureşti...Premiu în bani acordat unei
fiinţe private! şi nu unei Instituţii a statului. ... În
ce lume trăim Doamne!...când vedem ce păţesc
cei care dezvoltă ţara, regiunile ei, altele decât
Bucureştiul; desigur, ne referim la cei care au
realizat pârtia de schi de la Voineasa (Trăiască
Voineasa!) şi altele, şi câte şi mai câte.
Simion PETRE

Minunea de la Voineasa
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INVENTICA

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA
COMUNICAT DE PRESA (15 febr. 2017)

5

echipe ale Centrulului Alexandru Proca pentru
Initierea Tinerilor in Cercetarea Stiintifica din cadrul
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Elec-trica ICPE-CA s-au calificat sa participe la
concursurile internationale de proiecte de cercetare Intel
ISEF si INESPO 2017, in urma unui baraj de calificare
organizat de Societatea Stiintifica CYGNUS.
La Olimpiada Intel ISEF, Los Angeles, au fost selectate

COMUNICAT DE PRESA (10 mai 2017)

I

nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electrica ICPE-CA a obtinut 4 medalii, 2 de
aur si 2 de argint, in cadrul Salonului International de
Inventii INNOVA 2017, ce s-a desfasurat in perioada 4-6
mai la Barcelona.
Inventiile premiate cu aur au fost Generator electric
supraconductor si Stand pentru studiul curgerilor bifazice,

sa participe 3 echipe ale Centrului dintr-un total de 5 locuri
desemnate pentru Romania (Monitorizarea membrului inferior in vederea recuperarii medicale dupa proceduri chirurgicale ortopedice - Tudorache Ana-Maria, Ojoga Miruna
Alexandra, Studiu asupra miscarii ochiului cu aplicatii in
microactionarile electromecanice neconventionale - Andra
Maria Ciutac, Carmen Gabriela Popa, Proceduri anticancer
utilizand magnetozomi - Yuan Fengyuan Elena, Costin
Cristian Ionut).
La Olimpiada INESPO, Olanda, au fost selectate sa par-

ticipe 2 echipe ale Centrului dintr-un total de 5 locuri
desemnate pentru Romania (Miscare creativa - Stirbat
Luca, Ungurean Calin, Enache Calin, Actuator electrochimic cu aplicatii in micro si nano distributii ale medicamentelor - Safavi-Zadeh Daniel, Andrei Carlo Papuc).
Prin demersurile facute, ICPE-CA isi propune sa identifice excelenta din domeniul cercetarii stiintifice la nivelul
elevilor de liceu si, de asemenea, sa construiasca echipe de
lucru cu elevi initiati in cercetarea stiintifica.

rotationale, cu gradient advers de presiune.
Medalii de argint au primit inventiile Motor liniar magnetostrictiv si Hidroagregat de conversie a energiei
hidraulice extrase din cursurile de apa curgatoare.
Totodata, in cadrul Salonului International de Inventii de
la Geneva, desfasurat in perioada 29 martie - 2 aprilie
2017, Elvetia, ICPE-CA a obtinut 3 medalii, 2 de aur si 1
de argint. Inventiile Stand pentru studiul curgerilor bifazice,

rotationale, cu gradient advers de presiune si Hidroagregat
de conversie a energiei hidraulice extrase din cursurile de
apa curgatoare au obtinut medalii de aur, iar inventia
Supercapacitor cu electrolit gel a obtinut medalie de argint.
ICPE-CA, prin cercetarile demarate, se preocupa constant sa raspunda provocarilor impuse de noile cerinte economice si sociale, astfel incat, prin activitatea sa, sa contribuie la dezvoltarea durabila a intregii societati.

SILVIU GONGONEA: „A DOUA NATURĂ”
Dragoş G. CĂLINESCU

P

ărtaş la o anumită intimitate, am ales să
ard câteva miliarde de neuroni pentru a
căuta, a înţelege şi a mă conecta la emoţiile
subcutanate ale poetului Silviu Gongonea.
Efortul făcut tinde să dea un verdict, acela că
merită cu prisosinţă alegerea făcută, volumul
de poezii reuşind să-mi atingă cortexul nervos
căruia Silviu Gongonea i-a destinat o A doua
natură. Atunci când citesc, sentinţa poate emite concluzii ce trebuie rumegate, fiind necesară o sedimentare a înţelesurilor eliberate
de autor sau pur şi simplu intuiţia hotărăşte,
cu puţine şanse de iluzoriu, particularităţile
încrederii depline descoperite în material.
Sunt sigur că lanţurile experienţelor personale se vor topi înaintea ochilor lovind fluxul sanguin pentru a ne resuscita emoţiile aflate într-o amorţeală cronică datorată unei
poluări generalizate. Cartea A doua natură
generează dorinţe, lovind în părerile blocate
pe banda rulantă a trăirilor umane fără culoare, asemeni unui burghiu ce pătrunde calota profană care ne înconjoară.
Recunoaşterea existenţei Sunt un sudic ce
se îndoieşte de sine (Existenţa poetului), încă
de la început îl transformă pe Silviu Gongonea într-un impetuos al cuvântului natural
şi plăcut gândurilor ce caută sensuri vii, fără o
graniţă precisă şi limitativă a propriilor
convingeri, eliberate din celulele umede şi
mirositoare ale cotidianului pe alocuri ambiguu şi îmbâcsit. Un nou răsărit amestecat
printre coperţile cărţii A doua natură, apărută
la Editura Aius – 2017 în Colecţia Poezii, îşi
caută originile amuţite sub greutatea timpului
îndemnând poetul să lovească gândurile sinucigaşe ale unui posibil eşec, ale unui zid imaginar crescut nu din întâmplare, ci din necesitatea câştigării existenţei zilnice, cu o forţă
aflată într-o comă indusă folosindu-se de o
injecţie letală. (Promisiune).
Propria îndoctrinare aduce atât creştere cât
şi descreştere, dacă nu este controlată printr-o
cenzură autoimpusă, departe de părerea actuală a unei majorităţi prea fudule să-şi recunoască absenţa inteligenţei ascunzând cu o

îndârjire schizofrenică un protectorat meticulos şi macabru: laţul de care nu poţi scăpa/
decât după ce ţi-a retezat gâtul (A doua
natură).
Porţile aparent deschise nu mai constituie
o sită, cenzura fiind de tristă amintire, dar
necesară într-o lume informatizată şi sugrumată de balast informaţional şi imagologic de
care cu greu ne putem desprinde fie şi pentru
perioade scurte. Bălăceala generalizată este
folosită pentru propriul interes, dincolo de
ceea ce înseamnă adevăratele valori şi sensuri
ale existenţei şi dezvoltării umane: Mărturisesc/ că nu mai cred în nimic/ decât în ceea ce
simt/ şi trăiesc pe deplin ( La finele anului).
Fără să-mi dau seama, am pătruns dincolo
de primele file Pe coama casei,/ în somnul
păsărilor,/ cocoşul de tablă face de pază.
(Cocoşul de tablă) modificăndu-mi ritmul
pulsului, când l-aş fi lăsat o clipă pe Dumnezeu/ să trăiască în mine (Sufragerie), fără a
mă putea răzvrăti sau elibera din mrejele noii
ordini ce s-a instaurat în preajma mea. La
biroul de lucru las să cadă pagină după pagină
într-o încăierare generală înainte de ar amuţi
într-un bloc de piatră (Happy-end) de care cu
nonşalanţa caracteristică nu reuşesc să mă
reneg de ceea ce citesc. Atunci când mă regăsesc, pătrund cu bocancii de serviciu, în pas
vioi, în ringul imaginar al frazelor enumerate.
Afirm că, deschizând sensul unei noi poezii foiesc o nouă pagină din care: Atât mi-a
venit în minte:/ lumea largă. (Lumea largă)
lângă o dorinţă feminină a cărei parte poetul o
propagă. Presar priviri oacheşe În lumina palidă/ acoperişurile/ semănau cu nişte dealuri
înrourate.(A doua natură) cu speranţe concretizate de atingerea iubirii împărtăşite,
legate de jurăminte trainice, asemeni loviturilor de baghetă ale unui dirijor atotputernic
şi atotştiutor, de care depinde succesul întregii
orchestre. Fineţea sensurilor dau un plus valoare Le-am simţit respiraţia lină (A doua
natură) găsind victimele sigure pentru fiecare
notă aruncată în eterul populat de distrofii
existenţiale. Totul este simplu, ca un joc cu
zaruri, unde norocul îşi are propriul succes

datorat câştigului material care Are ceva din
demnitatea de ieri şi/ zâmbetul lărgit sub
coama uzată. (Leul cărpit)
Silviu Gongonea rememorează siluetele
elevilor ca pe un amestec de ilar şi imponderabilitate în clipele de linişte mentală sub auspiciul serilor îndelungi de meditaţie, în care
singurul alint este frigul de afară: Zilele au
devenit tot mai scurte /căci se întunecă de la
cinci. (Se întunecă devreme). Îmi mângâie
cioturile sângerânde (Capriciile ei) analizează schimbarea la faţă, oboseala accentuată
survenite ca o proprie atenţionare a prăpastiei
ce pândeşte fiecare greşeală, fiecare pietricică
desprinsă din zidul propriilor trăiri.
Viaţa urbană se amestecă frumos cu propriile voci, completându-i viziunile prin construirea unei punţi atemporale, fără de care
creatorul de versuri şi tablouri frazeologice nu
s-ar putea descărca creator: Umbra norului
roasă de molii/ îmi spală oasele/ fără rost şi
fără nimic.(Să nu cauţi rosturi) Cu siguranţă
Îţi lipeşti faţa de geamul rece/apoi tragi cu
urechea/ unde şi când. (Poveşti semiurbane).
Momentul estetic arde prezentul ce promovează idoli falşi, simplii farisei ce caută cu
orice preţ o nemeritată recunoaştere a incapacităţii transformată într-o spoială fără sens
şi necesitate colectivă: Trăiesc într-un stâlp al
ţării mele/ scăldat în laptele zorilor.(Stâlpul
ţării mele). Fuga de ceea ce este prezentul
murdar stabileşte o serie de necesităţi: Trebuie
să duci gunoiul/ trebuie să plăteşti facturile/
trebuie să te clatini în tine/ pe picioarele tale/
trebuie. (Încurcături sentimentale). Ca cititor,
mă simt un evantai în mâna puternică a
autorului care deschide aripile iubirii, intruziunii ca proces ireversibil mânat până la fanatism, într-un aparent vis indus ce se învârte
în jurul Ei – Elena: nu mi-o pot închipui decât
alături de mine (Pasărea de fier), convieţuind
în propria colivie. La fiecare pas regăsesc aglomeraţia sensibilă a orăşelului în care se
reinventează redescoperindu-se reciproc, întrun amestec de culori vii şi neutre.
Simt la un moment dat că poetul se opreşte
din alergare, îşi restabileşte fluxul normal de

respiraţii: În ultima vreme/ sunt tot mai sentimental/ nu şi alţii (Atâtea speranţe), dezgolindu-se pe sine în faţa propriei oglinzi, trage
aerul rece al cititorului, puternic ozonat şi
întoarce o nouă carte de joc: Calul de treflă/
tropăie noaptea pe străzi (8). Guma de mestecat alintă starea de agitaţie: enclava/ de care el
singur a uitat (Locul secret) asumându-şi vina
emanată din mulţimea de voci oarbe.
Descopăr noi sensuri, cu fiecare rând parcurs, într-o lectură aprofundată ce descrie un
posibil final fizic: un tunel de iarbă şi rouă/ ne
leagă de cer un tropăit de cal/ undeva în
tufişul cărnii/ şi tot atâtea lungi şiruri de
păsări/ poate aceleaşi (27 septembrie) fără de
care nu am exista, îndepărtându-ne de ceea ce
înseamnă viaţă terestră: strig tot mai înăbuşit/
în mine/ în carcasa asta de carne (Încă nu am
încetat).
Începând cu ultimele două poezii ale volumului Un som greu şi Te împuţinezi până dispari pisiceşte m-am trezit dintr-o visare,
simţindu-mă lovit de suflul unei grenade
ofensive, folosită strategic pentru producerea
de panică şi dezordine în liniştea evantaiului
care m-a răcorit în cele 3-4 ore de studiu. La
final simt nevoia forţată a poetului de a se
lupta cu o imaginară claustrofobie, menită
să-i adâncească dorinţa de a descoperi planul
unei mari evadări atât din propriul interior cât
şi din exteriorul probabil şi bolnăvicios. Silviu
Gongonea îşi descoperă maturitatea necesară
trăindu-şi dorinţa de a înota contra unui
curent, lucru care îi face plăcere, resimţinduse.
Deşi pare o concluzie a poetului, sensul
cuvintelor se lasă cuprinse de un joc matematic închistat de formule care păstrează nealterat spiritul adevăratelor trăiri şi semnificaţii. A
fost nevoie de această autopsie a cărţii lui
Silviu Gongonea pentru a putea ingurgita A
doua natură, reuşind o examinare în detaliu,
pentru a-i onora încrederea de a continua să
pătrundă în mrejele poeziei. Creaţia autorului
tinde să se nască permanent, să se dezvolte
prin fiecare idee emanată, înglobând şi trăirile
propriei regăsiri a cititorului.
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SFÂNTUL EVANGHELIST LUCA, PRIMUL ICONAR CREŞTIN
Arhim. Veniamin MICLE

S

fântul Luca sau Lucanus era originar
din Antiohia Siriei, unde şi-a făcut
educaţia şi şcoala, studiind filozofia, medicina
şi arta. A călătorit mult prin Asia, Africa şi
Europa, cunoscând bine limbile egipteana şi
greaca; a studiat medicina, devenind doctor
iscusit. De asemenea, a fost şi pictor talentat.
Fiind prozelit evreu, a deprins desăvârşit
învăţătura evreiască şi a mers la Ierusalim.
În perioada respectivă, Iisus Hristos
propovăduia Evanghelia mântuirii. De la
început, Sfântul Luca s-a ataşat de El, făcând
parte din rândul celor şaptezeci de ucenici ai
Săi, despre care pomeneşte în Evanghelia sa,
zicând: „Iar după aceea, Domnul a ales alţi
şaptezeci şi i-a trimis câte doi, înaintea feţii
Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea
să vină” (Luca 10, 1).
Cuvântul propovăduit de Iisus s-a sălăşluit
şi în inima Sfântului Luca şi a adus rod bogat.
Auzind învăţătura înţelepciunii, a descoperit
în ea mai multă ştiinţă decât în şcolile elineşti
şi egiptene; acum a cunoscut pe adevăratul
Dumnezeu, a crezut în El şi a învăţat şi pe alţii
credinţa cea adevărată. Fiind din ceata apostolească a celor şaptezeci, umbla înaintea feţii
Domnului, propovăduind şi gătind calea Lui
şi încredinţând popoarele că Mesia, Cel aşteptat a venit în lume. Iar mai pe urmă, aproape
de patimile lui Hristos, a început a umbla
după Dânsul, precum scrie la începutul
Evangheliei sale: „Ne-au dat nouă cei ce au
fost din început, singuri văzători şi slujitori ai
Cuvântului” (Luca 1, 2).
În vremea mântuitoarelor patimi, când
Iisus Hristos a fost răstignit pe Golgota,
Sfântul Luca umbla tânguindu-se şi plângând
pentru Domnul său, Care de voie a binevoit a
pătimi.
Însă, după cum a semănat cu lacrimi, cu
bucurie a secerat răsplătirea, căci sfinţii Luca
şi Cleopa au fost primii ucenici care L-au
văzut pe Iisus înviat (Luca 24, 13-35); pe când
mergeau la Emaus şi vorbeau întristaţi despre
pătimirile iubitului lor Învăţător, însuşi
Domnul, prin arătarea Sa, i-a mângâiat şi a
şters lacrimile de pe feţele lor, căci, apropiindu-se de dânşii, le-a zis: „Ce sunt cuvintele
acestea de care vă întrebaţi între voi mergând
şi de ce sunteţi trişti?” (Luca 24, 17). Astfel,
Sfântul Luca a fost împreună cu Acela Care a
zis pentru Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul şi
Viaţa” (Ioan 14, 6). Cât de valoroasă era
Sfântului Luca învăţătura Domnului, când
Iisus cu gura Sa cea preadulce povestea,
începând de la Moise şi de la toţi proorocii şi
le tâlcuia lor toate Scripturile cele pentru
Dânsul!
Ulterior, după convertirea lui Saul, care a
devenit marele Apostol Pavel, Sfântul Luca sa ataşat de el, devenindu-i un colaborator
apropiat, pe care l-a însoţit în a doua şi a treia
călătorie misionară, chiar şi în cele două captivităţi din Roma (Fapte 27, 1; 28, 16; II
Timotei 4, 11). Ucenicul Luca era foarte iubit
de Pavel; scriind către Coloseni, Apostolul
zice: „Închină-se vouă Luca, doctorul cel
iubit” (Coloseni 4, 14). La fel, în Epistola
către Corinteni, Pavel îl laudă pe Luca,
zicând: „Dar nu numai atât, ci este şi ales de

către Biserici ca însoţitor al nostru de călătorie, având darul acesta, spre slava Domnului
Însuşi şi spre osârdia noastră” (II Corinteni 8,
19). Fericitul Ieronim afirmă că aici Apostolul
Pavel îl laudă pe Sfântul Luca.
Sfântul Luca a fost părtaş durerilor şi
ostenelilor lui Pavel întru vestirea lui Hristos,
pentru că îi urma propovăduind pe Hristos nu
numai iudeilor, ci şi neamurilor, adică
păgânilor.
De aceea Sfântul Luca, bunul ucenic al lui
Hristos, învăţând tainele lui Dumnezeu, a
adus şi el la sfânta credinţă toate cetăţile din
Beoţia, care este o regiune în centrul Greciei,
situată între Golful Corint şi Golful Eubeea,
având capitala antică la Teba. În prezent,
provincia face parte din unităţile administrative Attica şi Beoţia. Aici, pe mulţi dintre cei
care erau întru întunericul necunoştinţei de
Dumnezeu i-a luminat cu lumina înţelegerii
Sfintei Evanghelii.
Sfântul Luca a fost la Sfântul Pavel, în
Roma. Apoi, plecând de la Roma, a mers spre
răsărit, bine-vestind pe Hristos şi suferind
dureri şi osteneli pentru sfântul Său nume. A
străbătut toată Libia, a mers în Egipt unde a
luminat Tebaida, prin bunavestire şi a rânduit
biserici, hirotonind preoţi şi diaconi. Apoi pe
cei bolnavi cu trupul şi cu sufletul i-a tămăduit.
Mare cunoscător de limba greacă, Sfântul
Luca scrie în Roma, la anul 62–63,
Evanghelia care-i poartă numele, adeverind
dumnezeirea lui Hristos şi universalitatea
creştinismului. Focul dragostei de Dumnezeu
care ardea inima Sfântului Luca a ieşit la
vedere prin aceste cuvinte: „Oare nu era inima
noastră arzând întru noi, când ne grăia nouă
pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?” (Luca
24, 32). Şi ca să nu fie uitată pomenirea
Domnului, pe care din toată inima Îl iubea,
după cincisprezece ani de la Înălţarea Sa la
cer, I-a scris Evanghelia. Şi a scris nu numai
cele ce singur a văzut şi le-a auzit, ci şi pe cele
pe care le avea scrise în inima sa, nu din condei, ci din dragoste. De asemenea, le-a
povestit şi pe acelea pe care mai înainte le-a
văzut şi le-a auzit de la cei ce merseseră după
Hristos.
Tot Sfântul Luca a scris şi Faptele
Apostolilor, în care relatează naşterea şi dezvoltarea Bisericii creştine după Înălţarea lui
Iisus Hristos la cer, cu propovăduirea şi
faptele apostolilor; ea a fost scrisă din Roma
sau din Italia, la sfârşitul anului 63.
Ambele lucrări, atât Evanghelia cât şi
Faptele Apostolilor, Sfântul Luca le dedică lui
Teofil care era guvernatorul din Ahaia.
De asemenea, Sfântul Luca a propovăduit
Evanghelia lui Iisus Hristos în Italia, Galia,
Dalmaţia şi Macedonia.
Mai mult, Sfântul Luca era şi un pictor
renumit, pictând cel dintâi icoana Maicii
Domnului. Se spune despre dânsul că a
zugrăvit minunat chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, purtând în braţe pe
Pruncul cel mai înainte de veci, pe Domnul
nostru Iisus Hristos. Apoi, a zugrăvit şi alte
două icoane ale Preasfintei Născătoare de

Dumnezeu şi le-a adus la Maica Domnului,
spre a vedea dacă îi vor plăcea; iar ea, văzând
acele chipuri ale sale, a grăit: „Darul Celui ce
S-a născut din mine şi al meu să fie cu
icoanele acestea”. Tot Sfântul Evanghelist
Luca a mai zugrăvit pe lemn şi chipurile
sfinţilor şi mărilor Apostoli Petru şi Pavel şi
de la dânsul s-a început în toată lumea
preacinstitul lucru, adică zugrăvirea sfintelor
icoane, întru slava lui Dumnezeu, a Maicii
Sale şi a tuturor sfinţilor, pentru împodobirea
Bisericii şi spre mântuirea credincioşilor,
celor ce cu dreaptă credinţă cinstesc sfintele
icoane.
Tradiţia referitoare la calitatea de pictor al
Sfântului Luca este transmisă, între altele,
prin anumite texte liturgice, mai ales cele
închinate sărbătorilor dedicate unor icoane ale
Fecioarei Maria, cum este cea a Maicii
Domnului din Vladimir, care aparţin tipului
„Milostiva”. În timpul vecerniei se cântă, la
Litie, o stihiră care spune: „Atunci, când
icoana Ta a fost mai întâi pictată de vestitorul
tainelor Evangheliei şi Ţi-a fost adusă pentru
ca să o recunoşti şi să-I dai puterea de a izbăvi
pe cei ce Te prea-cinstesc, Te-ai bucurat: Tu,
cea milostivă şi cea prin care ne-a venit mântuirea, Tu ai fost asemenea gurii şi glasului
icoanei. Precum atunci când L-ai zămislit pe
Dumnezeu cântai imnul „De acum toate neamurile Ma vor binecuvânta”, tot aşa, privind
icoana, spus-ai: „Harul şi puterile Mele să fie
cu acest chip”. Şi cu adevărat credem că ai

Icoana Maicii Domnului, Vladimirskaia,
pictată de Sf. Luca (doxologia.ro)
spus aceasta, Stăpână, şi că Tu ne eşti aproape
prin acest chip...”. La Utrenie, primul imn al
Canonului întru cinstirea Fecioarei glăsuieşte:
„Zugrăvindu-Ţi chipul preacinstit, dumnezeiescul Luca, scriitorul Evangheliei lui Hristos,
călăuzit fiind de glasul dumnezeiesc, L-a
înfăţişat în braţele Tale pe Făcătorul a toate”.
Dacă ultimul text se mulţumeşte să constate
doar că prima icoană a Fecioarei a fost făcută
de Sfântul Luca, primul afirmă pe deasupra
faptul că Fecioara însăşi şi-a văzut chipul,
conferindu-i harul şi puterile sale. Or, Biserica
întrebuinţează acelaşi text la sărbătorile
diferitelor tipuri de icoane ale Fecioarei, care
provin, toate, din prototipurile realizate odinioară de Sfântul Luca. În acest mod, Biserica
arată că forţa şi harul respectiv se transmit

tuturor imaginilor care reproduc, dimpreună
cu simbolurile aferente, trăsăturile autentice
ale Maicii Domnului, aşa cum au fost ele fixate de Sfântul Luca.
Cea mai veche mărturie pe care o avem cu
privire la icoanele pictate de Sfântul Luca
datează din secolul al VI-lea, fiind atribuită
lui Teodor, numit „anagnostul”, un istoric
bizantin din prima jumătate a secolului
respectiv (pe la 530), lector la Catedrala
Sfânta Sofia din Constantinopol. Teodor
relatează că, pe la 450 a fost adusă la
Constantinopol o icoană a Fecioarei Călăuzitoare care era atribuită Sfântului Luca.
Împărăteasa Eudoxia, soţia împăratului
Teodosie al II-lea, ar fi trimis-o, din Ierusalim,
surorii sale Pulcheria.
Sfântul Andrei Criteanul şi Sfântul
Gherman, Patriarhul Constantinopolului
(715–730), vorbesc şi ei despre o icoana a
Fecioarei pictată de Sfântul Luca, dar care se
găsea la Roma. Sfântul Gherman completează
că icoana a fost pictată în timpul vieţii Maicii
Domnului şi că ar fi fost trimisă la Roma
„preaputernicului” Teofil, despre care vorbesc
prologurile sau părţile introductive ale
Evangheliei Sfântului Luca şi ale Faptelor
Apostolilor. Potrivit altei tradiţii, o icoană a
Fecioarei Maria a fost pictată de Sfântul Luca,
binecuvântată de Maica Domnului şi trimisă
aceluiaşi Teofil, însă la Antiohia.
Ajungând la vârsta de 84 de ani, Sfântul
Evanghelist Luca a fost prins de nişte idolatri
înrăiţi care l-au torturat pentru credinţa în
Hristos, apoi l-au spânzurat de un măslin în
cetatea Tebei din Beoţia. Mormântul său a
devenit făcător de minuni până astăzi.
Pe locul unde a fost depus trupul Sfântului
Luca, Dumnezeu a plouat apă limpede, care
tămăduieşte durerea de ochi, ca dovadă a
meşteşugului său doctoricesc. Pentru aceasta,
mormântul său era cunoscut de credincioşi
căci se vindecau de diferite boli, cu rugăciunile Sfântului Evanghelist. Aflând de aceasta,
împăratului Constanţiu (357 d. Hr.), fiul
Sfântului împărat Constantin cel Mare (306–
337), moaştele Sfântului au fost mutate la
Constantinopol. În timp ce erau duse în cetate,
un famen al palatului împărătesc, anume
Anatolie, zăcând de multă vreme pe patul
durerii şi cheltuind numeroase averi la doctori, căutând tămăduirea pe care n-o putuse
dobândi de nicăieri, auzind că se aduc în
cetate moaştele Sfântului Evanghelist Luca sa rugat cu toată credinţa către sfântul şi, pe cât
îi era cu putinţă, s-a sculat de pe pat,
poruncind să fie dus la tămăduitoarea raclă a
apostolului. Când a ajuns şi s-a atins de ea cu
credinţă, închinându-se moaştelor sfântului, sa vindecat îndată de boală şi, câştigând
desăvârşita sănătate şi tărie, a purtat pe umerii
săi, împreună cu ceilalţi oameni, racla cu
moaştele Sfântului Luca în Biserica Sfinţilor
Apostoli. Acolo, sub Sfânta Masă, unde erau
sfinţii Andrei şi Timotei, au pus sfinţitele
moaşte ale Sfântului Luca. La sfârşitul secolului al VI-lea, capul său a fost dus la Roma de
Sfântul Grigorie cel Mare (590–604).
În anul 1204, soldaţii Cruciadei a IV-a au
furat moaştele Sfântului Luca de la
Constantinopol şi le-au dus la Padova, unde se
găsesc şi acum, în biserica Sânta Justina din
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centrul oraşului italian.
Mitropolitul Ieronim de Teba şi Livadia,
actualul Arhiepiscop al Bisericii Greciei, a
cerut în anul 1992, Bisericii RomanoCatolice „un fragment semnificativ din
moaştele Sfântului Luca, pentru a fi puse la
închinare acolo unde se găseşte mormântul
Sfântului Evanghelist şi unde este venerat
astăzi”. Cu această ocazie, o cercetare ştiinţifică a moaştelor din Padova a arătat că ele
sunt rămăşiţele unui bărbat de origină siriană,

care a murit undeva între anii 130 şi 400 d. Hr.
Episcopul romano-catolic de Padova a dăruit
mitropolitului Ieronim coasta de lângă inimă
din moaştele Sfântului Luca pentru a fi păstrată şi venerată la mormântul Sfântului din
Teba în Grecia.
Ca semn al sfinţeniei sale, în 22 decembrie
1997, din marmura mormântului Sfântului
Luca a început să curgă mir.
El este considerat patronul iconografiei

creştine, fiindcă a pictat primele icoane ale
Maicii Domnului, purtând în braţe pe Iisus
Hristos, şi prima icoană a Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel.
Dionisie din Furna, în lucrarea sa Erminia,
scrie că Sfântul Evanghelist Luca poate fi
reprezentat în mai multe feluri: în general,
este zugrăvit ca un tânăr cu părul creţ, cu
puţină barbă; tot astfel este zugrăvit şi în
reprezentările individuale ale sfinţilor, ţinând
în mână Evanghelia. În rândul evangheliştilor,

este reprezentat stând în casă, sub un baldachin şi scriind Evanghelia, pe care se văd
cuvintele: „Deoarece mulţi s-au încercat să
alcătuiască o istorisire despre faptele deplin
adeverite între noi...” (Luca 1, 1).
Simbolul Sfântului Evanghelist Luca este
viţelul. Motivul alegerii acestui simbol a fost
faptul că el este singurul Evanghelist care vorbeşte despre „viţelul cel gras” care, potrivit
Parabolei întoarcerii fiului risipitor, este sacrificat la ospăţ (Luca 15, 23).

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „BISERICA ŞI ARMATA
ROMÂNIEI-TRADIŢIILE CONLUCRĂRII”

„C

u binecuvântarea ÎPS Varsanufie,
Arhiepiscopia Râmnicului în parteneriat cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din
România şi Centrul de cercetare al conlucrării
Bisericii Ortodoxe cu Armata României
General Paul Teodorescu cu sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn, organizează vineri, 23
iunie 2017, Simpozionul Naţional Biserica şi
Armata României – Tradiţiile conlucrării în
cadrul căruia va avea loc lansarea revistei
Misiunea.
Cuvântului de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie se vor alătura
comunicările ştiinţifice ale unor prestigioşi
profesori de istorie de la universităţi din ţară,
preoţi, cercetători, ale reprezentanţilor instituţiilor de comandă, de instrucţie şi de învăţământ militar.
Evenimentul se va desfăşura în Sala Iosif
Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic de la
Cernica, începând cu ora 10.00.
Înfiinţarea Centrului de Cercetare al
Conlucrării Bisericii Ortodoxe Române cu
Armata României – General Paul Teodorescu
constituie demersul cultural pe care Arhiepiscopia Râmnicului şi Instituţiile de comandă,
de instrucţie şi învăţământ militar îl susţin
pentru reafirmarea misiunii jertfelnice pe care
domnitorii români creştini şi armata din toate
timpurile au desfăşurat-o pentru apărarea
Bisericii şi a credinţei strămoşeşti, pentru
întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră.
Manifestările duhovniceşti, ştiinţifice şi
culturale vor continua la Mănăstirea Dintr-un
Lemn, sâmbătă, 24 iunie, prin slujba de
pomenire a Generalului Paul Teodorescu şi
Şedinţa Consiliului Ştiinţific al Centrului de

Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu
Armata României - General Paul Teodorescu.” (Arhiepiscopia Râmnicului-Invitaţie)
Am fost şi noi la acest eveniment de mare importanţă pentru
viaţa culturală a oraşului şi judeţului fiind implicată şi Mânăstirea Dintr-un Lemn, aşezământ
monahal, excepţional, un colţ de
Românie peste nivel european,
mai ales şi prin asocierea lui cu
personalitatea Generalului Paul
Teodorescu, cu Armata Marinei
şi Aeronauticii româneşti două
domenii de maxim conţinut de
ştiinţă şi tehnologie, exact ce-am
avut în interbelic şi postbelic şi
nu mai avem acum! La reuniunea
din prima zi a Simpozionului, în fapt, a avut
loc lansarea Nr. 1 (4), anul IV, 2017, a revistei
„Misiunea” editată de Centrul de Cercetare...
General Paul Teodorescu, care are sediul chiar
la mânăstirea amintită motiv pentru care pentru aproape două ore Râmnicul, Arhiepiscopia, a fost locul de întâlnire al acestor renumiţi
cercetători, profesori universitari, lectori, doctori în ştiinţe, comandori, preoţi: Valentin
Ciorbea - care a moderat lansarea revistei,
Emilian Lovişteanul-episcop vicar la Arhiepiscopie, Aurel Pentelescu-comandor (rtr),
Florian Bichir-cunoscutul jurnalist membru al
CNSAS, Alin Spânu şi foarte mulţi dintre cei
care au semnat articole în acest număr. Trebuie să recunoaştem că intervenţia fiecăruia,
pe scurt-conţinutul articolului, a trezit gustul
celor care au primit revista de a-şi adânci mai
apoi studiul...Au fost prezenţi în sală pe lângă

mulţii autori de articole şi mulţi reprezentanţi
ai oamenilor de cultură vâlceni, subliniind
aici, pe lângă prezenţa pe întreg parcursul a
ÎPS Varsanufie, şi a Maicei
Stareţe Stavroforă de la Mânăstirea Dintr-un Lemn, Emanuela Oprea şi a pr.dr. Ştefan
Zară care a cules multe aprecieri pentru realizarea acestui
număr fiind cooptat în colegiul
de redacţie. Spre sfârşit s-a
alăturat asistenţei şi preşedintele Consiliului Judeţean Constantin Rădulescu, care, purtând o frumoasă Ie, fiind chiar
Ziua Internaţională a Iei, a invitat întreaga asistenţă să participe la o serbare a iei care sa ţinut pe platoul Arhiepiscopiei în jurul bustului lui Mihai Eminescu. A
participat toată lumea, în plus fiind şi reprezentanţii Bibliotecii Judeţene, ca în fiecare an,
purtători ai acestei splendori a portului nostru
popular, care, în prima jumătate a secolului
XX l-a impresionat şi pe pictorul expresionist
Henry Matisse, care a reprezentat Ia în picturile sale, binenţeles, după 1940, după ce lea cunoscut pe prietenele lui George Enescu şi
Constantin Brâncuşi, parte din schema Coloanei infinitului fiind peste tot în grafica ancestrală românească, inclusiv ca însemn în portul
popular românesc şi nu numai... Şi fiindcă am
ajuns, iată, la expresionism să extrapolăm puţin termenul şi să ne referim la ceea ce a
impresionat mai mult în această dată de 23
iunie 2017...anume naşterea primei formaţii
de muzică cultă, veche, din acest capăt de
lume înainte de a trece în Transilvania, unde

tipul de muzică, datorită acceptului muzicii
instrumentale în biserica catolică, există de
când lumea... Ionuţ Codruţ Scurtu, unind vocile tinerilor elevi de la Seminar cu sunetele
celor câteva instrumente care redau foarte bine tonalităţi apuse europene, oboiul, vioara,
tamburina, ghitara... a susţinut un concert,
istoric, pe muzica lui Anton Pann. Nu stăm săl lăudăm deşi iniţiativa îi aparţine în întregime, dar, şi noi, când am văzut deschiderea
Înaltului Varsanufie pentru artă adevărată,
încă din 2014, încercam să-i sugerăm să
creeze la Arhiepiscopie o formaţie de muzică
veche, care acum, dacă e reuşită, se chiamă
cultă....
Dădeam ca model formaţiile de pe Mezzo.
Orice s-ar spune, cele două teatre nu pot fi
concurate, Filarmonica, de asemeni, dar muzica veche, cultă, de aiurea, da! Aşa că ziua cu
pricina, a Marinei şi Aeronauticii în relaţie cu
Biserica, şi a Iei, s-a încheiat magistral, mai
puţin sugestia dirijorului referitoare la extinderea formaţiei în ideea filarmonică...
Ca să rămână veritabil, ultra, din ce a
prezentat la Arhiepiscopie trebuie să rămână o
singură ghitară, a domniei sale, şi corul redus
la zece persoane, şi să meragă pe linia oboiului, viorii, şi tamburinelor...mă rog nu dăm
sfaturi, dar extinderea denaturează originalul... Nici-odată o biserică pictată cu râvna
secolului XX şi XXI nu va fi la fel cu una pictată până la secolul XIX; şi asta, pretenţios
spus! Oricum nu trebuie ratat acest început şi
noi felicităm Arhiepiscopia pentru acest
istoric spectacol...

Csaky E POE

CULTURAvâlceană

iulie 2017

URMAŞUL LUI NOE
Constantin GEANTĂ
- Şi cum îţi spuneam, se zice că a plouat
mult de tot cândva pe aici, zise tânărul care
privea florile şi iarba de pe poiana însorită. Au
fost înecuri şi pagube cum nu s-au mai pomenit.
Deşi oamenii acelor vremuri au fost prevestiţi, ei
nu au vrut să se schimbe continuând pe drumul
cel greşit.
- Să fie vorba oare despre acel călăreţ strălucitor?! Tânăra zâmbi puțin ironic.
- Da, despre acela care îi îndemna pe oameni să
uite răul şi să devină mai buni.
- Şi tu crezi oare aşa ceva?!
- Da, pentru că mi-a povestit străbunicul meu şi
el n-a minţit niciodată.
- Cine? Bătrânul Noe?!
- Chiar el. Şi pentru a mă convinge că ceea ce a
spus este adevărat, cu puţin timp înainte de a
muri m-a dus acolo. Deşi nu aveam decât vreo
zece ani şi de atunci au trecut alţi zece, îmi
amintesc totul de parcă ar fi fost ieri. Vezi acolo,
pe vârful acelui munte care se zăreşte în
depărtare? Arată undeva în dreapta.
- Da.
- Şi ce crezi că am văzut?
- Nu cumva o barcă mare?!
- Ba da.
- Şi ce vrei să spui cu asta?
- Că tot ce ţi-am spus este adevărat.
- Dar tata spunea că barca aceea nu a plutit
niciodată pe apă. Mai mult, zicea că toate acestea nu sunt decât nişte basme născute din dorinţa
bătrânilor de a impresiona pe cei de azi arătând
că pe vremuri se trăia conform datinilor. Iar
azi… azi nu se mai respectă obiceiurile
străvechi. Astfel, noi suntem călcătorii de lege.
- Nu te supăra, dar tatăl tău se înşeală amarnic.
Noe, care a fost cel mai bătrân om care a trăit în
satul nostru, nu a minţit niciodată, iar unele
lucruri despre care mi-a vorbit în copilărie,
astăzi s-au împlinit. Spunea…

,, Ai să vezi cum boierii vor rămâne fără moşii.
Cum unii vor fura de la vecin uitând buna cuviinţă şi frica de Dumnezeu. Ai să vezi cum
floarea ruşinii îşi va pierde tot mai mult culoarea
mov care va ajunge de la mărimea unui deget cât
este azi până la mărime unui bob de grâu. Restul
va fi albă, dar acel alb este o culoare înşelătoare.”...,,Când vor fi toate acestea, bunule?”...
,,Nu peste multă vreme. Vei trăi şi vei vedea
multe bune şi rele. Dar atunci eu nu voi mai fi
aici.”... ,, Cum nu vei mai fi, bunule?!” ... ,,
Adică, dragul moşului, într-o zi eu voi pleca
departe. După aceea voi lipsi o săptămână, două,
o lună… sau poate o jumătate de an. Iar tu vei
uita pe bunul la fel cum ai uitat jucăria pe care ai
pierdut-o acum o lună, pisica aceea care a murit
anul trecut sau durerea de la degetul la care te-ai
tăiat acum două zile.” Privind-mi mâna dreaptă
a continuat: ,,Acum chiar că nu mai umbli
legat!” ... ,,Cum să nu mă vindec, bunule, când
mata mi-ai pus ceva pe deget care este drept,
atunci m-a cam usturat, dar apoi mi-a trecut tăietura de parcă nici nu ar fi fost vreodată.”...,, Ei,
vezi cum uită omul de durere! Aşa vei uita şi tu
cum arăta moşul Noe.”...,, Cum să te uit, bunule,
chiar de vei pleca un an sau doi îmi va fi dor de
dumneata, dar nu te voi uita.”...,, Oh, dragul
bunului, mai ştii ce ai mâncat alătăieri sau cum
arăta străinul care a trecut acum o săptămână
prin faţa porţii?”...,,Am uitat, bunule…”... ,,Aşa
vei uita şi cum arăta bunul, dar poate nu o să uiţi
vorbele mele. Noi suntem mici precum un
muşuroi de furnici. Ne zbatem, strângem ba una,
ba alta, iar când să ne bucurăm de roadele agoniselii noastre un firişor de apă s-a strecurat.
Acesta a crescut, iar când a devenit pârâu ne-a
spălat urma de pe acest pământ care este la fel de
roditor precum şi vechiul Rai din care au fost
alungaţi Adam şi Eva atunci când au fost înşelaţi
de şarpe. Însă şarpele nu va pieri niciodată. Cât
vor fi oameni sub soare şarpele va trăi, iar ispita
va fi veşnică…”

- Frumos mai povesteşti! Zice tânăra surâzând.
- Cum îţi spuneam şi mai înainte, barca aceea
mai există şi acum. Ștergându-şi o lacrimă
tânărul continuă. Atras de amintirile copilăriei,
acum vreo două zile am fost în locul unde m-a
dus străbunicul cu puţin timp înainte să ne
părăsească. Am văzut barca aproape putrezită.
Iar pe ceea ce a mai rămas din ea, adică printre
scândurile cândva unite cu smoală, am văzut
nămol uscat transformat în lut care era împrăştiat peste tot. Nu am putut să mă abţin şi am luat
o bucăţică dintr-un lemn pe care am să ţi-o arat
îndată. Scoate din buzunar un obiect înfăşurat
într-o bucată de pânză. Priveşte-o!
Tânăra privind uimită bucata din lemn care era
învelită în pânză:
- Nu ştiu ce să mai zic. Dar ce ar fi să mă duci şi
pe mine acolo ca să văd barca!
- Te încumeţi? Este mult de mers până la poalele
muntelui şi greu de urcat până în vârful lui!
- Încearcă şi vei vedea! Zise ea râzând.
- Oricum, bătrânii noştri nu credeau că vremea
lor a fost cea mai bună.
- Da?! Dar tata spunea că şi bunicul său îi
povestea despre răutatea celor tineri care nu mai
respectă obiceiurile străvechi.
- Asta e altceva. Cert este faptul că în trecut a
fost şi rău şi bine. Iar când răul a devenit mai
puternic, a plouat de s-au înecat toate. Dar mai
înainte a fost o arşiţă de pomină, iar lăcustele au
intrat în lanuri distrugând recoltele. După aceea
a urmat o foamete şi boli nenumărate. Noe a plutit cu barca sa peste ape atunci când s-au ridicat
acoperind vârful muntelui multe zile în şir.
- Dar ia priveşte!
- Ce vezi?
- Cineva în veşminte albe şi strălucitoare ne
priveşte cu blândeţe, spuse ea gânditoare.
- Unde este?
- Acolo! Arată ea în partea dreaptă. Dar ce pace
şi blândeţe pluteşte în aer! Parcă ar fi un înger.
Nu pot uita ce spunea bunica….
,, Nu uita, micuţo, îngerii ne veghează şi ne
păzesc de rău.”...,,Unde sunt, bunico?”.. .,,Peste
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tot în jurul nostru. Ei ne îndrumă, ne călăuzesc
în momentele grele şi ne ajută întotdeauna.”...,,
De ce nu îi vedem?!”....,,Îi vedem fetiţa mamei
în vise, în razele de soare sau îi simţim în
locurile liniştite. Îi recunoaştem prin faptul că în
jurul lor este multă pace şi blândeţe.”
- Mi-ai amintit de bunica mea. Și ea îmi vorbea
despre îngeri. El, revenindu-şi din reverie zice:
Unde este îngerul acela?
- A dispărut, dar parcă îl aud cum spunea:
„Iubiţi-vă mult. Fiţi fericiţi şi uitaţi pentru totdeauna să faceţi rău!”
- Se poate…
- Ce zi frumoasă! Zefirii ne mângâie fruntea,
izvoarele ne încântă auzul cu susurul lor cristalin. O linişte nefirească pluteşte peste tot. Cerul
albastru este de o puritate nemaiîntâlnită, iar
păsărele cu trilurile lor ne mângâie auzul şi ne
desfată sufletele. Pe câmpuri florile multicolore
îşi revarsă parfumurile.
- Parcă simt şi eu o bucurie nefirească! Zise el
visător.
- Poate această zi este începutul unei noi ere a
fericirii în care oamenii se vor întoarce în Eden?
- Poate… dar pari cam gânditoare. Ce este cu
tine?
- O voce mi-a şoptit ceva nelămurit.
- Este vocea sufletului. O voce ce vine din adâncul inimii şi care ne ajută în momentele dificile
ale vieţii.
- În sfârşit, când o să-mi mai povesteşti ceva din
timpul bătrânului tău Noe?
- Atunci când va sosi din nou Vestitorul!
- Şi eu îţi voi povesti despre ceea mi-a spus
bunica mea Maria.
- Maria! Parcă mi se pare cunoscut numele. Nu
a fost cumva acea femeie care vindeca multe
boli.
- Ba da a fost fata lui Ana şi Niculaie din
Călimănești.
- Din Călimănești zici?!
- Da din acel minunat loc binecuvântat de
Dumnezeu, Călimănești. Dar despre cei doi şi
despre acest loc minunat o să vorbim mâine.

PE URMELE MARILOR IERARHI VÂLCENI AI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA ŞI MITROPOLITUL BARTOLOMEUANANIA
Zenovia ZAMFIR

U

n mare duhovnic contemporan spunea
că drumul sau calea spre desăvârşire
trece în mod obligatoriu prin proba ispitelor, a
încercărilor sau necazurilor fără de voie, a suferinţelor trupeşti şi sufleteşti. Nu putem gusta din
bucuriile raiului, fără a sorbi din cupa amară a
încercărilor.
Sfântul Sinod a declarat anul 2017 ca Anul
omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi
Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al
apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului
în Patriarhia Română.
Sâmbătă, 27 mai 2017, în cadrul proiectului
''Iubirea de aproapele meu” a fost organizată
acțiunea social-culturală '' Pe urmele Marilor
Ierarhi Vâlceni ai Bisericii Ortodoxe Române –
Patriarhul Justinian Marina şi Mitropolitul
Bartolomeu Anania '' la care au participat copiii
de la Centrul de Plasament ''Ana”, membrele
Ligii Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea.
Pelerinajul a început cu vizitarea Bibliotecii
Publice Glăvile, Biserica din localitate, unde îşi
dorm somnul de veci părinții Mitropolitului
Bartolomeu Anania şi casa familiei Valeriu
Diaconescu, nepotul mitropolitului Ardealului,
locul unde Marele Ierarh Vâlcean obişnuia să
vină când îşi vizita locurile natale. Doamna bibliotecară Maria Catană şi domnul Valeriu
Diaconescu au povestit cu emoție şi bucurie

aspecte din viaţa şi activitatea celui pe care contemporanii l-au numit ''Leul Ardealului''.
De la Glăvile pelerinii au traversat localitatea Olteanca unde patriarhul Justinian Marina
şi-a început lucrarea pe tărâm social la 1 septembrie 1923, ca învăţător la şcoala primară din sat
şi au ajuns la mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe–Sueşti”, a cărei piatră de temelie a
fost pusă la data de 20 iunie 2015, de
Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, spre "Slava lui Dumnezeu și
veșnica aducere aminte a Apostolului neamului
românesc", aşa cum a fost numit în unele scrieri
Patriarhul .
„Locul acesta, binecuvântat de Dumnezeu
prin nașterea celui de-al treilea Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, îşi primeşte astăzi
prinosul de recunoştinţă din partea noastră, a
Bisericii, şi a autorităţilor, prin începerea
lucrărilor de construcţie a mănăstirii din satul în
care s-a născut, în urmă cu mai bine de un secol,
Patriarhul Justinian Marina. (…) De fel din locul
acesta, Patriarhul Justinian a binecuvântat prin
viața sa aleasă atât satul în care s-a născut,
Biserica Ortodoxă din Vâlcea, unde a fost preot,
la Băbeni şi la Biserica Sfântul Gheorghe din
Râmnicu Vâlcea, Mitropolia Moldovei şi a
Bucovinei, dar şi întreagă Patriarhie, prin
lucrarea providenţială pe care a avut-o, fiind un
patriarh care a dat un suflu nou Bisericii, care a
apărat Biserica de puterea ciocanului şi a secerii

comuniste”, a spus Înaltpreasfinția Sa în cuvântul rostit cu această ocazie. Ultimul popas
duhovnicesc s-a realizat la Mănăstirea Govora
unde maica stareţă Heruvima Covaci a prezentat
în cuvinte frumoase şi alese istoricul sfântului
locaş. Județul Vâlcea cu istoria sa milenară,
înconjurat de o salbă de mănăstiri și staţiuni balneoclimaterice este zona cu mari ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Justinian
Marina, Mitropolitul Bartolomeu Anania şi
Mitropolitul Efrem Enăchescu. Joi 7 iunie 2017,
o delegaţie de vâlceni coordonată de Duicu
Justin – primarul comunei Glăvile, Maria
Catană – Biblioteca Publică Glăvile şi preot
Dumitru Popa au onorat invitaţia de a păşi ''pe
urmele marilor ierarhi vâlceni la Cluj – Justinian
Patriarhul şi Bartolomeu Mitropolitul”. După
vizitarea criptei ierarhilor din Catedrala

Mitropolitană unde îşi dorme somnul de veci
mitropolitul Bartolomeu Anania şi un moment
de reculegere, la ora 13,30 grupul însoţit de
Mădălin Gheorghe Trohonel a primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei
Andreicuț Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și
Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului la reşedinţa Mitropolitană din
Cluj-Napoca. În timpul întâlniri a fost evocată
viaţa şi activitatea ierarhilor vâlceni ''pe ogorul
Domnului''. A urmat turul muzeului, maica
Gabriela subliniează ''Iniţiativa Mitropoliei
Clujului de reorganizare a muzeului de artă religioasă într-o formulă modernă, profund ştiinţifică, de tezaurizare a unor valori artistice şi
istorice, sau de valoare documentară, o datorăm

(continuare în pag.16)
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DINICĂ CIOBOTEA SĂRBĂTORIT LA
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ-VÂLCEA
B

iblioteca Judeţeană din Râmnicu
Vâlcea, 15 iunie 2017, unde vâlceni şi
doljeni s-au întrunit în cadrul unui eveniment
mult gustat de participanţi: prezentarea volumului omagial „Istoricul Dinică Ciobotea la
70 de ani”, Editura Universitaria, Craiova,
2017, între cei prezenţi în sală, cei mai mulţi,
coautori ai cărţii prezentate alături de Eugen
Petrescu şi Constanţiu Dinulescu - coordonatori...Să menţionăm că volumul a apărut sub
egida, în principal, Academiei RomâneInstitutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.
Nicolăescu-Plopşor” din Craiova şi a Universităţii Craiova, Societatea de Ştiinţe Istorice
din România-Filiala Dolj şi, desigur, a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”- Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru
Bălaşa”, Râmnicu Vâlcea... Să mai amintim
că Valentin Piţigoi semnează tehnoredactarea
şi grafica, iar Mihail Rogojinaru este autorul
traducerii în limba engleză a Prefeţei semnate
de Constanţiu Dinulescu şi a Notei editoriale
întocmită de Eugen Petrescu.
Multă lume în sala de conferinţe de la
Biblioteca Judeţeană, dar să menţionăm doar
prezidul format din Mihai Sporiş-moderator,
Eugen Petrescu-autor, Dinică Ciobotea-sărbătorit, Constanţiu Dinulescu, Cezar Avram şi
Gabriel Croitoru ultimii trei colegi universitari, la Craiova, ai sărbătoritului. Plină sala de
simpatizanţi ai lui Dinică Ciobotea, pe lângă
mare şi iubit istoric, veritabil om de cultură al
Craiovei. Asta ne-a şi unit, spre exemplu, dumnealui cu cel care face acest comentariu, amândoi iubind foarte tare şi Vâlcea, şi Doljul,
amândouă judeţele, înainte de 1989, fiind
mândrii tehnologice ale României; noi, trecând prin vârfurile ei, istorie şi tehnologie
aeronautică. Nu vrem să trecem mai departe
fără a sublinia prezenţa în sală, în grupul
„forumiştilor”, cel subţire şi rămas la datorie
fără să-i ceară nimeni, a domnului Emilian
Frâncu...şi a foştilor membri ai Forumului, cu
adevărat admiratori ai universitarilor craioveni, erau şi ei prezenţi în sală, şi, ca altădată,
au făcut mai interesantă întâlnirea cu elita
învăţământului superior craiovean. Şi la
această plăcută „şuetă” de civilizaţie, DoljVâlcea, Dinică Ciobotea nu s-a desminţit şi
aproape că s-a simţit jenat, de omagiere,
desigur, elegant, şi, tot ca noi cei pozitivi, a
subliniat că valoarea omului, cu adevărat, nu
vine prin panegirice directe, ci doar după
părăsirea acestui cadru viu al vieţii, când,

nimeni, nu mai este „obligat” să se destăinuie
asupra unui adevăr remarcat sau observat.
Când urmele faptelor fiecăruia rămân sau se

şterg... Intervenţiile celor câţiva vorbitori, toţi
importanţi, pe care le-am dat în continuare
sunt aleatoare, înregistrările noastre video
fiind sumare şi neavând rol de mărturisire...
Mai amintim fiind vorba despre o nouă
apariţie editorială, aproape fără precedent, cu
peste optzeci de referenţiari, ale căror texte
este foarte greu de stăpânit în tehnoredactarea
unei cărţi, că am rămas plăcut surprinşi de
estetica grafică a acesteia!...astăzi când fiecare scrie-tipăreşte-neurmând real nici o normă; că nu există sublinieri aberante şi subiective (Dumnezeu nesubliniat dar numele propriu, da! etc.), textul, de la prima la ultima
pagină, urmându-şi constant şi „cuminte” rostul.
...
Remus Grigorescu: - BJ a fost mereu alături de scriitori, de profesori, de cei care au
avut ceva de spus şi au vrut să releve ceva
pentru comunitate (de unde atâta dăruire, pentru comunitate, când comunitatea nu oferă nimic de la ea, de-aici luând din gros doar politicienii şi simpatizanţii lor - în comunitatea vâlceană predomină doar caţavencismul -

n.red.)... De altfel anul trecut, a continuat
Remus Grigorescu noi am finanţat o lucrare
extrem de importantă la dorinţa domnului
profesor şi la iniţiativa domnului
Petrescu, o carte despre Posada, două
volume, o carte foarte importantă pe
care noi am trimis-o atât Academiei
Române cât şi bibliotecilor din ţară
(păcat că nu aşa a făcut BJ şi cu cererea noastră de sprijin financiar a

acestui ziar pe care onor preşedenţia CJ din
2016 a trimis-o Bibliotecii spre rezolvare dar
BJ nu a vrut să audă de nici o colaborare,
motivând că presa culturală scrisă şi premiată
de UZPR este din Rm Vâlcea şi ea nu poate
sprijini pe cineva cu domiciliul în oraş!!!
Presă făcută după legea 186 din
2003!...Etatizarea dl-e director al BJ, la
Vâlcea, o depăşeşte pe cea de până în 1989 n.red.)... Îmi pare rău că nu putem face la fel
şi cu alţi colegi (colegi de partid sau de ce? n.
red.) însă sperăm pe viitor să putem (şi nu ca
Rotipo Iaşi care poate edita fără bani decât
doar la autorii care au pe frunte ştampilat
USR, dar, şi numai doar dacă sunt măcar
îngrijitori de ediţie, şi nu autori! Iată ce
chestie cu schepsis au inventat intelectualii
moldoveni şi olteni pentru deturnarea fon-

CEI TREI VASILE DIN CĂLIMĂNEŞTI
Gheorghe MĂMULARU,
George MĂMULARU

D

upă reforma administrativ-teritorială,
din 1968, când au fost desfiinţate
regiunile şi raioanele şi au fost reînfiinţate
vechile judeţe, Călimăneştiul a cunoscut o
dezvoltare economică, balneară, culturală etc.
În perioada 1968-1979 localitatea noastră a
fost condusă din punct de vedere politic şi
administrativ de grupul „celor trei Vasile”
compus din: Vasile Dumitrescu, primar;
Vasile Chiroiu, viceprimar şi Vasile Sinca,

secretar. Vesile Dumitrescu mai îndeplinea şi
funcţia politică de secretar al Comitetului
Orăşenesc de partid. Cei trei Vasile, în aceşti
ani, au fost prezenţi pe şantierele de construcţii, pe ogoarele C.A.P. JibleaCălimăneşti, în şcoli, în sectoarele balneare,
cultural etc. Pe vremea dumnealor au fost
construite blocuri de locuinţe la Călimăneşti
şi Căciulata, clădirea Poştei, Librăria,
Brutăria, Cinematograful din Căciulata, clădirea Internatului pentru elevii de liceu, Şcoala
Generală din Jiblea Veche, podul pentru
pietoni care traversează râul Olt între
Căciulata şi Păuşa etc. O mare dezvoltare a

avut-o sectorul balnear prin construirea celor
două complexe balneare din Căciulata, a
Complexului Balnear de la Cozia, Ştrandul
termal din Căciulata, înfiinţarea Clinicii de
Balneologie din Călimăneşti şi a Secţiei de
Geriatrie din Căciulata etc. Pe vremea dumnealor staţiunea noastră funcţiona la întreaga
capacitate în toate anotimpurile anului.
Sectorul comercial s-a dezvoltat şi el prin
construirea complexelor comerciale de la
Călimăneşti, Căciulata şi Jiblea Veche, precum şi cele două restaorante din Căciulata:
„Perla Oltului” şi „Intim”.
În 1977 a început construirea hidrocen-

durilor europene - n. red.)!
M Sporiş: - Un eveniment cu totul
deosebit, cinstim o personalitate a Olteniei,
pentru că noi oltenii vedem în această mărginire de ţară esenţa ţării celei mari, vorbim
aici de domnul Dinică Ciobotea care a
împlinit 70 de ani de viaţă, o viaţă foarte multe lucruri bune lăsate să vorbeascu mult după
ce noi toţi vom fi trecut din lumea asta... Este
o zi deosebită, s-a amintit aici prezenţa trupe
de teatru a Arhiepiscopiei Râmnicului, iată
Arhiepiscopia este indirect prezentă aici,
părintele Mănescu chiar a slujit în faţa Altarului-astăzi, îl avem aici, dar şi în cele culturale; Mihai Călugăriţoiu, cu trupa, a slujit în
evenimentul cultural. Îi rugăm pe actorii acestei trupe să ne transmită un mesaj aşa cum ştiu
domniile lor să facă (Mihai Sporiş a moderat
întrega acţiune n.red.). Trupa de teatru a
Arhiepiscopiei a prezentat un scurt program
lecturând fragmente din volumul lansat referitoare la personalitatea subiectului.
A continuat M. Sporiş: - La întâlnirea
noastră, prin carte, participă mai multe judeţe:
Mehedinţiul, Gorjul, Oltul şi Doljul şi nu numai. În cartea pe care urmează să o prezinte
domnul Dinulescu vor fi fost optzeci şi unul
de autori. Treizeci şi ceva din Dolj, Craiova în
principal; douăzeci şi ceva din Râmnic! Or
mai fi fost vreo nouă din Bucureşti, vreo
patru din Tg Jiu, patru din Olt, din Mehedinţi, din Alba, deci o largă cuprindere, mesaje de iubire!... O altă componentă vor fi
fost studiile vâlcene, o parte din ele, regăsindu-se în revista Studii Vâlcene... Dar o să
rog pe domnul Constanţiu Dinulescu să
prezinte cartea, coautor, alături de domnul
Eugen Pe-trescu.
Constanţiu Dinulescu: - O plăcere deosebită să fiu din nou împreună cu dvs în
această minunată sală şi mai ales la un eveniment care merită prin ecourile şi reverberaţiile
sale a fi înpărtăşit cu dvs distinşi cunoscători
şi cercetători ai istoriei Olteniei care prin preocupările pe care le aveţi v-aţi intersectat cu
unele din contribuţiile celui pe care noi îl sărbătorim astăzi. Aş vrea să vă spun că ideea
publicării acestui volum aparţine dintr-un
început domnului profesor Eugen Petrescu.
Dumnealui a avut această idee în august anul
trecut, după care la o lună şi jumătate, două
am aflat şi eu şi m-am oferit să contribui alături de dumnealui la strângerea materialelor
pentru acest volum. O muncă imensă, fiindcă
dvs ştiţi ce înseamnă să aduni laolaltă optzeci
de nume care să se încadreze într-un anumit
timp şi să se realizeze esenţial scopul întocmirii cărţii...

Simion PETRE
tralelor Călimăneşti şi Turnu. Cei trei Vasile,
împreună cu Comitetul Executiv al Primăriei
Călimăneşti, nu au fost de acord cu construirea hidrocentralei Călimăneşti.
Cei trei Vasile au sprijinit şi dezvoltat sectorul cultural; au existat echipe de teatru, de
dansuri, cor etc., s-a organizat festivalul anual
de folclor „Cântecele Oltului”. Săptămânal se
ţineau conferinţe medicale la Călimăneşti şi
Căciulata, precum şi la staţia de radioficare,
unde se prezentau conferinţe cu caracter ştiinţific şi literar.
Pe vremea aceea n-au existat şomeri în
localitatea noastră şi tineretul nu pleca peste
hotare în căutarea unui loc de muncă. Grupul
celor trei Vasile a avut grijă ca ogoarele
C.A.P. să nu rămână nearate şi semănate; pe
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fragedă vârstă, din familie, şi este necesar să
fie continuată în sistemul de învăţământ.
Prof. înv. preşcolar Elena Rotomeza de la
Şcoala Gimnazială „I. Gh. Duca”, Grădiniţa
cu Program Prelungit Traian, Râmnicu

Î

n fiecare an, 23 de zile sunt consacrate
marcării la scară planetară sau europeană a principalelor evenimente ecologice,
printre care menţionăm: Luna Plantării
Arborilor (15 martie-15 aprilie), Ziua
Mondială a Apei (22 martie), Ziua
Mondială a Meteorologiei (23 martie), Ziua
Mondială a Sănătăţii (7 aprilie), Ziua
Pământului (22 aprilie), Ziua Internaţională
de Acţiune pentru Climă (15 mai), ş.a.m.d.
Ca un corolar, pe 5 iunie este celebrată Ziua
Mediului, urmată, până la finele anului de
alte evenimente. Ziua Mediului este sărbătorită în peste 100 de state de pe mapamond,
printre care şi România. Din anul 1987 este
găzduită de câte o ţară, care organizează
diverse activităţi specifice, în 2017, această
responsabilitate revenind Canadei, manifestările desfăşurându-se sub genericul
„Conectarea oamenilor la natură”. În
România s-au iniţiat mai puţine activităţi, în
perioada 1-5 iunie, elevii, cadrele didactice,
bugetarii, aflându-se într-o minivacanţă.
Importanţa mediului inconjurător este
arhicunoscută. În 2015, la Paris s-au desfăşurat lucrările summitului consacrat modificărilor climatice, unde, şefi de stat şi de
guvern din 200 de state au semnat un Acord
Climatic, care conţine măsuri concrete care
vor fi întreprinse, ca temperatura aerului să
nu crească cu mai mult de 2 grade Celsius.
Anul acesta, Ziua Mondială a Mediului a
fost sărbătorită în condiţii speciale. Statele
Unite ale Americii au refuzat să semneze
Declaraţia G7 privind schimbările climatice
şi dezvoltarea durabilă, în condiţiile în care
Acordul de la Paris, asigură contextul global potrivit pentru prosperitatea şi securitatea
generaţiilor viitoare. Premierul Marii
Britanii, Theresa May şi cancelarul german
Angela Merkel şi-au exprimat, prin purtătorii de cuvânt, dezamăgirea faţă de
retragerea SUA din cadrul Acordului
Climatic de la Paris, care a declanşat o
îngrijorare uriaşă pe toată planeta. Zeci de
oameni de ştiinţă au avertizat cum va fi
viaţa pe Pământ, până în 2100. Membrii
Grupului Interguvernamental de Experţi
asupra Climei (GIEC) susţin că încălzirea
globală va cauza schimbări majore şi probleme uriaşe. Temperatura medie a aerului va
fi mai ridicată cu 7-8 grade Celsius decât în
prezent şi va urca frecvent spre 42 de grade

Dealul Viilor se cultiva viţă-de-vie de soiuri de
calitate foarte bună.
Frumoasele realizări obţinute de grupul celor
trei Vasile împreună cu consătenii lor au fost
apreciate, premiate şi medaliate. La întrecerile
socialiste privind gospodărirea oraşelor,
Călimăneştiul s-a situat pe locurile doi şi trei, iar
Întreprinderea Forestieră din Jiblea a ocupat un
loc fruntaş. C.A.P. Jiblea-Călimăneşti s-a menţinut printre unităţile agricole fruntaşe pe judeţul
Vâlcea.
În 1975 staţiunea balneară CălimăneştiCăciulata a fost decorată cu „Ordinul Muncii”
clasa I „pentru contribuţia la ocrotirea sănătăţii

Celsius. Gheţarii se vor topi treptat, până în
anul 2030, iar nivelul Oceanului Planetar va
creşte cu cel puţin un metru, vor dispărea
multe insule şi peninsule, iar unele zone de
ţărmuri vor fi inundate. Spre exemplu, în
2100, Londra, capitala Marii Britanii va fi
inundată. Se vor produce fenomene meteorologice extreme şi miliarde de locuitori
vor suferi de foame, din cauza secetei
extreme. În următorii 30 de ani, pădurea
amazoniană, cea mai mare pădure ecuatorială va fi distrusă pe jumătate din suprafaţa
ei şi peste 2000 de specii de arbori vor dispărea. În 2050, 70% din urşii polari vor
muri din cauza căldurii, iar în 2080 vor pieri
din Groenlanda. Pinguinul imperial, unul
din simbolurile Antarcticii va dispărea. Şi
scenariul pentru ţara noastră este îngrijorător. În ultimi 50 de ani valorile medii ale
temperaturii aerului au crescut cu aproximativ 2 grade Celsius, s-au înregistrat mai
multe recorduri de temperaturi extreme şi
sunt în continuă creştere. Ca o confirmare,
la începutul lunii iulie2017 pe tot continentul european s-au înregidtrat recorduri de
temperatură peste media climatologică, ploi
în averse, vijelii, în România şi alte ţări
fiind declarat codul roşude caniculă. În mod
frecvent, mai ales în sudul ţării, vor fi valuri
de căldură. Iernile vor fi mai friguroase
decât în mod normal, iar cantităţile de precipitaţii vor fi tot mai mici, în special în vestul şi sudul ţării, în Delta Dunării şi în
Dobrogea. În zonele montane înalte vor
cădea precipitaţii bogate, peste valorile normale. În timpul iernilor vor fi mai puţine
zile cu ninsoare, în sudul şi estul ţării.
Vântul va sufla mai frecvent şi va atinge

viteze uriaşe. Aceste scenarii apocaliptice se
vor produce dacă nu se vor lua imediat
măsuri concrete la nivel planetar pentru prevenirea şi stoparea încălzirii globale.
În acest context, pe 6 iunie 2017,
Forumul Cultural al Râmnicului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, în parteneriat
cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea,
cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” au organizat ediţia a VIII-a a dezbaterii „Să dăm o şansă Pământului!”, dedicată Zilei Mediului. O contribuţie importantă a avut prof. Mihai Manda, inspector şcolar de specialitate. În sala de conferinţe a
Bibliotecii Judeţene au fost prezenţi elevi şi
cadre didactice de la: Colegiul Naţional
„Alexandru Lahovari” (director Isabella
Ioniţă), conduşi de directorul adjunct, prof.
Daniel Tudosoiu; cercetaşi de la Colegiul
Naţional „Mircea cel Bătrân” (director
prof.dr. Cătălin Pană), împreună cu Nicolae
Almaşi; Colegiul de Silvicultură şi Protecţia
Mediului (director Gabriela Staicu), însoţiţi,
ca de obicei, de prof. George Enescu;
Şcoala Gimnazială „Tache Ionescu” (director Florina Soare), îndrumaţi de prof. de
geografie Iulia Diaconu. Au mai participat
membri ai Forumului Cultural al
Râmnicului, ai Asociaţiei Seniorilor, alte
persoane care preţuiesc natura.
Dezbaterea a fost moderată de prof.
Gheorghe Pantelimon, vicepreşedinte al
Forumului Cultural şi al Asociaţiei
Seniorilor. De apreciat că s-a renunţat la
abordările teoretice, acţiunea desfăşurânduse pe baza unor videoproiecţii. Se ştie că
educaţia pentru protecţia mediului înconjurător trebuie să înceapă de la cea mai

publice”, a fost singura staţiune din ţară decorată.
Cei trei Vasile au provenit din sânul clasei
muncitoare, au avut vârste apropiate, în jur de 40
de ani, au fost gospodari şi apropiaţi de consăteni,
pe care i-au ajutat la nevoie. Au fost căsătoriţi cu
femei harnice şi gospodine; soţiile dumnealor au
născut copii, numai băieţi, dar nici unul nu a avut
prenumele de Vasile.
Acum cei trei octogenari se bucură de stima,
preţuirea şi respectul locuitorilor din Călimăneşti.
La încheierea acestor rânduri îi rugăm pe
domnii Vasile Dumitrescu, Vasile Chiroiu, şi
Vasile Sinca să primească urările noastre de sănătate, mulţi ani şi multe bucurii.

Vâlcea a comentat tema „Educaţia ecologică, preocupare importantă în grădiniţa de
copii”, care vizează formarea unor comportamente ecologice. Lucian Iordache, elev în
clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”, care activează la Palatul
Copiilor Râmnicu Vâlcea a prezentat aspecte foarte interesante legate de poluare şi
încălzirea globală. Printre cauze a menţionat dezvoltarea economică, mai ales cea
industrială şi defrişările masive care distrug
plămânul de oxigen al planetei.
Prof.dr. Gheorghe Ploaie, de la Colegiul
Naţional „Alexandru Lahovari”, un ecologist cu activitate laborioasă, cunoscută la
nivel judeţean şi naţional a înfăţişat o parte
din activitatea ştiinţifică interdisciplinară pe
care a desfăşurat-o în Piatra Târnovului,
Munţii Căpăţânii, din Grupa Parâng a Carpaţilor Meridionali.
Ing. Petre Cichirdan, care conduce Asociaţia Ecostar 21 s-a referit la unele probleme de mediu din municipiul nostru, la
măsurile care trebuie întreprinse pentru igienizarea pădurii de pe Dealul Capela.
Din dezbatere s-au desprins mai multe
concluzii utile. Mediul înconjurător este
casa noastră mare, unică şi trebuie ocrotit,
fiindcă nu poţi să fii sănătos decât într-un
mediu curat, nepoluat. Dacă nu vom avea
grijă de mediul în care trăim, efectul cel mai
grav al schimbărilor climatice ne va modifica stilul de viaţă.
Ocrotiţi mediul înconjurător, care este
un bun al nostru, al tuturor!

Gh. PANTELIMON
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MONUMENTUL EROILOR
rec anii şi lunile-n goană, remarcă
poetul rapida curgere a vremii, peste
noi şi pietrele noastre de hotar. Anul acesta,
2017, premerge un soroc al centenarului de la
marele război al reîntregirii vetrei de ţarădodoloaşă a românilor. Mult sânge omenesc
va fi curs în primul război mondial şi din
acesta cel cu grupa sanguină românească va fi
înroşit Dunărea, Carpaţii… Vor fi fost ridicate
în tradiţie creştin-ortodoxă, dar şi în scopul
scrierii în piatră a unei pagini glorioase din
istoria neamului, MONUMENTELE. A fost
umplută ţara cu mărturia lor prin grija unei
Regina Maria-Victoria-Alexandra şi a celor
de-o înaltă conştiinţă civică. Eroilor, care şiau dat suprema jerfă, eroism sub orice formă,
pentru binele şi mai binele public, din vremuri
imemoriale li s-au cinstit faptele. Un adevărat
cult s-a înstăpânit în lumea întreagă cum ni se
vădesc monumentele ce durează milenilor. La
noi în ziua de Înălţare (la 40 de zile de la
Paştele creştin-ortodox!), zi de sărbătoare în
calendar, se face pomenirea celor care nu mai
sunt prin: serviciul religios, omagiul din partea puterii omeneşti instituite şi un ceremonial
militar (Cuvinte de laudă şi depuneri de coronae, jerbe de flori). Nici anul acesta nu a făcut
excepţie. La cimitirul Cetăţuia,(Râmnicu
Vâlcea) în colţul lui nordic, dinspre Calea lui
Traian, la Monumentul ridicat acolo cu semnificaţie specială, s-au întâmplat toate cele.
Urmărim de peste 15 ani evenimentele
publice ale oraşului, într-o pornire civică şi de
atitudine asumate explicit (am editat în acest
interval 4 volume dedicate Spiritului Civic, şi
am promovat ideea de România: Grădină a

Maicii Domnului!). Vremuri grele au venit
pentru mormintele eroilor, asaltaţi de vanitatea celor au vrut să se facă de vii eroi, cu simpla legitimare a prezenţei lor, după, între cei
adevăraţi. O luptă titanică a fost dusă de
Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria”
filiala „Matei Basarab” Vâlcea, pentru salvarea eroilor de la profanări, într-un context al
anomiei puterilor în statul român, tot mai
şubrezit de corupţie şi anemierea forţei de reacţie civică. Se pot vedea cu ochiul liber agresorii şi o minimă voinţă restauratoare ar putea
să clarifice mecanismele. Dar proverbul românesc este înţelept şi are predicţii la toate: Câinii latră, ursul
trece şi ceea ce a mâncat lupul
nu mai dă înapoi! În cazul nostru decriptarea este uşoară.
Ursul este puterea în expresia
ei diversă. I-am auzit, an de an
discursul, în consens cu liniştirea câinilor care nu trebuie să
latre. Discursuri cu principii,
cu mesaj empatic, de parcă ar
coborî Dumnezeu acum între
noi (deşi El azi se înalţă la Cer,
să ne judece pentru încă un an
de … trecere!). Ce se întâmplă
atunci când un discurs, rostit în

Foto: Mihai Sporiş
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deplină legitimitate nu corespunde vreunui urs
local? I se astupă gura de către presa aservită,
dependentă de firimitura puterii. Adică
aceasta n-a văzut, nu a auzit, nu vede cu ochii
ei ceea ce constată vocea care deranjează.
Politicienii, cei cu funcţii publice eligibile
şi/sau numişi în baza partizanatului politic, în
vremea criteriului political-corect (adică, dacă
algoritmul înţelegerii între partide spune un
lucru este luat tale cuale, indiferent de competenţa favoritului şi atunci să te ţii, privind justeţea deciziilor, care se execută, nu se discută!
Adică, vae victis!) sunt iute trecători prin
poziţii în vârtelniţa noastră, şi
ceea ce încep unii este inadmisibil să fie continuat de
alţii. Sisif în persoană se
poate legitima cu marile
nereuşite prin descărcarea,
mereu, pe povara foştilor.
Dar ceea ce a mâncat lupul dă
fiecăruia imboldul să se sature
repede, eventual să se facă şi
erou, într-un anume fel: doctor în ştiinţe plagiate, scriitor
de mare respiraţie şi prin vreo
uniune; universitar la Universităţile - apărute ca ciupercile
după ploaia mare a tranziţiei;

academician prin vreo academie, ori pur şi
simplu cu cavoul între eroi, poate chiar sfidând monumentul central.
Înaintea alegerilor locale uliţele satelor au
fost asfaltate. E de bine desigur, dar de ce în
legătură cu momirea votului, de către cel din
scaun? De ce în pripă? De ce nu, dintr-o necesitate firească, atunci când trebuie? Şi aleile
cimitirului eroilor „Cetăţuia”, înainte cu o zi
de Înălţare, au primit asfaltul. Venea lumea
bună, desigur, şi putea să dea ostentativ o bilă
albă. Este de bine, cu siguranţă, dar grija pentru anumite lucruri nu trebuie să fie în salturi
şi doar când ni se atrage atenţia asupra vreunui edil. A fost acolo şi o altfel de atragere de
atenţie (faptul care ne-a sugerat aceste rânduri!), privind starea generală a monumentului şi nevoia urgentă de reabilitare, în perspectivea lui 2018. Propunerea pertinentă, indiferent de locul şi momentul în care a fost făcută,
dădea senzaţia că deranjează cumva edilul
oraşului. Aşa a crezut presa locală care nici nu
a sesizat mesajul şefului local de la Cultul
Eroilor, şi nici nu l-a consemnat ca atare. Nu
ridic aici statui oamenilor în viaţă, dar atât cât
cunosc eu primarul oraşului, cred că a recepţionat corect mesajul! Rostit acolo, dacă ar fi
fost preluat corect de presă, i-ar fi dat un argument puternic în faţa Consiliului Local pentru
o strategie, un program de întâmpinare a anului 2018, pentru cinstirea pilduitoare a Marii
Uniri, credem, dând un exemplu edililor celorlalte oraşe. Aici adaug argumentul special, că
în 2018 se împlinesc exact 600 de ani de când
Mircea cel Mare - cel Bătrân, naşul Râmnicului, îşi petrece veşnicia la Cozia. Cred în
înrâurirea numelui şi cinstrea ce o datorăm
eroilor tuturor timpurilor, dovedind prin
faptele noastre că nu i-am uitat.
M. SPORIŞ

(urmare din 13)
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vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu, preluată cu
entuziasm de I.P.S. Andrei, Arhiepiscop şi Mitropolit Ortodox al
Clujului, care s-a angajat cu fermitate şi dăruire, sporind şi
împlinind moştenirea iluştrilor săi înaintaşi''.
Pelerinajul continuă cu vizitarea mănăstiri Floreşti-Tăuţi din
Arhiepiscopia Vadului Feleacului şi Clujului. "Cu vrerea Tatălui,
cu ajutorul Fiului şi cu Harul Sfântului Duh, Treimea cea
Deofiinţă şi nedespărţită, ziditu-s-a această sfântă biserică a
mănăstirii, cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului", din
Tăuţi-Floreşti... între anii 1994-2010..."Împreună cu obştea,
maica stareţă Teodora a realizat aici ''o scânteiere de lumină,
răsărită într-o vale mărginită la un capăt de toamnă şi la celălalt

de o rugăciune suspinată în spuza de stele a cerului''. Spre seară,
membri delegaţiei poposesc la mănăstirea Nicula, un loc, devenit
cel mai mare centru de pelerinaj al ortodocşilor din Transilvania,
unde Bartolomeu Anania,şi-a găsit a doua casă.Locuinţa are o
arhitectură asemănătoare cu cea din Oltenia.„Şi-a construit o
reşedinţă unde şi-a lăsat toate lucrurile pe care le considera de valoare: biblioteca, obiectele personale, arhiva literară şi arhiva biblică. Mănăstirea Nicula este locul unde a petrecut mult timp. Aici
a scris, aici a predicat''...spune într-un inerviu Bogdan Ivanov. Tot
aici se află icoana făcătoare de minuni a Fecioarei Maria care a
fost pictată în 1681 de preotul ortodox Luca din Iclod. Potrivit
unui proces-verbal, scris de câțiva militari austrieci din acea
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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.
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perioadă, icoana Maicii Domnului a lăcrimat în mod continuu,
între 15 februarie și 12 martie 1699, iar Mănăstirea Nicula a
devenit, ulterior, loc de pelerinaj. Icoana este apreciată și în lumea
romano-catolică. Maica Galineea '' Îngerul păzitor'' al mitropolitului ,întâmpină cu multă bucurie şi emoţie grupul de vâlceni. Cu
voce dulce şi suavă povesteşte amintiri despre vrednicul de
pomenire Mitropolitul Barolomeu Anania.A doua zi, însoţiţi de
părintele Pantelimon vizitează noua biserică a Manastirii Nicula ,
a cărei piatră de temelie a fost pusă la 20 aprilie 2001, în prezenţa
I.P.S. Bartolomeu Anania şi a numeroase oficialităţi.Călătoria se
încheie la mănăstirea Râmeţ considerată Grădina raiului în
Apuseni, a cărei istorie se pierde în negura vremurilor.
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