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1917-2017: CENTENARUL LUPTELOR DE
LA MĂRĂŞEŞTI- „PE AICI NU SE TRECE!” 

La ora 18, aşa cum eram programaţi, cu coroane şi
steaguri, echipa vâlceană a Asociaţiei Naţionale a

Cultului Eroilor-Vâlcea, împreună cu cea din Prahova, eram
la poarta elegantei curţi de la Mauzoleul Eroilor de la
Mărăşeşti, unde urma să se desfăşoare comemorarea unui
secol de la glorioasele lupte de la Mărăşeşti, care, împre-
ună cu cele de la Mărăşti şi Oituz au făcut ca să fim ceea
ce suntem astăzi, o ţară rotundă şi liberă în lume; poate
am fi fost şi mai mult, dacă nu eram trădaţi atât de ruşinos
de puterile aliate, anglo americani, în cel de-al Doilea
Război Mondial (să nu uităm bombardamentele din
spatele frontului de la Răsărit, prin care era terorizată po-
pulaţia civilă a ţării noastre în perioada aprilie-iulie 1944).

Imagine de ansamblu impecabilă, mii de scaune albe,
negre şi roşii (pluşate pentru in-
vitaţii speciali), care ne-a umplut
şi mai mult sufletul de amără-
ciune că nu suntem primiţi în
incinta amenajată pentru co-
memorarea eroilor din Primul
Război Mondial... Antena 3 a fost
televiziunea care a  organizat
„spectacolul” dinaintea vizitei
preşedintelui României şi a spec-
tacolului „Pe aici nu se trece”
oferit de o trupă de cântăreţi şi
actori la  vogă: Dumitru Fărcaş,
Paula Seling, Dumitru Furdui Ian-
cu, Vlad Rădescu etc. La ora 18
nimeni nu era în spaţiul amenajat, toţi fuseserăm trimişi
pe maidanele lăturalnice unde ne căutam un loc cât mai
aproape de scena amenajată pe faţada mausoleului, ex-
cepţională realizare a monumentalisticii româneşti inter-
belice, printre semnatari: Cornel Medrea şi Ion Jalea (cel
care rămăsese fără o mână în Primul Război Mondial), au-
tori ai bazoreliefurilor, şi arhitecţii George Cristinel şi Con-
stantin Pomponiu care au semnat  proiectul de arhitectură.
S-a construit între 1924 şi 1938. Eduard Săulescu a execu-
tat pictura interioară. Treptat cerul se acoperea de nori
ameninţători. Personal îmi agăţasem de gât cele două le-
gitimaţii de la UZPR, din 1992 şi din 2017, sperând că pot
să intru în „ţarcul” presei, dar răspunsul organizatorilor a
fost unul sec şi de respectat: „Noi vă dăm voie, dar SPP-ul
nu glumeşte, aşa că mai bine mergeţi acolo unde merge
toată lumea!”-adică pe maidanul din dreapta (stg. scenei).
Eugen Pertescu, organizatorul simpozionului de a doua zi,
şi al deplasării pentru depunerea unei coroane de flori, la
ceremonia din seara respectivă, risca să rateze participarea
la ceremonie...La un moment dat vântul ameninţător
dărâmă stâlpişorii care susţineau panglica de delimitare a
maidanului şi mulţimea se revarsă peste ţinutul „sacru”

păstrat pentru cei invitaţi. Mii de scaune!... Paznicii ama-
tori, mai ales femei, în interior, alergau care încotro să-i
oprească pe cei pătrunşi, de-acum, să se aşeze pe
scaune...şi să stea pe unde prindeau, în picioare, printre
rânduri...Haida de, şi-au găsit! cu steagurile fâlfâind, cu cra-
vatele eşarfe la gât purtând însemnele Cultului Eroilor de-
legaţiile, cărora li s-a rezervat maidanul, au pătruns până
pe treptele Mauzoleului şi au aplicat lozinca peste tot
afişată... „Pe aici nu se trece” înspăimântând oamenii de
ordine...amatori! Desigur, toţi am înţeles că preşedenţia şi
noua guvernare nu are de ce să se înconjoare, mai ales la
Monumentul de la Mărăşeşti, mai ales în jurul vetreranilor
de război, luptătorilor din teatrul de război din Afganistan,
cu unităţi SPP, că, doar nu veneau românii la ceremonia
centenarului de la Mărăşeşti să atenteze la viaţa cuiva. Ori
noi, isteţii de la Vâlcea, observasem, înainte de a încăleca

maidanul, că SPP-ul era tot
masat undeva la două trei
sute de metrii de Mauzoleu...
Aşa că Eugen Petrescu, pri-
mul, a depăşit limita demar-
caţiei, şi cu coroana în mână,
şi cu o năframă în cealaltă
mână a strigat: „Haideţi dom-
nule profesor (îl striga pe pro-
fesorul Dinică Ciobotea care
era cu mine undeva la umbră,
stând pe iarbă)! că acum „pe-
aici putem trece”! m-am ridi-
cat şi am coborât şi eu
maidanul.  Nu-mi venea să-mi

cred ochilor...printre rânduri şi spre scenă defilau membrii
Cultului Eroilor... Am ajuns la timp şi eu lângă E. Petrescu,
căruia Antena 3, la coadă aşteptând RTV, îi lua un interviu,
reporterul, întrebând-ul şi el speriat: „Ce anume vă
nemulţumeşte?” „Uite ce mă nemulţumeşte...  că, nu pot
să pun şi eu acestă coroană acolo la piatra pe care stă scris
numele străbunicului meu!!! Da pentru asta am venit aici
şi ăştia nu m-au lăsat să intru!” i-a răspuns şeful Cultului
Eroilor-Vâlcea! ...Şi norii erau şi mai ameninţători! Îi spun
părintelui Constantin Mănescu: „Hai la maşină, că dacă în-
cepe potopul nu avem nici unde ne ascunde”; eram în
primul rând de scaune împreună cu cei mai importanţi
„demnitari”. Părintele, nu ştie de glumă şi îşi face trei cruci
şi-mi spune: „Cât vom sta aici, nu va ploua!” şi, să vezi mi-
nune! peste cinci minute cerul s-a înseninat, ploaia, în-
cepând abia la ora 24 când am plecat de la spctacolul din
urmă, terminat şi el tot atunci. Mai târziu aflasem, cică, s-
ar fi tras nişte rachete care au alungat norii... „dar popa
rămâne popă, deştept, şi dacă cade în şanţ”! A fost ceva
înălţător, deosebit de bine realizate momentele desfăşu-
rate în cadrul ceremoniei centenarului:  sosirea preşedin-
telui, onorul dat de corpurile de armată, cuvintele rostite

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

ANTICARIAT CENTRAL - COSTEL CRĂCIUN RÂMNICU VÂLCEA

oferă cărţi pentru o mie de vieţi!

CENTENARUL MARELUI RĂZBOI. MĂRĂȘEȘTI, 1917-2017
(RAPORT ACTIVITATE)

Biroul Executiv Judeţean Vâlcea al
A.N.C.E.R.M

Duminică, 6 august - luni, 7 august
2017, Mărășești și Focșani, judeţul

Vrancea. La iniţiativa și sub coordonarea is-
toricului Eugen Petrescu – președintele Fi-
lialei Judeţene Vâlcea „Matei Basarab” a
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina
Maria”, un număr de 20 de membri activi și
simpatizanţi din filialele București (Grigore
Buciu, Radu Ștefan Vergatti, Cristina Narcisa
Vergatti, Andrei Popete-Pătrașcu, Radu Pe-
trescu-Muscel), Dolj (Dinică Ciobotea, Ma-
rius Turaiche, Toma Rădulescu), Gorj
(Dumitru Cauc, Dumitru-Valentin Pătrașcu),
Hunedoara (Ioan Dorel Șchiopu, Maria
Șchiopu, Andrei Șchiopu, Maria Șchiopu) și
Vâlcea (Eugen Petrescu, Nicolae Ștefănescu,
Nicolae Dobrică, Petre Simion Cichirdan,
Constantin Mănescu, Dumitru Garoafă) au
participat duminică, 6 august și luni, 7 au-
gust 2017 la manifestările militare, reli-
gioase și culturale organizate la Focșani și
Mărășești, judeţul Vrancea cu prilejul Cen-
tenarului Marelui Război. Mărășești, 1917-
2017. 

Astfel, duminică, 6 august, grupul a par-
ticipat la manifestările organizate, începând
cu orele 18.00, de către Ministerul Apărării
Naţionale și Consiliul Judeţean Vrancea la
Mausoleul Eroilor de la Mărășești, în cadrul
cărora a fost depusă o coroană de flori.

De asemenea, luni, 7 august, în cadrul
programului de cercetări „Pe urmele eroilor
și martirilor neamului”, desfășurat sub
egida Centrului de Cercetări Istorice Pr. Du-
mitru Bălașa (Râmnicu-Vâlcea) al Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor Regina Maria, un

număr de 12 cercetători – cadre univer-
sitare, doctori și doctoranzi în istorie, ofiţeri
în rezervă și în retragere, arhiviști,
muzeografi, publiciști etc. – membri ai cen-
trului vâlcean de cercetări, au susţinut o
serie de comunicări în cadrul Simpozionului
Naţional de Istorie „România în Primul
Război Mondial, ediţia a II-a – Campania din
1917. Centenar”, desfășurat la Hotel Pan-
dora Sport din municipiul Focșani. Din cele
peste 40 de comunicări înscrise în program,
au fost prezentate în rezumat următoarele:

-Prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti
(membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România), „Semnificaţia luptelor de la
Mărăști, Mărășești, Oituz pentru Marele
Război”.   

-Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea (coordo-
nator știinţific al Centrului de Cercetări Is-
torice „Pr. Dumitru Bălașa”), „G.
Mil-Demetrescu, despre bătălia de la
Mărășești”.

-Av. dr. Cristina Narcisa Vergatti (Baroul
București), „Câteva aspecte privind justiţia
din România ocupată în vara anului 1917”. 

-Gl. bg. (rtr) Grigore Buciu (șeful Trustu-
lui de Presă al Ministerului Apărării
Naţionale, 1998-2000; vicepreședinte al
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor Regina
Maria), „Simbolul necesar; Voluntari arde-
leni şi bucovineni în Primul Război Mon-
dial”. 

-Prof. Dumitru Garoafă (arhivist, con-
silier superior în cadrul Serviciului Judeţean
Vâlcea al Arhivelor Naţionale), „La Mărăști,
în prima linie, cu Regimentul 4 Infanterie
Argeş”.  

-Prof. dr. Dumitru-Valentin Pătraşcu,
prof. drd. Daniela-Liliana Pătraşcu (muzeo-

grafi în cadrul Muzeului Judeţean Gorj
Alexandru Ştefulescu), „Obiecte personale
ale Ecaterinei Teodoroiu în colecţiile
Muzeului Judeţean Gorj Alexandru Şte-
fulescu din Târgu-Jiu”.

-Radu Petrescu-Muscel (publicist),
„Musceleni decoraţi cu ordinul Mihai
Viteazul; Acţiunile Regimentului de fier 9
Vânători din anul 1917: Mărășești și Iași”.   

-Col. (r) dr. Marius Turaiche (artist plas-

tic, cercetător, publicist),
„Imagini de pe front imorta-
lizate de pictori români;
Medici doljeni eroi ai Primu-
lui Război Mondial”. 

-Prof. dr. Dumitru Cauc
(profesor de istorie la Şcoala Gimnazială
Victor Popescu, Valea cu Apă, jud. Gorj),
„Mărturiile unui participant la Primul
Război Mondial (inclusiv de la Mărăști);
Sprijinul dat de locuitorii judeţelor Gorj și
Mehedinţi luptei împotriva ocupaţiei ger-
mane în anul 1917”. 

-Prof. dr. Toma Rădulescu (muzeograf,
Muzeul Olteniei), „Barete de decoraţii și
decoraţii obţinute de ostașii români pe
câmpuriile de luptă în Primul Război Mon-
dial; Mărturii despre Ecaterina Teodoroiu

după însemnările de front ale locotenentu-
lui Adrian Brudariu luptător în Primul
Război Mondial”. 

-Prof. Andrei Popete-Pătrașcu (profesor
de istoria la Școala Gimnazială Mexic din
București, președinte la Asociaţia Cultural-
Istorică Dumitru și Maria Pleniceanu din
Târgu-Jiu), „Regimentul 18 Gorj pe frontul
din Moldova. Campania din vara anului
1917; Activitatea cercetașilor României în
Războiul de Întregire Naţională”. 

-Pr. drd. Constantin Mănescu-Hurezi
(preot paroh la Parohia Horezu II – Urșani,
jud. Vâlcea), „Localitatea Horezu din judeţul
Vâlcea în timpul Campaniei din 1917”.

Lucrările simpozionului au fost deschise
de istoricul Eugen Petrescu – director
fondator al Centrului de Cercetări Istorice
„Pr. Dumitru Bălașa” - Râmnicu-Vâlcea al
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina
Maria”, cu o scurtă trecere în revistă a
Campaniei militare din 1917. A urmat o
slujbă de pomenire a eroilor neamului ofi-
ciată de către preotul Constantin Mă-
nescu-Hurezi. Moderatorul simpozionului
a fost generalul de brigadă în retragere
Grigore Buciu – vicepreședinte al Asoci-

aţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina
Maria”. 

Din partea publicaţiilor vâlcene „Cultura
vâlceană” și „Povestea vorbei” a participat
directorul fondator și managerul acestora,
Simion Petre Cichirdan.

La finalul simpozionului, Eugen Petrescu
a făcut cunoscut programul privitor la ediţia
a III-a a simpozionului, care se va desfășura
anul viitor la Alba-Iulia și va fi dedicată Cen-
tenarului Marii Uniri (1918-2018) și la Con-
cursul școlar de eseuri, desen și pictură cu

de la înalta tribună a preşedintelui CJ
Vrancea şi a preşedintelui Klaus Iohannis. Şi
fiindcă a venit vorba de preşedintele Româ-
niei, românul-german Klaus Iohannis, încet,
încet populaţia prost educată de comunism
şi de post comunism îşi dă seama cât de
necesară a fost alegerea sa  în postul de
Preşedinte! mai ales acum, când este
nevoie de speranţă după 17 ani de cădere
continuă din toate punctele de vedere...
Klaus Iohannis nu spune multe lucruri dar
verticalitatea sa înnăscută, la propriu şi la
figurat, ne dă mai multă siguranţă! Ca  pri-
mar trebuie să faci foarte mult tehnologic
şi edilitar (Iohannis nu a excelat în această
privinţă la Sibiu, acest oraş, dintotdeauna,
fiind unul dintre cele mai serioase şi puter-
nice cu adevărat); însă ca preşedinte cea
mai importantă cerinţă este ceea prin care

trebuie să dai şi să impui...încredere!ori
preşedintele Klaus Iohannis nu duce lipsă
de aşa ceva.  A mai spus Preşedintele, lucru
deosebit de interesant (ca şi în interbelic-
linie de parcurs a României): „Pacea este
asigurată prin Uniunea Europeană şi prin
eforturile fiecărei generaţii.” Auzim bine,
nu?...fără eforturi personale, nu vom rea-
liza nimic. Am fost impresionaţi, şi ne-am
bucurat de prezenţa delegaţiilor diploma-
tice şi populare din Republica Moldova şi
Rusia. Exceptând cu începutul acela,
copilăresc, al paznicilor amatori, care ne-au
spus că pe poartă „nu se trece”, ci doar,
numai, sărind gardul, mai târziu ne-am con-
vins că locuitorii ţinutului Vrancei, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Vrancea, au
reuşit să organizeze un ceremonial de ex-
cepţie şi de luat exemplu şi de alţii...Atenţie

l-a ce a su-gerat Marian Oprişan, spunând,
probabil, pentru 2018: - Domnule preşe-
dinte, adu-naţi-ne pe toţi şi să fim...cum am
mai fost!

*
A doua zi la zece dimineaţa au început

lucrările simpozionului (pe care îl prezintă
alături de materialul nostru preşedintele
Asociaţiei Naţionale a Cultului Eroilor-Vâl-
cea), chiar în oficina hotelului în care am
fost găzduiţi, şi care a făcut doar o pauză de
câteva minute, chiar la început, fiindcă „ofi-
cialii” au oferit participanţilor o gustoasă şi
pe îndestulate bucată de pizza adusă din
centrul Foşaniului, cafea şi apă minerală!
Lucrările prezentate de oameni pricepuţi,
atmosfera destinsă, majoritatea specialişti
sau pasionaţi de istorie, au reuşit, şi asta se
va vedea în proiectata lucrare cu lucrările

prezentate, să evoce foarte bine întâm-
plările care au avut loc pe aceste meleaguri
de fericită amintire acum o sută de ani, în
plus, reuşind să prefigureze, cât de cât, un
viitor mai optimist pentru patria noastră.
Asemenea evenimente, cinstite şi onorante,
nu fac altceva decât să întărească cetă-
ţeanul contemporan şi să-i ofere claritate
atât pentru trecutul (atât de necesar) anului
1918, cât şi, mai ales, pentru viitorul, care
neapărat trebuie să fie întăritor, anului
2018!

Vezi şi VIDEO ARHIVA, înregistrările
„MĂRĂŞEŞTI 1917-2017. EUGEN PETRESCU
LA ANTENA 3” şi „MĂRĂŞEŞTI 1917-2017.
SOSIREA PREŞEDINTELUI KLAUS IOHANNIS
LA MAUZOLEU”
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caracter istoric ce se va desfășura la nivelul
Cercurilor Școlare „Cultul Eroilor”, sub egida
Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru
Bălașa”.

De asemenea, a mulţumit conducerii
firmei de transport Obadă Trans din Horezu
pentru condiţiile deosebite oferite (confort,
siguranţă etc.), conducerii și personalului
Hotelului Pandora Sport și familiei Marin și

Ersilia Vasile din Focșani pentru ospitalitate,
protosinghelului Claudiu Constantin Panţîru
– stareţul Mănăstirii Cireșoaia, Târgu Ocna,
judeţul Bacău, pentru sprijin și tuturor par-
ticipanţilor pentru dăruirea cu care s-au
prezentat la aceste manifestări de suflet
românesc.

**
Cu ocazia praznicului Schimbării la faţă

a Domnului (6 august), ÎPS Ioan al Banatu-
lui, în cuvântul de învăţătură, a amintit de
jertfa ostașilor români căzuţi la Mărăști,
Mărășești și Oituz: „I-am pomenit astăzi pe
cei 350.000 de ostași români care au căzut
la Mărăști, la Mărășești și la Oituz. Cu sân-
gele lor au spălat faţa României și, de
atunci, avem o altă ţară: România Mare!
Iată cu ce au spălat ei chipul sfâșiat de

milenii al neamului nostru românesc! Să ne
schimbăm și noi, iubiţi credincioși, și să ne
întoarcem la omenia românească de odi-
nioară!”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte
Ioan, cu lacrimi în ochi.

(Biroul Executiv Judeţean Vâlcea, 9 au-
gust 2017, al Asociaţiei Naţionale a Cultului
Eroilor „Regina Maria”)

PROFESORUL MARIN ARCUŞ-ARHITECTUL ŞI ZIDITORUL 
TEMPLULUI DE CULTURĂ ROMÂNEASCĂ DE LA RĂDINEŞTI-GORJ

Pe venerabilul profesor Marin Arcuș*
din Rădinești-Gorj l-am cunoscut în

urmă cu câteva luni, prin intermediul tele-
fonului și al unui studiu știinţific intitulat
„Un secol de la intrarea României în Primul
Război Mondial. Tineri din Rădineşti în
Războiul cel Mare”, pe care, la recoman-
darea distinsului istoric craiovean Dinică
Ciobotea, mi l-a trimis în vederea publicării
sale în volumul „100 de ani de la intrarea
României în Războiul Reîntregirii Neamului
(1916-2016)”, ce va cuprinde lucrările ști-
inţifice ale Simpozionului Naţional de Istorie
„România în Primul Război Mondial”, ediţia
I – Campania din 1916. Centenar”, desfășu-
rat în zilele de 17-18 iunie 2016 la Mănă-
stirea Bistriţa, comuna Costești, judeţul
Vâlcea și va apărea la Editura Universitaria
din Craiova, sub egida Centrului de
Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”
(Râmnicu-Vâlcea) al Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor „Regina Maria”. 

La scurtă vreme am primit de la domnia
sa ultimul număr al revistei „Interfluvii”
(2017) și invitaţia de a participa la sărbă-
toarea anuală a satului Rădinești. Așa se
face că duminică, 25 iunie 2017, invitat fiind
la manifestările culturale și știinţifice des-
fășurate la Căminul Cultural Rădinești, prile-
juite de Ziua Rădineștilor – sărbătoare ce
adună în bătrâna vatră gorjană, atestată
documentar la 4 iulie 1489, în timpul dom-
niei lui Vlad Călugărul (1482-1495)**, oa-
meni de toate vârstele, din împrejurimi dar
și de la mari distanţe – am intrat în posesia
unui volum pe care se află scrisă o dedicaţie
simplă: „Stima și consideraţia autorului.
Rădinești, 25 06 2017”. Este vorba de volu-
mul „Câteva păreri”, autor Marin Arcuș,
publicat la Editura Sitech din Craiova în
2017, ce cuprinde 222 pagini, format A5, cu
o prefaţă semnată de prof. dr. Ion Popescu-
Brădiceni.

Programul a debutat cu Sesiunea anuală
a Societăţii Cultural-Știinţifice „Rădinești-
Gorj”, ediţia a XXVIII-a, a continuat cu Fes-
tivalul-Concurs al Cântecului și Portului
Popular „Mariana Ionescu Căpitănescu”

(secţiunea soliști vocali și secţiunea soliști
instrumentiști), ediţia I, apoi cu prezentarea
revistei „Interfluvii” și a cărţilor „Comple-
ments of hiperbolic matematics from super-
additivity to structural discretenss” (autor
Trandafir Bălan) și Câteva păreri (autor
Marin Arcuș) și s-a încheiat cu spectacol
artistic prezentat de Ansamblul Folcloric
„Cununiţa” din Rădinești. Organizatorii
manifestărilor au fost Primăria și Consiliul
Local al comunei Dănciulești și Societatea
Cultural-Știinţifică „Rădinești-Gorj”. 

Printre cei invitaţi, din afara localităţii,
m-am aflat alături de istoricii Dinică
Ciobotea (care a rostit un cuvânt laudativ la
adresa organizatorilor, a revistei și volumu-
lui realizat de profesorul Marin Arcuș) și
Emilian Cojocaru din Craiova, doi oameni
desosebiţi, iubitori ai trecutului, tradiţiilor
și obiceiurilor strămoșești, de care mă leagă
o frumoasă și rodnică prietenie. De aseme-
nea, alături de noi, a fost prezent interpretul
de romanţe Gheorghe Cărbunescu – gorjan
din Alimpești, stabilit de ani buni la Râm-
nicu-Vâlcea.

Fiind pentru prima oară în această loca-
litate, ce mărginește hotarul de sud-est al
Gorjului cu Vâlcea, mărturisesc faptul că am
rămas profund impresionat de mișcarea
culturală și știinţifică de aici, generată de
profesorul Marin Arcuș în 1989, cu aproape
30 de ani în urmă, atunci când, cu prilejul
aniversării a 500 de ani de la prima atestare
documentară a satului Rădinești, acesta a
fondat Sărbătoarea Rădineștilor, Societatea
Cultural-Știinţifică „Rădinești-Gorj” (al cărei
președinte este) și un cor mixt pe care l-a și

dirijat și care, din păcate, după 1989 și-a
încetat activitatea;  o mișcare fondată pe un
teren pregătit tot de domnia sa încă din anii
tinereţii, anii ’70 ai secolului trecut, când s-
a aplecat cu drag asupra trecutului așezării
natale, adunând cu sprijinul colegilor profe-
sori și al elevilor o bogată colecţie de docu-
mente și obiecte vechi, mărturii ale
preistoriei și istoriei acestor locuri, așezate
cu pricepere în Muzeul Satului Rădinești –
pe care l-a fondat la 1 octombrie 1973 și re-
ogranizat în 1983 (cu sprijinul Muzeului
Judeţean Gorj) și pe care îl conduce ca di-
rector – instituţie ce depozitează și tezaur-
izează astăzi numeroase mărturii materiale
ce pun în valoare, așa cum spuneam, istoria
așezării din cele mai vechi timpuri până
astăzi. De asemenea, distinsul profesor este
fondator și redactor-șef al revistei „Interflu-
vii” – publicaţie a Societăţii Cultural-Știinţi-
fice „Rădinești-Gorj” (1992), ajunsă la
numărul 22 în 2017, prin care sunt promo-
vate valorile culturale și spirituale ale local-
ităţii și care este tipărită, așa cum
mărturisește cu regret părintele acesteia,
într-un tiraj mic, cu ajutorul Centrului
Judeţean pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Gorj. 

Profesor și om de cultură – pe drept
unul dintre valoroșii lideri culturali gorjeni
ai sfârșitului de mileniu doi și începutului de
mileniu trei, este autor a numeroase arti-
cole și studii publicate în revista pe care a
fondat-o, dar și în alte publicaţii locale și re-
gionale, bucurându-se de o reală și sinceră
apreciere din partea redactorilor și citito-
rilor acestora.

De asemenea, este autor a șapte vo-
lume: „Sate de moșneni la izvoarele pârâu-
lui Plosca”, Editura Centrului Judeţean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj, Târgu-Jiu, 1997; „Graiul
locuitorilor din Rădinești-Gorj”, Craiova, E-
ditura Scrisul Românesc, 2006; „Ipostaze”,
Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2008;
„Drum prin vremuri”, Craiova, Editura
Sitech, 2011; „Școala Gimnazială Cornelius
Radu Rădinești” (monografie realizată în co-

laborare), Craiova, Editura Scrisul Româ-
nesc, 2012; „Oameni și întâmplări. Temă cu
variaţiuni”, Craiova, Editura Sitech, 2014;
„Câteva păreri”, Craiova, Editura Sitech,
2017.

Așa l-am cunoscut de aproape pe vred-
nicul profesor octogenar, Marin Arcuș, într-
o frumoasă zi de vară, departe de oraș, în
satul natal, Rădinești – reședinţă a fostei co-
mune cu același nume, până la reforma ad-
ministrativă din 1968 când a fost
desfiinţată, iar satul Rădinești a fost trecut
la comuna Dănciulești – dăruindu-se cu trup
și suflet trecutului, prezentului și viitorului
acestei frumoase și istorice așezări de moș-
neni de pe valea pârâului Plosca. 

Felicitări, domnule profesor Marin Arcuș
– apreciat formator, șlefuitor și promotor de
valori umane, arhitect și ziditor al templului
de cultură românească de la Rădinești-Gorj!

Cu stimă,

Eugen PETRESCU, 
15 august 2017, Râmnicu-Vâlcea

Note bibliografice:
*S-a născut la 9 mai 1938, în fosta co-

mună Rădinești, judeţul Gorj. Este absol-
vent al Școlii Pedagogice Mixte din Craiova
(1953-1957), licenţiat al Facultăţii de Com-
poziţie și Dirijat a Conservatorului „Ciprian
Porumbescu” din București (1966) și al Fac-
ultăţii de Litere a Universităţii din București
(1972). A fost mai întâi învăţător, pentru o
scurtă perioadă, la școala din comuna Târgu
Logrești, apoi profesor de muzică și de
limba română la Școala Gimnazială „Cor-
nelius Radu” din Rădinești (1961-2000). S-
a pensionat în anul 2000, dar a continuat să
predea până în 2006 la școlile din comuna
Dănciulești: Rădinești, Obârșia și Dănci-
ulești.

**La această dată domnitorul întăreşte
stăpânirea lui „Bucşa” peste „o treime din
moşia Rădineşti”, pe care acesta a
cumpărat-o de la „Şerbu” cu „300 aspri”.

COSTEŞTI, COMUNĂ CARE IUBEŞTE CULTURA ŞI RESPECTĂ LEGEA 186 DIN 2003. COMUNĂ CARE ARE REVISTĂ LOCALĂ. ANUAL SCRIITORII
ATAŞAŢI BISTRIŢEI ŞI ARNOTEI ÎŞI LANSEAZĂ LA COSTEŞTI, CĂRŢILE!... ARHIM. VENIAMIN MICLE, DUMITRU BONDOC ... PRIN SEAP- SC INTOL SRL!
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Am primit la redacţie, în ziua de 5 au-
gust 2017, când în calendarul orto-

dox se sărbătoreşte, cu literă albastră
pentru  sfinţii români, Sfântul Cuvios Ioan
Iacob de la Neamţ, cartea de poezii a aces-
tuia - măiestrit ilustrată de pictorul Valeriu
Ionescu, un prieten drag al nostru care
trece cu multă discreţie, dar cu pasul bine
aşezat şi sigur, prin  cultura vâlcenană...
Cartea este tipărită la Editura „Mircea cel
Bătrân” din Olăneşti, Tipografia Puiu Rădu-
can, pe care îl felicităm pentru condiţiile
grafice deosebite asigurate prezentei lu-
crări.

Redăm aici Prefaţa la această carte - bi-
juterie şi textul  Revelaţie dedicat ei. 

PREFAŢĂ

Pictorul Valeriu Ionescu s-a născut la 24
mai 1938, la Vaslui, însă tinerii părinţi, Ana
şi Mihai Ionescu s-au mutat, curând, la
Petroşani,unde şi-a petrecut copilăria şi
prima tinereţe. 

Şcolit la arta picturii italiene, olandeze şi
ruseşti, tânărul pictor îşi lua şevaletul şi
pleca în căutarea peisajelor pe care, încă, le
admiră şi astăzi, încadrându-se în ele.

În zona Vâlcii, unde s-a mutat definitiv
prin anii 70, străbate drumurile şi potecile
munţilor împodobiţi cu mânăstiri, fiind
atras iremediabil de Munţii Coziei, la
poalele cărora, în Mânăstirea Stânişoara a
rămas zile şi nopţi întregi, în meditaţie şi
contemplare. „Drumurile acestea, parcurse
în singurătate, mi-au dechis ochii spre sfin-
tele creaţii dumnezeieşti. Prin natură tre-
ceam din tablou în tablou şi mă hrăneam cu

zmeură, cu fragi, cu mure, cu
muguri, cu jir, toate culese
din farmacia Domnului” -
după cum ni se confesează
pictorul, cu ocazia unor întâl-
niri anterioare, necesare
apariţiei cărţii de faţă.

Am ales împreună, pentru
acest prim volum, numai un
mănunchi din multitudinea
de ilustraţii la poeziile Sfântului Ioan IACOB,
ca să facem  „o pregustare”, sperând să fiţi
sănătoşi şi prezenţi şi la publicarea vo-
lumelor viitoare - ce vor conţine ilustraţii la
Psalmii lui David şi la Poezia Marelui Emi-

nescu.
Sfântul Ioan Iacob  i-a oferit pictorului

Valeriu Ionescu sute de posibilităţi şi faţete
de interpretare care trebuie puse  în evi-
denţă prin lumina tiparului, iar noi nu
cerem decât îngăduinţa de a fi privite în
paginile cărţii...  

Ilustraţiile aduc un plus de
candoare şi de sobrietate ver-
surilor izbucnite sincer, măie-
strit, din pana incandescentă a
Poetului, alcătuindu-se, împre-
ună, din cuvinte şi culoare, o
simfonie a sufletului omenesc
unic  şi nerepetabil în Univers,
alături de Dumnezeul Creaţiei.

Felix SIMA            

REVELAŢIE

Arta este, mai presus de orice, o reve-
laţie, o binecuvântare şi o sfinţire a vieţii
omeneşti. Ea presupune pe lângă vocaţie,

fără de care nu poţi face nimic, un mijloc
prin care îl mărturisim pe Dumnezeu.

Nu toţi cei care stăpânesc arta de a picta
şi au talent la desen pot să realizeze lucrări
religioase.

Spre deosebire de creaţiile de artă plas-
tică, pictura religioasă este o expresie a
vieţii liturgice ortodoxe.

În acest sens, pictura religioasă trebuie
să exprime cu prioritate, într-un mod artis-

tic consacrat, conţinutul te-
ologic al credinţei creştine
ortodoxe universale.

Adesea, starea celui care
pictează şi dorinţa de a-I
sluji lui Dumnezeu au mai
mare importanţă decât
măiestria cu care este reali-
zată pictura.

Pentru a lucra, pentru a
crea este nevoie de multă li-
nişte sufletească, care do-
moleşte, aşează gândurile în
ordine, linişte, detaşează de
problemele cotidiene.

Pictorul trebuie să aibă o
anumită pregătire specială,
o pregătire duhovnicească şi

o pregătire morală.
Adică el trebuie să fie un bun creştin, şi

un bun creştin este acela care se roagă, care
posteşte, se spovedeşte şi se împărtăşeşte.

Un astfel de creştin, care are legături di-
recte cu această lume pe care o zugrăve-
şte, este domnul pictor Valeriu IONESCU.

Preot Daniel MANAFU

RUGĂCIUNE

Doamne, Dumnezeul nostru
Cel bogat în îndurări,
Luminează-mi totdeauna
„Pământeştile cărări”!

Mila Ta cea părintească
Îndulceşte viaţa mea,
Dar cutremur mă cuprinde
Că nevrednic sunt de ea.

Prisoseşte, doamne sfinte,
Darul Tău dumnezeiesc -
Ca să te cunosc mai bine
Şi mai mult să Te slăvesc!

CUGETĂRI 

Cât de mult iubeşte Domnul
Pe făptura lui de jos
Şi cum nu socoate omul
Darul cel întru Hristos!

Toate minţile din lume
şi talentele de soi
Nu ajung ca să măsoare
Mila Lui cea către noi!

Pentru om zideşte lumea,
Cu Edenul desfătat,
Aşezându-l să rămâie
Veşnic, ca un Împărat!

Prin păcatul neascultării 
Pierde locul fericit
Şi la stricăciunea morţii
Omul este osândit.

Nelăsând pe totdeauna
Să rămâie sub blestem -
Vine jos Mântuitorul
Şi ne cheamă la Eden.

CU GÂNDUL LA IORDAN

În preajma schitului, pădurea
Acuma rău s-a pustiit
Şi nu auzi ca altădată
Al păsărilor ciripit...

Pe malul apei, doar o Cruce
A mai rămas ca sfânt odor;
Acolo mă opresc, adesea
Şi plâng, să-mi treacă al meu
dor...

CHEMAREA FIULUI 
PIERDUT

Vino, fiul meu iubit,
Din amăgitoare căi,
Ca, din nou, să te îmbrac
În „podoaba cea dintăi”!

Cu zdrobirea inimii,
Tu - bătând la uşa mea
Voi ieşi atunci, cu dor,
Spre întâmpinarea ta.

Pe grumazul tău căzând,
Sărutare îţi voi da
Şi, cu glas înduioşat,
„Fiul Meu” - te voi chema.

Îţi voi da sandale noi,

Haine bune şi inel
Şi voi face prânz bogat
Dintru cel mai gras viţel.

Toată casa Mea, atunci,
Dănţuind,  va prăznui
Pentru „Fiul cel pierdut”
Care iarăşi va veni.

DIN FUGA VIEȚII

Secundele pe care ceasul,
Mergând, le-arată pe ecran,
Sunt clipele nepreţuite
Din veacul nostru pământean.

La fiecare lovitură
A ceasului, să ne gândim
Că,  regulat,  pogoară moartea
Pe cineva, la ţintirim.

SFÂNTUL IOAN IACOB HOZEVITUL. POEZII 

Azi, 10 august, am făcut un experi-
ment social. Îmi beam liniștit

cafeaua pe o terasă din Râmnic, bucurându-
mă de faptul că nu mai e atât de cald ca-n
zilele precedente. La un moment dat, se
apropie de masa la care stăteam, un ţigan
(se aude? ţigan, nu rrom, ori rom, nici
măcar de Jamaica!) în vârstă care avea în
mână o cutie de medicamente goală. Era
destul de curat, atât la corp, cât și la îm-
brăcăminte, care nu era zdrenţăroasă. Îl

cunosc demult, din vedere. Mi-a cerut niște
bani, cât mă lasă inima ca să-și cumpere
acel medicament de... inimă. Uitându-mă în
portofel, am constatat că nu aveam nimic
mărunt, ci doar bancnote de 10 și 50 de lei.
I-am spus că-mi pare rău, dar nu am
mărunt, arătându-i în același timp că nu
mint. Mi-a spus atunci că se duce el și-mi
schimbă 10 lei și vine ca să-i dau… tot cât
mă lasă inima. Atunci, pe loc mi-a venit
ideea unui experiment social: i-am dat 10
lei și i-am spus să se ducă la fata de la barul

cafenelei să-i schimbe, să oprească pentru
el 5 lei și să-mi înapoieze 5 lei. 

Țiganul a stat destul de mult în interiorul
cafenelei. L-am văzut într-un târziu că iese
cu bancnota de 10 lei tot în mână. A luat la
rând pe toţi clienţii de pe terasă, dar nici-
unul nu i-a schimbat acea bancnotă. L-am
văzut apoi că dă colţul, unde cafeneaua re-
spectivă mai avea puse încă trei mese. Mi-
am zis: "Na, drace! Țiganul tot ţigan și-n ziua
de Paști1 Ăsta mi-a tras clapa! Așa-mi tre-
buie dacă sunt fraier!". Dar, într-un târziu,
mai târziu decât precedentul “într-un
târziu”, îl văd că apare fericit cu două banc-
note de câte 5 lei în mână. I-am spus atunci

când mi-a întins una dintre ele: "Nu, lasă,
păstează-i pe toţi, am vrut doar să văd dacă
ești cistit!". Țiganul mi-a zis atunci: “Vai,
domnu’, da’ se poate așa ceva? Că eu te știu
demult! Cu ce obraz te-aș mai fi întâlnit?”
A urmat apoi un lung șir de urări de bine
adresate mie, încât, la un moment dat am
fost nevoit să-l întrerup, spunându-i că e de-
ajuns, să se ducă sănătos! 

Se spune că atunci când dai de pomană,
sau în general când faci un bine, s-o faci din
toată inima, fără părere de rău. Niciodată
nu am fost mai bucuros ca atunci când i-am
dat acelui ţigan 10 lei. Vedeţi - mai există și
ţigani cinstiţi! Tot respectul meu pentru ei!

Marian PĂTRAŞCU

UN EXPERIMENT SOCIAL
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În evoluţia Ostrovului din Căli-măneşti
se disting două etape: Ostrovul de ieri,

adică dinainte de 1977 şi Ostrovul de azi,
adică cel de după anul 1981. Între cele două
etape există o perioadă scurtă de timp,
1977-1981, când s-a construit Hidrocentrala
Călimăneşti. În această scurtă perioadă a
fost distrus Ostrovul de ieri; obiectivele din
acesta au fost îndepărtate, copacii au fost
tăiaţi, iar insula şi biserica au fost ridicate cu
6,5 m pentru a nu fi acoperite de apa lacului
de acumulare al hidrocentralei.

În Ostrovul de ieri, cel de dinaintea a-
nului 1977, au existat următoarele: podul
plutitor (bacul) care traversa râul Olt între
Ostrov şi Halta CFR Păuşa, Ştrandul, terenul
de sport, statuia lui Mihai Eminescu, Schitul
lui Neagoe Basarab, sera de flori, Cazinoul,
Chioşcul muzicii, teatrul de vară şi în în-
treaga insulă creşteau pomi de diferite
specii, în crengile cărora erau păsări şi ve-
veriţe.

La biserica din Ostrov venea multă lume
şi, adesea, poposeau ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe. În zile de sărbătoare cânta în
Chioşcul muzicii fanfara militară de la Rm.
Vâlcea, iar consătenii noştri, îmbrăcaţi în

costume naţionale, dansau în jurul chioşcu-
lui. 

În clădirea Cazinoului a funcţionat un
restaurant care avea orchestră care cânta în
fiecare seară, iar tineretul dansa pe terasă.
În sezoanele estivale la teatrul de vară ve-
neau echipe de teatru, de muzică uşoară şi
muzică populară. Se aduna multă lume pe
terasa din faţa Cazinoului şi a teatrului de
vară. În crengile copacilor păsările dădeau
frumoase „concerte”, iar veveriţele ofereau
vizitatorilor frumoase spectacole. Se orga-
nizau expoziţii de obiecte din ceramică de
la Călimăneşti şi Horezu, expoziţii de cos-
tume populare, de covoare etc. Vara ştran-
dul era frecventat de multă lume, iar pe
terenul de sport aveau loc jocuri sportive.
În Ostrovul de ieri exista o alee principală
din care se desprindeau alei secundare. Pe
aceste alei se plimbau vizitatorii din staţi-
une, precum şi multe personalităţi ale şti-
inţei şi culturii din ţară şi de peste hotare.
În Ostrovul de ieri a existat o atmosferă plă-
cută, veselă şi plină de bucurii. Tot în Ostro-
vul de ierii, începând cu anul 1968 şi până
în 1979 (când a început defrişarea), în
prima duminică a lunii august, se desfăşura

Festivalul de Folclor „Cântecele Oltului” la
care participau ansambluri folclorice din
toate judeţele străbătute de râul Olt şi, ca
invitaţi, ansambluri folclorice din străină-
tate. Spectacolul de gală se desfăşura la
Teatrul de Vară şi în final era aleasă „Fru-
moasa Oltului”. În întreaga insulă se des-
făşurau serbări câmpeneşti unde se serveau
produse tradiţionale, brânză de burduf sau
telemea cu mămăligă, sarmale, friptură la
grătar, ţuică de Vâlcea, vin, porumb fiert
etc.

În Ostrovul de azi, adică de după 1981,
au rămas doar statuia lui Mihai Eminescu,
situată în partea de nord, şi Schitul lui Nea-
goe Basarab, în colţul sud-estic. După 1981,
domnul inginer Teodor Teofilescu, şeful
Ocolului Silvic din Jiblea, s-a străduit să
planteze copaci, dar nu a reuşit deoarece în-
treaga insulă este acoperită de balastru şi
pietriş (material folosit la înălţarea cu 6,5 m
a ceea ce a mai rămas din vechea insulă, re-
dusă la jumătate din suprafaţa iniţială). Într-
o bună zi inginerul Teofilescu l-a chemat pe
inginerul silvic Vasile Mesea şi i-a spus să
planteze nişte plopi în jurul statuii lui Mihai
Eminescu. După terminarea lucrării, dom-

nul Vasile Mesea raportează că a plantat
patru plopi. Domnul inginer, când a aflat că
au fost plantaţi patru plopi, i-a spus dom-
nului Mesea să se ducă să smulgă unul sau
să mai planteze unul: „dumneata nu-ţi mai
aminteşti, domnule Mesea, de poezia lui
Eminescu „Pe lângă plopii fără soţ”? Atunci
domnul Mesea a mai plantat încă unul, ca
să fie cinci plopi, adică număr fără soţ.

După anul 2010 la intrarea în curtea
Schitului, deasupra porţii s-au pictat două
tablouri, spre apus şi spre răsărit. În cel din-
spre apus este pictată Naşterea Maicii Dom-
nului, iar spre răsărit este pictată familia lui
Neagoe Basarab. Astfel, chiar de la început
afli care este hramul bisericii, adică
Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie) şi
cine este ctitorul; Neagoe Basarab (1512-
1521). Acum la biserică vine mai puţină
lume. De sărbători nu se mai cântă fanfara
militară, consătenii noştri nu mai dansează
în jurul chioşcului, iar păsările şi veveriţele
s-au mutat la alt domiciliu. Toată insula pare
pustie. Au trecut 36 de ani (1981-2017) de
când în Ostrovul de azi nu mai este atmos-
fera de veselie şi bucurie. Oare câţi ani
pustii vor mai veni?

OSTROVUL DE IERI ŞI DE AZI

Gheorghe MĂMULARU 
George MĂMULARU

La deschiderea taberei de teatru din
luna iulie 2017, de la Călimăneşti,

Florin Zamfirescu (şi fiica sa  Sorana  Sam-
fira) s-a hotărât “să nu mai fie pe placul
nimănui” şi să facă ceva mai mult pentru lo-
calitatea natală...

Florin Zamfirescu:  - ...Nu vă mai spun că
avea Ostrovul...care este o mare pierdere
pentrul oraşul Călimăneşti! ... cu toată cre-
dinţa manifestată şi mărturisită, nu mi se
pare de loc normal ca Ostrovul să fie
sechestrat de o mănăstire din 1521, prima
mânăstire de maici din România! creată de
Neagoe Basarab, dar nu este deloc normal
ca toată insula să fie sechestrată cu lacăt la
ora 9 seara, să fie închisă, fiindcă acolo sunt
şapte măicuţe care se tem de viol! Nu mi se
pare deloc normal! O spun cu toată gura!
am spus-o şi la o emisiune de la  Trinitas; nu
mi se pare de loc normal ca lupta după
1989 din partea Bisericii să meargă până
acolo încât să se lupte cu Cuza! Lupta era cu
comuniştii! Nu comuniştii au naţionalizat şi
au luat averile mânăstireşti. Cuza le-a luat
şi după aia nimeni nu a îndrăznit să facă ce
au făcut acuma...Au luat această minune a
Perlei Oltului, care se cheamă Ostrov! care
avea Cazinou, care avea locuri de plimbare,
...şi acum nimeni nu mai trece pe acolo!
Este momentul să spunem! M-am hotărât
să vorbesc, să strig...Nu mi se pare de loc
normal ca Ostrovul să fie sechestrat doar de
Biserică! Bisericii nu-i face nimeni nimic,
lumea seduce acolo să se-nchine, se duce
la slujbă, şi foarte bine face, au viaţă mână-
stirească de toată lauda, dar Ostrovul nu

este teritoriul doar al bisericii!şi doar al
acestui scop!... Pentru că Arta, Cultura, nu
sunt lucruri păgâne! Nu sunt lucruri care să
facă rău populaţiei! şi călimăniştenilor şi vi-
zitatorilor (s-a înţeles „dictatorilor” care şi
ei au de profitat după aceşti doi termeni-
arta şi cultura-s-a văzut că Ceauşescu a
făcut 2 ore TV pe zi şi a eşuat lamentabil...
n.n.) etc. Dincolo de aceasta fac un apel să
se facă toate eforturile, că domnul primar a
făcut nişte eforturi extraordinare! ...În
Călimă-neşti nu sunt numai călimănişteni,
nu sunt numai români, în Călimăneşti vin la
odihnă din toată lumea! din Israel, din
Franţa, din Germania!... Fără o activitate
culturală se-rile sunt moarte... Păi nu-i
păcat să nu avem proiecţii în aer liber, să nu
avem spectacole stradale, să nu avem scenă
profesionistă de teatru? Cândva venea la

Călimăneşti Teatrul din Piteşti, Teatrul din
Sibiu, Teatrul Na-ţional din Bucureşti...  Ac-
tivitatea culturală nu este un moft, hai s-o
facem sau să nu o facem, sigur că se poate
trăi fără teatru şi fără muzică...la un mo-
ment stăm în mină şi muncim, stăm la
şcoală şi învăţăm, dar odată şi odată vine şi
vremea de vacanţă, de concediu şi s-ar
putea să le trăim şi să nu le uităm nicio-
dată...Totul depinde numai de noi! Nu tre-
buie să vină nici Soroş...să ne dea, păi ce să
ne dea?...Nu se mai poate aşa, trebuie făcut
ceva... Avem totul dat de la Dumnezeu: ape
minerale, ape naturale curgătoare, avem
datorită hidrocentralelor lacuri.. Speram să
văd pe aceste lacuri... iole! ambarcaţiuni
sportive! pe muntele Cozia să plece un fu-
nicular! Speram, sperăm în continuare! La
Seaca sunt nişte spaţii extraordinare cărora

unii le spun „tombe-roane”, dar ele sunt
nişte spaţii care pot fi folosite!...

*
Există soluţii pentru plantarea de arbori

mari... pentru refacerea Ostrovului, dar şi
pentru refacerea centrului vechi al Râm-
nicului... Se fac gropi enorme, escavate, din
douăzeci în douăzeci de metri, se umplu cu
pământ bun şi se recrează pădurea veche,
desigur, există şi alte soluţii. În cazul Ostro-
vului, nu trebuie astfel decât un excavator
şi un camion, şi ca să meargă mai repede,
două! Se scutesc câteva familii de impozite,
şi treaba cu împăduritul este gata. În cazul
refacerii centrului vechi al Râmnicului trea-
ba este mai simplă şi deloc costisitoare şi pe
placul legilor şi al Europei... Locul este pre-
gătit, aşteaptă de aproape cincizeci de ani,
fostul maidan zis şi „Metrou” sau actualul
scuar - groapă pavată - probabil iarna pati-
nuar. Ne bucurăm că centrul Râmnicului nu
va fi pietonal. Aici se poate reconstrui
vechiul centru, o minune  edilitară care
peste zece ani ne poate aranja un loc în rân-
dul capitalelor culturale europene... Desigu,
şi la Călimăneşti şi la Râmnicu Vâlcea, între
cele două hidrocentrale, două baze pentru
sporturile nautice cu  ambarcaţiuni spor-
tive! 

*
Program de dezvoltare pe termen lung

nu se poate face cu clasa asta de mijloc
„corectă politic”; trebuie aduşi consilierii
tehnocraţi activi în anii 70 şi care au expe-
rienţa formată între 1970-1990! 

pcickirdan

OAMENI MATURI. DE ASTFEL DE OAMENI ARE NEVOIE ASTĂZI ROMÂNIA! 
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Între coperte de beznă, ca două palme
de dame… bine, suntem chemaţi la

„simfonii de vers cu insomnii”. Nu am ajuns
în larma sălii de audiţie, deși avusesem
citaţie, dar ecourile acelui general- comun
și sigur entuziast – cu braţele întâmpinării,
atingând „cupola lui Dican”, ne-au ajuns în
singurătatea recelui de pin, pe o vale cu
susur pentru o singură ureche. Ce catedrală
de piatră cu vârful în cer, Picuiul de la
Robești! Acolo, moţ, stând în piciorul de
sprijin, ca un cocor (după cum se declară,
sperând nemurirea poetul!) Nicu Cismarul
mi-a dirijat de la stânga la dreapta, de sus
în jos, povestea poemelor sale, ca niște
povești miezonoptice… Nu l-am crezut som-
nambul o clipă. Un om plecat la iubit (altfel
de unde simfonie și ardere? De unde put-
erea de-a frământa noaptea și apoi în urmă-
toarea să o ia da capo?)… nu doarme în
câmpul muncii,  ci  interpretează în vers «
povestirile  lui Hoffman ». Aţi uitat de ele?
Acele povestiri, bântuite de un fel diavolesc,
numitul după Nietzsche dionisiac, care au
incendiat marile scene ale lumii în serile
reprezentării. Și acestea, povestirile-poeme,
au pus focul sesizat în detectoarele de tem-
peratură feminine, care au simţit imediat
forfota sentimentelor. Dacă este în gen și
sincron modei, partitura cu lieduri? Tema
iubirii este nemuritoare. Scrierea este cla-
sică, deși poate fi mai altfel, de unde și în-
trebarea celui cu rude prin expresia
simfonică: Petre Cichirdan, dacă stilul optze-
cist- timbrat și de proletcultism!- nu cade în
vetust?! Cad ele stelele celor care mor și to-
tuși bolta este un imens furnicar de licurici
– vizibil dintre pinii negrii ai Robeștiului!  La
biblioteca…, cu altfel de zugrăveală  a ceru-
lui, se mai poate intuit picurul de… « claire
de lune » al lui Debussy?  Cred că nu este
nevoie. Fie dracul cât de negru – m-a luat
iarăși gura pe dinainte! și nu sunt în ton cu
Mihaela… criticul musical de serviciu, care
observă bagheta versului în polaritatea
dionisiac-apolinic. « Flăcările » (să fie ele ex-
presia arderii flăcăului-poet așa cum îl ob-
servă critica?) lui Heraclit, poate
incendierile lui Dostoievschi, parcă mai
puţin Dante care pare prea pre(a) renascen-
tist - deși divin in comedia sa, el preferă
mult însoţirea prin infern cu  Vergiliu și
tenebrele unei nopţi –după Goethe, valpur-
gice. Să mai spună cineva că însoţirea lui
Socrate cu ucenicii săi este un exemplu
rău… oamenilor, prea dosnici și prea cu lim-
bile înfiorate de insomnie, nu ţine de
modernitatea perenă?! 

Da, nu am fost la lansarea anunţată, dar
am stat de vorbă, pe îndelete, cu versurile,

tocmai primite, cred că pentru acest fapt.
Cartea, cu coperte și recomandări, după o
prefaţă care poate anula cititul celui grăbit
și oricum nu prea interesat de poezie,
spune imediat la ce să te aștepţi. Graficiana,
Violeta Scrociob a citit și ne-a spus în alt lim-
baj întregul. Ba a mai ilus-
trat prin linie puţină,
esenţial, mesajul unor
poeme din întreg. Erupţia
luciferică de pe coperta
porţii, este amestec din
tenebra de negru a focului
încins și a unui întunecat
albastru zorliu. Este o vor-
bire de adâncuri baud-
lairiene. Pentru o sugestie,
cu poetul strigoi și coarne
de lumină, descifrată și în
câteva versuri în do diezul
florilor din întunericul rău
de tot, ne amintim, schim-
bând doar temperatura
nopţii insomniace, acele… îmbrăţișări de
șerpi ce-n fund de gropi se târâie rotund,
tocmai spre deplina răcorire a zorilor („…mă
voi strecura  spre tine/ cu umbra nopţilor
haine;/ și-atunci, iubita mea cea brună/ Ți-
oi da săruturi reci de lună// Și dezmierdări
de șerpi ce-n fund/ De gropi se târâie ro-
tund…”  

După prefaţa « de doctor » care ne
copleșește cu diagnosticul de specialitate,
după  cuvântul de bun venit al celor care
dau recomandarea – valabilă la orice carte
și autor!- te întrebi dacă nu te întorci la
melodia preferată, demult creatoare de de-
pendenţe gustului pentru anume ceva. Ies
din felul comun, tocmai prin promisiunea
de-a sta de vorbă cu poemele dintre
palmele autoarelor care sigur au citit cartea
și pe autorul ei. Taifas îndelung cu reveniri,
mirări, întrebări, ba și cârtiri. Când atribui
cuvintelor un mesaj și ele fac deserviciu
mamei limbă, maternă și pentru tine, te
oprești oltenește și întrebi: de ce mă înjuri
de mamă? Alteori, când se invocă spiritul
știinţific, acel tată din ceruri cu care stăm de
vorbă zilnic și constaţi abaterea te întrebi
din nou: Ce-ai domnule cu tata? Și… evident
cârtești. Ieși din corul binevoitor al
aplauzelor, bisurilor de la un concert care  a
mai și ratat notele partiturii în ciuda in-
tenţiei etico-estetice. Observi forţarea unor
expresii, nonsensurile logice, spălarea
rufelor într-o apă tulbure, implicarea în co-
tidianul în care toţi judecăm pe toţi și câte
altele. O simplă atragere de atenţie poate fi
bună, dar niciodată obligatoriu să fie luată
în seamă. Nici Casandra nu va fi fost crezută
vreodată, ori tragicul Laocoon! Dar despre
ei lumea mai știe, iar pe cei neîncrezători i-

a înghiţit demult Cronos. Noroc cu cele cla-
sice precum poemele simfonice! Puţini mai
sunt melomanii exersaţi și cu auzul acordat
muzicii stelelor care reţin veacurile cu mu-
zică bună! Mulţi! Frunză și iarbă  puieţii
(unii chiar își spun puiu!), versificatorii la
metro cub antic și ster(p) în…  limbajului
lemons de pădure. Poeţii de azi, ca din tot-
deauna, sunt rari ca diamantele șlefuite. Iu-
bitorii de poezie? Din ce în ce mai puţini,

sunt pe cale de dispariţie de
când s-au descoperit manelele
și mamelele la liber că nu mai
este nevoie de liră lirism ci
doar de cea sterlină conver-
tibilă în orice altă monedă a
fiorului cotidian de piaţă.
Marii poeţi ai lumii mai răzbat
prin blazoanele culturale ale
naţiunilor. Puţini, foarte puţini
sunt ai lumii întregi! Pentru cei
puţini de azi s-ar impune un
îndemn! Să-i citim pe cei ai
lumii, pe cei ai neamului, apoi,
în comunitate (poate fi și ce-
naclu!) să ni-i citim pe cei de
lângă noi! Prin ei vedem în-

cotro se îndreaptă gustul pentru poemele
din nopţile de neuitat, tocmai din binecu-
vântarea insomniilor. Cu aceste gânduri am
stat de vorbă cu poemele primite și părerile
altor oameni despre ele. 

Mi-au iscat și replici punctuale, dar aces-
tea se pot arăta pe cont propriu. Între pinii
de culoarea nopţii am ascultat simfonicul în
do diez și am povestit… preamătul aripilor
de strigoi să dea o răcoare și cugetului în-
fiebântat de prea căldură.

Cu poemele de păr 
și în răspăr

Nunul și cu nașa/au jucat cămașa/ Albă
crin pe la chindie/ brodată de insomnie/
Mirele-i cusu cu firul/ Mândrei sale
trandafirul!

După nuneasca cu editarea – adică datul
în vileag a unor povești din taina nopţii - și
lansarea publică a faptului bine împlinit, cu
atâţia vornici vestitori, am stat la taifas cu
versurile, după cum titlurile ne aruncau
provocarea. Cum am făcut-o? Dau câteva
exemple.  

La „Dorinţă” mi-am pus întrebarea dacă
cuvântul și-ar fi luat o altă formă de instru-
ment, bunăoară: cazma, hârleţ, târnăcop, în
loc de lopată, spre  sădirea literelor, ce
șansă mai avea dorinţa? Nu cumva instru-
mentul chemat să penetreze glia cu litere
(de ce nu cu silabe?) ar fi icnit fonemele -
interjecţii gen ah!, of!...?

„Odă Morţii”.  Poetul o dă morţii,
cântarea aceasta ciudată. Poemul are în el
o judecată îndoielnică: „Neamurile mor cu
schimbul!” În principiul vectorizat al timpu-

lui care crește totul se succede rânduit. Ni-
meni nu moare decât în rânduială și nu sunt
interșanjabile, nici metaforic, neamurile.
Apoi că „Moartea n-are sentimente/ și pe
nimeni nu ferește!” Spunem  că sentinţa
este relativă. Iată de ce! Ba! Ferește/ Pe ne-
muritori, firește!/ Care sunt aceia? Tutanka-
monii/ Cezarii și Napoleonii/ până și
cameleonii/ Când își schimbă pantalonii… /
spirite de lumi cu duhuri /muze, sfinţii din
văzduhuri!

„Hai să prindem fluturi” pare o satiră
duhului aproapelui. Aproapele de lapte și
de cochilie (mira-m-aș!) în care doar sora să
fi moștenit ochii-n coarne ai melcilor? De ce
nu s-a numit poemul Dușmanca? Spiritul
creștin și nu doar el… spală rufele departe
de ochii lumii!

Poemul cu titlul parafrazat „N-au îne-
bunit salcâmii” ne-a dat superbul vers: „să
ningă cu miei pe poteci și tăpșane” și con-
statarea noastră se ivește amară și du-
reroasă, din realitatea  fiecărei primăveri cu
și fără floare de salcâm: miei să nu plece pe
plaiuri arabe/ tinerii pe plaiurile oarbe/
chebab și vieţi pe tarabe! 

Mai sunt supărat pe o dedicaţie care
condamnă o mamă la dispariţie. Blasfemie!
Maica Domnului și ea maica noastră… doar
doarme, ceea ce unora le pare moarte, și ne
mijlocește de unde s-a ridicat ea duh, în-
treaga viaţă.

«Oceane la gură cu spume »? Vom
spune: În estuar/ cât un pahar/ la fluxuri
doar/se mai adună/ la gură spumă! Apoi
„Mi-e timpul netimp mișcător!” induce o
călcare a principiului universal al limitării și
apoi imediat o contrazicere într-un absurd
al nonsensului. „Atomii de sentimente” au
fost detectaţi de rezonatorii feminini într-un
fenomen al atracţiei universale de care as-
cultă și ele, planetele! 

„Corabia de cuvinte”. O frumoasă
definiţie dată cărţii. Ce ne facem cu o cara-
vană prin deșertul în care lumea nu mai
citește? Ne gândim la un recent proiect cul-
tural. În acesta cămila, corabia cocoșată și
răbdătoare a deșertului, vorbește despre
cei cu-mila faţă de seceta pământurilor arse
și vor să irige cu lacrimi de poeme drumul
secat de poezie… 

„Corabia mea cu versul la timonă”.
Spunem aici că sensul excursului poetic este
versul însăși, adică chiar el ar fi timona! Ti-
mona în mâna poetului stabilește cursul… 

„Inima din muntele de oase”. Aflăm din
versul „Sufletul meu de cocor se înalţă…” că
Nicu Cocor își are demult rude prin lite-
ratură. (optzecist îl vedea cineva, dar
Sadoveanu umbla cu Mitrea, mai șaizecist
un pic!). În spusa cu verdictul „Toate oasele
muntelui să fie înfiate!” vedem și noi o con-
tinuare: doar sângele a făcut recurs/ demult
închegat, ascuns/ eroic pus la scurs/ să fie
istoriei curs! 

Do diez în insomnii versificate
Mihai SPORIŞ

Soţii Orzan sunt unul dintre cele mai
longevive cupluri din lumea circului.

Povestea lor a început în urmă cu patru
decenii.

Ionel Orzan era gimnast de performanţă,
iar în 1972, împreună cu câţiva colegi, a pus
bazele trupei de zburători la trapez, ICAR.

Au reuşit imediat să se impună și au fost
tot mai solicitaţi în spectacole, inclusiv în străi-
nătate. În 1973, a cunoscut-o pe Marry, vi-

itoarea sa soţie, şi trei ani mai
târziu au format împreună
trupa Orzan.

De atunci, cei doi sunt de
nedespărţit. În 1989 au în-
ceput să facă numărul “roata
morţii”, un număr foarte per-
iculos care le aduce ropote de
aplauze.

„Viaţa la pensie e neagră.

Gândul să te retragi nu mă convinge.
Când aud ropote de aplauze e cea mai
mare răsplată, asta mă face să continui”,
a spus Ionel Orzan, miercuri, la emisi-
unea Previziuni, de la Antena 3.

„IL GRANDE MAESTRO
ROMENO LIONEL ORZAN”

(Materialul tradus, furnizat de profe-

sorul emerit Laurenţiu Stilea)

Maestrul Ionel Orzan a văzut lumina zilei
în octombrie 1950 pe meleaguri vâlcene, la
Vaideeni, unde legea de capăt a fost, este şi
va fi sfidarea imposibilului. Şi cum toate cele
pământene au un punct final terminus
Maestrul Orzan, acest Icar Românesc, refuză
barierele normalului începându-şi zborul în
trupa de zburători la trapez numită cum altfel

VAIDEENI, PEPENIERĂ DE VALORI

Ionel Orzan. Eroul zilei. Cel mai longeviv cuplu din lumea circului: „Când aud
ropote de aplauze  e cea mai mare răsplată” (ANTENA 3)



LĂCAŞURILE DE CULT DE PE TERITORIUL LOCALITĂŢII HOREZU

Așezare străveche, târg renumit de
olari și important loc de popas si-

tuat la intersecţia vechilor drumuri ale
dacilor, comerciale și pastorale, cu renumi-
tul drum al sării care pornea de la Ocnele
Mari (Drumul Mehedinţilor), localitatea
Horezu este încărcată de istorie și de spiri-
tualitate, aici fiind un cadru natural prielnic
pentru retragerea oamenilor în păduri și
peșteri, unde întemeiau câte un locaș de
rugăciune și închinare, pentru a fi mai
aproape de Dumnezeu. Denumirea actuală
a localităţii Horezu apare pentru prima dată
în documentele istorice în a doua jumătate
a secolului al XV- lea, într-un document
emis la 5 septembrie 1487 de domnitorul
Țării Românești, Vlad Călugărul(1482-1495),
unde se vorbește de satul Huhurez, care
purta, ca și râul ce curgea prin el, numele
păsării al cărei bocet se auzea noaptea din
adâncul acelor păduri străvechi, adică
ciuhurez. De la forma iniţială Huhurezi s-a
ajuns, prin prescurtare, la Hurezi sau cum
se mai zicea în vechime, « Urezi » .

Aici, sub poale de munte și în sălbăticia
codrilor, în lumea huhurezilor și în
apropierea altor ctitorii ale rudelor voievo-
dului Constantin Brâncoveanu, precum
Bistriţa Craioveștilor și Arnota lui Matei
Basarab, există la o depărtare de vreo 4 km,
de unde urma să fie întemeiată Mânăstirea
Hurezi, un schit cu hramul Sfântul Ioan
Botezătorul. Aici, pe malul drept al râului
Hurezi, pe teritoriul satului Romanii de Sus,
în locul numit până în zilele noastre  « La
Schitul maicilor », niște modești și pioși
creștini au întemeiat acest schituleţ, care a
devenit mai târziu schit de maici. Nu se
cunosc numele ctitorilor. Ceea ce se
cunoaște este numai faptul că acest schit a
fost închinat, în 1695, lui Constantin, fiul cel
mare al voievodului Brâncoveanu, de egu-
menul Ioan, care provenea din neamul
fondatorilor. Se poate afirma așadar că în-
ceputul unei vieţi monahale în părţile

Hurezului datează înainte de întemeierea,
de către Constantin Brâncoveanu, a com-
plexului mânăstiresc Hurezi.

Continuând tradiţia înaintașilor și trăind
o viaţă cu adevărat creștinească, ţăranii
moșneni și clăcași, boiernașii și negustorii
de pe meleagurile localităţii Horezu au ridi-
cat, după puterea lor, câte un locaș de cult,
lăsându-și numele înscrise în pisaniile bi-
sericilor din târgul Horezu, vocaţia lor cti-
toricească fiind transmisă urmașilor lor
până în zilele noastre. Aceste monumente
de artă creștină și de cultură de pe teritoriul
localităţii Horezu, care cuprinde atât vechiul
Târg Hurezi, cât și satele intrate ulterior în
componenţa ei: Bârzoteni, Romanii de Jos,
Romanii de Sus, Urșani, Tănăsești, Olari,
Râmești, Ifrimești sau Gura Râului și
Bălănești, sunt următoarele, în ordine
cronologică:

Biserica Bălănești, cu hramul «Duminica
Tuturor Sfinţilor », ctitoria Mitropolitului
Ștefan I al Ungrovlahiei, fiu de ţărani moș-
neni din Râmești, începută la 1652, dar ter-
minată de zugrăvit și sfinţită de către ctitor
la 8 noiembrie 1658 și refăcută de boierii
Stănică Bălănescu și Niţă Prodescu la 1859.

Complexul mânăstiresc Hurezi, cea mai
valoroasă ctitorie a familiei domnului martir
Constantin Brâncoveanu, înscrisă în lista Pa-
trimoniului Cultural Mondial în 1993. Acest
ansamblu arhitectural este alcătuit din ur-
mătoarele monumente istorice: Biserica
mare a mânăstirii, cu hramul « Sfinţii Împă-
raţii Constantin și Elena », construită între
1690-1694; Paraclisul cu hramul «Nașterea
Maicii Domnului », construit și pictat în anii
1696-1697, destinat nevoilor de rugăciune
și de reculegere ale domnitorului și ale fa-
miliei sale; Biserica bolniţă cu hramul ”Ador-
mirea Maicii Domnului”, ctitoria doamnei
Maria Brâncoveanu, soţia voievodului, rea-
lizată la 1696-1699 și destinată asistenţei
sanitare, care era acordată atât călugărilor
bătrâni și bolnavi, cât și laicilor; Schitul « Sfi-
nţii Apostolii Petru și Pavel », ctitoria de la
1698-1700 a arhimandritului Ioan, egume-

nul mânăstirii hurezi; Schitul « Sfântul Ște-
fan », ctitorit la 1703 de Ștefan, doilea fiu al
domnitorului Constantin Brâncoveanu;
Schitul « Sfinţii Îngeri Mihail și Gavriil », ri-
dicat de arhimandritul Ioan la anul 1700
pentru « mahalaua Țigănia », adică pentru
robii mânăstirii și pictat în 1757, cu chel-
tuiala egumenului Dionisie Bălăcescu. La
ora actuală, este biserica de mir a satului
Romanii de Jos.

Biserica Urșani, cu hramurile « Intrarea
în biserică a Maicii Domnului » și « Sfântul
Ioan Botezătorul », ctitoria de la 1800-1805
a lui Ion Popescu zis « Urșanu », vătaf al
plaiului Horezu, ajutat de întreaga comuni-
tate, monument istoric considerat « templu
al libertăţii ţărănești », în pronaosul căruia
își doarme somnul de veci marele om politic
și patriot Ion Gh. Duca, ucis mișelește pe
peronul gării de la Sinaia la 29 decembrie
1933.

Biserica Târgu Horezu, cu hramurile
« Intrarea în biserică a Maicii Domnului » și
« Sfântul Ioan Botezătorul », situată în cen-
trul orașului Horezu și cunoscută și sub de-
numirile de « Biserica din Târg » sau
« Biserica Veche ». Datează de la 1800-1807
și este ctitoria aceluiași vătaf de plai Ion
Urșanu, ajutat de data aceasta de boier-
nașul Constantin Covrea și de jupâneasa
Stanca.

Biserica « Sfinţii Îngeri », situată în car-
tierul Bârzoteni, cunoscută și sub numele
de « Biserica de la Ceaușu », ridicată la 1821
de boierii Simion Vameșu, Ion Ciontea, fraţii
Radu și Matei Grecu din Oteșani și Mihăilă
Covrea, zugrăvită și sfinţită abia la 30 mai
1861.

Biserica « Sfinţii Voievozi” si « Sfântul
Vasile », situată în cartierul Covrești, la in-
trarea în satul Olari, ridicată cu osteneala
boierilor Stanciu Covrea și Dincu Bălănescu,
sfinţită în iunie 1826.

Biserica Romani de Sus,  cu hramul
« Sfinţii Îngeri », ridicată între anii 1875-
1877 de fraţii Nicolae și Simion Popescu, cel
din urmă fiind preot. În decursul timpului

biserica a primit hramul ”Sfântul Dimitrie”.
Biserica Râmești, ridicată iniţial din

lemn, cu hramul « Sfinţii Voievozi », la 8
noiembrie 1817. Reparată între 1896-1901,
consolidată în 1926, resfinţită la 12 octom-
brie 1986, prilej cu care s-a schimbat și hra-
mul, devenind « Cuvioasa Paraschiva »,
restaurată și resfinţită la 19 septembrie
2004.

Biserica Ifrimești (Gura Râului), cu hra-
mul « Intrarea în biserică a Maicii Domnului
», începută construirea în 1910 și sfinţită
abia în iulie 1943.

Biserica Nouă, din Târgul Horezu, cu
hramul « Nașterea Maicii Domnului » sfin-
ţită la 8 septembrie 1946

Biserica Tănăsești, cu hramul « Sfinţii
Împăraţii Constantin și Elena », ridicată între
anii 1997 – 2001 și sfinţită la 20 mai 2001;

Biserica Spitalului Horezu, cu hramurile
« Izvorul Tămăduirii » și « Sfinţii Mucenici
Doctori fără de arginţi Cosma și Damian »,
sfinţită la 18 mai 2008;

Biserica Noua de la Covrești, cu hramul
« Buna Vestire », a cărei piatră de temelie
s-a pus la 8 septembrie 2008 și se află în
lucru;

Biserica de la Săliște – Romanii de Sus,
cu hramurile « Sfântul Mucenic Pantelimon
» și « Sfântul Mucenic Gheorghe », a cărei
piatră de temelie s-a pus la 10 mai 2012 și
care se află în lucru.

Este un număr impresionant de locaşuri
de cult pe meleagurile pline de istorie şi de
legendă ale Horezului. Șirul ctitoriilor
voievodale, continuate de cele ale boier-
nașilor și ţăranilor, este neîntrerupt de se-
cole, până în zilele noastre. Generaţiile
actuale au urmat pilda strămoșilor lor,
reparând locaşurile vechi şi ridicând altele
noi, dovedind prin aceasta credinţa în Dum-
nezeu şi spiritul lor de jertfelnicie, ştiind că
numele lor vor fi scrise în cartea veșniciei,
pentru că la fiecare slujbă religioasă sunt
pomeniţi ctitorii şi binefăcătorii acestor
sfinte lăcaşuri. 

Constantin MĂNESCU – HUREZI
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decât „Icar”, pe care o fondează alături de alţi
gimnaşti campioni ai României în 1974. Ine-
ditul număr de circ pe care îl propune este re-
marcat de managerul Circului italian
„Weliams” care după seria de spectacole din
1975 în Polonia şi Ungaria, reuşeşte ca pe
toată durata turneului „Weliams” să aibă

atracţia spectacolului Super Trupa Icar. Stelele
îşi dau mâna şi îi trimit în cale pe cea mai
norocoasă, Maria Drăgsan, actualmente soţie
şi parteneră de show. 1978 este anul în care
începe colaborarea cu „Moira Orfel”, contrac-
tul fiind semnat în timpul turneului din fosta
Iugoslavie. După terminarea contractului cu
circul italian  revine în ţară în 1981 şi fondează
o nouă trupă de zburători, „Trupa Orzan”.  

Complexitatea noului număr face ca soli-
citările internaţionale să crească exponenţial
Maestrul Orzan şi trupa sa jalonând sclipitor
prin ani, oraşe, ţări şi evoluţii spectaculoase.
„Jumbo Super Circus”, Crois, Haiti, Jamaica,
Paris, Circul Bouglione, Sardenia... fiind repere
ale bucuriei riscului de a face oamenii fericiţi.

Întâlnirea cu „Circul Americano” îi prile-
juieşte formarea unui inedit grup de dublu
zburători. Urmează turneele din Italia, Franţa,
Spania şi ţările Scandinave care dau măsura
unui Zburător unic în lumea circului mondial.

În 1987 la Ferrara i se omologhează cea
mai mare performanţă, execuţia Tripului Salt
Mortal în Echer în prezenţa lui Charles Thom-
son de la BBC, organizatorul superfestivalului
„Champinions Cips” şi a cunoscutului impre-

sar francez Franco Medini. Tentaţia absolutu-
lui se croncretizează într-un nou număr, Roata
Morţii, având-o ca parteneră  pe soţia sa
Maria Orzan. Debutul cu noul număr are loc
în turneul Circului „Cezar Togni” la Bologne.
Spectatori din numeroase oraşe italiene, por-
tugheze şi spaniole au şansa să vadă acest
număr care sfidează moartea. O nouă versi-
une cu Roata Morţii este executată în pre-
mieră absolută în aer liber la 16m înălţime în
Parcul de distracţii „Bagatele” din nordul
Parisului. BBC, Canale 5 (Berlusconi), TVE
Spania, RAI DUE solicită DUO ORZAN pentru
filmări exclusive. În faţa unei asemenea per-
sonalităţi frazările sunt preaseci, de aceea, în
continuare vom lăsa isttoria să vorbească:
1991 Napoli cu Circul „Citta di Roma”. 1992
Sudul Italiei litoralul calabrez, Messina, Cateni.
1993 Sicilia. 1994 Gardaland Park Disney,
lângă Verona; Munchen, Luxemburg, Dussel-
dorf, Bochum, Stuttgart. 1996 Disney Park
Franţa, Europa Park Germania.1996 Italia, Ri-
mini, Firenze, Roma, cu Circul „Nando Orfei”,
spectacol special pentru Vatican; întâlnirea cu
Sfântul Padre, Papa Ioan Paul al II-lea. Pericu-
lozitatea numărului Roata Morţii  a făcut ca

managerii  englezi ai DisneySafari Park din
Burmingham să renunţe în ultimul moment
întrucât li s-a condiţionat prezenţa Duo Orzan
prin certificate de garanţie pe care autorităţile
engleze s-au temut să le emită. Polivalenţa
artistică a Maestrului Orzan  este concretizată
prin participarea în 1978 la realizarea filmului
„Mihail câine de circ” în regia lui Sergiu Nico-
laescu şi colaborarea cu Rita Pavone în 1979
la reralizarea unui serial despre lumea circului
în 20 de episoade sub egida „Moria Ofrei” De
remarcat că la a IV-a ediţie a Festivalului
LUNGA NOTTE DEL CIRCO-TEATRO-TV din
1980 de la Milano Maestrul Orzan este recom-
pensat cu Marele Premiu pentru L’ esecuzione
del Triplo salto mortal con doppia piroetta al
ritorno.

Sângele românesc al Maestrului Orzan a
creat  mari dureri de cap managerilor prin im-
punerea prezenţei la fiecare evoluţie a tricol-
orului românesc indiferent de oraş, ţară,
religie sau vederi politice. Momentan
Maestrul Orzan se află în România unde per-
fectează un program de repotenţare a circului,
în general, şi receptare de către publicul
românesc, în special.

Csaky E POE
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ÎNTOARCEREA ÎN TIMP A FIULUI, CU UNELE COMPLETĂRI
LA OCUPAREA BASARABIEI 

ŞI BUCOVINEI. PRIMUL REFUGIU DIN 1940

(urmare din numărul trecut)

O RECONSIDERARE NECESARĂ
IN MEMORIAM PROFESORULUI
CERNĂUTEAN ERWIN KLEIN

Odată cu trecerea anilor, poate para-
doxal, trecutul a început să mă in-

tereseze din ce în ce mai mult, iar întrebări
de tipul „cum a fost?, de ce aşa şi nu altfel?,
cum a fost posibil?, cum am gândit?” au în-
ceput să nu-mi dea linişte. După plecarea
părinţilor pe cealaltă lume nu mai era cine
să-mi explice. Ştiam doar că tata îşi aşter-
nuse multe gînduri pe hîrtie, dar ultimii lui
ani de viaţă s-au scurs fără a-mi vorbi şi
arăta manuscrisele lui. Poate din superstiţie
sau din dorinţa de a nu-1 supune unor mo-
mente dureroase, niciodată nu am abordat
această problemă. Din ce am găsit acum re-
lativ pregătit am înţeles că tata se pregătise
într- un fel pentru neant. În aceste condiţii
am găsit, cînd nu mă aşteptam, nişte pagini
dactilografiate, pe care am putut să le or-
donez, dar o parte lipseau sau erau făcute
notiţe disparate şi aparent neordonate pe
cîteva pagini. Cu ajutorul acestora am re-
construit întregul care după memoria mea
nu era complet, aşa că cele ce urmează
reprezintă materializarea memoriei din
copilărie, parţial verificată de alte surse bi-
bliografice care mi-au stimulat neaşteptat
memoria. După îndelungi căutări am dat
peste volumul „1940-1941. Schiţe din
taberele de strămutare” avându-1 ca autor
pe Partenie Masichievici şi lucrarea acade-
micianului Dimitrie Vatamaniuc intitulată
„Lista românilor din lagărele din Germania”
din Analele „Bucovina” VIII.2.2001 în care
se afirmă că la Cernăuţi făcea parte din
comisia de repatriere conferenţiarul Her-
bert Mayer de la Universitatea din Cernăuţi
care a acordat un sprijin deosebit românilor
pentru a se întoarce în România prin Ger-
mania, dar, subliniez, nu se spune nimic de-
spre profesorul cernăuţean Erwin Klein pe
care tata tot timpul îl pomenea ca preşed-
inte al acestei comisii şi salvatorul familiei
noastre. Tata spunea că atât el cât şi Erwin
Klein au fost colegi şi studenţi la Facultatea
de litere şi Filozofie a Universităţii cer-
năuţene şi ulterior colegi ca profesori su-
plinitori la liceul „Aron Pumnul”, Erwin ca
profesor de  limba germană. Erwin era căsă-
torit cu o româncă căreia i se spunea Tu-
cuţa, cu numele de fată Elena Ionescu, din
Botoşani, probabil, un diminutiv şi care în
1940 aştepta un copil, care s-a şi născut la
Cernăuţi în timpul ocupaţiei ruseşti.  

Reîntâlnirea tatei cu Erwin a fost pro-vi-
denţială şi salvatoare pentru familia noas-
tră. Erwin a fost acela care a insistat şi l-a
convins pe tata să se prezinte la Comisia de
repatriere. Aşteptînd la intrare sosirea
mamei şi tatei Erwin i-a condus şi a preluat
la comisie mersul discuţiilor. Până la acest
moment tata a analizat de zeci de ori şansa
de a fi admis de comisie pentru repatriere.
În stilul lui pesimist şi chiar prăpăstios, îşi
imagina cele mai negre scenarii posibile.

Teoretic şansele lui de a fi admis, el sin-
gur, erau mari. Născut lângă Suceava, actele
lui de naştere eliberate de administraţia
austriacă erau redactate în limba germană,

ca şi cele de absolvire a liceului. Vorbea bine
această limbă teutonică şi doar un german-
german l-ar fi putut recunoaşte de altă
sorginte. Mai complicată părea să fie situ-
aţia mamei, născută lîngă Hotin în Rusia
ţaristă, fără să ştie o vorbă germană, părea
o candidată sigură la un rezultat negativ şi
deportare în Siberia, eventual împreună cu
mine. După multe consultări şi imaginarea
a tot felul de scenarii a rămas stabilit ca eu
să rămîn acasă iar la comisie să vorbească
doar tata, mama fâcînd-o pe muta. În ziua
stabilită tata şi mama au plecat foarte,
foarte îngrijoraţi şi emoţionaţi să prezinte
actele şi să răspundă la întrebări.

Cum am mai spus Erwin Klein s-a trans-
format la comisie în purtătorul de cuvînt al
familiei şi această etapă s-a sfârşit cu bine.
Întorşi acasă tata şi mama erau alţi oameni
cum de mult nu-i mai văzusem şi mobilizaţi
de spectrul plecării spre libertate, au în-
ceput să aleagă lucrurile care trebuiau şi
puteau fi luate pentru o perioadă nedeter-
minată. Indicţiile erau sigure şi restrictive,
se acceptau numai bagaje de mână în greu-
tate de 50 kg de persoană. În cazul nostru
era inoperant. Cine putea să ducă 150 kg?
Erau interzise obiectele de valoare şi met-
alele nobile. În cazul manuscriselor şi a
cărţilor rare, ele trebuiau predate cu pro-
ces- verbal autorităţilor germane pentru a
fi trecute peste graniţă. Bogăţia trebuia să
rămână în raiul sovietic. În consecinţă a în-
ceput o triere a conţinutului viitoarelor
bagaje. Au fost scoase din dulapuri şi
sertare toate obiectele care au început a fi
evaluate, dacă sunt necesare şi dacă se pot
lua. Era clar că trebuia să lăsăm şi să ne des-
părţim de un mare număr de lucruri, unele
cu valoare intrinsecă, iar altele şi cu valoare
afectivă, aduse din Italia sau Istria, de
nenumărate fişe şi manuscrise ale tatei, iar
unele avînd ca autori pe străstrăbunicii
noştri şi care explicau şi reprezentau
preţioase informaţii genealogice, care s-au
pierdut. Părinţii s-au hotărît să fie mai
catolici decât papa şi să evite orice obiect
care ar fi putut genera probleme de inter-
pretare şi încadrare în prevederile şi indi-
caţiile de vamă. În fine a venit şi ziua
plecării. Era o zi frumoasă de toamnă caldă
şi lungă din notiţele tatei a reieşit că era 15
noiembrie 1940. Am coborât cu bagajele
cele două etaje şi pentru ultima oară am
luat un fiacru cernăuţean care ne-a dus la
gara mică a Cernăuţiului denumită „Grădina
Publică” aflată la intrarea în oraş pe linia
Suceava-Iţcani-Dorneşti-Adîncata-Dunbrava
Roşie-Cuciurul Mare-Codrii Cosminului-Gră-
dina Publică-Cernăuţi.

Gara „Grădina Publică” era în general o
gară mai mult de mărfuri. Într-un anume fel
ea era ceva similar pentru Cernăuţi cu ceea
ce era Chitila pentru Bucureşti. Pe linia de
cale ferată distanţa dintre Grădina Publică
şi gara mare centrală a Cernăuţiului era de
cca.7 km.

Ajungând la gară ne-am prezentat la
Comisia de repatriere care după alte veri-
ficări ne-a indicat vagonul unde trebuia să
urcăm. Era un vagon al marelui URSS, ţara
cu „cea mai avansată ştiinţă şi tehnică din
lume”. Era în majoritate din lemn, cu fere-
stre înguste, de închisoare şi cu bănci de
lemn scurte şi incomode. Pe scurt părea să
fie un vagon de marfa oarecum amenajat,

bun pentru cetăţeanul sovietic, o fiinţă ceva
mai evoluată decît animalele şi supus unor
principii de tratare şi considerare aproape
similare. Societatea sovietică, un fel de
turmă vorbitoare în care nu poţi avea în-
credere, incapabilă să înţeleagă valorile şi
principiile umaniste. Ca atare această masă-
turmă trebuia mânată, condusă, strunită şi
îngrijorată permanent ca să fie cuminte şi
ascultătoare, mulţumită pentru că trăia în
condiţiile sovietice.

La nivel teoretic nedeclarat, exploatarea
burghezo-moşierească era înlocuită prin ex-
ploatarea de către statul-partid, aflat în
mâna unor „geniali” conducători lipsiţi de
orice scrupule şi sentiment uman firesc şi
normal secolului XX. După ce am mai fost
verificaţi încă o dată, pe vagoane şi locuri,
uşile au fost încuiate spre binele pasager-
ilor, iar garnitura a pornit -părea incredibil-
spre alte orizonturi. După consemnările
tatei era aceeaşi zi de 15 noiembrie 1940.
Cred că puţin după orele amiezei am ajuns
la Sanok, punctul de frontieră aflat în Polo-
nia ocupată de ruşi. În apropierea gării pe
care mi-o amintesc ca fiind în stânga trenu-
lui nostru şi nu departe de o apă curgă-
toare, probabil rîul San, care era o parte din
graniţa ce separă Polonia ocupată de ruşi de
cea ocupată de nemţi. Trenul s-a oprit, uşile
au fost descuiate şi ni s-a indicat să coborîm
cu bagajele pentru controlul vamal, care a
început cu întrebările standard, ce aveţi de
declarat? aveţi aur etc. La care am spus
„nimic,, şi „nu” după care a început des-
chiderea şi desfacerea bagajelor, dar
stupoare, dintre faldurile unei învelitori s-a
rostogolit o moneda aurie, care imediat a
fost observată de vameş, care a început cu
ameninţările şi admonestările de tip sovi-
etic, pentru care părinţii mei nu aveau nici
o vină. Vina era a mea. La împachetare nici
ai mei nu ştiau exact din ce fel de metal era
făcută mica monedă şi pentru a evita orice
posibilă problemă nu o luaseră, dar dracul
din mine nu s-a putut împăca cu atâtea
obiecte abandonate mai ales că mica mo-
neda nu era nici voluminoasă şi nici grea şi
ca atare într-o clipă de neatenţie a părinţilor
am strecurat-o între nişte pliuri ale înveli-
torii unui colet-bagaj. În mintea mea de
copil nu înţelegeam aceste precauţii. Din
fericire controlul vamal a continuat şi cum
era normal nu a mai găsit nimic. La final ne-
am luat neîncrezători bagajele şi ne-am în-
dreptat spre noul tren german. Deodată,
ne-am auzit strigaţi! Am crezut că ne-a venit
sfîrşitul.

De noi se apropia vameşul vigilent care,
iarăşi stupoare, ne aducea mica medalie
confirmînd faptul că nu era din aur. Profund
relaxaţi, chiar fără vlagă şi putere după atâta
încordare şi grijă ne-am urcat în trenul ger-
man, venit dintr-o altă lume, cu baghete
capitonate, cu geamuri normale care, cul-
mea, se deschideau şi cu becuri electrice
care datorită războiului şi a camuflajului
erau vopsite în negru, dar avînd o dungă
nevopsită prin care un fascicol de lumină
făcea vizibilă podeaua. După ce toată lumea
s-a urcat, trenul cu vagoane şi pe linie nor-
mală a plecat din mica gară-vamă Sanok in-
trând imediat pe un pod metalic, probabil
peste râul San-frontieră. Ca la un semn
toate geamurile s-au deschis şi zeci şi zeci
de steaguri şi steguleţe germane au început

să fluture spre bucuria şi fericirea călăto-
rilor, care agitau steguleţele sub nasul
grănicenilor ruşi, apoi ne-am oprit în partea
germană pentru o mică haltă de ajustare-
relaxare, spălare şi o masă de seară în care
ceaiul de plante a fost extraordinar de bine
venit. Reurcaţi în tren ne-am continuat dru-
mul pe teritoriul fostei Polonii. Era seară şi
eu am adormit. Am fost trezit când trebuia
să coborîm. Era Gleiwitz -actualmente Gli-
wice- Polonia. Am ajuns cu bine în fapt de
noapte în clădirea unei mănăstiri denumită
lagăr, dar şi tabără pentru strămutaţi, unde
vom rămâne cîteva luni bune, până în vara
următoare. Pe contracoperta unui dicţionar
cumpărat de tata la Gleiwitz era scrisă
adresa lagărului, Redemptoristenkloster,
nr.2.

Clădirea era veche, avea un etaj şi era
înconjurată de un gard zidit prevăzut cu o
poartă masivă şi mare şi o portiţă, de obicei
închisă şi încuiată, dar nepăzită, care se de-
schidea de multe ori. Biserica mănăstirii era
înafara incintei, probabil pentru a fi accesi-
bilă şi altor credincioşi. Construcţiile bis-
ericeşti erau plasate la sfîrşitul une străzi
paralele cu râul Oder, strada în acel loc,
printr-o curbă îşi schimbă direcţia cu 90 de
grade spre stânga şi reprezintă o altă stradă
denumită astăzi Chorzowska, la numărul 46
găsindu-se Parohia Rymsko-Katolika Rodzi-
ny Swietej sau pe româneşte Biserica Ro-
mano-Catolică. Gleiwitzul era un oraş mare
din zona minelor de cărbuni şi avea o in-
tensă viaţă comercială şi culturală. Punctul
de atracţie îl constituia un magazin univer-
sal de mai multe etaje aflat în centrul oraşu-
lui, plin de tot felul de mărfuri atrăgătoare
şi variate, care erau expuse la vedere pe raf-
turi dar şi pe un fel de tejghele, de unde
fiecare putea să se servească şi să plătească
la ieşire.

Produsele şi lipsa de supraveghere i-au
tentat pe unii români aşa că după un timp
în magazin erau afişate unele anunţuri care
spuneau: „Atenţie la hoţii români”. Eveni-
mentul neplăcut a generat în lagăr multă in-
dignare, discuţii şi bănuieli, dar nu s-au
desfăşurat nici un fel de acţiuni pe acestă
temă. Conducătorul lagărului era un sub-
ofiţer din armata germană, cu grad echiva-
lent de plutonier, un om matur, calm şi
înţelegător cu care puteai să te înţelegi şi
care nu s-a manifestat niciodată dictatorial
şi nici cu înclinaţii naziste. Era cooperant şi
omenos. Personalul german al lagărului era
format din bucătărese, femei de servici,
supranumite de noi „tantchen” şi „mut-
tchen”, şi surori-infirmiere drăguţe şi bine
aranjate vestimentar, chiar atrăgătoare pen-
tru unii strămutaţi mai tineri cum ar fi Silviu
Zavulovici ulterior prizonier la ruşi pe fron-
tul de est, iar la reîntoarcere acasă dirijor la
Filarmonica din Focşani (s-a desfiinţat în
1960 n.red) şi la Teatrul Muzical din Galaţi.

Viaţa din lagăr se desfăşura monoton,
marcată de cele trei mese zilnice, în sala de
mese de la parter şi cu bifarea cartelelor de
masă. Hrana nu era bogată dar în limita
necesităţii pentru regimul de lagăr asi-
gurîndu-ne caloriile minime necesare, în
care cartoful era alimentul de bază iar
pâinea era mult mai puţină decât cea cu
care erau obişnuiţi românii. Dimineaţă
obţineam chiar două felii unse cu marme-
ladă şi un ceai din plante autohtone. 

va urma

Florin CANTEMIR
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ZIUA FRANŢEI - ZIUA LIBERTĂŢII

Pe 14 iulie este Sărbătoarea Naţio-
nală a Franţei, legată de căderea

Bastiliei, în anul 1789. Istoria consemnează
că Franţa a avut 18 regi cu numele Ludovic.
Ultimul, dinaintea Revoluţiei Francezea a
fost Ludovic al XVI-lea (1774-1792). În 1774
l-a urmat la tron pe bunicul său, Ludovic al
XV-lea. El a încercat să stăvilească criza
regimului feudal absolutist, dar nu a reuşit.
Nu a fost capabil să ofere sprijin suficient
miniştrilor săi care încercau să stabilizeze
sistemul financiar ce se prăbuşe. Redarea
puterii parlamentelor, în 1774 a fost o mă-
sură populară, dar a obstrucţionat orice re-
formă importantă. Opoziţia aristocraţiei la
reformele economice l-a obligat pe rege să
convoace în 1788, Stările Generale, de-
clanşind revoluţia burgheză (1789-1794). 

Revoluţia Franceză a marcat începutul
Europei moderne.

Bastilia, o fortăreaţă medievală din Paris
a fost construită între 1370 şi 1382. În se-
colele XVII-XVIII a fost folosită ca închisoare
de stat şi ca loc de detenţie a persoanelor
importante, devenind un simbol al abso-
lutismului regal, al despotismului. Pe 14
iulie 1789, mulţimea înarmată din Paris,
printr-o acţiune dramatică a cucerit for-
tăreaţa şi a eliberat prizonierii. A fost demo-
lată de guvernul revoluţionar din 1880. Din
acest an, 14 iulie a devenit Sărbătoarea
Naţională a Franţei. Dominat de facţiunea
reacţionară a curţii, Ludovic al XVI-lea a
apărat privilegiile clericilor şi ale nobililor, s-
a împotrivit cererilor populare şi nu a apli-
cat Constituţia din 1791, pe care a jurat să
o respecte. În 1792, palatul Tuileries din
Paris, unde familia regală se transferase
forţat de la Versailles, a fost luat cu asalt de
popor şi la 22 septembrie, în acelaşi an, a
fost proclamată Prima Republică Franceză.
În urma descoperirii unor dovezi despre in-
trigile sale contrarevoluţionare, cu ajutor
extern, Ludovic al XVI-lea a fost judecat
pentru trădare şi condamnat la moarte,
fiind ghilotinat la 21 ianuarie 1793. În
prezent Franţa este cea mai întinsă ţară din
Europa Occidentală, una din puterile eco-
nomice mondiale, membru fondator al Co-
munităţii Europene. Este o putere nucleară,
membră NATO, a clubului restrâns al Con-
siliului de Securitate şi unul din cele cinci

state care hotărăsc soarta lumii. Pentru a
celebra Ziua Naţională, pe 14 iulie 2017, la
Paris, „Oraşul Luminilor”, s-au organizat ce-
remonii grandioase, la care preşedintele
Franţei Emmanuel Macron, l-a invitat pe
Donald Tramp, preşedintele SUA, cel mai
puternic om al planetei şi au urmărit împre-
ună, din tribună, parada, în condiţiile unor
măsuri de securitate fără precedent.
Prezenţa celor doi preşedinţi simbolizează
solidaritatea faţă de valorile europene şi
transatlantice. Evenimentul s-a desfăşurat
la câteva zile după Sărbătoarea Naţională a
SUA- 4 iulie, aniversarea proclamării inde-

pendenţei, în 1776. A fost o întâlnire is-
torică, excepţională, plină de surprize.
Parada militară fastuoasă, care s-a desfăşu-
rat pe sub Arcul de Triumf a generat o
emoţie puternică, fiind apreciată ca cea mai
spectaculoasă din lume. Au participat mili-
tari francezi şi trupe americane, cu tehnică
de luptă. A fost o demonstraţie  grandioasă
de forţă franco-americană. Ceremonia a
fost deschisă de defilarea aeriană, moment
de mare spectacol, urmată de trupele de in-
fanterie călare şi motorizate.

În primăvara acestui an, în Republica
Franceză au avut loc alegeri prezidenţiale,
eveniment politic urmărit cu viu interes în
lumea întreagă. Pe 7 mai 2017, Emmanuel
Macron candidat din partea partidului La
Republique en Marche a fost ales cu o ma-
joritate zdrobitoare - 66,1% din voturi,
preşedinte al Franţei, iar pe 14 mai a fost în-
vestit oficial, devenind al 8-lea preşedinte

al celei de-a V-a Republici Franceze. În
vârstă de 39 de ani este cel mai tânăr
preşedinte ales, din lume şi cel mai tânăr
preşedinte al Franţei, din ultimii peste 200
de ani, de la Napoleon Bonaparte încoace.
Şi-a anunţat intenţia de a candida la
alegerile prezidenţiale în noiembrie 2016.
Până în prezent nu a exercitat un mandat
ales, iar cariera lui politică nu este semni-
ficativă. A fost bancher, ministru al Eco-
nomiei şi consilier economic al fostului
preşedinte Francois Hollande. Unii experţi
susţin că este extrem de bine pregătit în ce
priveşte afacerile europene, financiare şi

macroeconomice şi mai
puţin iniţiat în materie de
politică externă. Marele
său avantaj este că se
adaptează extrem de re-
pede, învaţă din mers şi
nu repetă niciodată o
greşeală. Macron s-a an-
gajat să ţină ţara unită şi
a anunţat reforme am-
biţioase. Va scrie o nouă
pagină în istoria ţării, a
speranţei, a încrederii, şi
a dat asigurări că va
restabili locul Franţei în
lume. A propus o „cale
radical nouă” pentru
Franţa, cu schimbări
„profunde” care să

cuprindă o reformă a instituţiilor ţării. Are
o viziune clară asupra Europei, care trbuie
să se construiască în jurul unui nucleu dur
al ţărilor dezvoltate şi vrea să ţină Europa
unită, în relaţii bune cu SUA. Consideră
alianţa cu Germania esenţială pentru re-
lansarea UE şi pledează pentru aprofun-
darea integrării la nivelul Blocului
comunitar. Pentru a demonstra angajamen-
tul său european, a doua zi după instalarea
la Palatul Elysée, pe 15 mai 2017 a efectuat
o vizită fulger la Berlin. După alegerile din
Germania ideile de reformare a UE vor
prinde contur. Cei doi lideri, Emmanuel
Macron şi Angela Merkel sunt hotărâţi să
imprime Uniunii un suflu nou şi să materi-
alizeze reformele pe care le-au promis, în
sensul că aceasta trebuie să devină mai efi-
cientă, mai aproape de problemele cetăţe-
nilor europeni. În actuala conjunctură, cu o
poziţie geostrategică favorabilă, ţara noas-

tră are şanse să-şi promoveze interesele
privind reconfigurarea UE. Are o relaţie spe-
cială, un parteneriat strategic cu Franţa şi
un parteneriat dezvoltat pe baze economice
foarte solide cu Germania, iar interesul
strategic al României este o Uniune cât mai
puternică şi mai funcţională. România este
singura ţară din regiune care doreşte o re-
laţie puternică şi cu Europa şi cu SUA.
Franţa a fost şi este unul dintre colaboratorii
apropiaţi ai României şi a avut o contribuţie
istorică, esenţială, la dezvoltarea statului
român modern. România s-a bucurat de
sprijin economic, politic şi militar din partea
Franţei. În context amintim că anul acesta
se împlineşte un secol de la intrarea SUA în
Primul Război Mondial, alături de Franţa şi
România. De asemenea, Franţa a avut o
contribuţie esenţială la formarea României
Mari, la 1 Decembrie 1918. Am fi onoraţi
dacă manifestările care vor fi organizate în
2018 cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la
acest eveniment istoric măreţ, la Bucureşti
ar fi prezenţi preşedintele SUA, Donald
Trump, preşedintele Franţei, Emmanuel
Macron şi alţi lideri europeni, mai ales că în
2019, România va prelua preşedinţia Con-
siliului European. Dar tebuie să re-
cunoaştem că în ultimii 27 de ani legăturile
noastre cu Franţa au mai slăbit. În acest
context, Preşedintele României, Klaus Io-
hannis a discutat la Paris cu preşedintele
Emmanuel Macron probleme ale co-
laborării bilaterale, cât şi aspecte legate de
contribuţia ţării noastre la apărarea UE.
Pentru a ne atinge obiectivele este nevoie
de o politică internă şi externă eficientă, de
stabilitate şi predictibilitate, de o guvernare
şi administrare foarte bună a ţării, pentru a
face saltul către lumea civilizată.

Între România şi Franţa există multe
afinităţi de idealuri, de limbă, cultură ş.a.
Românii nutresc o profundă recunoştinţă
faţă de Franţa, iubesc naţiunea franceză,
care are simpatie faţă de ţara noastră, am-
bele aparţinând latinităţii. O dovadă eloc-
ventă este vizita recentă a preşedintelui
Emmanuel Macron la Bucureşti. La ceas de
mare sărbătoare, cu sentimente de puter-
nică admiraţie, de sinceră prietenie ne unim
glasurile: 

VIVE LA FRANCE! VIVE LA LIBERTÉ!

Gheorghe PANTELIMON

Eugène Delacroix - Libertatea
conducând poporul, 1830

Roman scris de Virgil Gheorghiu în
1949, în Franţa, după ce scriitorul se

va stabili în această ţară în 1948. Virgil
Gherghiu s-a născut în Valea Albă, Răz-
boieni, Neamţ, în 1916 şi a murit în Franţa,
ca atâţia şi atâţia fii, mari fii ai patriei
româneşti, în anul 1992, la Paris. Urmându-
le exemplul şi talentul unui George Enescu
sau Constantin Brâncuşi. A fost diplomat
român în interbelic şi, mai apoi, scriitor şi
preot în exil...Între 1928 şi 1936 a studiat la
Liceul Militar „Ferdinand I” din Chişinău...În
1943 este ataşat de presă în Croaţia iar
evenimentele din 1944 îl prind în refugiu
spre Germania, iar în 1948, cum am văzut,
stabilindu-se în Franţa. Urmează la Heidel-
berg studii de teologie şi în 1963 este hiro-
tonisit preot la biserica ortodoxo română
Sfinţii Arhangheli din Paris. În 1971 prime-
şte rangul de iconom stavrofor având sub
jurisdicţie Patriarhia Ecumenică...

A scris patruzeci de volume. Spicuim din
prefaţa semnată de Paul Milcău, la cartea

„Ora 25” apărută în limba
română în 1991, Ed. Omega-
pres, Bucureşti, şi Editions du
Rocher, Paris, o ediţie îngrijită
de Mihai Vornicu.  „Graţie lui
Marco Cugno în Italia şi lui Alain
Paruit în Franţa literele româ-
neşti au pătruns în aceste ţări..”
Însă ediţia respectivă, „Ora 25”
a fost întocmită după manu-
scrisul original şi versiunea
franceză semnată de Monique
Sain Come sub titlul „La vingt-
cinquieme heure” Ed. Plon,
Paris. Un roman autobiografic,
personajul Traian Corugă, până la un punct
fiind Virgil Gheorghiu, iar iubita sa Eleonora
West, fiind chiar prietena scriitorului de la
ziarul Timpul, celebra Lalea Neagră, alias
Ecaterina Burbea, de origine israelită...din
cauza căreia legionarii l-au surghiunit „într-
un post minor de diplomat în Iugoslavia”. 

Romanul lui Virgil Gheorghiu având la

bază memoriile personajului Traian Corugă
include între paginile sale un
alt extraordinar „roman” al
suferinţei scris în istoria ţi-
nutului de nord al Moldovei,
credem, judeţul Neamţ, cel
înţesat de evrei, care, erau,
după 23 august 1939 (Tra-
tatul Ribbentrov Molotov),
închişi în lagăre de muncă...
Suferinţa lui Johann Moritz,
român din Fântâna cu casă şi
nevastă frumoasă, şi doi
copii, şi care e luat drept
evreu şi este închis în
lagăr...Unul dintre acestea se
afla pe pârăul Topoliţa,
Neamţ, unde se săpa un

şanţ de apărare împotriva ruşilor, în timp ce
etnicii germanii erau eliberaţi din închisori
dacă se înrolau în armata celui de-al III-lea
Reich care se pregătea de marele război...
Şapte ani de lagăre urmează pentru Johann
Moritz până şi un an după capitularea Ger-
maniei de la 8 mai 1945. Atât de bine sunt
create rolurile celor câteva personaje, acţi-

uni şi imagini, încât, după publicarea cărţii
lui Virgil Gheorghiu în 1949, marele pro-
ducător de cinema Carlo Ponti le va materi-
aliza întrunul din marile lui succese, filmul,
„The 25th Hour”, în regia lui Henri  Verneuil,
1967, rolurile lui Johann Moritz şi Suzanei,
soţia sa, fiind interpretate de Anthony
Quinn şi Virna Lisi...

O primă impresie după lectura roma-
nului este, că, la fel ca în cazul lui Vasile
Gavrilescu, Virgil Gheorghiu nu pomeneşte
niciodată de vreun nume om, de o localitate
sau anul de desfăşurare... Totul este fictiv
am spune, dar, faptele, prin corespondenţă
şi paralelism, conduc la claritate şi refe-
renţialitate. Este caracteristic pentru acea
perioadă să nu se ofere vreun indiciu vreo
informaţie care să producă rău...să acuze în
instanţe. Ori de atunci şi până astăzi!
românul terorizat de frică (legionari, Sigu-
ranţă, SS, NKVD, Securitate-KGB...), scri-
itorul de sertar sau din diaspora vândută
puterilor succesive, au apelat la această
metodă de ficţiune şi parabolă!...Noi
salutăm gestul acestor scriitori-oameni de
artă care au folosit numele fictive (simbo-

VIRGIL GHEORGHIU: „ORA 25”!
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lice-uneori), dar au relatat faptele. Extraor-
dinarele fapte care au şters de ruşine, în
faţa urmaşilor de mâine, chiar istoria noas-
tră!...Ce ne-am fi făcut fără scriitori ca Petru
Dumitriu, Virgil Gheorghiu, Vasile Gavri-
leascu, Paul Goma, A E Baconsky, Ştefan Du-
mitrescu, scriitori din primii ani de social
democraţie pro comunistă din Europa
toată, anii postbelici! În cartea sa, „Ora 25”,
Virgil Gheorghiu, nepronunţând niciodată
cuvintele basarabean, bucovinean, arde-
lean, oltean, muntean, ci numai român, nici
măcar români, reuşeşte să internaţiona-
lizeze fenomenul românesc din acea pe-
rioadă istorică 1939-1946, perioadă de pată
neagră pentru istoria României şi Europei,
să universlizeze fenomenul românesc, să-l
occidentalizeze, atunci, dar şi cel care a
urmat şi este valabil până astăzi, e drept, de
această dată pătat în culori diferite, plăcute
şi neplăcute. Şi ce bine a procedat, cât de
sus a urcat în această artă a romanului, cât
de bine a tratat problema, încât la nici
douăzeci de ani de la lansarea cărţii, cine-
matografia mondială să înregistreze încă o
capodoperă! Ce inspiraţie extraordinară să-
l faci pe Johann Moritz român şi să nu
creadă nimeni! Le spuneam, şi noi, unor
colegi de-ai noştri, nume-fiinţe-fără rost şi
care mai mult strică umbra pe care o fac
pământului, care plângeau că nu mai con-
duce ţara un „escu”, că este imperios nece-
sar pentru generaţia noastră, născută după
1950, să terminăm cu regionalismele etnice
şi să trecem la generalizarea naţionalităţii
româneşti în interiorul graniţelor..desigur,
mai ales! Eu nu am auzit pe turcul din
România să-şi zică turc! nici pe lipovean, nici
pe macedonean, nici pe aromân...Chiar să
ne dea lecţii Vasile Alecsandri, pe care nici
măcar  nu-l considerăm poet naţional, cum
l-au considerat nemţii şi francezii! şi care
scria în celebra sa „Horă a Unirii”: „Hai să
dăm mână cu mână/ Cei cu inima
română”...pe muzica lui Alexandru Flecht-
enmacher! Virgil Gheorghiu, bine in-
tenţionat, nu scrie nici numele României, ci
se referă la o ţară care lipseşte de la apel la
capitolul civilizaţie şi care nu răspunde de
cetăţenii ei părăsiţi în aritmetica politică şi
socială (cât de grav!) a vremurilor! Faţă de

drama lui Johann Moritz (purtatul prin
lagăre, nevinovat) şi a lui Traian Corugă (ob-
sedat de decăderea şi prăbuşirea societăţii
tehnice şi închiderea lui în lagăr, la fel, nevi-
novat) drama unei întregi polulaţii de
români din Bucovina de Nord şi Basarabia
de a fi evacuată şi mutată, fără avere şi a-
goniseală, fără bătrâni şi părinţi-rămaşi să
aibă grijă de avere într-o eventuală în-
toarcere-două milioane-ţine de ireal, ne-
firesc, de barbarie curată! Numai că
volumul de faţă nu face nici o referire în
acest al doilea fenomen românesc, unic în
istoria umanităţii!

„- Dacă era cineva, auzeam câinii! a zis
preotul. Numai pe Johann Moritz, argatu,
nu-l latră câinii. Dar el doarme acum pe
vapor!” o frază din text, pag.57, care atestă
stilul simplu, scurt, şi care ne  reaminteşte
cum părinţii noştri au plecat din Basara-
bia!...Cu o seara înainte, la geamul părin-
telui, Ştrul, argatul, i-a spus tatei: - Pleacă
Vasile că mâine eu voi fi primar! ... Traian
Corugă, în toată peroraţia sa nu vede decât
căderea inevitabilă a lumii datorită „socie-
tăţii tehnice”, disciplinei de a lucra într-un
mecanism. Până şi cetăţeanul nou nu este
decât un „piston” împins de la spate pe
aceeaşi, mereu, direcţionată şi singură cale..
„Cetăţeanul este un om care trăieşte numai
dimensiunea socială a vieţii. E ca un piston
de maşină, nu face decât o singură mişcare
şi o repetă la infinit. Cetăţeanul e cea mai
apocaliptică fiară, apărută pe faţa pămân-
tului prin încrucişarea omului cu sclavul
tehnic. Are cruzimea animalului şi indifer-
enţa rece a maşinii. Cel mai desăvârşit tip
de cetăţean a fost creat de ruşi: comisarul!”
Abia prin anii 78 aflăm şi noi de la profe-
sorul de psihologie de la Conservator,
Alexandru Trifu, că în societatea româ-
nească se vorbea de un Cal Troian al
tehnologiei viitorului! Ştefan Dumitrescu îl
numea american, „Calul Troian al omenirii,
America”. Credem şi noi că după al Doilea
Război Mondial, după experienţa social
politică a lui Eugen Ionescu cu personajul
său, celebru, Coana Pipa, social democraţia-
librealismul (prin noi înşine în fruntea
poporului fără clase sociale)-comunismul au
dat-o în bară cu justificarea crimelor în ve-

derea fericirii viitoare, a alegătorilor!
popoarele trebuind desfiinţate şi cetăţenii
orbi democraţi, globalizaţi! De fapt în jurul
lui Traian Corugă, împletit în destin cu părin-
tele ortodox Alexandru Corugă, amândouă
destine tragice, se învârt problemele
filosofice şi de drept ale romanului, iar în
jurul lui Johann Moritz şi al Suzanei destinul
cu totul luminos, trecut prin suferinţă, al
omului simplu care-şi trăieşte momentul-şi
îşi asigură în credinţă viitorul. În faptele lor
zilnice întâmplarea şi conjuctura au rolul lor
bine stabilit şi de cele mai multe ori sunt da-
torate hazardului. Numai că niciodată ei nu
renunţă la credinţă şi prin ea şi-au dobândit
o solidă speranţă...Oricum, după lectura
aceastei cărţi pe care a cunoscut-o o lume-
ntreagă, normal, evenimentele din timpul
celui de-al Doilea Război Mondial din acest
triunghi echilateral sfânt, de fapt două,
odată unul cu vârful în nord şi o dată,
celălalt, cu vârful în sud, formând steaua lui
David, fiind cele mai reale şi ireale, cunos-
cute şi necunoscute, şi care se zice că au
scurtat cu şase luni a doua conflagraţie
mondială, cititorul se poate declara mulţu-
mit că a fost părtaş la un mare eveniment!
acela de a descoperi că literatura noastră,
cu adevărat a noastră, de sertar, samizdat
sau din exil, începe din ce în ce să prindă
contur, şi acesta să acopere miliardele de
pagini mincinoase ori false cu care ne-am
educat copiii, constituit intelectualii, timp
de de mai bine de 70 de ani!

Note: „Orice bucurie umană, a zis Tra-
ian, dacă o analizăm şi o raportăm la ansan-
blu, e un act cinic şi profanator. Ceasul cu
cuc a sunat ora unu. Cei trei bărbaţi din bi-
blioteca preotului Coruga au ascultat ceasul
şi ploaia.” Au ascultat timpul şi trecerea lui,
ploaia, spălând urmele lui. Şi nu s-au cul-
cat!...peste ce lume a venit scorpia roşie!
...Cortina.

„De atunci trimite la fiecare trei luni un
certificat medical, dovadă că evreul Golden-
berg este bolnav şi nu. Pentru asta primeşte
de la evreu trei mii de lei pe lună.” Şi guver-
nul României din regimul lui N. Ceauşescu
primea 3000 de dolari pentru fiecare evreu
plecat în Israel! Deci problema evreiască şi
în timpul lui Carol II şi în timpul comunismu-

lui era una rentabilă...Atenţie, evreu trimis
la muncă, la canal, nu la ...crematoriu!

„După cum înţelegea el, cu lemnele  pe
care le tăiau, se face un gard uriaş între
români şi unguri. ... Aflase  că şi ungurii fac
fortificaţii de cealaltă parte a graniţei, pe
pământul lor.” După cum se vede gardurile
între unguri şi ceilalţi au tradiţie veche.
Oricum, de la Bela Kun li se trage lor tot răul
perioadei moderne!

O carte a realităţilor care trebuie com-
parate. Ce înseamnă suferinţa înainte de
„actul revoluţionar” de la 1944 şi ce
însemna după!...când nu mai existau jan-
darmi ci ţărani săraci şi ţigani contra care
formau tribunalele poporului. Ceilalţi erau
în păduri sau plecaseră. Primăria era sediul
Tribunalului Poporului. Dintr-o dată poporul
devine unul singur şi clasele dispar. Aşa a
apărut partidul unic, ca necesitate! O sin-
gură simţire, o singură gândire, o singură şi
unică iubire! Rasul în cap şi tatuajul din
puşcărie devin o mândrie!...Oare este posi-
bil, ca acum? Sovieticii sunt pe nicăieri!...
„Caragiale se pupă cu Stalin”...de Ştefan Du-
mitrescu! După 1945 în Europa şi în lume
naţiunile îşi fac singure dreptate pe bază de
ideologie importată. Fiecare naţiune îşi face
o Revoluţie din Octombrie!

Într-un poem spuneam să ne cumpărăm
alt stat, în 2012! Iată ce spune Alexandru
Corugă, acum 73 de ani, despre stat: „Pă-
catul acesta are să-ţi fie iertat! ...E un păcat
greu, dragă Moritz, dar el nu este nici al tău,
nici al Suzanei, care a semnat (cererea de
divorţ n.n). Este al statului şi al legilor! Iar
statul nu cred că va fi iertat: Dumnezeu îl va
pedepsi, aşa cum a pedepsit Sodoma şi
Gomora! Nu numai statul nostru va fi
pedepsit, ci toată societatea contemporană,
care face aceleaşi păcate strigătoare la
cer!”...Am citit o carte a gândului, a inimii,
a dragostei pentru oameni, a suferinţei şi
destinată speranţei omului pentru mai
bine...O genială carte despre România de
atunci, de acum, şi de mâine...

pcickirdan

Desigur Nestor Vornicescu se regăseşte
printre cele mai bune “produse”, ale

românilor, după actul de evacuare al acestora
din Basarabia în 1944 urmare a decretului din
martie semnat de Mareşalul Antonescu. Cre-
deam că Basarabia a dispărut, şi am scris
acest lucru, după evacuare, Republica Mol-
dova, nemaipăstrând populaţia românească,
majoritară cândva, în adevăratul suc propriu
şi alterat de prezenţa atâtor specii rusofone.
Citind de curând mai atent şi din mai multe
surse ce s-aîntâmplat cu populaţia de la ţară,
din sate, din Republica Moldova, destinul
unor români get beget rămaşi în teritoriu din
varii motive (sărăcia, războiul, vârsta înain-
tată, dorinţa unora de a lăsa  paznic lângă
casă, bătrânii rămânând locului, am constatat
că pe undeva am greşit, făcându-mi acum
chiar mia culpa, şi declar deschis că situaţia
nu este chiar aşa, că Basarabia poate să
revină Basarabia cea din 1944, adică o Mol-
dovă puternică şi o Basarabia istorică...În cei
27 de ani pe care i-am parcurs de la Revoluţie,
populaţia Republicii Moldova dă tot mai
multe semne de Renaştere în propria matcă,
spiritualitate, cel mai important fiind faptul că
ea a optat singură pentru Limba Română, pe
care o vorbeşte astăzi, ca şi înainte, în oricare
timp, doar grafia variind după 1944...Să nu

uităm, în 1856, la Chişinău se tipărea Manu-
alul de Limba Rumână, ediţie bilingvă,
rumână-rusă! Nu uităm, nici, că în jurul anilor
’80, şi după 1990, dacă îţi schimbai numele,
rusificându-l, primeai un post mai bun, un
salariu şi o pensie mai mare!...Dar, vai,
Doamne, în 1960 am fost în Basarabia,  RSS
Moldovenească, fără Hotin, şi fără Ismail,
Chilia şi Cetatea Albă, la Hlina, un sat la 2 km
de Lipcani, de unde era mama, Cebotaru
Paraschiva (sau Ciobotaru) pe bunica che-
mând-o, ca domnişoară, Hâncu, şi am stat
două săptămâni; am plâns să vin înapoi, la
mine, la Râmnicu Vâlcea, dar niciodată nu am
să uit ce bogat sat şi ce oameni  puternici am
găsit aici! Şi acum, când mă gândesc la acele
zile simt că am trăit una dintre reveriile mi-
nunate ale vieţii mele (nu ştiam atunci cum
este viaţa la ţară-aveam 9 ani). Nu pot să uit
lacurile (acum secate), casele-acareturile
(acum părăsite sau ruinate), vasele din alu-
miniu pentru smântână şi lapte, câmpurile,
livezile cu mere (de jumătate de kg-mărul),
ceasurile, aparatele de radio, bicicletele, mo-
tocicletele (acum dispărute-dispărând şi oa-
menii), căruţele şi caii; nu pot să-l uit pe „Cior
de cucoană”, care m-a fugărit pe cal prin po-
rumb fiindcă băgasem vacile bunicii în lanul
de porumb încă ... crud! Spun-scriu toate

acestea, acum, cunoscând
viaţa lui Nestor Vornicescu,
Mitropolitul Olteniei (1978),
născut în Lozova, în Basarabia,
în 1927, venit în ţara mamă în
1943 şi rămânând până la
moarte în fericita Craiovă, care
a dat ţării atâţia oameni mi-
nunaţi şi...avionul pur româ-
nesc IAR 99-Şoimul-căruia în 1980 i-am
matematizat fuselajul!...eu pui de basara-
bean, el, Nestor, chiar fiu! Fratele meu, dirijor
la Botoşani şi Craiova, la fel ca el-născut la Lip-
cani în URSS, 1940! adică tot România între
1918 şi 1944...Ce frumos, să vină Mareşalul
Antonescu şi să spună, gata, plecaţi toţi în
România, vă recomand Oltenia, ţinut ca şi al
vostru, că aici va veni armata roşie şi nu cred
că o să mai plece... Şi, iată, că au venit! Şi
părinţii şi fraţii lui Nestor Vornicescu n-au ple-
cat în Oltenia şi toţi au ajuns ţărână, neavând
nici măcar locuri de veci, nici cruci n-au avut,
căci crucile s-au reinventat după 1944 şi au
devenit inimi de piatră-marmură alba sau
granit negru şi-n mijloc având stele roşii în
cinci colţuri... Ce mândru mă simt când citesc
că Nestor Vornicescu este din Basarabia, că a
ajuns mitropolitul Olteniei (Mareşalul a ştiut
ce face când a adus în Oltenia o minoritate

covărşitoare-amândouă ţinuturile-Oltenia şi
Basarabia-fiind create şi unite de Basarab I).

Am fost emoţionat cănd am citit ma-
terialul cunoscutului om de cultură
Alexandru Stănciulescu Bârda despre
Nestor Vornicescu, care, în 1994, a
cântat la o întâlnire a românilor de
pretutindeni: „Mamă, mamă dor de
mamă”! Păi ce este mai simbolic şi
frumos pentru dragostea de ţară
decât să o compari, să o identifici, cu
dragostea de mamă!!! Şi cine să
cânte? tocmai un înalt ierarh-un mi-
tropolit-unul care a venit în 1970
lângă Mitropolitul Firmilian, ca epis-
cop vicar, la Craiova (Firmilian care a

avut grijă şi de preotul scriitor-om de mare
cultură-Dumitru Bălaşa-unchiul genialului pic-
tor Sabin Bălaşa şi pe care înaltul prelat l-a
chemat să-i picteze palatul mitropolitan; dar
Sabin l-a refuzat, fiindcă erau prieteni, spu-
nându-i că  nu-l poate picta pe Iisus Hristos
decât gol ceea ce un mitropolit creştin orto-
dox nu poate să accepte. Da, aceasta era at-
mosfera în Bănia Craiovei, în anii ’70, când
Nestor Vornicescu a venit să slujească aici
până la sfârşitul vieţii atât Mitropolia, cât şi
(să conducă!) revista „Mitropolia Olteniei”...
Oricum, acasă la el nu s-ar fi putut întoarce,
aşa cum m-am întors eu în Râmnicu Vâlcii, în
1980, trebuind să „slujesc” tehnologia  se-
colului XX şi să trimit în lumea întreagă cel
mai complex produs românesc format din
hidraulică, mecanică fină şi electronică!...

Simion PETRU

NESTOR VORNICESCU, OGLINDĂ PENTRU
TOŢI ROMÂNII DIN FOSTA  BASARABIE... 
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SFÂNTUL CUVIOS PAFNUTIE – PÂRVU MUTU,
PRIMUL PICTOR ROMÂN CANONIZAT

Calendarul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne a devenit anul acesta mai bogat,

prin canonizarea sau trecerea în rândurile
sfinţilor a renumitului pictor Pârvu Mutu,
care va fi sărbătorit în fiecare an la  7 au-
gust, sub numele de Sfântul Cuvios Pafnutie
– Pârvu Zugravul.

Zugravul Pârvu Mutu s-a afirmat în isto-
ria picturii româneşti, ca iconar şi portretist,
pictor de biserici şi de curte domnească,
dascăl strălucit şi călugăr smerit. A fost un
meşter genial care şi-a desfăşurat activi-
tatea la sfârşitul secolului al XVII-lea şi în-
ceputul secolului al XVIII-lea, în Țara Româ-
nească.  

Originar din oraşul Câmpulung Muscel,
unde s-a născut la 12 octombrie 1659,
potrivit însemnării făcute chiar de tatăl său,
care precizează: „1659, 12 oct[ombrie] s-a
născut fiul meu sâmbătă spre duminică, de
pe naşi mieu jupân Pârvu Aninoşanu, nu-
mindu-l cu numele de Pârvu”. Fiul parohului
bisericii din cartierul Vişoi a oraşului, preo-
tul Ioan Pârvescu (1632–1702), care avu-
sese şase copii, însă cinci dintre ei au
decedat de mici, rămânând în viaţă numai
Pârvu, dar şi el marcat de un handicap:
neputinţa de a vorbi clar. Datorită acestei
deficienţe, el va fi poreclit „Mutu”, nume ce
va deveni celebru în istorie prin opera ta-
lentatului artist „Pârvu Mutu zugravul”. To-
tuşi, unii consideră că i s-a zis „Mutu”, nu
pentru că ar fi fost cu adevărat mut, ci pen-
tru că picta numai în stare de rugăciunea
minţii sau a inimii şi, fiind cu totul transpus

în sfinţenia icoanelor pe care le picta, nu
vorbea cu cei din jur. Se spune că, dacă se
întâmpla totuşi să vorbească, înceta lu-
crarea până în ziua următoare. Deci, era nu
numai un renumit artist, ci şi un  rugător
desăvârşit.

Din nefericire, ajuns la vârsta de şase
ani, Pârvu rămâne orfan de mamă. 

Rămas văduv, preotul Ioan se retrage
împreună cu fiul său la Mănăstirea Negru
Vodă din localitate, unde s-a călugărit sub
numele de Paisie. Înzestrat nativ cu un evi-
dent talent de pictor, copilul este remarcat
de monahii zugravi ai
mănăstirii. Aici, uceniceşte
pe lângă părintele Evghe-
nie, primul său dascăl, care
va depune întreaga sa os-
teneală ca să-l „înveţe zu-
grăvirea”. Naşul său, cluce-
rul Tudoran Vlădescu, bo-
ier muntean, îl trimite pen-
tru desăvârşirea învăţăturii

în Bucovina la un vestit zugrav rus, unde va
ucenicii şase ani. De asemenea, perioada
petrecută în această zonă i-a facilitat vi-
zitarea renumitelor lăcaşuri de cult, cu cele-
brele picturi din care s-a inspirat pentru
viitoarea sa activitate.

Prin anul 1677, tânărul Pârvu s-a reîn-
tors la Câmpulung. Având bogate cunoş-
tinţe în tainele picturii şi talent nativ, devine
zugravul bisericesc preferat al familiilor
domneşti Cantacuzino şi Brâncoveanu. Dor-
nic de perfecţionare, a consultat volumele
de specialitate din bibliotecile Can-

tacuzinilor, care i-au favorizat contactul cu
diferite epoci de cultură. Astfel pregătit, a
zugrăvit aproximativ 40 de biserici, dintre
care unele s-au dărâmat, iar altele s-au de-
teriorat, însă rămâne cel mai mare pictor
din epocă. 

În luna ianuarie 1700, Pârvu s-a căsă-
torit cu jupâneasa Tudora, familia fiind
binecuvântată de Dumnezeu cu doi copii:
Pârvu şi Gheorghe.  

Cu ocazia căsătoriei, Pârvu întocmeşte o
listă deosebit de importantă pentru
cunoaşterea activităţii sale de zugrav, men-
ţionând mănăstirile şi bisericile pe care le
pictase sau re-pictase până la acest eveni-
ment.

Din documentul respectiv, aflăm că
prima lucrare de renume, după revenirea
lui Pârvu din Bucovina, este zugrăvirea bi-
sericii Mănăstirii Negru Vodă din Câmpu-
lung. Iniţial, acest aşezământ fusese ctitorit
în anul 1215, dar s-a surpat în 1628, în zilele
celei de a doua domnii a lui Alexandru Iliaş;
refăcut de Matei Basarab la anul 7143
(1634–1635), a rămas nezugrăvit. Pârvu
Mutu îl împodobeşte cu pictura de care a
fost lipsit câteva decenii. Din nefericire,
cutremurul din anul 1802 a surpat mănă-
stirea, dispărând  pictura lui Pârvu; biserica
a fost zugrăvită din nou în 1813, iar în anii
1955–1956 a primit o nouă şi reuşită deco-
raţie picturală.

Urmează în ordine cronologică zu-
grăvirea bisericii Mănăstirea Aninoasa, cti-
toria clucerului Vlădescu Tudoran, care
observase şi stimulase talentul lui Pârvu
încă din copilăria lui. Zidită la 1677–1678,
mănăstirea era gata şi cu pictura în acei ani.
Cu toate transformările suferite de clădire
în 1724 şi cu refacerea picturii din 1743 de
către grupul de pictori „Dima, Mihai şi
Badea”, din frescele originale, semnate de
Pârvu Mutu, se păstrează până astăzi numai
tabloul votiv, în care ctitorul apare înfăţişat
alături de soţia sa şi de cei unsprezece copii
ai lor. 

(Va urma)

Veniamin MICLE

„Blestemată e ţara a cărei literatură
stă sub ameninţarea politicii!

Căci nu mai e vorba într-un asemenea caz
de o violare a dreptului de liberă exprimare,
ci de înăbuşirea inimii unei naţiuni, de dis-
trugera memoriei sale” (Alexandr Isaevici
Soljeniţîn). Cu un astfel de citat îşi începe
Vasile Gavrilescu acest volum, desigur, do-
rind să sugereze pericolul prin care trece o
naţiune când literatura sa beletristică stă
sub semnul minciunii!...această literatură,
adevărată, dacă există atunci când comuni-
tatea este puternică şi bogată, este pro-
dusul unei reale democraţii; şi, nu lasă loc
imixtiunii mârlăniilor politice, pseudocăr-
ţilor de preamărire şi evocare a nimicului.
Cartea, oricare ar fi ea, este o infracţiune
editorială când este tipărită în baza soli-
citărilor vagi şi oculte. Cartea beletristică în
timpul modern al tiparului este singura
care-i cu adevărat un bun public şi necesar.
În cazul de faţă, al cărţii intitulate „Liliacul”,
care este totuşi o carte beletristică fiindcă
alternează între tipărirea unor documente
din Arhivele Securităţii şi comentariile-
naraţiuni-unor întâmplări ale celor  care au
dat cu subsemnatul în legătură cu autorul şi
care sunt povestite chiar de el... Cartea tre-
buie luată ca atare şi citită cu atenţie, mai
ales paginile scrise de Gavrilescu; şi, atunci
când se întâlneşte documentul citat, sau
citit printre rânduri,  să-l citim şi pe acesta
... Noi, acum comentatori, nu reuşim să par-
curgem toate aceste file din plictiseală sau
greaţă, nu faţă de anchetatori, ci faţă de
turnători...M-a ajutat în această conduită,
lecturând asemenea documente, şi un

ofiţer superior din fasta Securitate care s-a
exprimat cam aşa atunci când i-am cerut
date despre un ziarist cu maşină 4 x 4, când
acesta spunea inepţii în spaţiul public al
unui oraş de carton cu o populaţie care
toată ziua orbecăie pe stradă şi are în-
credere în ziarişti: „Ăla a spus asta? ăla care
venea şi îmi punea în palmă tot felul de in-
formaţii? Mi-e scârbă, Geo, de unii ca ăsta!”
... Tot aşa un altul, istoric sadea, care scrie
„numai pe bază de docu-
mente”, insultând chiar
noţiunea de carte şi, ade-
verind spusele lui Sol-
jeniţân, la întrebarea mea:
- Cum poate crede el că un
profesor de talia lui X pu-
tea să adune chiştoace de
ţigări cu bastonul în al cărui
vârf exista un cui, mai ales
că eu l-am cunocut în 1960
când i-am fost ucenic,
acasă, şi ştiam că nu a fu-
mat niciodată!? ... „Aşa am
citit într-un document din
arhiva Securităţii şi eu res-
pect documentul” mi-a replicat el. I-am
spus, atunci, că documentele din Arhivele
Securităţii sunt rapoarte de sevici sau făcă-
turi ordinare luate cu forţa sau cu bani şi ele
nu pot constitui probe reale! când, mai ales,
se judecă viaţa unui om.

Personal, cartea lui Gavrilescu mi s-a
părut interesantă, captivantă, fiindcă în a-
ceeaşi perioadă cu el locuiam şi eu în Cra-
iova şi cunoşteam o parte din personaje,

realităţi, despre care, citind, mi se des-
chideau în faţă realităţi trecute, produ-
cându-mi o reală plăcere...Trecutul nu poate
fi decât minunat. Minciuna nu poate apar-
ţine intimităţii proprii şi de aceea s-a inven-
tat aparatul de detectat minciuni...În cartea
„Liliacul” de Vasile Gavrilescu, nu există nici
o minciună iar cei care caută să se scuze, nu
fac decât să se acuze. Există o realitate,
care, uneori, trebuie citită printre rânduri,

dar reprimată permanent fi-
indcă peronajul Gavrilescu,
care comentează documen-
tul, nu s-a amestecat nicio-
dată cu oameni total proşti
sau alte categorii de acest
fel; iar lupta dusă de el îm-
potriva sistemului comunist
poartă amprenta inteligenţei
(aproape unice) şi conduitei
sale fără reproş; şi plină de
bunăvoinţă faţă de semeni şi
animale... „La cei treizeci şi
doi de ani, din care zece i-am
irosit prin cele închisori, pen-
tru o cauză mai mult ori mai

puţin pierdută, a venit vremea să-mi aleg
un drum iremediabil şi definitiv.” Când alţii
se grăbeau să urmeze o Facultate, căci asta
era moda sângelui albastru, dar şi a celui
aproape impur, Lenin, stabilind că decât să
munceşti bine în fiecare zi, mai bine să în-
veţi de trei ori mai mult decât alţii şi mai
apoi să nu munceşti o viaţă, Vasile Gavri-
lescu a stat la puşcărie fiind sacrificat pentru
vecie, nu ca acum când ocupi funcţii înalte
şi îţi ei atestatul în meserie după cincizeci

de ani! Se zice că acum există un minister al
Educaţiei, în locul „Învăţământului”, şi, E-
ducaţia asta durează neîntrerupt de la
naştere şi până la moarte; sunt  deja ONG-
uri „Universităţi” fiinţâd la tot pasul ca şi în
azilele de bătrâni, de lux!!! Înţelegeţi, nu?
Era în preajma revoluţiei din Ungaria, 1956,
când el şi iubita-i (devenită după prima de-
tenţie turnătoar calificat la organul de Se-
curitate) au fost arestaţi. A fost arestată şi
mama sa, văduvă, pentru că nu şi-a turnat
fiul fără tată, când acesta uneltea împotriva
regimului... Lecturând cartea am întâlnit
termenul de „poliţie politică”, în comentari-
ile lui Gavrilescu scrise după 1998, atunci
când şi-a citit dosarul de la CNSAS, întocmit
în anii ceauşismului şi trebuie să spunem,
să observăm, că termenul este depăşit, căci
nu poate fi poliţie politică într-un sistem cu
un singur partid, şi care este chiar statul.  Şi
la acest capitol, al ceauşismului, demnă de
luat în considerare pentru întreg Cazul
Gavrilescu o notă din informarea agentului
Constantinescu Vâlcea (necunoscut până
astăzi): „M-a surprins de asemenea apre-
cierile la adresa tov. Nicolae Ceauşescu,
citez, poate să fie un bun român dar care nu
este ajutat în realizarea programelor de co-
laboratori mai mici şi de  unele năravuri încă
existente în mentalitatea şi felul de a fi al
românului. Făcea aluzie direct la necinste şi
corupţie” (Notă, 24.09.1972). Această notă
pare să fi îndulcit situaţia luptătorului anti-
comunist Gavrilescu sau poate să fie şi un
tertip de-al său, care să-l pună la vremelnice
adăpostiri, la mai uşoare clemenţe ale con-
ducerii Securităţii craiovene, care, să nu
uităm, trebuia să pregătească terenul pen-
tru avântul tehnologic care urma să aibă loc
în judeţul Dolj: Fabrica de Avioane din

VASILE GAVRILESCU: „LILIACUL”
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Craiova (Uzina 444) în colaborare cu British
Aircraft şi de Automobile Oltcit, cu Citroen.
De unde această inteligenţă tip Gavrilescu?
Să remarcăm că domeniul tehnologic al
electricităţii, meseria de electrician, se des-
făşoară cu ajutorul gândirii, mâna, neavând
un rol însemnat, nefiind decât o unealtă a
minţii, neputând apăsa pe buton fără ea sau
să lipeşti condensatori şi rezistenţe elec-
trice. Savurăm modul cum Gavrilescu as-
cundea manuscrisele prin poduri ori cavouri
şi ne amintim, tot aşa, cum la o anchetă cu
ocazia refuzului din Germania a unui vagon
de marfă plin cu cilindri hidraulici, noi, cei
de la Hervil Râmnicu Vâlcea îi spuneam an-
chetatorului care căuta documente tehno-
logice originale ca să găsească vinovaţii, că
gardul Episcopiei e atât de lung şi nu cre-
dem că cineva poate să scormone sub
el!...şi, că, doar în cazul care ne arestează le
scoatem la iveală, caz în care se vor găsi

adevăraţii vinovaţi şi, care, au pe umăr
grade multe! oameni foarte importanţi!...
Citind cum vorbeşte şi povesteşte îi re-
descoperim stilul filosofic şi poetic... „Mă
doare tot ce se întâmplă în cetate. Ca norii
aducători de dezastre peste indiferenţa
lumii. Am înţeles  docilitatea gesturilor şi
neputinţa supunerii.” Notăm şi noi, undeva
pe o pagină, că oamenii se împart în unii
care nu fac decât ce li se cere să facă, iar alţii
care fac şi altceva, care trăiesc permanent
efortul creaţiei...O pagină, ca atâtea altele,
pagina 181, deosebit de frumoasă şi care îi
aduce lui Gavrilescu o alură de sfânt! Într-o
declaraţie în faţa ofiţerului de securitate,
Petrescu Vasile, autorul spune (în declaraţie
nu în comentariu): „I-am mărturisit că sub
raportul creaţiei îmi face plăcere să mă
ocup de literatură şi că uneori chiar scriu şi
mă aflu în căutarea unui stil personal care
să-mi permită să mă afirm.” Tot aşa cum şi

noi în acelaşi timp, la Craiova, prin comanda
numerică investeam în locuri de muncă,
unde să se lucreze numai cu mintea, şi nu
cu mâna, avioanele să zboare cu piese fre-
zate prin comandă numerică, fapt pentru
care am adus de la IMG Bucureşti proce-
sorul APT-RCW, francez, de strunjire, ca să
descifrăm procesorul  ADAPT, american,
pentru frezare... Au fost ani de vis şi care s-
au desfăşurat cu Securitatea în spate,
aceasta, neavând rol decât să ne păzească;
în rest, cu ea în spate am fost premiaţi cu o
excursie la Moscova, la Jocurile Olimpice
din 1980! Mai mult aveam libertatea să
facem ce vrem, Securitatea, raportând şe-
filor noştri că mintea noastră este la piesa
de avion şi atunci când dormim! Să mai
notăm, că, ce spune Vasile Gavrilescu de-
spre scriitorii români, toţi descendenţi din
indivizi care plângeau în public pentru
ţărişoara şi partidul lor, ai timpului post-

belic, se traduce pentru timpul nostru prin
faptul că noi pe aceşti scriitori, şi chiar pe
Eminescu, nu i-am citit decât la şcoală!...
acest lucru nedatorindu-se PCR sau Secu-
rităţii, ci chiar profesorilor şi acelor scriitori
ai momentului, obligaţi fiind; şi, care, ma-
joritatea foşti, ne îngreţoşează şi acum;
chiar şi în amintiri... Şi să încheiem triumfal
cu extrasele şi comentariile lui Vasile Gavri-
lescu cu un citat de la sfârşitul cărţii, care ne
vorbeşte de firea şi stilul cu totul personal,
scriitor clandestin şi electrician la IGO: „Aviz
amatorilor! Bestii proletare aflate în slujba
comuniştilor din acest oraş de rahat! Cine
are de gând să se atingă într-un fel oarecare
de câinele meu sau de copiii mei, i-am luat
gâtul fără să mai stau pe gânduri. Dacă
ameninţarea mea vi se pare neadevărată,
întrebaţi pe cei care  mă ştiu de ce sunt ca-
pabil! Avertismentul acesta vă este servit o
singură dată.”

DE CE NE ÎMPOTRIVIM SIMBOLURILOR  ROMEI?

În spaţiul public se poartă o dezbatere
legitimă. Cum să serbăm anul cente-

narului Marii Uniri? În 2018 se împlinesc
100 de ani de la actul plebiscitar de la Alba
Iulia, când  o sută de mii de români din
Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, urmând
Basarabiei și Bucovinei, vor fi dat curs prin-
cipiului Wilsonian, al autodeterminării
popoarelor, întărit de jertfa de sânge din
marele război. Se vor fi adunat într-un glas,
în 1 Decembrie 1918, românii într-o mare
adunare naţională și își vor fi hotărât soarta.
Măreţ momentul, cu adevărat ziua zilelor
neamului, nu trebuie uitat nicicând!
Neuitarea se ţine cu evenimente rememo-
ratoare, semnificative, pentru transmiterea
mesajului peste generaţii. Între propunerile
pentru manifestările dublului jubileu a-
mintim pe cea venită de la Constantin Zăr-
nescu ( scriitor vâlcean, resident la Cluj
Napoca!), privind amplasarea monumentu-
lui-simbol al latinităţii noastre, Lupa Capi-

tolină în Râmnicu Vâlcea. Un articol în
revista Cultura  Vâlceană, o reamintire a
acestei iniţiative, a provocat câteva reacţii
publice, interpretări aiuritoare, că ne-am
pus întrebarea din titlu. Credem că opoziţia
își are cauzele în confuziile, privind istoria,

într-un partizanat sectar și neproductiv,
poate un orgoliu insuficent susţinut și prin
nimic justificat. Să ne lămurim!

Suntem un popor vechi, cu urme ale
trăirii noastre pe aici de foarte multe
milenii, când încă nu vorbeam despre sciţi,
celţi, daci, romani, slavi și de câţi alţii trecuţi
peste plaiurile de azi ale românilor. Venim
de departe și ne numim români! Numele
ultim dintr-un șir lung să nu aibă în el
Roma? Cronicarul, altfel cuminecat cu cele
nobile va fi sintetizat : De la Râm ne tragem!
Când se va fi pus problema continuităţii,
peste un mileniu ca o eclipsă, s-a supralici-
tat romanizarea. Dar s-a găsit și formula
punţii : eram daco-români! În această for-
mulare se împăcau toate teoriile, pentru că
românii aveau în Dacia lor păstrată în nu-
mele de pe hărţi, și amintirea chipului
Romei (N.Iorga îi va fi spus sigiliu!). Aici va
trebui însă să facem distincţia între Roma

Veche, păgână și imperială și Roma Nouă
creștină, catolică și belicoasă. Roma Veche
ne păstrează în piatra columnei istoria, în
arcul de triumf al lui Constantin cel Mare,
măreţia strămoșilor daci, care susţin bolta
lumii cu opt verticale omenești de-o mare

expresivitate. Romei vechi, cu impresionan-
tul ei imperiu care ne-a atins și pe noi, îi da-
torăm râspândirea crezului creștin pe trei
continente. Putem uita aceste lucruri?
Roma Veche imperială, civilizatoare și îm-
preună cu elenismul, iudaismul  a fost o
etapă istorică luminoasă a omenirii, pe care
ne-o revendicăm! Trebuie să ne-o asumăm
cu mândrie. Cu câtă bucurie și insistenţă re-
marcă preotul Dumitru Bălașa numele de
împăraţi romani, proveniţi dintre daci. În
ceea ce privește limba vorbită, că este di-
nainte de cucerirea romană, că este după,
lucrul acesta se poate dezbate și cerceta în
continuare. Sigur este că avem o limbă, de
la mama noastră, latină. Iar latinia noastră
are niște simboluri, demult înstăpânite. În-
temeierea Romei, prin 752 î.H, pe colinele
laţiale este povestită de legenda cu Lupa
Capitolină, care va fi hrănit pe Romulus și
Remus. Ce resentimente  putem avea îm-
potriva acestei legende, care ne arată ori-

ginea numelui de azi al Țării noastre?
Romulus-Roma-Imperiul Romei Vechi- Râm
și din 1859 România!  Da. A apărut pe harta
lumii și Roma nouă, a papilor, care a dus o
aprigă luptă împotriva schismaticilor,
românii rămași în tradiţia creștin ortodoxă

a unei Rome Vechi, salvate prin Bizanţul
grecizat, dar și acesta într-o simfonie cu im-
periul păgân. Prozelitismul Romei Aposto-
lice, cu efecte negative profunde (cruciade,
războaie, convertiri forţate, uniaţie!) asupra
românilor ( majoritari, dar consideraţi to-
leraţi în Transivania!), va fi sporit o adversi-
tate faţă de Roma, uitând a face diferenţa
între Roma Nouă și Roma Veche. 

Roma ne este redută pentru nume și
limbă! Emanciparea românilor din Transil-
vania nu s-a făcut folosind acest atuu?
Putem nega rolul Școlii Ardelene în eman-
ciparea românilor? Putem uita că Blajul,
„Mica Roma” a adunat înainte de Alba Iulia,
prin 1848, zeci de mii de români pe Câmpia
Libertăţii ca să ceară unirea cu ţara? Roma
ne-a fost redută pentru redobândirea în-
tregului de ţară!

O altă prejudecată, lovită de-o falsă
cunoaștere este că Traian, împăratul cuce-
ritor al unei părţi din Dacia, ar fi o persona-
litate istorică… negativă. Că vâlcenii care
i-au dat numele celei mai importante căi, i-
au pus un bust, în faţa episcopiei, au greșit!
Eroarea observată de unii este din ne-
cunoaștere! Traian a fost „detronat” de pe
soclul Columnei de la Roma, când papali-
tatea a făcut din Vechea Romă, Roma papi-
lor- Roma Nouă, și timp de o mie de ani a
exercitat o politică condamnabilă împotriva
Răsăritului, rămas cu Roma Veche. Îm-
păratul Traian, este cel drept! Așa îl con-
semnează istoria. Așa l-a consacrat Imnul
Naţional al României, pe care trebuie să-l
respectăm întru civismul legilor instituite. 

Da. Ar fi potrivit ca Râmnicu Vâlcea să-
și aibe monumentul Lupoaicei, pus la loc de
cinste, să nu ne uităm originile vechi. 

M. SPORIŞ

Compoziţie foto Petre Cichirdan

T

Uraganele poartă 
nume feminine
În ștrandul nou amenajat,
O doamnă-n apă a plonjat
Și valurile din bazin,
Au inundat un magazin.

Stupina
În Anglia de griji nu-ţi pasă,
Găsești de lucru când te duci,
Că-s mulţi bogaţi dar și uituci,

Că uită să-și încuie casa.

Revigorante
Consum spanac și rostopastă
Ori ierburi dulci și ardeioase,
Amare, acre, uleioase,
Ce au efecte la nevastă.

Comoara de pe Argeș
Zidi Manole o splendoare,
Cum alta n-a mai fost sub soare,
Din piatră, var și cu nisip,
Să fie-n veacuri prototip!

Evitaţi consumul de pâine!
Țărani, cu grâul pe ogoare,
Ce îl irigă cu sudoare,
Plătind și taxe funciare,
Mănâncă iarna mămăligă.

Confesiunea uneia
Gardienilor le-a spus
Că-n arest e mulţumită,
E cazarea gratuită
Și cu mic dejun inclus.

Huzurul alimentar românesc
Trăim în lux și bunăstare
Ș-avem pe masă fiecare,
Franzele, cornuri aromate,

Ce sunt în China fabricate.

Dineu oficial la Bruxelles
La UE-i protocol solemn,
La masa mare stau boierii,
Iar premierul nostru demn,
Servește cina cu șoferii.

Mierea indigestă
Are soaţa mea o gură,
Pare ca un uragan,
I-a dat tatăl ei cultură,
Cam un sfert de Bărăgan.

Mama Sisif
Cum mama lui să nu fim răi,

C-avea atâta bunătate,
L-a dus pe fiul ei în spate
Și-n cârca lui, copiii săi.

Magia
Pe litoral, aprins de vrajă,
Prin cluburi noaptea ori pe plajă,
Toţi barmanii m-au răsfăţat
Ș-apoi factura m-a-ngheţat.

Avalanșa
De când românii s-au tot dus
În occident să-și afle traiul,
Pădurile coboară plaiul
Și îi urmează în apus.

ION MICUŢ
EPIGRAME

P. CICHIRDAN
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ZIUA REVISTEI „CURTEA DE LA ARGEŞ” ADEVĂRATĂ SĂRBĂTOARE
PENTRU CĂRTURARII ROMÂNI DE PRETUTINDENI

„Adevenit deja o tradiţie ca, la în-
ceputul Zilelor Municipiului

Curtea de Argeş, să se organizeze Ziua Re-
vistei Curtea de la Argeş (tipărită, dar şi
disponibilă la www.curteadelaarges.ro).
Anul acesta, manifestarea este înscrisă şi în
programul Sărbătorilor Argeşului şi Musce-
lului.

Va fi sâmbătă 12 august, cu un program
cu adevărat bogat.

Întâlnirea principală începe la ora 10 şi
are loc în sala de spectacole a Centrului de
Cultură şi Arte George Topîrceanu. Printre
altele, se va vorbi, în prelungirea rubricilor
revistei, despre Centenarul Marii Uniri,
aniversarea a 500 de ani de la sfinţirea
Mănăstirii Argeşului, comemorarea a 60 de
ani de la moartea lui Brâncuşi. În acest con-
text, rapsodul popular Ion Creţeanu, de la
Craiova, va cânta Balada Meşterului Ma-
nole, cercetătorul Sorin Buliga, de la Târgu-
Jiu, va vorbi despre Brâncuşi, între tradiţie
şi universalitate. Un cvartet bucureştean,
condus de Andrei Iliescu, cel care conduce
Orchestra Inginerilor, va interpreta muzică
clasică.

Oaspeţi de onoare vor fi cunoscutul scri-
itor Nicolae Dabija, de la Chişinău, acade-
mician, redactor-şef al revistei Literatura şi
Arta, actriţa Ninela Caranfil, tot de la
Chişinău, precum şi academicianul Victor
Voicu, secretarul general al Academiei
Române.

Întâlnirea va conta şi ca o manifestare a
Podului de Reviste iniţiat cu mai mulţi ani în
urmă de revista noastră şi Literatura şi Arta,
iniţiativă la care s-au asociat ulterior un
mare număr de reviste din România şi din

Basarabia; o parte dintre ele vor fi prezente
la întâlnire.

Un punct special, surpriză, va fi consti-
tuit de prezentarea bustului poetului
naţional Mihai Eminescu, realizat de sculp-
torul Radu Adrian, bust care va fi instalat
într-un viitor apropiat pe un soclu în faţa
Centrului de Cultură şi Arte.

Vor participa un mare număr de colab-
oratori şi prieteni ai revistei, oameni de cul-
tură din multe locuri din ţară (Cluj, Huşi,
Bucureşti, Craiova, Târgovişte, Piteşti, Râm-
nicu Vâlcea etc.), inclusiv din diasporă.

După-amiază, cu începere de la ora 16,
în Sala de Consiliu a Primăriei, va avea loc
un festival al cărţilor şi revistelor, cu Editura
Scrisul Românesc de la Craiova invitat spe-
cial. Peste 20 de autori de carte şi realizatori
de reviste îşi vor prezenta, pe scurt, rea-
lizările editoriale recente.

Manifestarea este deschisă tuturor iu-
bitorilor de cultură din  Curtea de Argeş, din
împrejurimi şi de pretutindeni.” (Gheorghe
Păun)

Împreună cu Mihai Sporiş am pornit
spre Curtea de Argeş chiar în dimineaţa zilei
de 12 august 2017 ca să fim la ora 10:00 la
Centrul de Cultură „George Topârceanu” şi
am constatat că era foarte multă lume,
care, la 9:55, se grăbea să umple sala unde
pe parcursul a trei ore urma să se întâmple
următoarele: prezentarea participanţilor-in-
vitaţi, prezentarea bustului în bronz al lui
Mihai Eminescu-lucrare a sculptorului bu-
cureştean Adrian Radu (moment impresio-
nant-cortina s-a deschis şi lucrarea, aşezată
pe un soclu, s-a învârtit, oferind posibili-
tatea ca publicul să o observe din orice di-

recţie-fapt destul de riscant fiindcă, se ştie,
artiştii în concentrarea lor căutând expresia
feţei neglijează amănuntele laterale-lucrare
realizată în stilul anilor 70, când UAP, Insti-
tutul N. Grigorescu impunea tratarea por-
tretului prin sublinierea volumelor) în
prezent lector universitar dr. la Universi-
tatea din Piteşti; cuvântările: ÎPS Calinic
Argatu Argeşeanul de al Arhiepiscopia Ar-
geşului şi Muscelului (şi bine a cuvântat!),
Victor Voicu-academician, secretar general
al Academiei Române, Nicolae Dabija care
a surprins publicul prin spiciul despre re-
centa sa creaţie-Dodoniana! (vezi Video
Arhiva www.culturaarsmundi.ro); recitalul
de poezie al Paulei Romanescu (grupaj in-
spirat de autori care au fost fascinaţi despre
Eminescu), Ion Creţeanu şi Ion Rodos, rap-
sozi populari care s-au exprimat, fiecare,
prin ceea ce ştie mai bine să facă: prin cân-
tec şi prin modelarea lemnului. A mai vorbit
Maria Grapini de la Consiliul Europei şi Gh.
Firan de la Editura Scrisul Românesc-Cra-
iova... Pe scenă, scrijelind lemnul continuu,
Ion Rodos a putut să dăruiască fiecărui cu-
vântător flori sau vaze cu flori în miniatură.
A fost prima parte a întâlnirii de la Curtea
de Argeş, una consistentă şi de efect, noi,
cerându-ne sincere scuze dacă am sărit
maxim unul sau doi vorbitori! S-a vorbit şi
de „Apelul Academicienilor” răspândit lu-
nile trecute pe Internet şi la care noi nu am
răspuns, deoarece considerăm că el a venit
foarte târziu, acest apel fiind necesar să fi
fost făcut între 2000 şi 2007, când erorile
clasei politice (care în România determină
socialul şi economicul, şi nu numai, şi a so-
cietăţii civile), nu au fost sancţionate! De-

geaba ne declarăm împotriva făptaşilor
dacă nu am făcut-o când au avut loc fap-
tele! Ori, între 2000 şi 2007 s-a petcetluit
căderea totală economică şi socială a
României...ce a urmat după 2012 este con-
secinţa acestor politici economice şi sociale,
inimaginabil de proaste, şi la care Academia
Română a asistat fără să reacţioneze! Ştim,
semnatarii (cei câţiva) Apelului au fost nu-
miţi academicieni după 2012...acest fapt,
însă, nu scuză Instituţia!

La ora 16, la Primăria Municipiului
Curtea de Argeş, s-a desfăşurat partea a
doua a manifestării, când foarte mulţi a-
utori şi-au prezentat cărţile sau le-au fost
prezentate de Gh. Păun (păcat că talentatul
poet şi matematician a scăpat CIC-ul din
mână-producând dezechilibre culturale şi în
Curtea de Argeş şi în zona vâlceană!... atât
cât i-au stat la îndemână). A fost un ade-
vărat maraton de prezentare de cărţi, per-
sonal, niciodată, nemaiîntâlnind atâta
disponibilitate, pentru carte, din partea
cuiva! Şi nu a fost uşor, prezentările s-au a-
utoselectat fiindcă organizatorul a oscilat
între prezentările sale şi prezentările celor
cu curaj şi dorinţă de afirmare...Desigur,
enumerăm aici pe cei care i-am reţinut şi pe
care îi considerăm cei mai cunoscuţi: Nico-
lae Dabija, Sorin Buliga, Maria Grapini, Gh.
Firan, Csaky E POE, Dumitru Sârghie, Paula
Romanescu, Claudia Voiculescu, Ion Pre-
descu, George Călin, Ion Andreiţă, Florentin
Popescu, Ioan Barbu, Aureliu Goci, Eliza
Roha, Mihai Sporiş, Ştefan Stăiculescu,
Mona Vâlceanu...

S-PC

Zilele Credinţei şi Culturii în Episcopia Caransebeşului. 
Simpozionul internaţional „Jertfă şi mărturisire”

În perioada 23 – 30 aprilie 2017, în
Episcopia Caransebeşului s-a desfăşu-

rat cea de-a XI-a ediţie a Zilelor Credinţei şi
Culturii. În cadrul acestei manifestări cultu-
rale şi spirituale, timp de o săptămână, au
avut loc dezbateri, vernisaje, concertele de
muzică religioasă şi teatru, realizându-se
astfel o punte culturală de legătură între
credinţă, Biserică, tradiţional şi frumos.
Luni, 24 aprilie şi marţi 25 aprilie, la Oraviţa,
a avut loc simpozionul internaţional „Jertfă
şi mărturisire” şi un vernisaj de expoziţie
foto-documentar cu tema „Biserica orto-
doxă din Banat în perioada regimului comu-
nist".

Mai mulţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române au fost prezenţi la evenimentul de
cultură din Oraviţa, eveniment ce a avut ca
teme centrale „Anul omagial al sfintelor
icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti

şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi
al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comu-
nismului în Patriarhia Română”, la care s-au
adăugat temele de pe plan local în acord cu
tema Patriarhiei Române, şi anume „Epis-
copul martir Veniamin Nistor şi alţi apără-
tori ai Ortodoxiei din Banat în perioada
comunistă”. P.S. Lucian, episcopul Carans-
abeşului, PS Nicodim, Episcopul Severinului
şi Strehaiei, PS Siluan, Episcopul Ortodox al
românilor din Ungaria, PS Paisie Lugojanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi
PS Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Râmnicului, au fost cei care
s-au alăturat la Simpozionul internaţional
„Jertfă şi mărturisire” al Episcopiei Caranse-
beşului. Simpozionul a cuprins comunicări
ştiinţifice susţinute în plen de ierarhi, pro-
fesori de teologie, preoţi cu preocupări is-
toriografice, istorici din ţară şi străinătate,
specialişti în domeniul istoriei Banatului şi
profesori de discipline istorice, sistematice

şi practice de la facultăţile de teologie din
ţară, precum şi cercetători. După prima
parte a fost vernisată şi expoziţia foto-do-
cumentară „Biserica Ortodoxă din Banat în
perioada regimului comunist”. De aseme-
nea a fost vizitat Teatrul istoric „Mihai Emi-
nescu”, inaugurat în prezenţa împăratului
Imperiului Habsburgic în 1817.

Ca reprezentantă a Bibliotecii Judeţene
"Antim Ivireanul" Vâlcea am prezentat tema
- "Spre veşnica aducere aminte şi cinstire ,
Patriarhul Justinian Marina".

Fiul al Vâlcii străbune, Justinian Marina,
era originar din localitatea Suieşti (Vâlcea),
născut la 22 februarie 1901 şi primind la
botez numele Ioan. La 24 mai 1948 a fost
ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit
al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Orto-
doxe Române, înscăunat la 6 iunie 1948.Un
mare duhovnic contemporan spunea că
drumul sau calea spre desăvârşire trece în
mod obligatoriu prin proba ispitelor, a încer-

cărilor sau necazurilor fără de voie, a sufe-
rinţelor trupeşti şi sufleteşti. Nu putem
gusta din bucuriile raiului, fără a sorbi din
cupa amară a încercărilor.Istoria Bisericii
Ortodoxe Române în timpul regimului co-
munist a fost profund marcată de persona-
litatea patriarhului Justinian Marina. A avut
una dintre cele mai lungi cârmuiri, rezistând
scaun aproape trei decenii. Cu priliejul
comemorării a 40 ani de la trecerea în
veşnicie, în Biserica Mănăstirii Radu Vodă
din Capitală, Patriarhul Daniel a evidenţiat
jertfelnicia părintelui Patriarh Justinian şi a
evocat virtuţile şi eforturile sale care l-au
transformat într-un model vrednic de urmat
pentru toţi slujitorii Bisericii lui Hristos.

„Lucrarea sa pastorală, culturală, mi-
sionară, duhovnicească şi socială pentru
binele Bisericii Ortodoxe Române reprezintă
pentru noi cei de astăzi, ierarhi, cler şi cred-
incioşi, un model luminos şi inspirator de fi-
delitate şi slujire a Mântuitorului Iisus

Zenovia ZAMFIR
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M-am obișnuit de multă vreme,
atunci când am ceva de studiat

sau, numai de observat, să-mi notez prima
impresie, foarte importantă pentru mine,
lucru pe care îl voi face şi acum, antrenând
în discuţia apreciativă, deopotrivă cunoș-
tinţe adăugate alchimic senzaţiilor, stărilor
pe care le-am trăit, toate acestea oferindu-
mi, cu generozitate un amalgam de mirare,
de condescendentă admiraţie, uimită fiind
de curajoasa continuare  a „excursiei ” prin
Grădina plăcerilor a lui Hieronimus Bosch.
Nu mai mică a fost admiraţia pentru gradul
înalt de cunoaştere a anatomiei umane şi
mai ales a anatomiei comparate dovedită
de artist.      

Mai departe, m-am lăsat condusă de în-
demnurile pe care subliminal le lansează
orice operă de artă bună și m-am trezit într-
un exerciţiu mental în care eram îndemnată
de o bizară combinaţie de idee fizico-filo-
zofică să-mi imaginez un univers tridimen-
sional în desenele-peniţă ale domnului
Cichirdan, proiectat concomitent cu plierea
acestuia pe  orizontală de obicei, dar și pe
verticală. Proiecţia contururilor trupurilor
este determinată (sau determină?) de ob-
sesia ocupării în totalitate a spaţiului alb,
ofrandă a inocenţei pierdute prin cunoaş-
terea biblică.

Cunoscând bine linia melodică a can-
tatei “Carmina Burana “ ilustrate de pictor
nu pot să nu remarc obsesia artistului de a
obliga desenele să urmărească intim linia
melodică urmărită precum şi substratul
tematic-textul. Expresia sonoră a versurilor
este atât de bine, de fin suprapusă pe de-
sene (sau invers!) încât par a face parte din
idea iniţială a lui Orff, iar extragerea lor din
ansamblul realizat ar crea abia acum senza-
ţia de lipsă, de gol, văduvind idea car-
minelor de una din cele trei forme de artă
fericit interferate.

Atât de bine merge pictorul pe urmele
expresiei sonore pe care o ilustrează, atât
de perfectă, densă şi precisă este tușa
peniţei sale încât, aşa cum perfecţiunea o-
ratoriului nu permite nici măcar o notă în
plus, nici în desene nu s-ar mai putea
adăuga un punct în plus.

Obsesia carminelor este spaţiul de-
senelor domniei sale și este multidimen-
sional, ocupând în totalitate generoasa

ofertă a paginei. Din ce în ce mai dense,
tablourile pictorului conjugă spaţiile pâna la
perfecţiune, pâna la tehnica conştientă sau
nu, (intuită sau nu) a realizării unor univer-
suri multiparalele sau, uneori chiar multise-
cante.

Pe principiul simplu al paginei îndoite cu
care se încearcă expli-
carea simplificată a cur-
bării unui spaţiu conven-
ţional bidimensional pâ-
nă la transformarea sa
într-o structură cu două
spaţii paralele, pliate,
bidimensionale,(spart de
o înţepătură de ac, spa-
ţiul perforat transfor-
mându-se în “gaură de
vierme” permiţând saltul
instantaneu dintr-un uni-
vers în celălalt), spaţiul
cichirdanic se îndoaie în
faţa ochilor, se modifică,
se plastifică alăturând
imaginilor dintr-un uni-
vers, al muzicii, bucăţi din
celălalt, al desenului sau,
din celelalte în care pe-
niţa artistului a modelat-
dirijat saltul notelor Car-
minei Burana în desenele
silabelor cântate către
extazul ideilor care le-au
plăsmuit îndreptându-le
spre pictură.

Pe când luam lecţii de
grafică pentru arhitec-
tură, am învăţat tehnica
mototolirii unei hârtii tre-
cută iniţial prin praf de
cărbune și apoi presată și
rotită în același timp. Se
reuşeşte o foarte perti-
nentă sugerare a ideii de
abis.

Desenele peniţei cichirdanice m-au dus
imediat cu gândul la acea tehnică fericit pli-
ată pe spaţiile multidimensionale. Geniala
găselniţă a artistului a înlocuit multiplierea
hârtiei desenate într-un vers, cu o compri-
mare a hârtiei într-un  pumn care loveşte cu
putere strângând-o, mototolind-o, aproape
cu brutalitatea unui act de iubire fizică şi
care în pagină se cere consumat violent,
rapid, total,reușind să creeze o stranie stare

de „gaură neagră“ care absoarbe tot.
Mulţumit, liniştit, împlinit acum, artistul
desface pumnul încet, puţin câte puţin,
netezeşte cu palma hârtia din care se re-
varsă  personaje, mângâind-o într-un gest
aproape erotic şi aşa contorsionată cum e o
apasă pe planşetă transferând deopotrivă

personajele asemenea înţe-
penite în posturile ritmu-
rilor ilustrate şi, aşa ghem
cum e, o lipeşte pe plan-
şetă, transferându-i ritmul
muzicii care-l inspiră și în
ghesuind personajele  după
cum narează carminele. 

Astfel se face că găsim
personaje aleatoriu aşezate,
dupa cum le-a vărsat ha-
zardul în peniţa maestrului.
Detaliile picante întălnite nu
fac altceva decât să ne în-
tărească prima impresie şi
anume certifică solidele
cunoștinţe anatomice ale
artistului.        

Măiestria construcţiei
fiecărui desen îl transformă
cu ușurinţă într-o mandală.
Exerciţiul tehnicii speciale de
privire a unei mandale se-
condat de insistenţa și inten-
sitatea privirii dezvăluie o
altă așezare în spaţiu, aici
conducându-ne nemijlocit
către suportul sonor care, la
fel cu oricare altă muzică nu
se poate explica. Ea există și
atât. Tablourile se succed
frenetic, umplând aproape
în totalitate spaţiile rezer-
vate, captivând  dur, rapid,
total, reuşind să creeze o
stranie stare de  „gaură nea-
gră“ care absoarbe tot și din

care se detașează ideea primordială pe care
apoi, o desfășoară cu satisfacţia  creaţiei,
odată cu notele-ritmul în care el vede deja
noul univers. Tehnica de umplere - îndesare
cu detalii a spaţiilor limitate oferite cu
zgârcenie de o pagină este folosit atunci
cănd autorul se joacă cu talentul său, cu ge-
niul său parcurgând cu nonșalanţă drumul
de la spaţii grafiate în tehnica dârei-tuşă în
două fire de păr de veveriţă a stampelor
japoneze la un salt al arhiplinului unei

pagini pe care este greu să găsești câţiva
milimetri pătraţi goi, spre fidelă exemplifi-
care citându-l eu pe pictorul-grafician  S.
Steinberg cu ale sale arhicunoscute  „Spaţii
locative.“

„Dincolo” de desenul sigur doveditor de
preţíos talent se lăfăieşte un univers de ex-
plicaţii-idei-parabole biblice iar „dincoace”
de tuşă tronează într-o glacială tăcere
geamănul său univers haiku, unde toate
trăirile idei ce se voiau transmise sunt înde-
sate în desen în şi cu toate detaliile posibile
și unde, greu ar putea bietul privitor să
încerce odihna ochilor pe vreun spaţiu gol.
Un tablou desenat în această manieră se
poate uşor redefini ca un roman-fluviu.                                

În arca paginilor sale înoată-dansează
personajele fără a fi agresive nici agresate
de pudibonderii ambigui de fete bătrâne.
Îmbrăcate uneori doar cu frunza de viţă,
personajele cichirdane trimit asociativ, ele-
gant, chiar la ideea de rai.

Tributari culturii ortodoxe a credinţei,
poate că la prima vedre desenele reuşesc să
smulgă privitorului o înălţare mirată, şocată,
din sprâncene. După însă un repetat exer-
ciţiu de  „citire” a desenelor, impresiile se
mai domolesc, reușind până la urmă să se
aşeze în ecartamentul lucrurilor normale.
Mă întreb cum le-am fi comentat dacă eram
hinduşi?

Nu ne îndoim că artistul și-a fredonat în
minte și în glas tablourile muzicale ilustrate
aşa cum nu ne îndoim de noutatea ideii
care a generat tablourile. Nu ne îndoim nici
e faptul că operele respective au vexat, au
generat contradicţii şi discuţii contradictorii.

Și totuşi, deşi nimeni nu comentează în
aceeaşi manieră comercializarea la chioş-
curile de ziare a foilor deocheate, a ma-
nualelor kamasutra pe care le devorează
copiii,  totuşi, când au fost expuse în galerii,
desenele talentatului pictor au vexat sensi-
bilităţile, nu acele publicaţii obscene care
înfierbântă minţile copiilor şi deopotrivă
pungile producătorilor, deşi fiind puse într-
o expoziţie, desenele nu puteau fi văzute
decât de cunoscători de artă, într-un spaţiu
închis, spre deosebire de celelalte mizerii
care umplu chioşcurile cu sutele şi care,
atenţie mare, se vând bine !

Și totuşi tablourile Carminei Burana
semnate de domnul Petre Cichirdan sunt,
sunt vexante, frumos, inteligent şi elegant
vexante !

Și totuşi tablourile Carminei Burana sunt
unice !

Și totuşi tablourile Carminei Burana!....

OBSESII CARMINE BURANE 
Ligia NICOLESCU

Hristos şi a Bisericii Sale”, a subliniat Prea-
fericirea Sa.

La Simpozionul Naţional „Patriarhul Jus-
tinian Marina (1948-1977), mărturisitor al
dreptei credinţe şi apărător al Bisericii stră-
moşeşti”. care s-a desfăşurat la Arhiepis-
copia Râmnicului în data de 22 martie 2017,
Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Ramnicului, în cuvântul de
binecuvântare intitulat „Justinian Marina –
patriarhul providenţial al Bisericii noastre”,
a subliniat:..''Cârmuitor în vremuri tulburi,
Preafericitul Părinte Justinian a avut dificila
misiune de a conduce corabia Bisericii în
vremuri tulburi. Din documentele întocmite
de fosta Securitate reiese că Justinian Ma-
rina, înscăunat ca Patriarh al României în
vara lui 1948, s-a preocupat de soarta pre-
oţilor aflaţi în temniţele comuniste. Fiind
sesizat de familii, Patriarhul a adresat o
telegramă episcopiilor, în care cerea să se
elaboreze tabele cu toţi preoţii închişi.
„Domnul Ministru Stanciu Stoian îşi a-
minteşte că lucrarea i-a fost adusă de la Pa-
triarhie (listele primite din teritoriu - n.n.)
cu o adresă, cuprinzând rugămintea patri-

arhului de a se interveni la Ministerul de In-
terne pentru a se cerceta situaţia celor
închişi”, grăieşte documentul. Mai departe,
Ministerul Cultelor a dat curs solicitării Pa-
triarhului, înaintând-o către Ministerul de
Interne.

Spiritul practic al Patriarhului Justinian
a făcut ca monahismul ortodox să de-
păşească momentele de criză...Confruntat
cu presiunile politice tot mai intense, Patri-
arhul Justinian a reuşit să administreze cu
multă inteligenţă Biserica noastră stră-
moşească, astfel încât să nu fie subjugată
cu totul autorităţii comuniste. A iubit nea-
mul românesc şi Biserica Ortodoxă,
apărându-le deopotrivă''. 

La lucrările pe secţiuni ale Simpozionu-
lui Internaţional ''Jertfă şi Mărturisire'',
Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul
Caransebeșului, a subliniat ...„Am avut bu-
curia să-i primim aici, la Oraviţa, pe unii din-
tre cei mai mari profesori de teologie de la
București, Sibiu, Cluj, Iași, Craiova, Tim-
ișoara, Arad și Alba Iulia. Părinţii profesori
și domnii profesori ne-au delectat și ne-au
înălţat, pe de-o parte, iar pe de altă parte

ne-au îmbogăţit sufletește, dar și teologic,
istoric, cu foarte multe informaţii, pentru că
ei au adus lucruri noi în atenţia noastră. Îl
rugăm pe Mântuitorul Hristos ca preoţii din
cele patru protopopiate care au audiat
aceste referate să meargă în parohiile în
care își desfășoară activitatea și să devină
mărturisitori ai cre-dinţei dreptmăritoare,
apostoli și preoţi cu putere multă, pentru

că într-o societate din ce în ce mai secular-
izată este nevoie de cât mai multe exemple
vii”. 

Sfântului Apostol Pavel, îndeamnă
zicând: "Aduceţi-vă aminte de mai-marii
(înaintaşii) voştri care v-au grăit vouă cu-
vântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte
cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le cre-
dinţa!" (Evrei 13, 7). 
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Recent am primit la redacţia noastră
Intol Press, înfiinţată în 1993, o carte

interesantă mai ales pentru noi, care în ul-
tima vreme ne ocupăm de trăinicia unei co-
laborări pe plan cultural între Oltenia şi
Bucovina (de Nord), desigur, nelăsând deo-
parte Basarabia fiindcă vrem nu vrem Ro-
mânia Mare, cea proclamată în 1918, a
însemnat înainte de alipirea Transilvaniei,
unirea cu cele două provincii româneşti,
care, după 1775, respectiv 1812, au făcut
parte din Austro Ungaria şi Rusia...Am mai
recenzat anii trecuţi din aceeaşi parte de
ţară, două cărţi. Cartea de faţă a apărut în
2015 la Editura „Ion Prelipcean” din Horod-
nic, o localitate aşezată la 1774 între moşiile
Episcopiei Rădăuţi la sud şi mânăstirii Putna
la nord, atestat fiind la anul 1439 într-un
document al „primei mânăstiri de maici din
Moldova”. Cartea apare într-o serie mai
lungă a autorului intitulată „Studii de po
pularitate a istoriei”, spunând asta pre-
gătind cititorul că se află în faţa unui studiu
complex de istorie a Bucovinei, după cum
era şi normal, şi al Basarabiei, desigur mai
la general... Iată capitolele din cuprins care
permit să ne facem o părere de ansamblu
al scrierii de faţă, urmând ca cititorul, dacă
doreşte, şi noi îi recomandăm să dorească,
să aprofundeze lucrarea pe care şi-o poate
procura chiar de la autor!...noi, urmând în
continuare să dăm curs impresiilor perso-
nale notate pe parcursul lecturării cărţii
chiar pe manşeta paginii... Iată capitolele:
„Prefaţă: Dincolo de istorie”-percepte
asupra istoriei însăşi cu legătură pe acest
tărâm rotund al României dinainte, cu mult
dinainte de atestarea Horodnicului; „Loca-
litatea Horodnic”, „Statul feudal Moldova,
de la Bogdan la Ştefan”; „Epoca de aur a
Moldovei”; „Unde ne sunt strămoşii”;
„Mănăstirea Horodnic”; „Biserica Călu-
găriţa; „Testamentul lui Petru cel Mare”;
„Agresiunea rusească asupra României”;
„12 invazii ruseşti în ţările române”; „Istoria
Basarabiei”.

Suntem partizanii visului cu ochii des-
chişi asupra trecutului şi mai puţin asupra
viitorului. Prezentul, rezultatul, grăieşte de
la sine. Istoria nu se poate învăţa din cărţile
de istorie, şcolare, fiindcă acestea sunt ale
guvernărilor. Atât de perfidă este o gu-
vernare, încât după opt sau patru ani de
greşeli evidente, ea, mai bine, falsificând
rezultantele decât să le recunoască ca a-
tare... Istoria nu se învaţă decât prin as-
cultare, imagine, citire, logică şi înlănţuirea,
compararea, faptelor. Istoria nu este ştiinţă,
ea este o poveste, în care atunci când lip-
sesc „n” documente ale unui singur fapt,
atunci apare naratorul, poetul! 

Principala calitate a unei comunităţi este
permanenta acţiune a locuitorilor de a du-
ra! de a construi! de a produce şi de a avea
schimburi cu alte comunităţi.

„În anul 1774 Austria  cucereşte nordul
Moldovei şi denumeşte acest teritoriu nou
acaparat cu numele de Bucovina. Cucerirea
austriacă (nu a desfiinţat naţia românească
n.n) a însemnat...transformări radicale şi
ieşirea  din evul mediu românesc, conser-
vator şi înapoiat. Ca un fapt meritoriu şi de
civilizaţie, austriecii  au construit şosele,
cunoscute în localitate, ca drumuri îm-
părăteşti ale Mariei Tereza” (op.cit. alin. 3,
pag. 20). Ne amintim, şi în Vâlcea, romanii
au construit şosele şi castre, cu băi, ca şi

austriecii, peste 1500 de ani, care au rea-
lizat, primii, legătura cu Austro-Ungaria pe
Valea Oltului, străpungând malul abrupt al
Coziei şi construind Via Carolina...Iată, după
250 de ani, nu putem, astăzi, să ne lăudăm
că am continuat munca de unire a Țării
Româneşti cu Transilvania pe care Austria a
început-o în 1730! dacă nu chiar în 1600 (cu
Mihai Viteazul)...ce ruşine!

Şi Râmnicu Vâlcii a avut de câştigat fiind
în calea Oltului, luptând şi reuşind să stă-
pânească ambele maluri, şi făcând parte de-
a lungul existenţei sale din marea familie a
saşilor, a austro ungurilor (până în secolul
XX-în documentele bisericeşti-Oltenia,
chemându-se chiar Ungrovlahia), a evreilor
(veniţi aici, odată, din Austro-Ungaria, tre-
când munţii, şi, odată, din Rusia pentru
Moldova), şi mai apoi a basarabenilor şi bu-
covinenilor (veniţi în număr covârşitor în
1940 şi 1944!). „Fiind sub ocupaţie ruse-
ască, graniţa cu Rusia fiind desfiinţată, în
ţările române se revarsă
valuri de imigranţi evrei
din Rusia şi Polonia. (...) în
Moldova au venit în cursul
anului 1827 mulţi evrei
din Rusia şi s-au stabilit în
judeţele Botoşani, Doro-
hoi şi Herţa. (...) Săracii
Poloniei şi Rusiei căutau
un loc de refugiu în ţările
române şi un trai mai bun.
Săracii Austriei, Pocuţiei şi
Galiţiei erau deja veniţi în
Bucovina, de o jumătate
de secol (1775-1830) ... În-
trprinzători, inventivi, la-
borioşi, au venit şi cu
noutăţi, relaţionând, con-
struind case, desfăşurând activităţi şi reu-
şind nu numai să supravieţuiască, ci şi să se
dezvolte, chiar din ce în ce mai mult, câş-
tigând locuri înalte în societatea româ-
nească, impunându-se.” (op.cit. pag. 123
-124, alin. 4, 5, 6).

Astăzi Bucovina are cu ce se lăuda şi
este înaintea tuturor celorlalte regiuni toc-
mai datorită austriecilor, care, deşi cincizeci
de ani am urlat că suntem deznaţionalizaţi
de Austro Ungaria şi Rusia, ne-au asigurat
prin transfer de tehnologie, cea mai bună
metodă de conservare a limbii şi ethosului
naţional, România fiind astăzi ţara cu cel
mai sănătos şi constant grai, dar şi cu un clar
trecut istoric! Constatăm, la o sută de ani
de la Marea Unire că mişcarea de populaţii
nu anulează pe niciuna, din contră, le dez-
voltă pe toate...chiar este singura cale spre
adevărata libertate şi bunăstare, atât de
dorită de fiecare, şi, care se opune dicta-
turilor. „Dar cel mai important lucru e că
s-a imprimat populaţiei româneşti din teri-
toriu un spirit german, de respect pentru
lege, disciplină, o atitudine cuviincioasă
pentru semeni, o ţinută morală de corecti-
tudine, în toate acţiunile şi o ambiţie de a
schimba totul în bine, de a învinge” (op.cit.
pag. 23 alin.1).

„Existau în perioada interbelică şi post-
belică femei şi bărbaţi care cunoşteau sute
de cântece populare, flăcăiii ştiau câte 500
de versuri...” (op cit. pag. 25, alin. 4) şi pe
care nu-i oprea nimeni să le cunoască. Cul-
tura se naşte involuntar în timpul muncii, şi
între timpul muncii şi timpul nopţii, al som-
nului, şi este un rezultat al bunăstării.
Atenţie guvernanţi! nu vorbiţi de cultură în

campaniile voastre elec-
torale, confun-dând-o cu
sportul, cu şcoala, cu curăţe-
nia şi deratizarea... Şi, iată, la
aceeaşi pagină, mai jos, o
concepţie prelip-ceană sută
la sută: „Creaţia spirituală
era secondată ingenios de o
creaţie materială. (...)
arătând munca şi ingeniozi-
tatea creatoare a oamenilor din munca de
peste săptămână.” Ca şi în cazul lui Dum-
nezeu, care, de luni până sâmbătă a muncit
şi duminică s-a odihnit! cu alte cuvinte nu
poate exista viaţă fără muncă! 

Odisea naraţiunii, şi în date, continuă,
pag. 130... „1914-1916 România îşi păs-
trează neutralitatea. Austria îi oferă Buco-
vina dacă se va alia cu Austria. Rusia oferă
României Transilvania, dacă se va alia cu
Rusia. Germania oferă României Basarabia
dacă se va alia cu Puterile Centrale (Germa-

nia şi Austro-Ungaria)”
(op.cit. pag. 130 alin. 5).
Iată de când există
Transnistria şi unde se
află, acum, găselniţa Fe-
deraţiei Rusiei... „Din or-
goliu că au pierdut în 1918
Basarabia, ruşii în 1925 au
creat Republica Transnis-
triană, cu capitala la Balta,
luând teritoriu de la Basa-
rabia şi de la Ucraina şi o-
cupând ambele maluri ale
Nistrului, lăsând acolo o
armată de ocupaţie, ca
punct înaintat de inter-
venţie...” Informaţiile
devin trepidante şi ne sa-

tisfac curiozitatea prin
spusele pe înţelesul tu-
turor. La pag. 132 Ion Pre-
lipcean îşi începe capitolul
XI cu „De unde şi de când
ne vine răul” şi ne spune
că Petru cel Mare în 1711
îi pune graniţa pe Nistru
lui Dimitrie Cantemir. Eca-
terina a II-a îi propune
Austriei crearea unui stat
independent (de Turcia),
Dacia, format din Basara-
bia, Moldova şi Valahia
(nu uită să ne spună au-
torul că scopul Rusiei era
să ocupe mai apoi, mai
uşor, acest stat)...După
1812 agresiunile Rusiei
faţă de România s-au ţinut
„lanţ” până în 1944! Şi
iată şi o idee de reţinut,
faptul că Germania a gre-
şit în Al Doilea Război
Mondial că nu a declarat
independenţa Ucrainei şi
Țărilor Baltice ca „să le
aibă cobeligerante îm-
potriva Rusiei” (pag.133).
Şi o informaţie care ne nă-
uceşte pur şi simplu este
faptul că în tratatul de
pace de la Paris, 1947,
este consfiinţit că „ruşii îşi
vor retrage trupele  din
România în decurs de 90
de zile”...şi le-au retras  în
1958 (dând în schimb Se-
curitatea pe mâna ruşi-

lor), după 14 ani, şi după „vreo 10 ani” din
Austria! Din Germania retrăgându-le „după
45 de ani” (pag. 135). Şi, acum, chiar că ne
sare muştarul (deşi toţi ştim că majoritatea

prizonierilor români au fost luaţi de
ruşi chiar din 23 august 1944 şi ime-
diat fiindcă se comandase încetarea
osti-lităţilor cu URSS): „Actul româ-
nesc de la 23 August 1944 nu a fost
acceptat de ruşi; între 23 August şi 12
Septembrie 1944 ruşii au luat pri-
zonieră întreaga armată română şi
abia la 12 Octombrie delegaţia
română de pace a fost acceptată să se
prezinte la Moscova la negocieri”

acestea, încheindu-se, cam aşa: „Ruşii ne
iau petrolul şi lemnul, în schimb, românii le
dau grâul şi vitele”... Ştim şi noi că i-am ţinut
pe ruşi cu păpică până în anul 1990, ei,
plătindu-ne în devize convertibile întreaga
producţie de hidrau-lică şi mecanică fină,
Ceauşescu, aşa făcând rost de bani cheş
pentru plata datoriei externe! 

De la Petru cel Mare la Mihail Gorbaciov
pe lângă armată (la mare preţ în Rusia şi
URSS) arma principală a Rusiei a fost Ideolo-
gia impusă popoarelor în curs sau gata
cucerite, din aceasta,  născându-se o arma-
tă permanent aliată, nesperată, a „cozilor
de topor”... „Pancreştinismul” a fost la în-
ceput, apoi „panslavismul”, apoi „pancomu-
nismul”!... Iată cele trei ideologii mai
puternice decât armele (pag. 136) şi prin
care Rusia s-a crezut creată de Dumnezeu!

Curios sau nu acest scriitor, Ion Pre-
lipceanu, are deosebit de multe puncte de
vedere comune cu noi. Din 2003, credem,
plictisim lumea cu încercarea de a-i arăta re-
alitatea, adevărul, clipelor parşive pe care
le trăieşte aceasta după anul 2000 (1990-
2000 mai treacă-meargă). Şi noi spunem, a,
spus, că România a atins cea mai înaltă cotă
a dezvoltării între promoţiile de învăţământ
din 1960 (generaţia de aur a ţării)-1990
(generaţia matură în maximă putere de

muncă - promoţia universitară
1975)... „Această civilizaţie
strălucitoare a atins apogeul în
anii 1960-1990, dar acum
epoca modernă a schimbat
preocupările. Începând cu anul
2000 civilizaţia spirituală an-
cestrală a satului românesc a
rămas o amintire generaţiilor
vârstnice, iar cea materială se
mai păstrează doar prin muzee
etnografice” ( op. cit. pag. 26,
alin. 3). Şi iată cum îl descrie
Mihai Nichita în articolul “Ion
Prelipcean, un nume adunat
pe cărţi” apărut în revista „Crai
Nou” din 06 noiembrie 2015:
„Răsfoiesc şi iarăşi răsfoiesc
Catalogul şi îmi e cu neputinţă
să enumăr, darmite să spun
câte ceva despre acest scriitor
total, Ion Prelipcean. A scris
poezie, romane, reportaje,
eseuri, studii de istorie naţio-
nală şi locală, religie, critică li-
terară,medalioane, monografii
de personalităţi, de localităţi,
prezentând folclor, toponimie
şi onomastică, etnografie. A
publicat în România, Israel,
Canada, iar cărţi de-ale sale se
află şi în America, Italia, Spa-
nia, Anglia. Averea lui cea mai
de preţ i-au rămas cărţile şi
editura sa Ion Prelipcean-
Horodnic de Jos, în care a e-
ditat 120 de cărţi. De curând,
Ion Prelipcean a împlinit 68 de
ani. Să-i urmăm încă multe
izbânzi literare!”

ION PRELIPCEAN: „BUCOVINA-NUCLEUL 
ÎNFIINŢĂRII STATULUI MEDIEVAL MOLDOVA”
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DUMITRU RADU LA MUZEUL SIMIAN, IULIE 2017

Ne amintim de lucrările sale turnate
în bronz, toate cu legături figura-

tive-oameni-în simbioză cu instrumente
muzicale din categoria alămurilor-instru-
mente de suflat! ştiind parcă că între Casa
Simian şi Filarmonică nu sunt decât câţiva
paşi...În acei ani era posibil ca de la Casa
Simian expoziţia să plece şi să adaste două
săptămâni şi la Filarmonică, eventual, şi cu
o reprezenrtare pe sticlă a Carminei Bu-
rana...Dar ce să înţeleagă aceşti domni care
n-au la cele două entităţi edile, consiliul

local şi consiliul judeţean, nici un coordona-
tor măcar observator al masivelor şi consis-
tentelor instituţii culturale vâlcene: Filar-:
monica şi teatrele de stat, şi publice, teatru
la Arhiepiscopie ...Pe Carmina Burana am
expus-o deja la Filarmonica din Craiova, şi
Radio Craoiva, dar şi la Cluj şi la Tg Jiu în
foaierul Tetrului Liric din localitate, pictură
şi carte!

Cum spuneam, dacă în 2004 lucrările
erau aliaje de bronz, astăzi, la muzeul Simi-
an, Dumitru Radu face o demonstraţie de

plastică în relief, de data aceasta, zamacul
fiind materialul de lucru, un aliaj de alu-
miniu, zinc, magneziu şi cupru. Uneori alia-
jul este turnat, alteori turnat şi frezat, sau
se află în compunere: bronz şi zamac,
zamac plus incluziuni ceramice, vizând rea-
lităţi estetice... Desigur, fantezia nu-i
lipseşte acestui sculptor, dar, arta sa, ca
maestru, rămâne exprimarea în bronz pe
care tot noi am remarcat-o, aşa cum tre-
buie, în 2004, la acelaşi Muzeu Simian... Du-
mitru Radu (Valea Mare, Vâlcea, 1957) a

urmat scul-ptura  între 1981 şi 1985 la Insti-
tutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din
Cluj Napoca, devenind în acest oraş  profe-
sor de desen, şi, simţind, după 1993-când
Constantin Lucaci devine profesor asociat
de sculptură la Cluj, că un sculptor al se-
colului XX nu poate atinge piscurile înalte
ale artei sale fără studii inginereşti! abor-
dându-şi doctoratul în chiar „Ştiinţa mate-
rialelor”, în cadrul Politehnicii Bucureşti, pe
care şi-l atribuie, după şase ani de studiu, în
2006...

Pe 18 iulie 2017 ne-am întâlnit cu di-
rectorul Muzeului de Istorie, Claudiu

Tulugea, care ne-a prezentat donaţia Sanda
şi Paul Dumitrescu, de pictură, constând
dintr-un număr de zeci de tabluri, 55, sem-
nate de artişti, cu precădere, din perioada
interbelică, majoritatea capodopere (înţe-
legem cum arta plastică românească a
decăzut după 1949, acum, de parcă nici nu
ar fi existat-în faţa unor tablouri din noua

colecţie putând să te „topeşti” de dorul im-
presionismului şi expresionismului ante şi
interbelic), şi, care dintr-o dată şi meritat
ridică valoarea Muzeului de Artă (Simian) la
cote foarte înalte. Valoarea pusă în urma
numelui, în euro, reprezintă o medie a val-
orilor de licitaţie, în general, preţ de pornire
(diferit la mai multe şedinţe de licitaţie) şi
nu după catalogul de unde se inspiră, lu-
crând, experţii de artă de la Vâlcea  creat pe

baza studiilor artistului şi apartenenţei la
UAP! ...Nicolae Enea (1897-1960) - 2500
εuro, Nicolae Tonitza (1886-1940) între
3000 şi 120 000, Samuel Mutzner (1884-
1959)-7000, Ion Theodorescu Sion (1882-
1932)-5000, Alexandru Ciucurencu (1903
-1977) - 7000, Henri  H Catargi (1894-1976)
- 1200, Theodor Pallady (1871-1956)-10
000, Iosif Iser (1881-1958)-6000, Tache Pa-
patriandafil (1903-1951)-18000, Marius Bu-

nescu (1881-1971)-3000, Eugen Ispir (1909
1974)-1200, Nicolae Vermont (1866-1932)-
5000, Jean Alexandru Steriadi (1880-1956)-
10 000, Dumitru Ghiaţă (1888-1972)-7200,
Marius Bunescu 2, Hrandt Avakian (1900-
1990)-1000, Nicolae Dărăscu (1883-1959)-
15000, Franscic Şirato (1877-1953)-9000,
Ştefan Luchian (1868-1916)-15000, Gheo-
rghe Petraşcu (1872-1949)-20 000 şi The-
odor Pallady 2, Gh Petraşcu 2, Max Herman
Maxy stil - ArtDeco - (1895-1971)-10 000,
Jean Cheller (1911-1952)-6000, Ipolit Strâ-
mbu (1871-1934)-7000, Dan Bejenaru
(1900-1988)- 2000, Iosif Rosenblut (1894-
1975)-5000 şi Dan Bejenaru 2,  ...

ULUITOARE DONAŢIE DE ARTĂ LA MUZEUL
SIMIAN DIN RÂMNICU VÂLCEA
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