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Ministrul Titu Maiorescu şi instrucţiunea publică
din Vâlcea: mai 1875
Gheorghe DUMITRAŞCU
el care, încă din anii tinereţii şi-a
atras numeroase invidii dar şi proteste,
pentru că s-a ridicat contra direcţiei de atunci
în cultura română, a reuşit în cursul vieţii să
dobândească un prestigiu fără egal până la el
prin „noua direcţie” dată nu numai poeziei, ci şi
culturii din ţara noastră în general, cu efecte şi
asupra învăţământului. Titu Maiorescu a fost şi a
rămas un monument de profunzime şi claritate
în filosofie şi logică, în ţinuta sa teoretică, în gradul de abstractizare
şi legătura inedită, originală de idei. A fost profesor, critic literar,
gazetar şi nuvelist, spirit enciclopedic, Maiorescu a trezit conştiinţe
şi a impresionat prin seriozitate, prin bogăţia documentării, prin stil.
Toate acestea au contribuit la formarea unei gândiri proprii şi de
perspectivă a învăţământului românesc.
Prin concepţia şi proiectele sale legislative
a fost unul dintre organizatorii reprezentativi ai
învăţământului din ţara noastră în ultimul pătrar al
secolului al XIX-lea şi a acţionat pentru realizarea
unui sistem de învăţământ eficient, corespunzător
necesităţilor şi obiectivelor ce avea de realizat
statul naţional român independent. Era convins
că eficienţa învăţământului este determinată de
competenţa cadrelor didactice.
Titu Maiorescu, ca ministru al instrucţiunii
publice în trei rânduri (1874 – 1876; 1888 - 1889;
1890 – 1891), a depus mai multe proiecte pentru
organizarea învăţămân-tului, a sprijinit asigurarea
fondurilor băneşti pentru buna funcţionare a
şcolilor, în special a şcolilor normale. În sistemul
de învăţământ pe care l-a conceput, şcoala rurală
era socotită ca „fundamentul instrucţiunii publice
de stat”, deoarece ea servea pătura majorităţii
ţării din vremea respectivă1.
Titu Maiorescu aprecia rolul important al educaţiei în formarea
omului de caracter, cu conştiinţă cetăţenească, disciplinat şi care săşi pună toată priceperea în slujba intereselor statului. În gândirea sa
educaţia tineretului se realiza prin conţinutul întregului proces de
învăţământ.
Dintre miniştrii conservatori ai instrucţiunii, Titu Maiorescu
a fost singurul care a acordat o mare atenţie învăţământului primar. Numit în fruntea Ministerului Instrucţiunii Publice la 7
aprilie 1874, el va cunoaşte curând starea învăţământului din
judeţele ţării printr-o serie de vizite, corectând o serie de
minusuri din legislaţia şcolară, promovând un învăţământ
pragmatic. O vizită a ministrului instrucţiunii publice în
judeţul Vâlcea se va desfăşura pe parcursul a trei zile,
respectiv, 12, 13 şi 14 mai 1875, când a inspectat câteva
şcoli din Râmnicu Vâlcea şi din judeţ2.
Din programul vizitei, care a fost difuzat de Revizoratul
Şcolar tuturor şcolilor vâlcene, constatăm că mai întâi a fost
întâmpinat, în localul Sf. Episcopii, de înaltul P. S. Episcop,
de autorităţile locale și revizorul școlar Gr. Constantinescu
precum și de directorii școlilor unde s-au desfășurat o serie
de convorbiri legate de activitatea școlară. Cu acest prilej,
la 12 mai 1875, revizorul școlar a prezentat ministrului un
scurt raport cu privire la starea învăţământului din Vâlcea,
din care rezultă că în judeţ funcţionau 105 şcoli rurale de
băieţi de gradul II, 8 de gradul I şi una de fete de gradul I,
iar o parte din şcoli erau „vacanţe”, adică nu funcţionau
din lipsă de învăţători. Cât priveşte corpul didactic aflat
în activitate, se preciza că erau 86 de învăţători provizorii
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cu gradul II, 8 cu gradul I, 6 suplinitori de gradul II şi o învăţătoare
provizorie de gradul II. Populaţia şcolară la acea dată era de 5.440
băieţi şi 190 de fete care „urmau regulat patru clase complete”.
În învăţământul urban, respectiv la Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani,
Ocnele Mari şi Tg. Horezu erau 4 şcoli de băieţi şi 3 de fete „prevăzute”
cu 9 instituitori şi 6 institutoare care predau cursurile învăţământului
primar.
Referitor la rezultatele constatate în timpul reviziilor efectuate
la şcolile rurale, revizorul face „preciziunea” că este „destul de satisfăcător”, fiind ajutat în activitatea instrucţiunii şi de „binefăcătorul
concurs” al D-lui Budişteanu, prefectul judeţului. Interesant este
că revizorul înfăţişează starea reală a învăţământului din judeţ, menţionând că la şcolile urbane, în urma vizitelor făcute, „progresul
ce se obţine în fiecare an satisface în câtva, nu însă pe deplin”, deoarece, accentuează revizorul, „Domnii institutori şi Doamnele
institutoare nu se găsesc la înălţimea misiunii D-lor”. În finalul
raportului revizorul îl asigură pe Titu Miorescu că, în urma
„monitorizării şi a celorlalte penalităţi” (observaţii
n.a.) speră că învăţământul urban „se va îndrepta”
conform cerinţelor Ministerului Instrucţiunii.
Înainte de vizita ministrului, revizorul şcolar
Grigore Constantinescu recomanda directorilor de şcoli, prin circulara din 10 mai 1875,
ca toţi elevii de la şcolile de pe traseu să aştepte
în ordine, curăţenie şi disciplină evenimentul. La
Şcoala primară de băieţi din Râmnicu Vâlcea a fost
întâm-pinat în „antreul şcolii” de tot corpul didactic, apoi, fiecare institutor a intrat în clasa sa în
linişte, iar pe banca fiecărui elev se găsea o listă cu
toate manualele şi obiectele predate până atunci
şi pe fiecare obiect de studiu trebuia să fie vizibil
numele autorului. Se pare că Titu Maiorescu a
mai vizitat şi Şcoala primară de fete şi Seminarul
teologic din oraş.
Dintr-un alt raport al revizorului rezultă că
Titu Maiorescu a vizitat şi alte şcoli din judeţ, din
Plaiurile Cozia şi Horezu şi Plasa Oltul şi Olteţul de Jos. La şcolile din
Horezu, Foleşti şi Tomşani, învăţătorii l-au întâmpinat pe ministru
„călare pe cai” îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale.
Dintr-un alt document – consemnat de învăţătorul D. Tănăsescu
din Costeşti – rezultă că Titu Maiorescu a vizitat şi Şcoala primară din
Govora, unde era învăţător Gheorghe Mateescu (bunicul actualului
scriitor vâlcean Constantin Mateescu), fost elev al învăţătorului
din Costeşti, de care se bucură şi se mândreşte că funcţionează
la acea şcoală „ce face onoare comunei şi poziţiunei ce ocupă” în

judeţ. Impresionat de ţinuta impecabilă a lecţiilor ţinute
de învăţătorul din Govora, însuşi ministrul l-a felicitat pe
învăţător şi a fost şi „premiat de D-sa”. Tot cu acest prilej,
Titu Maiorescu, interesându-se de învăţătorul din Costeşti
şi analizând „studiile” sale şi „silinţa” de la catedră, a fost
ulterior, „ridicat de la gradul II la gradul I, ca dascăl model
în învăţământ3.
Titu Maiorescu, care făcuse temeinice studii în Austria
şi Germania şi asimilase sistemele de gândire ale marilor
filosofi ai vremii sale, a fost printre primii care au popularizat
ideile lui Herbart,
fiind convins că
didactica preconizată de acesta
corespundea tendinţei de a da o
bună organizare
procesului
instructiv în şcoli.
Tocmai
acest aspect al
cunoştinţelor şi
practicii didacticii
moderne ce începuse a fi cunoscută şi în şcolile
româneşti a fost
sesizat de Titu
Maiorescu la cei
doi dascăli vâlceni
care le puneau
deja în activitatea lor la lecţii. El a mai sesizat că cei doi
dascăli de la Mateeşti şi Costeşti, foloseau în practica
lecţiilor metoda intuitivă cu scopul de a uşura înţelegerea
elevilor prin vizualizarea materialului didactic specific.
Această metodă, socotită de ministru ca fiind „eficientă”,
era promovată cu stăruinţă în proiectele sale legislative necesare învăţământului românesc.
Multe din ideile şi proiectele legislative ale lui Titu
Maiorescu, care urmăreau ca învăţământul românesc să
urmeze pas cu pas învăţământul modern european, îşi
găsesc izvorul în practica didactică, pe viu, a învăţătorilor şi
institutorilor cunoscută în timpul „vizitelor” şcolare. Unele
dintre neîmplinirile sale cu privire la proiectele legislative
preconizate şi nefinalizate în timpul ministeriatelor sale,
vor fi realizate cu succes de Spiru Haret. Deşi se aflau
în opoziţie politică, între ei a triumfat raţiunea, iar Maiorescu
i-a susţinut politica şcolară a „Omului şcolii” în Parlament, având cuvinte de apreciere şi admiraţie pentru
strădaniile sale de a aduce învăţământul românesc în pas
cu vremea.

1. Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, Bucureşti, 1972; M. C.
Bârliba, Maiorescu – pledoarie pentru inteligenţă, Bucureşti, 1992
2. S.J.V.A.N., fond Revizoratul şcolar, dos. 4/1875, f. 140; dos.
5/1875, f. 10.
3. Ibidem, dos. 3/1889, f. 183(v).

LIGIA NICOLESCU
PAVELESCU
ărbătorile de Paște ale anului 1970. După furtunosul
an 69, pacea adusă de Mircea era mai mult decât
binevenită, iar invitaţia transmisă mie de familia sa pentru
masa de Paște a fost o fericită ieșire din singurătăţile mele
dureroase.
Deci, preţioasă invitaţie, oficială invitaţie la familia
Pavelescu. La familia scriitorului, epigramistului, directorului
de ziar Mircea Pavelescu, tatăl prietenului și colegului meu
Mircea Pavelescu.
Îi cunoscusem suficient ca să-mi dau seama că înaltul

Pagina 2

EPIGRAME

Armistiţiu
M-am tot certat cu soacra-n casă,
Dar azi a încetat războiul,
Că m-a iertat și-acum mă lasă,
Să spăl, să calc, să duc gunoiul.

Lichid esenţial
Bem frecvent la supărare,
Sau în zi de sărbătoare,
Mult la nunţi și-n-nmormântări
Și pe gratis la votări!

Încă-i verde
Un bătrân se ţine tare
Și-l văd zilnic prin oraș,
A întinerit că are,
Mintea unui copilaș.

Un nou potop biblic
Azi se combină între ei –
Bărbaţi – bărbaţi, femei – femei,
Dar n-am repulsii, cum au unii,
C-așa nu se-nmulţesc nebunii.

Devotamen filial
Din pensie mai cumpăr o cafea
Dar fiul meu clamând iubirea,
Mi-a spus că pasiunea mea,
Îi afectează moștenirea.

Metode
La noi, confirmă lumea-ntreagă
Că se descurcă omenește
Și asta-nseamnă, românește,
Relaţii, pile, sex și șpagă.

Demnitate
Hoţii mari, de anvergură
În celulă îl înjură
Pe-un coleg, ce-a fost un bou,
C-a furat un singur ou.

Rafinament

Note:

S

ION MICUȚ

Băutul dis-de-dimineaţă,
L-am învăţat cu tot tipicul
De când am fost copil în braţă,
De la mămica și bunicul.

Protest
Mai mulţi pușcăriași refuză,
Să fie scoși din închisori
Și pe ministru’ îl acuză,
Că-i dă afară în ninsori.

Graţiere inumană
Guvernul, fără să discearnă
A dat o lege nemiloasă,
Să plece deţinuţii-acasă
Din pușcării în prag de iarnă.

La lansarea unui roman...
Când despre cartea lui, la gală,
Un critic a vorbit frumos,
Eu n-am aplaudat în sală,
Că nu sunt omul mincinos.

Condescedentul
Când fiul i-a venit pe lume,
El și-a dorit să-i dea un nume,
Și l-a rugat pe șef, cu zel,
Să-l cheme și pe prunc la fel.

Toreadorii
Când tauri furioși se-adună,
Privesc zevzecii din tribună,
La sângele curgând șuvoi,
Că sunt uciși de niște boi.

Amicului ce-a scris o carte
Mă simt îndatorat și eu,
C-a scris catrene de amor,
Și-l voi ruga pe Dumnezeu,
Să-i dea și-oleacă de umor!

grad de cultură, adevărată cultură
intelectuală pe care îl oferea Casa
Pavelescu mă apăra de comentariile
stârnite în mod obișnuit de apariţia
mea cel puţin ciudată în mediile așa-zis
normale. Totuși, fiind o invitaţie oficială
presupunea, normal, oarece pretenţii
pentru care m-am pregătit sufletește,
lămurindu-mă eu pe mine, că nu are rost
să-mi fac probleme, că deși nu aveam ţoale grozave, aveam
la mine capul, cunoștinţele, cu care nu mă făceam de rușine.
Asta-mi ajungea în oricare situaţie normală mie de obicei.
Și mi-a ajuns. Pînă la brânza cu smântână.
În toiul unei discuţii căutat-elevate despre, bineînţeles
literatură, Bobi, soţia domnului Pavelescu și mama prietenul

MIHAI ROGOJINARU
Scepticism de 27
Vor trece sărbătorile,
urmează zile-n șir
de vise sterpe,
un fluviu de speranţe,
mâhniri și cetăţi asediate.
Ne vom trezi vrând să trăim,
dar prea puţin o vom face.
Vom muri în fiecare noapte
cu gând de zile mari,
nevrând să credem
că puterea lui „azi”
e adunată în fiecare
răsărit al nostru.
(27 decembrie 2016)

Forfotă sub privirea lui Cronos
Intrări, lumini și vise cu preţ pe etichete,
privești, compari și ieși năuc în stradă;
e plin de magazine și tarabe,
se cere, se oferă, se refuză,
iar inimi așteaptă cuminţi lângă intrare;
târziu, pășind îngândurat spre casă,
cu ale timpului cărări înscrise-adânc pe faţă,
să nu-mi răspunzi că nu adăpostești regrete
când te găsești mergând pe lângă viaţă.

Crepuscul
Luminile orașului
mă smulg o dată-n plus
din îmbrăţișarea nopţii
ce va rămâne stăpână
peste toate temerile mele,
peste tot ce iubesc
și le va împleti
într-un sinistru dans
asupra căruia zorile nu au
nicio putere.
(18.09.2017, Dealul Capela)

Simptome
Dacă prin vene nu-mi vor mai curge pâraie limpezi;
dacă vântul nu-mi va mai zbârli părul cu șoapte;
dacă sub pași voi simţi doar neviaţa asfaltului;
dacă ochii vor căuta lumina ce-o zăream în neguri;
dacă noaptea nu mă va mai purta către vis –
voi ști că am pierdut poteca;
sunt pe o șosea,
alături de umbre de care am fugit ani la rând,
iar ele mă duc la singura destinaţie
pe care sunt capabile s-o înţeleagă.

meu Mircea, aduce la masă brânză cu smântână și cu
mămăliguţă așezându-mi și mie în faţă porţia. Mulţumesc
cu deferenţă și încep să amestec sârguincios toate cele trei
chestii puse cu dărnicie în farfurie, timp în care continui cu
dezinvoltură discuţia începută.
Stop cadru!!! Domnul Pavelescu înţepenește cu tacâmurile
în aer, uitându-se îngrozit la farfuria mea.
-Drăguţă, zice, dacă era musai ca cele trei de colo, aleaalea de muncești mata la ele, să fie înfulecate sub formă de
terci, le aducea Bobi la masă gata terciuite!
Și dulce apoi, cu vocea lui inconfundabilă de moldovean
bonhom, ca și când nu s-ar fi petrecut nimic, zise încetișor:
-Dă-mi, te rog frumos, sarea, tigroaico!
Aprilie 2000, București

CU FLOREA NIȚĂ, PRIN LUMEA VĂZUTELOR ȘI A NEVĂZUTELOR
Felix SIMA
-am regăsit, luna trecută, pe Florea Niţă, în locul unde l-am lăsat în vară.
În curtea casei sale din Berislăvești, satul Dângești. De la el din curte
- până pe vârful Cozia, mai este o aruncătură de băţ. Adusese dovlecii din
grădilă, i-a strâns într-o grămadă, sub un pom, la un colţ de gard... adunase și
perele pe prispă, să nu le bată bruma... făcuse cald în casă și tocmai ar fi stat
cu cineva la povești. Dar soţia era la staţiune, iar nepoţii erau plecaţi la servicii.
Are multe de povestit, dar nu are cui. Oamenii nu se mai adună ca pe vremuri,
pe uliţă, la vreo clacă, la vreo șezătoare... fiecare stă în casa lui și își toarce gândurile proprii. Florea
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LEGENDA PRIMELOR
AȘEZĂRI

Din generaţie în generaţie s-a
transmis această legendă pe care
eu am auzit-o de la bătrâni. Legenda
spune că, în nordul satelor Dângești
- Rădăcinești, prin toate poienile,
azi împădurite, unele dintre ele, au
existat așezări ale strămoșilor noștri.
Ei au fost crescători de animale și locuiau acolo pentru că aveau pășuni
din belșug. Ei erau așezaţi de-a lungul și de-o parte și alta a Drumului cel
vechi, roman, care trecea prin pădurea Groși, prin Dângești, spre Castrul
Rădăcinești. Toponimele acestor poieni indică un fapt istoric real, precum
că ele ar fi fost locuite. Astfel, toponimele: Groși (azi Poiana Ploscăriilor),
Săliște, Cânepiște, Cârstina, Băjanii,
Poiana Lungă, Poiana Văcarului, Toaca, Văratica, Mlaca, Dealul Boului,
indică faptul că ar fi fost locuite. Conform legendei, centrul acestor așezări
a fost în Poiana Grebla, unde ar fi fost
conducătorul sau cneazul lor. Se zice
că biserica era așezată jos, la vărsarea
unui mic pârâu, pe care noi îl numim,
azi, Pârâul Bisericii, iar aceat pârâu
izvora din poiana de sub „Muchea
Tocii”.Se zice că în această muchie ar
fi fost clopotniţa și toaca. Din această
muchie se trăgea clopotul și se bătea
toaca în zilele de sărbători, ca să se
știe să vină oamenii la slujbă, la biserica de jos.
Într-o zi, când lumea din toate satele era la biserică, pe vechiul drum
roman a venit, dinspre nordul acestor așezări, un balaur mare care a
înconjurat biserica. Balaurul a început a înghiţi podoabele din biserică,
apoi vitele locuitorilor, apoi fetele și
femeile. După ce s-a săturat, balaurul
a plecat tot în sus, spre miazănoapte. De atunci, balaurul cel lacom venea din ce în ce mai des și înghiţea
bogăţiile locuitorilior. El venea tot pe
vechiul drum roman Câineni - Perișani
- Dângești, spre Castrul Rădăcinești.
Spune legenda că acei care conduceau aceste așezări s-au sfătuit și au
hotărât să le părăsească, să fugă din
calea balaurului.
Cneazul care era la conducerea acestor localităţi, „Greblean”,
împreună cu ajutorul său „Dângă”,
s-au învoit ca o parte din locuitori să
meargă în sus, pe drumul roman și de
acolo să se abată prin codri, cât mai
departe de acest drum pe unde venea balaurul. Iar cealaltă parte să se
lase spre sud, pe acest drum, și să se
stabilească cât mai departe din calea
balaurului.
Ziceau bătrânii că „Greblean”, cu

cetașii săi, au plecat pe vechiul drum,
până în actuala comună Câineni de
Argeș, iar de acolo s-au dus pe râul
Boia, în sus, cât mai departe și au format satul „Greblești”, după numele
întemeietorului său, Greblean.

LEGENDA
DÂNGEȘTILOR

Cică Dângă, cu cetașii lui, s-au
împărţit și ei în două, o parte s-a
lăsat mai jos de poienile „Mlaca”
și dealul Boului” și au format satul
Rădăcineștii de sus”, având cătunele
„Dealul Boului”, „Făgeţel”, „Pereni”,
„Muscel”, unde se găsesc urme de
așezări. Iar Dângă a coborât pe drumul roman, spre Sud. De acolo, s-a
abătut prin pădurea deasă de atunci,
spre Vest, și s-au așezat într-o poiană cu faţa la sud, numită „Săliște”,
unde s-au stabilit și au format satul
„Dângești”, după numele întemeietorului: Dângă.
În acest cătun s-au găsit urme
de așezări vechi, ceramică, cruci de
piatră, oase, cu ocazia săpării unor
puţuri sau fundaţii de case, iar pe
proprietatea locuitoarei Pătru I. Elena, fundaţia unei locuinţe, o cruce de
piatră și, mai în adâncime, oase - ceea
ce înseamnă că acolo a fost Biserica și
cimitirul satului. Spuneau bătrâni că
această biserică a fost construită din
lemn și că odată, tătarii s-au abătut și
pe aici și i-au dat foc. Atunci, oame-

nii au mutat biserica mai jos, pe locul unde se găsește și azi. Dar și aici,
vitregiile naturii și dușmanii cotropitori au distrus-o, dar a fost construită
alta, în anul 1821, de boierul Sandu,
de zid. În prezent, cu modificările
care s-au mai făcut, această biserică
există, are hramul „Buna Vestire”.
(Auzită de la Ion Sandu)

LEGENDA
RĂDĂCINEȘTILOR

Toponimul acestui sat își are originea de la cuvântul rădăcină, pentru că rădăcina acestor locuitori se
trage tot de la întemeietorul satului
Dângești, Dângă.
Prima dată, satul Rădăciești s-a
așezat din Măgura Dealului Boului în
jos, spre sud și înspre răsărit, în actu-

Niţă își încredinţează poveștile - foii de scris. Are mai multe proiecte literare și se întrevede că le
va duce la bun sfârșit. Oricum, are experienţă în acest domeniu, fiindcă a colaborat cu foarte mult
material scris pentru „Monografia comunei Berislăvești”, alături de înv. Florea Vlădescu și Nicolae
Stan, publicată în anul 2012 la Brașov, prin grija coordonatorului lucrării, scriitorul Ion Popescu
Topolog, și el un fiu al acestor locuri. De asemenea, a coordonat apariţia cărţii „Jurnal de front.
1916 - 1918” a învăţătorului Ion Bulbeș, unchiul său, manuscris pe care îl păstrează, cu căldură,
lângă inimă.
Publicăm, în cele ce urmează, câteva pagini încredinţate tiparului de către prietenul nostru
Florea Niţă, dintr-o nouă lucrare ce va veni în completarea amintitei monografii, pagini de legendă
extrase din duhul locurilor natale ale autorului.

alul cătun „Dealul Boului”, Făgeţel și
izlazurile Scurticaţi și Pereni.
În Pereni, în marginea pădurii
Pereni, spun locuitorii că ar fi existat biserica. De fapt, acolo s-au găsit
urme de așezări , morminte, cruci de
piatră, ceea ce atestă că legenda este
mai aproape de adevărul istoric.
Autentificarea primelor așezări
din Groși - Dealul Boului nu poate
fi dovedită, dar nici legenda, însă
ea a fost transmisă din generaţie în
generaţie - și a rămas. Menţionez
că există un adevăr: când eram copil, am auzit-o! Când eram adolescent și lucram la pădure, auzeam: la
confluenţa Pârâului Bisericii cu Poiana Grebla, unde pârâul se întâlnește
și se unește cu pârâul Cumpenii și se
varsă în pârâul Simniceanu, acolo se
găsea o piatră înaltă despre care tatăl
meu, dar și alţi bătrâni, spuneau că
ar fi fost un monument care atesta o
amintire: luptele de la POSADA și că
acolo exista, adică a fost - biserica vechilor așezări.

VARIANTĂ

Altă versiune despre satul
Rădăcinești am auzit-o de la Radu
C. Vasile, locuitor al cătunului Dealul
Boului. Spunea el că prenumele lui,
Radu, se trage de la strămoșul lui,
Radu, care a fost tovarășul de luptă
al lui Dângă.
Când a părăsit Grebla, el s-a învoit cu tovarășul lui și a trecut mai
înspre sud, coborând din actualele
Poieni, azi Izlazuri, Toaca, Văratica,
Mlaca, Dealul Boulu, mai jos de Muchea, dealul Boului, întemeind satul
Rădăcinești.
Cică, spunea el, acest Radu a avut,
din generaţie în generaţie, băieţi - și
neamul lor nu a dispărut și, deci, satul Rădăcinești poartă toponimul de
Radu - Rădăcinescu. Legenda poate
fi plauzibilă, pentru că, într-un document istoric din secolul al XVI-lra este
menţionat un zapis în care se arată
că logofătul Dângă din Dângești dă
zestre fiicei sale Magda - satul Groși.
Ea se va căsători cu popa Radul din
Rădăcinești.

Notă: Prin anii 1965 - 1967 lucram
ca mecanic-funicularist în Boia mică. Am
avut, ca legători, doi fraţi din comuna
Câineni, satul Greblești: Ilie și Ștefan Jibleanu. De la ei am auzit, așa cum și ei
auziseră de la bătrâni, că strămoșii lor
au veni de mult, de mult de tot, dinspre
sud, dintr-o poiană, „Grebla”, pe care au
părăsit-o din cauză că îi atacau mereu un
balaur mare - care le lua mereu bogăţiile
și fetele frumoase.

LEGENDA MARELUI
DRUM ROMAN

Bătrânii satului Dângești povesteau că, pe partea stângă a Oltului,
începând de la Câinenii de Argeș,

a fost un drum făcut de romani.
Acest drum trecea prin Titești, intra
în Perișani prin Pripoare, pleca în
jos, spre satul nostru, Dângești, prin
Pădurea Groșilor, pe malul pârâului
Sâmniceanu și, pe urmă, pe malul
pârâului Cumpăna, până în Culmea
Cumpenii. De aici, cobora pe malul
pârâului Toaca, până în Dângești.
Prin punctul „Colţul Călimării” intra
în pârâul Turburoasa și, pe malul lui,
își urma traseul până la Rădăcinești
Castru.
Satele Dângești și Rădăcinești
cunosc această legendă. Acest drum
a existat. Mă întemeiez pe faptul
că romanii, cât au ţinut Dacia sub
ocupaţie, construiau drumuri numai
pe terenuri fără pantă, așa cum se
poate observa și astăzi. Cine contrazice versiunea legendară adevărată,
îl rog să se documenteze pe teren...
Este greșită părerea unor istorici
care au afirmat că acest drum trecea
prin punctul Clocotici, satul Poiana
Perișanilor, iar din Izlazul Clocotici
urca pe actualele terenuri agricole
și fâneţe, până în culmea Carpaţilor,
iar de acolo cobora prin Izlazul Dealul Boului până la Castrul Rădăcinești.
Cine susţine această idee, să constate pe teren, să meargă pe jos de la
Castrul Rădăcinești până în Culmea
Carpaţilor și de acolo - până la Clocotici, satul Poiana - și va constata
diferenţa, câtă pantă este până în
Culmea Carpaţilor și de acolo până
în Poiană. În plus, istoricii militari
susţin ideea Drumului roman pe la
Dângești - prin pădurea Groși, pe malul pârâului Toaca, partea dreaptă,
până la vărsarea lui în Valea Rădoii, în
punctul Colţul Călimării, unde pârâul
se numește „Turburoasa” iar de acolo, până la Castru, pe malul drept al
acestui pârâu.
Alt argument în plus pe care îl
aduc, ca trăitor al acestor comune,
care am auzit legende și am constatat
și pe teren, și anume: pe lângă traseul aproape fără pantă pe care circulau
cohortele de soldaţi romani, în sus și
în jos, acest drum era și bine supravegheat prin turnurile de supraveghere
numite, azi, „Măgura Stelii”, „Dealul Pandurului”, „Măgura Mare” din
Dealul Boului și „Măgura mică”. Cine
mă contrazice - este invitatul meu să
facă cercetări la faţa locului. De altfel,
în fotografiile anexate în „Monografia comunei Berislăvești” am întărit
această idee, iar în „Legenda Turnurilor de supraveghere” voi accentua
încă o dată această idee. Dumnezeu
fie cu noi !

Florea NIȚĂ

Din lumea pădurarilor

CONSTANTIN
ILIESCU

CÂND IUBEŞTI

Spune mândro, când te culci
Gândurile und-le duci?
Iar iubirea cui o laşi?
Somnu-i pentru copilaşi.
Numai cine nu iubeşte,
Doarme noaptea, nu se trezeşte,
Fiindcă gânduri el nu are,
Viaţa fiindu-i ca o floare.
Şi de-aceia, eu te-ntreb:
Spune mândro, spune drept,
Tu la gânduri ce le faci?
Şi iubirea cui o laşi?
Că şi eu să dorm aş vrea,
Gândurile atunci mă iau,
Iar iubirea nu mă lasă,
Ca să dorm noaptea acasă.

DOINA LOTRULUI

Scânteiază Lotru-n soare
Ca o piatră de smarald.
Dimineaţa viu vuieşte
Pe-nserate s-a culcat.
Apele lui cântă doina
Munţilor ce-l împresor,
Dă răcoare tuturora,
ca şi apa de izvor.

Viu aleargă-n cataracte
parcă-i luna printre nori,
Plutesc lemnele-n şuvoaie,
Malu-i este plin cu flori.
Cade-o frunză prin zăgazuri,
Valurile lui o duc
oltului ce-i e tovarăş,
Cel mai drag şi cel mai scump.
Frunzuliţă du cu tine
Freamătul codrilor verzi,
Pâ-n la Dunăre şi Mare,
Lotru-i apa ce o vezi.
Spune tu în ţări străine
Că nicăieri ca la noi nu-i
Şi să-ţi aduci mereu aminte
De albia Lotrului.
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LIDIA LAZU
NENEA MUNTELE
De câte ori ne întoarcem
seara târziu
de la nenea muntele
din Buşteni
ni se pare că am adus
în oraşul îmbâcsit
o gură de aer proaspăt
şi
pe tot drumul
până acasă
oamenii au devenit
mai puţin morocănoşi
cerul se vede mai bine
tinerii nu mai trec ca vântul
fără să-l privească
mai ales când este lună plină
peste care trec în fuioare nourii lui Eminescu
nu ne supără nici gropile
în care ne-am lăsat cândva doi dinţi
nici zgomotele de tot felul
nici magazinele Mega
farmaciile inimilor sfărâmate
bisericile chicioase
alături de mall-urile hidoase
parcă realitatea ar fi undeva
în altă parte
noi păşim direct prin vis
15 noiembrie 2017

ELENA NATALIA CĂLINESCU
Educaţia - calea spre cunoaştere
F

iecare pas pe drumul vieţii pe care omul
și-l asumă - iniţial instinctiv, ereditar, iar
pe parcurs în mod conștient, sub influenţa mediului familial și social - bătătorește calea spre
cunoaștere și definitivare a personalităţii sale,
prin interacţiunea educaţiei cu toate aspectele
fundamentale ale fiinţei umane: cognitivul, fizicul, psihicul, eticul, esteticul, afectivul, volitivul.
Astfel, educaţia ca proces psiho-social vizează
șlefuirea și maturizarea individului, diferenţiind
ceea ce a fost de ceea ce este, dar mai ales de ceea ce va fi, căci Omul
devine om numai prin educaţie, dar educaţia, la rândul ei, trebuie să
se silească să urmeze mersul simplu al naturii, spunea J.H. Pestalozzi.
Așa se face că, deși sunt asemănători la naștere prin trăsăturile
fizice și psihice de bază, oamenii se disting vizibil unii de alţii prin
activitatea educativă desfășurată de fiecare de-a lungul etapelelor
de învăţământ, în acord cu afirmaţia lui Confucius: Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte, distincţie ce se realizează în funcţie
de modul în care s-a format și s-a dezvoltat latura intelectuală, morală, afectivă, fizică, estetică a indivizilor, dar mai ales voinţa de a cunoaște, dorinţa de a ști, capacitatea de a aplica ceea ce au acumulat
intelectual, fizic și psihic.
Dar dezvoltarea acestor capacităţi nu se poate realiza decât în
timp, prin perseverenţă și motivaţie, prin implicarea directă a tuturor factorilor participanţi la desăvârșirea procesului educativ: familie, școală, societate. Și nu am ales întâmplător această ordine, căci
familia este cea care primează în conturarea personalităţii individului sub influenţa eredităţii, a exemplelor directe transmise de părinţi
copiilor, ce se revarsă asupra mediului de viaţă și formează etalonul
social de mai târziu asupra căruia acţionează școala în încercarea sa
de a modela caractere, sistemul de învăţământ fiind cel care trebuie
să ţină cont de toate aceste aspecte pentru a-și putea desăvârși procesul instructiv-educativ și, mai ales, de a pregăti pentru societate
oamenii de mâine.

Dar cum poate școala modela un aluat căruia i s-a dat deja o
formă? Cum poate ajuta un grădinar o floare ce își alimentează
existenţa din seva unui sol sărăcăcios, când rădăcinile sunt așa de
bine prinse acolo, iar tulpina e prea firavă ca să mai poată fi îndreptată și oricât ai dori să o expui la soare se încăpăţânează
să crească la umbra unui mărăciniș ce i-a folosit ca exemplu? Altfel
spus, cum poţi să motivezi un elev să înveţe, când interesul scăzut
pentru educaţie pornește din sânul familiei ca mediu primar de evoluţie și ca model de bază pentru școlarul de azi și adultul de mâine?
Aceasta es-te, după mine, una din problemele actuale ale învăţământului românesc, dificil de stăpânit de instituţia de învăţământ,
care nu poate să își demonstreze importanţa ca factor educativ fără
sprijinul societăţii, în general, și al familiei, în special, iar în asemenea situaţie succesul școlar nu-i decât un paradox, speranţa reușitei
fiind iluzorie și dezarmantă.
Totuși, prin conștientizarea rolului primordial pe care îl joacă
familia în definitivarea caracterială a fiinţei umane, printr-un aport
permanent la activitatea educativă a copilului și prin colaborarea cu
școala, calea spre cunoaștere se netezește, ajutând la descoperirea
și autodescoperirea individuală, la pregătirea pentru mediul social
și existenţial, căci părinţii nu au doar responsabilitatea de a da viaţă: Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei
care le dau viaţă; de aceea (...) dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine,
educându-i, afirma Aristotel, ci și de a-i educa să înveţe, de a-i motiva, de a-i încuraja în sensul deschiderii către carte ca mijloc de
formare pentru societate și viaţă, dar și autoformare, căci Educaţia
nu este (doar) pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi (J.
Dewey).
Prin urmare, indiferent de transformările pe care le suportă societatea sau sistemul de învăţământ la nivel curricular, educaţia nu
își poate desăvârși funcţia formativ-informativă fără suportul familiei, interacţiunea factorilor educativi familie–școală–societate asupra personalităţii umane fiind indispensabilă de-a lungul existenţei
omului ca fiinţă socială ce depinde evolutiv de cunoaștere.

CENACLUL „INTERFERENȚA ARTELOR 21” AL LICEULUI „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN HOREZU
Formă pură
Alergăm, alergăm, alergăm printre planete și pășim pe
stele. Mi-ai acoperit ochii cu o panglică de curcubeu, ca să
nu te văd când furi inelele lui Saturn, le împletești, le încovrigi și mi le așezi deasupra capului. er-am întrebat cum de
plutesc, iar tu doar ai zâmbit. Și atunci am știut că răspunsul
fiecărei întrebări pe care mi-o pun e „tu”. Doar tu… Și eu ceam făcut? Ți-am acoperit inima cu o pătură de nepăsare ca
să nu simţi când iţi schimb răceala plutoniană cu o căldură
solară. În inimă. Dar căldura Soarelui produce explozii careţi suflă, parcă, acea carne care nu te lasă să fii tu. În formă
pură. Explozii, explozii, explozii. Tot în inimă. Explozii care
te îndepărtau de mine. Te pierdeai în căldura care îţi topea
fiecare quarc, mezon, atom. Și eu ce făceam? Îmi stropeam
cu lacrimi diadema celestă și tu erai din nou acolo.
Și, în momentele alea, în ochii tăi văzându-l parcă
pe Apollo cum își conduce carul, văzându-l cum pleacă
cu lumina, ţi-am rupt pielea, ţi-am străpuns coastele cu
aceleași lacrimi și am ajuns la tine. Te-am eliberat. „Să fim
noi în formă pură”, ţi-am zis, iar atunci tu mi-ai golit orbitele
de priviri, venele de umanitate și carnea de neputinţă. Dar
mi-ai lăsat buzele și am putut să cânt și să cuvânt, mi-ai lăsat
degetele și creioanele și am putut să trăiesc, mi-ai lăsat
sufletul și am putut să colind din nou prin Univers. Mi-ai
lăsat mintea și am putut să ţes, să clădesc, să frământ idei.
„Să fim noi în formă pură”, mi-am zis. Eu călătoare și
tu busolă, eu rătăcită și tu Steaua Nordului, eu Luna și tu
Pământul. Eu om și tu inspiraţie, eu vie și tu artă, eu timp și
tu eternitate, eu clipă, iar tu… moarte.
„Sunt om în formă pură.”
Ochii-ţi strălucesc atunci când degetele-mi îmbrăţișează
creionul, iar lacrimile-ţi aprind stelele din obraji, când grafitul
sărută hârtia. Buzele tale, din secret ale necunoscutului,
secrete ale Totului, se arcuiesc ușor când liniile de p alb se
răsucesc în litere. Și atunci viaţa se zbate iarăși sub coastele
tale.
„Sunt, în formă pură, om.”
Ioana-Mădălina BOB
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A ars..

Fusesem foc și rezistam
Carbonizând speranţa
Că o sa-ţi fie frig.
Și așteptam si ardeam
Mocnit.
Si imi scânteiau
Iluziile-mi create
Când crivăţul a fost aproape
Și tu mi-ai apărut în noapte.
Și atunci am pus pe foc
Tot, doar să te ţin pe loc
Amestec de amintire,
Nădejde și iubire
Cu ultimul chibrit
Dădeam foc la infinit.
Și în a mea disperare
Am ars ultima încercare,
Dar în zadar ....
Au fost scântei și fum,
Dar doar de „rămas bun”
De-ai fi ramas
Am fi ars și acum
Dar prea târziu
Căci tu ești gheaţă,
Iar eu...scrum.
Iuliana BURUIANĂ

Jocurile umbrelor
Ora 10:26. Întuneric...
Simt frigul cum îmi invadează coloana
vertebrală atacând parcă fiecare celulă.Liniștea
mă lovește în cerbral...Aud doar sunetul
bătrânului și neobositului orologiu anunţând din
clipă în clipă trecerea timpului.
Secunde, minute si tăcere ce-mi paralizează
simţirea...
Sunetul ceasului interferează din când în
când cu cate un oftat involuntar. Îmi simt mâinile
amorţite și reci.Strâng puternic falangele distale
în pumn ca și cum le-aș întruni într-o conferinţă
decisivă. Simt milioane și milioane de ace,
înţepându-mi parcă palmele. Țin pumnii strânși
până ce un vag, dar mântuitor val de căldură
îmi cuprinde măinile, asemenea unei strângeri
prietenești,pornită din adâncul sufletului...
Ochii mei s-au obișnuit deja cu întunericul.

Stau ghemuită pe pat, de aproape o oră, exact ca
un fetus care-și așteaptă nașterea eliberatoare.
Sunt acoperită de o patură veche, prin care
frigul trece fără probleme, dar măcar e printre
singurele lucruri care îmi amintesc de trecut
într-un mod familiar. Respir încet și parcă fiecare
respiraţie îmi e străină.Acum, în întunericul care
mă îmbată,reușesc să disting umbre mici și slabe,
prelingându-se de-a lungul pereţilor.
Floarea.Lotusul cel mare din colţul camerei,îmi
amintește de vremea când aveam 9 ani.L-am
primit de la tata...Zâmbesc ca un bolnav care și-a
aflat vindecarea.
Umbra frunzelor lui mari se prelinge în toată splendoarea peste umbra bibliotecii din stânga mea.
Jocuri. Jocurile umbrelor,care mă fascinează
încă din copliărie îmi încălzesc fiinţa.
Maria VULPE

Proces verbal,
Încheiat astăzi, 15 noiembrie 2017, în cadrul întâlnirii membrilor cenaclului Interferenţa Artelor 21.
Ordinea de zi cuprinde: citirea și comentarea prozei scurte „Formă pură” a Oanei-Mădălina Bob; citirea și comentarea poeziei Iulianei
Buruiană; citirea și comentarea prozei lui Teodor Vulpe; citirea și comentarea prozei Teodorei Vulpe. Au fost prezenţi: domnul Petre
Cichirdan, doamna Ligia Nicolescu, Iuliana Buruiană, Teodor Vulpe, Teodora Vulpe, Oana-Mădălina Bob Discuţii: în afară de comentariile
la adresa lucrărilor celor care au citit din creaţia proprie, s-a discutat problema atragerii de noi membri și s-a hotărât ca la următoarea
ședinţă, cea din luna decembrie a.c., să ne ni se alăture alţi elevi ai liceului. Oana-Mădălina Bob a fost aleasă președinte al cenaclului.
Întocmit Oana Mădălina BOB

ARHIM. VENIAMIN MICLE:
„PICTORII ŞI ICONARII MONUMENTELOPR BISTRIȚENE”
Petre CICHIRDAN
fânta Mânăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2017
este acoperământul sub care ilustrul monah cu rang de
arhimandrit îşi concepe cărţile de la cap la coadă-editare, tipărire
şi legătorie-serie mică, aşa cum este şi cea realizată la sfârşitul
acestui an: „Pictorii şi iconarii monumentelor bistriţene”, după
cum o arată şi titlul, în fapt, o istorie a artelor plastice picturale,
religioase, din arealul vâlcean între 1300 şi 1855; între data
sfinţirii „Bisericii din fereastra Peşterii” (cca. 1300), şi data sfinţirii
„Bisericii Adormirea Maicii Domnului”(1855, actuala catedrală
din incinta mânăstirii). O carte scrisă în două capitole, primul,
urmărind apariţia monumentelor cultice şi descrierea lor, al
doilea, prezentând autorii picturii
acestor monumente. Aşadar o carte
de istoria artelor-a monumentelor
cultice-aşa cum nu s-a mai scris, în
sensul că autorul prezintă această
istorie în termenii consacraţi istoricilor
de artă, mai mult, completează un
gol local, anume o istorie a artelor
plastice vâlcene-nescrisă încă; iar
atunci când va fi scrisă, autorii ei
neputând să ocolească această
lucrare a monahului de la Bistriţa...
O lucrare „aşa cum nu s-a mai scris”
fiindcă în cazul operelor disparate
tip monografii, autorii lor, mai puţin
au făcut referiri la maeştrii „zugravi” (noi de vreo unsprezece
ani îi numim „pictori”: „Biserica în prag de secol XXI”, Info Puls,
iunie-2006: „Petre Mateiescu, preot în parohia de la Gura Văii,
slujitor al lui Iisus poate în cel mai valoros – artistic şi ştiinţific lăcaş de cult ...“; Simpozionul „Revoluţia Română de la 1848 în
conştiinţa contemporană”-Arhivele Statului, 28 iulie 2008:
„Spre sfârşitul sec. XVIII, în cele două principate îşi face
apariţia pictura de şevalet. Apare breasla zugravilor de subţire
faţă de cea a zugravilor de gros (separându-i pe meşterii pictori –
o nouă meserie - de zugravi)”… Cartea prinde căldura naratorului
artistic, acesta, trăind în emfaza concurenţială şi istorică a
timpului.
*
Neclarităţile sec. XIV, XV, chiar XVI, caracteristica lor de
imitaţie a începutului de renaştere italiană (Cimabue, Giotto),
dar şi originalitatea sec XVII, XVIII bazată mai mult pe graficadesenul frescei şi mai puţin pe elementul (culoare) pictural sunt
câteva dintre problematicile picturale pe care le întâlnim şi îb
această carte.
Pictori sunt toţi, chiar şi zugravii, artişti sunt doar cţiva. În
nici un caz nu sunt artişti ca acum doar cei care termină o şcoală
superioară de artă plastică sau sunt membri UAP, sau aparţin
altei bresle…
O istorie a artelor plastice, însă, trebuie să fie o enumerare
prin imaginii şi aproximări textuale ale timpului sau aparţinând
altor istorii… Autorul unei astfel de istorii trebuie să scrie el, dacă
nu există altă scriere, dar absolut la toată lumea care scrie, trebuie
să existe comparaţiile…Apropo, este o ruşine a Râmnicului să
facă-organizeze galerii de artă în pasajele de subtraversare a
străzilor tot aşa cum ruşine este să montezi « opere » de artă
în intersecţii-sensuri giratorii…Ruşine, desigur, fiindcă veni vorba
de sensurile giratorii, să rezolvi astfel intersecţiile în centrele
aglomerate şi să nu montezi semafoare pentru pietoni!...nu
numai ruşine dar chiar neobrăzare faţă de pietoni!
*
Înainte de «Cuvânt înainte» în prima pagină apare o primă
afirmaţie şoc, care contravine prin expresie întregii pleiade de critici
neserioşi, postbelici, de artă vizuală care au excelat în folosirea
calificativului de «zugravi» (motivând inscripţiile pisaniilor din
proscomidiar sau din pronaus) atribuit maestrului iconograf
sau pictor de frescă sau de tehnică murală… «Monumentele
existente mărturisesc adevărul că în zona Mânăstirii Bistriţa au
activat 16 pictori celebrii…» A doua afirmaţie şocantă, care dă
plus de valoare picturii bisericii «Bolniţa», autorului, oricare ar
fi el, picturii româneşti medievale de cea mai înaltă clasă, este
atribuirea acestei picturi celebrului pictor Dionisie Rusul: «Cea
mai mare reuşită, în urma cercetărilor aprofundate, a fost
identificarea autorului care a realizat excepţionala pictură din
Biserica isihastă « Schimbarea la Faţă»-cunoscută sub numele
de «Biserica bolniţei Mănăstirii Bistriţa»-în persoana renumitului
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pictor Dionisie Rusul, ucenicul marelui Andrei Rubliov care se
formase în Şcoala marelui Teofan Grecul.» Să mai adăugăm
şi noi, că, în perioadele de înflorire economică şi culturală,
înfloresc şi artele; o relaţie inversă, nefiind posibilă!...Şi tot şoc,
dar şi o exemplificare de excepţională artă grafică vâlceană, este
utilizarea acestei picturi din proscomidiarul Bolniţei bistriţene
(Iisus în mormânt sau Regele slavei) pe coperta întâi a cărţii şi
atribuirea ei aceluiaşi Dionisie Rusul…
O să folosim tehnica enumerării, fără comentarii, folosită
de autor, fiindcă considerăm această carte (alături şi de
„Monumente bistriţene”, 2011, de V. Micle) un punct de plecare
folositor în viitoare noastră lucrare de istorie a artelor plastice
vâlcene...
«Biserica din fereastra Peşterii (cca
1300)» este prima locaţie unde s-a
afirmat arta picturală, o afirmaţie
întărită de Virgil N. Drăghiceanu în
„Monumentele Olteniei. Raportul
al II-lea”,
«Buletinul Comisiunii
Monumentelor istorice, XXVI», (1933),
fasc.77, p56”, dar şi de Pr. Dumitru
Bălaşa în „Sihăstriile. Ovidenia
şi Sfinţii îngeri” din «Mitropolia
Olteniei», IX (1957), nr 9-10, p 662.
Este prima menţiune scrisă despre un
altar pictat. V. Micle susţine că „primul
altar creştin a fost zidit în fereastra
Peşterii, unde pustnicii aveau condiţii
bune, datorită luminii şi aerului curat.”
«Schitul Sfântul Mucenic Procopie (1330)» este a doua
locaţie în ordine cronologică şi a fost ctitorit de Basarab I (13101352) «în urma victoriei asupra oştilor regelui Carol Robert
de Anjou al Ungariei, din anul 1330, de la Posada.» Referiri în
«Povestea vorbii 21» Anul II (XXI) Serie nouă, nr 3 (5), sept. 2013
şi în „Forum vâlcean”, 2015, Anul I, nr.3. Despre acest schit scrie
Maciej Stryjkowski (1575) şi „învăţatul rus” Kovalevski (1845).
Mai există o icoană din sec. XVIII ce-l reprezintă pe Sf. Mucenic
Procopie dezlegându-l de lanţuri pe Barbu Craiovescu, sec. XV…
o lucrare artistică de cotitură în istoria artelor noastre plastice:
atenţia spre personalitate, laici !...
«Biserica Schimbarea la Faţă sau Bolniţa (1350)». Această
biserică «este opera monahilor isihaşti
formaşţi la Proria, care, după moartea
dascălului lor, Sf. Grigorie Sinaitul (12801346) au revenit pe meleagurile natale,
pentru a-i împlini testamentul său de a
duce învăţătura primită de la el în toate
regiunile locuite de creştini»…
«Mânăstirea Bistriţa, ctitoria boierilor
Craioveşti (1492)». „În pisania din anul
1519 este scrisă data când a fost pictată
biserca de Dobromir şi echipa sa”. Biserica
este dărâmată de cutremurul din 1840
şi se cere domnitorului Gh Bibescu,
refacerea ei…
«Biserica Adormirea Maicii Domnului
(1492)». Reproducerea ei, acum după
cutremurul din 1840 se face „după
planurile întocmite în 1731 de inginerul
austriah Iohann Weiss şi după miniaturile
de la sfârşitul secolului XVIII ale lui Dionisie
Eclesiarhul, plus o copie a unui tablou
vechi, făcută în 1830 de fratele Gheorghe”
(nimeni altul decât celebrul pictor Gherontie-numele său
monahal n.n). Mai scrie V. Milcle că «Forma bisericii, zugrăvită
în copia tabloului de fratele Gheorghe, este asemănătoare
ilustraţiilor ieromonahului Dionisie Eclesiarhul» (un alt mare
artist caligraf-grafician trăitor pe meleagurile vâlcene n.n)
«Schitul Ovidenia sau Intrarea în Biserică (1500)». A fost
ctitorit în Peşteră, într-un loc întunecos, „având rol de tainiţă”.
Aici, de-a lungul timpului s-au ascuns moaştele Sf. Grigorie
Decapolitul şi tezaurele ţării…
«Biserica Sfinţilor Apostoli (1502)». Zidită de Neagoe Basarab
la 1502 este distrusă cu ocazia războiului dus de Mihnea cel
Rău cu boierii Craioveşti. Bolniţa acestei ctitorii se află la Schitul
Păpuşa… Urmează 1653 «Schitul Sfinţii Arhangheli», 1657 «Paraclisul Sfântul Nicolae», 1689 - «Schitul Scăunelul sau Peri»,
1701 - «Schitul de Supiatră sau 44 de Izvoare», 1710 - «Schitul

Păpuşa», 1846 - «Ctitoria Bibescu - Ştirbei» - biserica centrală
o adevărată catedrală a luminii cum i-am zis noi (cu ocazia
aniversării 70 de ani de viaţă, 2014, ai Părintelui Arhimandrit
Veniamin Micle), cea de astăzi, bijuterie arhitectonică (arhitecţi:
Ioan Schlatter, Iulius Fraywald, Anton Heft-1855) şi de artă plastică
(pictura Gheorghe Tattarăscu!-1850). Să subliniem că această
ctitorie apare până în 1860, când la Viena se constituie comisia
europeană a monumentelor istorice, şi, care precede anul 1875,
când Franz Iozef ordonă arta arhitecturală central germană în tot
restul imperiului…Meletie Răuţu scrie despre ctitoria Bistriţei,
în 1908, că «atunci când o vezi în întregime, şi oricât de des o
vezi, un fior de dumnezeiască admiraţie te cuprinde…», iar noi
considerăm că Meletie Răuţu, alături de Vartolomeu Stănescu,
la începutul secolului XX, alături de arhitecţii şi cioplitorii
italieni se constituie în cele mai reprezentative personalităţi ale
culturii Râmnicului Vâlcii şi împrejurimile lui. Iată, după 128 de
ani de la sfinţirea locului, în 1983, o altă mare personalitate a
culturii vâlcene avea să se alăture acestor înaintaşi!... părintele
preot, doctor şi profesor, director la seminarul din Bucureşti şi
episcop vicar la Episcopia Râmnicului, Veniamin Micle, care a
preluat conducerea acestei mânăstiri şi a început lucrările de
reconstrucţie care aveau să ducă la aşezarea lăcaşului monahal
pe cea mai înaltă treaptă a monahismului româneasc (ţintind la
crearea în mânăstire a unui muzeu al tiparului şi la întemeierea
învăţământului superior teologic!).
*
După acest capitol de descriere a monumentelor de cult din
Bistriţa Costeştiului, autorul cărţii procedează la enumerarea
amănunţită, profesională-tehnica plastică a maeştrilor care
au contribuit la realizarea artei picturale în aceeaşi ordine
cronologică, precum apariţia monumentelor…Primii sunt
pictorii anonimi, cei care au pictat ctitoriile dintre 1300 şi 1500
(Ovidenia). Tragem concluzia din primele pagini ale acestui
capitol că noţiunea de «zugrăveală» ar putea fi adoptată pentru
brâurile ornamentale care împodobesc zonele inferioare ale
pereţilor şi are sens general… «Partea inferioară a absidei este
zugrăvită cu modelul aceleaşi draperii, ornate geometrico-floral,
întâlnită şi în naos.» (pag. 44) Pictura este specifică desenului şi
culorii, şi are sens pe detaliu-naraţiune istorică religioasă.
Pictorul Dionisie Rusul (c.1491-1495). În demonstraţia
sa, că, celebrul pictor rus ar fi autorul picturii bisericii Bolniţa,
«Schimbarea la Faţă», de la Bistriţa,
executată între 1491 şi 1495, autorul
mizează pe lângă considerentele de
comparaţie artistică pe faptul că în
această perioadă istoria nu ne dă date
asupra activităţii sale (lipsea din arealul
rusesc)!...Aflăm în acest subcapitol
închinat lui Dionisie Rusul, că Vasile
ieromonahul este autorul unor fragmente
de sculptură a tâmplei din Bolniţa…V.
Micle compară Pantocratorul Bolniţei cu
diferte alte Pantocratoare-din bisericile
posibil influenţate sau pictate de cei trei
corifei ai artei plastice ruse: Teofan Grecul,
Andrei Rubliov şi Dionisie Rusul…V. Micle
tratează subiectul, mai ales al operei
bistriţene din Bolniţa, în contextul unor
bogate şi profesioniste critici plastice
aparţinând cunoscuţilor experţi: Vasile
Drăguţ, Carmen Laura Dumitrescu, Al.
Efremov… în pagini care atestă calităţile de
critic plastic, de istoric, de savant în ştiinţa
artei religioase, calităţi excepţionale care îl fac pe monahul
de la Bistriţa cel puţin la fel de celebru precum cei enumeraţi
înaintea sa…Dacă tehnica în ulei sau tempera predomină în
sec XIV, XV, XVI, după acest ultim secol, va predomina tehnica
fresco specifică şcolii de la Hurezi, perioadei brâncoveneşti…
Pictura din prima perioadă, ca tehnică de lucru plăteşte tribut
bizantinismului rusesc şi sârbesc, deci şi începutului de Renaştere
italiană, ne referim aici la Cimabue şi Giotto care sunt resimţiţi la
Biserica Domnească din Curtea de Argeş! Şi Rubliov, şi Dionisie
cel Înţelept (Rusul-supranume care demonstrează că a lucrat şi
în afara Rusiei) se îndreaptă către realismul uman al chipurilor
de sfinţi în timp ce fresca ante şi post brâncovenească măreşte
natura simbolică, întăreşte taina, transformă pictura românească
în fresco întruna dintre cele mai valoroase din lume.
(continuare în pag. 11)
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Încercare privind „spiritus loci” de ieri şi de azial Vâlcii
(Prefață la volumul Oameni ai Vâlcii la ceas aniversar. Schițe de portret, 2015,
alcătuit şi îngrijit de Eugen Petrescu şi Ion Soare)
in Evul Mediu până în pragul epocii
moderne, spiritualitatea, cultura şi arta
promovate sub oblăduirea Sfintei Episcopii a
Râmnicului au configurat ţinutului binecuvântat
al Vâlcii, deopotrivă cu un spiritus loci activ şi
creativ, o „carte de vizită” specifică şi emblematică, înscrisă rezonant în istoria naţională.
Au contribuit, în acest sens, voievozi de
seamă ca Mircea cel Bătrân, Radu cel Mare,
Neagoe Basarab, Matei Basarab, Constantin
Brâncoveanu, mari dregători precum boierii
Craioveşti, Rudeni, Pârâieni, Brâncoveni sau
Cantacuzini, marii ierarhi râmniceni Teofil,
Varlaam, Teodosie, Antim Ivireanul, Damaschin,
Inochentie, Climent, Grigorie Socoteanu, Chesarie
sau Filaret, importanţi egumeni ai vestitelor
mănăstiri vâlcene Bistriţa, Cozia, Govora, Hurezi
ş.a. (dintre care se detaşează, prin excepţionala
activitate ctitoricească, Ioan Arhimandritul de
la Hurezi, promotorul „stilului brâncovenesc”),
numeroşii monahi-cărturari (între care Filothei
de la Cozia, Mardarie Cozianul, Mihail Moxa,
Alexandru Dascălul, Filothei Sfetagoreţul, Rafail
ieromonahul, Dionisie Eclesiarhul, Chiriac
Râmniceanu ş.a.), zugravii anonimi ai Coziei,
brâncoveneşti şi postbrâncoveneşti, cu lucrările
lor de patrimoniu din Vâlcea, din Valahia, dar şi
din Transilvania şi Banat, precum şi tipografii de
la Bistriţa, Govora şi Râmnic, care au imprimat
cărţile de cult pentru creştinii ortodocşi din ţările
române, dar şi din Balcani şi care au ajuns să facă
din Râmnic „capitala tipografilor” români din
secolul al XVIII-lea.
La toţi aceştia, spre sfârşitul perioadei, s-au
adăugat preoţi de mir, vătafi de plaiuri, mici
dregători locali şi moşneni, care, sub domniile
fanariote, în absenţa marilor ctitori şi artişti de
altădată, şi-au asumat să dureze, pe măsura
posibilităţilor economice reduse, propriile
lăcaşuri sacre proteguitoare ale comunităţilor
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din sate ori târguri, noi ctitorii care – precum la
Urşani, Vioreşti, Covreşti, Copăceni, Gura Văii,
Ciunget ş.a. – reprezintă autentice şi valoroase
efigii ale vremii respective.
Pe temeiul acestei tradiţii şi în raport cu
devenirea istorică a societăţii româneşti, epoca
modernă (secolele al XIX-lea şi al XX-lea) a
cunoscut şi în Vâlcea – într-un ritm, e drept,
mai lent, conexat evoluţiei economice şi sociale
locale – tendinţe şi aspecte de continuitate, ca
şi de înnoire.
Episcopia Râmnicului, prin aportul marilor
ierarhi ai perioadei (Sfântul Calinic, Ghenadie
Enăceanul, Athanasie Mironescu, Vartolomeu
Stănescu, Iosif Gafton, Gherasim Cristea), prin
serviciile religioase asigurate curent în bisericile
de mir (câştig excepţional al Patriarhului
Justinian Marina, vâlcean, în timpul regimului
comunist!), prin preocupările specifice ale
aşezămintelor monahale, prin eficienţa instrucţiei şi educaţiei în cadrul Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae”, prin implicarea în
activităţi social-culturale şi artistice (mai rar în
regimul ateist!), a continuat să asigure spiritualităţii ortodoxe poziţia valorică şi rolul formării
în mentalul local (aceasta, chiar şi în condiţiile
restrictive ale regimului de inspiraţie sovietică,
de-ar fi să exemplificăm şi numai cu îndârjirea
constructorilor de hidrocentrale de a salva, prin
soluţii tehnice ingenioase, schiturile Ostrov şi
Cornetu de la primejdia de a fi distruse).
Pe de altă parte, în pas cu devenirea secularizantă a societăţii moderne, şcolile reprezentative din oraşele Râmnicu-Vâlcea, Drăgăşani,
Călimăneşti, Horezu, ş.a., în primul rând Liceul
„Alexandru Lahovari” şi „Şcoala Normală” din
reşedinţa de judeţ au deschis tinerilor vâlceni
perspectivele ştiinţei şi tehnicii la zi şi orizontul
cultural-artistic în universitate, încât absolvenţii
lor au putut să-şi desăvârşească pregătirea în

centre universitare de prestigiu şi să devină
specialişti şi chiar personalităţi de anvergură în
domeniile alese sau oameni de cultură, scriitori
şi artişti de notorietate – această „ieşire” din
perimetrul local fiind o noutate ca şi absolută
faţă de perioada medievală.
Cu toate acestea, disjuncţia prezumată între
spiritualitate şi cultura laică nu s-a realizat, dorita
conjuncţie între Biserică şi Şcoală aflându-se
în învăţământul haretian şi în activitatea de
„apostolat social” a absolvenţilor acestuia, cadrul prielnic, fertil şi armonios, favorizând în
continuare „localismul creator”. În acelaşi timp,
toţi vâlcenii care au performat în afara judeţului (şi a ţării) nu s-au dezis niciodată de „spiritul locului” natal, de formativitatea lui şi i
s-au considerat exponenţi, rămânând solidari
sufle-teşte (şi nu numai!) cu cei rămaşi „acasă”
ca să-l perpetueze, înnoindu-l şi îmbogăţindu-l.
Toate acestea şi încă alte aspecte semnificative pentru tradiţia vâlceană, aceea mai
veche ca şi aceea mai nouă, ar fi copleşitoare,
dacă n-ar fi şi stimulativă pentru fiecare
generaţie de vâlceni (de baştină sau adoptaţi)
din etapa contemporană, care şi-au asumat
competenţă şi performanţă în diferite sectoare
ale vieţii de azi din România şi din lume. Ca şi în
cazul celor din epoca modernă, şi numărul celor
din prezent este impresionant, iar încercarea
de a-i nominaliza, inerent, selectiv este supusă
greşelii (şi o evităm).
De aceea, iniţiativa preşedintelui Filialei
Judeţene Vâlcea „Matei Basarab” a Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Eugen
Petrescu, de a realiza anual, prin Centrul de
Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa” – divizie
de cercetare subordonată filialei vâlcene –,
câte un volum dedicat prezentării oamenilor
de seamă ai Vâlcii de azi, la aniversarea lor, are

o nobleţe aparte. Ea, pe bună dreptate, extinde
înţelesul termenului de seamă şi pentru
contemporanii merituoşi, care-şi dedică bună
parte din viaţă semenilor din Cetate şi o fac
conştient, cu spirit de sacrificiu (analogia cu
constructorii Transfăgărăşanului, nu doar cei
puţini decoraţi, ni se impune, căci fiecare, la
locul său şi în felul său, şi-au făcut datoria,
realizând împreună un obiectiv major, de
referinţă!); iar această extensie a termenului
stimulează continuitatea şi autodepăşirea în
activitatea fiecăruia dintre cei luaţi în seamă.
Pe de altă parte, adunând laolaltă exponenţi
ai diferitelor generaţii, oricât de deosebiţi prin
preocupările lor, fiecare volum le prilejuieşte
satisfacţia că sunt preţuiţi de cei de „acasă”,
care îi omagiază pentru ce au realizat şi îi
reuneşte întru „spiritul locului”, în care se
conjugă tradiţia cu actualitatea.
Această iniţiativă cred că poate fi pusă în
analogie cu o alta, într-un oraş din Anglia, pe cât
de vechi, pe atât de nou (ca şi Râmnicul nostru),
unde pe toate băncile din parcuri, din pieţe ori
de pe străzi era plasată câte o plachetă metalică
pe care scria „In honorem...”, după care urma
numele unui localnic şi prezentarea contribuţiei sale la binele localităţii (şi nu numai). Astfel,
cei dinainte devin modele pentru tinerii de azi
şi de mâine, iar devenirea localităţii se realizează, nu prin „ruptură”, ci prin conjuncţie
între trecut şi prezent, proiectându-se omogen
în viitor.
În acelaşi sens exprimăm iniţiatorului
acestui proiect editorial, îngrijitorilor fiecărui
volum (cel de faţă este al treilea!), sponsorilor,
precum şi colaboratorilor co-participanţi la
asemenea act de cultură, întreg respectul şi
gratitudinea noastră din inima Vâlcii.
Ioan St. LAZĂR

„Oameni ai Vâlcii la ceas aniversar. Schiţe de portret”:
Nota editorială
rin acest volum, al treilea, continuăm seria lucrărilor cu
caracter omagial publicate în fiecare an, începând cu
anul 2013, sub genericul „Oameni ai Vâlcii la ceas aniversar”
– gen născut dintr-o idee ce, iată, a prins rădăcini – dedicate
unor vâlceni (statut atribuit acestora prin naştere sau adopţie)
consacraţi sau aflaţi la început de drum, care în anul respectiv
au împlinit vârste „rotunde” sau „semirotunde” şi care, prin
activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea patrimoniului
cultural local şi naţional.
În urma selecţiei făcute din dicţionarele şi enciclopediile
supuse cercetării, am reuşit de fiecare dată, de-a lungul celor
trei ani: 2013, 2014 şi 2015, să acoperim toate lunile anului
(mai puţin februarie şi iunie 2013) şi să cuprindem o largă
paletă de profesii şi hobby-uri. Cu toate că numărul celor ce
meritau să fie prezenţi în cele trei volume este mult mai mare,
din cauza spaţiului editorial şi a imposibilităţii de a comunica
cu aceştia în vederea obţinerii acordului de a fi publicaţi şi a
unor informaţii biografice, nu se regăsesc în cuprinsul lor. Alte
persoane intrate în atenţia noastră au fost eliminate de pe listă
din cauza felului în care sunt percepute în societate. Aici venim
cu precizarea că „onoarea este un dar pe care omul şi-l face
singur!”. De asemenea, au fost excluse acele persoane care îşi
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supraevaluează meritele minimalizând valoarea celor de lângă
ei şi acele persoane care s-au aflat doar în treacăt prin mediile
din care am făcut selecţia, urmele lor fiind nesemnificative
pentru a fi promovate de noi. Astfel, din aceste cauze, ne-am
rezumat la doar 78 de persoane: 20 de persoane în volumul din
2013, 32 de persoane în volumul din 2014 şi 26 de persoane în
volumul din 2015.
Dacă pentru volumele anterioare am avut colaboratori doi
publicişti, unul cu experienţă – preotul Constantin MănescuHurezi (ed. 2013) şi altul la început de drum – profesoara
Gabriela Crăciun (ed. 2014), pentru această ediţie l-am ales
colaborator pe distinsul scriitor, critic literar şi istoric al culturii
vâlcene profesor doctor Ion Soare. După cum se va vedea în
cuprinsul volumului, schiţele de portret realizate de acesta pun în
evidenţă atât calităţile sale de scriitor cu vocaţie, cât şi pe cele ale
omagiaţilor, ele constituind totodată adevărate modele pentru
acest gen literar, prin precizia, claritatea, bogăţia informaţiei şi
forma aleasă în care au fost concepute.
Asemenea primelor lucrări, din 2013 şi 2014, şi de data
aceasta coperta scoate în evidenţă personajele din cuprins,
ele fiind imortalizate cu măiestrie, în creion, de binecunoscuta
pictoriţă Violeta Scrociob.

Cartea cuprinde o prefaţă semnată de conferenţiarul
universitar doctor Ioan St. Lazăr şi o notă editorială, realizată
de Eugen Petrescu – în care se dau cuvenitele explicaţii privind
conţinutul lucrării, acestea fiind traduse în limba engleză de către
doctorandul în filologie Mihail Rogojinaru.
Cuprinsul păstrează structura iniţială, acesta desfăşurânduse sub titlul Oameni şi „anotimpuri” – schiţe de portret, eseuri
biografice, mărturii şi evocări. Aici găsim cele 26 de personaje
selectate, 8 femei şi 18 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 25 şi
90 de ani, extremele de vârstă fiind Gabriela Buican (Crăciun),
25 de ani, şi Gheorghe Giurcă, 90 de ani. Din punct de vedere
statistic, situaţia pe categorii de vârstă se prezintă astfel: 25
de ani, o persoană: Gabriela Buican (Crăciun); 35 de ani, o
persoană: Corina Bedreagă; 40 de ani, trei persoane: Nicolae
Gabriel Albinaru, Ildiko Kerekes-Barbu şi Ionela Niţu; 45 de ani,
o persoană: Sorin Alexandru Barbu; 50 de ani, două persoane:
Ilorian Păunoiu şi Zenovia Zamfir; 55 de ani, trei persoane:
Nicu Cismaru, Ligya Diaconescu şi Constantin Mănescu-Hurezi;
60 de ani, patru persoane: Maria Dragomiroiu, Mihai Călugăriţoiu,
Ion Gavrilă şi Nicolae Moga; 65 de ani, cinci persoane:
George Achim, Emil Catrinoiu, Constantin Ceauşu, Ştefan
Dumitrescu şi Ilie Gorjan; 70 de ani, trei persoane: Fenia Driva,

Anton Miţaru şi Gheorghe Sporiş; 75 de ani, două persoane:
Gheorghe Efrim şi Gheorghe Nicolăescu; 90 de ani, o persoană:
Gheorghe Giurcă.
După sinteza biografică ce poartă semnătura Eugen
Petrescu, omagiaţilor le sunt dedicate două sau mai multe
schiţe de portret sau eseuri biografice, autorii fiind oameni
cunoscuţi din cultura vâlceană şi naţională, colegi, colaboratori,
prieteni sau foşti elevi ai acestora: Mihai Badea, Ioan Barbu
(pseudonim Ioan Corbu), Nelu Barbu, Constantin Brânzan,
Dragoş Gheorghe Călinescu, Elena Natalia Călinescu, Doru
Căpătaru, Mihai Călugăriţoiu, Iulian Sebastian Cîrciu, Gheorghe
Deaconu, Viorel Dianu, Teodor Firescu, Ion Gavrilă, Ilie Gorjan,
George Grigore, Constantin Mănescu-Hurezi, Ioan St. Lazăr,
Gheorghe Mămularu, Rodica Mureşan, Gheorghe Pantelimon,
Marian Pătraşcu, Ilorian Păunoiu, Eugen Petrescu, Constantin
Poenaru, Mihail Rogojinaru, Dumitru Sârghie, Violeta Scrociob,
Ion Soare, Mihai Sporiş, Corneliu Vlad Stăncescu, Veronica
Tamaş, Georgeta Tănăsoaica, Al. Florin Țene şi Dumitru Zamfira.
Spaţiile rămase libere sunt acoperite cu o serie de ilustraţii
foto vechi şi noi ce scot în evidenţă judeţul Vâlcea şi Râmnicul –
reşedinţa sa, oameni şi evenimente etc. Având în vedere faptul
că apreciata promotoare a Iei în judeţul Vâlcea, Corina Bedreagă,
a împlinit o vârstă „semirotundă” şi se află printre personajele
volumului, am decis ca cea mai mare parte a acelor spaţii să
fie ocupate cu poze ce scot în evidenţă cămaşa femeiască
tradiţională – piesă caracteristică portului naţional românesc –
confecţionată din pânză albă de bumbac, de in sau de borangic
şi împodobită la gât, la piept şi la mâneci cu cusături alese, de
obicei în motive geometrice, cu fluturi, cu mărgele etc. Trebuie
ştiut că 24 Iunie – Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul,
Sânzienele sau Drăgaica este declarată şi Ziua Universală a Iei,
fondată în 2013 de Andreea Diana Tănăsescu sub denumirea „IA
– La Blouse Roumaine”, comunitatea „La Blouse Roumaine” fiind
cea mai puternică mişcare culturală de promovare a valorilor
româneşti ce se adaugă patrimoniului cultural universal.
Partea principală a lucrării este urmată de o Retrospectivă
privitoare la volumele anterioare: prefeţe, note editoriale şi
postfeţe, la care se adaugă câteva ilustraţii foto de la manifestările
prilejuite de lansarea acestora şi aprecierile publicistului
Gheorghe Pantelimon – cronicarul multora dintre evenimentele
de acest gen.
Volumul se încheie cu un Indice de autori şi colaboratori,
unde fiecare dintre cei ce şi-au adus aportul la realizarea sa sunt
prezentaţi pe scurt.
Chiar dacă pe alocuri, în textele ce-mi aparţin, apar secvenţe
mai puţin obişnuite în astfel de lucrări, consider că a fi sincer
şi corect în aprecieri este foarte important. Aşa că, dacă unele
dintre personajele volumului se simt deranjate de aprecierile
mai puţin plăcute făcute la adresa lor, trebuie să ţină cont de
faptul că dacă am ales să fie prezente aici, înseamnă că se bucură
totuşi de respect din partea noastră.
Apreciem efortul doctorandului Mihail Rogojinaru pentru
traduceri şi corectură şi, de asemenea, efortul tehnoredactorului
şi graficianului Valentin Piţigoi pentru dăruirea cu care s-a ocupat
de pregătirea tehnică a manuscrisului pentru tipar.
Îi felicităm pe omagiaţi, pe autori şi colaboratori pentru sprijin
şi le urăm tuturor realizări frumoase în continuare.
Eugen PETRESCU

IZVOARE MINERALE DIN CĂLIMĂNEȘTI DESCOPERITE ÎN PERIOADA 1957-1982

Î

n cei 25 de ani (1957-1982) în staţiunea
balneară Călimănești-Căciulata, prin
executarea de foraje la diferite adâncimi și prin
lucrările de captare s-au descoperit izvoare
minerale la Călimănești, Căciulata, Cozia și
Păușa. În această lucrare prezentăm aceste noi
descoperiri în ordine cronologică.
În anul 1957 Institutul de Balneofizioterapie
din București a forat în Parcul Călimănești două
sonde și au fost descoperite izvoarele 7 și 14;
iar pe malul stâng al Văii Căciulata s-a mai
făcut un foraj și a fost descoperit Izvorul
Căciulata 2.
Tot în anul 1957 , același institut a făcut
lucrări de recaptare la Păușa și au fost
descoperite izvoarele Păușa 1 și 2.

Între anii 1963-1965 în Parcul Căciulata
s-a forat Sonda 1003 și s-au descoperit ape
minerale cu temperatura de 53°C. Această sondă a funcţionat până în anul 1972 când, în urma
unor defecţiuni tehnice, a fost astupată.
În perioada 1968-1975 Institutul de Balneofizioterapie din București a executat forajul în
partea de nord a Complexului Balnear de la
Cozia și a descoperit izvoarele Cozia 1, 2, 3, 4
și 5.
În anul 1973, tot pe malul stâng al Văii
Căciulata, a fost forată sonda 1004 și s-a descoperit apă minerală termală. În anul următor,
1974, lângă această sondă, s-a construit
Ștrandul termal din Căciulata. În anul 1977, în
Parcul Călimănești, când s-au făcut lucrările de

recaptare la Izvorul 6, s-au descoperit izvoarele
4 și 5 din Călimănești.
În perioada 1980-1982 s-au facut trei foraje
la adâncimea de 2800-3000 m și s-au descoperit
ape minerale cu temperatură de 85°C-87°C:
Sonda 1005 din Parcul Casei de Cultură din
Călimănești, Sonda 1006 din Parcul Căciulata și
Sonda 1008 din partea de nord a Complexului
Balnear de la Cozia.
Aceste noi descoperiri au favorizat lărgirea
profilului de tratament balnear în staţiunea
noastră și construirea de ștranduri termale la
Călimănești, Căciulata și Cozia.
Dr. Gheorghe MĂMULARU,
Dr. George MĂMULARU
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DRAGOȘ GHEORGHE CĂLINESCU
POEME HAIKU
Ascultă ploaia
Când visezi lângă mine În coajă de ou.
Păsări și îngeri
Cât o lume întreagă Corzi de chitară.
Bărci lângă ponton
În papura lacului Priviri oacheșe.

Mă ceartă marea
Printre stoluri de păsări Grăbite umbre.

Conacul cu lac
În curtea bisericii –
Căruţa veche.

Înger de piatră
Sub zborul lebedelor Floare de nufăr.

Norii cenușii
Amestec de culoare –
Singurătate.

Flori de prunișor
Pe urmele norilor –
Autopsie.

Albastrul senin,
Final de carieră Ultimul sărut.

Cu piatră de jad
Un hoţ la drumul mare –
Coperţi de carte.

Gustul vinului,
Buzele înmuiate –
Toamnă târzie.

Pasăre Phoenix,
Ispite de culoare Braţele mele.

Lângă terasă
Un dormitor pisicesc Meditație.

Săgeți în aer,
Nori, fum și luna plină Pe baldachine.

Din piruete
Capul Bunei Speranțe Arta ceaiului.

Florile de câmp
În o mie de năluci Vapor pe mare.

Frunză în ploaie,
Balerină pe scenă Mină de creion.

Care de luptă
Pe cerul înnourat Morminte goale.

Terasa udă,
Trezit din mahmureală Filarmonică.

Peste orizont
Avion de hârtie Copilăria.

Beautiful
Piane...
Ploaie...
Piane în ploaie
Ard cenușa petalelor,
Inimile se ascund pe trepte.
Doi...
Fără să vreau
Privirea se șterge
Cu o batistă uscată
În braţele tale.
Mă opresc din a respira,
Pentru tine
Norii îi leg cu jurăminte.
Toate...
Sunt moarte secundele ruginite,
Valuri tăcute pe faleze,
Sunt un tablou
Crescut cu apă și frunze.
Epilogul este un dirijor îndrăgostit.

Obtuzele
scaune albastre
Obtuzele scaune albastre
Plâng înghesuite
Într-o lacrimă pe degetul arătător
Aruncat dincolo de vârful bocancului
Crăpat la subţioara fierbinte
A unei eclipse de nori
Lovind pereţii creierului mic
Când soneria se lasă întoarsă
Sub limitele fierbinţi ale calotei polare
Amestecând umbrele pe portativul
Unui colier rănit în orgoliu.

Guernica
Lovesc cu dalta ochiului
Piatra ce prinde viaţă
În sânul mamei mele,
Monștrii cu lacrimi uriașe
Scriu dialoguri moarte
Cu rujul pe buze,
Hainele au aripi de flăcări
Și plâng în zadar păsările moarte,
Întrebările dorm mute
Printre palmele secerate,
Nebunii se bucură
Trântindu-se la pământ
În căutarea fericirii,
Viorile zdrobesc coamele cailor
Ce cad în urnele pământului,
Fiind muritori
Privim cerul dăruindu-ne noaptea
Ca un cataclism,
Putem alege o ţintă
Oricare ar fi săgeata.
Trandafirul se va usca fierbinte...

Pierdut
la ruletă
am pierdut la ruletă
un bulgăre de zăpadă
rostogolit într-o imprimantă color
în care păianjenii locuiesc
fără forme legale.
fiecare înghiţitură are o poveste
sculptată pe câte un val

rămas corigent în ultimul an.
creioanele îmbătrânite devreme
păstrează închise chipuri
peste care uitarea a strănutat.
o felie din lună amanetez
pentru o ultimă secundă .
corăbiile se-ncheagă
cu frânghii de nori
apucate de tâmplele
punctelor negre ale văzduhului.
nisipuri presărate în cuiburi
își caută salvarea
prăvălindu-se precum roţile
din lanul de floarea soarelui.

Dar...doi
Coborâm la fiecare staţie,
Dar uităm să urcăm în următorul autobuz.
Ratăm curcubee gratuite,
Dar cumpăram tablouri pentru pereţi.
Ascundem palmele în buzunare,
Dar inimile strigă libere.
Zâmbim ţinându-ne în braţe,
Dar ucidem păsările în colivii.
Tăiem fiecare fir de iarbă,
Dar strigăm în fiecare noapte după ajutor.
Alergăm înainte văzând cu ochii,
Dar secăm lacrimile pentru o ţigară.
Punem lacăte la porţi,
Dar vântul ne usucă visele.
Strigăm la toţi și la toate,
Dar ne uităm pe noi.
Scriem verzi și uscate,
Dar la final suntem doi.

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
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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 pe-

peni, 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

NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU
Domiciliul neuitării
a deschiderea unei văi prinsă în
frunzişul copacilor abia îngălbenit,
căprioare de aramă cu gleznele şi copitele
zvelte şi iuţi, erau gata de salt spre desişul
întunecos, cu miros de putred în urma
ploilor de argint care se mutaseră spre sud
peste coamele dealurilor, poposind lângă
podgoriile încă neculese cu arome îmbietoare şi dulci. Aici urma să se desfăşoare
simfonia strugurilor cu boabe negre, roşcate şi aurii, puşi în
coşuri împletite de sătenii veacurilor care păstrează totdeauna
credinţa cu ei ca pe o aură sfinţită-n biserică.
Nu ştiu cum aş putea răsuci cuvintele şi vorbele înfometate
de miresmele locului, să fac deschiderea primitoare prin porţile
sărbătorilor, cu un sărut de pâine caldă, ruptă, rostind numele
divin. Alergam cu sufletul, treceam de vegetaţiile potrivnice
şi paşii mei îşi lăsau voit urmele pe drumul şerpuind pe marginea râului care străbătea satul ca o curgere-n neant. Mâinile
mângâiau cu sfială aerul cântător, degetele erau aprinse de
nerăbdarea ajungerii acasă, acolo unde un drumeag coboară
din munte şi se pierde-n uliţa pe care copilăria mea şi-a stabilit domiciliul ce nu mai poate fi niciodată schimbat. Deasupra
satului măgura cu o formă de jumătate de ou, se învecinează la
apus cu valea Socilor iar la răsărit cu pârâul dintre măguri şi are
la baza o platformă dezordonată pe care sătenii au plantat o
mulţime de cireşi, vişini şi chiar pruni. Unii şi-au încropit grădini
cu garduri din mărăcine în care până la înălţarea vişinilor
proaspăt plantaţi, cultivă cartofi, un soi tare şi făinos adaptat
la aceste condiţii de înălţime. Îmediat sub pieptul măgurii era
o plantaţie de stejar plină de fragi şi căpşuni sălbatici cu fructe
atât de aromate şi gustoase încât copiii satului le culegeau de
zor deşi puteai să ai surpriza să întâlneşti vulpi, iepuri şi mai
ales şerpi. Această plantaţie se prelungea cu o pădure de fag şi
carpen în formă de triunghi cu vârful în jos, străjuită de două
pâraie care se uneau într-unul singur ce formau valea Ruşească.
Ea curge leneşă pe lângă sat la răsărit de acesta vărsându-se
în Şuşiţa verde. Pe partea opusă la vest de sat, curge desigur
pârâul Socilor care îşi are obârşia în trei izvoare departe în
munte, ele se unesc într-unul la botul Socilor şi străbate o vale
împădurită cu aluni, fagi şi carpeni iar deasupra lor sunt stânci
abrupte de calcar în care îşi fac cuiburi lăstunii de stâncă. Acest
pârâu iute de felul lui şi învolburat pe vreme de furtuni se varsă
tot în Şuşiţa Verde.În el noii copiii verii ne făceam bălţi pentru
scăldat s-au pescuiam mrene şi fâse de-ţi era mai mare bucuria. Între aceste coordonate acum parcă amorţite pe dunga
timpului se întindeau livezile de pomi, ogoare cultivate cu tot
ceea ce-i trebuie ţăranului trăitor în veşnicie, ce căpătau aure
pline de aroma suspinului copt şi a vorbelor de duh rostite de
bătrânii cu deschidere la poveşti şi întâmplări care mai de care
pline de suspans şi tâlc. În gândurile mele pietrele vorbesc, izvoarele au ochi de lumină dătătoare de imbold, vânturile au
un susur vorbitor în frunzele tremurate ale copacilor şi ploile
solfegiază molcom simfonii ale bucuriei, alunecă într-o boare
vie, ademenitoare peste măguri şi păduri dese, neguroase cu
acoperişuri de nori de stele deja răsărite. Cu furtunile pe braţe
trec întotdeauna mai departe spre marile căutări unde nici o
umbră nu poate opri soarele să râdă pe umerii fecioarelor cu
părul irizat în voia adierilor de vânt.
Aştept dimineţile să se logodească cu gândurile năstruşnice
pe liziera pădurii de pini surprinşi de ecoul trecerii trăsurilor
toamnei spre oraşul de rubin cu lumini multicolore ca penajul
unui păun sosit prea devreme la întâlnirea cu stelele de pe
partea de cer luminată de luceafărul de seară supărat pe steaua
nordului devenită tot mai vizibilă. Noaptea îmi părea plină de
o vrajă care prindea totul în aripile ei şi, deşi era străbătută de
atâtea poveşti cu întâmplări pline de trăiri şi închipuiri fantastice nu-mi era frică, călătoream noaptea de la o casă la alta a
bunicilor, pe cea mai scurtă cărare care trecea prin faţa bisericii şi cimitirului aşezate la mijlocul dealului viei. De multe ori
această trecere o făceam în fugă cu fraţii mei.

L

Poeme
Umbră albă
Umbră albă,
ceaţă a memoriei
acoperă gândul
trecut prin ziduri.
Peste mine ademenitoare
cade zăpada
şi mai albă.
Lumina îngropată-n cuvinte
răsare-n poeme,
trandafirii din sânge
îi împrumută din culoare,
meditează-n faţa oglinzii
la puritate.
Tu iubito, ca o lacrimă
înflorită
mă sorbi din ochi
dintr-o fotografie veche.
Sunt o umbră albă
în depărtarea neagră,
imagine-n gând.

Totul
este potrivnic

Cuvintele n-au loc în
fapte
Nopţile în alb negru
mă cuceresc prin insolenţă
ajunsă la apogeu.

Câmpia se scăldă în pâinea de pe masă
când rupi un coltuc
se umple cu mirosul ei încăperea.

Dimineţile îmi par rupte din coloana
sonoră a unui anotimp pustiu,
tăcerea nu mă lasă ieșit din rând
și-n mine se zbat
grele lupte de stradă
ce nu vor ajunge în piaţa trandafirilor
unde a fost răstignit adevărul.

Se infiltrează-n pereţi rugăciunea de zi
apoi se strânge-n icoană şi luminează
sufletul cu mulţumire,
îi dă fiecărui gest înălţare până dincolo
de oameni.

Cuvintele n-au loc în fapte,
nu mai încap în vorbe
și se vor scrie cu sânge.

Topirea-n tristeţe
Anormal mă topesc în tristeţe
ca o ceară sub flacără mică,
cântecul mă face să uit
durerea care alunecă-nlăuntru
şi se resoarbe treptat.
Simt că viaţa mă supune la încercări
cu o plăcere sadică
şi râde pe la colţuri de aventură.

Ai cules mărul discordiei,
întâmplător eram sub pomul lăudat
și mă odihneam.

Cu nisipul deşertăciunii nu mă potrivesc
şi pun piatră peste piatră,
să înţeleagă mesajul înălţării
în profunzimea lui
înaripată de vultur.

Știai că nu dorm doar mă prefac
să văd apoi cui îl oferi
și cum îl duce la pierzanie.
Tu nu ai crezut decât în frumuseţea fizică
și ai trezit o furtună de invidii.

În clipele de mărturisire a fericirii
la zidul plângerii
cerul scapă printr-o fantă
o lacrimă de bucurie.

Când nu se mai poate întâmpla nimic
totul este potrivnic,
moartea îngroapă în deșertăciune eroii,
se naște lumina lor în amintire,
sapă la rădăcina legendelor
și se amestecă cu mitul.

Cu pânzele întinse
corăbiile vieţii
Se îndepărtează cu inima frântă,
o tristeţe
în care nu mă regăsesc
s-a întrupat într-o limbă de moarte
fără blestem.
Cu pânzele întinse corăbiile vieţii
rup valuri mai înalte decât ele
pe o mare de singurătate
cu epave-n adâncuri.
Pe ţărmuri ţipă pescăruşii
cu furtunile-n aripi,
un oraş îşi îmbată luminile strălucitoare
cu ape spumoase.
Noaptea aşteaptă la ferestrele închise
dincolo de perdele-i acelaşi întuneric
care-mi aduce pustiul în gânduri.

Te văd tânără
cum urci

Ce cred şi nu cred
Nu mă deschide să vezi cum sunt,
de ce strig prin cuvinte
de mi se pierde suflul,
mă lasă între ce cred şi nu cred
din tot ce mi se spune
până mă vindec de răutăţile înghiţite cu
totul.
Încep să mă prind cu funii de cer
fără să muşc din fructele mâniei,
caut drumurile care trec prin anotimpuri,
să nu hoinăresc degeaba prin lume
ci să-mi pun piatra de hotar
dincolo de orizontul ştiut de hoţi
unde pot dormi liniştit
cu amintiri cu tot.

Gândul îmi scapă din coaje
cum păsările din colivie,
nimeni nu măsoară tăcerea lăuntrică
cu strigătele inimii de bucurie.
Te văd tânără şi puternică-n braţe
cum urci pe trepte voinţa
şi mă tragi după tine
în balconul trăirii depline.
În depărtare arborii se-nclină,
uneori vântul le rupe din ramuri
dar stau de strajă la marginea câmpului
unduind sănătatea spicelor de aur.
Râurile şipotesc între maluri,
sărută faţa soarelui,
le privesc ca pe un tablou viu
căzut din cer
peste inimi sângerânde.

Tot ce o să scriu
Deseori mă închid în sănătatea cuvintelor,
îmi plac tăcerile care se degaje
şi rămân în miezul înţelesului personal
în care inima pulsează pe note virtuale.
Sunetele vibrează cu aripile deschise,
cad în cântec,
le ştiu toate nuanţările
şi alunecările dese în emoţie.
Am pierdut ocazia să sar din vorbe,
să cuget la ce vor să spună
ca cel mai virtuos cititor
ce-şi pulverizează prin gânduri
aroma cărţilor cu poeme
recitate cu sufletul plutitor.

Aşteptarea curge
precum apa
Tu locuieşti într-un ţinut
dintr-o lume imaginară
în care femeile zâmbesc rar
şi bărbaţii învaţă să le fure surâsul.
Eu rămân în acest univers cu decor,
un călător pe acelaşi drum
pe care trec pescarii la râu,
să-şi vindece tumultul pătimaş
şi peştii nu-l înţeleg.
Aşteptarea curge precum apa
şi clipocitul ei îmbracă tăcerea
c-un surâs închipuit
care vindecă răni.
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Realitatea
firesc te enervează ca un scâncet repetat
ce sapă fierbinte în auzul tău
firul ce cade ritmic în noapte
legat la o priză veche
rămâne revolta de a demonta insistent priza
lăsând la fiecare atingere
părţi ale subconştientului
materializate în înjurături
firul inspiraţiei
se lasă pătruns de nelinişte
scapi cuvintele din
menghina minţii lăsând
glasul memoriei să înfioare liniştea

Moartea nu are ochi frumoşi
îi creşte la genunchi veşnicia
o amintire vie
a nopţilor petrecute la căpătâi
îşi colorează faţa în cenuşiu
să poată căra după sine umbra
ca un petec de culoare
pe care viaţa i-o refuză
dincolo de perete
trasează cu înfrigurare
urmele pregătite
cu sângele uscat al sorţii
depuse ofrandă în sicriul
ce-l duce pe umeri
nu speră la cuvânt
aşteaptă să-şi
sporească zestrea de ecouri muribunde

Literele
literele alcătuiesc scheletul limbii
astfel se explică visele
în care ele se întâlnesc
pentru a scrie cu oase
poveşti cu eroi şi fete
solare ce dansează sub arbori
armistiţiul sonor
găurit de precizia unui
zâmbet iscat de ploi cu oase
din pagini de cărţi

Luna
suntem în toamnă
şi gusturile toate
sunt mai sărate de parcă
am aştepta să se coacă luna
să o prindem în oglinda
unei fântâni printre copacii
ce urcă să fure stelele
rămase singure
fără luna coaptă
pe care o cărăm
în găleţi pline
cu aurul privirilor noastre
flămânde de poezie

Ochii
sub aripa viselor stranii
sunt adunaţi ochii
un ochi nu vrea să fie
alergat şi strânge în pleoape
amintirea zilei
gata să plângă dacă
suma cuvintelor i-o cer
ştie adunarea cu frunze
şi iarbă iar rezultatul
un cer de întrebări
să vegheze simbria vântului
celălalt ochi vorbeşte
stăpân pe certitudini
despre facerea lumii
în şapte zile şi despre
pietrele scoase la suprafaţă
de apele din ţinutul toamnei

Tablou de familie
cu frigul în oase
mama
toacă mărunt cuvintele
pentru o salată cu gânduri şi frici
fiul împletește vise printre stâncile mării
hrănită cu amiaza aşteptărilor
tristă precum toamna
mama lasă în cameră
glasul rece al ploii
orologiul semnelor mute
copiază tabloul de familie
tata răzbate
prin desişul grijilor
veteran al răbdării
joacă
șah cu timpul
câștigă
respiraţiile aspre
ale mamei exigentă
cu aerul dur al după amiezii

Uncheşii
uncheşii erau amândoi
rumeniţi ca doua pâini
bine crescute
aşteptau noaptea
în care cerul
îşi desface mantia
să prindă pe braţe praf stelar

ca în ziua ce urma
curcubeul să-i alinte
să-i numere culorile
câte una pentru fiecare vară
pierdută fără iubire
în lungul ocean al așteptării
când cuvintele se regăsesc
în colţul gurii șifonate
de suflul iernilor strecurate
în suflet

dansul ei nu pierde secunde
paşii paşii mereu mai aproape
te urmăresc
să-ţi poarte chipul
să-ţi alunge măştile
într-o îmbrăţişare
profundă parșiva întinde noaptea

Bărbaţii

Poemul
în stradă numele său sparge tipare
pe parchet urme tari apăsate
de cărbune din şira spinării
pe masă amprente ce duc spre perete
cu pete de cafea şi sânge
vărsate în versuri cu care
adesea semna certitudinea din
poemele sale

Cu tata in jurul lumii
tata ţinea cuvintele
în lăzi de campanie
în care mama aşeza
cu migala gestului repetat
gândurile
stivuia lăzile lângă
soarele său palid
pe care părea că-l vopseşte
cu inima
lăzile pline purtau
replici din şantierele
aglomerate cu rime
pentru munca obsedantă
a deceniilor aurite
subjugat ideii de dezarmare
repeta cu metodă pasaje
din lecţii de binecuvântare
pentru apă păsări şi deseori
fluturi
sub diagonala din piele
lustruită cu petice de cer
purta sufletul
unica salvare de sub
cenzura ameţitoare
din grija de a iubi
răsăritul îşi pregătea paşii
spre noaptea de catifea
ce i se aşeza treptat pe umeri
din piesa aceasta lipseam eu
plecat în călătoria de optzeci de zile
în jurul pământului

Dans cu moartea
moartea nu numără anii
lipită
la pieptul timpului
iubește
te vrea
cu încântare se cuibăreşte
în inimă să-ţi alunge visele
să-ţi cunoască tăcerea
cât mai aproape
cât mai strâns

astăzi ca şi ieri
bărbaţii s-au adunat
să toarne neliniştea
în pahare
să-şi spună taina
amestecată cu pricini
de ploaie
în cuvinte sărace
să calce străzi
cu nume de flori
viteji să iubească
în toamnă
păsări călătoare
decupând asfinţitul
de pe ploapele cerului
ce le varsă pe buze
iubiri premature

Colectiv ultimul dans
tremur într-un colţ
cu masca trasă adânc pe suflet
curcubeul se ascunde
strivit de strigăte reci
pașii sunt în cadenţa vântului
din curţi se aduc căldări
pentru lacrimile înţelepţilor
în scânteieri de o clipă
chipul uriaș al mulţimii
cântă în nebunia colectivă
imnul înmormântării voite
sub braţ de flori să cadă
prizonier lucirii
și-n deznădejde să-și
fluture aripile asemeni soarelui
ce minte
sub arcada timpurilor goale
din piepturi pavate cu lozinci
se desprind glasuri de năluci
cu nările supuse transfuziei
de otravă

Frica
cuvântul este bisturiul
dulce culcat pe vântul
sărutului pustiu
pătrunde prin catapeasma
sufletului
adânc adânc în spatele fricii
unde se cască prăpastia de-a
rămâne între val şi ninsoare
între amurg şi ţărm
alunecă în sufletul tău
şi al meu
ca o noapte răsucită în cuvinte

CONSTRUCȚIILE DIN CĂLIMĂNEȘTI REALIZATE ÎN PERIOADA 1969-1981
După reforma administrativ-teritorială din 1968, când
au fost desfiinţate regiunile și raioanele și au fost reînfiinţate
vechile judeţe, Călimăneștiul a cunoscut o mare dezvoltare.
S-au construit blocurile de locuinţe, complexe balneare și
comerciale, hidrocenrale etc.
De la 1969 și până în luna august 1978 au fost construite la
Călimănești și Căciulata blocuri de locuinţe. În luna august 1978
a vizitat orașul Călimănești Elena Ceaușescu, Ea a spus să nu se
mai demoleze casele vechi, ci să fie reparate și îngrijite, pentru
că ele reprezintă specificul localităţii.
În anul 1972 au fost construite clădirea internatului
Liceului Economic din Călimănești și clădirea Poștei, Librăriei,
Cinematografului din Căciulata și Brutăria.
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Între anii 1969-1971 au fost construite cele două complexe
balneare din Căciulata Hotel „Valcea”, cu 240 de locuri de cazare
și bază de tratament și Hotel „Traian” cu 500 de locuri pentru
cazare și bază de tratament.
Între anii 1972-1979 a fost construit Complexul Balnear
de la Cozia, compus din cele trei hoteluri („Căciulata”, „Cozia”,
„Oltul”), fiecare cu câte 400 de locuri pentru cazare, baza de
tratament, Ștrandul termal și terenul de sport. În 1974 s-a
construit Ștrandul termal de la Căciulata.
Tot în această perioadă au fost construite complexele
comerciale de la Călimănești, Căciulata și Jiblea Veche. De
asemenea au fost construite restaurantele Călimănești și cele
două restaurante din Căciulata, „Perla Oltului” și „Intim”.

De asemenea a mai fost construită Școala Generală din
Jiblea Veche și Podul din beton pentru pietoni care traversează
râul Olt între Căciulata și Păușa.
Între anii 1977-1981 au fost construite cele două
hidrocentrale: Călimănești, cu putere instalată de 38 MW/h
și Turnu, cu putere instalată de 70 MW/h. Tot în această
perioadă a mai fost construită Cabana Cozia. Odată cu lucrările
hidrocentralelor de la Călimănești și Turnu a fost înălţată
vechea cale ferată, pe un nou traseu, cu tuneluri și s-a construit
șoseaua care ocolește staţiunea („varianta”)
Dr. Gheorghe MĂMULARU,
Dr. George MĂMULARU

ARHIM. VENIAMIN MICLE: „PICTORII ŞI ICONARII MONUMENTELOPR BISTRIȚENE”
(urmare din pag. 5)
Picturi precum cele ale călugărilor isihaşti de la Cozia,
precum cele din pronaosurile bisericilor ctitorite de boieri şi
popor, potecaşi, haiduci, trubaduri-lăutari, din Oltenia de sub
munte, sunt unice în lume şi de o prospeţime şi modernitate rar
întâlnite. Arta plastică afirmată în acest fel de opere «vulgatis»
este senzaţională pentru spaţiul european şi face din fresca
românească din sec XVII, XVIII un capitol de mare interes, aproape
unic, pentru arta picturală universală… « Considerat creaţie din
timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521), care a însemnat
o etapă nouă o etapă nouă şi strălucită, în istoria, cultura şi arta
Țării Româneşti, Al. Efremov afirmă că ne permite să presupunem
că pictura din paraclisul Bistriţei a fost ultima manifestare a unei
tradiţii, care în noua conjuctură economică, politică şi culturală
nu şi-a mai găsit urmaşi ». Afirmând că pictura din Bolniţa este
o zugrăveală ni se pare o lipsă totală de respect pentru limba
română (în care zugrăveala este folosită pentru văruirea pereţilor
la casa românului obişnuit), pentru marii artişti plastici, pictori,
mari pictori, care au activat între sec. XIV şi sec. XVIII în ţara
noastră!... « …ansamblul pictural păstrat în interior, provocând
multe controverse între specialişti, referitoare, mai ales, la
vechimea ei şi la zugravul care a realizat-o. » (pag. 67) !! Mulţi
specialişti au artribuit pictura din Bolniţa, lui Dobromir, Dumitru
şi Chirtop, celebrii şi ei în acei ani, Dobromir fiind din Târgovişte…
Micle emite ideea chiar, deloc de neluat în considerare că Bolniţa
a fost pictată înainte de 1520, înainte de terminarea picturii
Bisericii mănăstirii-ctitoria banului Barbu-în moda timpului
existând şi faptul că meşterii trebuiau să dea o probă de lucru
înainte de a se apuca de lucru! …Demonstraţia arhimandritului
bistriţean referitor la datarea picturii se bazează pe diferenţa de
poziţionare în scocietate a banului Barbu: în tabloul votiv el este
« jupan Barbu » 1491-1495 în timp ce în documente, după 1495,
este « mare ban » calitate atribuită de Radu cel Mare (14951508)… Zeci de pagini sunt închinate acestei demonstraţii pe
ani, asupra datării picturii, dar mai ales prin comparaţii asupra
însuşirilor artistice…Zeci de pagini de reală demonstraţie de
expert în citirea şi interpretarea documentelor…
«Zugravul Dobromir (1519)», apare în pisania din 1519
împreună cu Dumitru şi Chirtop la această dată terminând de
pictat Biserica Mânăstirii Bistriţa ctitorie a Craioveştilor; deşi a
dispărut, există fragmente la Muzeul Naţional de Artă din altă
biserică pictată de Dobromir, considerat un mare maestru la
vremea respectivă, din moment ce Radu de la Afumaţi îl cheamă
să picteze în 1526 biserica Mânăstirii Curtea de Argeş… Vasile
Drăguţ, scrie V. Micle, crede că Dobromir nu poate fi autorul
picturii de la Bolniţa… « în registrul inferior se păstrează un rând
de sfinţi cuvioşi, cu feţe ascetice, cu trupuri prelungi, cortegiul
sever amintind de pustnicii din pronaosul Coziei » şi mai spune V.
Drăguţ: «Cromatica rece şi surdă, ca şi desenul incisiv, cu o mare
putere de evocare, conferă acestei picturi o măreţie aspră, cu un
pronunţat caracter monastic.»
«Zugravul Dumitru (1519)» împreună cu Dobromir a pictat
Biserica Mânăstirii Bistriţa pe care au terminat-o în 1519, după
stricăciunile provocate de Mihnea cel Rău în 1509…
«Zugravul Chirtop (1519)» a lucrat cu «zugravul Dumitru» la
biserica de la Mânăstirea Bistriţa terminată în 1519…
«Ieromonahul Iosif (1710)» a lucrat la pridvorul Bolniţei în
1710, după ce în 1700 lucrase la pictarea Schitului Sf Apostoli şi
la Mânăstirea Surpatele în 1706 : V Micle îl numeşte «unul dintre
maeştrii reprezentativi ai Şcolii brâncoveneşti de la Mânăstirea
Hurezi» Acest pridvor construit după 1700 a fost pictat de Iosif
şi Hranitie.
«Zugravul Hranitie (1710)». În 1702 îl găsim în proscomidiarul
din biserica Schitului Sfântul Ştefan împreună cu Andrei, Istrate«zugravi». Aparţine Şcolii de pictură de la Hurezi. În 1703
lucrează împreună cu Andrei, Simion, Istrate la pictarea bisericii
Mânăstirii Polovragi. În 1706-1707 găsim aceeaşi echipă: Andrei,
Iosif, Hranitie şi Ştefan la schitul Surpatele. În 1710 îl găsim la
pridvorul Bolniţei. În 1711 echipa formată din Iosif, Hranitie,
Teodosie, Ştefan şi Nicolae este numită de domnitorul Constantin
Brâncoveanu să repicteze Biserica Mânăstirii Govora. Hranitie
a avut doi urmaşi: Grigore şi Gheorghe care i-au continuat
meseria…
«Ieromonahul Teodosie (1712)». 1700, pictează o icoană
pe lemn, Maica Domnului cu Iisus, care se află în partea dr
a catapetesmei de la Mânăstirea Ostrov. 1711 pictează un
pomelnic pe peretele Proscomidiarului Bisericii Mânăstirii
Govora. 1712 a lucrat la pictarea bisericii schitului Păpuşa
împreună cu ierodiaconul Iosif. 1717 Biserica Maicii Domnului
- Mânăstirea Sărăcineşti este pictată de «zugrafi: Theodosie,
Gheorghie, Preda.»

«Ierodiaconul Iosif (1712)». În 1700 pictează biserica Schitului
Sfinţii Apostoli de la Mânăstirea Hurezi împreună cu « Ioan
erodiacon ». În 1712 este alături de ieromonahul Theodosie în
pisania Schitului Păpuşa.
«Pictorul Gheorghe (1740)». Două icoane împărăteşti - 1740
- pe tâmpla Bisericii Schimbarea la Faţă de la Mânăstirea Bistriţa:
Iisus Hristos şi Maica Domnului. V. Micle îl numeşte «unul dintre
principalii meşteri de la Hurezi». În 1706 este «şef de echipă la
Surpatele». Mai lucrează la Polovragi (1703) şi Cozia în 1707.
«Zugravul Efrem (1779)». În 1779 pictează biserica Schitului
44 de Izvoare din Pietreni. 1781-1782 pictează biserica Schitului
Sfinţii Arhangheli din Peştera Sf. Grigorie Decapolitul.
«Pictorul Ioan Tudor (1788)», în 1750 este ucenic la meşterul
Danciu Filip la pictarea bisericii Ciorobeşti-Costeşti. Danciu Filippitor vâlcean-care a făcut parte din echipa formată din popa
Gheorghe şi fratele său Andrei şi care pictează Biserica Schitului
Pietrari…Ioan Tudor, din Costeşti, era format la Şcoala de la
Bistriţa… A pictat icoana Iisus între Maica Domnului şi Sf. Ioan
(1774) aflată în pronaosul Bisericii Sf Nicolae a Schitului 44 de
Izvoare. A lucrat la pridvorul Bisericii Sf Nicolae din Vătăşeşti.
Între 1775-1785 lucrează la pridvorul bisericii din Mierleşti. 1775o icoană a Sf. Grigorie Decapolitul-biserica din Ciorobeşti. Din
anul 1775 datează două icoane Sf Nicolae şi Sf Ioan Botezătorul
pictate pentru iconostasul bisericii Mânăstirii Govora: semnează
popa Dimitrie şi popa Ioan. 1778-1779 pictează frescele
pridvorului şi icoanele împărăteşti din tâmpla bisericii Maica
Domnului din Mierleşti. La Muzeul din Râmnicu Vâlcea există
icoana împărătească Sf Constantin şi Ioan Botezătorul datată
1778. Icoană, 1779 la biserica Sf Constantin şi Elena-Hurezi,
reprezentând Maica Domnului cu Iisus între Arhanghelii Mihail
şi Gavriil în stg. tâmplei. 1785-1798 este numit dascăl de zugravi

la Bistriţa în urma ordinului voievodului Alexandru Ipsilanti de
a forma două şcoli de pictură la Căldăruşani şi Râmnicu Vâlcea.
Mai are patru icoane la biserica din Olari-Corveşti-Horezu. 1788
pictează biserica Schitului Peri împreună cu popa Ioan. 1790 o
icoană la Mânăstirea Bistriţa. 1794-icoană la Mânăstirea Bistriţa:
« Adormirea Maicii Domnulu ». Şi încă o icoană în acelaşi loc,
Sf Ioan Botezătorul. Acelaşi an, trei icoane: Iisus Hristos, Maica
Domnului, Sf Treime la Mânăstirea Cozia. Icoană « zugrăvită » în
acelaşi an la Biserica Sf Mihail şi Sf Nicolaer pe faţada de vest
(« Popa Ioan i Tudor i Gheorghie ». 1796, icoană pe lemn: Iisus
între Maica Domnului şi Ioan, la catapeteasmă, dr., Biserica din
cartierul Ciorobi, Slătioara. 1798, Măldăreşti, Biserica Sf Mihail şi
Sf Nicolae o inscripţie pe uşile împărăteşti. Icoană pe lemn, 1800,
Buna Vestire, stg. lângă catapeteasmă, Biserica Buna Vestire
din Iernatic-Bărbăteşti. 1800, icoană pe lemn, Maica Domnului
cu Iisus între Mihail şi Gavriil, stg. catapeteasmă, Biserica
Adormirea Maicii Domnului-bolniţa din M-stirea Hurezi. Icoană
pe lemn, 1800-1810, Sf Nicolae între Iisus şi Maica Domnuluibiserca din lemn-Poeni, com. Bărbăteşti. Icoană pe lemn, 1801,
Maica Domnului cu Iisus între Mihail şi Gavriil-Biserica Cuvioasa
Paraschiva, cartierul Popi-Vaideeni, catapeteasmă, stg. 1801, în
acelaşi loc, trei icoane: Cuvioasa Paraschiva, Intrarea în Biserică,
Sf. Gheorghe…
«Monahul Partenie Zoba (1820)» Veniamin Micle îl prezintă pe
Partenie Zoba ca şef al şcolii de pictură de la Mânăstirea Bistriţa,
începutul sec XIX…1810-1821: Icoană pe lemn-catapeteasmăpartea dr. a Bisericii Toţi Sfinţii (patru registre-Soborul Tuturor
Sfinţilor) (semnată «Part(enie)». 1821, Bujoreni, Biserica
Adormirea Maicii Domnului, o inscripţie în naos, vest intrare din
pronaos… 1819, icoană împărătească, Catedrala episcopală din
Râmnicu Vâlcea, salvată de la incendiu şi care există în Bolniţă…
(«…Partenie monah, Iosif şi Climent, 1819»). Icoană pe lemn,
Iisus în jilţ între Maica Domnului şi Sf Ioan, se află la Reşedinţa
Episcopală. Partenie Zoba a pictat Biserica Mânăstirii Bistriţa în
1820. 1821, icoană pe lemn, Muzeul Mânăstirii Arnota. În 1829

execută a treia repictare a Bisericii Ovidenia din Peştera Grigorie
Decapolitul. 1830, Biserica Sf. Voievozi din Bârzoteni-Horezu,
lângă catapeteasmă, dr., Icoană pe lemn (Sf Nicolae între Iisus
şi Maica Domnului). 1831, Icoană pe lemn (Sf Spiridon şi Sf
Grigorie)aflată în pronaosul Bisericii Buna Vestire din Râmnicu
Vâlcea.
«Fratele Gheorghe (1830)». O foarte bună, completă,
prezentare a acestui pictor (după noi cel mai renumit pictor
bisericesc din sec. XIX), numit şi Gherontie, născut în 1807 la
Bogdăneşti-Vâlcea (lângă Râmnicu Vâlcea) şi care uceniceşte
la Mânăstirea Cozia. în 1830 intră în Mânăstirea Bistriţa unde
se definitivează în arta picturii. 1830, Icoană pe lemn Maica
Domnului cu Pruncul Iisus între Sf Dimitrie şi Gheorghe-nord
estul în Paraclisul de lângă stăreţia Coziei. Tot în 1830, pictează
un tablou, pe pânză, copie după unul din 1520, reprezentând u-l
pe banul Barbu, călugărindu-se. tabloul se păstrează în Biserica
mare a Bistriţei…din 1850 pictată de Tattarăscu! 1831, Icoană pe
pânză, Sf Treime, aflată laq Muzeul Mânăstirii Surpatele. 1832,
M-stirea Polovragi. 1833, Icoana triptic de la M-stirea Bistriţainovaţie-invenţie a timpului care se bazează pe iluzia optică
a luminii şi unghiului de privire. Iată Gherontie, inventator al
timpului înaintea lui Petrache Poenaru, dar, după el ca artist
(P.P fiind autorul cântecului M-a făcut mama oltean compus în
1821-opinie personală)…1834, Icoană pe lemn (Maica Domnului
şi Iisus crucificat)-col. Ion Curechianul. 1834, biserca M-stirei
Vieroşi, Piteşti, împreună cu Voicu şi Petre. 1835, icoană pictată
pe lemn (Sf Ioan Botezătorul)-Schitul Păpuşa. Icoană Sf Ierarh
Nicolae, pictată pe lemn, - Schitul Păpuşa.1836, Icoană Sf Treime,
donată M-stirei Bistriţa. 1836, Epitaf pe pânză-Muzeul Judeţean
Vâlcea. 1838, biserica din Buda a lui Nectarie Cozianul împreună
cu Voicu şi Petre. 1841, redactează Caietele zugravilor pentru
ucenici. (În 1891, episcopul Ghenadie tipăreşte un caiet cu titlul:
«Iconografia. Arta de a zugrăvi templele şi icoanele bisericeşti.»
în prefaţa căruia scrie despre Gherontie. 1838, se mută la
M-stirea Hurezi, unde pictează Cişmeaua. 1839, pictează biserica
Precistea din Caracăl, pictează icoane pentru biserica Schitului
Troian şi cea din Bucovăţul Nou. 1839, icoană pe lemn pentru
M-stirea Jgheaburi, Maica Domnului şi Sf Efrem Sirul. 1840,
Icoană pe lemn, Sf Ioan Botezătorul, Sf.Ioan Gură de Aur şi Sf.
Nicolae, catapeteasmă, stg., M-stirea Dintr-un Lemn. Icoană pe
lemn, aceeaşi locaţie, Naşterea Maicii Domnului, catapeteasmă,
dr. Aceeaşi locaţie, catapeteasmă, dr., Iisus între Maica Domnului
şi Ioan Botezătorul. 1841, altarul Bisericii Buna Vestire din
Râmnicu Vâlcea, icoană pictură pe lemn, Maica Domnului şi Iisus
crucificat. 1846, Icoană pictată pe lemn, Maica Domnului cu Iisus
(în registrul superior) şi Sf Dumitru încadrat de Mihail şi Gavriil.
Pronaosull Bisericii Toţi Sfinţii.Acelaşi an, Polovragi, Icoană pictură
pe lemn: Sf Ierarh Nicolae. 1847, Icoană pe lemn Maica Domnului
cu Iisus în braţe-pronaos, Biserica Sf. Nicolae a Schitului 44 de
Izvoare. 1848, Icoană pe lemn, Maica Domnului cu Iisus, Biserica
Buna Vestire Râmnicu Vâlcea. În acelaşi an, pictează o icoană pe
lemn, Sf Mucenic Procopie şi Sf. Grigorie Decapolitul, Biserica
Gura Suhaşului, Trăistari, Ocnele Mari. 1850, este tuns monah la
Bucovăţul Nou şi primeşte numele Gherontie… « Sfântul Calinic,
episcopul Râmnicului, încredinţează monahului Gherontie
retuşarea în stil ortodox a icoanelor împărăteşti din Catedrala
eparhială, pictate în stil occidental de Gheorghe Tattarescu (428).
Monahul l-a întrecut în multe privinţe pe maestru; deosebirea
esenţială între ei consta în faptul că primul realiza icoane, iar
al doilea, tablouri (429). » (428: Istoricul Eparhiei Râmnicului,
p.193. 429: Pr. D. Bălaşa, art. cit., p.74). 1861, două icoane,
M-stirea Polovragi: Maica Domnului şi Mântuitorul Iisus Hristos.
«Schimonahul Paisie (1833)»-caligraf din şcoala bistriţeană a
lui Partenie.
«Gheorghe Tattarescu (1850)» Născut la Focşani, 1818 şi
mort la Bucureşti, 1894. Cel mai talentat din şcoala buzoiană de
pictori de biserici. 1845 primeşte o bursă anuală (150 galbeni)
la Roma unde se formează în spiritul academismului italian. «A
pictat 52 de biserici, fiind considerat cel mai mare pictor religios
al timpului său (437) (Cătălin Pruteanu, Moştenire: Gheorghe
Tattarescu a pictat 52 de biserici, jurnalul.ro, 2 martie 2009»).
«Monahul Terentie (1854)»-«ultimul reprezentant al Şcolii de
pictură de la M-stirea Bistriţa. El transcrie Acatistul şi Paraclisul
Sf.Grigorie…datat la 1854.
O carte excepţională, de ştiinţă istorică a artelor plastice
religioase, structurată inovativ în două părţi: prima, care descrie
cronologic apariţia acelor opere de artă bisericească care fac
istorie (atestând faptul că opera face artistul şi nu invers, cum se
întâmplă în această infantilă perioadă contemporană urmaşă a
gestualului Jackson Pollock) şi, a doua, în care sunt nominalizaţi
autorii, tot cronologic, acestor opere de artă bisericească…
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CONSTANTIN GEANTĂ
SIGUR, MÂINE VOM PLECA
I

- Dă cu zarul!
- Șase-șase. Eşti mulţumit?
- E clar. Ai câştigat.
- De ce te impacientezi?
- Nu am avut o zi prea bună şi. În plus am
pierdut pariul.
- Ce pariu?
- E o problemă personală. Doar atât pot să-ţi
spun: semn rău.
S-a ridicat, a plătit consumaţia şi a plecat.
Celălalt a continuat să joace. După câteva zile
cei doi s-au reîntâlnit.
- Oh, dar ce palid eşti! Ce ţi s-a întâmplat?
- Nu ţi-am spus. Am pierdut.
- Dar ce ai pierdut?
- Vino cu mine şi ai să vezi.
Au plecat spre casa celui care a făcut
invitaţia.
- Ce ai dragă?
- Nu sunt în apele mele.
- Mă cam pune pe gânduri starea asta a ta,
mai bine ai merge la medic.
- Dar, mai lasă-mă odată, nu vezi că am ceva
important de făcut?
- Ai auzit că a murit Al?
- Cum aşa?
- A fost găsit într-un şanţ azi-dimineaţă. Dar
ce-i cu tine? Nu te simţi bine....
Totul se înceţoşează, iar în această
harababură percepe o prăbuşire fără
dimensiuni. Într-un târziu, a deschis ochii şi a
încercat să se ridice.
- Unde sunt?
Un om în halat alb s-a apropiat de el:
- Stai liniştit, încă te afli sub influenţa
sedativului administrat.
- Ce s-a întâmplat cu mine?
- Ai avut stări spasmodice, iar înfăţișarea ta
căpătase un aspect ciudat.
- Care să fie cauza?
- Abia după efectuarea ultimelor investigaţii
vom afla răspunsul.
A doua zi medicul a zis:
- Analizele sunt bune, însă te vom ţine sub
observaţie câteva zile, timp în care o să-ţi facem
mai multe investigaţii.
În momentul externării i s-a spus:
- Ceva ciudat se petrece cu tine. Deocamdată
însă nu ne putem pronunţa, deoarece nu pare
grav, te vom externa. Oricum, odihneşte-te şi
urmează cele prescrise.

II
- Te-ai hotărât, sau vei urma lui Al şi George?
- Cum, a pierit şi George?
- Pariul este neiertător. Ai pierdut, te
aşteaptă calea beznei. Marea iniţiere este
obligatorie. Orice nereuşită te costă viaţa.
- Cui îi pasă de viaţa mea?
- Ție însuţi.
- Mie? În nici un caz.
- Maeştrii Abisului au hotărât.
- Deci...
- Urmează călătoria cea mare, pentru care
străvechiul rit va fi îndeplinit. Însă nu uita,
trebuie să fiţi trei inşi când se va deschide
Poarta Bulzului!
- Ai dat cu zarul?
- Da. Doi-unu.
- Ai câştigat.
- Pleacă, pentru că din cauza ta a murit
George.
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- Ce tot îndrugi acolo?
- Cu tine a jucat ultima oară.
- Ce are una cu alta?
- Cum ce are? La două zile a fost găsit mort
în somn.
- Nu văd ce amestec am eu.
Apare barmanul.
- Iar ai venit, damnatule? Numai la o zi după
ce aţi jucat blestematul ăla de joc, Al a fost găsit
mort în şanţ; iar la două zile după ce a plecat
cu tine George a murit. Pleacă din barul meu
pentru că aduci ghinion.
- Parcă ai fi o cobe!
- Nu ai auzit ce am zis eu?
Tocmai în acel moment o cărămidă venită
din stradă sparge un geam şi se opreşte pe
tejghea.
- Mai vrei şi alte dovezi?
- Poare să fie doar o întâmplare.
- Întâmplare pe dracu ́. Nick , cheamă poliţia!
- Bună idee. Dar, ia stai puţin...ce motiv să
invocăm?
- Vezi tu atunci.
În acel moment apar patru indivizi îmbrăcaţi
în negru.
- Mac Ney, a zis unul ce părea să fie şeful,
lasă-i pe seama noastră. Pentru tine a sosit
momentul.
- Prea bine, maeştrilor.
Şi Mac Ney a plecat.
- Deci aşa rămâne.
- Da, Mac Ney, mâine vom pleca. Însă să nu
uităm un lucru, şi anume: cine se retrage, este
zdrobit.
- Aşa să fie.
- Deci să ne legăm prin jurământ, că vom
trece împreună prin Poarta Bulzului.
Nelson şi Emilson şi-au încrucişat mâinile cu
Mac Ney.

III
- Grăbeşte-te, Nelson, pentru că se
înserează.
- Gata Mac, imediat vă ajung din urmă.
- Emil este deja în vârf şi ne face semne.
Emilson mișcându-și braţele a zis:
- Am găsit un loc de popas lângă o stâncă,
din care curge un izvor.
- Mac, ce bucuros pare Emil!
- Dar ce crezi, că este uşor ca străbătând
printre cioturile stâncilor, să ajungi primul în
vârf?
- Dar tu, cum te simţi?
- Cu voi excelent.
- Dar...soţia ta oare ce mai face?
- Cred că i-a trecut supărarea. Nu ştii
cum sunt femeile? Trebuie să faci numai ce vor
ele!
- Ai dreptate. Dar ce ţine Emil în mână?
- Parcă ar fi un şarpe, sau un toiag.
- Fii serios, Mac, doar nu este Moise!
Nelson şi Mac Ney au ajuns în vârf. Aici
Emilson îi aştepta bucuros.
- Iată fraţilor, cheia!
- Ce cheie? Întrebă Mac Ney.
- Toiagul, zise Emilson, la care Nelson
exclamă, ironic.
- Domnule, nu uita că te afli în faţa noului
Moise!
- Terminaţi cu glumele şi să ne aşezăm
odată tabăra!
- Bine, Emil, zise Mac.

IV
- Doamnă, soţul dumneavoastră se află
într-o stare gravă.
- Care sunt șansele de a rămâne în viaţă?
- Am încercat tot ce este posibil, dar încă
nu putem garanta nimic. Numai Dumnezeu mai
poate decide.
Lângă soţul ei, Mary se cutremura privind
la păienjenişul furtunaşelor de la perfuzii. Un
glas se auzi din spate, pe când un braţ îi atinse
umărul:
- Fiţi liniştită , doamnă, pentru că Dumnezeu
numără lacrimile femeilor.
Abia a perceput aceste cuvinte, când o uşă
s-a decis şi o tânără, îmbrăcată în alb, a zis:
- Doamna Emerson se află aici?
Mary, tresărind, a răspuns:
- Da, eu sunt Mary Emerson.
- Doamnă, sunteţi căutată la telefon.
Revenind mirată, a zis:
- Cine este acest Nelson?
Dar un bărbat înalt ţi pleşuv, apropiindu-se
de ea, a zis:
- Doamnă, eu sunt Emilson şi vă confirm
ceea ce a spus şi prietenul meu Nelson. Soţul
dumneavoastră se află în afara oricărui pericol.
- Glumeşti! Nu-l vezi sub perfuzii?
- Acesta nu este soţul dumneavoastră, ci un
biet muritor care trebuie să plătească pentru
faptele sale.
- Domnule, îţi arde de glumă?
- Faptele, dar mai ales întâmplările îmi vor
confirma spusele
- Dar, cum pot să fiu liniştită, când doctorul
nu mi-a oferit nici o garanţie?
- Gândiţi-vă că tot ce a fost , este şi va fi.
Deci...”nimic nou sub soare!”
Dorind să intre în salon se aude o sonerie
şi o voce:
- Doctore, pacientul de la salonul cinci se
află în comă. Are o scădere bruscă de tensiune.
- Repede în sala de intervenţii!
O mică rumoare, iar pacientul este purtat în
sala de intervenţii. După câtva timp, o persoană
iese din încăpere.
- Ce s-a întâmplat?
- Pacientul a avut stop cardiac.
- Nu se poate, zise disperată Mary!
- Se face tot posibilul, a completat asistenta.
Şi nu uitaţi: se află pe mâna celor mai buni medici.
- Nu vă impacientaţi. Doamnă , nu vă
enervaţi.
- Ce vrei, să dansez, când soţul meu este pe
moarte?
- Nu moare nimeni dintre acei cărora nu le-a
sunat încă ceasul.
- Dar ştii că mă cam enervezi! De unde ştii
dumneata ce are să se întâmple?
- Nu scormoniţi nepătrunsul şi nu supăraţi
pe Maeştrii Abisului. Credeţi în cele ce vi se
spun, şi nu cercetaţi acele legi, pe care nu puteţi
să le înţelegeţi!

V
Noaptea a trecut şi o nouă zi s-a ivit odată
cu razele soarelui revărsate printre stânci.
- Hei, Mac! Trezeşte-te, zise Emilson.
- Dar unde este Nelson?
- Vine imediat. Este plecat după vânat.
- Dar ştii ce vis ciudat am avut? Se făcea că
eram bolnav şi mă aflam sub perfuzii, iar soţia
mea Mary, era lângă mine. Însă eu am făcut
stop cardiac şi am murit.
- Nu te mai lua după minciunile nopţii, hai
mai bine să ne pregătim pentru o nouă zi.
- Ai dreptate, poate este ziua cea mare!
- Poate....trebuie să apară şi Nelson.
- Până vine el, să ne pregătim de plecare.

- Nu înainte de a băga aer în rucsaci.
- După cum văd, îţi arde de glume.
- Ce vrei, fără ele viaţa ar fi mai cenuşie!
- Dar poate o să iei şi o bucată de aer pe care
o vei împături în batistă.
Între timp Nelson apare cu o căprioară,
iar după ce sunt pregătite merindele, cei trei
pornesc la drum. După mai multe zile ajung la
locul căutat, unde fac un popas . Nelson zice:
- Oare, aici să fie?
Mac Ney completează:
- Nici o problemă, deoarece harta ne va
lămuri imediat.
După o examinare a hărţii, Emilson exclamă:
- Iată locul!
Au pornit printr-o deschizătură şi au mers
mult timp prin semiîntuneric. Într-un târziu,
Emilson a zis:
- Să pregătim lanternele.
Zis şi făcut. După ce au pregătit lanternele,
au mers cât au mers, însă lumina devenea
tot mai slabă. Pesemne că bateriile erau pe
terminate.
- Staţi puţin, a zis Nelson, iată nişte torţe. La
care Mac Ney a completat:
- Iată şi un râu!
Emilson la rândul său a remarcat:
- Am ajuns la Lethe sau poate la Styx, dar
unde este Caron?
Abia a apucat să rostească ultimele cuvinte,
când un bătrân a apărut după o stâncă.
- Eu sunt Caron, iar dacă vreţi să treceţi „
Styxul”, trebuie să descifraţi aceste inscripţii.
La care Nelson, mai isteţ, a zis:
- Să încercăm, omule din adâncuri.
- Eu sunt păzitorul Marii Taine de la Poarta
Bulzului! Numai acela care va trece toate
încercările, va putea păşi pe Marea Poartă.
- Chiar aşa, adăugă Nelson.
- Nici o grijă, zise bătrânul, toţi veţi trece
prin marile încercări. Priviţi aceste beţişoare şi
vă alegeţi câte unul.
După alegere, Emilson a primit primul
dreptul la încercare, Nelson al doilea, iar Mac
Ney al treilea.
- Atenţie, a zis bătrânul, după trecerea probelor veţi dispărea, însă numai după ce veţi trece
prin Poarta Bulzului, veţi afla ce s-a întâmplat
cu ceilalţi.
Zis şi făcut. Emilson a fost supus primul
probelor, după care a devenit nevăzut.
- Ce s-o fi întâmplat cu el?
- Ai răbdare, Mac, zise Nelson, pentru că în
curând vei păşi prin Marea Poartă şi atunci vei
primi răspunsul.
Nelson a avut aceeaşi soartă. Mac Ney rămase singur, şi se pregăti pentru marea încercare.
- Eşti gata? Zise bătrânul zâmbind.
- Gata! Răspunse mac Ney, cu o neţărmurită
mândrie.
- Atunci răspunde: care este calea ce duce
înspre Cer?
- Calea Lunii.
- Nu, a Soarelui, pentru că Soarele străbate
bolta, se cufundă în mare şi se întoarce pe cer
a doua zi.
- Cine este mai adânc, întunericul sau
lumina?
- Întunericul, pentru că absoarbe razele.
- Nu, lumina este mai adâncă, pentru că
străbate întunericul.
- Cine este cel mai puternic, tânărul sau
bătrânul?
- Tânărul, pentru că în el sălășluiește
pasiunea sângelui.
- Nu bătrânul, pentru că jocul său este
înţelepciunea. Ai pierdut, dar nu-i nimic.
Biruitor este atât cel care participă la cursă, cât
şi cel care ajunge primul la capătul său, pentru
că pe lumea aceasta nu sunt învingători, ci
„numai supravieţuitori”.

VI

PREOTEASA JERTFEI

- Al, zise George. Trezeşte-l pe Nelu pentru că este târziu şi
Mariana se va supăra iar.
- Nelule, hai să merge!
Ca prin ceaţă, Nelu privea, dar nu înţelegea unde se află.
- Cine sunteţi voi?
- Iar ai băut cam mult! Eu sunt Al, prietenul tău, cu care ai
jucat zaruri cam o jumătate de oră , după care ai adormit; iar
el este George, amicul nostru din copilărie, cu care am jucat
biliard mai bine de două ore, timp în care tu ai zăcut în braţele
lui Morfeu.
Între timp apare şi barmanul.
- Hai Nelule, pentru vă este târziu. De, se mai întâmplă, însă
acum trebuie să mergi acasă, pentru că ai tăi or fi îngrijoraţi.
- Eu, Nelu?
- Eu sunt Mac Ney!
- Eşti Napoleon Bonaparte, completă George.
- Hai, Nelule, pentru că este târziu şi mâine avem de lucru.
Ajutat de cei doi s-a ridicat şi a îmbrăcat pardesiul. Însă în
momentul când a băgat mâna în buzunar ca să plătească, a
găsit un plic în care se afla o scrisoare: „NU te grăbi să ajungi
acolo, unde nu poţi încă pătrunde, pentru că victoria este doar
a aceluia care îşi poate stăpâni pasiunile, dominându-şi în
acelaşi timp viciile. Dar nu uita: Sigur, şi mâine poţi pleca!”
Al îi privi nedumerirea de pe faţă, după care citi scrisoarea
şi încercă să-l liniştească:
- Lasă, că pe lumea asta se mai fac şi glume, însă dacă mai
stai mult, sigur vei dormi în şanţ.
La care George completă:
- Dar mai lăsaţi dracu ́ trăncăneala şi haideţi odată pentru
că este două noaptea!
Cei trei, după ce au ieşit din bar, se depărtau, pierzându-se
în semiobscuritatea peisajului.

Fericirile
hiar dacă acum, plătesc cu durere de
moarte bucuriile verii, acum ca și atunci
cred cu tărie că
„Fericirile” ar trebui completate cu încă una:
Fericirea de a avea un destinatar al preaplinului
sufletelor și a inimilor prea mari pentru un
„spaţiu” prea mic- trup, inimă, prieteni, fraţi,
soţi, vecini, orașe, ţări...
E atât de dureros să stai cu mâinile întinse
căuș, cu sufletul în palmă, cu bucuria de a ţi-l
oferi spre împărţire, oferindu-l cu dărnicie, la
colţul vieţii...
- Ce ai acolo?
- Prietenie, camaraderie, dragoste, iubire
de oameni, de viaţă!
- Pfui, nu!!! N-am nevoie de complicaţii!
Sau, și mai cumplit:
- Oi fi având dumneata toate alea, dar când
ni le-ai dat nu aveai contract cu noi pentru
dăruire, așa că nu putem valida darul tău!
Și atât! Sec, precis, Legal(!), complet
impersonal, nici măcar cu „ne pare rău..” ca
un anunţ despre un tren anulat. O hârtie cu
un răspuns rece și neutru care anulează toată
dragostea sufletului tău pe care l-ai pus drept
răspuns faimoasei întrebări : „Dar tu ce faci
pentru Țara ta, pentru orașul tău, pentru ai
tăi ?
- Eu, m-am oferit voluntar, adică „ pro
bono”, adică pe gratis, adică degeaba, fără a
cere nimic în schimb. Eu am închinat orașului
meu, cetăţenilor lui, cunoștinţele mele, timpul
meu, viaţa mea. Eu am oferit o vorbă bună, un
zâmbet, o glumă, prietenia, camaraderia mea,
dragostea mea de oameni, de viaţă!
-Pfui, nu!!! Nu ne trebuie complicaţii și pe
urmă, nu ai contract cu noi ! Mai încearcă altă
ofertă...
Ligia NICOLESCU
Horezu, 3.11.2017
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I
Aleagă caii prin preistoria elină
În căutarea vetrei
Şi a templului altar.
Apollo, condu-mă
Către insula Edenului.
Către izvorul zilei
Şi către
Umbrarul Pandorei.

II
Rătăcitor Oedip
Mă călăuzeam după valuri
Când
Într-un susur
Îmi vibra naiul inimii
Iar cugetul
Îmi plângea în caval.
În unduirea serii
Am suspinat
Şi am început
Să-mi mestec cărţile...

III
Amurg d e toamnă
Şi-un cânt,
Homer, Hesiod, Pindar, Sapo
Au scăpărat cremenea...

IV
Glasul Atenei şi cântul Corintului,
Suspinul Megarei, durerea Cretei...
Delir şi istorie,
Rătăcire fără soare
Regretele...
Înmormântate în păsările Călătoare.

V
Uitase peregrinul
Rostul său
Şi viaţa
Şi-o uitase...
Pe când
Moartea trecea
Prin cârdul de cocori,
O boare
Adia peste
Templul Minervei...
În sanctuarul lui Demeter,

Lângă preoteasa Persefonei,
Încremenit
Privea pribeagul
Muza sa.
Se pângărise
Sacrul altar,
Iar basileul
Ajunsese cerşetor.

VI
Trufaşa preoteasă
Crispa inima caldă,
Iar surâsul său
Părea o regăsire târzie...
Tăcu basileul
Încremenind în piatră,
Iar statuia sa
Se zdrobea de prinosul
De ambră al Preotesei
Care închinându-şi viaţa Zeilor,
Nu înţelegea
Că şi pietrele
Emană raze,
Că şi izvoarele suspină...
Nu percepea
Cântul tăcut al rugului,
Cu toate că devorase
Cenuşa Păsării Phoenix.

Constantin GEANTĂ

AMINTIRI DESPRE MINE ȘI FAMILIA MEA
Adina ENĂCHESCU
espre tata am o mulţime de amintiri: „
Lili, plânge fata!; Lili, unde e fata? Nu găsesc fata, unde-i fata? Scoală-te!” ... Și m-au găsit sub pat, unde găsisem o cutie cu prafuri contra
purecilor și pentru că aceste prafuri erau dulci le
linsesem, plângeam și apoi leșinasem. Era în jur de
1 noaptea. S-au îmbrăcat repede părinţii, m-au îmbrăcat și pe mine și toţi trei am plecat pe drum la
dispensar, la domnul doctor. Nu știu ce mi-a dat, dar știu că îmi venea
mereu să vomez și apoi am băut lapte dulce cald și mi-a trecut; să fi
avut doi ani jumătate...
Lelea Gheana i-a spus mamei a doua zi că avusesem o cumpănă, dar
a trecut și zicea ea, că văzuse în bobi cumpăna, dar nu-i spusese mamei,
să n-o sperie.
Locuiam într-o cameră din locuinţa școlii Barcane.În recreaţii copiii
se jucau cu mine prin curtea școlii și unii îmi dădeau să mănânc mere,
alviţă, bomboane, pâine, mălai, fructe, etc., dar n-aveam voie să mănânc, trebuia întâi să le arăt părinţilor și dacă-mi dau ei voie să mănânc,
altfel nu. Și-mi ziceau „păpușa”.
Părinţii erau amândoi învăţători la Școala primară BARCANELE. Nu aveau
femeie de servici și atunci, ca și acum, salariile dascălilor erau mici.
Mă lua maică-mea cu ea în clasă, mă așeza în ultima bancă și-mi
spunea să fiu cuminte. Și nu prea eram cuminte. Și pentru că nu prea
eram cuminte mi-a cumpărat ghiozdan, cărţi, caiete, mi-a spus că sunt
elevă în clasa I, să învăţ, să fiu atentă la ore, să iau notiţe și să ridic mâna
când vreau să vorbesc. Și eu am crezut-o. Cam pe la jumătatea anului
școlar a venit o brigadă de inspectori de la Ministerul Învăţământului
din București. Și clasa I la care preda mama mea a ieșit cel mai bine la
inspecţie. Mama a avut cele mai frumoase și mai interesante lecţii. Eu
eram tot timpul cu mâna ridicată și completam răspunsurile copiilor,
care erau incomplete. La sfârșitul orelor domnul inspector a felicitat-o
pe mama pentru lecţiile ţinute și i-a spus: „fetiţa aceea din ultima bancă
s-o mutaţi în prima bancă, că e mică, și nu i-aţi spus și ei ce notă i-aţi
dat.” Mama i-a spus inspectorului că nu mi-a pus notă, că eu sunt fetiţa
ei și pentru că n-are cu cine să mă lase, m-a luat și pe mine la școală și ca
să fiu cuminte să n-o deranjez mi-a spus că sunt elevă în clasa I.. Inspectorul s-a mirat foarte mult și i-a spus mamei că el poate să-mi aprobe
dispensă de vârstă, să mă treacă în catalog și să-mi pună nota 10 pentru
astăzi. Așa am ajuns elevă la școală.

D

Pe parcursul anilor mama a mai făcut 3 băieţi. Era bolnavă de inimă,
avea tensiune. De aceea au hotărât în familie de mine să aibă grijă tata,
iar de cei 3 băieţi să aibă grijă mama.
Tata citea ziarul, mă abonase și pe mine la „UNIVERSUL COPIILOR”,
Așa că la masă citeam amândoi.
Apoi tata scria articole la ziare, scria poezii. Ca să fiu cuminte mama
mi-a dat și mie un caiet și mi-a zis să scriu și eu. Tata pentru că era mare
scria poezii lungi, eu pentru că eram mică scriam poezii scurte, de un
vers ( ca Ion Pilat) sau de 2 sau 3 versuri.
Tata era deputat. Mergeam amăndoi de mână la Primărie. Apoi mergeam la Căminul Cultural unde tata avea repetiţie cu coriștii. Mama cânta la tenor, eu cântam la partea I, fratele Mihai cânta la partea a-II-a, iar
tata cânta la bas. Tata avea vioară, lua tonul cu camertonul. Ajunsese
să facă cor pe 4 voci, se întrecea cu domnul prof. Bobei dintr-o comună
vecină. Corul tatălui meu a luat locul doi pe ţară.
Auzisem de la tata că bunicul Teodor ENĂCHESCU dăduse bani pentru toată lemnăria pentru Căminul Cultural. Bunicul era un erou, venise
după primul război mondialcu trei decoraţii pe piept.
Bunicul făcuse Școala Normală, era învăţător, dar pentru că nu avusese post în comuna Păușești Otăsău, mai urmase niște cursuri și se făcuse notar la Primărie. Bunicul Teodor era foarte deștept m-a învăţat
să citesc și să scriu în limba latină, m-a învăţat istorie. Făcuse o lucrare
„Contribuţia vâlcenilor la Revoluţia din 1848”.
Tata auzise prin piaţa din Rm. Vâlcea că niște eleve de la Internatul
Liceului din Râmnic săriseră afară pe geam și fugiseră la un bal dansant
cu elevii de la Liceul Pedagocic. De aceea se luase hotărârea în familie
să mă înscrie la Liceul Monahal „Acoperământul Maicii Domnului” de la
Bistriţa. Am urmat primele clase la Liceul din Bistriţa. Dintre profesoarele avute remarc pregătirea extraordinară a maicii Drosida, profesoară de
matematică și a maicii Florentina, profesoară de limba română.
După Reforma Învăţământului din anul 1948 unde s-a hotărât ca
să nu mai fie școli sau licee în locașurile bisericești, clasa mea a fost transferată la liceul din Sibiu, eu pentru că în vară fusesem bolnavă de
febră tifoidă, mi se aprobase să mă transfer la Liceul de fete din Râmnicu
Vâlcea. Deci ultimii ani de liceu i-am făcut la Râmnicu Vâlcea.
Voiam să mă înscriu la Facultatea de Filozofie, dar cei din Comitetul de Partid de atunci n-au vrut să îmi pună ștampila pe dosar. Cei din
Conducerea Facultăţii de Matematică și cei de la Politehnică nu cereau
ștampilă pe dosarul de admitere. Și așa am ales matematica, o facultate
foarte grea cu mii de demonstraţii și alte mii de ţinut minte. Am regretat
de multe ori că am ales matematica.
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Greutăţile familile s-au înmulţit. Mama avea tensiune mare
și stătea mai mult prin spital, tata era mereu cercetat pentru
niște articole scrise de dumnealui mai demult. Fraţii mei se măriseră, erau la licee. Era greu.
După terminarea anului III de Facultate eu am trecut la
fără frecvenţă. Am dat anul IV și V într-o singură sesiune și Inspectoratul mi-a dat catedră de matematică la Școala generală
din comuna Galicea, jud. Vâlcea.
Cam pe la sfârșitul anului o brigadă mixtă formată din
Inspectori din Ministerul Învăţ ământului și Inspectori de la
Regiunea Argeș au inspectat mai multe școli din jud. Vâlcea.
Aceștia au găsit oameni fără facultate predând la Liceul Mircea cel Bătrân și la Liceul Teoretic din Călimănești, iar alte cadre care aveau facultate predând la școli generale cu clasele
V-VIII. M-au luat pe mine de la Galicea și m-au dus la Liceul
Teoretic din Călimănești. Aceasta era prin 1955. M-am simţit
bine în Călimănești. Săptămânal veneau echipe de teatru de
la București, concerte simfonice, formaţii de muzică, etc.. se
dansa pe terasa Oltului, am fost aleasă regina balului, era frumos!
Mi-au dat o cameră fără sobă și fără coș. Am improvizat
eu o sobă, dar când vâjâia vântul mi-aducea tot fumul în casă.
Și așa făceam foc mai puţin sau deloc. După șase ani de stat

în frig am făcut congestie pulmonară. Tatăl meu a reclamat
la Regiune și m-a luat de la Călimăneștiși m-a dus la Liceul
din Govora-Băi, unde părinţii mei își făcuseră casă (aceasta
se întâmpla prin 1962). Am predat aici până prin 1972. Între
timp eu îmi cumpărasem apartament în Rm. Vâlcea. Am dat
și concurs pentru ocuparea unor posturi vacante. Inspectorul
general de atunci a zis să nu mai reclam, că-mi rezolvă dumnealui problema și o să am catedră în Râmnicu Vălcea. Mi-au
dat ore la Liceul Forestier, eram mulţumită. Elevii acestui liceu
făceau practică la Fabrica de Mobilă, care era propusă să se
desfiinţeze, iar pe mine m-au mutat la Liceul Industrial nr. 1
Troianu, din Râmnic. Aici am făcut astenie nervoasă, formă
gravă. Elevii nu învăţau, nu aveau caiete de notiţe, creioane,
nu-și făceau temele, ieșeau și intrau când vroiau ei la ore.
Doctorul Pascu mi-a spus: „dacă ati avea familie și 3-4 copii
înţeleg că aţi face un sacrificiu, dar așa, de ce să vă sacrificaţi
sănătatea dumneavoastră precară, pentru niște nebuni. Mai
aveţi un an și jumătate până la pensie, eu pot să vă pensionez,
vă trimit la Sinaia pentru recuperare și dacă vă faceţi bine veţi
preda în continuare”.
Așa a fost, așa a zis doctorul și eu văzându-mă singură și
bolnavă am început să scriu, ca să-mi treacă supărarea și tot
scriind mereu am devenit scriitoare. (Râmnicu Vâlcea)

Duioşie
A murit nea Ilie Nuţă. Proverbialul nea Ilie. Avea 92 de ani. L-au
îngropat azi. Amintiri...
...La pâine. Coadă. În (cred) 1980. Ajung la rând, în faţa vânzătorului.
Voce curios sonorizată.
- Ai tartelă? (hipoacuzie bilaterală totală dobândită până-ntr-un
an, cu proteză audio, gândesc.)
- N-am.
- N-ai ? Atunti, te duti mata la Pârtoteni tă iei pâine, atolo o tă-ti
dea fără titet. Altul la rând!
- Păi, nene, lucrez la Minieră de câteva zile. Încă nu ne-au dat
cartele.
- Aaa...dacă lucrezi la Minieră e altăteva ! Ia de iti două pâini ti tă
vii mâine tu tartelă.
Pregetă puţin dar se hotărâ repede și întrebă:
- Da, dacă lucrezi la Minieră, îl tii pe Tandu? Tandu Nută, e fiul
meu. E mare tef, maare. Și uitându-se mândru spre lume adăugă cu
glas mai tare :
- Ehee, are Tandu ti matină... ti tofer!... E mare tef...Teva diretor...
Și duios, de n-ai fi crezut că dă din el, urmă șoptit:
- Da-i al meu...
Ligia NICOLESCU
Horezu, 26.10.2017

ŞTEFAN - DRAGOŞ GĂITĂNARU
Un tânăr cercetător vâlcean, excepţional
Gheorghe PANTELIMON
e data de 29 septembrie 2017, la
Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti, a avut loc un eveniment ştiinţific
remarcabil: tânărul cercetător vâlcean
Ştefan-Dragoş Găitănaru şi-a susţinut public
teza de doctorat cu tema: „Impactul urban
asupra structurilor acvifere”, care constituie
rezultatul unor cercetări complexe, aprofundate, efectuate în perioada 2009-2017, ca student în ciclul
III de studii din cadrul Şcolii Doctorale a universităţii menţionate
şi ca cercetător la Centrul de Cercetare şi Ingineria Apelor
Subterane al aceleiaşi instituţii.
Dragoş s-a născut pe 8 martie 1983, în municipiul Râmnicu
Vâlcea şi provine dintr-o distinsă familie de intelectuali: mama
– Constanţa a fost învăţătoare la Şcoala Gimnazială Nr. 13 din
Râmnicu Vâlcea, iar tatăl, Constantin Găitănaru colonel M Ap
N, care le-a asigurat celor doi fii, Cătălin şi Dragoş, o educaţie
superioară. A urmat cursurile primare şi gimnaziale la renumita
Şcoală Nr. 10 Râmnicu Vâlcea. Patima lui, moştenită din familie,
a fost şi a rămas muntele, care îl fascinează. Aşa se explică şi
pasiunea pentru geografie. Fiindu-mi elev, în gimnaziu, îmi
amintesc că poseda cunoştinţe geografice temeinice, cu mult
peste nivelul programelor şcolare. Studia cu deosebită râvnă o
bogată literatură de specialitate, consulta cursuri, dicţionare,
atlase, hărţi geografice etc. A participat cu succes la diferite
etape ale Olimpiadei şcolare de Geografie şi făcea parte din elita
elevilor care au contribuit la creşterea prestigiului şcolii.
A efectuat cursurile liceale la Colegiul Naţional „Alexandru
Lahovari” Râmnicu Vâlcea, o unitate de prestigiu a învăţământului
vâlcean şi românesc, s-a instruit la Facultatea de Geografie
a Universităţii Bucureşti, unde s-a specializat în Hidrologie şi
Climatologie. Din 2010 a devenit cercetător la Universitatea
Tehnică de Construcţii Bucureşti. A desfăşurat, cu asiduitate,
o activitate ştiinţifică stăruitoare. A publicat 30 de articole,
a lucrat la 15 contracte de cercetare, majoritatea cu finanţare
internaţională, a participat la organizarea a 16 conferinţe etc.
Printre multiplele activităţi iniţiate se numără şi un simpozion
naţional interdisciplinar pe teme de importanţă majoră
privind protejarea mediului înconjurător, care s-a desfăşurat la
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea, la care
au participat specialişti, cadre didactice, studenţi şi elevi.
Coordonatorul Ştiinţific al tezei sale de doctorat este dl. prof.
univ. dr. ing. Ioan Bica, iar din comisie au făcut parte d-na prof.
univ. dr. ing. Loretta Batali, în calitate de preşedinte şi referenţii
ştiinţifici dl. prof. univ. dr. Vincent Hallet de la Universitatea
Namur din Belgia, dl. prof. univ. dr. Călin Baciu de la Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi dl. prof. univ. dr. ing. Radu
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Gogu de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. În
prezenţa unui auditoriu numeros, select, format din cadre
didactice universitatre, cercetători în domeniu, membrii familiei
doctorandului, foşti colegi de şcoală de la Râmnicu Vâlcea,
prieteni etc., timp de o oră, Dragoş a făcut o expunere coerentă, logică şi argumentată a conţinutului lucrării pe care a
elaborat-o.
Teza sa de doctorat are ca obiectiv principal evidenţierea
impactului urban asupra structurilor acvifere. Geografic, stratul
acvifer este stratul de apă subterană al cărui nivel şi debit
sunt influenţate de condiţiile climatice (regimul precipitaţiilor,
temperatura), dar şi de gradul de folosinţă al acestuia de către
om, prin consumul casnic şi industrial. Importanţa apei ca
resursă vitală este arhicunoscută. În cadrul lucrării, termenul de
structură acviferă face referire la întregul complex acvifer care
intră în conexiune cu mediul urban. Însemnătatea deosebită a
domeniului de cercetare reiese şi din noile tendinţe de dezvoltare
sustenabilă a mediului urban, din necesitatea dezvoltării oraşelor
în contextul actual al schimbărilor climatice.
Lucrarea se întinde pe 210 pagini, este structurată în 8
capitole, şi reuşeşte să acopere o paletă largă a problemelor
supuse analizei. Fiecare capitol conţine elemente ale conceptelor
şi viziunii de hidrogeologie urbană, cu detalierea unor aspecte
punctuale sau generale, pentru municipiul Bucureşti. Cum
consemnează autorul în „Concluzii”, primele două capitole
descriu, la nivel general, conceptele de bază ale hidrogeologiei urbane, domeniul de studiu al acestei ştiinţe noi şi
emergente.
Capitolul al treilea redă din punct de vedere funcţional,
elementele antropice şi naturale care formează ecosistemul
urban, iar în capitolul 4 se analizează influenţa directă a mediului
construit urban asupra circuitului hidrologic şi hidrogeologic.
Capitolul 5 sintetizează rezultatele modelului hidrogeologic al
municipiului Bucureşti, pornind de la modelul conceptual. Este
foarte important că se pune în evidenţă interacţiunea dintre
apele subterane şi infrastructura urbană. Capitolul 6 analizează
critic realizarea unui model hidrogeologic în zone urbane, iar
în capitolul 7 sunt descrise caracteristicile calitative ale apei
subterane din zonele urbane, cu accent pe evaluarea gradului de
poluare a apei subterane din municipiul Bucureşti.
Ultimul capitol al lucrării este consacrat modului de
gestionare a informaţiilor legate de apele subterane în mediul
urban. Managementul apelor subterane reprezintă o activitate
de sine stătătoare şi de multe ori neglijată şi pasată între factorii
decizionali. Autorul lucrării consideră că metodele, tehnicile şi
aplicaţiile moderne permit gestionarea facilă şi integrată a apelor
subterane, la nivelul unei municipalităţi, iar gestiunea integrată
a spaţiului urban reprezintă cheia pentru o dezvoltare durabilă a
oraşelor, în viitor.

În cadrul evaluării, coordonatorul ştiinţific, preşedintele
comisiei, referenţii au apreciat în mod elogios conţinutul tezei
de doctorat şi activitatea meritorie a autorului acesteia. Tema
abordată are un caracter interdisciplinar şi transdisciplinar şi
cuprinde informaţii ştiinţifice riguroase din domeniul Geologiei,
Geomorfologiei, Hodrologiei, Climatologiei, Antropologiei,
Geografiei urbane etc. Autorul a reuşit să pătrundă în esenţa
lucrurilor şi a adus extrem de multe contribuţii noi, originale, în
domeniu. Prezentarea grafică este excepţională, de mare calitate.
De asemenea a avut o contribuţie esenţială la întocmirea Hărţii
hidrogeologice urbane a municipiului Bucureşti, apreciată ca o
realizare de o deosebită importanţă.
Pentru alcătuirea lucrării a consultat o bibliografie consistentă, extrem de diversă, ceea ce îi conferă un pronunţat caracter practic, aplicativ, care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii
oamenilor.
Coordonatorul ştiinţific, d-l prof. univ. dr. ing. Ioan Bica a
apreciat, între altele, că nivelul tezei de doctorat realizată de
inginerul Dragoş Găitănaru este comparabil cu nivelul tezelor
internaţionale elaborate în domeniu. Ca urmare, acesta face
parte din categoria tinerilor români care s-au afirmat în sistemul
internaţional de valori.
Şi prof. univ. dr. dl. Călin Baciu a declarat că este impresionat
de faptul că doctorandul a reuşit să pătrundă în profunzimea
lucrurilor, pornind de la originea lor şi face o analiză esenţială,
fiind un cercetător independent. La rândul său, dl. prof. univ.
dr. ing. Radu Gogu a evidenţiat că Dragoş Găitănaru este pionul
principal al Centrului de Cercetare şi Ingineria Apelor Subterane,
cu o activitate de anvergură, de nivel mondial. Cu dl. prof. univ.
dr. Vincent Hallet, Dragoş a dialogat, cu dezinvoltură, în limba
engleză. Am aflat de la părinţii lui că stăpâneşte la fel de bine
spaniola şi italiana.
Concluzia finală a fost că Ştefan-Dragoş Găitănaru îndeplineşte cu prisosinţă cerinţele pentru a obţine titlul de doctor,
iar comisia i-a acordat, în unanimitate, calificativul „excelent”.
După consumarea evenimentului am avut privilegiul să discut cu
membrii comisiei, cadre didactice universitare, de mare anvergură
ştiinţifică şi profesională şi de o onorabilitate impresionantă.
Le-am mărturisit mulţumirea dascălilor de la Şcoala Nr. 10 din
Râmnicu Vâlcea, care au pus o părticică din harul şi din sufletul
lor la formarea lui Dragoş ca şi a altor generaţii de copii, iar mulţi
dintre ei au atins culmile afirmării.
Am răspuns cu plăcere invitaţiei şi am participat cu multă
bucurie şi satisfacţie la acest eveniment memorabil, de care
îmi voi aminti cu plăcere tot restul vieţii. Succesul lui Dragoş
este o mare realizare personală şi o mândrie pentru părinţii
săi, pentru Râmnic, pentru judeţul nostru şi de ce nu şi pentru
România.
Sincere felicitări Dragoş şi rezultate remarcabile, în viitor!

CINE L-A „SALVAT” PE BRÂNCUȘI?

Documente din Arhivele Naţionale ale judeţelor Gorj şi Dolj, cu privire
la Ansamblul sculptural brâncuşian de la Târgu-Jiu
Constantin ZĂRNESCU
cesta reprezintă cel dintâi volum-album, tipărit de Editura „BRÂNCUȘI”,
din Tg. Jiu, precum organ de presă și cultură
scrisă, al noii instituţii „CENTRUL BRÂNCUȘI –
DE CERCETARE, DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE, filială a Institutului Cultural Naţional
Român din București! Autorii: dr. Sorin Lory
Buliga și d-na Adina Andriţoiu sunt consilieri ai acestei importante societăţi culturale și „brâncușiologi”
cunoscuţi. Cercetând vreme de aproape cinci ani, în arhivele din
Dolj și Gorj, toate actele, înscrisurile și certificatele, rezultatele
școlare, memoriile, legate de biografia și formaţia (studiile) și
sculptura „legendarului” artist, ei au încercat și au reușit să îndepărteze erorile, unele neobișnuit de repetate, care încă mai circulă în spaţiul public referitoare la acest genial creator; și pentru
a utiliza date și elemente noi tinerilor care își închină lucrări, studii de istorie a artei, filozofie, eseistică, doctorate, dizertaţii, teze
de licenţă, despre viziunea, înfăptuirile – sculptura revoluţionară
– a „celui mai celebru român”.
Caracterul inedit al acestui volum-album de documente,
constă, mai ales în faptul că se prezintă publicului celui larg, nu
doar specialiștilor, numeroase acte, legi cu caracter unic, decrete regale, în format 1/1, fotocopii și manuscrise, dactilograme și
holograme, fotografii, făcute de un Brâncuși-student, la Acad. de
Belle Arte, din București (unor opere-examene spre a-i servi, la
expoziţii, burse, ajutoare – ale Bisericii Ortodoxe Madona Dudu
– Craiova, sau ale Prefecturii Gorj); ei bine, aceste imagini, puse
în pagină, sunt de un interes, dar și un pitoresc, azi excepţional,
imprimate (digital, în chip rafinat!), în nuanţe sepia, avantajând
acel galben al epocilor, patina de „cronică bătrână”, „colbul” și
„culoarea timpurilor”.
Sunt 220 pagini, de elegant album, de o senzaţională „bucurie estetică” („plaisir du text, plaisir des images!”), care ar trebui să figureze în biblioteca oricărui om cult – reprezentând, în
detaliu, patru capitole (titrate și în limba engleză): Documente
biografice Constantin Brâncuși (1872, de la căsătoria părinţilor
săi, până în 1903, la plecarea din ţară); Acte de stare civilă, și din
perioadele de studii, atât la Craiova, cât și la București); II: Documente privind cinstirea eroilor gorjeni, din primul război mondial
(1916-1936); III: Documente privind edificarea Ansamblului Monumental, din Tg. Jiu. Documente conexe (1937-1940). Și capitolul IV: Documente postbelice, despre Ansamblul Monumental,
de la Tg. Jiu; și, din nou, alte Documente conexe ș.a.
E straniu că, încă de la naștere, sculptorul Brâncuși va simţi
o „energie tainică” a vibraţiilor destinului său; notarul comunal
din Pestișani (Hobiţa) a fixat, caligrafic, îngrijit: „data 21 februar
1876”; dar a specificat imediat, pe marginea actului, în pofida
martorilor: „născut, alaltăieri, în casa părinţilor săi” (!) Adică, în
19 februarie, 1876! C. Brâncuși își sărbătorea amândouă zilele!...
Între 1899-1903, elevul și apoi studentul C. Brâncuși a primit
„ajutoare” anuale (el nu le numește burse), pentru procurarea
„cărţilor de studiu”, de la Parohia catedralei „Madona Dudu”, și
Prefectura Gorj; iar în 1903, el figurează, pe aceeași listă, la Craiova, cu studentul în Drept, viitor avocat de renume internaţional
și Președinte al Ligii Naţiunilor Unite: Nicolae Titulescu – cu sumele de 400 lei. S-au găsit chiar și „certificatele justificative”, în
instituţiile Arhivelor, de către Consilierii-editori Sorin Lory Buliga
și Adina Andriţoiu, unele cu fotocopii, anexate, făcute de însuși
studentul-sculptor, ale unor opere, în gips, piatră, sau bronz, precum: Studiu după antic, Capul lui Laokoon, Portret de femeie, Cap
de copil, Ecorche-ul (Studiu Anatomic).
Capitolul privind „cinstirea eroilor gorjeni, în primul război
mondial”, rămâne, indubitabil, cel mai revelatoriu, pentru că, de
aici, se va naște și va crește, se va împlini dintr-un „târg anonim,
mort”, la minunatele poale ale Carpaţilor Meridionali, un „adevărat oraș – de interes turistic”, mulţumită recunoștinţei, pe care
Neamul Întregit Românesc, o va avea faţă de sacrificiul Eroilor.
Iată istoria „luptelor de la Jiu”, pe scurt: între 14-15 și 16 octombrie 1916, trei zile și trei nopţi, fără întrerupere, populaţia din
Târgu-Jiu, bărbaţi vârstnici, femei și copii, reușesc ducând muniţii
soldaţilor, să opună rezistenţă; și în cele din urmă, să îndepărteze trupele Puterilor Centrale (în speţă: armate ungare), care nu
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au mai putut invada și cuceri orașul; și s-au retras! O cumplită
rezistenţă, așadar și un eroism, civil, care ne uimesc și astăzi.
La patru ani, după războiul mondial, în 1921, un deputat
de Gorj, Virgil Slăvescu, cere să se ocupe dânsul, personal, de
Centenarul „revoluţionarului” Tudor Vladimirescu!... De-aici,
se aprinde o „scânteie a destinului”!... Coincid, se contopesc,
se interferă, se succed o serie de faste evenimente – comemorări – apropiindu-se (și) creștineasca Zi a Înălţării Mântuitorului,
care restaura și eterniza, sacrificiul zecilor de mii de ostași, eroi și
martiri, căzuţi în războaie. S-a adăugat și un alt eveniment sacrusimbolic, propunându-se deshumarea „osemintelor” (în alte documente: „trupul”, corpul Fecioarei – de la Gorj, căzută în luptele
din Moldova: ECATERINA TEODOROIU), îngropată în cimitirul de
la Muncel – spre a fi așezate, sub un Mausoleu, în faţa Prefecturii Gorj și a Bisericii Ortodoxe – o operă de artă monumentală
ce va fi definitivată, tocmai în... 1936, de sculptoriţa-elevă a lui
Brâncuși la Paris: Miliţa Petrașcu.
Toate acestea urmaseră cursul unei legi speciale, votată încă
din 27 mai 1921, în Senatul României Mari, privind monumentul, dedicat acestei eroine, comparată cu Joana D’Arc: „Fecioara
Ecaterina Teodoroiu”; restaurarea „colibei”, din comuna Vădeni –
viitoare casă memorială; înfiinţarea unui institut de fete „E. Teodoroiu”; și o nouă locuinţă a familiei sale; șase pogoane gratuite,
de pământ; numele unei străzi ș.a.
Această „lege unică” a fost votată (și) de Camera Deputaţilor,
la 7 iulie 1921, „cu o unanimitate de 112 voturi”, avându-l ca
președinte, pe un faimos scriitor, studiat în școli (adică devenit
clasic, în viaţă), fost ambasador, ani îndelungaţi, al Regatului României, la Roma: romancierul Duiliu Zamfirescu; iar, ca secretar,
e tot un nume de scriitor, fără a fi, însă, scriitor: Nicolae G. Manolescu!... („Răspunzător”, pentru edificarea „monumentului-statuie”: Ministerul de Război și Ministerul Artelor”).
Însă, lucrurile nu s-au putut opri, aici. În 3 aug. 1933, Regele
Carol al II-lea a emis Decretul Nr. 2253, prin care s-a conferit Medalia „Virtutea Militară”, unor orașe și localităţi-eroice, printre
care și Târgul-Jiul. În 1934, Liga Femeilor Române (cu filiala Gorj)
cere Primăriei, prin președinta ei, o fascinantă personalitate –
Aretia Tatarescu, soţia Primului Ministru, Gheorghe Tatarescu, o
autorizaţie de a restaura sistematizarea Pieţei Centrale a orașului
și de a începe lucrările la Mausoleu; iar în 18 iunie 1936, Oficiul
Naţional de Turism impune, califică – „clasează” orașul, prin documente noi, la
rangul de „localitate de interes turistic”,
potrivită (și) unei noi legi de „organizare
a Turismului” – cu „proiect de la buget”.
Pătrunde și mai adânc, în scenă
strălucitoare Aretia Tatarescu, precum
adevăratul Mecena; corespondează
cu Brâncuși – îl cheamă (în aug. 1937)
în Țară; face memorii către ministere,
convinge unele foruri, folosindu-se de
expresii persuasive; începe să numească operele viitoare brâncușiene, până
ce ajung familiare cetăţenilor, chiar și
pe cale oral-folclorică; vorbește de un
„monument al Păcii” (Columna), de un
„Portal” (Arcul Sărutului) viziuni, făptuiri de artă „ale unui sculptor genial”,
afirmă ea, despre Brâncuși. Vorbește
despre prelungirea unei străzi, pe care
o va numi „via sacra – drumul eroilor”.
Repetă, persuasiv-modest, că toate
reprezintă „un prinos de recunoștinţă a marelui Brâncuși, adus
judeţului său natal...”, afirmând, necontenit că „dania (oferta)
noastră e izvorâtă numai din simţământul de curată dragoste
de ţară – înţelegând ca orașul Tg. Jiu să respecte, întotdeauna,
donaţia, în forma în care a fost ea făcută!...” În 20 oct. 1937,
Aretia Tatarescu numește altfel, prima operă, ridicată, deja, pe
verticală de sculptor: Coloana Recunoștinţei; apoi „Monumentul
Recunoștinţei”, fiind, desigur, informată de artist; ea vorbește și
despre o „masă rotundă, de piatră”, apoi despre „Aleea Scaunelor”... Majoritatea specialiștilor afirmă, astăzi, că dacă ar fi pomenit de toate sculpturile Ansamblului, deodată – adică lucrate,
în același timp, personalităţile politice s-ar fi alarmat, ar fi tergi-

versat lucrurile, până la pierderea lor, în uitare!... Artă subtilă și
feminină de a convinge, – persuasiune, „diplomaţie!”...
Documentele, descoperite și publicate de Sorin Lory Buliga și
Adina Andriţoiu au introdus nenumărate elemente necunoscute
și importante, ce ne ajută să detaliem o profundă naraţiune simbolică! La 17 ianuarie 1938, încetează din viaţă personajul „eroul
care a îmbărbătat” populaţia orașului să opună rezistenţă: N.I.
Popilian. În toamna anului acestuia sunt terminate și „sculpturile de piatră, din Parc”; iar la 14 oct. 1938, Ministerul Apărării
Naţionale „a ordonat ca 27 oct. 1938 să fie declarată – „Zi a Victoriei”, pentru orașul-erou Tg.-Jiu!...
Astfel s-a fost să fie, până astăzi: Cu te deum, pentru „pomenirea soldaţilor morţi” (apoi, sub comunism, în taină, fără te
deum!); cu un întreg cortegiu și defilări, de la „Turnul Eroilor”,
cum va mai fi numită Columna infinită, și Garnizoara militară,
spre Biserica „Sfinţii Apostoli”, apoi Poarta Sărutului, Băncile,
Aleea Scaunelor, Masa Tăcerii – trecând (și) pe la Mausoleul
„Ecaterina Teodoroiu”. Oficialităţile, clerul, elevii premianţi, tineretul, poporul „în veșminte naţionale”, nu în ultimul rând, ci în
primul rând: Armata.
La sfârșitul cuvântului ei, ca Președintă a Ligii Naţionale a
Fermierilor (Gorjene), strălucitoarea Aretia Tatarescu a predat
„Monumentele închinate eroilor” – Primăriei Orașului sărbătorit, menţionând sumele cheltuite, în acel scop: două milioane
patru sute treizeci și șase de mii, lei regali. (Adăugând documentele inginerului Ștefan Georgescu-Gorjan, referitoare la turnarea
și transportul, înălţarea, construcţia și mentalizarea Coloanei
nesfârșite; suma finală a fost: douăsprezece milioane și patru
sute treizeci și șase de mii de lei regali (La acea epocă: 1938, cea
mai puternică monedă a României Mari).
Constantin Brâncuși, în documentele nou descoperite, nu a
vorbit, nu a cerut și nu a primit un onorariu! A trebuit să călătorească, urgent, la Paris, spre a se întâlni cu Maharajahul Ieswant
Balahur și spre a-și pregăti o foarte lungă călătorie, întru edificarea Monumentului de la Indore (în India).
Nu știa ce meandre ale destinului vor veni: nu a mai putut,
apropiindu-se războiul al II-lea să sculpteze nici Mausoleul lui O.
Goga, la Ciucea; și nu va mai putea reveni, în Patrie, niciodată.
Apar, acum, în acest volum-album, documente esenţiale, de
interes general-cultural, pe care un cititor superior, nu le poate căuta și cerceta, singur, prin arhive.
Unul din ele și ultimul, din viaţa și misia Majestăţii Sale Carol al II-lea, înainte
de a se expatria – cel mai măreţ iubitor
dintre regii noștri, ai culturii românești,
întemeietor al Fundaţiei Regale Culturale Române: Decretul Regal, Nr. 1932, din
7 iunie 1940, prin care se va conferi Ordinul „Meritul Cultural pentru Arte”, în
grad de cavaler, clasa I, „unor cunoscuţi
pictori, sculptori, compozitori, dirijori,
soliști: de la Camil Ressu și Marius Bunescu, la Constantin Brâncuși, George
Enescu, Ion Jalea, Paul Constantinescu,
Ioan D. Chirescu, George Georgescu,
Cecilia Cuţescu-Stork, Miliţa Petrașcu,
Dinu Lippati, Ion Marin Sadoveanu, Gh.
N. Cocea, Constantin Brăiloiu, Al. Busuioceanu; artiștii Isser, Gh. Petrașcu, D.
Gheaţă, C. Baraschi.
La un capitol special, final, M.S. Regele Carol al II-lea a conferit „Ordinul Meritul Cultural”, „pentru Litere-Scriitorilor”: Lucian Blaga,
Dimitrie Caracostea, P.P. Negulescu, Ion Pilat, Camil Petrescu, Vasile Voiculescu, Teodor Capidan, A.C. Cuza, Pr. Vasile Radu (traducător al Bibliei); Ionel Teodoreanu, Victor Ion Popa, C.C. Giurescu,
Alexandru Rosetti, Otilia Cazimir, Coca Farago ș.a.
Mulţi dintre acești nemuritori (și din pricina acestor merite,
recunoscute oficial-naţional) mulţi au înfundat, după război, închisorile Comunismului.
DOCUMENTELE BRÂNCUŞI, PRIVIND ANSAMBLUL SCULPTURAL-MONUMENTAL DE LA TG. JIU, structurate, într-o elegantă
ediţie, de Sorin Lory Buliga și Adina Andriţoiu ne relevă drama teribilă a acestui personaj cardinal al evenimentelor, acelor vremi,
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care a fost minunata Aretia Tatarescu. Dumneaei a trăit, într-un
desăvârșit anonimat, după aresturi la domiciliu și lungi interviuri,
până în 1966. Brâncuși s-a confesat unor prieteni gorjeni că, fără
aportul ei esenţial, nu s-ar fi ridicat nimic, la Tg. Jiu! Documentele ne șoptesc, parcă, printre rândurile lor uscate și îngălbenite, că s-a insiunat, atunci, o idee fără precedent: între concepţia
unui sculptor revoluţionar și sufletul, căutător de modernitate și
emancipare al Femeilor – din Liga Naţională, al cărei președintă
era ea (încât a putut susţine toate cheltuielile).
Expresiile, în epocă despre faptele Doamnei Tatarescu, sunt
vibrante și „mi(s)tice”. Un primar cu nume latin-bizantin, Roma
Morluzi, o numește, într-un Omagiu public: „zeiţă binefăcătoare a Gorjului” – înfrumuseţând, „printr-o minune dumnezeiască”, „un oraș mort, odinioară”, o „adevărată româncă” – „suflet
creștin, încununându-și fruntea cu o operă măreaţă”; „o femeie
providenţială”!... [Numai după Revoluţia Română din 1989, va
afirma poeta și profesoara Elena Deju, în Biografia Aretei Tatarescu (Ed. „Maiastra”, 2003, Tg. Jiu), i se vor recunoaște și ei și
soţului, fostul prim-ministru liberal Gh. Tatarescu, toate meritele, dându-li-se, spre eternă memorie, numele onor străzi, unui
parc public, în chiar centrul orașului; și ridicându-li-se două statui, semnate de cunoscutul sculptor Paul Popescu].
Capitolul final: DOCUMENTE POSTBELICE (1949-1980), PRIVIND ANSAMBLUL SCULPTURAL „BRÂNCUŞI” sunt interesante

și aproape reportericești, asupra luptei oamenilor de cultură cu
oficialităţile proletcultiste. În primăvara lui 1958, spre ilustrare
un intelectual, păstrându-și anonimatul, reclamă, la Consiliul de
Miniștri, că Parcul Coloanei Recunoştinţei e parcelat, de Primărie,
spre a-și construi oamenii locuinţe!... Deși parcul „a fost făcut de
primarii burgheziei”, „tovarășii noștri, din 1948, până acum, l-au
distrus, lăsând lăieţii să taie copacii, ajungând, azi un pustiu părăginit. Aici, în mijlocul parcului este și o coloană eternă, făcută de
artistul Brâncuși – în paragină, pe motiv că este a Burgheziei!...
Această situaţie, mai spre, aspru, reclamantul, poate să aibă, la
bază, lâncezeală și neglijenţă și combinaţii urâte, gheșefturi cu
bani!... (...). Cerem ca Parcul (Coloanei) să fie refăcut, imediat, iar
cei vinovaţi să fie trimiși în judecată, pentru distrugere, de bunuri
publice!... Cerem, aici, în Tg. Jiu, la conducere, un alt membru de
partid – dacă nu se poate fără de partid!, care să aibă grijă de
curăţenia și buna gospodărie a orașului. Rog: trimiteţi un inspector pe teren, la punctul de întâlnire al străzilor (...), unde stă preotul Lolescu; și o să vedeţi o groapă, de ani de zile și o băltoacă,
chiar în mijloc! Trăiască R.P.R.!...”
Acea reclamaţie „onestă” poate fi citită, în album, ca un reportaj umoristic senzaţional. Începând, din 1967 (cu cei zece ani
de la trecerea în nefiinţă ai sculptorului), evoluează, totuși, lucrurile! Se aprobă, de la București, reflectoare, care să lumineze Ansamblul sculptural și noaptea – și se regizează un mare spectacol

de sunet și lumini, cu orchestră și bănci, pentru public, în jurul
operelor, după modelul, iniţiat de André Malraux, la Acropole,
în Athena. Vine în 1976, Centenarul Brâncuși. Se metalizează Coloana infinită. Apoi, vine Revoluţia din 1989.
Documentele Brâncuși poate fi citite și ca o pitorească istorie
a Gorjului social-politic, istoric și arhivistic. Pot fi contemplate
sigiliile și ștampilele vremii: în centrul sigiliului Prefecturii Gorj,
dar și al Hobiţei-Peștișani vedem capricornul (capră neagră –
animalul totem, pe crestele Carpaţilor!) Ce tânăr mai cunoaște
aceste lucruri astăzi?... Era, în folosinţă timbrul aviaţiei! Semne,
însemne și simboluri istorice, înfrumuseţând în chip excepţional
Albumul BRÂNCUȘI.
Documentele sunt importante și dintr-un alt punct de vedere. Probează, îndreptăţesc ideea și concepţia unei structuri unitare a Ansamblului Sculptural Brâncuși, precum Epopee plastică
universală (nu literară) despre Om. Tânărul (Ulise) din Coloană
pornește pe via sacra, căutându-și Fecioara (la Templul Sărutului); se înscrie, apoi, în istorie: familie, fapte, edificii, războaie; și
își sfârșește zilele la Templul Tăcerii – Masa (Altarul) Tăcerii). Așa
au fost, cronologic, ridicate sculpturile; așa au decurs procesiunile; așa trebuie vizualizate și azi!... Astfel, am mutat moto-urile, la
sfârșit: „Bărbatul rămâne stâlpul casei!” (după Proverbele Românilor, 1899); și „Ce sunt, oare, stâlpii templelor?...” – STÂLPII sunt
înșiși bărbaţi tineri...” (după Euripice, Ifigenia, 430 î.e.n.).

Între rectiliniul, cu ochelarii de cal, şi datul rotund!
n „I.P”, constatat de noi, prin cele de la lume adunate,
se va fi văzut,- cum oare?, că noi i-am ascuns numele!-,
dus la judecata, aceea în care gura lumi-i slobodă! Niște catrene
nevinovate, un fel de ecou că faptele există, au sonoritate, sunt
vizibile și… evident!, sunt băgate în seamă, au produs supărări
unui ins cu deprinderea privitului în oglindă. Întorcându-se spre
sine, arbitru al propriei imagini, el ne-a arătat o buclă a celor rotunde, iar noi, conformându-ne încercuirii, vom vorbi aici despre
neica π (P.I)
Starea de autoadmiraţie, într-o lume normală te poate
îmbolnăvi de narcisism. În mod sigur privitul în oglindă se
justifică pentru ajustarea chipului, să dea bine ochilor celorlalţi,
că tocmai vorbeam și de lumea care privește și judecă tot ceea ce
vede. Lumea adeverește ceea ce ea vede și înţelege și acest fapt
îl exprimă celui ce ţine cont de părerea ei. Raportarea persoanei
la lumea în care trăiește, ca un punct de vedere venit dinspre
spiritul mai multora, poate da orientarea mersului printre oameni. Oamenii normali, adică nu cei bolnavi de sine, mulţumesc
celor ce le arată metehnele. Cei cu puţină paranoia, cu mania
persecuţiei, au nevoie de aprobarea faptelor lor, necondiţionată,
și de laudele necontenite, chiar dacă nemeritate. Au nevoie să
se gudure la atenţiile, de circumstanţă, venite de la notorietăţile
darnice în aprecieri și ele în mare nevoie de aplaudaci.
Să vorbim, așadar, despre o pseudo-persoană bulversată,
întoarsă pe dos de propria imagine, oglindită în spaţiul complex. I.P, devenit π, prin efectul reflexiei, a dus o raţionalitatea în
iraţional. Dacă diametrul, ca o linie dreaptă, pe care merge calul
mărginit de ochelari, nu își mai încape în piele și devine orizont
circular, călăreţul pe calul de lemn se vrea cu mult peste întreirea dumnezeiască pe care o debordează. Da. O face de 3,1416…
ori (cu o infinitate de numere, în nesfârșirea unei cozi, care se
gudură și ea!). Nenorocirea cea mare este că apare învârtitul,
circular, în jurul cozii, care induce ameţeala și ideea că ești în cerurile nemuritorilor -care se hrănesc numai cu imnuri, osanale,
ode și rugăciunile celor de jos. De jos de tot!, și pe care în superioritatea lui (fiind mai sus decât Dumnezeul Însuși!), acest Neica
π, nu se observă semănător de cuvinte normale, pe înţelesul tuturor, ci crainc doar zeităţilor, oricum în genunchi în faţa staturii
sale în căutare de monument.
Reacţia insului, pentru noi un infinit mic și impersonal, un om
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fără nume - numele sfinţește persoana cu chip dumnezeiesc!-,
ne obligă la gâlceava cu atitudinea sa. De la Aristofan polemica,
pe care grecul antichităţii o personalizează, își are rostul ei în clarificarea relaţiei între oameni, ba chiar și între oameni și zeii de
mucava (după spusa unui specialist, cu doctorat în imagologie :
Iuliana Marciuc!). O nepersoană nu se poate trata decât în dodii,
așa că așteptăm întâi să își declare insul persoana, recunoscându-se după iniţialele, care pot fi ale unui milliard de oameni…
impersonali. Pot intra în rezonanţă cu vibraţia mesajului toţi cei
care își recunosc chipul și vor să-i dea un nume explicit. Atunci
putem discuta cetăţenește și într-un dialog public, civilizat, de la
persoană la persoană, cu argumentele faţă-n faţă! Revista, care
a catrenat cele adunate de la lume, este doar vântul care duce
vorba. Nu și-a propus să aducă prejudicii de imagine, ci doar o
atragere de atenţie, asupra unui fel anume, într-o discreţie care
să-l pună-n gardă, doar pe cel cu musca pe căciulă. Într-un catren
s-ar putea spune cam așa:
Neica π, iraţional de când există
Trăsnit, întors pe dos, chiar IP
Cum să se vadă-n vorbe de revistă?
În cerul său, El n-are chIP!
Am căutat, prin orizontul... sferic și etern, povestea altora.
Toţi povestitorii, aleși dintre nemuritori, puteau să se iniţializeze
prin M.S ! Miguel de Saavedra va fi rătăcit împreună cu cavalerul
său rătăcitor, anacronic și bolnav de utopie. Mihail Sadoveanu,
prin hanuri va fi ascultat povești (și el aduna de la lume!), apoi cu
baltagul va fi înarmat o altă variantă a ... Mioriţei. Mihail Sorbul,
cu pătimire roșie, ne va fi reţinut în cele ale psihicului. Marin Sorescu, și el cu păsările lui nocturne printre crucile din înseninări
și verdeţuri, ne va fi amintit de alte păsări, mai antice. În slujba
poveștii noastre, mai scurtă decât un sonet de-al lui Cervantes,
ori vreo baladă eroică – eroul nostru, fiind un Neica π!-, vom
semna cu... M.S

M.S
P.S. Să ne amintim! La Cenaclul „Petale”, în reuniunea lui din
29 martie, 2017 citeam, ca replică unei mărturisiri publice, un catren cu o dedicaţie... ghicitoare: „Unui critic local, cu limbaj savant,
care s-a declarat, recent, inamic lui Arthur Silvestri”. Era o atitudine faţă de un atac la o persoană care trecuse la cele eterne:
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NOTĂ

Întreaga responsabilitate a conținutului
articolelor revine autorilor. Articolele,
grafica, fotografiile nesemnate aparțin
editorului. Revista apare sub incidența
Legii 186/2003.
Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 27.12.2017

De „Târnăcop” nu-i este drag/ Îi mută coada la ... baltag/ Ce
zarvă făcu, ca să se ştie/ la cei de jos şi din Academie!
Cenaclul era un omagiu adus lui Păstorel Teodoreanu și acolo
erau oameni care gustau umorul, ironiile și mai ales critica, că
doar acolo se expun încercările literare, înainte de lansarea prin
reviste, cărţi, etc.
Am aruncat în spaţiu o critică/autocritică, în care mărturiseam de ce scriem catren:
De are, de nu are rost/se scrie azi şi mult, şi prost/să nu am
parte de blestem/ am să scriu numai catren!
Mă înșelam desigur! Am aflat că niște biete catrene l-au supărat pe I.P, transformându-l în ... neica π, lucru ce mă obligă să fiu
mai atent cu catrenul, încă departe de-a fi: epigramă !
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