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CENTENARUL MARII UNIRI

P

atria noastră este aici în perimetru european, la râmnicu
vâlcea, la horezu, la craiova fabrica de avioane, oltcit, ford,
universitate şi teatru; la cernăuţi, la hlina şi lipcani, la hotin şi cetatea
albă, lozova şi castelul mimi; patria noastră este oriunde, şi în acelaşi
timp, unde limba vorbită ne-a fost şi ne este împărăteasă; patria,
aceasta, este cea mai frumoasă şi este formată din oameni diferiţi,
dar ei au origine comună, toţi, din daci şi romani se trag, fiecare,
şi împreună de la apus la răsărit fiind deopotrivă fii sau înfiaţi de oi
şi de lupoaice neveste de lupi; formată ne este patria din ape...tisa,
oltul, dunărea şi nistrul; şi munţi, câmpii şi mare; este născută între
vechiul şi noul severin, jiul apă şi oltul năvalnic ţară de unde răsare
şi chipul magnific al lui constantin brâncuşi; coloana sa infinită,
podul lui apollodor din damasc şi prima minune a lumii rotundă şinaltă cu traian în catarg şi mai apoi cu înaintaşul nostru comun şi
creştin: apostolul petru!...columna de la roma a dacilor şi romanilor
spre nemurire, împreună, răsuciţi ca firul de tors din aurul de la
sarmizegetusa; şi noi călări pe munţii carpaţi dintotdeauna, cu ochi
de acvilă aţintiţi în cele patru punte cardinale!...şi inimile de-o parte
şi alta, călări pe munţi şi navigatori pe ape: pe dunăre, pe nistru şi pe
toate celelalte care se scurg până la marea neagră...
*
Vâlceni, vă implor, vă implorăm, împreună cu vâlcenii noştri
din sibiu şi alba, cluj napoca, dej şi bistriţa năsăud până la câmpu
lung moldovenesc şi pojorâta!...să ridicăm acum: la o sută de ani, în
două mii optisprezece spre desăvârşirea unirii de la o mie nouă sute
optisprezece monumentul lupoaicei capitolina! aici la râmnicu vâlcea;
pe calea îngustă dintre munte şi apă şi pe unde toată transilvania se
revarsă spre dunărea albastră; pe calea îngustă dintre dealul înalt al
boului de piatră şi magnificul olt, oltul mare cu-al său tău şi oltul mic,
care nu mai sunt pereche; şi insula...care nu mai este dar o ţinem
bine minte, noi! şi o vom reface împreună cu centrul nepereche al
râmnicului interbelic; şi care nu mai este nici el, dar care, râmnicul,
era mai frumos ca sinaia şi predealul regilor! pe care îl vom reface
când va veni şi vremea noastră, vremea rememorărilor timpurilor
daco romane şi de vămeşie-mai apoi-între valahia mică şi valahia
mare; dacă nu chiar, râmnicul, primă capitală a marelui Basarab; şi
capitală a fabricării hârtiei pentru carte, capitală a cărţii! chiar, în o
mie cincisute opt! capitală ivireană a tipografilor; şi...fără această
primă valahie dacă elenă şi romană ar fi mai putut exista şcoala
ardeleană? şi, aici, în carpaţi, pictura neobizantină?...să ridicăm o
lupoaică capitolină pe calea lui traian în locul unde calea cea mare se
rupe şi oscilează între cartierul „versailles” şi drumul care duce spre
dunăre, prin târgul vechi, şi care, vai, nu mai este, ci sunt chioşcuri de
lemn cu artificii, şi trepte din piatră, dulcegării şi papetării după cum
sunt anotimpurile...
*

Istoria, cum le-a aşezat şi organizat pe toate, şi cât de bine, încât
nu ne vine, nu vrem drum înapoi!...vrem să muncim şi să ne unim
oameni cu oameni indiferent de state, de ţările bogate şi ţările
sărace: români valahi, români moldoveni, români bucovineni şi
transilvăneni sau ardeleni, români unguri şi români lipoveni, român
turci şi români armeni! istrieni şi macedonieni; cum istoria le-a aşezat
pe toate, şi organizat, numai că, vai! în o mie nouă sute patruzeci
şi patru am dat basarabia pe transilvania toată şi ne-am ales cu
asigurările tătucului de popoare: iosif visarionovici stalin; şi bucovina
de nord am dat-o ucrainei şi basarabia istorică, la fel!...fără logică
istorică şi fără război, în vremea când europei îi plăceau războaiele!
aşa se primenea bătrânul continent; le-am dat fără asfalt, cu noroi!
şi, iată, astăzi, ele sunt la fel; istorie satrapă, încât până şi astăzi
nimeni nu mai poate să le despartă fiindcă în toţi aceşti şaptezeci
de ani înroşiţi de comunism, de socialism, de internaţionalism
proletar şi unanim, şi în toate direcţiile, dezvoltat pe orice meridian
longitudinal şi latidudinal!...am învăţat, chiar, că nimic nu se mai
poate face şi desface, desigur, până la anul de graţie, al românilor,
o mie nouă sute optzeci şi nouă...chiar brătianu prin vocea şi scrisul
lui iuliu zanne, în o mie nouă sute! aoleu, văleu, trâmbiţa la paris
numele românului basarabean, bucovinean, ungrovlahotransilvan,
ungur chiar, istrian şi macedonian; de aceea şi noi, cei din zărneşti
şi „versailles”-ul râmnicean, îi trâmbiţăm acum pe ratco golesîn, pe
dolfi valentin, pe constantin zărnescu, pe dumitru covalciuc, pe leca
morariu, pe traian cantemir, pe constantin lucaci, pe ucenicii lor, pe
marii poeţi moldoveni şi olteni de ieri şi de astăzi, nord bucovineni şi
ucrainieni, şi moldoveni, şi bănăţeni din banatul românesc şi banatul
sârbesc...le trâmbiţăm numele pentru ca acum să fie la fel ca în o
mie nouă sute optisprezece!
*
...În marşuri funebre am trăit şase zile în decembrie două mii
şaptisprezece comemorând tragediile din o mie nouă sute patruzeci
şi patru, când sute de mii de soldaţi români au fost daţi pradă
duşmanilor prieteni satrapi ai armatei scorpiei roşii, când am predat
fără lupte şi războaie, iarăşi, o parte din bucovina şi basarabia toată
celor care l-au omorât pe ţarul nicolae al doilea; ce nu au putut
face legionarii şi liberalii au făcut social democraţii şi comuniştii lui
gheorghiu dej încă de când era pe drum de la tg jiu la râmnicu vâlcea
ascuns în podul de la biserica sf. gheorghe a preotului gheorghe
marina ajuns justinian marina patriarhul româniei!...dej, ascuns în
podul lui marina pentru ca să nu-l prindă serghie iandola şi să-l predea
siguranţei statului...sute de mii, genocid făcut în o mie nouă sute
patruzeci şi unu în bucovina şi când copii şi bătrâni au fost daţi hrană
la porci...în siberia şi extremul asiatic şi nevolnic; zeci de mii, şi în o
mie nouă sute patruzeci şi nouă, în fosta Basarabie, când rămăşiţele
româneşti, ultime, au fost exterminate fiindcă erau unite în cuget şi
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simţire, şi faptă, cu fraţii lor din teritoriul dintotdeauna, regesc,
chiar dacă s-a chemat românia, basarabia, bucovina, ungaria,
istria şi macedonia în o mie nouă sute!... scorpia roşie duşmană
şi avidă care era noul ierusalim, noul mesia, noua politică
neocreştină fără dumnezeu!...netolstoiană şi negogoliană, şi
nedostoievschiană, noua politică tirană a unui popor părăsit
de cel de sus, care a luat locul popoarelor româneşti din basarabia
toată şi bucovina de nord...alexandru şi nicolae, familii de
ţari, adevărate bocitoare, plâng şi astăzi basarabia curată
făcută de ei cu românii dintre prut şi nistru, dintre dunăre şi
hotin; basarabia frumoasă şi bucovina arătoasă pe care o plâng
deopotrivă şi basarabenii, şi bucovinenii din noua noastră patrie,
trei sferturi din ce a fost atunci în o mie nouă sute optisprezece!
o plâng şi românii din noua republică moldovenească, şi
bucovinenii din ucraina de astăzi, căci văd peste prut şi munţi

unde sunt românii în al lor leagăn! văd şi ruşii, văd şi ucrainienii,
văd şi sârbii, dar lor nu le pare rău; văd şi ungurii şi ei suferă
mereu şi-ncearcă cu limba lor sucită să strice aerul şi armonia
unei patrii, inclusiv cea de peste munţi şi de peste văi, grădină a
maicii domnului cum spunea frumos şi inspirat de mare lumină
papa ioan paul al doilea; grădină a icoanei unde fugeau neplăcuţii
imperiului: unguri, români, evrei! ...basarabie şi bucovină
frumoasă, şi bogată, şi inteligentă, nemţească şi evreiască
sunteţi dragostea noastră, moaştele sfinte a unui trecut luminos
şi frumos, şi glorios, şi încă de când corvinii stăpâneau lumea prin
mateiaş, ştefan şi ţepeş; sau de când mircea cel mare şi sfânt
i-a rupt coloana vertebrală lui baiazid; trecut mare şi frumos!
şi glorios pe care doar unii au ştiut să-l măsoare: haşdeu, iuliu
zanne, eminescu, brătianu, creangă şi arghezii, macedonschi şi
maiorescu...

Remember!
Decembrie 1989

POEZII
Mihai SPORIȘ

RUGĂ
Trei Doamne, tustrele
Treime la vremuri grele,
Îi dorul Măriei Mele!
Blestem de-o fi, de-o fi să mor
De secure, de topor , cu nemântuitul dor,
Să fiu Doamne-al tuturor!
Ardealul trup, vatră de ţară
Puie-mi trunchiul în ogoară!
Nimeni locul să nu-l ştie.
Din Sătmar pân’ la Sibiu
Să îi fiu pururea viu.
Din Alba la Năsăud
Cântul, doina, să-le aud.
Din Schei, până la Arad
Făclii, în candele să ard!
Din Topleţ, până-n Bârsana,
Românescul fie seama!
Peste munţi cu vame rele
Cucu cânte şi de jele,
Aripatu-mi păzitor
Cugetu-mi să ducă-n zbor
Spre ... Valea Voivozilor.
Oltenii mei neînfricaţi
Prin strungi de ape în Carpaţi
Capu-mi poarte-n dacic steag
Pe-al Munteniei meleag,
Să-l pună spre pomenire
Pe ... Dealu sus, la Mânăstire.
La apus să văd ... Chindia
Din Bănie, cu solie
S-aud tril de ciocârlie
Iar Boreul de îmi cântă,
Moldova s-o am la tâmplă
S-o am pururi, an de an,
Cu gând sfinţit de la Ștefan!
Ajută-mă Doamne! Fi-mi ca frate!
Să dau gând de libertate,
Să rodească unitate
Ș-a mele tustrele ţări
Să-ntindă horă în zări!
Dă-i puterea de-a fi bun
Stăpân în pământ străbun,
Iubit în veci, popor român!

STATORNICIE
Motto:
Zodii, sunt şi jos, sub ţară,
Fă-le numai să răsară
Sapă numai, sapă, sapă
Până dai de stele-n apă
(Lucian Blaga)
Să sapi în vorbă,
zestre de la mamă,
Să sapi cuvântul,
tată rânduit,
Să sapi în viersul,
doinit şi dogorind a foc,
Să sapi în urme:
de căluş, de brâu, de joc,
Să sapi în bucuria,
înaltă cât o lume,
Să sapi în bocetul
jelanie şi parastas,
Și vei afla:
c-ai fost!
că eşti!
acelaşi ai rămas!
Cuvântul vatră,
cu foc de veşnicie?
Altar săpat în piatră
Vegheat cu vrednicie!
N-am venit acasă
Aduşi de alţii, unii!
Ce i-am poftit la masă,
Să afle gustul pâinii!
Ne-am... înfrăţit cu plaiul,
Când Dumnezeu bătrân
Făcut-a ţară-raiul,
În ea pe dac...stăpân!
N-am râvnit
Moşii străine!
Ne-am îngrijit
de neam, să-i fie bine!
Ne-au învins în lăcomie,
mai micii şi mai marii:
Popoarele lăcuste,
venite dinspre puste.
N-am robit nici insul,
omul, fiinţă trecătoare.
Ne-am alinat cu dorul, plânsul,
cu statornicia răbdătoare,
Și am învins...
doar timpul!

Coşmar,
Amar!
De-ce-m(br)ie?
are în sine
Întrebarea.
UE, ca un ego întors,
ca toate, pe dos
nu mă lămureşte!
Poate, cândva istoria!când toţi teroriştii,
cei din noi
în dungă,
şi de lângă
deveniţi
smeriţi:
liber schimbişti...
din terorişti,
liber cugetători,
îngeri păzitori-,
vor sucomba
de miere
plăcere
de prea frumuseţe
şi… bătâneţe!
istoria scrisă
grămadă,
de faţadă,
în râie,
în vrie,
în prea acu,
nu-i decât isterie!
Ilie, Ion, Nicolae, Dinu, Stancu
şi alţii cu tancul,
de mulţi ani escu,
nu graiescu
vorba lor
tuturor,
deşi povestea-le
… de poveste,
musai !
adevăr este!
Roman, Brucan, Voican
un întreg aliotman
de liber cugetători
moţaţi, tăiaţi,
chiar botezaţi,
cu griji şi dor,
de ale lor,
pasat-au tuturor:
miniştri,
ambasadori,
demnitari,
cugetători,
culegători,

*
„Au fost trei miide morţi” a spus marele romanov nicolae,
ca prin vis: „nu, au fost trei sute, poate patru” a spus dumitru
covalciuc despre românii omorâţi la fântâna albă; „au fost trei
sute de mii” a spus monahul Moise „cei din o mie nouă sute
patruzeci şi unu şi cei din o mie nouă sute patruzeci şi nouă”,
care s-au trezit rude şi neamuri cu cei plecaţi în fostul regat; şi
care din vălul ne negură de-atunci până astăzi ne-au strigat: „Să
nu ne răzbunaţi”!
*
Românii, care au morminte, plâng după pământul basarabiei
şi bucovinei, iar cei de peste Prut şi de peste Siret, din Cernăuţi,
plâng după oameni! umbra noastră comună ne-a părăsit, şi ea...

cobe negre
şi blesteme,
anateme
fără steme!
amatori
şi mari actori
au făcut
ce s-au priceput:
piaţa arenă
în ţara scenă,
fără jenă,
spectacolul
şi-au zis,
să se vadă la Paris!
sa ne scape de... plictis
l-au transmis
gratis,
minţind popoare,
la televizoare
chioare,
i-au dat nume
de renume
i-au zis revoluţie!
contra constituţie
nu aveau soluţie
la diluţie
şi la prostituţie.
la balcoane,
cu butoane
nu erau cucoane!
Dirijorii,
Farsorii,
Luminătorii,
chiar ei actorii!,
jucau soarta ţării.
poeţii fac pe nebunii
asmut stâna şi câinii,
veghează
la pacea vitează,
uneori chiar visează
…se fac că lucrează!
blestem mare-n
nelucrare!
suicidarul eşafod,
norodul în exod,
prohod nerod
la cap de pod
la porţi inchise
interzise
fără fise!
Copiii?
vai copiii!
mureau de moarte
jocul de-a eroii
erorii, stârnită
soartă cernită,
jucau naivii
tumbe şi bravade
pe baricade,
scorneala,

„Un cititor trăiește o mie de vieți înainte de a muri,
omul care nu citește trăiește o singură viață”
(George R. R. Martin)

ANTICARIAT CENTRAL - COSTEL CRĂCIUN
Râmnicu Vâlcea
oferă cărți pentru o mie de vieți!

Csaky E POE
fără nume
şi prenume!
îi ucidea cu frenezie
pofta de sânge.
alţii i-or plânge,
roşie soluţie,
pentru revoluţie!
Revoluţie?
unii o respiră,
o transpiră,
le este încă
a vieţii poruncă!
o beau, o mănâncă,
cauză sfântă,
alţii?
mamele şi taţii
surorile, fraţi
celor junghiaţi,
în decembrie amar,
pe altar,
blesteamă,
fără teamă,
corbii orbii
strigoi i,
jugulând eroii,
prânzind revoluţia...
Au poposit lupii, în casele
românilor, la vremea colindelor.
Păreau trimişii lui Irod să-i caute şi
să-i ucidă, de la orice vârstă în jos,
numai să poată fi vânată puterea
şi pe cel ce încă purta sceptrul. Au
trimis pentru goană televizorul să
ţină în hipnoză ţinta, apoi criminalii
năimiţi au executat copiii nevinovaţi
şi pe cei ce păzeau adevărul, despre
răii şi relele lor, să nu ni se arate mai
târziu eroi. Se va fi găsit un „ terorist
de serviciu”, pentru fiecare, ca un
înger păzitor îmbrăcat în pulover,
uneori în întunericul împuşcăturii
pe la spate, în colportare de zvonuri
şi informaţii false, să ne facă turmă
dezlănţuită, să ne călcăm orbeşte în
picioare, unul pe altul, frate pe frate,
într-o bezmetică rătăcire.
Despre acarul Nicolae şi soaţa lui
Elena, cu toate păcatele lor, multe
şi nemântuite!-, trebuie să-i vorbim
de bine. Au fost ucişi cu cruzimea
barbarilor, ilustrând prin masacru,
terorismul pur. Au ridicat piatra cei
ce azi legitimează actul de cruzime
abominabil, necreştinesc (în sfânta zi
a Crăciunului!) şi au adus ceea ce era
previzibil: sărăcirea în toate domenile
vieţii aşezate, blestemul neunităţii şi
himera stăpânului binevoitor. Despre
noii păzitori, unii in travesti, şi despre
sirenele ademenitoare? Timpul
ne va muri pe toţi şi atunci urile şi
resentimentele vor muri şi ele. Abia
atunci devine posibil un nou început,
dacă înainte de judecata finală vom
spovedi păcatele. Numai aşa istoria
decantată va vorbi despre ce a fost
şi se va scrie, ca scriptură nouă,
de catre un nou stăpân. Fie acesta
îndumnezeit, pentru că viaţa pe cale
are întotdeauna nevoie de adevărul
gol goluţ.
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TEATRUL „ARIEL” RÂMNICU VÂLCEA: „VIFLAIM”
„Patinoarul, alături de parcarea subterană pe două niveluri
plus celelalte parcări subterane vecine, şi Piaţa nouă sunt
adevărate realizări ale Râmnicului Nou de cel mai înalt standard
al calităţii şi esteticului urban”!
„… Dumnezeu ne-a făcut pe noi, noi i-am făcut pe copii, copiii au
făcut colindele. Nu ştiu de ce mijeşte-atâta gingăşie într-un cântec
de copil. Anii se-nghesuie şi viaţa se-ntoarce iarăşi la obârşiile ei. E
ciudat cum întinereşte sufletul ofilit pe ramura vieţii şi se întoarce
iarăşi la obârşiile ei. Pentru voi am închinat/ acest Viflaim minunat./
Cu bucurie vi-l dăruim/ Și toţi pe Domnul să-l slăvim…” (Crainicul
-Viflaim. Un spectacol de Vlad Popescu)
Distribuţia: Dan Constantin, Alin Păiuş, Alin Holcă, Ionuţ
Mocanu, Alexandru Nuţă, Gogu Preda, Radu Bunescu, Emanuel
Bighe, Camelia Constantin, Julliet Attoh, Anca Olteanu, Mihaela
Mihai, Cătălina Sima, Tatiana Serghi, Olimpia Deaconescu, Georgiana Marin, Adriana Petrescu, Lucian Marin, Theea Alexandra
Tudor.

„Lucifer, de ce ai căzut atât de jos”!...Alin Păiuş, actorul, care
trebuie să spunem a impresionat prin voce şi jocul scenic, în
dialog cu Irod şi prin monolog...cu toată lumea!...după Irod, cu
cei trei magi. „ Suferinţa mea...Ha ha ha!... Am fost înger, atât
de drept...Am fost cel mai bun, cel mai strălucitor! cel mai iubit
de Dumnezeu! De ce am căzut?! De ce? ha ha ha...Dumnezeu
m-a pedepsit pentru păcatul meu! Toată bucuria, toată, am
pierdut-o... pe vecie...Atunci Dumnezeu a creat... omul ha
ha ha... (apare Irod-Dan Constantin-pe tronul său). Continuă
Lucifer: Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea Sa!
şi i-a dăruit fericirea! Dacă eu nu am parte de ea, voi face tot
ce pot să şi-o piardă pe a lui...Îl voi împinge în păcat! Eu Lucifer
cel exilat din lumină, voi face tot ce pot pentru a ruina fericirea
oamenilor! Voi învinge pentru totdeauna cuminţenia bulgărului
de humă înviaaat de Dumnezeu.. ha ha ha...Mă voi strecura ca
un vierme, voi născoci minciuni şi voi face pe oameni să sufere...
ha ha ha...

S-a întâmplat pe scena din centrul civic al oraşului Râmnicu
Vâlcea, vis a vis de gura de ieşire din pasajul subteran spre
parcul Mircea cel Bătrân, sâmbătă, 23 dec. 2017, pe înserat;
credem, pe o temperatură trei patru grade!...un spectacol
„inedit” cum îl numea Paul Balanca pe site-ul Primăriei; mai
adăugăm noi, alături de patinuarul nou instalat în acest scuar
nou, construit peste cel vechi, care a trebuit ani de zile să ţină
loc vechiului centru al Râmnicului Vâlcii, demolat prin anii ’76...
Patinoarul, alături de parcarea subterană pe două niveluri plus
celelalte parcări subterane vecine, şi Piaţa nouă sunt adevărate

Spectacolul s-a derulat pe scenă şi printre spectatori în partea
doua pe un alt registru muzical (muzică corală, primul, fiind
cântecul „Chiriarhul Iisus”), prezentând vizita celor trei păstori la
pruncul Iisus, căruia i-au dăruit un clopoţel, două miezuri de nucă
şi o lingură...Apoi cei trei magi i-au dăruit aur, smirnă şi tămâie...
În partea a treia, ultima, Irod porunceşte „Ucideţi toţi copiii
până într-un an! Ba nu... Ucideţi toţi copiii până în doi ani!...
Ucideţi-i pe toţi” O scenă groaznică pe scenă şi în jurul ei, copiii
sunt dezbrăcaţi de pelerinele albe rămânând în combinezoane
roşii; culoarea sângelui care îi învăluie! Moment al păcatului
maxim produs de Irod, după ce mai devreme, în alt timp, tăiase
capul lui Ioan Botezătorul! Scenă apocaliptică în care mamele îşi
plâng pruncii (Strigă ultimul rege evreu din perioada antică: „Apăr
tronul de împărat/ Și de-aceea nu-i păcat”... Lucifer se aşează pe
tronul lui Irod... „Astfel s-au împlinit spusele Profetului Ieremia:
„Un strigăt se-aude până în Rama/ Plângere şi suferinţă... Rahela

„Și care-i semnul înfricoşător care a iscat spaima în popor?”..
„De pe Muntele Măslinilor răsare o negură albă licărind ca o
salbă, negura se înalţă de-opalmă domnească, şi-anceput să
strălucească iar acum a pornit pe cărarea lină strălucind ca o
lumină! ... „Semnul nu-mi place mie, dar te-ai uitat bine, se duce
sau vine? Poate că semnul de vrăşmăşie se îndreaptă către altă
împărăţie!? „Cu cât ne uităm mai bine cu atât ne încredinţăm
că vine!” „Să vină cărturarii!...” (strigă Irod) (...) „Voi cerşetori,
hoţi şi mişei ce staţi în preajma acestui rege, vă vine rândul, după
lege!”
îşi plânge copiii/ Și nu şi-i mai mângâie/ Pentru că ei nu mai
sunt”. Piesa se termină în această atmosferă macabră în care se
încearcă a se reilumina, mulţimea, prin rugăciunea de ansamblu
a „Tatălui Nostru”, revenindu-se la fonduzl muzical, extrem de
generos, al cântecului „Chiriarhul Iisus”...

realizări ale Râmnicului Nou de cel mai înalt standard al calităţii
şi esteticului urban! Felicitări primarului Râmnicului pentru
aducerea holurilor centrale ale Primpăriei la sobrietatea pe care
o merită acest ansamblu arhitectural şi eliminarea mostrelor
moderniste şi postmoderniste care nu erau specifice peisajului
cultural real vâlcean!... Revenind la scena din squar, aşteptam
emoţionaţi, şi îngheţaţi, să vedem ce se va întâmpla pe scenă,
şi, lucrul aşteptat a avut loc; şi pe scena instalată s-a petrecut,
după părerea noastră, cel mai frumos eveniment de artă literară
şi teatrală (în mod sigur) din acest an!...Felicităm realizatorii,
felicitări regizorului Vlad Popescu pentru varianta de spectacol
major, realizat în aer liber, în acest sfârşit de an, 2017...reînviind
într-un fel, aici la Râmnicu Vâlcea, o minusculă pagină din celebra
epopee italiană „Commedia dell΄arte”!...

NOTE FACULTATIVE
Fecioarele la romani, sabinele, au avut sensul curat de
primenire a romanilor lipsiţi de femei în timpul lui Romulus,
prin combinaţia cu fecioarele sabinilor, fără a deranja echilibrul
acestui neam...Răpirea sabinelor a fost un fapt pozitiv, fiind
început rău, dar terminându-se bine.

Cei trei magi: craiul Gaşpar, craiul Melghior, craiul Baltazar
(Alexandru Nuţă, Ionuţ Mocanu, Alin Holcă ) merg după steaua
care trebuie să-i ducă la locul unde s-a născut Iisus. „Trei magi
venit-au de departe şi să-ţi grăiască vor, în parte!” (îi spune
Lucifer regelui evreu). „O...O voi năluci pământeşti,/ Îmbrăcaţi în
haine regeşti/ De la noi ce vreţi să aflaţi/ Ce?/ Pe cine căutaţi?/
Prin Ierusalim umblând/ Iscodind şi cercetând” declamă Irod...
„Suntem trei magi călători/, regi ca fraţii iubitori/ (...) Noi aici
când am ajuns/ Steaua -n nour s-a ascuns/ Și atunci am priceput/
Că aicea s-a născut/ Ce va fi se v-anplini/ Ca o stea va străluci/
Va fi Domnul domnilor/ Craiul crailor” ... „Împărate, împărate...
(parcă auzim corala bărbătească din „Oratoriul” de Crăciun al lui
Paul Constantinescu) Dă-le drumul să se ducă/, şi-om vedea ce
drum apucă” îi sugerează Lucifer împăratului, punând la cale
genocidul copiilor...

Fecioarele la creştini sunt alese tot pentru curăţenia acestora,
motivul major, la singular, fiind naşterea Fiului lui Dumnezeu
dintr-o Fecioară. Și într-un caz şi în celălălalt pierderea fecioriei
este un moment sacru, prilej de bucurie amestecată cu durere...!
privind afişul am crezut că spectacolul este o tragi comedie.
Viflaím, (Vicleim, în Olt.; Vifleim, Viflaim, în Trans.; Irozii, în
Mold.), s.n. – 1. Oraşul Bethleem: „În Viflaim azi / E mare minune.
/ Vergură curată / Aduce prunc în lume” (Memoria 2001). 2.
Dramă populară jucată în ziua de Crăciun în biserică sau în curtea
bisericii, având ca temă naşterea lui Hristos.
vergură, vergure, s. f. (Învechit) Fecioară. De mă poate scăpa
ceva pe lume, este numai dragostea ta, vergură divină şi senină.
ALECSANDRI, T. 1009.
rut s.n. Perioada împreunării la animale. [< fr. rut].

pcickirdan
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ANTONIO VIVALDI: ”ANOTIMPURILE”...
LA FILARMONICA VÂLCEANĂ
ÎN 1947 A FOST ÎNFIINȚATĂ FILARMONICA
„DR. PUȚUREANU”
„Seara din 14 februarie 1947 convocaţi la Prefectură pentru a se constitui în filarmonica Dr. Puţureanu. (...) 13 martie
1947...Iată o nouă informaţie, importantă pentru orchestra filarmonicii Râmnicului dirijată de d-ul maior Stamatide
avea în componenţă 7 violine, 2 viole şi 1 violoncel... şi ne freacă binişor d-l Stamatiade-deşi şi d-sa e foarte frecabil în
ce priveşte nuanţa (dinamica) şi interpretarea!” (Leca Morariu: „Jurnal vâlcean (1944-1948), Ed. Moldova, Iaşi, 2012)
Aflăm de „înfiinţarea Societăţii culturale a judeţului Vâlcea, la Gimnaziul Alexandru Lahovary, condusă de Ion
Nisipeanu, apoi de Eliodor Constantinescu, şi ultimul, Nicolae Angelescu...până în 1936, care a căutat din primul
moment să repună Asociaţia în rostul, reluând seria conferinţelor publice cu concursul preţios al orchestrei Puţureanu.”
(Nicu Angelescu: „Plimbări şi mici excursii în Râmnicu VâlceiI”, Ed. Bibliostar 2014)
Am ascultat, după ce am venit de la concertul Filarmonicii, pe Mezzo: Trioul cu pian op. 50 de P. I. Ceaikovski cu
Zadig Ian Barber (pian), Boris Borgolotto (vioară), Marc Girard Garcia (violoncel) şi Trioul cu pian nr. 2 în mi minor,
op.67 de Dmitri Șostakovici cu aceiaşi interpreţi, înregistraţi în 1, 2 şi 3 septembrie 2017 la „Auditorium St Pierre des
Cuisines”, Toulouse...O muzică de mare valoare, de reală înălţare şi de trăire interioară! de mare lux...care ne-a amintit
de intenţiile noastre, inclusiv ale doamnei Meda Stanciu, de a înfiinţa la Filarmonică, în urmă cu vreo cinsprezece ani un
cvartet de coarde sau un triou cu pian, dacă nu şi unul şi altul, proiect care nu a avut ecou, dat fiind numărul redus de
instrumentişti; fapt care nu stimulează concurenţa şi dorinţa de perfecţionare profesională.
Muzica de cameră este anticamera muzicii simfonice, laboratorul ei de creaţie!...se spune în lumea performantă
a muzicienilor...Filarmonica este instituţia culturală de cel mai înalt interes care propulsează comunitatea în care
funcţionează pe crestele cele mai înalte ale civilizaţiei. Ea este foarte importantă, am spune-vitală pentru generaţia
foarte tânără fiindcă grăbeşte descoperirea şi formarea marilor talente, crează, ca şi presa culturală scrisă, tribuna unei
convieţuiri concurenţiale deosebit de civilizate şi la standard ridicat!...influenţează toate celelalte domenii de activitate
influenţând pozitiv creşterea calităţii, promovarea esteticului, creşterea speranţei în ziua de mâine...

DIRIJORUL FLORIN TOTAN ȘI VIOLONISTA MEDA STANCIU,
ÎN CONCERT
Filarmonica vâlceană, 22 ianuarie 2018, ora 19:00, Sala Lahovari, concert simfonic; în program: Simfonia a III-a în
Sol Major, Rv 149, şi „Anotimpurile”, ambele lucrări fiind scrise de Antonio Vivaldi; au interpretat orchestra de cameră
a Filarmonicii, condusă de Florin Totan, şi Meda Stanciu, vioară...
Un concert de mare clasă în care solist şi orchestră s-au concurat în vederea obţinerii unui succes deosebit. Un
succes pe care vâlcenii l-au meritat din plin în acest început de an. „Anotimpurile”, o muzică programatică care pune
punct preclasicismului muzical european şi startează spre muzica clasică, o muzică care se interpretează cu mare succes
şi astăzi pe toate marile scene ale lumii. Vorbim, de când ne ştim, de când am păşit, fiecare, în lumea minunată a
acestei muzicii, care nu este deloc uşoară, ci se construieşte cu multă trudă, de Anotimpurile lui Vivaldi, de Preotul roşu
(datorită părului său roşu-inventatorul concertelor în trei părţi: repede-lent-repede şi performer al orchestraţiei) mereu
la prezent, chiar şi în acest început de secol XXI. Râmnicu Vâlcea este scena unui astfel de reviriment muzical în care
preclasicismul şi clasicul au alungat norii postmodernismului atonic de care ne-am cam plictisit în secolul XX. O scenă cu
câteva instrumente în care această „zeiţă” a violonisticii româneştii, concert maistru al orchestrei simfonice, şi director
pe moment (îi dorim să deţină până când n-o mai putea acest post!), Meda Stanciu, şi dirijorul nostru consacrat pentru
vecie, Florin Totan, au eliminat spaţiile goale şi, totul, în această seară, s-a umplut de muzică, la unii, chiar, am văzut,
dându-le lacrimile! ... „Meda Staciu, concertmaistru al Filarmonicii, şi orchestra simfonică dirijată de Mihail Stefănescu
ne-au adus, pentru a câta oară, în faţa frumuseţii armoniilor clasice, motivelor melodice, iubirii asupra organizării divine
a universului uman, existente instantaneu într-o lucrare interpretată foarte bine în contextul unei primăveri. De ce
primăvara? Fiindcă acest concert (Anotimpurile de Vivaldi-aprilie 2003-la Filarmonică n.n) reprezintă mai mult decât
orice altă lucrare speranţa ivită după o iarnă grea, speranţa necesară în parcursul unui an nou pe care (trecând în
context naţional) tot românul îl aşteaptă (destul de rătăcit în perioada nebuloasă a celor 13 ani). Noroc cu aceşti
oameni deosebiţi, plini de cultură, plini de instituţia pe care o reprezintă, ce ne umplu şi pe noi de cultură nelivrească.
Meda Stanciu a cântat ca întotdeauna plină de graţie şi severitate instrumentală, atingându-ne corzi ale iubirii. Acest
lucru s-a întamplat în mod cu totul special la ultima temă, Iarna, când, se pare, că focul din căminul arhaic a inspirat-o”
(Info Puls, 02 04 03, „Preotul roşu”, articol scris de Petre Cichirdan).
Redăm în continuare câteva extrase din programul de sală întocmit de Ionela Poenaru, consultant artistic al
Filarmonicii...

Dirijorul Florin Totan
S-a născut în anul 1955 în Bucureşti într-o familie de muzicieni. Studiază
dirijatul de orchestră cu Maestrul C. Bugeanu la Academia de Muzică din
Bucureşti şi se perfecţionează în cadrul cursurilor de măiestrie, alături de
Sergiu Celibidache la München şi Mainz (1982-1990), F.Ferrara la Siena
(1993) şi R. Schumacher la Berlin şi Paris (1990, 1991).
Câştigă concursurile internaţionale “International Conductors
Competitions in Mürzzuschlang” - Austria (1990) şi Berlin. (...) De 8 ani,
dirijorul Florin Totan predă Filozofia dirijorală şi muzicală a lui Sergiu
Celibidache (titlul acestui proiect fiind „In Memoriam Celibidache”), în
Spania (Cadiz şi Bocairent), Italia (Genova şi Grosseto), Portugalia (Porto),
SUA (Kansas, Denver şi Vancouver), Brazilia (Bello Horizonte), Anglia
(Southampton), Franţa (Avignon).
Începând cu 1 ianuarie 2000, devine dirijor al orchestrei simfonice a
Filarmonicii “Ion dumirescu” din Râmnicu Vâlcea.

Violonista Meda Stanciu
Născută la Rm. Vâlcea în 1971, începe studiile muzicale la „Școala
de Muzică şi Arte Plastice” din Rm. Vâlcea, clasa prof. Ștefan Petrescu şi
prof. Aurel Popescu. La terminarea studiilor gimnaziale concurează şi
obţine un loc la Liceul de Artă din Craiova pe care îl absolvă în 1989 ca
elevă a clasei prof. Cornel Berbec.(...) S-a pregătit de-a lungul timpului cu
maestrul Modest Iftinchi, urmând să studieze la Academia de Muzică din
Cluj Napoca cu maestrul Ștefan Ruha... (...) O găsim apoi ca violonistă a
Filarmonicii „Oltenia” din Craiova unde are ocazia să se perfecţioneze în
arta interpretativă solistică şi în orchestră. (...) În perioada 1991 - 1993 o
regăsim în componenţa orchestrelor televiziunilor italiene CANALE 5 şi RAI
UNO... (...)
La înfiinţarea filarmonicii vâlcene susţine concursul şi obţine postul de
concert-maestru în care este remarcată, plăcută, admirată, apreciată de
toţi invitaţii dirijori şi solişti. Susţine alături de Maestrul Ștefan Ruha un
concert pe scena Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, un continu dialog Bach –
Mozart la 13 ianuarie 1997. S-a remarcat de asemenea în concertul din 18
mai 1998 într-o excelentă interpretare a „Simfoniei spaniole” de E. Lalo...
(...)
În august 2007 este selecţionată într-o orchestră condusă de Karel Marc
Chichon, alături de membri ai orchestrelor Filarmonicii „George Enescu”
din Bucureşti şi „Mihail Jora” din Bacău, ce întreprinde un turneu în New
York - S.U.A. ...

Simion PETRU
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EVENIMENTUL EDITORIAL AL ANULUI 2017!

POETUL VÂLCEAN VALENTIN DOLFI
TRADUS ÎN LIMBA FRANCEZĂ

G

abrielle Danoux: I translate into
French the works of classical romanian
authors, whose books have hardly ever been
translated before. They are to be published
in the „littérature roumaine traduite” seies.
My performed translations are : „La Femme
chocolat” by Gib I. Mihăescu, „Cœurs cicatrisés”
by Max Blecher, „Le Collectionneur de sons” by
Anton Holban, „Au loin un jour / Fernab ein Tag”
by Otto Alscher, „Brocs en stock” by Călin Torsan,
„Monostiches” and „Le Bouclier de Minerve”
by Ion Pillat, „Europolis” by Jean Bart, „1871”
by Valeriu Marcu and „Hadji Tudose” by Barbu
Delavrancea...”Ma poésie comme biographie”
by Valentin Dolfi... Se observă şi fără a mai face
traducerea în ce anturaj literar intră cărţile lui
Valentin Dolfi ( Iată, lista completă a traducerilor
Gabriellei Danoux: Gib Mihăescu, La femme
chocolat; Max Blecher Cœurs cicatrises; Anton
Holban, Le Collectionneur de sons; Mihai Neagu
Basarab, La derniere boheme bucarestoise
(1964-1976); Călin Torsan, Brocs en stock; Ion
Pillat, Monostiches et autre poemmes; Ion Pillat,
Le Bouclier de Minerve; Jean Bart, Europolis;
Valeriu Marcu, 1871; Barbu Delacrancea, Hadji
Tudose; Gheorghe Crăciun, La Poupe russe;
Nestor Urechea, Dans les Bucegi; Valentin Dolfi,
Ma poesie comme biographie; Max Blecher,
Corps transparent.)
Gabrielle Danoux este o traducătoare
de limbă franceză, din limba română, care
activează în Franţa, pe Internet, într-un program
european prin intermediul Amazon Fullfillment
şi care are o panoplie, deja, de şaisprezece
titluri, câteva dintre ele, dându-le şi noi mai
sus în prezentarea chiar a autoarei...Recent,
în 2017, Gabrielle Danoux şi-a procurat cărţile
lui Valentin Dolfi: „Buncărul de hârtie” (1999),
„Lumea de ipsos” (2005) şi „Viaţa de mucava”
(2017), i-au plăcut, şi, iată, în 2017 a publicat
în Franţa şi România antologia „Fotografii
de familie” de Valentin Dolfi-o selecţie din
poeziile acestuia publicate în cele trei volume
ante 2017; publică această antologie în limba
română, carte tipărită în Polonia prin Amazon
Fullfillment, cu o prezentare pe coperta patru
scrisă de Ioan Es.Pop; apoi aceeaşi carte
tradusă în limba franceză: Valentin Dolfi - „Ma
poésie comme biographie” cu o prefaţă scrisă
de Gabrielle Danoux (din care cităm-în limba
română: „Valentin Dolfi este sensibil influenţat
de poeţii locali, pioşi: Virgil Mazilescu, George

Almosnino, Vasile Petre Fati sau Cristian
Popescu/ 1959-1995/, dar şi de poeţi străini
cum sunt Carson McCullers, Sylvia Plath,
Walt Whitman.”...Da, frumos, cu Whitman ne
comparam şi noi prin anii 70, cu poezia noastră
descriptivă şi declamativă în vers alb).
Credem însă că publicarea în aceeaşi
traducere şi consigliere, prefaţare, a ediţiei
bilingve de această dată, română - franceză,
este lovitura de imagine, mai ales valorică, a
poetului vâlcean... Valentin Dolfi - „Photos de
famille”, Traducere: Gabrielle Danoux (tipărit în
Polonia de Amazon Fulfillment Poland Sp.z.o.o.,
Wroclaw). De fapt, o reuniune formată din
poemele din cele două cărţi, precedente,
„Fotografii de familie” şi „Ma poésie comme
biographie”... Toate cele trei cărţi cuprind
poezia „Barney e singur” pe care am primit-o în
dar de la autor scrisă de mână şi cu dedicaţie!...
semn că dacă editorul francez mi-a uitat
referirile critice din 2006, 2009 şi 2011, poetul
govorean Valentin Dolfi, nu ne-a uitat, conştient
fiind de faptul că suntem primii şi singurii din
acest ţinut „incultural” şi necivilizat, care
am îndrăznit atunci când trebuia să-i „dăm
Cezarului ce-i al Cezarului!” şi nu oricum, ci
prin intermediul presei culturale scrise din
ţinutul Râmnicului Vâlcii! „Barney e singur i-a
murit nevasta anul trecut/ eu stau pe deluşor
lângă casa doamnei Fischer/ şi ascult muzică
la walkman Barney iese din casă/ şi îşi întide
rufele la uscat afară într-o cuşcă/ are un câine
rău are un câine care când mă vede/ latră eu
stau pe deluşor lângă casa doamnei/ Fischer şi
privesc maşinile cum trec spre Newburgh/ spre
Monroe şi vine maşina de poştă opreşte şi/
claxonează o dată şi vine doamna Fischer îşi ia/
scrisorile şi maşina pleacă la Barney nu opreşte/
el e singur i-a murit nevasta anul trecut/ elîşi
tunde iarbalui n-are cine să-i scrie” … Aproape

ca în neorealismul italian, cel specific anilor
imediat postbelici şi prezentat frecvent în
cinematografia peninsulară, şi imaginile descrise
de Valentin Dolfi curg pe retina vizibilităţii
reale, clasice, uneori ele sunt adevărate strigăte
de neputinţă, strigăte de remarcare a unor
adevăruri implacabile… „Barney e singur” este
o mostră de maximă concentrare a sensibilului
în simplitate, o mostră de imagini, atitudini
şi fapte neimportante, dar care reliefează

profundele adevăruri din viaţă. Acest poem,
scurt, prezentat prozaic, de o acurateţe a
descrierii aproape cehoviană, expune în câteva
cuvinte şi imagini simple unul din adevărurile
de netăgăduit: comunicarea, interacţiunea
individului cu societatea, nu mai sunt posibile,
de la o anumită vârstă, decât în doi!… („Poetul,
imaginea şi natura sa. Valentin Dolfi! Lumea
de ipsos”, ziarul Info Puls, martie 2006, şi
„Interferenţa Artelor. Critice. Literatura”, Ed.
Intol Press, Rm Vâlcea, 2011, pag.91, 92).
Să aruncăm o privire şi pe celelalte două
cărţi apărute în 2017, sub semnătura lui Valentin
Dolfi, în editura Editgraph, Buzău, „Viaţa de
mucava”, şi „Un pictor uitat. Stan Hermeneanu
(1892-1980). Lucrări regăsite în colecţii de stat
şi particulare”, Ed. Editgraph, Buzău.
„Viaţa de mucava” continuă seria de poeme
în stil dolfian, ca şi în celelate două volume
iniţiale, poetica sa fiind una tributară mediului
din apropierea imediată a individului-omului,
cum bine spunea Ion Predescu: „patriot”
adevărat este cel care se sacrifică pe el în loc

să-şi sacrifice limba...(Am spus mereu, Ion
Predescu este mai mult poet -cu un bagaj
lingvistic enorm - decât critic, fie vorba între
noi, noua epocă-în pictură se cheamă „anii de
început ai secolului XXI”-are mai mult nevoie
de poezia criticii-cum o are el, decât de critica
literară a poeziei-comparaţiile începând a
fi confundabile cu iluziile)...După ce citeşti
poeziile lui Valentin Dolfi începi să simţi tentaţia
de a scrie ca el...Este greu însă să te ţii de stilul
ăsta permanent. În artă ideal este să ştii cănd
să începi şi când să te opreşti...Iată, deşi scrie
cu o uşurinţă de invidiat, desigur, deranjându-şi
viaţa personală-greu fiind să trăieşti în adevărîn treizeci de ani aproape, Dolfi, nu are decăt
trei volume (nouă, criticii şi necriticii,causticii,
ni le-au denumit plachete, vol. asemănătoare,
prin enciclopediile locale), în timp ce alţiivorbă lungă-şi „nepatrioţi” cum i-ar numi
Ion Predescu-au scris fiecare vreoo treizeci,
patruzeci! Dolfi este un poet bătrân deja, dar
pentru noi el este un tip candid, părând a fi
veşnic tânăr, l-aş asemui cu o „Cuminţenie a
Pământului” şi care are o minte asemănătoare
celei a sculptorului care i-a dat naştere!
În periplul nostru prin cărţile anului editate
de Valentin Dolfi am ajuns la aceea care este
produsul pasiunii sale pentru artele plastice
govorene, tendinţei sale de a cocheta cu

marile personalităţi, aşa cum au fost Stan
Hermeneanu, Gheorghe Petre Govora şi
Vasile Hurjui, pe ultimii doi, cunoscându-i
şi noi! Îl amintim pe Vasile Hurjui căci pe
frontispiciul acestei cărţi, ultima din seria celor
cinci, Valentin Dolfi îşi expune portretul făcut
de acest pictor prin 2006-2008! Un pictor
talentat care face cinste Govorei. Iar cartea se
intitulează „Un pictor uitat. Stan Hermeneanu
(1892-1980). Lucrări regăsite în colecţii de Stat
şi particulare” , acesta, Stan Hermeneanu, fiind
înaintaşul lui Vasile Hurjui şi nu ştiu dacă mai
sunt şi alţii în tehnica lui.... Aş spune, chiar,
cu Stan Hermeneanu şi doctorul Romulus
Popescu se pune punct picturii de şevalet,
greilor din judeţul Vâlcea...Ce urmează după
anii 80 este o altă poveste la care ne vom referi
cu altă ocazie, poate într-o istorie a artelor
plastice vâlcene pe care ne-am propus s-o
scriem, până la anul 2000. Cartea lui Valentin
Dolfi-monografie de artă-este mai mult un
minialbum despre pictorul Stan Hermeneanu,
este foarte bine venită şi completează un loc
gol creat în istoria artelor plastice vâlcene,

reale, şi nu transfigurate de unitatea de creaţie
„profesionistă” (membrii ei având aproape cu
toţii, în profesiune, alte treburi)...

s-p cickirdan, 06 01 18
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DUBLĂ LANSARE DE CARTE LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ:

ALEXANDRA ȘI VALENTIN DOLFI

V

ineri, 10 noiembrie, ora 18, în Sala de conferinţe a
Bibliotecii Judeţene din Râmnicu Vâlcea, a avut loc o
dublă lansare de carte, autori: Alexandra Dolfi-„Monstrocelul
& alte texte” şi Valentin DOLFI-„Viaţa de mucava” şi antologia
de autor „Fotografii de familie” semnată de Gabrielle Danoux
(Franţa)! Spicuim din programul de sală:
Alexandra DOLFI, medic rezident, îşi lansează prima carte:
Monstrocelul & alte texte. A debutat în “România literară”,
cu o prezentare elogioasă a poetei Constanţa Buzea: Aflând
că se pregăteşte pentru o carieră medicală, nu m-a mai uimit
predilecţia cu care enumeră în poezie stări şi
situaţii psihice grave, sufletul aproapelui cercetat
şi descris, ca într-o fişă medicală, în vederea
ameliorării şi vindecării. I-am sugerat să-şi
îmbunătăţească şi limpezească arta literară, şi a
făcut-o, retrimiţându-ne impresionantele ei texte.
Valentin DOLFI, bibliotecar la Biblioteca
Publică “Alexandru Iliescu” din Băile Govora, îşi
lansează, la împlinirea a 28 de ani de la debut, cel
de al treilea volum de autor Viaţa de mucava şi
antologia de autor Fotografii de familie. Selecţia
poemelor aparţine doamnei Gabrielle Danoux,
care a realizat şi o ediţie în limba franceză Ma
poésie comme biographie, dar şi o ediţie bilingvă
româno-franceză Photos de famille a aceleiaşi
antologii. Ediţia în limba română este prezentată pe ultima
copertă de poetul Ioan Es. Pop : Generaţia ’90 are de recuperat
un poet pe care nu şi-l asumă pentru simplul fapt că nu-l
cunoaşte. Valentin Dolfi trăieşte în singurătatea aproape sihastră
a unui orăşel de provincie în care doar poezia mai este capabilă
să transforme micile întâmplări cotidiene (cele mari nu există)
în evenimente semnificative, cruciale chiar. În această logică,
învinsul Dolfi este, de fapt, singurul câştigător de acolo.
Doru Moţoc: Sunt ani de zile de când aştept o seară ca asta.
Să lansăm la Vâlcea o carte de Valentin Dolfi. Unul din marii poeţi
contemporani pe care i-a dat Vâlcea. Voi spune şi voi repeta acest
lucru în care cred! Vâlcea a mai dat poeţi buni: mă refer la Felix
Sima, la Petre Tănăsoaica şi la alţii, nu mai vorbesc de George
Țărnea, care este deja un bun naţional...Să mă ierte ceilalţi care
încearcă în ale poeziei, dar convingerea mea este că astăzi nu
avem decât trei patru poeţi adevăraţi...Ar fi Valentin Dolfi, ar fi
Dragoş Teodorescu (care, iată, mă bucur că este prezent în sală),
ar fi...Petrinel Ştefănescu, care o să lanseze în curând o carte-eu
nu l-am cunoscut în ipostaza asta-însă Petrinel este un gazetar
uluitor, care, sigur, i-a opturat activitatea de poet, dar el este,
chiar un poet foarte bun; aşadar sunt puţini poeţi adevăraţi,
şi Valentin este unul din ei...Valentin, pe orice pune mana,
transformă totul în poezie (în fond se tratează de poezia de la
sfârşitul deceniului VI sec XX când poezia renunţă la performanţa
de pură şi aleasă tehnică, şi estetică, artistică, şi se eliberează
de formă, şi pătrunde în lumea pură şi totală a ideilor care
guvernează (şi prin fapte) în imediata apropiere a poetului! cu
alte cuvinte ne referim la o atitudine argheziană; e mai sănătos şi

important să ştii ce ai în mână, şi-n gură, decât pe frunte, decât
prelucrarea acestora în minte; o postmodernistă revigorare a
coloanei dorice, în faţa celor corintică şi compozită; să nu uităm
că doricul architectonic este folosit numai la interior în timp ce
celelalte stiluri-ordine-sunt folosite la exterior n.n) Tot poezie
este dacă scrii despre anonimi sau despre spirite înalte! Asta este
marca Valentin Dolfi, asta ştie el să facă şi asta face... Nu este
chiar aşa de simplu ce face Valentin, tratând omul simplu la fel
ca pe cel evoluat (sau faptă în loc de om sau stare n.n)! Uite cum
vine treaba asta, cităm poezia „Un mare poet”!... (din „Oameni

de ipsos” n.n): „Ce faci tu de fapt hai să vedem zice Mihaela/
te uiţi trei ore la televizor îţi faci de/ lucru în bibliotecă trei ore
citeşti şi uite/.../ şi uite cum îţi trece viaţa şi nici măcar/ nu eşti un
mare poet aşa ca Nichita Stănescu.”...
Cunoscutul scriitor-dramaturg trece mai apoi la prezentarea
cărţii semnate de Alexandra Dolfi, o carte, spune domnia sa,
alcătuită de Vanâlentin Dolfi cu poeziile Alexandrei, copil teribil,
scrise înainte de a păşi la Facultatea de Medicină. Compară
atmosfera cărţii tinerei autoare, în care regăseşte o atmosferă
tipică Alcatrazului (închisoare lângă San Francisco n.n), cu
atmosfera Govorei din timpul adolescentei poete: nici mai mult
nici mai puţin „Pentru Alexandra, Govora este un Alcatraz!”
Doru Moţoc: tot ce încearcă ea să transmită din acest Alcatraz
al orăşelului de sub munte se înveşmântă în aura poeziei. Cu
voie sau fără voie, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, se pare că tatăl i-a
transmis această stare de cunoaştere: sensibila trăire a stărilor
care ne înconjoară... Aceste stări specifice meseriei sale de
medic, de acuma, este imposibil ca mai târziu să nu-i influenţeze
cariera poetică!
Ion Predescu: Valentin Dolfi este un poet antologabil al
literaturii române, aparţine generaţiei 90, demn de reţinut este
faptul că unul din marii poeţi ai literaturii române, Ioan Es Pop,
îl fixează în generaţia 90, nu numai că şi-l asumă, dar scrie, că
„trebuie recuperat”! Generaţia 90 înseamnă o scriitură care se
reproduce pe sine, o scriitură-un text-în care, cum ar spune Martin
Heidegger, omul este minunea! Dacă mulţi se folosesc de retorică,
mulţi se folosesc de metaforă, generaţia 90, postmodernă sau
nu, încearcă să descopere această minune în fiecare obiect...

Avem de a face cu o altfel de iraţionalitate...Citind aceste poeme
vom găsi, trebuie să găsim, o poezie autentică, în care poate să
vină revelaţia, poate să nu vină...Nu vorbim de aceia care pot să
spună că nu este suficient de patriot, când ne referim la anumite
stări poetice (de pe malurile americane ale Atlanticului n.n).
Numai că unii, referindu-ne la patriotism, vorbesc foarte mult şi
nu se sacrifică pentru limbă, alţii, dimpotrivă, vorbesc puţin şi
se sacrifică pentru limbă...Într-o astfel de situaţie, în care există
sacrificiu, cu siguranţă, se află şi poetul Valentin Dolfi!
Cu siguranţă, întâlnirea de la Bibliotecă a fost un moment
important în viaţa culturală a Râmnicului, a Vâlcii.
La fel de importantă, spunem, ca ziua în care l-am
cunoscut pe Valentin Dolfi la barul „Umbreluţe, în
2006, martie, şi când ne-a dăruit inegalabila carte
(de atunci până astăzi) „Lumea de ipsos” pe care
o tipărise în 2005. Impresionat de ea, imediat,
i-am scris o recenzie în cotidianul „Info Puls”
din care reproducem acum două pasaje: „Dacă
Arghezi căuta să dea sensuri noi, alese, cuvintelor
vulgare sau învechite, poetul din Govora caută să
pună în lumină poetică banalul fapt, cel petrecut
pe trotuar, în intersecţii de străzi…El nu suferă, că,
nu trăieşte într-o lume paralelă, eterică; nu suferă
trucul, nici muzeul, lui îi place strada, preferă
periferia, căci de acolo poate privi mai bine infinitul,
cerul, mai bine decât dintr-un centru alocat zgârie-norilor!” Și,
„Valentin Dolfi, în această culegere, este poet. El este tumultos în
potenţial. Acest tumult îl ascunde, îl doseşte, în inspirata sa
formulă de mitraliere a propoziţiilor clare, în candida înşiruire a versului alb dintr-o singură suflare…Este un intelectual al
poeziei şi are ceva din dinamismul, hotărât şi sigur, maiakovskian…
Dacă doreşte, deşi nu cred că este cazul, formula sa, admiţând
o infinitate de posibilităţi, poate face furori pe piaţa modernă,
actuală, a textului scurt.” („Poetul, imaginea şi natura sa. Valentin
Dolfi! Lumea de ipsos”, Info Puls, martie 2006, şi „Interferenţa
Artelor. Critice. Literatura”, Ed. Intol Press, Rm Vâlcea, 2011,
pag.91, 92)
Ne face plăcere să ne mai aducem aminte de un fragment,
care-l fixează pe poetul govorean, cât de cât, dintr-un anume
punct de vedere, al nostru-personal, într-o anumită zonă a
poeticii sud est europene destul de partizană cu acest gen
poetic... Serbia lui Ratco Golesîn şi ţara noastră în care se
manifestă, Ion Lazu: „zadarnic caut cartea oameni de/ ipsos a lui
valentin dolfi carte/ pierdută prin bibliotecă dar/ cunoscută de
mine foarte bine/ şi care a depăşit natura sculpturilor/ italianului
giacometti şi ale sculptorului/ englez henry moore o carte/ pe
copertă având sculpturi de george/ segal şi care îmi trebuie
pentru a scrie un / articol în revista cultura vâlceană personală/
despre ratco golesîn şi despre valentin dolfi/ şi despre ion lazu
cei trei care scriu o poezie/ mai mult decât specifică timpului de
astăzi…” (Petre Cichirdan, „Poezia stare de veghe”, Intol Press,
2011, pag. 6: „Valentin, Ion şi Ratco”).

Csaky E POE

Vasile Poteraş şi Hotelul Statului din Călimăneşti

P

e vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866) s-au făcut mai multe reforme,
printre care şi secularizarea averilor mănăstireşti în 13 decermbrie 1863. Datorită acesteia
Mănăstirea Cozia a pierdut 1200 ha teren arabil din moşia sa de la Călimăneşti. În anul următor,
1864, s-a făcut reforma agrară. La Călimăneşti au fost împroprietăriţi 385 de locuitori printre care
şi Vasile Poteraş (poreclit Țăruş). Acestuia i s-a repartizat terenul unde se află azi Hotelul Central
şi Parcul din Călimaneşti.
Peste câţiva ani, la 9 iunie 1881, Ion C Brătianu a fost
numit prim-ministru. După câteva zile Nicolae Dabija ministrul
Lucrărilor Publice, l-a rugat pe primul ministru să-i aprobe banii
pentru construirea unui hotel şi a unui stabiliment de băi la
Călimăneşti. Când a auzit Ion C Brătianu că vrea să construiască
la Călimăneşti un complex balnear, l-au copleşit amintirile;
în urmă cu 23 de ani, la 6 iulie 1858, la Schitul lui Neagoie
Basarab din Ostrov s-a căsătorit cu Caliopia Pleşoianu. Cuprins
de amintirile Ostrovului, Ion C Brătianu i-a aprobat ministrului
Nicolae Dbija banii necesari pentru constructie.
După obţinerea fondurilor s-a pus problema unde să se
construiască hotelul şi stabilimentul de băi. După câteva
cercetări a fost ales terenul pe care îl stăpânea Vasile Poteraş.
Un delegat al Ministerului Lucrărilor Publice l-a rugat pe Vasile
Poteraş să facă un schimb de teren. Acesta a fost de acord şi a

primit în schimb terenul unde se află azi Biserica Catedrală cu hramul “Sf. Petru şi Pavel”. S-a ales
terenul lui Vasile Poteraş pentru că se afla în apropierea izvoarelor minerale.
La 25 august 1881 piatra de temelie a hotelului şi stabilimentului de băi a fost pusă de doamna
Pia Brătianu, soţia primului ministru.
La 12 iulie 1886 s-a inaugurat hotelul şi stabilimentul de băi. Hotelului i s-a dat numele de
„Hotelul Statului” pentru că a fost construit din bugetul statului.
În ziua aceea, a inaugurării, a fost o mare sărbătoare în comuna
Călimăneşti deoarece s-a inaugurat unul dintre cele mai
însemante edificii balneare din judeţul Vâlcea.
Peste câţiva ani, în 1909, Consiliul Parohial al Bisericii Vechi
din Deal a hotarât construirea unei noi biserici, mai mari. Preotul
paroh Constantin Constantinescu l-a rugat pe Vasile Poteraş să
facă schimb de teren pentru a se construi biserica pe locul lui.
Acesta a fost de acord şi a primit terenul din Cartierul
Vărzărie, pe care îl moştenesc şi azi urmaşii lui Vasile Poteraş.
Informaţiile cu privire la Vasile Poteraş le-a primit dr.
Gheorghe Mămularu în anul 1967 de la domnul Andrei
Zamfirache (al Doanei) din Călimăneşti.

Dr. Gheorghe MĂMULARU
Dr. George MĂMULARU
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MOȘ CRĂCIUN
CU PLETE DALBE

Catavasier,
Râmnic, 1747 (cântec de stea)

Constantin MĂNESCU-HUREZI

E

„Catavasiiariu
acum
într-acest
chip tipărit în zilele prea luminatului
Domn, Io Constantin Nicolae Voevod,
cu blagosloveniia prea sfinţitului
Mitropolit Kir Neofit. Și cu chieltuiala
iubitoriului de Dumnezeu Kir Climent
episcop Râmnicului. În sfânta Episcopie
a Râmnicului. La anul 7255 (=1747). Au
tipărit de cucearnicul între preoţi Popa
Mihai Athanasie Popovici tipograful
Râmnicului.

C-au născut Preacista.
Născu pre Hristos
Lumii spre folos.
O stea prea luminoasă,
Din toate aleasă,
Cu a ta ivire,
Ne înveţi întocmire.
Și noao ne scrie
În astronomie
Că s-au născut jos
Înpăratul Hristos,
În cetatea lui David,
Pildă arătând.
Și deaca au văzut,
Au călătorit
Trei crai despre răsărit,
În Vithleaem au venit
Și îndată au aflat
Pre cel ce au căutat
Și i s-au închinat
Ca unui înpărat,
Daruri în mâini ţiind
Și lui Hristos cântând:
Cocoane înpărate,
Și prea luminate,

Aicea la sfârşitul cărţii pusem şi
stehirile ce le cântă copiii când umblă
cu steaoa în seara Naşterii lui Hristos,
şi cetitoriule ce vei ceti şi cu poetica vei
socoti şi de nu vor veni la număr bine să
ştii, că noi precum le-am găsit aşa le-am
şi tipărit dupre cum s-au obicinuit a să
cânta, iar n-am mai umblat a le număra:
Steaoa de sus răsare
Cu o taină mare.
Steaoa străluceaşte,
Pre Hristos vesteaşte.
Steaoa îşi dă rază,
Pre maghi îi luminează.
Și maghii grăesc
Grai filosofesc:
Tu eşti cea prorocită,
De Valaam vestită,
Că de când pământul
N-au născut Cuvântul.
Și fără de acesta,

Te ştim cine eşti mărit
Și în troiţă slăvit;
În ce chip ai venit
Și din fecioară te-ai născut,
Din fecioară curată
Și prea nevinovată;
Pentru aceaia ne rugăm ca şi de la noi
să priimeşti
Daruri lumeşti.”
(Sursa: www.digibuc.ro)

ste luna colindelor, care vestesc una dintre marile minuni săvârşite de Dumnezeu Tatăl pentru noi
şi pentru a noastră mântuire: întruparea Logosului divin sau naşterea după trup a Mântuitorului
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel mai vechi şi mai autentic cuvânt al sărbătorilor de iarnă dedicate
acestui măreţ eveniment este Crăciunul, care înseamnă creaţie nouă, descoperire, uimire, mirare,
înspăimântare, cel vechi de zile, Creatorul. Acest cuvânt este specific poporului nostru, de la care a fost
împrumutat de slavii din imediata vecinătate cu românii. Astfel, întâlnim la o parte din bulgari cuvântul
Kračun (cu sensul românesc); la ucrainenii carpatici Kerečunj, atestat în expresia Kerečunj večery (ajunul
Crăciunului); la cehi Kračun; la slovsci tot Kračun; la unguri Karácson, cu acelaşi sens ca şi la români.
Moş Crăciun cu plete dalbe vine din vremuri îndepărtate, ca să vestească bucuria naşterii Pruncului
Iisus. El este în acelaşi timp o realitate a copilăriei poporului nostru, un suspin de creaţie literară cu
adâncă sensibilitate, un gust artistic musical rezumat în colinde, un simbol al ospitalităţii, pentru că
a primit pe Fecioara Maria în sălaşul său, în care S-a născut Hristos. Colindele, pe lângă semnificaţia
folclorică, sunt o predică vie şi un catechism popular care a menţinut fiinţa spiritual a românilor de
pretutindeni. La scânteile naturale sau artificiale, la lumânările şi candelele sărbătorii se văd, în zilele
Naşterii Domnului, lacrimi de bucurie şi de tristeţe, dor de ţară şi de strămoşi.
Nici un popor din lume cu o existenţă creştină de două mii de ani, cum este a noastră, nu-şi
mărturiseşte credinţa în venirea Izbăvitorului, ca poporul roman. Câte geamuri îngheţate nu se deschid
colindătorilor, câte suflete calde nu cheamă îngerii Naşterii Domnului, câte inimi reci nu se deşteaptă la
acest şuvoi pornit din strămoşi pentru preaslăvirea Pruncului din Nazaret?
Există multe legende referitoare la Moş Crăciun. Una din ele spune că era un moş cioban, pe câmpul
păstorilor de la Betleem, dar acesta era un cioban demonic, rău la suflet, care a refuzat să primească
pe Fecioara Maria să nască în staulul lui. Soţia lui Crăciun o primeşte într-ascuns şi moşeşte pe Pruncul
Iisus, faptă pentru care Crăciun îi taie mâinile, iar Fecioara Maria îi lipeşte mâinile la loc. Minunea îl face pe
Crăciun să creadă în Dumnezeu şi în naşterea lui Hristos. De bucurie că nevasta lui a scăpat de pedeapsa
necugetată a soţului ei, Crăciun a aprins un rug din cioate de brad în curtea lui şi a început să joace hora cu
toate slugile lui. După joc, a împărţit Fecioarei Maria daruri păstoreşti (lapte, caş, urdă, smântână) pentru
ea şi copil. De atunci, Moş Crăciun s-a transformat într-un sfânt, care aduce de acum două mii de ani,
în fiecare an, de ziua naşterii lui Iisus, daruri copiilor. Acest frumos gest al lui a fost urmat şi de cei trei
magi sau crai de la răsărit, despre care ne spun Sfintele Evanghelii că au adus daruri Pruncului Iisus: aur,
smirnă şi tămâie.
Sărbătoarea Crăciunului sau a Naşterii Domnului s-a suprapus peste sărbătoarea lui Mithra, zeu solar
din mitologia iraniană, al cărui cult a pătruns aproape în întregul imperiu roman. Aici el era sărbătorit la 25
decembrie, când cădea solistiţiul de iarnă, sărbătoarea fiind numită ”dies natales Solis invicti”(ziua naşterii
Soarelui neînvins). Iată aşadar că această străveche sărbătoare este pusă în legătură cu cultul soarelui, ea
fiind înlocuită de ”Naşterea Soarelui Dreptăţii, Dumnezeul nostru”. Două elemente arhaice, care reprezintă
datini din cultul soarelui, sunt întâlnite şi la români în aceste zile ale Crăciunului. Prima dintre ele se numeşte arderea butucului sau a buturugii în noaptea de Crăciun, foarte răspândită la sârbocroaţi şi bulgari
şi cunoscută la aproape toate popoarele Europei, cu deosebire în Occident. Datina constă în faptul de a
pune pe foc, în seara de Crăciun, o buturugă ce trebuie să ardă toată noaptea. Aceasta însemna iniţial
”lemn”, ”ciot”, ”buturugă”, apoi ”buturuga de Crăciun”. Cea de-a doua datină este aceea a roţilor de
foc, cărora li se dă drumul să se rostogolească de pe vârfuri de dealuri în noaptea de Crăciun. La aceste
datini se adaugă şi un alt element, şi anume colacii de Crăciun, care se aduc la biserică în ziua de Crăciun,
ale căror forme imită perfect forma soarelui. Acest element poate fi pus în legătură cu cultul moştilor,
Crăciun fiind strămoşul lor.
Pentru noi, românii, oriunde s-ar afla ei pe meridianele globului, praznicul naşterii Domnului sau al
Crăciunului are o importanţă deosebită, fiind sărbătoarea familiei, a părinţilor, a bunicilor, a rudelor şi
în special a copiilor. De ce acest lucru? Pentru că Naşterea Domnului, actul acesta de coborâre din slava
dumnezeiască, este mai uşor de înşeles. Pătimirea, răstignirea, coborârea la iad, învierea şi înălţarea
la cer, pentru a le pătrunde semnificaţia ne trebuie, pe lângă o viaţă curată, şi o anumită pregătire
duhovnicească, pentru a înţelege că trecând prin aceste etape ale mântuirii noastre, fiul lui Dumnezeu
ne-a recapitulat pe toţi oameni şi ne-a dat posibilitatea nouă, celor ce au fost şi celor ce vor fi după noi,
ca prin credinţă şi prin imitarea lui Hristos să ajungem la cer, la EL. Spre deosebire de acestea, Crăciunul
înseamnă bucurie, înălţare sufletească şi comuniune cu Dumnezeu, atât pentru cei mici, cât şi pentru
cei bătrâni.
Un astfel de moment de bucurie au trăit şi elevii de la Liceul ”Constantin Brâcoveanu” din Horezu care
fac parte din cenaclul literar-artistic înfiinţat aici cu un an în urmă de domnul Petre Cichirdan, fondator
şi editor al mai multor reviste de analiză şi informaţie culturală din Râmnicu Vâlcea, şi de doamna Ligia
Nicolescu, o inimioară horezeancă, dar născută la Pojorâta, pe meleaguri bucovinene.
În ziua de miercuri 13 decembrie 2017, ora 13, la Centrul de Informare Turistică Horezu, aceşti talentaţi
elevi, cu preocupări înalte, au aniversat un an de la existenţa
cenaclului, în prezenţa domnului Aron Vladu, directorul Liceului
Horezu, şi a doamnei Elena Vladu, profesoară de limba română,
coordonatoare a cena-clului şi a activităţilor sale literare. Ca
oaspete de seamă, a fost prezent părintele arhim. Veriamin
Mide, duhovnicul Mânăstirii Bistriţa, care a venit în mijlocul
elevilor împreună cu un grup de măicuţe de la mănăstire. Sfinţia
sa a prezentat trei cărţi din cele 99 scrise de dânsul ca teolog
şi cercetător istoric.
Domnul Nicolae Sărdărescu, primarul Oraşului Horezu, a
împărţit elevilor, în calitate de Moş Crăciun, daruri şi cărţi, cu
îndemnul de a merge pe urmele Brâncovenilor, ale părintelui
Veriamin Micle şi ale tuturor românilor adevăraţi.
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LECA MORARIU: „JURNAL VÂLCEAN (1944-1948)” ( II )
Petre CICHIRDAN

V

ineri 4 februarie este înapoi la Cernăuţi,
după ce petrece câteva ore în Bucureşti
(unde-şi recuperează violoncelul)...Iarăşi referire la Mareşalul Antonescu, care pare că nu vrea
să includă Bucovina de nord în planul Evacuării...
„Joi, 10/II...Aurel despre adunarea de protest a
avocaţilor contra tentativei ramolitului nostru
mareşal de a-i lăsa pe bucovineni în Bucovina
pentru a vota plebiscitul sovietic!” Pe 14
februarie este la Radio Bucureşti şi pe 15,
înapoi, în trenul Bucureşti-Cernăuţi... „Marţi,
15/II. ...În compartiment un moş şi o băbucă,
refugiaţi ardeleni de pe la Bistriţa, fugiţi şi ei ca
lupii, prin pădure. Pleacă la Dorna, că la Caracăl,
la fiica lor, nu le-a priit aerul...Și-un sergent cu
Mihai Viteazul, care şi-n Cernăuţi a omorât la
jidani, ba chiar şi jidănci-studente care, din etaj,
trăgeau cu mitraliera. Și pe frontul rusesc a ucis
femei cătănoaie bolşevice, care-s adevărate
scorpii.” ... „Joi, 17/II. Ridic 50 000 subvenţie de
la Casa Școalelor pentru Făt Frumos (revista lui
n.n)..” ... „Sâmbătă, 19/II. Seminar. La Facultate
nouă alarmare: prima tranşă de funcţionari
disponibili se evacuează. Finlanda face pace.
„Sâmbătă, 4/III Cumpăr carne etc. Odorul de
fin Victor Mateiciuc, hăituit de jandarmerie, îmi
aduce lucrurile. Și: îl dau afară pe portiţă.” (cel
care nu venise la Străjeşti şi pe care referenţiarul
l-a făcut rudă cu Leca-el fiind servitorul său n.n).
„Sâmbătă, 11/III. Seminar. Și Seminarul meu
cam împachetat. Țiganii de la Politehnică îşi iau
şi ultima fărâmă de mobilă, pe când noi...” ...
„Luni, 13/III. Toată ziua hamal la cărat mobila...
Hamal şi la pianul Armoniei” (pianul din casa sa,
la Vâlcea n.n). 15 martie îşi cumpără biletele de
tren pentru evacuare. „Luni 20/III. Dim. d-na
Cantemir: Rău! Ruşii la Soroca! Armata română
complet absentă. Trădare, vânzare! Vom porni
deci cu căruţele ... zvonurile d-nei C. false!
3000 de bolşevici, trecând Nistrul (în uniforme
germane) au fost decimaţi. Divizia Carlaonţ (cu
Mihai Dan Călinescu) acolo!” În 21 martie 1944
ora 10:00 seara trenul părăseşte Cernăuţi şi pe
26 martie este la Râmnicu Vâlcea ora 6 seara,
la prima sa gazdă doamna Ana Cocărăscu.
Vizitează dealul Capela, de lângă seminar.
(Vineri, 31/III-1944)... „Cam leşinaţi, a 2-a
plimbare în păduricea Capela, pornind de pe la
Seminar şi străbătând alt drum, mai adânc. De
altfel aici e edenul tinerelor perechiuşe şi-ne
pomenim şi noi pândiţi de 2 găurei, când Câcea
e mai în exerciţiul funcţiunii.” Și iată, tot la
această dată, o primă imagine despre Râmnic:
„Din pitorescul şi specificul râmnicean: carele
trase de 2 juncănaşi ca 2 mâţi surii şi carulcărucior de-o mână. Sprintene cabriolete pe
2 roţi.” „1/IV. ...Universul nr 92 din 2/IV ’44 cu
comunicatul din 30 III: După lupte grele între
trupele germane şi sovietice, oraşul Cernăuţi a
fost evacuat!!! Deci evacuat în 29/ III-şi părăsit
de noi în 21/ III... (...) Sticla a 2 l(itri) vin bun.
D.a. lucrăm la grădină. Am mai lucrat şi la
Litaneiul de Schubert transpus p. chitară. Apoi
cu Părintele Grigori Rădoiescu (de 22 paroh
aici) călăuză vizităm: 1. Biserica Bunavestire
(...) 2. Sf Paraschiva (...) 3. Toţi Sfinţii (...) Casa
Anton Pann-unde a stat ţârcovnicul (cu chirie)
cât a fost psalt la Episcopia de aici. Un fel de
culă, din bolovani rudimentari (...) din care dacă
scapi, nu te miri că dai să te-ncălzeşti ca Anton
Pann de te-miri-ce mieluşea a lui Hristos.” La
coborâre dintr-o plumbare pe dealul Capela, pe
care cei doi şi cei sosiţi aici, la Râmnicu Vâlcea
l-au descoperit numaidecât, Ieremie Oprişeanu
sosit de curând le povesteşte de dezorganizarea
refugiului (evacuarea!) cernăuţeană: „Luni, 3/
IV. ... Bătaie pe viaţă şi pe moarte între toţi care
dădeau năvală să plece... Aşasar: Iarăşi teribilă
şi oribilă păcăleală, ca-n 1940!...” Din jurnal,
mai departe: „Marţi, 4/IV-1944...bombardarea
Bucureştiului-aşadar Bucureştiul încetează
de a fi curvă!” Înţelegem că Leca Morariu
condamna autoritatea română că umbla pe

două fronturi ca să iasă din război, negocia şi
cu aliaţii şi cu sovieticii...O propoziţie care ne
intrigă: (Miercuri, 5/IV-1944): „Drumul plin de
care cu bouleni şi nenorociţi de refugiaţi.” Nu
puteau pleca 6-700 km cu carul cu boi... Leca
revine la imagine în 12 IV şi spune că la un car
erau un cal şi doi boi: (Miercuri, 12/IV-1944)
„...Nu uit convoi de refugiaţi: cară cu boi şi cai
(unul cu un cal şi 2 boi)” Vineri 07 aprilie 1944
Leca Morariu se mută la doamna Deşliu în
Apostol Dumitrescu nr. 18. La pagina 54 la nota
140, referitor la Liviu Rusu, altă inadvertenţă
care arată necunoaşterea regretabilă a celor
doi referenţiatori: „Din toamna 1944 îl găsim
la Timişoara profesor la Consevator, violonist
solist la Filarmonica Banatul şi secretar al
Filialei Uniunii Compozitorilor”!...nimic mai
fals, Filarmonica s-a înfiinţat în 1947 iar
Uniunea în 1949! Pe 10. 04. 44 s-a evacuat
Odesa (Lunea Patimilor10/IV). „Marţi 11/IV
... SUCEAVA în ghearele SCORPIEI ROȘII...Ce-o
fi la Pătrăuţi şi Dragomirna?” Sunt integraţi
complet în societatea valceană: „Joia Mare,
13/IV. Upu Tachi şi coana Zamfira (Mihail n.n)
dau de Sufletele Morţilor prescuri şi luminiţe la
Biserică.... Gazeta Transilvaniei nr. 28 din 8/4,
în articolul Fruntea sus! - înregistrează şi oftatul
nostru pentru Transilvania! Toată camera
plină de parfumurile pascale realizate prin
neobositul Upu Tachi, atât de iubitor de tradiţie
română şi creştină şi arboroseană, chiar şi cu
concursul jarului din...sobă! După amiaza cu
toţii la Mărturisire. Sfânta Împărtăşanie mâine.
Și pentru ca atmosfera pătrăuţeană să fie
completă, o pornim sub seară înspreZăvoi. Dar
broscuţele încă nu cântă. Nici privighetoarea nu
se aude. Doar mirosul de pământ reavăn dacă-ţi
evocă acele neuitate Denii pătrăuţene-profund
răscolitoare...”

Cel mai citit ziar, atunci, la Râmnicu Vâlcea
era „Gazeta Transilvaniei” pe care Leca l-a
colecţionat nr. de număr...Compară parcul
Zăvoi cu Pătrăuţiul natal ...(Vinerea Patimilor,
14/IV-1944) „Are acest Râmnic cu ce ne alina
surghiunul pribegiei!”. Îmi amintesc, şi tatăl
meu îmi spunea, că lor li s-a prezentat foarte
frumos zona unde or să meargă! continui citatul:
„Noaptea, pe la ora 9, fără nouri de camuflare,
la biserica de lângă noi-Sfântă şi mare Vinere a
Patimilor, ca la Th Aman, cu sute de lumini şi
cântări de clopote. Pe întunericul cerului din
fund răzbubuie fulgerele cine ştie cărei furtuni.
Plouă şi aici-dar licăresc şi trei-patru steluţe.
Transcriu Leiermann-ul de Schubert pentru
ghitară. Zarzăr înflorit.” Toate familiile celor
veniţi din Basarabia şi Bucovina, la Râmnic,
aveau o ghitară cu şapte corzi. Sâmbătă
seara, duminica, din casele lor se scurgeau pe
ferestrele deschise acordurile ghitărilor bine

strunite... Din nou anglo saxonii sunt făcuţi
bestii: (Paştele, Duminecă, 16/IV-1944) „Spălaţi
cu ou roşu şi ineluşul lui Upu Tachi. Schimbăm
daruri cu Onciulenii. Cafeluţă. Eu tot bolnav. De
la ora 10-2 ½ d.a . cu toţii la pădure-până sussus. Verdele auriu tot mai des. Eu: somnuşor.
Și-alarmă. Urlă sirenele de la Râmnic, Piatra
Olt etc. Se aud avioanele bestiilor, laşelor bestii
anglo-americane, şi grohăitul de tunete al
pânzelor de bombardament asupra a trei-patru
localităţi. Zi de Paşti! Zi de Paşti slăvită astfel de
canaliile Bibliei!”
Acum stăm şi ne gândim, că Leca avea
dreptate. Pentru ce mai trebuiau aliaţii să
bombardeze România când sovieticii erau
în ofensivă! sau poate Mareşalul putea să
răstoarne soarta războiului şi să-i oprească
pe ruşi la graniţă. Mareşalul spera în această
răsturnare, în luna aprilie, care, nu era august!
Era sigur că sovieticii nu puteau trece de linia
frontului pe Mărăşeşti - Oituz, desigur dacă
diplomaţia românească reuşea să-i oprească pe
americani! De aia nici nu au mai venit americanii
în 1950 fiindcă Stalin cu ei împărţiseră deja
lumea. A doua zi de Paşti excursie pe Capela
(Lunea Paştelor, 17/IV-1944): „...Prof. (de desen)
Bucătar, profesor de vreo 2-3 ani la Seminarul
teologic de aici, îmi povesteşte străşnicii despre
ţigănia râmniceană: profesorii ăi scot basma
albă pe elevii prinşi cu fraudă şi furt de câte 15
ori, profesorii (afară de cei trei bucovineni) vând
notele pe bani, directorul Seminarului de aici,
Dr. Tomescu (nomen et omen...), cel mai mare
excroc posibil. Socot: râmnicenii-s neam de
ţigani mânăstireşti.” Iată, eroarea Râmnicului, îi
este transmisă şi lui Leca Morariu...ca şi astăzi,
când cei doi-trei istorici puşi de Securitate,
parţial ca şi Nicu Angelescu, susţin că „ţiganii”
din cartierul de la nord de Podul lui Hozoc provin
din ţiganii mănăstireşti!...Nimic mai eronat,
acei ţigani, mănăstireşti, existând şi astăzi pe
strada Danil Ionescu, colţ cu str. Taufer şi nu pe
str. Calea lui Traian, sau Traian până în 1947,
sau I G Duca prin 1937, 38...cartier căruia noi
i-am zis „Versail”...Oacheşi şi mai coloraţi veniţi
de prin zona Vienei şi Verssailles-ului şi cei albibaroni şi voievozi veniţi din Austro Ungaria şi
Mărginumea Sibiului! „Marţea Paştelui18/IV. ...
(despre Cetăţuie, nimic de Radu de la Afumaţi,
n.n) O fântână părăsită, acoperită foarte
neglijent. Casa: str. Traian 351 - pustie! Vezi
doar un pat comun de lemn ca pentru militari,
murdărie, dezmăţ.” Iată la Cetăţuie stg str.
Traian sens spre Sibiu, nr 351, iar la noi, capătul
strazii Matei Basarab, acum-2017 Biserica Sf
Apostoli: nr. 298; la Arturică-Drăgănescu-nr.
232, ultimele două pe dreapta...Jianu Vasile
nr 301-1947...Olteţeanu Ioan: Traian 260
(lângă Hoarcă)...Berbece Constantin, nr. 285...
Stoiculescu Alexandrina nr. 297... Poziţia lui
Leca Morariu faţă de aliaţi, din jurnal, ne edifică
mai bine asupra succesului armatei sovietice
pe frontul terestru din răsărit. Americanii
băteau în spatele frontului româno german şi
ruşii înaintau. De neânţeles de ce românii i-au
aşteptat în 1950! Iată şi poziţia lui Pamfil Șeicaru
apreciată de Leca: „Joi, 20/IV. ... Memorabil
articolul de Pamfil Șeicaru (în Curentul nr.
5810-21. IV. 1944): Bobardamentele de Paşti,
cu ...concluzia: Nimeni nu m-ar putea bănui de
simpatie pentru ruşi, dar ruşii se luptă cu unităţi
înarmate, ...fiecare înaintare este scump plătită.
În faţa lor sunt arme, mitraliere, tunuri, tancuri,
granate, bărbaţi hotărâţi să se bată. Dar ce
înfruntă de la opt mii de metri înălţime aviatorii
anglo-americani? Oameni dezarmaţi, femei,
copii?” Desigur, Pamfil Șeicaru a sesizat pericolul
iminent al victoriei aliaţilor şi articolul său este
unul politic. La aceeaşi pagină 64 a prezentului
volum se face o referire de-a dreptul ruşinoasă
pentru cei doi referenţi, nota nr. 159 referitoare
la Ion Buzdugan: „poet minor” (de unde, cum,
cine face asemenea aprecieri?) sau „Refugiat
la Brezoi, pe atunci un sat cu (din n.n) Vâlcea”.
Brezoiul sat, unul oarecare? unde în 1890

sosesc şi are loc o dezvoltare nemaiîntâlnită
în domeniul industriei prelucrării lemnului
cu tehnologie austro ungară şi mână de lucru
italiană şi din Mărginimea Sibiului şi care se va
întinde până în „Versailul” Râmnicului? creând
marea negustorime a Râmnicului? Jurnalul
este plin de date aparent fără importanţă dar
extraordinar de utile în refacerea, aducerea în
realitate a păturii de mijloc a urbei vâlcene până
la 23 August 1944, definitorie pentru toată ţara,
Regatul României fiind unul extrem de unitar...
Profesorul universitar transferat la Facultatea
de Teologie din Râmnicu Vâlcea, mutată la
Râmnicu Vâlcea în acelaşi martie 1944, avea
salariul de 57 850 lei (inclusiv 20 200 sporul de
„scumpete”) pag. 65. Primarul Tică Ștefănescu
avea salariul (într-un document din 1945) de
27 000 lei! Într-o carte a unui cunoscut istoric
postdecembrist Leca este prezentat ca un fugardeportat care adună chiştoace de ţigări de pe
jos... 630 lei un fier de călcat cu cărbuni, 3 885
lei chiloţi de bărbat (nu ştim câte perechi) pag.
63. 735 lei-50 de ouă.... „Duminică 23/IV. Ultima
zi pâine albă! De-acum cartelă! La baia de abur.
La amiazi, în biserica Sf Paraschiva (a lui Mihai
Viteazul) asistăm la botezul copilului Lucian
Tudor Constantin Ioan ... al prof. Aurel Bucătaru.
Asistă şi Păr. Fabian Bodnărăscu de la Galaţi.
Impozant-eroic bătrânul Preot când apucă
copilaşul şi-l cufundă repede şi de trei ori în
cristelniţă. Parcă-l vezi diavolul gata desfiinţat.”
Vâlcea la cartelă pentru pâinea albă, dar cu
baie de abur şi botezând copiii după tradiţia
ortodoxă şi neschimbată de sute de ani... Faptul
că familiile nu au fost dezmembrate constituie
umanismul de care autorităţile statului român
au dat dovadă-lucru care a fost posibil la multe
familii cu copii la care bărbaţii nu au fost înrolaţi
(participarea României la cel De-al II-lea Război
Mondial a fost permanent una de atac şi nu de
apărare şi jertfă-genialitatea politicii româneşti
în acest război-şi-a lui Ion Antonescu, şi-a
Regelui, şi-a lui Ion Maniu): „Luni. 24/IV. ...
Cantemirenii, fericiţi-părinţii dumnealor fiind
sosiţi, dintr-a treia zi de Paşti. Și sora doamnei
Tania, doamna Claudia Giurcă, şi fetiţa Felicia.”
Deci când au ajuns aici evacuaţii au plâns
de bucurie şi nu de durere; desigur durerea
lor trecuse de mult, la o nenoricire ivită în
viaţă gândul de conservare fiind mai puternic
decât cel de pierdere a averii... Leca a venit la
Râmnic cu pianul său şi cele două violonceleam scris noi-din care unul foarte valoros! dar
şi cu iapa sa Fulga... pag. 67 „Joi 27/IV”. 2 000
lei l-a costat să primească şi să-i ţină la Strejeşti
lucrurile... pag.68, „Vineri 28/IV. ... Totul: 2000
lei! Dar avem şi radio şi violoncel.”. Pe 29 aprilie
1944 aflăm că o cameră închiriată avea preţul
de 2000 lei (încă la Deşliu). „Marţi. 2/V. ...O
raită prin oraş (Bucureşti n.n). Catastrofa de la
Universitate (care însă ne-a desfiinţat pe noi)”
(bombardament n.n). Iată, acum Universitatea
e de vină şi nu Antonescu! La întoarcerea din
Bucureşti, trenul mai puţin aglomerat, şi cum
arăta populaţia Olteniei de atunci (mai 1944)...
„Cel puţin drumul acesta mai omenos. Între toţi
pasagerii (olteni, basarabeni, munteni, ardeleni,
bucovineni) caldă frăţie.” Craiova n-a scăpat
nici ea de bombardament. La Râmnic problema
a constat în agitaţie şi propagandă, şi spaimă...
„Duminecă. 7/V. De aseară lumea alarmată prin
manifeste că astăzi va fi bombardat Râmnicu
Vâlcii: Râmnicu oraş frumos mâine va fi-ntors
pe dos. Deci adevărat exod de populaţie spre
codru ... Radio Bucureşti vestea azi dimineaţă
că şi Craiova n-a fost cruţată.” Urâtă notă (170)
la pag. 73: „George Drumur ... Refugiat în
Vâlcea (avem deci refugiaţi în Vâlcea, refugiaţi
în Craiova...în Timişoara, care pe unde s-au
aciuat! n.n), se stabileşte la Brezoi, localitate la
35 km ... (acum Brezoiul nu mai este sat! ca la
pag. 64, deşi nota aceasta este la o dif. de nouă
pagini n.n)”.

(continuare în nr. viitor)
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NICU ANGELESCU:
„PLIMBĂRI ȘI MICI EXCURSII ÎN RÂMNICU VÂLCEA” ( I )

E

ditura Bibliostar, 2014. Tehnoredactare
computerizată: Liliana Beu. Corectură:
Gh. Stancu. Ediţie îngrijită de Liliana Beu.
*
Nicolae Angelescu, născut în 1894 la
Râmnicu Vâlcea şi decedat în 1966 în acelaşi
oraş, a urmat Școala Primară de băieţi şi
cursurile Gimnaziului „Alexandru Lahovari” iar
din 1909 Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti.
În 1918 a obţinut licenţa la Facultatea de Litere
din Bucureşti, iar în 1919 a obţinut licenţa
la Facultatea de Drept. După o perioadă de
profesorat în oraşul Carei, în 1929, este numit
profesor de Limba Română la liceul Lahovari din
Râmnicu Vâlcea, după ce predă şi la Seminar...
*
Nicolae Angelescu este cunoscut de vâlcenii de astăzi mai ales prin volumul „Memoriile
unui om obscur: contribuţii la istoria Râmnicului Vâlcei” apărut în 2005 la Ed. „Adrianso” Râmnicu Vâlcea, o carte deosebit de interesantă,
care, alături de volumul de faţă, reuşeşte să
zugrăvească societatea vâlceană din prima
jumătate a secolului XX aşa cum nu a făcut-o
nimeni...După părerea noastră, Nicu (Nicolae)
Angelescu merită o atenţie sporită, mult mai
mare, ca personalitate, din partea autorităţii
literare vâlcene, al şcolii vâlcene în general...
*
Considerăm acest volum, alături de primul,
„Memoriile unui om obscur...”, o carte cu
adevărat excepţională dată fiind incursiunea
istorică extrem de minuţioasă, dar şi fantezistăbeletristică pe care autorul o face căutând să
prezinte locuitorii cei mai vizibili şi cartierelestrăzile Râmnicului de altădată!..
*
Periplul marelui profesor şi avocat începe
chiar cu strada Praporgescu, şi atunci, şi astăzi,
una dintre cele mai frumoase care păstrează
încă arhitectura deosebită a timpului, alături de
arhitectura contemporană, una care face cinste
Râmnicului...Această stradă dintotdeauna s-a
întins de la fosta Casă a Armatei, cu Farmacie
la parter, până mai ieri maidan-tăpşan la sud
de Parcul „Mircea cel Bătrân”; şi care s-a întins
spre nord până la Universitatea „Spiru Haret”
la nordul căreia se afla pe timpuri canalul
de scurgere a apelor pluviale de pe Dealul
Capela şi Episcopie...celebrul şanţ „Valea
Episcopiei” ; care limita la nord Liceul Lahovari
şi Spitalul vechi!...Peste acest canal, la nord se
întindeau câmpuri agricole (anii 1950, 1960)
unde avioanele sanitare aruncau paraşute
cu medicamente pentru Spitalul Judeţeanastăzi numit cum spuneam mai sus, pitalul
vechi! În fapt descrierea începe chiar în capul
acestei străzi care acum îl localizăm la ceasul
englezesc montat de edilii vâlceni, numit „la
metrou” şi care acum a dispărut, aici, urmând
să se construiască o parcare subterană...Acest
început de stradă, în timpul lui Nicu Angelescu
era plin de cafenele despre care marele
profesor şi povestitor avea o părere cu totul
specială... „Și totuşi, cafenelele acestea şi-au
avut rostul lor. O cafeluţă este o consumaţie
plăcută şi igenică, iar un ceai cu un covrig sau
corn, de multe ori a constituit singura masă pe
care şi-o putea permite un om cu punga subţire.
De asemenea, dacă, în lipsă de altă ocupaţie,
cineva vine la cafenea să joace table sau biliard,
ori să privească la jocul altora, din aceasta nu i
se poate face o vină. După o zi de muncă sau
în anume momente, când nu ştie cum să-şi
întrebuinţeze mai bine timpul, poate găsi aici
o destindere. Și e mai bine să aibă în programul
său cafeneaua decât să fie un obişnuit al
cârciumilor.” Observăm, la Nicu Angelescu,
aceeaşi grijă pentru sănătatea publică, aşa cum
o avea şi Constantin Brâncuşi, care, spunea
sfătos că mai bine să bei odată aşa cum trebuie,

decât zi de zi să treci pe la cârciumă şi să dai
peste cap paharul de absint!...
Strada Praporgescu se chema înainte, până
în 1919, strada Dorobanţilor, iar mai înainte,
până în 1894, Uliţa lui Storian, iar înainte de
această denumire s-a chemat Uliţa Maica Domnului...Remarcăm prezenţa pe această stradă , în
centru, lângă terasă, a Frizeriei unde lucra Nicu
Cernea (socrul lui Dohotaru Adrian-maior) rudă
cu Coana Anica gazda lui Poe în liceu; vecinul
nostru de pe strada Lenin (fost Traian) la nr.
230. Majoritatea imobilelor de aici aparţineau
lui N. Bădulescu, cizmar „de subţire”, faţă de G.
Petrescu, cizmar „de groşi” pentru clienţii de la
sate. Aceştia (de groşi) au fost singurii existenţi
până la 1866, şi se mai chemau „de aţă” fiindcă
încălţămintea era cusută. După 1866 apare
cizmăria „în cuie” numită şi „nemţească”. Aflăm
că ocrotitorul cizmarilor era Sfântul Spiridon
sărbătorit la 12 decembrie!
Tot în acest prim capitol aflăm, pe lângă
multe alte date: 1888-1892 ziaristul I Androviceanu („Grandov” în „Universul” scoate revistele „Țânţarul”, „Viespea” şi „Urzica”; între 1890
-1895 apare revista „Menirea Preotului” care
se transformă în „Menirea Preotului şi Învăţătorului”; 1889 - 1900 Constantin Alexandrescu
scrie un „Dicţionar geografic al Judeţului Vâlcea”; 1902-1906 apare o monografie ecleziasrtică a Râmnicului scrisă de protoiereul
Meletie Răuţ şi Anuarul Eparhiei RâmniculuiNoul Severin scris sub conducerea episcopului
Atanasie Mironescu, de către un grup de cărturari în frunte cu preotul Theodor Bălăşel şi
profesorul C. N. Mateescu; 1919, revista „Cuvântul nostru” scoasă de Cercul studenţilor vâlceni... continuăm, aflăm de înfiinţarea Societăţii
culturale a judeţului Vâlcea, la Gimnaziul
„Alexandru Lahovary”, condusă de Ion
Nisipeanu, apoi de Eliodor Constantinescu, şi
ultimul, Nicolae Angelescu...până în 1936, care a
„căutat din primul moment să repună Asociaţia
în rostul, reluând seria conferinţelor publice
cu concursul preţios al orchestrei Puţureanu.
Am luat de asemenea măsuri pentru uşurarea
vieţii materiale a profesorilor, organizând o
popotă în localul Asociaţiei”! Iată o popotă, în
locul tichetelor de masă postcomuniste, din
anul 2000, sau în locul cartelei de alimente
a comuniştilor din anii ’50 sau celei din anii
1985! Locul ei, Asociaţiei, era în casele peste
care în 1936 s-a construit Cercul Militar, în
fundaţiile căruia s-au descoperit urmele unei
Mori Domneşti semn că „Iazul Morii” trecea pe
la nordul actualei parcări subterane! cea de pe
fosta Terasă, lângă parcul Mircea cel Bătrân.
Cartea lui Nicu Angelescu oferă date asupra
tuturor imobilelor de pe acest loc, de lângă
Parcul Mircea cel Bătrân-Terasa- formidabile
date istorice care duc Râmnicul către originile
sale, din timpul primilor Basarabi! „Este
incontestabil că până la Lupta de la Posada,
capitala voievodului Basarab I şi a înaintaşilor
săi a fost în Râmnicu Vâlcea”, şi adaugă tot el:
„După această luptă...a fost posibilă extinderea
hotarelor ţării spre răsărit, lucru care a necesitat
şi deplasarea capitalei. Astfel ia naştere o nouă
curte la Argeş, numită de acum Curtea de
Argeş. Dar vechiul scaun domnesc continuă să
rămână la Râmnic, unde îşi are sediul Nicolae
Basarab, fiul lui Basarab cel Mare şi asociat la
domnie cu acesta. Pe când Basarab cel Mare
luase în grija sa extinderea ţării spre răsărit şi
administrarea noilor ţinuturi, fiul său Nicolae se
îngrijeşte mai ales de părţile din dreapta Oltului,
care formaseră leagănul neamului românesc
şi nucleul de formaţiune al statului nostru.
În cel mai vechi document referitor la oraşul
nostru, din 20 mai 1388, Râmnicul este numit
de Mircea cel Bătrân oraşul Domniei mele. Din
Râmnic dă el hrisoave, în care apar ca martori,

toţi marii boieri din divanul domnesc, precum
şi mitropolitul şi conducătorii bisericii.”...Acesta
este şi argumentul autorului că biserica de
pe Terasă, Maica Domnului, este ctitorie a lui
Mircea cel Bătrân, aşezată lângă vechea clădire
a Primăriei, loc vechi şi reşedinţă a cetăţii de
scaun.
Peste Valea Episcopiei, îndiguită până la Olt
până la 1830-aceasta fiind cea mai valoroasă
lucrare edilitară-spre nord, strada Praporgescu

se întinde încă vreo două sute de metri până la
Valea lui Mandi, care în dreptul străzii Traian,
avea un pod pe care şi noi copiii îl numeam
„Podul lui Mandi” sau „Podul lui Hozoc”...
Aici, strada Praporgescu făcea unghi ascuţit în
intersecţie cu strada Traian creând un scuar
foarte interesant, existând, de la începutul
secolului XX, până pe la 1965, atelierul de
cruci din marmură al lui Ion Olteţeanu, preluat
de la primul sculptor vâlcean de asemenea
monumente funerarii, Marin Constantinescu
(dec. 1924), vis a vis de casa cizmarului
Scărlătescu (în care a locuit şi familia lui Vasile
Cichirdan între 1946 şi 1948, mutându-se apoi
în strada Lenin 298, în casa proprietarului Vasile
Vlad - actualul loc pe care se înalţă Biserica Sf
Apostoli din Nord). Tot în acest capitol găsim
o inscripţie, în biserica Sf Dumitru, de lângă
actuala Primărie, care dovedeşte că pictura
din 1756 aparţine, a fost reparată, de Dionisie
Eclesiarhul (alin.1, pag. 45)... „Din vechea
capelă nu s-a mai păstrat decât intrarea cu
turlă, cu modificări.”... „Sub turlă există vechea,
iar în rest, noua pictură” ... „zugrăvită de un
ordin călugăresc catolic venit din Ardeal”. Mai
notăm informaţia, că până în secolul XVI în
Râmnic era o populaţie „consistentă” formată
din saşi şi unguri, dată cu ocazia descrierii
bisericii protestante de peste drum de Primărie
vizavi de fosta Miliţie, acum Bancă Țiriac... „O
comunitate protestantă trebuie să fi existat la
Râmnic încă din secolul al XVI-lea, când biserica
papală intră în luptă grea cu Reforma, care
pătrunde în Ardeal încă din prima jumătate a
acestui secol. Datorită acţiunii de prozelitism
a elementelor protestante venite de peste
munţi, se produce la Râmnic o destrămare a
vechii comunictăţi catolice, când foarte mulţi
meseriaşi saşi şi unguri devin reformatori. Saşii,
care sunt în majoritate covârşitoare, se fac pe
capete lutherani, iar ungurii, în număr mult mai
mic, îmbrăţişează învăţăturile lui Calvin” (alin.2,
pag. 49). Mai există o descriere amănunţită a
istoricului Liceului Lahovari...
Urmează strada Radu de la Afumaţi (actuala
stradă General Magheru, dintre Spitalul vechi
şi CAS sau Finanţe), una, aproape paralelă

cu strada Praporgescu şi cu strada Mihai
Viteazul fostă 30 Decembrie...şi în care, la fel
ca la prima stradă prezentată, Praporgescu,
Nicu Angelescu descrie cu lux de amănunte
fiecare casă. Începea din strada Călăraşilor
(actuala Regina Maria) şi se întindea până la str.
Nicolae Bălcescu (delimitată la nord de fosta
Vale a Episcopiei). S-a numit înainte Uliţa Sf.
Dumitru. Vorbind de proprietăţile locuitorilor
din secolul XIX (printre care şi „moşul”său,
Ghiţă Angelescu, a cărui proprietate se învecina
la nord cu zidul vechi al Parcului Primăriei,
Nicolae Angelescu spune: „Unii partizani ai
străzilor drepte şi ai aliniamentelor perfecte ar
voi ca, în acest scop, să se dărâme actualul zid
din partea de sud a parcului. Ar fi cea mai mare
greşeală, pentru că aceste bătrâne ziduri nu
sunt nişte ziduri oarecare, ci ele sunt o mărturie
vie a trecutului istoric al acestui oraş. Poate cu
mult mai vechi decât chiar secolul al XIV-lea,
ele n-au împrejmuit ca acum un simplu parc, ci
au fost ziduri puternice şi mai înalte, cu turnuri
de observaţie la colţuri (şi o schiţă austriacă
ne arată lucru acesta, şi o descriere a lui Paul
de Alep, la mijlocul secolului XVII n.n), din
distanţă în distanţă, ocrotind în cuprinsul lor
locuinţa voievodală, în vremea când Râmnicul
a fost până în primele decenii ale secolului al
XIV-lea capitală de ţară, iar în urmă, încă multă
vreme, reşedinţă voievodală.” Un moment de
mare artă a naraţiunii şi înţelegere a situaţiei
economice şi politice ale vremii îl arată Nicolae
Angelescu în mai multe pagini din acest capitol
în descrierea unui personaj care a jucat un rol
important în politica ţării, a oraşului, şi ale cărui
proprietăţi le descrie: adjutantul Regimentului
2, Gh Bojenescu, lansat în Partidul Conservator
de Emil Lahovary, şi relansat de Partidul Liberal
Vâlcea a cărui conducere o luase I.G. Duca;
Gh Bojenescu, devenind colonel şi „gata să
se jertfească”, acceptând postul de director al
Penitenciarului Ocnele Mari. „Dacă altădată
candidaţii la sămăşie se îmbulzeau să ocupe
acest post mănos, numai ca să-şi umple
buzunarele, noul sameş era preocupat şi de
problemele educării condamnaţilor, pentru ca,
la terminarea pedepsei, să devină şi ei cetăţeni
conştienţi şi buni membri de partid.” Mai este
de notat din această relatare că Gh Bojenescu
a închiriat una din casele sale avocatului Emil
Drăguşan cu suma de 40.000 lei pe an (1930)...
Aflăm în continuare, din acest capitol, că av.
Lazăr Popescu (Partidul lui Averescu) a susţinut
până în 1919 construcţia Căii Ferate Râmnicu
Vâlcea-Curtea de Argeş-Piteşti (iată de când
este acest proiect, reluat şi aproape finalizat de
regimul comunist, şi ruşinos părăsit de puterea
instalată după 1990) pentru a scurta timpul
de deplasare la Bucureşti şi respins de Austro
Ungaria, pentru a nu se realiza unirea fizică-de
circulaţie pe cale ferată-cu Transilvania; mai
mult, calea ferată, în interbelic şi din totdeauna,
fiind considerată obiectiv strategic! După 1919
a fost respins din cauza „miopiei oamenilor
politici şi a incapacităţii partidelor politice de
a realiza lucruri într-adevăr folositoare ţării.”.
Cele mai uzitate erau proiectele Jiblea-Curtea
de Argeş, Râmnic-Curtea de Argeş prin Radu
Negru sau Merişani, şi, al patrulea, Halta
Govora-Bascov, proiect susţinut de Vintilă
Brătianu. Până la urmă totul „a rămas baltă...
pentru motivul că un număr de fruntaşi liberali
constituiseră o societate de autobuze pentru
transporturi de pasageri şi mărfuri pe liniile
Piteşti-Râmnic şi Curtea de Argeş-Râmnic,
astfel că nu mai aveau nici un interes să se
construiască această cale ferată, care le-ar fi
stricat combinaţiile lor comerciale!”...

(continuare în nr. viitor)
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atru echipe ale Centrulului Alexandru Proca pentru Initierea Tinerilor in Cercetarea
Stiintifica din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica
ICPE-CA s-au calificat sa participe la concursurile internationale de proiecte de cercetare Intel ISEF
(SUA) si I-FEST (TUNISIA).
La Olimpiada Intel ISEF au fost selectate sa participe 3 echipe ale Centrului dintr-un total
de 5 locuri desemnate pentru Romania (Celule de biocombustie ce utilizeaza fotosinteza
microorganismelor - Elena Robu, Interfata inovativa pentru diferite tipuri de aplicatii - Bricman

INVENTICA

Paul, Anghel Ciprian, Structuri lipidice in microelectromecanica (MEMS) si folosirea acestora
pentru transportul de medicamente - Ionescu Andrei, Ulian Serghei).
La Olimpiada I-FEST a fost selectata sa participe 1 echipa a Centrului (Microroboti utilizand
vibratiile pentru deplasare – Cristian Chira). Prin demersurile facute, ICPE-CA isi propune sa
identifice excelenta din domeniul cercetarii stiintifice la nivelul elevilor de liceu si, de asemenea,
sa construiasca echipe de lucru cu elevi initiati in cercetarea stiintifica.
(BIROUL DE PRESA ICPE-CA)

MIHAI CĂLUGĂRIȚOIU ȘI GHEORGHE NICOLĂESCU:
„ȘUȘANI, 450 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ 1567-2017”

C

artea celor doi autori, Mihai Călugăriţoiu
şi Gheorghe Nicolaescu, a apărut la
Editura Hoffman în 2017 şi la „Corectură”
poartă semnătura lui Teodor Firescu, nimeni
altul decât fratele lui Alexandru Firescu (19352008), secretarul literar al Teatrului Naţional
din Craiva cu care şi noi am avut strânse legături
artistice. A apărut pentru a consemna 450 de
ani de atestare documentară a comunei Șuşani,
şi, astfel, avem de a face cu o monografie (04
iunie 1567, data când această localitate apare
într-un document scris). Nu este specialitatea
noastră, monografiile, dar, primind cartea
şi răsfoind-o, citind-o acolo unde am avut
interesul, ne-a frapat capitolul „Istorie”, de vreo
şaizeci şi şase de pagini, în care am citit lucruri
pe placul nostru...Aflăm aşadar, din Diploma
Cavalerilor Ioaniţi că, la 1247, graniţa regatului
Ungariei era pe râul Olt (Diploma era o danie
a regelui Ungariei către Cavalerii Ioaniţi şi era
emisă de Bela al IV-lea rege al Ungariei) şi
cuprindea cnezatele lui Farcaş şi Ioan. Apoi ni se
descrie diferenţa dintre toponime (nume date
după locuri) şi antroponime (locuri numite după
nume); bunăoară aşa locul unde s-a sinucis
mireasa Stana, când au tăbărât turcii peste ea,
a căpătat numele Stana Mireasa, în satul Sârbi,
faptul în sine fiind considerat de autori un
prim gest de udare cu sânge, „prime jertfe”, pe
acest pământ românesc (1522-la cinci ani după
dubla jertfă de la Curtea de Argeş: a lui Manole,
meşterul, şi Ana, soţia sa). Poporul Șuşanilor se
pare făcea parte dintre acelea greu de domolit
când se punea pe răzmeriţă. Aşa aflăm despre
o primă răscoală în satul Sârbi-Uşurei, în 1789,
când se răscoală Gheorghi „din cauza unui
proces care nu se va încheia nici în 1804, aşa
cum rezultă din precizarea stareţului Mânăstirii
Hurezi, Pahomie” ... „Procesele egumenilor

mânăstirii Hurezi au durat peste cincizeci de ani
cu moşnenii din Uşurei, dar cu toată cazna şi
cheltuiala nu au reuşit ca moşia să le-o scoată
din mână...”
Iată, urmează subcapitolul „Revoluţia
de la 1821” din care aflăm că în 1819
TudorVladimirescu era „vătaf de plai la Câineni,
judeţul Vâlcea. După austriecii, care, în urmă cu
un secol au spart muntele şi au construit drumul
(operă magnifică de construcţii de drumuri)
pe strâmtoarea Coziei aducând mai aproape
de Sibiu oraşul Râmnicu Vâlcea, realizând
„Via Carolina” (acum nu vrem să montăm pe
Calea Lui Traian o „Lupoaica Carolina”), Tudor
Vladimirească repară acest drum şi îl redă
societăţii capitaliste incipiente, adjudecându-şi
o parte importantă din taxa vamală rezultată
din circulaţia mai intensă de pe acest drum,
nou, dintre Țara Românească-Europa de sud
est şi Imperiul Hasburgic - Europa centrală.
Dar plăcerea noastră este să citim faptul că
Petrache Poenaru (pe care îl considerăm cea
mai proeminentă personalitate vâlceană) a
fost secretarul personal al lui Tudor în timpul
revoluţiei sale (18 martie-15 mai 1821). Credem
că Petrache Poenaru este, în plus faţă de
inventatorul stiloului, autorul celebrului cântec
M-a făcut mama oltean. Pandurii din Uşurei vor
participa la războiul ruso-turc în urma căruia în
1828 ţara va fi ocupată de ruşi...În continuare
sunt date câteva documente din Șuşanii anului
1848 şi apoi din 1859 care atestă faptul că
judeţul Vâlceanu nu a stat deoparte în aceste
evenimente majore care au influenţat cursul
istoriei...Considerăm aceste pagini, deosebit
de interesante căci ele ne pun faţă în fază cu
realităţile social politice din perioada unirii
Principatelor Române. Existau două partide
politice: Partida naţională, la Vâlcea, condusă de

Nicu Lahovary şi Ioan Oteteleşanu, şi boierimea
conservatoare condusă de Stamate Budurescu
şi Iancu Iancovescu. Deputaţii erau numiţi de
către marii proprietari. Alegătorii erau de trei
categorii: cei cu venit de 100 de galbeni anual
şi care desemnau un deputat; cei cu venituri
de peste 1 000 de galbeni care desemnau
doi deputaţi din fiecare judeţ, şi cei cu peste
6 000 de galbeni care alegeau un deputat.
Iată, politica nu exista în afara economicului
productiv spre deosebire de acum, când politica
înseamnă căpătuire personală!...zeci, sute de
politicieni părăsindu-şi firmele pentru funcţii
stipendiate de stat! Mai tragem concluzia că

în Țara Românească modernizarea începe în
1828 faţă de Basarabia de după 1812, când ruşii
introduc legislaţia lor, repetăm, care abia în
1828 se aplică în teritoriul ocupat de fanarioţi:
Regulamentul organic se aplică în Moldova şi
Țara Românească.
Războiul de independenţă 1877-1878 îşi
găseşte şi el reflectarea în evenimentele şi
documentele din Șuşani, ca de fapt şi următoarele
mai evenimente: Răscoala de la 1907, Războiul
româno-bulgar, cele două războaie mondiale...
În fapt ceea ce a făcut să citim şi să prezentăm
această carte este tocmai pasiunea autorilor
pentru istoria neamului nostru, cum s-a
reflectat ea în realităţile comunei Șuşani; şi,
care, fiind comună vâlceană, şi cunoscând
atâtea şi atâtea personalităţi contemporane
cu noi, din Șuşani, ne-a trezit interesul... Iată în
continuare cele câteva personalităţi pe care leam cunoscut şi apreciat şi noi: în primul rând
cei doi autori ai cărţii de faţă, Mihai Călugăriţoiu
şi Gheorghe Nicolăescu, Dumitru Dincă-Șef
Serviciu Personal la Hervil Râmnicu Vâlcea între
1981-1990, Florinel Constantinescu-primar al
Călimăneştiului, Constantin Marica-ofiţer de
poliţie, Titina Nică-Țene-scriitor Cluj Napoca,
Gheorghe Teodorescu-profesor la Școala de
Muzică şi Arte Plastice Râmnicu Vâlcea, Ilie
Voica-Comisar Șef Poliţie Râmnicu Vâlcea şi
cu care firma noastră de semaforizare a
colaborat foarte bine aplicând în perioada 19932008 nu mai puţin de zece invenţii şi inovaţii
în acest domeniu!...În 1993 am înfiinţat şi
Intol Srl, cu editură, în acest an împlinind un
25 de ani de activitate după Legea 31, Intol,
interprindere mică, înfiinţându-se în 1990!
după Legea 54.

CICHIRDAN

Regele, calea regală
şi mitul eroului salvator

T

itlul acestor însemnări ar fi trebuit să fie: Regele, calea
regală, o înmormântare românească, intelighenţia,
inteligenţii şi mitul eroului salvator Titlul unui articol nu poate
avea, însă, atâta arborescenţă.
La Curtea de Argeş, locul dinastiei regilor, s-a întâmplat,
sâmbătă, 16 decembrie, trecerea dincolo a regelui Mihai.
Trecerea dincolo nu este graniţă opacă, ci vamă.
Un impresionant ritual românesc, de la primirea cortegiului
funerar în gara din Curtea de Argeş până la slujba religioasă
şi coborârea rămăşiţelor regale omeneşti în cripta aşezată în
preajma înaintaşilor.
În tăcere, mii de oameni, răspândiţi inimaginabil de teofanic,
pe dealurile de lângă gară, au aprins telefoanele, salutând sobru
Regele, îngânând mitul eternei reîntoarceri.
O tăcere germinativă, construită acum după legea găurilor

negre, unde particulele absorb energia până la epuizare, având,
dintr-o dată, o implozie străfulgerătoare, care mişcă universul.
Acum tăcerea culturală a persoanelor, a mulţimii, de fapt, a
mulţimii ca persoană, ar trebui să mişte societatea. Este ceea
ce şi-a dorit, de fapt, intelighenţia şi inteligenţii. De aceea, au
creat un nou mit: Prinţul Nicolae. El este fiul risipitor, îndrăgostit
în afara obiceiurilor familiei, aproape exilat de cei de la curte,
malefici, iubit, însă, de monarh. I se refuză prezenţa alături de
cel iubit, monarhul, şi aleargă pe lângă tren, nu ca altădată,
eroul de pe un cal alb, ci într-o maşină decentă, austeră, aşadar,
morală. Fiul risipitor devine un simbol: ar trebui să înlocuiască
regele.
Intelighenţia şi inteligenţii, uneori elevii celor dintâi, au
construit mitul eroului salvator: Prinţul Nicolae.

Ion PREDESCU
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PROTOS. INOCHENTIE HĂȚIȘ, ULTIMUL STAREȚ BISTRIȚEAN,
MISIONAR ÎN TRANSNISTRIA
Arhim. Veniamin MICLE

U

nul dintre vrednicii monahi ai Bisericii
Ortodoxe Române a fost Protosinghelul
Inochentie Hăţiş. Născut la anul 1901, în
comuna Șuteşti, judeţul Vâlcea, a primit la
botez numele Ilie. El provenea dintr-o familie
de oameni săraci, dar iubitori de Dumnezeu,
astfel că tânărul şi-a petrecut mai mult
copilăria în preajma bisericii, îndeplinind rolul
de cântăreţ şi ajutând la făcutul lumânărilor,
contribuind totodată la muncile gospodăreşti,
precum cositul şi spartul lemnelor. Avea o mare
pasiune: citirea Sfintei Scripturi. De asemenea,
era foarte milostiv, ajutând pe cei săraci la
munca pământului. De altfel, era un copil retras
sau interiorizat, dar „eu cred că el era de mic
un copil care vorbea de aproape cu Dumnezeu”,
cum spune preotul Ion Marinescu din Suteşti,
care a slujit în mai multe rânduri alături de
Inochentie.
Ilie Hăţiş a intrat în Mănăstirea Bistriţa unde,
în anul 1928, este angajat îngrijitor. Dorind
să rămână definitiv în mănăstire, înaintează
o cerere stareţului Ilarion Cristea; acesta, în
recomandarea către Episcopie arată că: „De
la venirea în mănăstire până în prezent a dat
dovadă de om cumsecade”. La 2 martie 1931, i
se aprobă „primirea în noviciat”. După cuvenita
„ispitire canonică”, la 23 august primeşte
aprobare pentru „tunderea în monahism”,
eveniment care are loc la 29 ale lunii, când
fratele Ilie primeşte „numele nou Inochentie”,
potrivit raportului înaintat Sfintei Episcopii de
conducerea mănăstirii.
La 22 iulie 1933, monahul Inochentie este
hirotonit ierodiacon, iar în anul următor, la 25
iunie, ieromonah pentru postul de preot vacant
al mănăstirii, unde funcţiona şi în 1936. Ulterior
este numit preot la Mănăstirea Govora, de
unde, la 1 iulie 1939 este transferat în „postul
său” de la Bistriţa.
Plin de râvnă şi ataşat sentimentelor
patriotice, ieromonahul Inochentie, aflând
că în Transnistria era mare lipsă de preoţi, se
hotărăşte să meargă acolo misionar. Astfel, la 27
septembrie 1941, stareţul mănăstirii înaintează
Mitropoliei Olteniei, „în original, cererea
cuviosului ieromonah Inochentie... prin care
cere de a fi trimis misionar în ţinuturile alipite”,
adică în Transnistria. Cu această ocazie, exarhul
precizează că are „studii, cursul primar, iar în
ceea ce priveşte viaţa monahală este un bun şi
cuvios monah şi cu aleasă viaţă duhovnicească”.
La 14 noiembrie 1941, este hirotesit duhovnic.
Plecarea în misionarism a ieromonahului
Inochentie are loc la 7 februarie 1942, când
primeşte 2.000 lei, „ajutor la plecarea ca
misionar în Transnistria”.
La plecare, ieromonahul Inochentie ia
cu sine şi cele necesare săvârşirii cultului
divin, potrivit raportului din 21 februarie,
prin care stareţul bistriţean Teofil comunică
Mitropoliei că, nu se poate conforma ordinului
circular, întrucât „nu avem de unde da cărţi,
obiecte sacre şi veşminte pentru parohiile din
Transnistria, deoarece plusurile ce am avut s-au
dat cuviosului ieromonah Inochentie Hăţiş la
plecarea sa”.
Ieromonahul Inochentie Hăţiş activează
ca misionar în Transnistria un an şi câteva
luni, desfăşurându-şi misiunea în comunele
româneşti Ghidirim din raionul Râbniţa şi
Alexandros din raionul Barzula, după care
a revenit la Sfânta Mănăstire Bistriţa. Din
nefericire, nu cunoaştem activitatea desfăşurată

de Cuviosul Inochentie în această zonă, dar
cunoscând râvna sa apostolică şi priceperea
gospodărească, suntem îndreptăţiţi să credem
că a făcut o fructuoasă activitate misionară.
În luna iunie 1943, era din nou la Mănăstirea
Bistriţa, iar Mitropolia Olteniei anunţa că
a numit „în postul de stareţ al mănăstirii
pe ieromonahul Inochentie Hăţiş, în mod
provizoriu, cu începere de la 15 iunie a. c.”, iar
după retragerea protosinghelului Ghenadie
Popescu, exarhul comunică următoarele: „Vă
încunoştinţăm că Sfânta Mitropolie cu Ord.
21327/1943, din 11 noiembrie, v-a numit în
postul de stareţ”, fiind recunoscut de Ministerul
Cultelor la 1 ianuarie 1944. În cursul acelui an, i
se acordă distincţia onorifică de „Protosinghel”.
Harnic şi inimos, Protosinghelul Inochentie
realizează unele lucrări de reparaţie la
mănăstirea încredinţată spre conducere,
care au fost recepţionate la 1 martie 1946 de
arhitectul eparhial.
La 15 noiembrie 1947, protosinghelul
Inochentie este delegat la Mănăstirea Arnota,
pentru a asista la predarea inventarului de către
Gherasim Manda noului stareţ ieromonahul
Ghenadie Afloarei.
Cu Protosinghelul Inochentie Hăţiş se
încheie şirul stareţilor bistriţeni. Prin Hotărârea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
din 24 mai 1948, Mănăstirea Bistriţa a fost
transformată în mănăstire de călugăriţe. În
consecinţă, Episcopia Râmnicului comunică
stareţului să pună „la dispoziţia conducerii
mănăstirii de maici Bistriţa ştampila, registrul
de intrări şi ieşiri şi arhiva mănăstirii, în mod
provizoriu, până la predarea completă a
inventarului”.
Protosinghelul Inochentie Hăţiş a rămas
preot slujitor şi duhovnicul celor câteva sute
de maici de la Mănăstirea Bistriţa. În această
funcţie a activat până la 17 octombrie 1955.
În toamna acestui an, s-a produs o mare
tulburare, atât la Mănăstirea Bistriţa, cât şi în
satele învecinate. Atunci Episcopia Râmnicului
a voit să ridice sicriul cu Sfintele Moaşte ale
Sfântului Grigorie Decapolitul şi să-l aşeze
pentru totdeauna la Catedrala episcopală din
Râmnicu Vâlcea. Locuitorii din comună şi satele
învecinate, auzind despre această intenţie s-au
opus, astfel că Episcopul Iosif n-a reuşit să ridice
Sfintele Moaşte.
După plecarea episcopului, s-a răspândit
printre oameni vestea că vine armata să ridice
Sfintele Moaşte. Evident, zvonul era fals.
Potrivit unui martor ocular, întâmplarea a
făcut ca, în acele zile, să fie inaugurat Căminul
cultural din comuna Bărbăteşti, iar de la raionul
Horezu au fost trimişi câţiva miliţieni cu o
maşină să ia nişte muzicanţi din satul Bistriţa.
Aceştia au făcut o vizită unui cunoscut, unde au
încins un mare chef. Apoi, pe la ora opt seara,
s-au gândit să treacă şi pe la mănăstire. Fiind
legitimaţi de cei care asigurau paza obştească, ei
s-au gândit că miliţienii au venit să ia pe Sfântul
Grigorie, şi astfel s-au opus, interzicându-le
pătrunderea în mănăstire; dar amândoi paznicii
au fost pălmuiţi de miliţieni şi sechestraţi în
maşina lor.
Când a văzut cele ce se întâmplă, un cetăţean
a început să alerge de-a lungul satului, strigând
în gura mare: „Săriţi oameni buni, au venit hoţii
înarmaţi să ne ia pe Sfântul Grigorie!”.
Auzind acestea, oamenii au început să
alerge la sfânta mănăstire. Drumul era barat
cu buşteni de la joagăr şi cu toate căruţele care
venise de prin sate să cumpere var de la varniţa

situată lângă podul de peste apa Bistriţei. Era
miezul nopţii; băteau clopotele puternic, iar
unii sunau din goarnă pe dealul Pietrenilor. A
venit lumea şi a arestat pe miliţieni, scăpând
numai şoferul. Acesta, alergând de-a lungul căii
ferate, a ajuns la Costeşti, de unde a telefonat la
sediul miliţiei. După ora unu noaptea, a sosit la
mănăstire comandantul miliţiei, însoţit de zece
soldaţi. După ce asigură pe credincioşi că nu au
nici o intenţie să ridice racla cu Sfintele Moaşte,
şi-a recuperat maşina şi i-au fost eliberaţi
subalternii.

Mai pe urmă, miliţia a cules informaţii
despre cei care au contribuit la adunarea
populaţiei şi la organizarea rezistenţei, iar peste
trei săptămâni, cei consideraţi vinovaţi au fost
arestaţi în timpul nopţii.
Datorită faptului că în timpul celui de al
Doilea Război Mondial, ieromonahul Inochentie
a fost preot misionar al armatei române în
campania din Est, după război a fost monitorizat
de regimul comunist. Cu ocazia celor petrecute
acum, părintele Inochentie a fost învinuit
că a îndemnat pe oameni să se opună luării
Sfintelor Moaşte de la mănăstire şi s-a decis să
fie transferat la Mănăstirea Robaia din comuna
Muşăteşti-Argeş.
Vrednicia cu care a îndrumat numeroasa
obşte a Mănăstirii Bistriţa, a determinat pe
stareţa bistriţeană monahia Evghenia Racoviţă
(1957–1959), să înainteze în anul 1958 un
Memoriu către Departamentul Cultelor,
solicitând revenirea la Bistriţa a ieromonahului
Inochentie, motivând că „numai acesta le
poate fi sprijin duhovnicesc”. În anul următor
– catastrofal pentru monahismul românesc –
Mănăstirea Bistriţa a fost închisă, iar părintele
Inochentie a rămas la Robaia.
În această Sfântă Mănăstire, în afară de
participarea activă la săvârşirea slujbelor şi
rugăciunilor de noapte şi de zi ca preot şi
duhovnic, s-a ocupat cu aceeaşi pasiune şi
dăruire de treburile gospodăreşti. Cu un înalt
respect pentru lucrurile folositoare obştei, a
pus umărul la executarea unei fântâni cu bazin,
a altor trei fântâni cu jgheaburi pentru vite,
a sădit meri şi nuci, a împrejmuit cu gard trei
grădini, s-a ocupat de construcţia unui bordei
pentru legume în vreme de iarnă, a donat pentru

reconstrucţia mănăstirii pictura interioara şi
construirea unor anexe corespunzătoare suma
de 200.000 lei. Am putut aprecia fără greşeală,
că părintele Inochentie este un donator
permanent.
Motorul şi dinamul generator pentru
producerea curentului electric de la mănăstire
au fost cumpărate de la Uzinele Timpuri Noi
şi Fabrica de maşini electrice din Bucureşti,
cheltuielile corespunzătoare fiind suportate de
părintele Inochentie.
De asemenea, a cumpărat transformatorii
de curent electric din oraşul Botoşani. Tot pe
cheltuielile Sfinţiei Sale au fost cumpărate
tabloul de comandă, instalaţia de apă, două
rânduri de ţevi, materiale pentru construcţia
casei de apă. Numai ţevile din material plastic
au costat 35.000 lei, sumă de mare valoare în
acel moment.
Astfel, viaţa monahală a părintelui
Inochentie este presărată cu multe fapte bune
ce reprezintă exemplu demn de luat în seamă
de obşte şi de credincioşi.
Însă jertfa sa cea mai mare a fost săvârşirea
dumnezeieştii Sfintei Liturghii aproape zilnic,
timp de peste 60 de ani, din clipa hirotoniei
până în ceasul morţii!
Ajuns la o venerabilă vârstă, părintele
Inochentie trăieşte cu aceeaşi intensitate viaţa
monahală: participă la slujbele de zi şi de
noapte, activează în treburile gospodăreşti, cu
aceeaşi dragoste şi râvnă.
Ca duhovnic nu pregetă să vină în contact
cu credincioşii cărora cu sfatul şi înţelepciunea
sa, îi învaţă să urmeze calea Domnului şi să nu
părăsească biserica, deoarece numai prin şi în
biserică se află adevărata mănăstire.
A fost sprijin duhovnicesc al maicilor
din Mănăstirea Robaia, aşezământ izolat de
dealurile subcarpatice argeşene, şi a fost
cercetat de credincioşii însetaţi de izvorul
credinţei.
La praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva din
anul 1997, Protosinghelul Inochentie Hăţiş s-a
mutat la Domnul, în Împărăţia cerurilor.
Preotul Ion Marinescu, parohul din
localitatea Suteşti, a consemnat şi o minune
săvârşită de Prea Cuviosul Inochentie Hăţiş. Iată
ce relatează Prea Cucernicia Sa: „Deşi plecase de
mult din zona noastră, fiind preot la Mănăstirea
Robaia, în Argeş, părintele Inochentie venea
destul de des la Vâlcea, aici la Suteşti, unde
avea rudele. I-a ajutat cu mult, cu tot ce doreau.
Într-un an, după ce cumnata sa rămasă văduvă
i-a spus că fântâna din faţa porţii a secat pentru
a doua oară în câţiva ani, părintele Inochentie
a tăcut. A stat pe gânduri şi apoi m-a căutat pe
mine şi pe un alt preot şi ne-a spus că trebuie
să alungăm păcatul dintr-un loc blestemat şi
să îl aducem pe Domnul. Iniţial nu am înţeles
despre ce este vorba. Apoi am mers şi am făcut
slujba de Maslu la o fântână, adică la fântâna cu
pricina, toţi trei preoţii”, povesteşte părintele
Marinescu. A treia zi s-a produs minunea,
fântâna s-a umplut cu apă limpede şi de atunci
şi până acum, deci mai bine de 50 de ani,
fântâna nu a mai secat”. „De fapt fântâna fusese
construită într-un loc în care avusese loc o
crimă, la începutul veacului, de care Inochentie
şi-a amintit deşi era copil atunci, avea vreo 6-7
ani. Cumnata sa nu a ştiut, lumea de fapt a uitat
acel eveniment, numai Dumnezeu nu şi nici
Inochentie. Pământul acela, care purta povara
unei crime, a unui blestem practic a fost din nou
binecuvântat iar Domnul a trimis apa”, spune
preotul din localitatea Suteşti.
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MONAHUL MOISE: „SĂ NU NE RĂZBUNAȚI.
MĂRTURII DESPRE SUFERINȚELE ROMÂNILOR DIN BASARABIA”

Î

n anul 2012, la Editura „Reîntregirea”
din Alba Iulia a apărut cartea cu titlul de
mai sus avându-l ca autor pe monahul Moise şi
tipărită cu Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte, Arhiepiscop de Alba Iulia, Irineu Pop.
Fundaţia Creştină Părintele Arsenie Boca şi
Fundaţia Sfinţii Închisorilor au sprijinit apariţia
acestui volum, care este o culegere de povestiri
din Basarabia avută în grijă de monahul Moise.
Margareta Cemârtan-Spânu („Pasărea fără
aripi”) deschide seria de povestiri, urmată de:
Ion Moraru („Sub semnul Sabiei Dreptăţii”),
Galina Baranovschi Șapovalova („În neagra
străinătate”), Teodosia Cosmin („De la Cosăuţi
la vale”), Tamara Oală Pleşca („Singură printre
străini”), Nicolae Istrate („Am ieşit din închisoare
neînrăit şi nerăzbunător”). Cartea conţine la
final un album foto cu cei care s-au încumetat
să povestească...desigur, supravieţuitori!
„Pe Dumnezeu îl vezi mai bine printre
lacrimi”-spunea un pătimitor al suferinţei
din închisorile comuniste. „...ne propunem
o frescă cât mai vie a ceea ce un publicist
creştin, Răzvan Codrescu, numea „singurul
nostru certificat de onoare istorică într-o
jumătate de secol de dezastru naţional”, citim
în „Întâmpinare către cititor” scrisă de monahul
Moise. Mai cităm, fiindcă ne place, o referinţă
a aceluiaşi autor, nr. 1: „Proverbele Românilor
din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria,
Istria şi Macedonia, în zece volume, cu aceste
cărţi Ionel Brătianu s-a dus la Paris şi le-a pus pe
masă, la Versailles, în 1919, celor care retrasau
harta spaţiului european după Primul Război
Mondial şi spuneau că Transilvania ar fi prea
civilizată în comparaţie cu o Românie primitivă
şi săracă. Punând cărţile lui Iuliu Zanne apărute
la sfârşitul secolului XIX pe masa de tratative,
la care era participant din partea României,
Ionel Brătianu şi-a atras cea mai mare parte
din reprezentanţii celorlalte state”. Observăm
că titlul cărţilor lui Zanne are şi un caracter de
premoniţie, unirea ţinuturilor româneşti din
1918 făcându-se chiar în ordinea scrisă în titlu:
Basarabia, Bucovina şi...Transilvania!
„În 1946-1947, pe vremea foametei
organizate, moare cam 10 % din populaţie
(150 000 de oameni la mai puţin de 1 500 000
de locuitori.” Am văzut în Almanahul «Țara
Fagilor» că (în 1940) Basarabia şi Bucovina
numărau aproape 4 000 000 de oameni, rezultă
că din Basarabia şi Bucovina de nord, în 1944,
din martie până în 23 August, au dispărut
(evacuaţi) 2 500 000 de oameni! Cum, oare este
posibil să treci printr-o aşa de mare pedeapsă,
a lui Dumnezeu?
*
Dumnezeu este energie şi aceasta există ca
nevoie, necesar, sprijin, forţă. Energia apare
când trebuie să ne mişcăm; când trebuie
să facem lumină-să alungăm întunericul; să
ne încălzim-să alungăm frigul; să mâncăm.
Dumnezeu ne apare ca inevitabul când ne este
rău! Îl chemăm atunci şi când nu credem în
el, dar suntem botezaţi, deoarece El este şi în
gestul involuntar făcut pentru binele nostru.
Doamne, nu mă părăsi (spunem când suntem
în mare primejdie)! Nu pleca din inima mea
că doar Tu mi-o ţii în mişcare şi este până la
moarte trează! Înseamnă că Dumnezeu este
nevoie, rost, sprijin, putere!... Pedeapsa lui
Dumnezeu! lovitura care cade asupra omului,
urmată de fericirea proprie sau a urmaşului,
cazul Iov!...sindromul suferinţei din naştere, al
căutării suferinţei; sau, nu există înviere fără
răstignire este legământul nescris al creştinului.
Răzbunarea este imposibilă, dar uitarea, nu! şi
toate acestea derivă din sintagma lui Mircea

Vulcănescu « Să nu ne răzbunaţi ». Efectul
biblic în sec. XXI: traiul adamic! prevăzut în
viitor, precum şi omul legat de metrul lui
pătrat de pământ, şi de cer. Pământ, apă,
lumină, oxigen! fără ele neexistând acest
viitor. Criticii, cu facultate la seral şi licenţă la
bătrâneţe, monumentului meu, al Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR),
de la Ocniţa, după 2007, când a apărut legea
monumentului de for public, şi-au pus singuri
cenuşă în cap şi nu o vor spăla niciodată!
Ideea monumentului este crucea care urcă şi
nu coboară. Urmarea o ştim: îl vor arunca în
lacul sărat din preajmă. Oamenii au mai mulţi
vrăşmaşi decât prieteni fiindcă se urăsc între
ei, sunt inegali; câinele stă în spatele gardului şi
latră de frică; Cain îl omoară pe Abel!...axistă un
„Jaques Fatalistul şi stăpânul său”.

*
Cert este că în 1940, iunie, apar primele
crime împotriva românilor, ale sovieticilor,
la fel de grave cu cele ale nemţilor împotriva
evreilor. Vorbim despre un genocid când ne
referim la garnituri întregi de trenuri, vagoane
pentru animale, înţesate cu copii şi bătrâni,
femei şi bărbaţie şi transportaţi fără hrană şi
îngrijiri medicale, fără servicii funerarii, lipsiţi
de minimă igienă, în ţinuturile îndepărtate,
săptămâni întregi, înspre Siberia şi deşerturile
Kazahstanului! pentru ce s-a întâmplat în anul
1940, 1944 (august septembrie), 1946-1947,
în Bucovina şi Basarabia, URSS trebuie judecat
ca stat criminal, caz unic în istoria umanităţii.
În statele estice ale continentului European şi
vestice ale continentului asiatic, visteriile au
crescut cu ajutorul cnutului şi crimei împotriva
românilor, ruşilor şi evreilor bogaţi-scăpătaţi.
Acestea au devenit toate comuniste. Rezultă,
că, comunismul stâlceşte omul şi îl bagă în ţarc,
ca şi celelalte forme de fanatism etnic şi religios!
Civilizaţia dispare când oamenii fac lucruri fără
rost. Rostul este scopul oricărei acţiuni. Iată
cum defineşte Margareta Cemârtan-Spânu,
din Bălţi, Basarabia, viaţa cu rost din satul ei,
Mihăilenii vechi: „Până la venirea sovieticilor
(deci şi pe timpul ţarului! n.n), oamenii trăiau
într-însul (satul n.n) aşa cum apucaseră din
bătrâni: frumos şi liniştit. Cea mai mare bogăţie
era pământul-nu banii, nu aurul, ci pământul.
Dacă omul avea pământ, nu murea de foame
şi după cum muncea, aşa trăia (părinţii ne
spuneau că în Lipcani şi Hlina-judeţul Hotinîn primul, toţi aveau o meserie, iar în sat toţi
erau răzeşi n.n). (...) Și-atât erau de îndestulaţi,

încât în Sâmbăta Morţilor, când venea vremea
să dea de pomană la vreun sărac, ca să fie mai
primit, n-aveau cui da, că toţi trăiau bine.” După
un an, în 1940, şi după încă doi ani după 1944,
în 1946, ajunseseră să moară de foame (Ștefan
Ciobotaru din Hlina, în 1946, la 90 de ani, după
ce fusese şi prizonier în Kitai-China-a murit
de foame; bunica-Ana, uitându-se la el cum
moare... n.n).
În povestea lui Ion Moraru, „Sub semnul
Sabiei Dreptăţii”, capitolul „1940-Am venit să vă
eliberăm” (iată, absurdul absurdului, mai ceva
ca în Eugen Ionescu n.n) ţarismul nu este tot
una cu sovietele comuniste: „Ofiţerul s-a uitat
spre noi şi ochii i-au căzut pe horn. N-a stat mult
la socoteală: s-a sculat iute, a apucat portretul
Țarului de un colţ şi-pârrrrrr!-l-a rupt în două.
Bietul tătuca s-a făcut parcă mai mititel. (...) La
plecare, ofiţerul a lămurit că el este politruk,
cuvânt pe care nu l-a înţeles nimeni. Bunelul
i-a petrecut, s-a întors în casă, a strâns masa,
a pus toate la loc, apoi s-a uitat la babă zicând:
- Alixandră, aiştia nu-s ruşii! Aiştia-s puiţi cu
dracul! (...) Și dacă până atunci bunelul îşi
făcuse ani la rând rugăciunile în limba rusă,
după întâlnirea cu politrukul l-am auzit prima
oară zicând Tatăl nostru în română” (iunie 1940,
cedarea Basarabiei şi Bucovinei de nord n.n). Și
ce ne interesează, şi pe noi, de unde moda asta
cu citaţiile la procurori-noaptea? iată ce scrie
în continuare Ion Moraru: „Un lucru nu le era
clar oamenilor; de ce comitetul lucra noaptea
şi nu ziua. Multă vreme s-au chinuit ei să afle
răspuns, până ce moş Ion Cojocaru le-a spus,
mai cu fereală, taina pe care a descoperit-o
el tot citind cărţile sfinte. Cică împărăţia asta
rusească nouă care a pus stăpânire peste
lume, nu-i de la Dumnezeu, ci de la cel rău,
de la necuratul. Iar necuratul se teme de
lumină, fiindcă lumina vine de la Dumnezeu,
iar întunericul de la ucigă-l crucea. (...) Bucuroşi
erau doar activiştii, cozile de topor adunate din
toate colţurile satului” (pag. 143, alin 1). Noi
am numit genocid situaţia prin care au trecut
românii în acele vremuri de teroare bolşevică
(ştiind din poveştile părinţilor sau alte lecturi),
dar Ion Moraru o numeşte „Apocalipsă”,
trecerea prin Gulagul sovietic: „Cât a ţinut
această stare de împăcare (cu soarta nemiloasă
n.n) miraculoasă e greu de spus, însă un lucru
este cert: după orice Apocalipsă, leul mănâncă
fân cu mielul dintr-o iesle” (aluzie biblică n.n).
Și, iată, duhul omului totuna cu gândul... „Miam dat seama atunci, că singurul lucru care
mi-a mai rămas sunt gândurile, căci, ele, fiind
duh, nu pot fi încătuşate”, pag. 204, alin.5.
Facem şi noi observaţia că datorită gândului
a apărut spaima închisorilor-schingiuirea! Tot
citind din această carte am tras concluzia că
lagărele de muncă din Rusia, formate în 1940 şi
mai apoi după 1944 au constituit un mic model
de „ONU” roşu, alcătuit din oameni din toate
statele peste care a trecut Armata Roşie sau i-au
fost duşmane! Un „ONU” slav care nu este chiar
o utopie dacă ne gândim la febra comunismului
care cuprinsese pământul în anii 60 şi 90 când
Europa toată, plus America de sud, mai ales
Franţa şi Italia şi-au arătat disponibilitatea
pentru această realitate. Ion Morar în Gulag
a fost coleg-tovarăş cu Aleksandr Soljeniţân,
profesor de istorie în Uniunea Sovietică, mare
dezident, care revine în Rusia şi în actualitate,
după 1990; actualitatea ruso-sovietică-ţaristă.
Spunem, şi sovietică, doar, numai şi pentru
ideile sale staliniste combinate cu cele ale lui
Petru cel Mare care se baza pe teoria biblică-nou
testamentară-că, „cel din urmă va fi cel dintâi”
şi „rasa slavă va domina globul”! Îi spunea lui

Ion Moraru, în gulagul muncii şi al naţiunilor:
„Tu nu mai eşti român, tu eşti moldovean! (...) şi
în adâncul sufletului tot slavofil era, socotind că
slavii sunt rasa care va domina globul pământesc
(....) că Basarabia este altceva decât România”.
Notăm noi: asta era boala Rusiei sovietice, să
creadă că ea poate să rescrie istoria omenirii
aşa cum vrea ea! Lagărele de muncă din URSS
(gulaguri), Hrusciov şi Gorbaciov, au pus bazele
noului comunism, chiar şi celui de acum!
Societăţile de astăzi din fostele ţări ale URSS
au o cu totul altă educaţie decât cele central şi
vest europene, inclusiv cele foste supuse, până
în 1990. EuroAsia care se vrea, de către Rusia,
este o realitate, dar nu este fostul CAER, dar
care s-ar vrea!
Tot în povestea lui Ion Morar aflăm despre
existenţa în gulaguri-tabere de muncă (vai ce
termen!...taberele de artă de astăzi!)-a unor
condiţii de muncă acceptabile, în plus, cămine
pentru copii bine organizate, dar mai ales
o clădire a culturii, „numită KVC (kulturnovospitatelinaia ceasti)” în care aceşti sclavi ai
bolşevicilor puteau citi ce li se dădea, unde
puteau discuta, dar care erau înţesate de
turnători...Taberele de astăzi, de artă plastică
mai ales, sunt similare, desigur la altă scară,
şi sens, cu lagărele de muncă din URSS! 1015 zile artiştii (cu patalama-ca să fie lucrările
valoroase!) sunt aduşi, şi pentru mâncare şi
băutură, şi distracţie, desigur şi la unison-că de
aia au proliferat uniunile de creaţie comunistemuncesc cum îi taie capul, doar numai să-l
satisfacă pe organizator, care nu urmăreşte
decât beneficiul personal (când este colecţionar
fără şcoală) sau electoral! În gulagurile sovietice
turnătorii erau aspru pedepsiţi (un fel de
autoconducere-aspră) chiar de către deţinuţi.
În fruntea acestor judecători-conducători-cei
mai renumiţi erau „banderoviştii” (Stepan
Bandera 1905-1959) ucrainieni (care, în 1941,
declaraseră Ucraina de vest, independentă
şi pro germană-informaţie din altă sursă). Ne
stă pe limbă să mai spunem, că astăzi, după
anul 2000, în societatea noastră, vâlceană,
bibliotecile judeţene parcă îşi au obârşia din
aceste KVC-uri! nu mai vorbim de specialiştii în
ştiinţele cu faţă umană, care le împresoară şi care
dovedesc ştate vechi în munca de propagandă
de odinioară, care i-au calificat ...culturnici (ei
motivând că au opus rezistenţă prin cultură)!
Și următoarea secvenţă din povestirea „Sub
semnul Sabiei Dreptăţii”, de Ion Morar, pur
şi simplu ne inflamează prin asemănarea cu
realitatea de astăzi, şi ne certifică ideile noastre
mai sus expuse în legătură neocomunismul
care guvernează lumea artiştilor din uniunile de
creaţie: „- Smintitule, are să-ţi pară rău (i-a strigat
turnătorul n.n)! M-am dus furios spre baracă şi
pe drum am şi ticluit în minte o scrisoare pentru
Bucov, pe care să i-o trimit pe adresa Uniunii
Scriitorilor, uniunea lingăilor regimului” (pag.
214). Și ca premoniţie, la eliberare, înainte de
a ajunge acasă, unde îl aştepta o lume mai rea
decât cea din lagăr (este uimitor, cum la plecarea
din gulaguri li-se spunea că dacă se răzgândesc
pot să se întoarcă-ca şi cum cei educaţi acolo,
încă! nu vor găsi lumea aşteptată)! Ion Morar îşi
reaminteşte versurile unui poem de Lermontov
scris la exilarea sa în Caucaz... „Adio, Rusie
nespălată,/ Și voi, aişti în uniformă albastră,/
Și voi, marilor domni/ Și tu, popor înrobit şi
îndobitocit!” Și, ca şi Vasile Gavrilescu, scriitor
format în închisorile socialismului comunist
din România postbelică, Ion Morar declară ca
şi Soljeniţân: „Binecuvântată fii, închisoare!”
... Închisoarea l-a ajutat să se cunoască pe
sine, „să-mi aflu demnitatea, să ştiu cine sunt,
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m-a ajutat să devin om cu adevărat. Dacă aş fi
trăit aici; în libertate, n-aş fi avut de unde să
cunosc oameni ca cei pe care i-am cunoscut în
puşcărie, de o aşa înaltă spiritualitate şi cultură”
(pag.243). Povestea lui Ion Morar este un
necruţător blam aruncat asupra celor care au
ucis Basarabia între 1940 şi 1941, şi, mai ales,
după 1944...Dacă Basarabia a murit în 1944,
după, basarabenii şi nord bucovinenii continuă
să trăiască alături de fraţii lor: oltenii, muntenii,
ardelenii, moldovenii, bănăţenii...
Am mai notat pe marginile impresionantei
cărţi a monahului Moise, că, la genocidul ce a
avut loc în Basarabia şi Bucovina cernăuţeană,
de nord, în 1940-1941 şi cel din 1944, după
august, trebuie adăugat cel început în 1949
când au avut loc epurările staliniste şi despre
care Galina Baranovschi Șapovalova vorbeşte
în povestirea „În neagra străinătate”. Acestea
au continuat până la moartea lui Stalin, vizate
fiind rudele evacuaţilor (o spunem noi n.n) şi
cei care mai aşteptau o schimbare, sau erau
„culaci” (avuţi) sau denunţaţi! În fond ruşilor
injectaţi în cele două ţinuturi martire, după
război, trebuia să li se asigure o existenţă bogată
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precum fuseseră făgăduinţele câştigătorilor
celui de-al Doilea Război Mondial. Mai notăm,
în cont personal, că, în România postbelică,
aceste epurări reîncep prin metode staliniste,
deşi Hrusciov era la putere, în 1958, ca semn
de preţuire, pentru ca armata sovietică să
se retragă, şi, pe şest, conducerea Securităţii
statului român (înfiinţată în 1949 ca şi uniunile
de creaţie) să se K.G.B-izeze, normal, ca şi armata
naţională; lucru foarte bine gândit, şi unic în
istorie, de puterea de la Moscova care a aruncat
România în rândul ţărilor preţuite în Occident
ca model al democraţiei şi independenţei între
ţările socialiste! Aşa a reuşit naţionalismul
românesc, serios, să coabiteze şi cu Ocidentul,
şi cu URSS, şi sateliţii săi... Ți se face greaţă de
ce păţesc fraţii noştri (încă) basarabeni între
1949 şi 1952...crimă împotriva umanităţii:
copii, bătrâni, femei!...Galina povesteşte că şi
după întoarcerea din lagăr, care s-au mai întors,
a dus-o foarte greu! Iarăşi am notat (poate
chiar am dublat din dorinţa de cunoaştere
mai profundă a realităţii): că unele rude ale
noastre, copii fiind, şi după 1980, maturi, în
continuare ca să ducă o viaţă mai bună şi-au

schimbat numele sau au făcut-o (mai ales după
1990) ca să primească o pensie mai bună! Este
cazul s-o spunem că, după 1950, basarabenii şi
nord-bucovinenii din România, nu au suferit ca
indigenii din cauza acestor epurări, fiindcă pe ei
nu avea cine să-i toarne, noii potentaţi, neavând
cultura necesară să înţeleagă gestul Mareşalului
Antonescu;
în plus, Securitatea statului,
instruită la Moscova, avea nevoie de un real
potenţial în apărarea cuceririlor revoluţionare
şi în care problema etnică se află la baza
progresului!... de aceea lor niciodată nu li s-a
spus evacuaţi ci, tot mereu, refugiaţi! şi datorită
rămăşiţelor k.g.b.iste, care din când în când îşi
arată colţii, chiar şi acum!... Povestirile celor
care au scăpat din iadul rezervat, românilor,
de Armata Roşie pe teritoriul Basarabiei şi care
există şi astăzi în Transnistria, continuă cu „De
la Cosăuţi la vale” de Teodosia Cosmin şi care
completează realităţile, le întăreşte, povestite
de cei dinaintea ei. Noi am notat, încercând să
vedem totuşi care sunt cauzele acestor fapte
neomeneşti, şi am ajuns la concluzia că „Statul”
este de vină pentru tot ce se întâmplă într-o
ţară din această eră de după Iisus Christos. De

aceea există statul: să nu fie boli colective, să
nu fie foamete, să existe judecată dreaptă în
ţară, oamenii să-şi spună fără teamă părerea,
oamenii să poată munci şi nimeni să nu trăiască
fără muncă, ci după doctrină. Oamenii să se
poată înmulţi şi să poată să-şi crească copiii!
Și iată, cât regres consemnăm în 2017, dacă,
acum, reconsiderăm virtuţiile „Ciumei Roşii”
aşa cum fac în toate ţările foste comuniste
partidele aflate la putere, şi de a se declara
continuatoare a partidelor unice dinainte de
1990. Ciuma Roşie, o boală pe care ai avut-o
în trecut, care nu te-a ucis şi pe care o ai şi în
prezent! Am mai notat undeva că, în ce priveşte
suferinţa nevindecată vreodată, evreii lui Israel
sunt tot una cu basarabenii şi nord-bucovinenii
evacuaţi în 1944. De aceea am scris şi scriem
şi acum că secolul XX a fost o ruşine pentru
oameni. Și am mai găsit o notă despre această
carte pe care parcurgând-o, am constatat că
ne-a fost mângâiat sufletul întâlnid cuvinte ca
bunelul, bunica, tăticu, mămica şi care ne aduc
aminte de Leca Morariu şi părinţii noştri.
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RĂZBOIUL RECE O PERIOADĂ ÎNTUNECATĂ A ISTORIEI
Gheorghe PANTELIMON
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roblemele păcii şi ale războiului au preocupat permanent
şi în cel mai înalt grad omenirea. De-a lungul istoriei au
avut loc numeroase războaie care au adus mult rău umanităţii.
În 1918 s-a încheiat Primul Război Mondial. În dimineaţa zilei de
11 noiembrie Germania a semnat armistiţiul general, iar şase ore
mai târziu înceta şi focul. Anul acesta, românii vor marca un secol
de la sfârşitul conflictului şi vor omagia cel mai mare eveniment
din istoria ţării – Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 – care
semnifică desăvârşirea statului naţional.
Primul Război Mondial (1914-1918), de la care a trecut un
veac, a fost primul „război total” care a antrenat peste 25 de
ţări. Corpul armatelor terestre, al forţelor navale şi aeriene, care
au luat parte la această înfruntare nimicitoare a numărat peste
65 de milioane de soldaţi, din care au pierit pe câmpul de luptă
peste 8.500.000 şi peste 21 de milioane au fost răniţi. Tributul de
sânge plătit de români s-a ridicat la 355.000 de ostaşi. Această
conflagraţie internaţională majoră a dus la prăbuşirea a patru
mari dinastii imperiale, în Germania, Rusia, Austro-Ungaria şi
Turcia. Ea a destabilizat Europa şi a fost cauza Revoluţiei Ruse din
1917. Pe 30 decembrie 1922 s-a constituit Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste, care a fost recunoscută diplomatic de Marea
Britanie, Franţa, Italia, Japonia, iar în 1933 şi de Statele Unite ale
Americii. Disputele neîncheiate după Primul Război Mondial
au contribuit la declanşarea celui De-al Doilea Război Mondial
(1939-1945), un conflict mai amplu şi mai sângeros, în care a fost
implicată aproape întreaga lume şi care a schimbat tot cursul
istoriei omenirii din secolulul XX.
Estimările cu privire la numărul victimelor diferă foarte mult,
dar pierderile de vieţi omeneşti au fost enorme, între 35 şi 60
de milioane de morţi, milioane de răniţi şi oameni care au rămas
fără adăpost. Printre consecinţe s-a numărat extinderea dominaţiei Uniunii Sovietice în ţările Europei de Est, victoria mişcării comuniste în China, deplasarea centrelor de putere din vestul Europei către SUA şi URSS. În următorii 50 de ani, între aceste două
ţări şi aliaţii lor au existat un antagonism puternic şi o ostilitate
declarată, care au influenţat evenimentele pe plan mondial.
Războiul Rece s-a purtat pe multiple planuri: politic,
economic şi propagandistic, dar spre binele omenirii nu s-a ajuns
la o confruntare militară directă, ci a fost o competiţie nucleară,
între SUA şi URSS.
După capitularea Germaniei, pe 7 mai 1945, alianţa dintre
Statele Unite şi Marea Britanie, pe de o parte şi Uniunea
Sovietică pe de altă parte a început să se destrame. Americanii şi
britanicii se temeau de o hegemonie sovietică în Europa de Est
şi de ameninţarea partidelor comuniste, dirijate de Moscova, de
a accede la putere în democraţiile occidentale şi de intenţiile de
răspândire a comunismului în întreaga lume. Crearea Organizaţiei
Naţiunilor Unite, la San Francisco, la 26 iunie 1945 (şi-a început
oficial activitatea la 24 octombrie 1945) urma să pună bazele
unei largi colaborări internaţionale în epoca postbelică, dar
contradicţiile care s-au manifestat după Conferinţa de la Potsdam

(1945) între SUA şi aliaţii est-europeni şi URSS condusă Stalin
au dus la izbucnirea Războiului Rece. Acesta a fost o expresie
a luptei pentru hegemonie între cele două sisteme sociale şi
politice opuse, cel capitalist şi cel comunist, dublată de conflicte
regionale. A cunoscut perioade de tensiune dar şi de relaxare.
S-a intensificat între 1947 şi 1948, după ce SUA au decis aplicarea
Planului Marshall, sporindu-şi influenţa asupra guvernelor din
Europa Occidentală, iar URSS a instalat regimuri comuniste în
întreaga Europă de Est.
Războiului Rece a atins apogeul între 1948 şi 1953, când
sovieticii au instalat blocada (1948-1949), asupra sectoarelor din
Berlinul de Vest, deţinute de occidentali. Emigraţiile continue
din Berlinul de Est, către cel de Vest, din anii 1950, au condus
la construirea în 1961 a Zidului Berlinului, iar zona a devenit cel
mai important punct al Războiului Rece. În anul 1949, sovieticii
au testat prima bombă atomică, punând capăt monopolului
nuclear american. Statele Unite şi aliaţii lor europeni au înfiinţat,
în 1949, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), o
alianţă militară internaţională, creată pentru a proteja Europa
Occidentală de o posibilă invazie sovietică. În prezent cuprinde
28 de state, printre care şi România şi are ca obiective asigurarea
securităţii comune a membrilor ei, prin cooperare şi consultare
în domeniul politic, militar şi economic, precum şi în sfera ştiinţei
şi a altor sectoare. Admiterea Germaniei de Vest (Germania
Federală) în NATO, în 1955, a avut ca reacţie din partea US,
crearea Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (Tratatul de la
Varşovia), care avea ca obiectiv asigurarea securităţii statelor
membre (URSS, Albania până în 1968, Bulgaria, Cehoslovacia,
Republica Democrată Germană, Polonia, România şi Ungaria) şi
a păcii în Europa. Tratatul prevedea comanda militară unificată
şi staţionarea trupelor sovietice în statele membre. Trupele
tratatului au fost folosite pentru suprimarea revoluţiilor din
Polonia (1956), Ungaria (1956) şi Cehoslovacia (1968), la care
România nu a participat.
O oarecare destindere a avut loc între 1953 şi 1957, favorizată
mai ales, de moartea dictatorului sovietic Iosif Visarionovici
Stalin. Noul dictator al puterii, N. S. Hrusciov i-a înlăturat pe
apropiaţii acestuia, a condamnat crimele şi erorile epocii
staliniste şi a propagat teza „coexistenţei paşnice” între cele două
blocuri adverse. Pericolul unui nou război mondial a determinat
SUA să poarte tratative la vârf cu URSS, la Geneva (1955), Paris
(1960), Viena (1961), pentru încheierea unor acorduri care să
ducă la o dezarmare controlată. Au existat mai multe conflicte
regionale printre care menţionăm războiul din Coreea (1950 –
1953) – o criză majoră a Războiul Rece, războiul din Indochina
(1946 – 1954), cel din Vietnam (1946 – 1975), confruntările
arabo-israeliene, războiul din Afganistan (1979 – 1989) ş. a., care
au marcat viaţa politică internaţională a întregii epoci postbelice.
O fază încordată a avut loc în perioada 1958-1962, în care SUA
şi URSS au început să producă rachete balistice intercontinentale.
În 1962, sovieticii au instalat rachete cu focoase nucleare în Cuba,
ameninţând oraşele americane, declanşându-se o criză gravă care
a adus cele două superputeri militare în pragul războiului; dar

acesta nu a izbucnit de teama anihilării reciproce. În anul 1963
cele două superputeri au semnat Trataul pentru Interzicerea
Testării Armelor Nucleare în Atmosferă, în Cosmos şi sub Apă,
care în 1966 a fost înlocuit cu altul, mai cuprinzător, numit
Tratatul Lărgit pentru Interzicerea Testării Armelor Nucleare.
India a refuzat ratificarea pe motiv că nu conţine prevederi în
legătură cu dezarmarea nucleară. În 1968, SUA, Marea Britanie,
US şi alte 59 de state au semnat Tratatul de Neproliferare a
Armelor Nucleare, un acord internaţional pentru prevenirea
răspândirii tehnologiei nucleare. Două puteri nucleare, Franţa şi
China au refuzat să-l ratifice, până în anul 1992, iar alte puteri
nucleare, printre care Israelul şi Pakistanul nu l-au semnat. În
1995, când urma să expire a fost extins pe o perioadă nedefinită,
prin votul unanim a 174 de state, în cadrul unui Congres al ONU.
În decursul anilor 1970-1980, modelul bipolar al competiţiei
dintre blocul occidental şi cel sovietic a fost înlocuit treptat de o
configuraţie mai complexă a relaţiilor internaţionale.
A urmat o nouă destindere în urma acordurilor SALT I din
1972 şi SALT II din 1979, prin care marile puteri au instituit limite
asupra rachetelor balistice şi strategice cu focoase nucleare. La
sfârşitul anilor 1980, în timpul administraţiei, în URSS, a lui Mihail
Gorbaciov, Războiul Rece s-a apropiat de sfârşit. Între 19891990 în Europa de Est s-au produs transformări radicale. În anul
1989 Zidul Berlinului a fost dărâmat în mod dramatic, marcând
schimbarea internaţională care a însoţit destrămarea Uniunii
Sovietice.
Regimurile comuniste, instalate după cel de-al Doilea Război
Mondial, s-au prăbuşit în Republica Democrată Germană,
Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia şi România, iar în
octombrie 1990, cele două state germane s-au unificat formând
Republica Federală Germania. Spre sfârşitul anului 1991 s-a
dizolvat şi Uniunea Sovietică, rezultând 15 state independente,
cel mai puternic fiind Federaţia Rusă, care în 1993 a adoptat noua
Constituţie. După prăbuşirea blocului sovietic, URSS a acceptat
dizolvarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER),
pe 28 iunie 1991 şi a Tratatului de la Varşovia, pe 1 iulie 1991,
semnând la Paris „Carta pentru o nouă Europă”, care încheie
formal Războiul Rece şi confruntarea Est-Vest. Ce s-a întâmplat
după aceste evenimente memorabile ne este cunoscut. Nu s-au
desprins învăţămintele de rigoare, omenirea se află tot mai
aproape de declanşarea celui de-al Treilea Război Mondial, care
ar avea efecte incalculabile, devastatoare. Cursa înarmărilor
s-a intensificat fiind alocate, în acest scop, sume de bani uriaşe.
S-au înmulţit aplicaţiile militare, testele nucleare, ameninţările,
ocuparea unor teritorii şi se menţin „conflictele îngheţate”,
adâncindu-se criza.
Am prezentat, în mod schematic, aspecte esenţiale care
au marcat omenirea într-o perioadă critică, cu dorinţa ca, în
primul rând, tineretul să le cunoască şi să acţioneze pentru ca
acest flagel – războiul – care distruge vieţi omeneşti, să nu se
mai repete niciodată, iar cei care hotărăsc destinul planetei să
găsească soluţii adecvate, care să asigure instaurarea unui climat
de pace şi de progres social, la nivel mondial.
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LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN HOREZU. ANIVERSAREA UNUI AN
DE EXISTENȚĂ A CENACLULUI LITERAR ARTISTIC „INTERFERENȚA ARTELOR 21”

A

doua miercuri din luna decembrie a căzut pe data de 13,
aşa că, miercuri, 13 decembrie 2017, conform tradiţiei,
membrii cenaclului s-au întâlnit, însă de data aceasta nu şi-au
mai citit şi analizat producţiile literare ci au sărbătorit un an de
la înfiinţare.
Cu un an în urmă, un grup de iniţiativă compus din elevi ai
liceului, iubitori ai artelor şi în special ai limbii române îndrumaţi
de profesorii de limba română, lângă care ca de obicei a stat
directorul liceului dl. Vladu Aron, la iniţiativa dnei L. Nicolescu
(ai cărei copii au terminat aici liceul), s-au întrunit într-o şedinţă
constitutivă pentru a pune piatra de temelie a unui cenaclu
artistic.
Imboldul principal precum şi ideea de bază au venit însă de
la ziarele de cultură ale editurii ”Intol Press” - Cultura vâlceană,
Povestea Vorbii21 şi Forum vâlcean, pe care primăria oraşului
le primeşte de la Vâlcea, prin actul de colaborare între editură
şi primăria Horezu (reprezentată de dl Sărdărescu Nicolae). Din
discuţiile purtate între dl primar al oraşului şi dl Cichirdan Petre
directorul editurii, cel de-al doilea s-a arătat dispus să găzduiască
în paginile ziarului ”Povestea vorbii”,( publicaţie cu acest profil) toa-te
operele de artă ale membrilor cenaclului, analizate şi alese în cadrul
şedinţelor de lucru.
Cu ocazia acestor discuţii organizatorice, a rezultat în mod natural necesitatea existenţei unei
persoane care să îndrume traseul
”artiştilor” aşa că solicitarea tuturor
către dl Cichirdan Petre însuşi
pentru a fi mentorul cenaclului a
fost acceptată cu generozitate.
Și iată, aşa, în luna decembrie a
anului 2016, în prezenţa primarului
oraşului, domnul Sărdărescu Nicolae, a directorului liceului,
domnul Vladu Aron, a directorului editurii Intolpress, de data
aceasta ca mentor, domnul Cichirdan Petre, a profesorilor de
limba română ( dna Vladu Elena şi alţii), a unui grup de elevi
entuziaşti şi a dnei Nicolescu Ligia, s-a născut în Horezu cel mai
tânăr cenaclu artistic.
După o lună, mai precis în ziua de 18 ianuarie 2017, cu ocazia
primei şedinţe de lucru, membrii cenaclului au hotărât care va fi
numele acestuia: ”Interferenţa artelor 21”, simbolizând tendinţa
secolului în care ne aflăm de a privi şi considera ” Arta” ca un
tot, conglomerat în care nu vor mai fi graniţe stricte şi distinctive
între artele clasice iar exprimarea artistică va putea lua (dacă
nu le şi are deja) forme complexe. De atunci, conform hotărârii
membrilor, şedinţele se ţin în fiecare a doua miercuri a fiecărei
luni la ora 14. Tot atunci a fost ales conducătorul cenaclului, în
persoana elevei Andrada Badea, s-a hotărât înfiinţarea unui caiet
special în care să se noteze la fircare şedinţă un proces verbal în
care să se menţioneze prezenţa şi temele discutate, destinat, de
ce nu, istoriei.
Pe tot parcursul anului care s-a scurs, şedinţele s-au derulat
conform calendarului, unii elevi au venit şi au rămas, alţii au
venit şi au plecat, dintre cei care au fost în mod constant alături
de cenaclu s-au evidenţiat Talpoş Vlad, Andrada Badea, Bob
Mădălina, Sugeac Andrei, Vulpe Theodor, Vulpe Maria, Buruiană
Iuliana, Vlăduţ Popa. Ziarul ”Povestea Vorbii” a găzduit de fiecare
dată producţiile literare precum şi desenele elevilor care le
aduceau spre a fi discutate-analizate în cenaclu .

Astfel ne-am delectat cu poeziile şi proza lui Vlad Talpoş
din clasele a XII-a, dar şi cu exigenţele sale de critic literar. Am
regretat plecarea sa la facultate, ne lipseşte prezenţa sa vioaie,
ştiind însă că se pregăteşte pentru o carieră de critic literar, ne
bucurăm că a trecut prin cenaclul nostru şi-i urăm succes. Proza,
conţinând o viziune fantastică asupra lumii nevăzătorilor (!!)
scrisă impecabil de Bob Mădălina din clasele a XI-a, ne-a proiectat
într-o perspectivă absolut inedită asupra realităţii înconjurătoare
descrisă în scrierile elevei. O altă viziune complet diferită despre
viaţă şi lucrurile din ea ne-a prezentat-o proza elevei Buruiană
Iuliana. Andrada Badea a excelat în poezie suprarealistă, de altfel
a şi lansat o carte de poezii tot în cadrul cenaclului. Fraţii Vulpe
şi-au diferenţiat cumva obiectul interesului artistic, astfel că, în
timp ce Theodor se axează din ce în ce mai mult pe proză şi mai
ales pe desen cu substrat religios, Maria Theodora are producţii
literare exprimate precis, alert, laice, la fel ca şi desenele
unde literalmente se joacă cu culorile, construindu-şi deja o
personalitate artistică bine conturată.
Despre Sugeac Andrei nu putem spune decît că regretăm
plecarea sa la facultate (bravo pentru
excelsior) deoarece ne delecta cu
poezii de un lirism deosebit accentuat de combinaţii năucitoare între
matematică pură şi poezie existenţialistă (!!), tot amalgamul insolit
dar perfect conturat fiind închinat
iubirii, iubitei, apreciind noi vigoarea versurilor sale precum şi prolificitatea autorului.
Ne-am fi bucurat să-l mai avem
între noi, cu atât mai mult cu cât la
uşurinţa cu care scrie şi calitatea
surprinzătoare a versurilor, poate,
cine ştie, l-am fi ajutat să publice.
Totuşi timpul e înainte...
Miniexpoziţia de pictură cu care ne-a regalat Vlăduţ Popa a
fost atât de frumoasă, de surprinzătoare, încât mentorul nostru,
de data aceasta în postură de ”critic de pictură ” ( domnia sa
având deja câteva expoziţii ), l-a gratulat în ziar cu supranumele
Boticelli! Păcat că a venit atât de rar.
La şediţa festivă de miercuri 13 decembrie, cenaclul nostru a
avut invitaţi deosebiţi. Primul pe lista invitaţilor a fost Părintele
Arhimandrit de la Mânăstirea Bistriţa, părintele Veniamin
Micle. Cuvioşia sa este un sârguincios cercetător de istorie, un
riguros biograf al sfinţilor bisericii noastre, toate cercetările
şi descoperirile sale fiind publicate în peste o sută de cărţi pe
care le-a scris. Totodată, cuvioşia sa are în fiecare număr al
publicaţiilor Intol Press câte un articol, cel puţin. Întâlnindu-se în
paginile ziarelor cu creaţiile membrilor cenaclului, şi-a exprimat
dorinţa ca la şedinţa aniversară să ne facă o surpriză participând
la aceasta alături de prietenul şi colaboratorul său domnul Petre
Cichirdan. Din păcate dragul nostru mentor nu a putut fi prezent
din cauza unui deces în familie. I-am simţit lipsa. Cu această
ocazie, Părintele Arhimandrit şi-a lansat o carte despre ”Pictorii şi
iconarii monumentelor bistriţene”. Alături de cuvioşia sa a venit
şi un sobor de maici de la Mânăstirea Bistriţa care au împărţit
tuturor aflătorilor acolo pachete cu daruri şi iconiţe sfinţite din
partea feţelor bisericeşti.
Bineînţeles că la festivitate, alături ne-a fost sprijinitorul
nostru de bază, dl primar Sărdărescu Nicolae. În cuvântul său,
primarul ne-a lăudat intreprinderea curajoasă şi ne-a asigurat de

sprijinul în continuare pe care primăria se angajează să ni-l ofere.
Cu rapiditate, prinzând oferta din zbor, i-am anunţat intenţia
cenaclului de a inaugura o nouă formă de cultivare a spiritelor
artistice în liceu şi anume, un cerc de iubitori ai muzicii culte. În
acest sens, am propus să fim ajutaţi cu un mijloc de transport
către Rm Vâlcea, la concertele simfonice de la Filarmonică. Ideea
a fost salutată şi de directorul liceului care şi-a propus în acest
sens amenajarea unui spaţiu destinat atât laboratoarelor de limbi
străine, cât şi audiţiilor muzicale în a căror descifrare deosebit de
dificilă şi pretenţioasă, sperăm noi, să ne fie de ajutor tot domnul
Cichirdan. Domnia sa semnează cronica muzicală a Filarmonicii
vâlcene atât în paginile ziarelor Intol Press cât şi în alte publicaţii
de profil de ani întregi.
Au mai vorbit directorul liceului, domnul Vladu Aron şi
profesoarele de limba română-doamna Vladu Elena şi doamna
Georgescu Cristina. Apreciem în mod deosebit faptul că aceşti
profesori au fost tot timpul alături de noi, răspunzând prompt
tuturor rugăminţilor, propunerilor şi nevoilor elevilor participanţi
la aceste forme de analizare şi răspândire a culturii atât în liceu
cât şi dincolo de el, în comunitatea oraşului.
Printre noi a fost la ceas de aniversare şi domnul Iovan Cristian,
directorul Casei de Cultură din Horezu. Deoarece de o bună
bucată de vreme şedinţele cenaclului se ţin în sala de conferinţe
de la Centrul de informaţii turistice, putem considera că domnul
Iovan este gazda noastră. Ca o gazdă bună, domnul Iovan a oferit
tuturor oaspeţilor cafele şi sucuri. Directorul ne-a spus câteva
cuvinte calde, urându-ne succese în temerara noastră acţiune de
cucerire a cetatilor Artei sub toate minunatele ei forme.
Cum un alt colaborator al nostru de marcă este primăria
comunei Vaideeni prin primarul său domnul Daniel Băluţă, l-am
invitat şi pe dumnealui. Fiind plecat din localitate, urările de bine
le-am primit printr-un sol a cărui cuvântare emoţionantă elogia
de asemenea cenaclul nostru, membri săi, şi persoanele care
sprijină cultura.
Pentru a respecta tradiţia împletită cu necesitatea, în această
şedinţă, ca şi în cea de acum un an, am lansat elevilor care au
participat la adunarea noastră invitaţia de a deveni membri
alături de noi. La masa prezidiului au stat de data aceasta
patru din membrii vechi: Fraţii Vulpe, Theodor şi Maria, Iuliana
Buruiană şi Mădălina Bob. S-a efectuat şi schimbul de ştafetă,
adică Andrada Badea a predat conducerea cenaclului Mădălinei
Bob, Andrada având de pregătit examenul de bacalaureat şi
admiterea în facultate .
Ne-a surprins, plăcut, prezenţa părintelui Mănescu
Constantin. În cuvântul său, explicându-ne că este invitatul
domnului Cichirdan, în calitatea sa de preşedinte al scriitorilor
vâlceni, părintele ne-a oferit sfaturi prieteneşti şi pertinente. Ca
de obicei, discursul sau a fost presărat cu glumele sale clasice.
Ședinţa de lucru s-a încheiat în aplauzele tuturor pentru toţi.
Evenimentul însă s-a terminat cu o mica acţiune festivă la care
cu bucurie au participat atât cuvioşia sa Părintele Arhimandrit,
măicuţele precum şi ceilalţi participanţi şi unde toţi am apreciat
cozonacii, prajiturile si sucurile (era în post!) oferite de gazde.
Ne-am despărţit, bucurosi de realizările anului care a trecut şi
increzători în cei care vor veni.
LA MULȚI ANI, CENACLULE! LA MULȚI ANI LICEU!
Cu deosebită stimă,

Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

23 12 2017 - Horezu
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ASOCIAȚIA SENIORILOR DIN EDUCAȚIE, ŞTIINȚĂ ŞI CULTURĂ JUDEȚUL VÂLCEA - PROIECT

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR CARE VOR FI ORGANIZATE ÎN ANUL 2018

Î

n întâmpinarea Centenarului Marii Uniri (1 decembrie 1918
– 1 decembrie 2018), Asociaţia Seniorilor din Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea şi-a asumat, împreună cu
Forumul Cultural al Râmnicului şi Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea, alături de celelalte instituţii şi organizaţii
din municipiul Râmnicu Vâlcea şi judeţul Vâlcea, Programul
ştiinţific, cultural, educaţional şi editorial „UNITATE, IDENTITATE,
PERENITATE”. Prin toate manifestările pe care le vom organiza,
pe parcursul anului în curs, vom omagia cel mai mare eveniment
din istoria românilor – Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 –
care a marcat desăvârşirea statului naţional român.
Ianuarie 2018
- Ziua Culturii Naţionale. Eveniment dedicat poetului de geniu
Mihai Eminescu – 9. I. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R. Mihai
Mustăţea, Mihai Sporiş).
- Revelionul Seniorilor - 11. I. 2018, ora 1730, Restaurantul
„Casa Vâlceană” (R. Paula Comisarschi, Larisa Calmutschi, Iulian
Comănescu, Nicoleta Manole, George Pastramă, Ion Rancea).
- „Eminesciana” - 15. I. 2018, ora 1700, Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea (R. Mihai Musteţea).
- Dezbatere: „Unirea Principatelor Române - Fundamentul
statului naţional unitar român” - 23. I. 2018, ora 1000, Clubul
Seniorilor (R. Gheorghe Dumitraşcu).
- Evocare istorică: „600 de ani de la moartea Domnitorului
Mircea cel Mare” – 30. I. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R.
Paraschiva Cernătescu, Mihai Sporiş).
Februarie 2018
- Medalion cultural: „Geo Bogza” - 6. II. 2018, ora 1000, Clubul
Seniorilor (R. Carmen Farcaş).
- Dezbatere: „Constantin Brâncuşi - pionier al sculpturii
moderne abstracte” - 13. II. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R.
Mihai Sporiş, Ştefan Stăiculescu).
- Medalion cultural: „Eugen Barbu” - 20. II. 2018, ora 1000,
Club. Seniorilor (R. Mihai Mustăţea).
Martie 2018

Septembrie 2018

Mai 2018
- Dezbatere: „Tripla semnificaţie a Zilei de 9 Mai” - 8. V. 2018,
ora 1000, Clubul Seniorilor (R. Mihai Sporiş).
- Vizitarea expoziţiei de carte patrimonială cu tema: „Ziua
Europei”, organizată de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Vâlcea, 9. V. 2018 (R. Marinela Capşa).
- Medalion cultural: „Octavian Goga” - 15. V. 2018, ora 1000,
Clubul Seniorilor (R. Angela Calangiu).
- Excursie la Iaşi (R. Angela Calagiu, Iulian Comănescu).
- Colocviu cu tema: „Râmnicul - oraşul Domniei mele - şi
Marea Unire”, în cadrul Programului complex „Zilele Râmnicului”
- 18. V. 2018, ora 1100, Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea (R.
Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe Pantelimon).
- Medalion cultural: „George Coşbuc” – 22. V. 2018, ora 1000,
Club. Seniorilor (R. Maria Matei).
Iunie 2018
- Activităţi umanitare de Ziua Internaţională a Copilului, 1.VI.
2018, Centrul de Plasament nr. 3 Râmnicu Vâlcea (R. Angela
Calagiu, Nicoleta Manole).
- Dezbatere: „Să dăm o şansă Pământului!” - ediţia a VIII-a
- de Ziua Mediului, 5. VI. 2018, ora 1700, Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea (R. Gheorghe Pantelimon).
- Medalion cultural: „Vasile Alecsandri” - 12. VI. 2018, ora
1000, Club. Seniorilor (R. Emil Diaconescu).
- Excursie „Pe urmele Pârâienilor” - după 20 iunie (R.
Constanţa Badea, Nicoleta Manole).
- Conferinţă: „Neoharetismul în actualitate” – 8. II. 2018, ora
1100, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea (Conferenţiar:
Gheorghe Dumitraşcu).
- Dezbatere: „Tricolorul românesc, simbol al libertăţii şi
coeziunii naţionale”. 26. VI. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R.
Carmen Matei).
- Marcarea „Zilei Învăţătorului” - 30. VI. 2018, Excursie
judeţeană (R. Gheorghe Dumitraşcu, Elena Dumitraşcu, Iulian
Comănescu).

- Medalioane culturale: - Petre Pandrea, 3.VII. 2018, ora 1000,
Clubul Seniorilor (R. Elena Georgescu); - Eugen Lovinescu, 10.VII.
2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R. Marinela Capşa);
- Adrian Păunescu, 17.VII. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R.
Mihai Mustăţea).
- Colocviu: „Revoluţia de la 1848 – prefigurare a Unirii
Principatelor Române din 1859 şi a Marii Uniri” – sărbătorirea Zilei
Imnului Naţional, 26. VII. 2018, ora 1100, Primăria Municipiului
Râmnicu Vâlcea (R. Gheorghe Dumitraşcu, Mihai Sporiş).
August 2018

Aprilie 2018
- Medalioane culturale de „Ziua Cărţii”: Barbu Ştefănescu
Delavrancea - 17. IV. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R. Emil
Diaconescu); Adrian Maniu – poet şi dramaturg, 24. IV. 2018,
ora 1000, Clubul Seniorilor (R. Mihai Mustăţea).

Octombrie 2018
- Dezbatere: „Modernizarea învăţământului – obiectiv
prioritar al dezvoltării societăţii româneşti”. Reuniunea
inspectorilor şcolari „seniori” - 2. X. 2018, ora 1000, Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea (R. Gheorghe Dumitraşcu,
Dumitru Vlăduţ, Paula Comisarschi, Ioan Luca, Nicolae Tănăsoiu).
- Excursie tematică: Câmpia Turzii – Cluj Napoca – Oradea –
Arad – Timişoara; evocare istorică – Mihai Viteazul (R. Constanţa
Badea, Nicoleta Manole).
- Medalion cultural: „Ştefan Baciu” - 23. X. 2018, ora 1000,
Clubul Seniorilor (R. Mihai Mustăţea).
- Dezbatere: „Învaţă să trăieşti sănătos!” – ediţia a IX-a, 30.
X. 2018, ora 1700, B.J. „Antim Ivireanul” Vâlcea (R. Gheorghe
Pantelimon, Iulian Comănescu, Laurenţiu Stilea).
Noiembrie 2018
- Medalion cultural: „Ivan Sergheevici Turgheniev, romancier,
poet şi dramaturg rus” – 6. XI. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor
(R. Carmen Farcaş).
- Medalion cultural: „Emil Racoviţă – primul explorator
român în Antarctica” – 13. XI. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R.
Gheorghe Pantelimon).
- Simpozion: „O sută de ani de la Marea Unire” – 22. XI.
2018, ora 1600, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea (R.
Gheorghe Dumitraşcu, Paraschiva Cernătescu).
- Dezbatere: „O sută de ani de la unirea Bucovinei cu Regatul
României” – 27. XI. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R. Carmen
Matei).
Decembrie 2018

Iulie 2018

- Sărbătoarea Zilei Internaţionale a Femeii - 10.III. 2018, ora
1800, Restaurant (R. Gheorghe Dumitraşcu, Elena Dumitraşcu,
Larisa Calmutschi, Ion Rancea).
- Adunarea Generală a Seniorilor - 13.III. 2018, ora 1700,
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea (R.Alexandru
Popescu Mihăeşti, Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe Pantelimon).
- Medalion cultural: „Maxim Gorki” – 20. III. 2018, ora 1000,
Clubul Seniorilor (R. Mihai Mustăţea).
- Dezbatere: „100 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul
României” - 27. III. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R. Paraschiva
Cernătescu, Gheorghe Cărbunescu).

- Medalion cultural: „Costache Negruzzi” – 4. IX. 2018, ora
1000, Clubul Seniorilor (R. Marinela Capşa).
- Excursie în Delta Dunării, 10 – 17. IX. 2018 (R. Angela
Calangiu, Iulian Comănescu).

- Excursie tematică: Sibiu – Blaj – Alba Iulia (R. Gheorghe
Pantelimon, Paula Comisarschi).
- Dezbatere: „Ziua Limbii Române” - 31. VIII. 2018, Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea (R. Carmen Farcaş, Emil
Diaconescu).

- Participare la Adunarea Solemnă consacrată săbătoririi
Centenarului Marii Uniri - Conferinţă: „Marea Unire – istorie şi
contemporaneitate” – 1 Decembrie 2018 (R. Biroul Executiv).
- Medalion cultural: „Alecsandr (Isaievici) Soljeniţîn – istoric
şi romancier rus” – 11. XII. 2018, ora 1000, Clubul Seniorilor (R.
Mihai Mustăţea).
Alte activităţi
Lansări de carte, vizionarea unor spectacole de teatru,
concerte la Filarmonica „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea,
expoziţii, aniversarea zilei de naştere şi onomastice a membrilor
asociaţiei, editarea revistei „Seniorii”, etc.
Notă: Programul va fi dezbătut şi aprobat în adunarea
generală din 13 martie 2018.

Consiliul de conducere al Asociaţiei

FESTIVALUL ”CÂNTECELE OLTULUI” DE LA CĂLIMĂNEŞTI
Î

n anul 1968 s-a facut la noi în ţară
reorganizarea
administrativ-teritorială,
când au fost desfiinţate regiunile şi raioanele
şi s-au reînfiinţat judeţele. În acel an, 1968,
la Călimăneşti s-a născut acest festival. A fost
organizat un comitet alcătuit din următoarele
personalităţi: Profesor Vasile Roman, preşedinte
al Comitetului Judeţean pentru Cultură şi
Educaţie Socialista; Vasile Dumitrescu, secretar
al Comitetului Orăşenesc PCR şi preşedinte al
Consiliului Popular al oraşului Călimăneşti;
doctor Gheorghe Mămularu, director al
Serviciului Medical Balnear; Florica Driva, sefa
bibliotecii; Dumitru Baniţă, directorul Casei
de Cultură. Din punct de vedere administrativ
Biblioteca şi Casa de Cultură aparţineau
Serviciului Medical Balnear.
Acel comitet a hotărât să fie organizat
în fiecare an, în primul sfârşit de săptămână
din luna august, un festival folcloric (dansuri
şi cântece populare ) la care să participe

ansambluri folclorice din judeţele prin care
trece râul Olt. În primii ani au participat numai
formaţii artistice din judeţele prin care trece
Oltul. Ulterior au fost invitate formaţii şi din
alte judeţe. Peste 6-7 ani de la înfiinţare au fost
invitate ansambluri artistice din ţările europene
şi astfel festivalul a căpătat un caracter
internaţional.
La acest festival au participat foarte multe
persoane din localitatea noastră, din care
amintim doar câteva: asistent medical Aurelian
Vâlcu cu soţia sa Irina, profesor Marian Gălbenuş
cu soţia Elena (Nuţi), prof. Aurel Baidan cu
soţia Maria (Oara), Prof. Aurel Cincă (coregraf),
Constantin (Tică) Paraschiv, Nicolae (Nicu)
Ghinoiu, Constantin (Tică) Roznovan, profesorii
Aurelia şi Augustin Marin, prof. Mihai Ciobanu,
prof. Constantin (Titi) Popescu (dirijor), prof.
Constantin (Tică) Piele, prof. Florea Ştefan etc.
Festivalul folcloric “Cântecele Oltului” s-a
bucurat de fiecare dată de aprecierea publicului

din oraşul nostru şi din localităţile limitrofe.
Programul festivalului era deosebit de bogat
şi se întindea de-a lungul a trei zile : vineri şi
sâmbătă seara ansamblurile participante
susţineau spectacole pe scena Casei de Cultură
din Călimăneşti.
Duminică, începând cu ora 10, se desfăşura
parada portului popular, pe traseul Casa de
Cultură-Teatrul de Vară din Ostrov. Începând
cu ora 14 se desfăşura spectacolul de gală la
Teatrul de Vară din Ostrov, unde evoluau toate
ansamblurile participante şi, în final, se alegea
“Frumoasa Oltului”. Pe toată durata festivalului
în Ostrov se desfăşurau serbări câmpeneşti.
Aici se vindeau pepeni, ceramică de Horezu,
produse artizanale tradiţionale, costume
populare, toate specifice zonelor străbătute de
Olt. Totodată, se vindeau produse alimentare
şi mâncăruri tradiţionale furnizate de
cooperativele agricole de producţie din judeţul
Vâlcea : brânză de oaie, brânză de burduf cu

mămăligă caldă, sarmale, friptură şi mici la
grătar, ţuică de prună; erau montate chiar mici
cazane pentru făcut ţuică, de la care se putea
bea ţuică proaspătă. Festivalul s-a desfăşurat
în acest fel până în 1979. Atunci a fost ultimul
an când festivalul s-a ţinut în Ostrov. Pentru
că, din toamna anului 1979, în cadrul lucrărilor
pentru hidrocentrala Călimăneşti, insula a fost
dezafecatată (au fost defrişaţi copacii, au fost
demolate clădirile - cazinoul, Teatrul de vară,
ştrandul) şi înălţată cu 6 m (impreună cu schitul
lui Neagoe Basarab) pentru a nu fi inundată de
apa lacului de acumulare.
În anii următori festivalul s-a desfăsurat
în parcul Casei de Cultură. În ultimii ani,
spectacolele se desfăşurau în parcul de lângă
Hotel Central, în noul Teatru de Vara frumos
amenajat prin deosebita grijă şi permanentă
preocupare a autorităţilor locale.

Dr. Gheorghe MĂMULARU
Dr. George MĂMULARU

ianuarie/2018

16

PICTORUL (NAIV) MIHAI DASCĂLU
Constantin ZĂRNESCU
Am mai scris despre pictorul Mihai Dascălu, cu prilejul
expoziţiilor sale de la Cluj-Napoca, considerându-l un caz unic.
El a devenit, după Revoluţia Română, din Decembrie 1989, un
artist neconvenţional şi atipic, adică un adevărat vizionar al
picturii naive – şi al conceptului Popular Culture, statornicit, prin
epoci şi vremi, de la iconografia laică şi religioasă, veche, până la
arta „primitivistă” a întregului secol trecut XX; apoi Pop-Artul şi
Audiovizaualul universal.
Născut în oraşul Victoria (Braşov), în 1960, Mihai Dascălu a
terminat facultatea de geologie – lucrând, la Oradea, în cadrul
Consiliului Judeţean Bihor, ca specialist în geodezie şi cadastru.
De la ştiinţa (şi geometria) pământului, subconştientul său
personal a ţâşnit spre revelatorii reprezentări cromatice, fixate
pe un dese(m)n „ingenuu”, legat nu (numai) de „întoarcerea spre
copilăria Umanităţii”, cum avea să afirme părintele picturii naive
universale: Rousseau-Vameşul; vise, detalii stranii (suprarealităţi),
precum şi nostalgia Paradisului.
Esenţa artelor naive, în genere, constituie
un melanj, eclatant, adânc accentuat, în
expresie, „juxtapunând” categoriile estetice
ale umorului şi grotescului. Privirea noastră
se înalţă spre o de neconceput încântare,
voioşie şi bucurie, în faţa Universului de rai
pământesc al aecstei picturi. Iată, spre
ilustrare: conceptul expoziţiei lui Mihai
Dascălu, de la Centrul Urban „Casino” ClujNapoca, l-a constituit însăşi teoria (viziunea)
naivismului: „pictura naivă”. Tainică şi
„mută”, ea devine accesibilă, în cele din
urmă, la interpretări, dacă enumerăm
obsesiile tematice, naraţiunile (unele chiar
seriale) ale artistului nostru, profund
originale, iar altele din recuzita devenită universală.
Vioristul (amintindu-ne, paralel, de Scripcarul pe acoperiş, al
lui Chagall, vibrând, deasupra ţărânii, transformând corzile lăutei,
în... aripi, din pricina dragostei!...), Omul cu bicicleta (recte: cu
velocipedul sau conducând caravana cinematografică, spre o...
petrecere!...) Tânărul pistruiat, serafic şi clovnesc – personaj
suprarealist. Pisica arţăgoasă urcând pe case, sau garduri, în ciuda
căţelului urmăritor. Precum şi subiectul,
chiar astfel intitulat: „Pisica albă – Pisica
neagră” (amintindu-ne, cu un infinit haz,
de filmul, ajuns celebru, cu acelaşi titlu,
al regizorului Emir Custurica). Pescarul
adormit, în scaunul său, pe malul apei, pe
care îl trezeşte, însă, peştişorul (de aur?),
trăgându-l de firul undiţei, să-şi sfârşească
truda!... Pictorul „la lucru”, pe malul
lacului, copleşit de o „cromatică a lui
Dumnezeu”; flori ale soarelui, romaniţei
şi muşeţelului, o stofă deasă, de ţipătoare
culori, iar lângă el, odihnindu-se, pe un
podeţ aproape, iubita sa; spre coline şi
dealuri vizualizăm fân proaspăt cosit,
bisericuţe săteşti, hanuri, cai verzi, păsări
pestriţe, măiastra.
De când îl cunosc, aici în Transilvania,
nu l-am văzut pe pictorul Mihai Dascălu aproape niciodată
râzând. L-aş asemui, ca vizionar al artei naivităţii, cu celebrul
comic (mut) Baster Kyton, geniu al umorului negru şi al lucrurilor

stranii şi vagi. Nu este în discuţie umorul
gros, dimpotrivă, delicat, fragil şi pe muche
de cuţit.
O altă naraţiune obsidională şi simbolică,
în expoziţia Dascălu, rămâne Jucătorii de şah;
ei bine, în reprezentarea cu aceste personaje,
spre a fi mai inspirate şi gânditoare, vedem
sticle borţoase, cu vin prin buzunarele
hainelor, apetisante, ispititoare, inducând „la
remiză”. Tânăra Evă şi Adam al ei (ei, da, se
odihnesc sub pomul, numit măr; fructul, însă,
nu a căzut; dar nici Newton nu s-a născut,
încă!...). Căutătorul de ciuperci, întârziind,
cu subtilitate, să le culeagă, gustând, sorbind
ţuică fiartă, aşteaptă în speranţa că ele vor mai
creşte, sub ochii săi!... Omul de zăpadă (în alte
vremi: sperietoare, paparudă, se uită, cu jind, din încremenirea
lui, spre pruncii jucăuşi, care-i dau târcoale!... Un alt cadru,
ce ar trebui, poate, să ne apară liniştitor,
poartă titlul „Duminica pe terasă”. Nimeni
nu se repauzează, acolo, ba dimpotrivă, se
îmbrăţişează, cu îndârjire, dansează, copiii
fac larmă, legănându-se, prin copaci, pe
malul unei ape monumentale, ce pare a fi
Dunărea, la intrarea în ţară... Nu am putea
ignora nicio clipă reprezentarea de un umor
negru, în care cocoşul, cel ţanţoş, smulge
barda, din mâinile stăpânului său, care
pare să-i spună: „ Curaj, găină!...”; păsăroiul
obligându-l la umanitate şi toleranţă.
Există şi reprezentări, în care naivitatea şi
naivismul sunt sugerate chiar în titluri; iată,
spre ilustrare: Corabia naivilor sau Roaba
fermecată (în care, un schilav moşneag
udă nişte jucării şi păpuşi, ca să mai crească în înălţime!...) Alt
moşneag călăreşte o căpşună enormă, adusă din Spania; apoi,
un bostan!... Alt tablou: Balonul (aerostatic) fermecat (în felul
său o capodoperă a umorului „mut”, sugerându-ne, sinestezic,
prin gurile căscate, uimirea, sau gălăgia călătorilor... Scripcarul
(violonistul), nu-i cântă, precum Romeo Julietei sale, o serenadă,
iar ea nu stă în balconul, din Verona, ci într-un... balon celest,
ca pe vremurile lui Joules Verne... Alt
cântăreţ îndrăgostit, e păstorul, cântând
din fluier, până ce fluierul înmugureşte
şi înfrunzeşte, înălţător şi fericit!...
Trenul fantastic, un alt cadru, urcă spre
vârful unei coline, spre slavă, călătorii
strigând, ţipând, în toate limbile, ca pe
timpurile Babelului!...
Simbolul-totem
al
Expoziţiei
Pictura naivă a lui Mihai Dascălu a fost
legendarul Salvador Dali şi ceasurile
curgând, viziune serială, „relativistă”,
una din ele ajungând în colecţia unui
muzeu contemporan, din capitala
Madrid. Aici, personajul lui Dascălu nuşi etalează „paranoia”, în spirit, ci de
profundis, geniul său naiv şi universal.
Tot astfel, suprafeţe întinse, ţipând
„galben”, precum lanurile de floarea soarelui, ne sugerează
pietatea şi veneraţia artistului nostru, pentru Van Gogh.
Deasupra lanurilor, nu prea departe, vizualizăm „morile de vânt”,
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aiuritoare, ale lui Don Quijote şi ale Bataviei!...
Pictorul naiv Mihai Dascălu a pornit, în studenţie din
Banat şi Caraş-Severin, debutând, la Saloanele Plasticii de
la Reşiţa (1983), unde, în chip remarcabil, au trăit şi creat cei
mai apreciaţi şi cunoscuţi pictori naivi: Ioan Niţă Nicodim şi
sârbul Ivan Generalici; precum aici s-a afirmat şi aşa-numita
Școală de artă naivă a româncelor din Uzdin. Mihai Dascălu a
continuat, consecvent, această tradiţie. A expus la Veneţia,
Amsterdam, Budapesta, Lisabona, Londra, Dallas, New-York. O
activitate susţinută şi constantă, prodigioasă. În anul 2000, cinci
reprezentări plastice ale sale, printre care Vioristul (Scripcarul),
Cosaşul, Cântăreţul din flaut ş.a. au intrat în Enciclopedia Artei
Naive Internaţionale, realizată de Natalia Bronskaya, istoricconservator de artă, la Muzeul Ermitaj, din Sankt Petersburg.
Istoria-album, imprimat(ă) în condiţii cu totul elegante, reuşeşte
să structureze temele, simbolurile şi elementele esenţiale
ale acestei mirifice arte: ARTA NAIVĂ – unită în conceptul
postmodern: Popular Culture. Compendiul, ambiţios, al D-nei
Natalia Bronskaya îi cuprinde (şi) pe pionierii, întemeietorii: Van
Gogh, Gauguin, Renoir, Vameşul Rousseau, Marc Chagal. Însă,
la capitolul Pictori naivi contemporani, iată ce concluzie fastă
întâlnim: „Românul Mihai Dascălu a devenit, actualmente, prin
circulaţia, varietatea şi valoarea operei sale: cel mai important
pictor naiv, din lume” (V. L’ART NAÏV, ediţie bilingvă, engleză şi
franceză, Ed. „Parkestone-Press”, New-York, 2000; pg. 43). O altă
ediţie a apărut în 2005. Am descoperit această enciclopedie în
biblioteca fiicei noastre, la Paris.
În urma Expoziţiei „Pictura Naivă”, de la Cluj-Napoca,
a artistului Mihai Dascălu, am reiterat aceste consideraţii,
aparţinând unui reputat specialist rus, publicându-şi istoria
sa, dincolo de Ocean, despre un contemporan al nostru, ce
trebuie apreciate şi recunoscute, ca atare – şi la dânsul, acasă, în
tumultuoasa noastră, nesfârşită tranziţie!...
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