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Petre CICHIRDAN

C

unoscând și publicând în luna septembrie în „Cultura
vâlceană” poziția președintelui Academiei Române, IoanAurel Pop, față de numele României și faţă de evenimentul major
de la 1918, în cadrul articolului semnat de Cosmin Puris în ziarul
făclia.ro, am primit cu plăcere invitația acad. Gh Păun de a participa
la Conferința internațională „România și evenimentele istorice din
perioada 1914-1920. Desăvârșirea Marii Uniri și Întregirea României”.
Ne-a atras programul atrăgător primit prin bunăvoința Academiei cu
câteva zile înainte: Acad. Victor Voicu-vicepreședinte al Academiei
Române: Cuvânt de deschidere; Klaus Werner Iohannis-Președintele
României: Mesaj; Alexandru Tomescu: Recital vioară; Acad. IoanAurel POP - Preşedintele Academiei Române: Cum s-a făurit România
modernă: treptele edificiului
național; Prof. Michael MetzeltinMembru titular al Academiei
Austriece de Științe, Membru de
onoare al Academiei Române:
De ce a fost posibilă constituirea
României? Devenirea României
ca stat naţional; Prof. Jean-Paul
Bled-Universitatea Sorbona din
Paris: Le Journal de guerre du
capitaine Marcel Fontaine; Prof.
Francesco GUIDA-Universitatea
din Roma: Primul Război Mondial
și o filieră istoriografică italoromână; Prof. Hans-Christian Maner-Universitatea „Johannes
Gutenberg” din Mainz: Primul Război Mondial în Ardeal și în
România prin lentila unor militari şi istorici din mediul german; Prof.
Dennis Deletant: Universitatea din Georgetown, Washington, SUA
: Romania: Creating the Nation-State, 1918 and Beyond; Prof. Paul
E. Michelson- Universitatea din Huntington, Indiana, SUA: Greater
Romania and the Post-World War New Normal; Prof. Josef WolfInstitutul pentru Istoria și Geografia Regională a Șvabilor Dunăreni,
Tübingen: Loialităţi în schimbare. Remodelarea identitară a
minorităţii germane din România după Primul Război Mondial, 19181922; Dr. Florian Kuhrer-Wielach-Institutul pentru Cultura şi Istoria
Germană din Sud-Estul Europei, München: Viziunea de la Alba Iulia
şi realitatea interbelică. O perspectivă (trans)regională; Acad. IoanAurel Pop: Cuvânt de încheiere.
Trebuie să spunem că am sosit cu mult timp înainte de ora fixată,
orele 9:30, dat fiind că de vreo patruzeci de ani nu mai fusesem în
clădirea Ateneului Român pe care o admiram foarte mult și că între

1970 și 1977 o frecventasem aproape săptămânal fiind prezent
vinerea de la orele 19.00 la concertele stagiunilor Filarmonicii
George Enescu... Prezent într-o sală a cărei acustică o cunoșteam
foarte bine, asistând astfel la pregătirile tehnice pentru amplificarea
sunetului, chiar pot spune că am avut senzația că vor fi probleme la
recepția comunicărilor înalților oaspeți în legătură cu Centenarul...
Da, așa a fost, din păcate, pe benzile aparatului de filmat nu am
recepționat cum trebuie mesajele prezentate, nici nu mai spunem
că, și în sală, sunetul amplificat a fost greu înțeles din cauza ecoului...
În realitate este unanim cunoscut că Sala Ateneului Român redă
șoapta umană, de pe scenă, la fel în orce punct al acesteia, când
este liniște deplină! Din această cauză la pauza de prânz am plecat
de la Conferință. Mai amintesc că au fost vorbitori care au controlat
mai bine distanța dintre gură și microfon, și cu ajutorul unui timbru
mai nimerit s-au făcut, oarecum,
mai bine înțeleși, dar cu efort
din partea noastră cei care
primeam mesajul... Personal nu
am regretat că am participat la
Conferință deaorece am văzut
ce trebuia să văd (sala şi pe Ioan
Aurel Pop), dar am ascultat vrăjit
interpretarea monumentală a
violonistului Alexandru Tomescu,
a „Baladei” scrisă de Ciprian
Porumbescu, în originar, după
ce ani de-a rândul muzicienii
comuniști-folcloriști
au
bagatelizat-o interpretând-o la vioară acompaniată de orchestră...
aşa ca la un trist Cafe concert. Iată și ce spune o doamnă pe internet
despre această Conferință: „Am fost acolo pana la ora 13, la pauza
mare. Mi-au placut foarte tare (f. interesant)  Michael Metzeltin,
Hans-Chrisian Maner și Dennis Deletant, restul s-au prezentat slab,
în opinia mea. Am dorit să pun două întrebari care mă obsedează
(dar nu s-a putut): - cauza abolirii monarhiilor în Europa - începând
cu 1917-1918; - mai suntem țări independente (România, Austria,
....) - adică țările membre UE?”...Desigur doamna era curioasă, dar
la conferințe nu se pun întrebări decât dacă organizatorul alocă timp
pentru discuții...Pe noi însă întrebările domniei sale ne incită și îi
spunem pe această cale că democrație mai mare sub Franz Joseph,
împăratul Austriei și țarul Nicolae al II-lea nu credem că a existat în
Europa ...De aceea au pierdut cele două dinastii că au lăsat să se
dezvolte germenii bolșevismului și în Austro Ungaria și în Rusia!...
Datorită proiecției textului în limba engleză a comunicării
domnului Ion Aurel Pop redăm în continuare punctele principale ale

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.
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acesteia atât cât ne-am putut permite din analiza fotografiilor
realizate... Aurel Pop și-a început comunicarea adresând cuvinte
de bun venit oaspeților din străinătate, doamnelor și domnilor
din aula Ateneului Român... „Comemorările ca și celebrările,
și, în general, amintirile fac parte din viața noastră, nu putem
trăi fără ele. Astăzi comemorăm milioanele de morți, eroi, din
marele război printre care s-au aflat și sute de mii de români.
...Poporul român se află la baza formării României. Timpul
acestei formări a fost mileniul I al erei creștinătății, sec. 1-2 și
sec. 8-9... Cele două principate române, Valahia și Moldova, se
formează în timpul sec. 13 și 14. Fracturarea politică a românilor
a avut loc între Evul Mediu mijlociu și cel modern până în sec.
19. ...Lupta pentru emancipare politică și formarea unității
românilor: Mihai Viteazul (1593-1601) reușește prima unire a
Valahiei, Transilvaniei și Moldovei; luptele de pe parcursul sec.
18 - în plan religios: unirea bisericii ortodoxe din Transilvania
cu biserica catolică-1701; - în plan politic: Supplex Libellus
Valachorum din Transilvania, memorialele politice din Valahia

și Moldova (circa 1700-1848); în plan social: răscoala lui Horia
(1784) și mișcarea lui Tudor Vladimirescu (1821); - în plan
cultural: Școala ardeleană (The Transilvanian School) și acțiunile
iluministe în Principate (Valahia și Moldova). Formarea Statului
Național Român: Revoluția de la 1848-1849 și Unirea Moldovei cu
Valahia sub Alexandru Ioan Cuza (1859-1866); formarea statului
unificat numit România; Proclamarea Independenței și unirea cu
Dobrogea în 1878; Marea Unire din 1918: unirea Basarabiei în
martie 1918, unirea Bucovinei în 28 noiembrie și Transilvaniei
în 1 decembrie... Calea democratică a efectuării Marii Uniri a
fost asigurată de către Sfatul Țării în Basarabia, la Chișinău; de
Congresul General al Bucovinei la Cernăuți și Marea Adunare
Națională, din Transilvania, de la Alba Iulia. ... Cele patrusprezece
puncte ale lui Woodrow Wilson au fost principalele idei care
au stat la baza negocierilor de pace care au urmat Primului
Război Mondial și care au fost enunțate în 8 ianuarie 1918 de
către Woodrow Wilson în Congresul Statelor Unite ale Americii.
... Europenii au primit bine punctele de vedere ale lui Wilson:

piață liberă, acorduri deschise, democrație, autodeterminare...
Ele au fost transferate din politica internă a Statelor Unite ale
Americii în politica lor externă. Pentru români cele 14 puncte
ale președintelui Wilson au fost principalul suport internațional
pentru susținerea și desăvârșirea Marii Uniri. Conferința de
pace de la Paris (1919-1920) a ratificat cele trei uniri declarate
de Basarabia, Bucovina și Transilvania asigurând existența în
contemporaneitate a României. Tratatul de la Saint Germain
(1919) recunoaște unirea Bucovinei cu România. Tratatul de
la Neuilly-sur-Seine (1919) recunoaște Dobrogea ca parte a
României. Tratatul de la Trianon recunoaște unirea Transilvaniei
cu România...

JERTFA SUPREMĂ ŞI EROISMUL DASCĂLILOR VÂLCENI
PENTRU FĂURIREA ROMÂNIEI MARI
Gheorghe DUMITRAȘCU

Î

n marea epopee a Războiului de Întregire a Neamului nostru, din 1916-1918, slujitorii şcolii
româneşti, la chemarea patriei, au răspuns cu însufleţire având alături de ei pe cei pe care i-au
educat, foşti elevi şi părinţii lor, oferind generaţiilor următoare pildă de înalt patriotism.
Propagând, în timp de pace, prin lecţii de un înălţător patriotism şi prin întreaga activitate
extraşcolară, alături de săteni, apărarea ţării şi idealurilor acestui popor, dascălii vâlceni au înţeles
ca, în timp de război, să lupte pentru realizarea acestor idealuri testamentare.
Referindu-se la această misiune a învăţătorilor, scriitorul I. Agârbiceanu arăta că ei au avut până
la război un mare rol în întreţinerea flăcării nestinse a conştiinţei naţionale, precizând apoi: „Cu
arma în mână, au luptat în fruntea companiilor lor umilii învăţători ai satelor, tinerii profesori ai
oraşelor. Porunca lor – «Tot înainte!» – o cunoşteau, din vremi de pace, ţăranii schimbaţi în ostaşi...
Ce noroc pe tine, mândră oaste a ţării, c-ai fost presărată cu aceşti luminători”1.
Participând direct în marile bătălii sau în teritoriul vremelnic ocupat de duşmani, ei şi-au făcut
datoria mergând până la suprema jertfă, moartea. Parte din dascălii vâlceni au căzut eroic, luptând
cu arma în mână, alţii au fost grav răniţi, rămânând invalizi pentru toată viaţa, iar alţii s-au înapoiat
cu conştiinţa datoriei împlinite. Din cei aflaţi înapoia frontului, unii au organizat acţiuni de rezistenţă
în diferite zone ale judeţului, precum şi de ajutorare a frontului, alţii au contribuit la întreţinerea
familiilor sătenilor mobilizaţi, la strângerea de ofrande şi alte acţiuni menite să sprijine întregul
efort pentru împlinirea idealului naţional.
Tot în acest război, de apărare a pământului străbun şi de eliberare a românilor
ardeleni, bănăţeni şi bucovineni, aflaţi sub stăpânire străină, au participat şi
profesori secundari, precum şi elevi normalişti vâlceni2.
Din cercetarea documentelor de arhivă, referitor la numărul de învăţători
vâlceni care au participat la război şi s-au distins în diferite lupte, nu avem o situaţie
absolut exactă a acestora, şi nici a celor care au fost răniţi pe front ori şi-au dat
viaţa pentru apărarea ţării şi reîntregirea naţională.
Cei mai mulţi dascăli ai şcolii vâlcene, în număr de 89, erau sublocotenenţi,
locotenenţi şi căpitani şi numai 17 aveau grade inferioare: peste 83% erau
învăţători, circa 7% institutori şi restul profesori.
La nivel de ţară, rezultă că au participat la
confruntările militare 116 dascăli, din care 112
erau învăţători3.
Trebuie subliniat că, dintre cadrele didactice care au
participat pe front, tot învăţătorii au dat şi cel mai mare tribut
de sânge. Nu avem, însă, date precise pentru evaluarea exactă
a acestor jertfe omeneşti pentru judeţ. Documentele de arhivă
şi precizările făcute de comandanţii regimentelor confirmă că, în
timpul războiului, au murit 22 de învăţători „răpuşi de gloanţe”.
La aceştia se adaugă şi alţi colegi şi camarazi de-ai lor care, fiind
răniţi, au fost trimişi de unităţi în spitalele militare unde au fost
seceraţi de tifos exantematic. Jertfa de sânge a dăscălimii vâlcene,
pentru făurirea Marii Uniri, s-a completat cu 14 răniţi, din care 9
cu răni grave şi 6 rămaşi „infirmi” toată viaţa4. Mulţi dintre răniţi,
precum şi alţi învăţători, distinşi în lupte, au fost decoraţi cu
mari ordine militare. Şi tot pentru vitejia de care au dat dovadă
pe câmpul de luptă, majoritatea celor răniţi şi decoraţi au fost
avansaţi la gradul de locotenent şi căpitan.
Numeroasele ordine de zi militare şi decorarea multor
învăţători vâlceni demonstrează comportamentul lor eroic pe
câmpul de luptă şi exemplul lor de dăruire patriotică în slujba ţării.
Ei au înţeles că participarea activă la Războiul pentru desăvârşirea

unităţii naţionale este o datorie de onoare
care merită orice sacrificii.
Aceşti dascăli curajoşi erau chemaţi,
la şcoală, să trezească dragostea de ţară
şi de neam, iar ca ofiţeri, pe câmpul de
luptă, nu puteau altfel decât să se pună
în fruntea foştilor elevi spre a-i duce la
biruinţă. Pilda lor a fost cea mai frumoasă
şi edificatoare lecţie de patriotism pe care
dascălii vâlceni – şi cei din celelalte judeţe
ale ţării – au desfăşurat-o cu pasiune şi
abnegaţie, în faţa foştilor elevi. Era încă o
mărturie stăruitoare a îndemnului lui Spiru
Haret, transformat în fapte nobile pentru
unitatea, demnitatea şi tăria neamului
românesc.
Odată cu terminarea războiului, lăsând
armele, după ce îşi făcuseră din plin datoria
către ţară, tot corpul profesoral vâlcean
îmbrăţişa din nou condeiul şi vorba bună, revenind la menirea lor de bază: să
continue lupta, pe alte fronturi, pe care le părăsiseră numai pentru o clipă, în
condiţii istorice împovărătoare, pe fronturile luptei împotriva neştiinţei de carte,
ale luptei cu „întunericul” care mai sălăşluia în lumea satelor noastre.
În istoria Primului Război Mondial, alături de sute de acte de eroism date de
ostaşii români, în confruntările cu inamicul care ne-a invadat ţara, amintim ca
simbol şi pe fiul Eroului Necunoscut, elev al şcolii vâlcene, Amilcar Săndulescu,
originar din comuna Mădulari de Beica. Tatăl său, învăţătorul caporal Constantin
Săndulescu, un dascăl priceput şi destoinic, care s-a distins printr-o activitate
didactică exemplară şi acţiuni culturale de „luminare” în folosul satului, a plecat
pe front, alături de colegii săi, la chemarea glasului ţării spre a-i apăra fruntariile şi
a elibera pe ceilalţi fraţi români aflaţi sub stăpânire străină. Pe frontul din Ardeal,
s-a luptat cu curaj şi a cucerit pas cu pas pământul străbun ce se afla sub călcâiul
vrăjmaşului. A murit eroic în Moldova, „pământ pe care, din mijlocul atâtor
suferinţe adunate acolo, răsărea şi se înălţa spre soare şi izbânda nădejdilor noastre toate”5.
Feciorul lui, Amilcar, nu avea atunci decât 6 ani. Mai târziu, în cadrul serbărilor şcolare dedicate
eroilor neamului, din mai 1923, de la Mărăşeşti, i-a fost dat lui, copilul oşteanului jertfit, orfanului
de război Amilcar Săndulescu, să aleagă, la acea grandioasă ceremonie, pe cel care avea să devină
simbolul jertfei trecute, simbolul nădejdilor şi jertfelor viitoare. Clipa a fost emoţionantă: Amilcar
– „dintre sutele de mii de orfani, cel mai bun” – a înconjurat cu privirea cele zece sicrie aflate în
preajma sa şi, oprindu-se asupra unuia dintre ele, a întins mâna dreaptă. „A fost o clipă de tăcere
mută. S-a oprit răsuflarea şi lacrimile tuturor, iar el a rostit atunci cele patru cuvinte care pot fi
înţelese în toată adâncimea lor..., dar nu pot fi niciodată tâlcuite: «Aici este tatăl meu!»6. În privirile
înlăcrimate ale mulţimii, feciorul vâlcean şi-a plecat uşor genunchii în faţa sicriului, şi-a rezemat
uşor fruntea de marginea lui rece şi, străin de lumea adunată acolo, a îngânat cuvinte, pornite din
inimă, nimai de el înţelese. A devenit, din acel moment, fiul Eroului Necunoscut, un simbol; de
atunci, orfanul neamului, Amilcar, s-a numit, pe bună dreptate, fiul Eroului Necunoscut.
I. Agârbiceanu, Cuvinte către oastea ţării, în “România” I, din 24 ianuarie 1918; 2 Corneliu Tamaş, Constantin
Drugan, Gheorghe Tudor, Istoria Colegiului Naţional “Alexandru Lahovari”, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys,
2000, p. 43-44; 3 Gh. Dumitraşcu, Haretismul în actualitate. Hharetismul în şcoala românească (jud. Vâlcea).
Editura Fântâna lui Manole, Râmnicu Vâlcea, 2013, p. 840, 845; 4 Ibidem, p. 846; 5 Ibidem; 6 D. I. Atanasiu,
Amilcar Săndulescu, fiul Eroului Necunoscut, în „Ramuri”, SA Institutul de artă grafică, Craiova, 1923; cf. N.
Andrei, Gh. Pârnuţă, Istoria învăţământului din Oltenia, vol. II, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1981, p. 496.
1
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ROMÂNIA, FRANȚA, ROMÂNIA!
(Impresii de călătorie)
Csaky E POE
(Urmare din nr. trecut)
31 mai 2018. Joi. Plouă. La ora 13 plecăm
la Bayonne să revedem oraşul, neschimbat cel
vechi şi total (aşa ni s-a părut) schimbat cel nou
faţă de 2004. Am cumpărat de la Toys Tours
din Anglet, localitate-cartier între Biaritz şi Bayonne, pentru Simon Peter pistoale cu bile şi
capse, şi o puşcă, toate din plastic...cincizeci
de euro! Vizitat Catedrala Saint Andre din Bayonne. Nu-mi mai merge telefonul, şi fără să
vreau, încercând să-l repun în funcţiune i-am
şters memoria...
*
01 iunie 2018. Vineri. Plecăm la Biaritz să revedem centrul acestei minunate staţiuni franceze de la Oceanul Atlantic, anul acesta mult
mai populat ca în 2004. Şi oceanul, acum, ni
s-a părut mai puţin năpraznic ...copii şi tineri
mult mai mulţi ca atunci făceau surfing pe
valurile care se spărgeau la ţărm între Cazino
şi Catedrala Sf Eugenia pe care am revăzut-o,
trebuind a-i recunoaşte din nou frumuseţea.
O aşezare ultra luxoasă în care am văzut
primele franţuzoaice frumoase ca nişte stele
de cinema...Una mi-a tăiat răsuflarea privind-o
în ochi, trecând de ea, neavând curajul să mă
întorc să-i cer permisiunea de a o fotografia...
avea un spate ca un val de ocean înainte de a
se sparge...
*
02 iunie 2018. Sâmbătă. Bidart, Oceanul
Atlantic...şi prima baie, şi valul năprasnic..La
ora 9:00 am plecat la Lourdes să vizităm Grota
Sf. Maria apoi ne-am întors la Bidart. La ora 17
am intrat în ocean pe plaja „duCentre” şi astfel
am făcut cunoştiinţă cu imprevizibila apă.
RUGĂCIUNE
Doamne Dumnezeul meu mic şi mare
care mă ţii de mâini şi pe picioare şi
care mă ajuţi să trăiesc, astăzi un val
din ocean mi-a luat pământul de sub
picioare şi m-a răsturnat, dar Tu nu
m-ai scăpat din mâinile Tale, rămânând
întreg şi revenind la mal...

ajuns la ora 18:00, după o aventură în zona
dintre Bruveres şi Corcieux, unde era să fim
inundaţi de o ploaie fulgerătoare, culmea, stând
pe loc, în pantă, şi apa venind peste noi. Ceva
asemănător am mai păţit în noiembrie 2016
când ne întorceam de la Cernăuţi, şi, undeva
în pantă era să fim troieniţi de o furtună de
ninsoare...Am observat, m-am mirat, că strada
nu avea canal de scurgere a apelor pluviale...100
de euro mersul pe autostrade, un mers, între
Bidart şi Corcieux, senzaţional, pe parcursul
căruia am putut admira, ca din avion, o Franţă
parcelată în diferite culori. Peisaje senzaţionale
din care nu au lipsit turmele de bovine, toate
pătate, dominând albul, maroniul şi negrul.
Reclama cu lapte de vacă, elveţiană, „Milka”
era nimic pe lângă aceste imagini...Imagini care
contrastează cu cele ale unei Franţe dezolante
cu care mă obişnuisem în 2004. Imagini, însă,
care mi-au amintit de trecutul glorios al Franţei
coloniale, ante 1990, când la Europa Liberă aflam că pentru a-şi păstra preţul la unt, Franţa
arunca în Atlantic tone de unt luat de la acest
animal sfânt!
*
05 iunie 2018. Marţi. Odihnă, aici, la
Corcieux, Champing „Le domaine de Bans”,
Arondismentul Saint-Dié-des-Vosges, regiunea
Lorraine, aproape de Germania, un camping
foarte frumos la altitudinea 550 m în care am
respirat aerul munţilor Vosgi. Aici am scris
recenzia pentru revista „Martyria” numărul din
semestrul II al anului 2017.
*
06, 07 iunie 2018. Miercuri. Ora 9:00 am
plecat spre Austria, via Germania. Am ajuns la
18:15, 900 de km! O autostradă obositoare, trei
turişti obosiţi şi ei, la fel, chit că unul a condus,
celălalt a stat lângă şi a mimat frânele, şi al
treilea, sora mea, a stat în spate şi a avut grijă să
nu adormim...O autostradă (mai multe de fapt)
pe care se făceau reparaţii şi care era mai urâtă
decât autostrăzile noastre începute şi neterminate din Transilvania...A fost o binefacere
punctul de mas peste noapte (păcat că nu am
stat vreo două zile) în Austria, „Windhaag bei

Astăzi mâinile le-am udat în lacrimile
Sfintei Fecioare mai ales Maică de
Domn la Grota izvorului de aur din
Lourdes, unde, din nou, Tu m-ai inundat cu bunătatea Ta sclipitoare: azi de
ocean fiind salvat şi dormind din nou
în patul meu de la Bidart şi unde m-am
trezit din valul de apă dat peste cap,
salvat, şi de Tine, cel din mine, scăpat...
Doamne Dumnezeul meu mic şi mare
şi care stai cuibărit în sufletul meu Fămă tare şi-Ţi mulţumesc şi Te aştept
să Fii mereu alături de mine, să nu te
pierd din mâini şi din picioare, să mă
scoţi din capcanele vieţii haine şi să
Fii lângă mine, să mă ajuţi să trăiesc,
să mă ridic din greutăţi şi să fiu fericit
că Te am şi te iubesc...
Doamne Dumnezeul meu mic şi mare
şi care sălăşu ieşti în mine...
Csaky E POE, Bayonne, 02 06 18
*
03 iunie 2018. Duminică. Poate astăzi
mă bărbieresc! Mă doare urechea dr. cea
cu aparatul după incidentul de la ocean. Am
curăţat aparatul imediat, nu cred să fi intrat apă
în el. Dar nu l-am încercat încă rezervându-mi
surpriza de a nu-l fi stricat! Mai stau puţin fără
el, cu el desfăcut lângă flacăra de la aragaz.
*
04 iunie 2018. Luni. Ora şase dimineaţa.
Plecăm spre Corcieux, Franţa, Champing „Le
domaine de Bans”. 1175 Km de la Bidart. Am

Freistadt” o mică localitate de lângă Freistadt,
aproape de Linz, lângă Germania şi Cehia. A fost
singurul loc în care am mâncat cu mare plăcere,
la micul dejun, amintindu-ne cu mândrie că
suntem români şi facem parte din acest popor
pe care l-a dorit supus Austria, atât în Oltenia în
1718-1739 (multe din practicile lor mai ales
ingineria, dar şi religia, încetăţenindu-se şi la
noi), cât şi în Bucovina românească 1774-1918,
în 144 de ani, practic, nefăcând diferenţă prea
mare între românul bucovinean şi nord
basarabean şi...austriac! La cinci treizeci, a doua
zi, înainte de plecare, am ieşit din cochetul
motel administrat de frumoasa austriacă şi am
admirat mica aşezare, în care la ora şapte, dar
începând de pe la şase jumătate, am văzut
micuţi oameni, frumoşi copii, cum sunt cei din
corul de copii români ai Cernăuţiului, pe bicilete
sau pe jos, cu ghiozdan-rucsac în spinare,
mergând la şcoală. A trecut mai apoi şi un mare
autobuz care ducea patru sau cinci copii,
probabil, tot la şcoală...Am mai văzut, lângă
minuscula (la fel ca oricare casă) Primărie care
în faţă avea un monument cu eroii austrieci din
Primul Război Mondial. Nimic despre Al Doilea

Război Mondial-lumea nu vrea să-şi aducă
aminte-şi trebuie să mai remarc, că, prin toată
Europa pe unde am umblat lumea nu este
recunoscătoare decât momentelor post
Revoluţiilor de la 1848, momente în care au
apărut naţiunile. Dar ce frumos, se apropia ora
opt, ora micului dejun, că ne aflăm în Austria, la
Windhaag şi o vom vedea din nou pe frumoasa
hangiţă, care acum, în această dimineaţă,
probabil mirosul lenjeriei ne-a stimulat (nicăieri
nu am avut parte de un miros sănătos, natural),
care ne amintea de vânzătoarea de la Cernăuţi,
de la gogoşeria unui demisol, şi, unde, în 1990,
împreună cu inventatorii vâlceni şi ieşeni am
servit micul dejun. Noi, eu şi sora mea ne-am
amintit şi de anul 1960, când am venit la
Cernăuţi la înmormântarea ultimului vlăstar din
neamul Ciobotarilor, Teodoraş, fratele mamei,
cel care nu fusese evacuat fiind ostaş în Armata

Roşie şi care decedase atunci. Acum numele lui
este pe o piatră funerară a eroilor din Armata
Roşie, la Hotin, în Ucraina! În 1990, femeia de la
Gogoşerie vorbea la fel de bine ca mine limba
română. Astăzi, în 2018, numai la copiii din
corala lui Iurie Levcic am auzit vorbindu-se atât
de bine româneşte, în Cernăuţi ...Dar noi ştim
că pe zi ce trece tot mai mulţi urmaşi de români
vorbesc limba lui Eminescu, pe care i-am şi
cunoscut, în acelaşi Cernăuţi, în faţa
galantarelor, unde noi nu ştiam să cerem în
limba ucrainiană; vecinii noştri din întâmplare,
dându-şi seama că suntem români, au fost
translatorii noştri în...limba română (deci şi
vânzătorii o cunoşteau)! Ei, sângele apă nu se
face, şi o ţară este a aceluia care îi vorbeşte
limba!...Austria nu este ţara noastră, nici
frumoasa hangiţă, de la Windhaag, nu este
iubita noastră, necum sora noastră, dar noi am
simţit că austriecii sunt cei mai apropiaţi de noi,
că avem o istorie comună, că mult înainte noi
le-am dat lor, iar abia în secolul XVIII (dar şi XVII)
ei ne-au dat nouă. La Windhaag ne-am simţit ca
la noi acasă. La ora 9:00 am plecat spre România,
trecând iarăşi prin Ungaria...Memorabil drumul
prin Austria căci în mare parte el era adiacent
Dunării noastre. Iată, şi Dunărea ne face fraţi cu
austriecii...La vama Nădlag, ruşine mare, tirurile
aşteptau să intre în ţară, altele ieşiseră şi nu
ştim ce mai aşteptau...Mă gândeam că ele neau stricat şi ne strică drumurile în continuare,
pe Valea Oltului, unde, încă nu s-a construit
autostrada deşi ea trebuia să se facă în anul
2000...Mă gândeam, unde intră banii acestor
TIRuri care ne provoacă accidentele şi care ne
fac viaţa chin pe Valea Oltului...Da m-am gândit
şi la acest lucru: bine le fac cei din vama Nădlag,
că îşi bat joc de ele...Dar ce te faci că în toate
vămile româneşti este la fel, şi de o parte, şi de
alta...Drumul de la autostradă la Timişoara, din
nou o ruşine. Mi-am amintit, cu neplăcere cum
douăzeci de ani românilor dintre Timişoara şi
Lugoj nu le-a fost ruşine de Dn-ul dintre aceste
oraşe...De la autostradă la Timişoara inclusiv
cartierele foste muncitoreşti şi comuniste,
gemeau de oameni de toate culorile dospind pe
stradă...Lui Emil i s-a făcut greaţă, el cu cavoucuşetă la Biaritz, şi după zece ani de muncit în
Canada, dar locuind la Timişoara, fiindcă aici
locuieşte sora mea-mama lui, şi sora sa Ana
Maria...Ce semaforizare stupidă, patru cicluri
oriunde!...maşini dospind ca şi oamenii toţi în

pensie de la treizeci, patruzeci de ani...cei mai
mulţi care nu fac nimic util de când s-au născut!
Ăştia nu au auzit de doi timpi pentru auto şi
unul pentru pietoni. Legi locale, reglementări
locale, şi care nu bat niciuna cu legea naţională.
Ăştia nu înţeleg că ori suntem judeţe care
respectă o legislaţie unică, naţională, ori suntem
o adunătură de localităţi cu un bulibaşa în
frunte care manevrează după plăcerea sa o
adunătură politică de consilieri locali...Păi ce or
să se facă ei, dacă va fi şi la noi ca la Biaritz,
unde Primăria, Poliţia şi cine o mai fi de care să
se teamă lumea, au...trei, patru angajaţi! Vai,
Doamne, cum de, pe unde am umblat acum în
mai-iunie 2018-secolul XXI, nu am auzit şi văzut
maşinile cu ţiuitori, cu mult peste plafonul de
decibeli admis urechii, ale poliţiei, ambulanţei,
pompierilor; ce fel de lumi sunt lumea noastră a
românilor, şi lumea celorlalţi!? Păi, până nici la
Cernăuţi şi la Hotin, şi la Cameniţa, şi la Chişnău
nu le-am văzut...Aceştia din urmă, autorităţile
lor, încă nu au trecut la capitalismul post 1990,
şi adoptat de tip românesc imediat după anul
2000, când bătrânii spuneau că o să vină
sfârşitul lumii! Aiurea, credeţi voi bătrâni cu
pensii mici, căci cei cu pensii mari sunt tineri!
Am remarcat de asemenea că austriecii nu au
telefoane mobile, cei câţiva copii în autobuzul
de şcoale citeau dintr-o carte, sau revistă, aşa
ceva...În bodegă, în acea seară, în Austria, nu au
intrat decât trei oameni, şi care au băut o halbă
cu bere (unul dintre ei avea pantalonii stropiţi
cu var). Noi am băut două...Nimeni nu avea
telefon mobil...Nu am văzut noi! La un service
din comună-sat-oraş(?) am schimbat un bec la
far nepunând mana pe maşină, în curte, şi am
plătit zece euro becul şi manopera, şi ne-a dat
operatorul bon de casă! Nu am văzut pe
altcineva lângă el....Una dintre concluziile mele
după acest demers cultural şi turistic a fost că
postmodernitatea occidentală de acum, din
2018, este mult mai reală ca aceea din jurul
anului 2000...Acum pot spune cu tărie că Ştefan
Dumitrescu a avut dreptate în „Calul Troian al
omenirii, America” şi care este peste
„Luceafărul” de Eminescu, nu numai ca număr
de strofe, dar şi în conţinut. Să mai adăugăm că
această îmbulzeală, aglomerare de maşini şi de
oameni cum este la noi indiferent de oră, nu are
nimic comun cu înghesuiala (extraordinar de
ordonată) pe care am constatat-o la Veneţia
bunăoară, unde elementul indigen lipseşte cu
desăvârşire în dauna sutelor, miilor de asiatici şi
est-europeni pe zi (ceea ce înseamnă că Asia a
înghiţit estul Europei, o va înghiţi toată, căci ea
nu este arogantă) care o inundă zilnic (nu fiindcă
are turism bine făcut sau industrie de turism
cum spun zevzecii, ci fiindcă are ce arăta!) şi pe
care ei o cultivă privind după perdelele din
ferestre sau din spatele tejghelelor unde
lucrează pe puţini bani...Aglomeraţia de la noi a
devenit endemică, acestu-i popor luindu-se
locul de muncă, posibilitatea muncii la liber,
mica producţie la individualul sătesc sau de
mahala (eleganta mahala cu producţie proprie
îngrijită de casnică şi copiii dumneaei!), dar şi
mai grav, luindu-se viitorul fără de care nu pot
trăi românii şi fiii lui Israel...Desigur, noi gândim
în comparaţie cu ceea ce am constatat în 2004
(a se vedea seria de articole din „Cocoşul galic
versus cocoşul românesc” apărut în 2004, 2005
în cotidianul „Info Puls” Rm Vâlcea sau în
culegera de articole la temă, romanul publicistic
„Secolul XXI. Un cetăţean între milenii”, Ed Intol
Press, 2011)...nici vorbă de asemănare între
Biaritz 2004 şi Biaritz 2018! La fel Bayonne şi
Anglet...Cele de acum a fost împodobite cu
culori calde şi... oameni. Au dispărut hotelurile
neruşinate din 2004! şi alimentările cu saramură
de peşte la butoi. Occidentul s-a trezit, puţin,
credem că va continua să se trezească prin
vânzarea de tehnologie la egal şi cumpărarea
de iarbă şi poame! noi, după anul 2000, încă,
făcând enormi paşi înapoi! Occidentul merge
înainte, făcând paşi înapoi...
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DUMITRU DRĂGHICESCU - PROFET AL CAUZEI NAȚIONALE
Fără elite și mari personalități nu este posibilă ființarea spiritului… ca un
duh călăuzitor neamurilor!
Mihai SPORIȘ

C

elebrarea anului centenar al românilor, de la Marea
Unire în vatra străbună a neamului, venind de departe
este incompletă fără citirea marelui pomelnic al personalităților
remarcabile. Obișnuința este ca rudele apropiate să-l strige pe cel
de-un sânge, dintre multe grupe de identificare, cât mai aproape
de locul baștinii. Este în spiritul locului - aici faptul fiind universal
valabil: că nimeni nu este observat profet la el acasă!-, ca după
suirea la cer a duhului unui om, acesta să re-intre, cu toate
cele bune ale lui în averea de spirit a locului tocmai îmbogățit/
înnobilat cu roadele judecate de… Dumnezeu ( gândul și cuvântul
rostit în slujba vieții semenilor săi întru adevărul care este ziditor
și luminător pe cale…), acum luate în posesie, sfințite fiind.
Anul 2018, în preajma Sf. Dumitru, ne cere pomenirea, intrată
în tradiție, a lui Dumitru Drăghicescu. O mare personalitate se
recuperează greu în marele panteon, fără publicarea în … monitorul oficial a judecății de valoare a … Cerului, despre omul
locului. De mai mulți ani se depun eforturi mari pentru recuperarea adevărului și scrierea sentințelor definitive, privind pe
Dumitru Drăghicescu. O dată tradusă din limba franceză, de
către un vâlcean din preajmă, „Noua Cetate a lui Dumnezeu”,
Ed. Paideia, 2015, recomandată de un alt vâlcean printr-un „studiu introductiv”, amplu și lămuritor, publicarea făcută de Fundația „Dumitru Drăghicescu”, această operă –parte din întregul
mai cuprinzător!-, își cere dreptul, nu doar la ecou, ci și pe acela
să îi mulțumim celui ce a făcut-o posibilă, studiind-o aplicat și
valorificându-i învățăturile. Anul acesta, cu cerințele lui privind
Centenarul, ar trebui să observe, cu prilejul pomenirii lui Drăghicescu, viziunea profetică a acestuia, așa cum reiese din marea
operă amintită. Credem că recuperarea continuă a lui Dumitru
Drăghicescu pentru cultura română, poate să adauge militantul
unei idei politice, pentru starea de pace a națiunilor tocmai
împlinite, înainte de depășirea acestei stări tranzitorii spre alte
zări globaliste, cu alte definiri ale vieții oamenilor în societatea
mondializată. Avertismentul savantului măciucean vâlcean,
fiind tot atât de clar, ca în cazul mai cunoscutei ziceri, că o lecție
neînsușită la vreme, se va repeta! cu costuri însutite, mai târziu!
Să-l pomenim pe marele savant ca pe un profet, reamintind
gândurile lui, intuiții pro-active care ne pot sta răspunsuri la
întrebările de azi, uneori sfaturi de ținut minte și de urmat,
pentru că toate acestea au citit un proces care își are o legitate
subtilă și implacabilă.
Un proces socio-istoric descifrat cu bisturiul psihologiei
aplicat mulțimilor, și urmărit într-un moment propice identificării
unei faze caracteristice : tocmai maturizarea ideii națiunilor ajunse la apogeu! și explozia mondială a trei mari imperii -cu
chingile poporelor-națiuni frânte!- au făcut posibilă viziunea
unei noi Cetăți a lui Dumnezeu, ca o actualizare a modelului
exprimat demult, de Fericitul Augustin. Participant direct
la instituționalizarea și susținerea noilor construcții statale
naționale, Dumitru Drăghicescu vede în atingerea redutei:
Stat Național, recunoscut internațional și necesitatea stingerii
unui orgoliu național, care să nu mai vadă dincolo de starea
de pace - tocmai atinsă!- noi dorințe de măririi teritoriale. Un
arbitru internațional, lucrând în logica morală a Lui Dumnezeu
să garanteze pacea lumii și să instaureze pentru veacuri o nouă
Pax-Romana, luată ca model, tocmai pentru belicoasa Europa
ce se emancipase cu spiritul antichității Greco-romane, altoit de
creștinismul dobândit.
Drăghicescu constatase: „Viața istorică se deplasează din cadrul
național și începe să evolueze într-un cadru supranațional!” Apoi
predicția, legată de lipsa strunirii/îngrădirii egoismului : „Egoismul
națiunilor afirmate/recunoscute internațional se dezvoltă și riscă
să producă cele mai rele dezastre în mijlocul națiunilor cele mai
civilizate. Supralicitarea naționalistă în cunoscutele personificări
(fascism, hitlerism, hortysm, legionarism etc.), dar și sovietismul
(ca un neo-imperialism epurat de etnicitate și ateizat!), vor fi
confirmat temerea lui Drăghicescu care devine realitatea celui deal II-lea măcel mondial. Remediul propus de savantul român este
clar și el se va fi aplicat specific, foarte târziu, de actuala Uniune
Europeană: „Nu există altă ieșire decât diminuarea, atenuarea

egoismelor naționale și organizarea tuturor națiunilor într-o
formă de societate supra-națională care să reducă suveranitatea
absolută a Statelor, într-o suveranitate relativă, să asigure
Pacea între Națiuni, dar, chiar pentru aceasta, a depăși cadrul
vieții pur naționale!” Să remarcăm în 2018 cât de actuală este
problema înțelegerii raportului între național și internațional
pentru România, aflată în Uniunea Europeană, dar și în Consiliul
Europei, respectiv în alte organizații mondiale.
Aici sfatul lui Drăghicescu, venit înaintea celui
de-al II-lea război mondial, înaintea aderării
la diverse organizații regionale și mondiale,
ar trebui cunoscut, actualizat și folosit, ca un
bun în posesie. Procesul socio-istoric care a
emancipat și națiunile din imperiile anacronice,
vom constata după un veac de la primul război
mondial, că pe lângă o înaintare conform viziunii
lui Drăghicescu, va fi cunoscut și desfășurări
perverse. Ideea națională proprie, uneori
amendată prin supralicitarea propagandistică a
legionarismului, a fost înăbușită de bolșevismul
utopic și o lungă deraiere de vreun sfert de veac
(până după 1964!), iar ca epurare de credință
– pe modelul secularizării sovietice, aproape
o jumătate de veac, cu consecințe și azi.
Drăghicescu, în proiectul pentru Asociația Națiunilor (Națiunile
Unite) vede ca necesar liantul creștin, pentru că dezvoltarea
personalității umane (aici în structura mulțimilor!), nu îl poate
excude! Spune savantul român privind evoluția specific-atee
a URSS-ului: „Este adevărat că poate numai Rusia, în toată
Europa, n-a putut crea o conștiință națională definită și clară,
tocmai din cauza extensiunii sale nemăsurate. Sunt ei sinceri?
Vor reuși ei să facă să triumfe definitiv în Rusia concepția lor?”
Răspunsul l-am primit noi, supraviețuitorii lui Drăghicescu, după
70 de ani de Uniune bolșevizată care nu conținea în numele ei
internațional cuvântul despre etnia rusă! Niet! Fără ingredientul
național și instrumentul asociat crezului dominant al nației:
ortodoxia panslavistă, nu era posibilă o universalizare valabilă!
Confirmarea ratării o face A.I.Soljenițîn în „Căderea Imperiului
Comunist- sau Cum să reîntemeiem Rusia” Ed. Rampa și Ecranul,
1991, București. Ideea lui Drăghicescu, privind liantul credinței cu
impact în societatea oamenilor ce își trăiesc libertatea colectivă
prin valoarea democratică a votului (când alege modelul Civita
Dei), nu a fost luat în considerare, nici de Uniunea Europeană,
când a încercat să adopte un proiect de constituție care excludea,
ca și internaționalismul roșu, liantul creștin (propriu civilizației
Europei creștine, în ciuda scecularizării ei, după 1789!). Supusă
referendumului, pentru adoptare, Proiectul de Constituție al
Uniunii Europei a picat în cea mai laică țară: Franța, demonstrând
că societatea își are propriul proces, în ceea ce înseamnă
transformarea mentalităților. Omul votează pe baza a ceea ce are
adânc impregnat în conștiința sa.
Drăghicescu a observat lumea Antichității romane unifica-tă
geografic împrejurul Mediteranei, cu o forță miltară impresionantă: legiunile romane și are intuiția că o nouă pax romana s-ar
putea instaura într-o asociere supranațională cu liantul creștin.
Deși nu în cuprindere globală, la început, viitoarele alianțe militare îl vor confirma. Pactul militar al Atlanticului de Nord și Tratatul militar de la Varșovia se vor insinua în istorie ca alianțe mili-tare
regionale, până la sfârșitul războiului rece, când NATO va supraviețui și se va întinde și peste sfera de acoperire a celeilalte. (după
căderea structurii de ascociere politică forțată – mimând utopic un
internaționalism de clasă, cade în desuetudine și brațul armat!).
Spiritul național al statelor se manifestă defazat între statele
aflate pe scenă. El se manifestă peste tot în forme și intensități
diferite. Savantul remarcă faptul că în Vestul mai secularizat,
precum Franța – după revoluția din 1789! Procesul disoluției
prea-naționalului are în contra-pondere marea internaționalizare
și ca efect al colonialismului, care a adus către metropolă noi
afluiri entice și o legislație internă permisivă noii stări de faptpunându-se în conflict cele două mișcări: cât centripet național?,
cât centrifug internațional? Efectele moderne le constatăm noi
acum prin transferul confruntări și între crezurile confesionale

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

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

ale migranților. Naționalismele vor fi mai puternice, spune
Drăghicescu acolo unde procesul cu etape nu va fi fost parcurs
până la reduta statului național consolidate. „Națiunile vor
continua să existe mai ales la popoarele ajunse ultimile la
deplina conștiință națională!”. Ieșirea Răsăritului, foarte târziu
din întunecatului feudalism și dobândirea statutului de națiune
modernă, apoi a unei statalități consolidate (până la o vreme!)
ne situază pe noi, românii în valul din urmă
al atingerii redutei, departe însă de-a fi fost
definitiv câștigată, pentru că reculul istoriei
cu pactul Ribbentrop-Molotov, deși caduc
după război, în ciuda valabilității Trianonului
își produce efectul, ba de dragul păcii efemere
România, post 1989… nu-și cere dreptatea.
(aderarea la NATO și Uniunea Europeană
îi impunea României, să nu aibă cu vecinii
probleme litigioase!). Se poate spune aici că
am rămas cu un viu spirit național, dar mersul
către societatea globală ne-a impus cedareacum vedea Drăghicescu!- a unei părți din
suveranitate (vezi Aquisul comunitar, negociat
și semnat de România, pentru aderarea la
UE!) și alegerea deschiderii internaționale din
perspectivă diferită, față de fosta satelizare
sovietică. Spune Drăghicescu: „Spiritul național îngust și absolut,
principiul naționalităților s-au epuizat prin eliberarea națiunilor.
Nu mai constituie nota dominantă a epocii care se deschide
înaintea noastră”… ori „Preocupările naționaliste vor devein
secundare, problemele naționale fiind rezolvate…” Predicțiile
savantului, care iau în calcul faptul că între idée și faptă, precum
între proiect și realizare sunt uneori mari diferențe, se confirmă
doar acolo unde obstacolele procesului au fost depășite.
Vorbind despre dezvoltarea tehnologică a societății globale
care implică drumuri, căi ferate, modernizarea telecomunicațiilor
ș,a., el arată că aceasta generează și o rețea de reguli de drept internațional, dar că arbitrul internațional (el văzând în Liga Națiunilor acest… garant al păcii!), ar trebui să aibă valorile proprii de
identificare representative internațional, intrate în conștiința elitelor mondiale ca valori referențiale. Să observăm aici că orientarea lui Drăghicescu pentru… Oda Bucuriei, ca imn al Uniunii Europene este un fapt acum, că UE are drapel, capitale și o zi internațională , în 9 Mai – nu doar ziua victoriei în al II-lea război
mondial, dar și ziua nașterii Uniunii, prin 1950 într-o formulă restrânsă, dar cu marele potențial al devenirii a ceea ce este astăzi.
Că această asociere se bazează pe un set de principii și că în timp
și-a creat mecanismele de lucru, din ce în ce mai performante. Nu
putem trece cu vederea peste legătura dintre dezvoltarea infrastructurii naționale pentru conectarea cu cea internațională și reactualizarea spiritului național, la nivelul dat de integrarea în structura de asociere a Europei. Ne întrebăm dacă nu cumva lentoarea
promovării autostrăzilor românești nu înseamnă o forță de reacție
procesului de internaționalizare, în spiritual vremii, și ne vin în
minte atâtea vorbe aruncate în malaxorul propagandelor, pro și
contra: „pierderea identității”, „vânzarea țării”, „multinaționalele
relele economiei românești”etc., în timp ce milioane de români își
caută norocul într-o lume internaționalizată, dar păstrând dorul
de-acasă, semn că sufletul național nu dispare dacă educația
primară este temeinică și locul natalității își ia chipul prietenos, nu
doar în poveste, ci în realitatea care ține ritmul rotirii planetare,
al planetei noastre, locuită de oameni, semenii noștri.
În an centenar, Dumitru Drăghicescu, cunoscând metehnele
și îndărătnicia poporului român iubit credem că ar pune o
întrebare! Unde este elita momentului, să-i fie păstorul potrivit,
să-i arate imașul și să-i spună care este iarba cea bună de păscut?
Nu cumva își pierdură urmele și elita și poporul, care se războiește
interior și își strigă în exterior neputințele și slăbiciunile? Ceea ce
au făcut oamenii din Vâlcea, pentru vâlceanul lor universal, cu
viziune profetică este o atragere a atenției asupra unor idei care
își păstrează întreg potențialul pentru mersul luminat, pe o cale
sinuasă și plină de obstacole. Felicitări organizatorilor! Profetul
trebuie să se întoarcă acasă și să ne lumineze întunericul, mereu,
mereu, nu doar ca să-l constatăm, ci pentru a-i urma sfaturile!
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ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ DIN
CERNĂUȚI ÎN TABĂRĂ LA MĂNĂSTIREA HOREZU

P

entru a doua oară consecutiv, al doilea an, iulie –
august 2018, zece zile, talentații și frumoșii copii de la
Școala Populară de Artă și Civilizație Românească din Cernăuți
conduși de instructorii lor în frunte cu românul numărul unu
din Bucovina ucrainiană, Iurie Levcic, conducătorul Formației
Perla din Cernăuți, creatorul acestui centru-școală, au fost
găzduiți în tabăra de la Mănăstirea Horezu grație bunăvoinței
Arhiepiscopului ÎPS Varsanufie și stareței Ambrozie, care au
avut și inițiativa acestei tabere. Acest gest de profundă cultură
românească, mai ales în anul Centenarului Marii Uniri împreună
cu celelalte manifestări culturale din cadrul Arhipiscopiei
Râmnicului care au loc de patru ani încoace, ne demonstrează
cu prisos, cine este autorul acestei dezvoltări fără precedent în
cultura vâlceană care are loc după întronarea la Râmnicu Vâlcea
a ÎPS Varsanufie, în 2015...Desigur, răspunsul se subânțelege,
cultura, artele în general, factori esențiali de progres și de pace
mai ales în acest început și zbuciumat de secol XXI, calitatea
lor, fiind apanajul acestei noi politici de funcționare a clerului
din arealul vâlcean. Copiii din tabăra de la Mânăstirea Horezu,
oaspeți de la Cernăuți, demni urmași ai marilor spirite românești
precum cele din familia Hurmuzachi, Silvestru Morariu-Mitropolit
al Dalmației și Bucovinei, Ciprian Porumbescu, Mihai Eminescu,
Leca Morariu și-au dovedit încă odată, de trei ani o fac mereu,
înalta pregătire profesională la interpretare corală, curata limbă
românească vorbită, fiind excepționali mesageri ai spiritului
românesc în lume...
Am participat pe 04 august 2018 la concertul de rămas bun
susținut de copiii din tabără, în curtea Mânăstirii, în fața măicuțelor
și stareței Ambrozie și, pe lângă valoroasa și emoționanta
interpretate a repertoriului lor consacrat, am constatat că această
„scenă” din fața Bisericii Sfinții Împărați Constantin și mama sa
Elena, curtea mănăstirii, oferă o acustică numai bună pentru
muzica corală și instrumentală, mai bună decât a multor săli care
se oferă să le găzduiască...Curțile interioare redau sunetul tot
atât de bine ca amfiteatrele grecești și romane! După spectacolul
de la Horezu ansamblul de copii ai Bucovinei au plecat spre
casă, Cernăuți, după un scurt popas interpretativ în catedrala
Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mioveni, unde au fost oaspeții
primarului Ion Georgescu, care și
el ca toată suflarea românească
suferă după Cernăuțiul românesc
și Basarabia istorică!
Să mai consemnăm vizita şi
micul spectacol dat pe 03 august
2018 la Mănăstirea Cozia, în faţa
Stareţului Vartolomeu Androni, şi
ajutorul financiar substanţial (surpriză) oferit de acesta micuţilor vizitatori de pe meleagurile bucovinene...
Am consemnat pentru cititorii
ziarului nostru, lunar de cultură
vâlceană, câteva crâmpeie din
cuvântul oaspeților și gazdelor...
Ligia Nicolescu: - ...Noi găsim, ne regăsim urmaşii; noi
suntem cei care am rămas, ei sunt cei care au rămas acolo şi, iată,
acum vă prezint a patra localitate care caută, îşi caută strămoşii
în partea cealaltă. Este vorba de Drăgăşani. Este vorba de cererea
primarului de la Drăgășani de înfrățire a acestui oraș din sudul
județului Vâlcea cu localitatea Noua Suliță din Ucraina. Iată,
până în prezent avem patru cereri de înfrățire din care două s-au
realizat!...Horezu-Hotin, Costești-Ostrița!...
Tatian Miuță: - Eu aş vrea să completez: la şcoala la care
am învăţat, în comuna Oteşani satul Cârstăneşti, dirigintele

meu a fost unul dintre evacuații din Bucovina și Basarabia...Se
numea Cosma Tofan. Atât am vrut să spun și, că, după Al Doilea
Război Mondial acești oameni au jucat un rol decisiv în formarea
noastră ca cetățeni români... Din partea scriitorilor vâlceni,
la sugestia mea şi a poetului Nicolae Nistor, am adus alatăieri
seară douăzeci de cărţi, iar acum cincizeci de cărţi pentru Şcoala
Populară de Artă; am adus şi reviste. Mai adăugăm că suntem
fermecați de acești copii, de vocile lor minunate. Nu o să-i uităm
niciodată şi o să-i aşteptăm cu braţele deschise întotdeauna. Noi,
urmaşii brâncovenilor, pentru că suntem la acest locaş al marelui
Constantin Brâncoveanu, vă dăm o îmbrăţişare din partea
noastră, a oltenilor!
Iurie Levcic: - Noi vă mulţumim din suflet. Ne-am simţit
minunat aici, de trei ani venim
încoace, la Horezu, Râmnicu
Vâlcea, la Costeşti, la Drăgăşani,
la Călimăneşti şi ne simţim ca
acasă şi vă mulţumim foarte mult
de primire. Maică Stareţă, din
suflet vă mulțumim, şi în semn
de recunoştinţă vă dăruim un
tablou cu chipul lui Constantin
Brâncoveanu, un cadou din partea
noastră, realizat de pictorul
nostru, domnul Mihai Alisaveti
pe care îl vedeți aici, alături de
mine. Acest tablou-pictură dorim să rămână la dumneavoastră
în mănăstire şi de fiecare dată cînd vom veni vă vom aduce și
alte portrete cu personalități de aici sperând să realizăm o galerie
ca la noi, la Cernăuţi, cu toate portretele marilor personalităţi
istorice ale noastre și din întregul ţinut al României. Ne dorim ca
şi aici să fie acelaşi suflu patriotic ca la Cernăuţi. Iar la Cernăuţi
să fie acelaşi suflu patriotic ca şi aici. Pentru dumneavoastră,
cei de faţă, vă mulţumim foarte mult de primire şi sperăm
să ne revedem cât mai curând...Trebuie să amintim aici, să le
mulțumim, pe primarul din Horezu, pe primarul din Costeşti,
pe Înaltpreasfinţitul Varsanufie
care ne-a oferit acestă tabără al
doilea an consecutiv. Nu vreau
să o uităm pe doamna director
al Bibliotecii Metropolitane din
Bucureşti, doamna Svetlana
Preoteasa, care este de aici şi
care este „patronul” nostru. De
fapt din momentul în care ne-am
cunoscut domnia sa are grijă de
aceşti copii, îi poartă prin toată
ţara; a fost directorul Institutului
Românilor de Pretutindeni,
și acum se află la conducerea
Bibliotecii Metropolitane din
Bucureşti; ne-a dăruit două mii
opt sute de cărţi, care vor fi duse
în nordul Bucovinei, în şcolile româneşti, cele care au mai rămas!
Sperăm foarte mult să ne revedem. Vă invităm la Cernăuţi anul
acesta, an dedicat Centenarului, pe 13 - 18 noiembrie, ediţia
a unsprezecea a Zilelor Culturii Tradiţionale Româneşti. Se vor
desfăşura iarăşi la Cernăuţi, unde neapărat vor veni şi formaţii
folclorice de aici din zonă şi din toată ţara. Dorim ca această
bătrână urbă românească care se numeşte Cernăuţi, să simtă şi
cei care trăiesc alături de noi acolo: ucrainienii, evreii, polonezii,
armenii, ruşii, să simtă că acest oraş are suflu românesc şi acest
suflu românesc va rămâne atât timp cât aceşti copii vor creşte şi
vor educa ai lor copii, ai lor nepoţi. Sperăm să putem transmite

aceste frumoase gânduri şi această iubire de neam şi de patrie
tuturor celor care îşi doresc acest lucru. Din suflet vă mulţumim.
Am început cu rugăciune acest spectacol, cu rugăciune vom
termina şi ne vom lua rămas bun de la dumneavoastră cu
speranţa noii revederi.
Măicuța Stareță Ambrozia: - Dumneavoastră veniţi la noi de
doi ani, vă mulţumim. Anul trecut spectacolul s-a ţinut în muzeu,
a fost foarte frumos; şi anul acesta aţi venit cu o idee originală
şi chiar bună pentru ca să vă vadă toată lumea care vine la noi
la mănăstire şi să simtă puţin mai mult româneşte!...pentru că
noi, aici, să zicem aşa, avem
totul; dumneavoastră acolo
sunteţi împărţiţi, în sensul că nu
sunteţi în același spațiu cu noi.
Nu suntem toţi împreună, dar ne
dorim să fim împreună şi acest
lucru este foarte important.
Cugetul care ne uneşte, ne
îndeamnă să fim uniți. Mă bucur
că acești copii care au voci foarte
frumose,
minunate,
învaţă
cântece pentru ţară, cântece pe
care ni le cîntau bunicii noştri,
cântece de acum zeci de ani; în
parte le cântam și noi când eram
micuți. Le-am auzit așa de-a
lungul anilor, și uite că acum,
în România, acum cu ocazia Centenarului au început să fie
reluate și ele sunt o încântare când le interpretează asemenea
copii, într-un așa de frumos port popular. Acestea sunt lucruri
extraordinar de frumoase și care ne fac să nu uităm că suntem
români. Şi pentru România toate acestea înseamnă foarte mult
căci portul nostru popular trebuie să-l afișăm oriunde și cu orice
ocazie, cu mare mândrie și din orice zonă românească! Suntem
toţi, suntem împreună, şi împreună înseamnă România aceasta
mare. Şi lucrul acesta, zic eu, niciodată nimeni nu ni-l va putea
scoate din minte şi din suflet, și din obiceiuri. Noi vă mulţumim
că aţi venit încă odată anul acesta, că ne-aţi încântat cu aceste
voci foarte frumoase şi vă aşteptăm şi anul viitor, la fel!...și cu
alte cântece, și cu alt repertoriu, dar să fie la fel, cu cântece
legate de ţară, pentru că acestea sunt reprezentative pentru noi,
pentru folclorul nostru care este atât de frumos, atât de minunat.
Vă mulţumim pentru frumoasa pictură, chiar o s-o înrămăm și o
s-o punem undeva, aici la noi în mănăstire. Mulţumim domnului
profesor pentru această creaţie şi, la fel, mulţumim copiilor şi
dumneavoastră tuturor. Doamne ajută!
În final, ca o aleasă recapitulare trebuie să subliniem numele
celor care au făcut posibile aceaste întâmplări frumoase
petrecute timp de zece zile la cea mai frumoasă și valoroasă
ctitorie domnească, românească, din epoca modernă a acestei
mari și unite Românii, aflate la Horezu, lângă capodoperele
nostre arhitecturale și picturale de la Mânăstirea Bistrița,
Arnota, Urșani, Viorești, Marița și, de ce nu, de la Polovragi: ÎPS
Varsanufie - Arhiepiscopul Râmnicului, Flavius Cătălin Sîiulescu director Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, Florin Epure - directorul
Direcţiei Cultură şi Patrimoniu Vâlcea, Vartolomeu Androni stareţul Mânăstirii Cozia, Maica Stareţă Ambrozia - Mănăstirea
Hurezi, Ligia Nicolescu - membru Consilul Director Cernăuţi,
Vasile Neagu - secretarul Primăriei Costeşti, Ana Goştiuc - dirijorul
corului Perla, Mihai Alisavetei - pictor din Cernăuţi, Iurie Levcic
- director Centrul Cernăuţi, cei douăzeci de copii interpreţi din
corul Perla-Cernăuţi. Poeții Tatian Miuță și Nicolae Nistor-Horezu
și Mihăești; Ion Georgescu - primarul Miovenilor jud. Argeș.

S.M. KIS
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CONCERT DE BINEFACERE LA FILARMONICA RÂMNICULUI
«Formația vocal instrumentală a Arhiepiscopiei Râmnicului, Corul Preoților Vâlceni și Corul Seminarului Teologic „Sf Nicolae”
dirijor Pr. Prof. Dr. Siluan Dumitru Scurtu prezintă concertul caritabil „De prin lume…” Solistă Monica Valentina Scurtu.
În program: lucrări semnate de A. Pann, C. Ucenescu, C.D. Scurtu » (Afiș concert)

V

ineri, 12 oct.2018 în Sala Filarmonicii din Râmnicu Vâlcea
a avut loc un concert surpriză oferit de Pr. Prof. Dr. Codruț
Dumitru Scurtu împreună cu formația sa de muzică veche și
corurile reunite ale Preoților vâlceni și Seminarului Teologic Sf.
Nicolae, toate, aparținând Arhiepiscopiei Râmnicului păstorită
de ÎPS Varsanufie; concert de binefacere având binecuvântarea
Arhiepiscopului Râmnicului, oferit ca ajutor pentru un cadru
didactic de la Liceul de Artă din Râmnicu Vâlcea, aflat în
suferință, și care necesitâ un cost ridicat pentru tratamentul
aplicat… Dorim și noi grabnică însănătoșire doamnei profesor
Mădălina Tudor pentru care în această vineri de octombrie s-au
unit atâtea suflete; și întâmpinate atât de sugestiv încă de la
începutul concertului de către Codruț Dumitru Scurtu, aplaudat
de public: „Dragi suflete…noi vă aplaudăm fiindcă ați fost atât
de generoși”!…Valorosul dirijor și interpret, compozitor, și care
în 2016 a creat ansamblul de muzică veche având inspirația
de a introduce în formație un oboist cu chemare pentru acest
gen de muzică, iar de anul acesta apelând și la un violinist, și-a
construit întregul program ca pe un concert instructiv alternând
povestea muzicii vechi, textul, istoricul ei, cu interpretarea
ingenioasă și valoroasă totodată a interferenței dintre muzica
instrumentală și muzica corală, aducând pe scenă un ansamblu
extrem de valoros. Remarcăm prezența inspirată a maeștrilor
instrumentiști: Dorin Farcaș-oboi (instrument care poate coborî
în autenticitatea sonoră a timpului până în anii de început ai
muzicii arabe și creștine, și mulsumane), Nicușor Gheorghevioară, Mihail Rotariu-tobe și Ștefan Mihalache-tamburină…
Dumitru Scurtu și-a prezentat întregul concert, cum spuneam,
în primul rând prezentându-l pe marele Anton Pann pe care
oricum îl vom comemora cu toții pe 03 noiembrie 2018 la 164 de
ani „de când și-a dat obștescul sfârșit”, la București. „Îi aducem
un pios omagiu lui Anton Pann la acest 164 de ani (…)Acest
concert se realizează cu binecuvântarea ÎPS Varsanufie, căruia
îi mulțumim…Dragi, dragilor! suntem prezenți aici pentru un

suflet de mamă minunat, Mădălina Tudor, profesoară de limba
engleză la liceul de Artă din Râmnicu Vâlcea. Suntem aici ca
să o onorăm. Formația vocal instrumental a Arhiepiscopiei s-a
înființat în anul 2016 cu binecuvântarea ÎPS Varsanufie (prezintă
componența Formației instrumentale n.n)… Și pe mine mă
onorează, mă bucură și mă împlinește ca muzician și interpret
să fiu alături de această formație: Corala Preoților Râmniceni și
Corul Seminarului…Am lăsat la urmă pe dna profesoară soprana
Monica Scurtu…”
Codruț Dumitru Scurtu și-a prezentat în continuare, înaintea
interpretării, fiecare piesă din program, unele dintre acestea,
după interpretare, aducându-I pe melomani aproape în extaz…
„Din sânul maicii mele”, Anton Pann, care stă la baza Imnului
Deșteaptă-te Române, manuscrisul lucrării fiind încredințat lui
Gavril Musicescu la Iași în 1839; „Hora Boierului, hora robului
și hora vinului”, 1827-1828, ascultată de Anton Pann în zona
Drăgășaniului… „Decât ruda şi vecinul” – cântec și horă text Vasile

Alecsandri. „Decât ruda și vecinul,/ Lelițo, leliță,/ Mult mai bine
cu străinul,/ Lelițo, leliță./ Ruda că te necăjește/ Și vecinul te
vorbește./ Iar străinul te ajută/ Și face dragoste mută”; „Dor
Dorule”, A. Pann, 1842, solistă Monica Scurtu; Anton Pann,
„Bordeiași, bordei, bordei”; „Jalea Turturelei”, 1843, A Pann,
solist Dumitru Scurtu; „De-ar ști suflețelul meu”, duet; „Lie
Ciocârlie”, solistă Monica Scurtu…
Monica Scurtu, profesor de canto la Liceul de Artă din
Râmnicu Vâlcea, și solistă împreună cu Codruț Dumitru Scurtu
(care în acest concert a avut și o prezență scenică deosebită,
dirijând cu trupul, ghitara sa fiind în permanentă armonie
cu celelalte instrumente) în acest concert de binefacere a
impresionat publicul prezent în sala Filarmonicii, după părerea
noastră, mai ales în lucrarea „Dor Dorule” iar după reacția sălii
și în lucrarea „Lie Ciocârlie” în care un sprijin consistent l-a avut

din partea violonistului Nicușor Gheorghe, plin de fantezie în
acompaniament…În ambele interpretări Monica Scurtu a trebuit
să facă față comparației cu marile voci ale timpului în cadrul celor
două piese: Cristina Gheorghiu (în recital pe scena din Cernăuți
în 11 11 2016 și postată în Arhiva Video de pe Cultura Ars Mundinoiembrie 2016) în „Dor Dorule” și, desigur, Maria Ciobanu
în cazul piesei „Lie Ciocârlie”. Vă spunem noi, cu precizie, că
timbrul sopranei Monica Scurtu este mult mai adecvat acestui
gen de lucrări, domnia sa, reușind, și datorită vocii cultivate pe
care o are, să fie mai aproape de sufletul acestor celebre lucrări
din tezaurul muzicii noastre românești. Monica Scurtu, în cele
două interpretări beneficiind și de un acompaniament mult mai
adecvat și valoros decât în cazul experimentatelor soliste…
În final trebuie să remarcăm faptul că și prin acest concert
Râmnicul se poate lăuda cu încă un ansamblu muzical artistic,
profesionist, de mare succes, în doar doi ani formația de Muzică
Veche a Arhiepiscopiei reușind să umple un imens gol în spațiul
sonor al acestui oraș cu adevărat domnesc: spatiul sonor al
muzicii de la curțile domnești ale țărilor românești (valahe) care
au valoarea (câstigată) muzicii sacre (desigur valoarea muzicii
psaltice genul celei cântată de Nikodimos Kabarnos nu va fi atinsă
și egalată niciodată)! Muzica cântată la curtea, spre exemplu, lui
Vlaicu Vodă (1390), și consemnată în „Istoria Muzicii Universale
în date” a lui Iosif Sava și Petru Rusu (1983) a fost exceptional
redată de formația „Bălașa Percutions” - Ansamblul arhaic și
formația „Trei parale” în piesa „Vlaicu Vodă” de Alexandru Davila
recent montată în Piața Constituției din București (postată și ea
pe Arhiva Video a revistei on line Cultura Ars Mundi).
NOTĂ
A se urmări și Arhiva Video din www.culturaarsmundi.ro

pcickirdan

Și Puiu Răducan fuge, fuge, fuge…
Grigore CARTIANU

C

e să-i fac eu lui Puiu Răducan? Să-l ignor? Nu pot, pentru că scrie pe sufletul meu: iute, acid,
din vârful paloșului. Un năzdrăvan care și-a cântat poezia vieții prin Subcarpații Olteniei, pe
aliniamentul Turnu Severin – Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea.
Mi-a plăcut din start fraza sa de poziționare: „De când mama m-a făcut, nu am suportat proștii,
hoții, lichelele, borfașii”. Iar mai la vale îi bagă în seamă și pe mincinoși.
L-am simțit în tabăra suferinței mele când a scris, apăsat: „Cei care au mai rămas cu paloșu-n
mână împotriva furiei roșii sunt puțini”. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta: are dreptate.
Culoarea roșie îl înfurie ca pe taurul din arenele corridei. Zice: „A-mbătrânit și el, roșul.
A-mbătrânit, dar poartă aceeași pălărie”. Și se pornește viforul: „trântorimea roșie”, „hiena roșie”,
„puroiul roșu”.
Așa cum William Faulkner ne poartă prin ținutul imaginar Yoknopatawpha, Puiu Răducan
construiește cu migală ținutul Yaya. O țară nefericită pe care, ca s-o conduci, „tre’ să ai neapărat
ceva penal pe domnia ta”.
Odată marcat teritoriul, intră în scenă, nemilos, stilul pamfletar. Iau naștere personaje pe care,
parcă, le știm de undeva: „Drag ne-a fost pe lume hoții”, „Ce-or bea unii”, „poporul suGhiță”.
Descoperim pe hartă o țară miraculoasă: „Mazargașcar”.
Despre „sinistrul ministru al muncii”, o roșcată nerușinată, aflăm lucruri suprarealiste:
„Madamka vede dublu și nu se sfiește ca de 30 februarie, 31 aprilie, 31 iunie, 31 septmbrie ori 31
noiembrie să promită dublări de salarii și pensii”.
Vă era dor de omul-cu-cinci-neveste? E și el aici, în ținutul Yaya: om greu, cu funcție mare și
morala mica – „multilateral-divorțatul”.
Din tablou nu putea lipsi masculul alfa, pictat de Puiu Răducan în culori râncede: „musteața

sură și periculoasă a moșului Yaya”. Iar lângă moș șade puștoaica, „Pedofilicioaica”.
Prin nebăgarea de seamă a locuitorilor săi, ținutul Yaya devine anticamera iadului. Populația
e atacată de „un parazit periculos, numit Ciumya KomunismkayaTeleormania”. Aerul devine
irespirabil: „Au transformat justiția-n iarmaroc, își dau legi după infracțiunile pe care le-au comis”;
„Zac părinții noștri sub lespezi, iar aici, afară, în iad, aleșii yaya ne distrug. Se cutremură mormintele
celor intrați și n-ar vrea niciunul să iasă afară în grohotișul mirosului de mâzgă ordinară”.
Și vine biciul șfichiuitor la adresa impostorilor cocoțați în jilțurile puterii: „Ei o duc bine, se
reazemă pe țâțe durdulii și proaste. Dau divorț de muieri ca să ne poată conduce”.
Îmi place formula de final a fiecărui text, repetată tactiv-obsesiv: „Și Dumnezeu… fuge… fuge…
fuge!...”. Parcă-L și vezi alergând fără oprire, un Forrest Gump coborât de pe bolta bisericii. Și
explicația: „De-aia s-a-ndepărtat cerul de pământ! De-aia a fugit și Dumnezeu, mai bine zis a fost
gonit de atei komuniști, acum… telihoțmăneni!”
Și Puiu Răducan e un Forrest Gump, dar al scrisului. Fraza sa e neastâmpărată, nu se potolește,
nu se ogoiește, cum se spune pe la mine, prin Gorj. Iar cuvântul fuge, fuge, fuge…
La un moment dat, autorul aruncă spada tăioasă și coboară în cimitirul sufletelor. Succesiunea
de pamflete torențiale lasă locul unor secvențe duioase. „Părinții mi-s duși la locul lor. Nu le mai
pot aduce apă, sparge lemne. Nu mai pot să-i duc la spital ori să le bucur vederea cu prezența
familiei mele. Nici de-asta nu mai am acum. Scăpați din găoace, puii m-au părăsit.
Am rămas cuibul berzii în toamnă plină de brumă, unde primăvara nu se mai întoarce nimeni.
Cine-mi mai învelește părinții? Cine le dă o coajă de turtă?”
O coajă de turtă, din partea mea, părintelui literar al acestei cărți. Și o bucată de pâine. Bucuria
lecturii o păstrez pentru mine, s-o asortez cu un boț de mămăligă.
Și Puiu Răducan fuge… fuge… fuge…
12 oct. 2018
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Cum l-am văzut și cunoscut pe Mihail Sadoveanu în vara
anului 1961, în fața casei sale de vacanță din preajma
schitului Vovidenia
Pr. Dr. Ioan DURĂ

S

eminarul teologic de la Craiova a
organizat un pelerinaj la mănăstirile
din Moldova în vara anului 1961, la care
am participat împreună cu fratele geamăn,
Nicolae, ca absolvenţi ai primului an. Şi printre
mănăstirile vizitate a fost, fireşte, şi mănăstirea
Neamţ, unde se afla şi Seminarul teologic al
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Iar pe platoul
de lângă mănăstire, din preajma schitului
Vovidenia, se afla casa de vacanţă a marelui
scriitor Mihail Sadoveanu (5 noiembrie 1880-19
octombrie 1961), devenită apoi muzeul Mihail
Sadoveanu, iar «din 10 iulie 1999, muzeul se
numește Visarion Puiu - Mihail Sadoveanu».
(Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion
Puiu, Documente din pribegie (1944-1963),
Volumul I, Editura Moldopress, Pașcani, 2002,
p. 35, nota 15). Respectiva casă, construită
în 1937, a aparținut mitropolitului Visarion
Puiu.
Mihail Sadoveanu a beneficiat de o casă
în apropierea Mănăstirii Neamţ ca urmare a
intervenţiilor sale pe lângă autorităţile comuniste în anii 1952-1953 în favoarea acesteia şi
anume ca să i «se aprobe a primi în continuare
cota de 40% din vânzarea materialului lemnos
exploatat din pădurea fostă proprietate a
mănăstirii.» (Pr. Nicolae Cătălin Luchian,
Monahismul moldav în primele decenii ale

comunismului românesc 1947-1977, Editura
Doxologia, Iaşi, 2010, p. 54-55).
Din întâmplare, în discuţiile avute cu un elev
seminarist de la Neamţ, am aflat că Sadoveanu
s-ar afla chiar în faţa casei de vacanţă, ceea ce
ne-a determinat, pe mine şi pe fratele, să ne
ducem «pe furiş», fără apobările organizatorilor
pelerinajului şi să-l vedem, fie şi de departe.
Într-adevăr, l-am găsit pe «Ceahlăul literaturii
româneşti» aşezat pe un scaun în faţa casei,
în iarba mare plină de tot felul de flori, peste
care zburau fluturi şi albine. Ne-am apropiat
de scriitor cu sfială, i-am dat bună ziua şi i-am
spus cine suntem şi cum am ajuns la dânsul.
Ne-a răspuns şi ne-a spus câteva cuvinte, dar
cu multă greutate. De fapt era evident că starea
sănătăţii scriitorului nu era deloc bună, ceea ce
a şi făcut, de altfel, ca după câteva luni Mihail
Sadoveanu să treacă la cele veşnice, mai exact
la 19 octombrie 1961. Ceva mai târziu, tot ca
elev la Seminar, l-am reauzit pe Sadoveanu, cu
vocea sa inconfundabilă, cu emoție, recitând din
creația sa literară. Aceasta s-a datorat ascultării
discurilor în cadrul orelor de limbă română.
Pentru mine şi fratele, care abia terminasem
anul întâi de seminar, faptul de a-l vedea de
aproape şi a vorbi cu Mihail Sadoveanu a fost
un dar ce ni l-a hărăzit Pronia, cum aveam sămi dau seama cu timpul, prin citirea din opera
sa și a unor lucrări consacrate „Ceahlăului
literaturii române”, ca: Pr. Gheorghe Cunescu,

Mihail Sadoveanu - La centenarul nașterii sale,
apărut în revista „Biserica Ortodoxă Română”,
An. XCVIII, 1980, nr. 11-12, p. 1173-1182. Și tot
cu timpul am ajuns să înțeleg că Sadoveanu a
fost si tovarăş de drum al comuniştilor, datorită
unor lucrări ca aceea a criticului și istoricului

literar, Nicolae Florescu, „Mihail Sadoveanu
între realitate și mit”, Editura Jurnalul literar,
București, 2011, precum şi a mărturiei
scriitorului Nicolae Steinhardt, inserată în cartea
„Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan şi Nicolae
Băciuţ”, Mănăstirea Rohia, Editura Polirom,
2015, p. 60: „A tradus din Psalmi cu ajutorul
unui ebraist: Moses Duff. S-au împrietenit.
Duff dă de înţeles că după a lui părere artistul
nu trebuie să „se vândă” politicii. Sadoveanu,
atunci, îi mărturiseşte: „Ce vrei, ce vrei, ce nu
face omul pentru o pâine?”. „Da, Coane Mihai,
zice Duff, pentru pâine da, multe - n-are încotro
-, dar nu pentru o felie de cozonac.” (Scenă
relatată mie de doamna Valeria Sadoveanu
la Văratec.)”. Oare, Sadoveanu să se fi făcut
tovarăș de drum al comuniștilor doar pentru
privilegii și confortul vieții? Sau și pentru a-și
putea folosi harul scriitoricesc cu a care a fost
din plin miruit? Poate chiar pentru ambele,
dar ultimul cuvânt al oamenilor îl are judecata
istoriei. Oricum, cert este că prin creația sa
literară, neîmpietată de ideologia comunistă,
Mihail Sadoveanu rămâne unul din marii
făuritori ai verbului românesc și creatorul unor
opere fără egal în literatura română. Dar să
nu uităm și de faptul că înainte de impunerea
regimului comunist în România, Sadoveanu a
scris și ’’Viețile sfintilor’’! Iar sentința judecații
Domnului o cunoaște doar El.
Bruxelles, octombrie 2018

„Scânteieri lirice” sub semnul măiestriei literare
Ilie GORJAN

M

i-a fost dat să descopăr în spațiul literar vâlcean, prin
intermediul acestei căi de comunicare, un poet al
cărui talent mi-a redeschis porțile sufletului și aplecarea către
poezia bună, de calitate, scrisă cu migală, cu talent, și, mai ales,
cu sufletul. Nicu Cismaru, căci despre el este vorba, mi-a oferit,
la cererea mea, cartea de poezie “Scânteieri lirice” (Editura
Hoffman, Caracal, 2018), pe
care am parcurs-o cu încântare,
așa cum am procedat și cu
poemele postate de autor,
anterior, pe facebook.
Tematica
abordată
de
Nicu Cismaru este diversă,
dar predomină, în opinia mea,
tema iubirii, pentru care nu face
economie de cuvinte și o descrie
admirabil, jonglând cu imagini
poetice de o frumusețe ireală:
“Îți scriu cu-albastru străveziu/
și umbra nopții ce-a rămas,/ îți
scriu pe ochi, îți scriu pe glas,/
cu buzele pe sâni îți scriu,// Îți
scriu cu-albastru străveziu// Îți
scriu și-mi pare că sunt viu,/
deși mi-e sufletul mormânt,/ îți
scriu pe frunze și pe vânt,/ cu
buze de pământ îți scriu,// Îți
scriu și-mi pare că sunt viu.//
Îți scriu din norul arămiu,/ pe
cer cu cântece și flori;/ îți scriu
pe gene cu ninsori,/ c-un fulg
albastru străveziu,// Îți scriu
din norul arămiu.// Îți scriu
poemul solitar,/ cu sânge-n
anii vieții strâns,/ un vers cu
zâmbet, altul plâns,/ îți scriu și
dulce și amar,// Îți scriu poemul

solitar.// În umbra nopții ce-a rămas,/ cu buzele pe sâni îți scriu,/
cu sânge-albastru străveziu,/ îți scriu cu gânduri fără glas,// În
umbra nopții ce-a rămas. (În umbra nopții ce-a rămas, p. 70) și de
ce nu “Sunt vânt trecut pe sânii tăi,/ nici lunga sete nu m-atinge,/
de-atâta ardere-n văpăi,/ te rog, iubito, nu mă stinge (Te rog,
iubito, nu mă stinge, p.49).
“Rod de floare e poetul/ când visează” spune Nicu Cismaru și
continuă să ne impresioneze prin expresii și construcții poetice de a
căror frumusețe și originalitate
nu se poate îndoi nimeni:
“Un câine latră concentric/
salutând trecătorii” (Pasărea
de fum, p.25); “Noaptea a
venit la masă, ceru-n stele s-a
închis,/ Luna-și face inventarul,
eu mă mut într-un alt vis”
(Vis mutat într-un alt vis, p.
21); “Când coborâm cu liftul
în priviri/ Mai inventăm un
buletin de știri” (Gara fără
gară, p.15). În același context,
nu pot să nu remarc versuri a
căror armonie și muzicalitate
pot constitui oricând textul
și izvorul de inspirație pentru
orice muzician talentat: “În
vraja clipei așteptând,/ smulg
inima plină de jar,/ o dau
bacșiș la lăutar…/ în noaptea
unui singur gând” ( În noaptea
unui singur gând, p.13) sau
“Ascunde de mine tot ce nu se
cântă/ Și tot ce se moare pe jos
și pe sus;/ Sunt bietul nebun
pregătit pentru nuntă,/ Când
tu ești departe, iar eu sunt
prea dus.” (Ascunde de mine,
p.9) ori “ Lăsând în urmă tot
ce ne desparte,/ când cerul ne

mângâie și ne strânge,/ c-o primăvară încolțită-n sânge/ putem
pleca, iubito, mai departe “ (Hai să măsurăm pământul, p. 18).
Adept al credinței ortodoxe strămoșești, Nicu Cismaru scrie
și versuri cu evidentă tentă religioasă, meșteșugind cuvintele
cu același talent de netăgăduit ce l-a impus pe scena poeziei
românești: “Mă doare crucea Ta, Iisuse/ Și pașii celor ce mă calcă/
Și-l rog pe Dumnezeu să-i spună/ Lui Noe să mai fac-o arcă.//
În nopți iertate de păcate,/ De valul muzelor seduse,/ Afla-voi,
Doamne, vindecarea/ Pe crucea mea și-a Ta, Iisuse? “(Lasă peștii
să mă cânte, p.30) O bună parte din economia cărții e consacrată
poeziei sociale, cu accente clare de revoltă din partea poetului
împotriva racilelor societății actuale, a căror rezolvare se pare
că stă mai mult sub semnul incertitudinii: “În secol douășunu-n
România,/ agricultură se face cu sapa/ și ne mințim că ne rodește
glia,/ când pe câmpii, țăranii-și sapă groapa.// Tu, stat român, în
viitorii ani,/ vei plânge c-ai rămas fără țărani! “(Elegia țăranului
român, p.85) sau “Să fii român nu-i nici un privilegiu/ Și nici vreo
calitate-n plus nu poate fi,/ E ghinion, probabil, pentru unii/
Că nu avem mai multe Românii. “ (Rușinea nu se poate opera,
p.93). Și pentru că tot e la modă critica limbajului incorect al
unor politicieni, Nicu Cismaru nu ocolește nici acest domeniu
și deplânge, în versuri frumoase, modul cum e chinuită limba
română: “Stăteau Substantivul și Verbul la masă/ În Țara lui
Virgulă-Vodă,/ Gramatica limbii pășea sănătoasă/ Ca la parada
de modă.// Și â-ul din a la-nceput de cuvinte,/ E toba ce-n
contratimp bate-/ O limbă vă roagă pe toți, țineți minte:/ Copii,
puneți mâna pe carte!” (Țara lui Virgulă-Vodă, p. 103) Și tot la
modă este și opțiunea unei părți a populației pentru unirea cu
provinciile ce încă mai gem sub apăsare străină, opțiune pe care
o împărtășește și Nicu Cismaru, pe deplin, și o materializează în
versuri memorabile: “O, țară, care ești atât de surdă,/ De ce nu
poți rămâne stâncă, scut?/ De ce conducătorii tăi nu vor s-audă/
Suspinele ce vin de peste Prut?” (Manifest pentru unire, p. 112)
Și închei cu “un gând final” al poetului care mie mi-a plăcut
foarte mult și care întregește ce am spus despre talentul autorului
cu privire la poezia de dragoste: “Mi-e dor de mine și de umbra
mea,/ Pe care-o fugărea copilăria;/ Aș vrea să pot, atât de mult
aș vrea/ Să mă mai joc, o dată, cu Maria! “(Un gând final, p. 42)
10 octombrie 2018
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PAULIAN BUICESCU: „PERSONAJE BIBLICE”

E

ditura Hoffman, Caracăl, 2018, cartea
lui Paulian Buicescu se vrea un dicţionar
în versuri cu „personaje biblice”. Ghidul este,
desigur, Noul Testament, Vechiul Testament
fiind văzut prin Evangheliile Sfinţilor Apostoli.
Să nu uităm că Paulian Buicescu a urmat
Teologia la Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Sibiu, pe lângă aceasta este licenţiat în
Turism (Universitatea Babeş-Bollay din Cluj) şi
Geografie (Univiversitatea din Bucureşti). Toate
acestea şi altele le cunoaştem din „Despre
Paulian Buicescu” cu care se deschide volumul,
şi care este semnat de Pr. Prof. AurelianLeonard Marin, Caracăl, Romanaţi-Olt. Tot ca
un fel de Cuvânt înainte sau ca o motivaţie,
Paulian Buicescu semnează la începutul cărţii
„De ce am scris această carte” şi „De ce am
folosit această ortografie” după care autorul
mulţumeşte DOMNULUI că i-a dat inspiraţie să
scrie cartea în capitolul „Mulţumiri din partea
Autorului”; şi, în sfârşit, prefeţele se încheie cu
„Personaje Biblice-Îndemn către lectura Sfintei
Scripturi” - Pr. prof. Marin Leonard (nu ştim
dacă este unul şi acelaşi cu cel ce o semnează
pe prima), „Un volum de poezie creştină care
curge, asemenea unui râu”-Prs. Prof. Alina
Elena Marin (n. Anghel), „Din Biblie, izvoreşte
LUMINA, CUVÂNTUL SFÂNT!”-MARGARETA
MARIANA SAIMAC-membră L.S.R.-Filiala Olt;
„O carte care învaţă, dăruieşte, împlineşte!”Prof. Tlg. Daniela Ionescu; „O lectură profundă
a Bibliei se impune în această societate”-Prof.
Margareta Chiriţoiu, „ÎN NUMELE TATĂLUI
ŞI AL FIULUI ŞI AL SFÂNTULUI DUH”-Marian
MALCIU-Slatina, „Paulian Buicescu-poet creştin
ce lucrează în via TATĂLUI cu timp şi fără timp”Prof. Floricel Marin...Am respectat grafia cărţii
tocmai să-i arăt preţuitului poet colaborator la
Intol Press că nu a respectat, tenoredactorul?
editorul? indicaţia de la pagina opt, chiar a
domniei sale, de a nu scrie cu litere de tipar

decât cuvintele sfinte!...Cerem scuze celor care
nu ne cunosc. Ce ne place şi lăudăm la lucrarea
aceasta este că Paulian Buicescu nu foloseşte
rima decât ca ornament în stihurile sale
important fiind sensul personajului şi locul său
în cele două cărţi sfinte care alcătuiesc Biblia.
Cartea cuprinde două părţi, Vechiul şi Noul
Testament, personajele apărând în volum în
ordinea în care apar în Biblie: Tatăl, Adam, Eva,
Cain, Abel, Set, Enos, Cainan...şi fiecare are
ataşată chiar în subiect şi sensul pe care îl are,
fiind, astfel, un manual de formare a numelor.
Vedem astfel cum apare limba formată din
cuvinte, şi cuvintele care exprimă caractere
sau stări de lucruri...Multe ni se explică nouă,
fiecăruia, dacă suntem atenţi la aceste lucruri. Se
pare că omul nu putea să apară până când limba

Petre Cichirdan, pictură pe lemn din ciclul
Vechiul și Noul Testament, 295 X 210 cm.

nu a reuşit să se articuleze în gură şi să se sprijine
de dinţi...În orice caz până la vorbire, credem,
omul a fost mai mult animal...Deci nu acesta
este omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu,
cum explică şi Ioan, a apărut odată cu lumea
lui Dumnezeu, odată cu cuvântul său, căci chiar
El, Domnul, „a zis: să facem om după chipul
Nostru, după asemănarea noastră”! Rezultă
că atunci când a fost făcut omul a şi cuvântat!
atenţie, mult după ce au apărut toate celelalte:
Lumina, cerurile, apele şi uscatul, păsările,
animalele sălbatice... „ADAM înseamnă primul
om; şi mai înseamnă pământesc/ C-a refuzat
Comuniunea cu TATĂL său Sfânt şi Ceresc.../
900 şi 30, avu ADAM ani de trăit; Dacă-l asculta
pe DOMNUL, niciodat’ n-ar fi murit!”...Pe lângă
informaţia pe care Paulian Buicescu o ia din
Biblie, acesta mai şi prelucrează şi spune că
Adam a refuzat comuniunea cu Tatăl...Iată de
când băiatul la maturitate se desparte de tată,
copilul în general, viaţa, însemnând trecereperiodicitate şi nu eternitate! ... „Chiar dacă
Lucifer prin Eva, pe Adam l-a ispitit/ Prin altă
Evă, Maica Noastră, Diavolul fu nimicit!/ Eva
e prima femeie; de viaţă dătătoare/ Nevasta
bărbatului, de fii şi fiice Născătoare!” ...Şi aici
Paulian iese din contextul biblic şi o redefineşte
pe prima femeie a lumii ca o a doua Evă, mamă
de Mântuitor! în acelaşi stih, în chiar „Vechiul
Testament”...
O carte, în ciuda bâlbâielilor grafice ale
scrisului care ţin de tehnoredactor şi laudelor
de la începutul ei, care ţin de editor, care atrage prin surprinzătoarele sensuri semne şi
însemne pe care autorul le criptează în obişnuite
stihuri...
Citind cartea o să vedeţi şi care este originea
multor nume, semnificaţia lor, pe care, până la
citirea Bibliei, oricare lector l-ar fi atribuit altor
familii şi nume, neamuri! exemplu fiind chiar
cel al Tamarei-nume rusesc-în fond un personaj

uluitor din cea mai veritabilă spiţă a lui Iuda
(desigur, în cartea lui P. Buicescu, care este
scrisă din carţile adoptate de sfinţii părinţi, nu
apare Tamar(a) lui Iuda ci „TAMAR înseamnă
palmier; fu sora lui ABSALOM/ Cu forţa a fost
necinstită, de fratele vitreg Amnon...” (din
nou boldiri şi grafie fără logică). Tamar este
eroina din „Vechiul Testament”, capitolul lui
Iuda, seminţie a lui Iacov, care salvează această
seminţie prin procrearea împreună cu tatăl
socru, Iuda, deoarece bărbaţii ei, fiii lui Iuda,
nu au fost capabili să aibe urmaşi, Domnul
ucigându-i ... Între aceşti fii, celebru va rămâne
Onan, care păcătuia prin onanism...Iată, câte
sensuri, câte potriviri...

Csaky E POE

Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”- 80 de ani
de la inaugurare

A

cum 80 de ani se inaugura, la Târgu Jiu, ansamblul
conceput de Constantin Brâncuși, solicitat de Liga
femeilor gorjene și dorit de comunitatea unui oraș, prin decret
regal, oraș erou, decorat cu „Virtutea Militară Clasa I-a”. Se
împlineau, în 1938, două decenii de la Marea Unire a românilor
și cinci ani de la decretul regal. În semn de mulțumire, în tradiția
românească, se dădea un semn de pomenire postumă celor ce
au făcut posibile marile momente. Totul într-o smerenie în care
Dumnezeu își are propriul imn, ascuns, în glorificarea fiilor Lui :
eroii neamului omenesc.
Imboldul îl vor fi dat eroii din bătălia Jiului, din vremea marelui
război mondial, atunci când orașul se va fi făcut scut, cu viața
proprie, cruntului răzbel. Ansamblul așezat prin inima târgului are
delicatețea și discreția să nu vorbească de numele cuiva, anume
– precum monumentul dedicat Ecaterinei Teodoroiu!- ci să fie
dedicat tuturor eroilor, aici anonimatul dând onorul eroismului
fără sfârșit, al firii omenești de acasă și de pretutindeni.
Concepția ansamblului a căutat limbajul universal al artei
și doar un om universal va fi putut să le vorbească tuturor,
simultan, pe înțelesul lor. Anonimatul nu va ascunde niciodată
pe eroul necunoscut! Dar eroismul pus în evidență prin fapte,
momente, trebuia ținut la vedere, pildă de urmat!
Puse într-o anume succesiune momentele – împietrite
monumente!- semnifică într-o rânduită cronologie trecerea, ca
un triumf al celui purtat… pe sus! Pentru privitorii, trăind în timp
povestea eroului, descifrarea celor ascunse este hrana în care
pilda își recapătă sensul ziditor. Ansamblul Monumental „Calea
Eroilor” are în firul lui curgător o logică a cauzalității. Masa
Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului, Biserica Sf. Apostoli

Petru și Pavel, Coloana fără sfârșit sunt o poveste a orizontalei.
În monumente, în simbolistica și în succesiunea lor, se poate afla
taina… Uneori cuminecarea. Credem - în spiritul cartezian care
cere cercetarea!- că în cuvinte, că doar ele au fost la… început,
în ele, neapărat în ele, avem dezlegările căutate. Cuvintele cheie
care ne atrag atenția sunt, prin ele însele, povestea întregului:
- Ansamblu: adică numai împreună momentele-monumente
structurează un mesaj;
- Monument: acel moment fixat în rădăcini, ca un reper
temporal pus în istorie, să ex-pună, permanent, să atragă atenția.
Să o facă semnificând prin chipul său, uneori prin înscrisuri,
unicitatea evenimentului într-un process/procesiune, cu etape,
stări, cu borne de marcare a unei traiectorii prin spațiul și timpul
lumii de dincoace!;
- Cale: este un drum consacrat de... scriptură ca fiind legiuită,
imuabil, omenescului, ducându-și lupta sa;
- Erou : este luptătorul care și-a terminat lupta, oferindu-se pe
sine jertfă. Sacrificiul său l-a făcut... eroul, căruia cei ce-i respectă
ofranda trebuie să-i arate respectul, atribuindu-i postum gloria.
Puse împreună, cuvintele cheie, ne descifrează sensul
încifrării. Vorbire despre fiecare moment al trecerii ne fac numele
monumentelor:
- Masa Tăcerii? Pe calea lor, la această masă, în tăcere, stă atât
eroul de pe ... masă/catafalc, cât și cei ce-l priveghează, tot în tăcere, de pe scaune. Și acestea marcând, cu tăcerea lor, orele împietrite;
- Aleea Scaunelor. Este mărginirea Căii, formate din scaunele
celor ce stau, asistând trecerea eroului, că lui îi este oferită calea
aceasta specială. Doar lui, eroului purtat, dus de procesiunea în
curgerea ei vie, îi este dedicată Calea;

- Poarta Sărutului? Se referă, pe calea eroilor fiind, trecerii
și sărutului eroului! Eroul, pus într-o ladă de zestre, este chiar el
un triumf al vieții, care se va împlini prin înmulțirea eroismului
semnului/semenului ce-i calcă urmele. Trecerea, întru împlinirea
destinului său eroic, nu se poate face decât prin iubire. Să-i dăm
eroului sărutarea din urmă și să-l lăsăm lumii informale a sfinților
și istoriei, care îi va reține fapta să ne fie învățătură.
- Biserica? Consacră ritualul trecerii înspre lumea cealaltă.
Multă vreme propagandele vremurilor potrivnice scoteau
monumentul acesta din context, sărăcind semnificația
ansamblului. Nu întâmplător patronii așezământului bisericesc,
Apostolii Petru și Pavel, au fost aleși dintr-un cer plin ochi cu
atâtea nume de sfinți. Ei exprimă generalitatea – una dusă
în universalitate!- a unui crez care își găsește corespondență
în toate formulele ritualurilor de trecere păstrate de tradiția
oamenilor de oriunde.
- Coloana fără sfârșit. Fără sfârșit, în timp și spațiu, este
trecerea oamenilor dinspre lumea eroică a oamenilor, stăpânind
pământul, către lumea sfinților (cei ce și-au s-fințit numele prin
trecerea lor glorioasă!) din cerul infinit, informal! Este o coloană
a înălțării, ca un stâlp fără sfârșit, cum este și curgerea pe Calea
orizontului, cu atâtea ștafete ale călătorilor.
Să ne minunăm că acum optzeci de ani, într-un sfârșit de
octombrie, a fost pusă într-un oraș erou, Târgu Jiu, mărturia unui
om universal, Constantin Brâncuși, despre eroismul românesc și
fapta lui concretă ca să vorbească lumii întregi, despre Marea
Unire a românilor din anno domini, 1918!

Mihai SPORIȘ
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Schimbarea de sens

Î

n orice ciclicitate între creștere și descreștere avem o
schimbare de sens.
Cădem! De prea greu cădem până dăm de tare! Acel tare,
foarte tare, ca un Tartar de care vrem să scăpăm, uneori
sacrificați pe vreun altar. Ne afundăm căutând ușurarea de cele
grele, prin arderea lentă, ori prin ruguri, să ne eliberăm de tot,
odată cu fumul albastru. Descărcarea de păcatele adunate cu
sârguință (că nu e om fără de păcat!) este un fel de anulare a
legilor gravitației.
Ne minunăm, mereu, de creșterea stejarului din ghinda
căzută într-o trecută toamnă.
Separarea între cele grele și cele ușoare cere un cântar și un
prag să le despartă. Mai cere măsura și măsurătorul, apoi porunca
privind soarta celor despărțite și destinația lor. Este o adevărată
judecată din urmă în punctul cel mai de jos al căderii. Acolo spațiul
s-a anulat în josul cel mai afund și clipa a fost strivită și ea. Acolo
susul și josul, balans între a fost și va fi, așteaptă o nouă poruncă.
Aceasta va veni. Ne-o spune legea pendulului. O nouă legănare,
în sensul opus celei încheiate, va bate gongul, big-bangul unei
noi clipe! Un nou joc, pe aceeași scenă își va desfășura durata
unui proces cu tactul propriu. De la mili secunde, ani, veacuri,
ere, etc., va pune cineva clepsidra, ori vreun orologiu gigantic să
suprvegheze... acest du-te vino al creșterii și descreșterii. Cineva
știe bine cum și de ce funcționează ceasornicul și mai ales regia
spectacolului... „Oprește Doamne, ceasornicul cu care măsori
destrămarea!” ruga poetul aflat în marea lui trecere și preocupat
de mersul lumii, pe marele regizor.
Să ne încredințăm așadar, asupra căderilor abrupte și să

cerem, rugându-ne desigur, să ne oprim afundarea pe drumurile
povârnite și apucate greșit!
Grea misiunea să ne dumerim și să credem că putem învinge
inerția balastului greu și să schimbăm din mers direcția. Infinit
mai greu este să schimbi sensul! Ne găsim în funcționarea
dialecticii, având în noi înstructurată dualitatea: doi ochi, două
urechi, două mâini, două picioare, etc. Pentru sus și jos, dreapta și stânga, dar orientate numai către înainte. Structurarea
are și ea inclus sensul. Orientarea spațială și cea temporală
stau sub durata oscilației cu întoarcere pe dos, la soroc, a
sensului.
Ne dumerim și singuri, după îndelungă trăire, alteori duși de
mână și de... nas, că gravitația este a lumii cu timp și spațiu și
că aici ne umplem traista cu păcate. Pe acest tărâm ne târâm
către un țărm cu Styx, după ce inima se pregătește să-și oprească
pendulul și cel de sus își va fi descărcat, la limita de avarie,
neuronii. Spre dincolo de prag, de râu, de spațiu și timp privim
cu ochii închiși! Ochii minții stau sub acoperirea pleoapelor.
Urechile deslușesc vocile interioare.
Rar este acest moment al cunoașterii de sine și foarte rar
acela când stând de vorbă cu dumnezeirea, demult inculcată în
tine, obții delegarea liberului arbitru și îți poți desluși infernul
interior. În lumina cunoașterii, asumată cu încredințare, poți
stiriga cu puterea celui eliberat din tenebre: Am greșit! Doamne
iartă-mă! Facă-se voia Ta! Atunci chiar vom ști alege Calea cea
bună.
Voce interioară? O constată Apostolul Pavel (Rom. 10-17):
„Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui

Hristos...”. În dualitatea noastră supremă, ca o sumă a dualităților
care ne compun, apostolul neamurilor va fi văzut ceea ce
constatase Heraclit, apoi mult după Pavel, Fericitul Augustin
și Hegel, mari dialecticieni cu toții: polaritatea interioară a
androginului, acele jumătăți, ca două lumi în sine care își dispută
neîncetat împărățiile. Două lumi coexistente în întreg, dar care,
în ciclicitate, își rânduiesc sensurile. „Cu mintea slujesc eu legii
lui Dumnezeu dar cu firea pământească slujesc legii păcatului...”
(Rom. 7.25). Nesincronizarea (lumea lui Dumnezeu, fiind fără
timp!) este o evidență a celor defazate, ca o discontinuitate a
materiei, pe continuitatea fir roșu a vieții de aici și de dincolo.
Între mintea de acum, tarată de cele grele și neluminate cu
înțelesuri și cea de dincolo de veac trebuie să vedem nepotrivirea!
Ne atenționează, vizionar, profetic, tot Apostolul Pavel :„Să nu vă
potriviți chipul veacului acestuia ci să vă prefaceți prin iluminarea
minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea
bună, plăcută și desăvârșită...” (Rom. 12-2)
Cădem! Meteoriți grei ne aprindem, să ne arătăm stele
căzătoare. Ardem de tot, ne topim, să fim lumină dată de
zestre pentru înnoirea celor ce vor veni după. Ne ascundem
în sămânță să putem erupe la sorocul unui nou început sensul
inversat.
Ne înălțăm! Din ghinda noastră va să se nască sensul cel nou,
tocmai primenit cu ultimul ocol al lumii!

M. SPORIȘ

06.08.2018/
În ziua schimbării la față!

„IN MEMORIAM Nestor VORNICESCU,
MITROPOLITUL OLTENIEI”

M

itropolia Olteniei, Arhiepiscopia
Craiovei, Asociația Națională a Cultului
Eroilor „Regina Maria” Centrul de Cercetări
Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”, Râmnicu Vâlcea,
au scos la Editura Mitropolia Olteniei și Editura
Universității Craiova această carte, după cum o
arată și titlul, în memoria lui Nesor Vornicescu,
Mitropolit al Olteniei între anul 1978 și anul
2000, când a și plecat la cele sfinte (născut
fiind la Lozova-Vorniceni, în Basarabia, în anul
1927). În 1944, în martie fiind și, întorcându-se
acasă de la Mănăstirea Neamț, unde de un an
începuse noviciatul într-un schit, întâlnindu-se
cu convoaiele de refugiați și evacuați din zona
Basarabiei, face și el cale întoarsă de unde
plecase, munții Neamțului, Regatul României,
unde rămâne până în 1951... Așadar Nestor
(numele de călugăr) Vornicescu este un demn
urmaș, veritabil - „oglindă pentru toți românii
din fosta Basarabie” (Petre Cichirdan, op.cit.
pag. 89) – basarabean, român, care a pus umărul
la dezvoltarea României postbelice până în
anul 2000... He hei și câți români basarabeni nu
au făcut la fel ca Nestor Vornicescu!...
Să mai spunem că această carte este opera,
pe lângă Eugen Petrescu-autor și coordonator,
a treizeci de cunoscuți autori români din care
îi enumerăm (fără a-i supăra pe ceilalți), doar
pe cei câțiva cu care îndeobște ne-am onorat
spațiul nostru cultural și care nu au nevoie
de prezentări suplimentare: Tudor Nedelcea,
Dinică Ciobotea, Radu Ștefan Vergatti, Petre
Gigea-Gorun, Toma Rădulescu, Nicolae Moga,
Octavian Moșin, Ștefan Stăiculescu...
De asemenea lucrarea se deschide cu
binecuvântarea ÎPS Dr. Irineu-Arhiepiscopul
Craiovei și Mitropolit al Olteniei, care semnează
și o interesantă și necesară „Predoslovie”
intitulată „Mitropolitul Nestor Vornicescu,
ucenic al Părinților daco-romani”.
Nu putem să nu ne abatem de la subiect
și să atragem atenția cititorilor de pe malurile

Oltului și Olăneștiului că, iată, Înalții Ierarhii
BOR, la fel ca istoricii Academiei Române,
știu că mai important ca niciodată este să ne
afirmăm originea daco romană și nu numai
dacică așa cum fac cei mai mulți rău voitori
ca să nu le zicem altfel, vâlceni...care, nici mai
mult, nici mai puțin, pur și simpl îl neagă pe
Traian și nu sunt de acord ca pe unicul și cel
mai scurt drum de la Dunăre spre Transilvania,
chiar Calea lui Traian aproape de strâmtoarea
Coziei să montăm o Lupă Capitolina
cumpărată de la Roma! ...și chiar în acest an
al Centenarului! Lupa Capitolină în „Orașul
Domniei Mele” Râmnicu Vâlcea la ieșirea din
Valahia și intrarea în Transilvania! ...Cartea lui
Eugen Petrescu și compania are după această
Predoslovie un cuvânt de întâmpinare semnat
de primarul Lozovei, locul de naștere al lui
Nestor Vornicescu, Lilian Botnaru: „Mitropolitul
Nestor Vornicescu – un simbol al Lozovei și al
Bisericii Ortodoxe Române” ...după care Eugen
Petrescu semnează articolul „Carte-omagiu în
memoria mitropolitului Nestor Vornicescu, la
90 de ani de la naștere” în care își motivează
actul editorial...
Noi întrerupem firul demersului nostru
jurnalistic pe care suntem siguri cititorii și
analiștii îl vor urma singuri, pentru a face câteva
aprecieri la subiectul principal al cărții și autorii
ei. În anul 2017, Eugen Petrescu și Lilian Botnaru,
prietenii lor-aflați pe lista de autori, pun la cale
un proiect pe care îl și realizează în mai puțin de
un an (cu ajutorul sculptorului Traian Duță din
Curtea de Argeș): montarea în fața primăriei din
Lozova a unui bust (lucrare de sculptură) care
să-l înfățișeze pe Nestor Vornicescu: soclul, în
sarcina Lozovei, iar bustul în sarcina Asociației
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”-Filiala
Vâlcea! Acest proiect s-a inițiat cu ocazia vizitei
delegației române a Cultului Eroilor la sfințirea
monumentului funerar al fostului mitropolit
craiovean de la Lozova în toamna anului 2017!

Bustul-adevărată operă de artă-se montează în
luna mai, 22, anul 2018. La puțin timp în urmă,
luna iulie, are loc și lansarea cărții cu titlul de
față. Și realizarea monumentului artistic, și
realizarea cărții într-un an de zile constituie fără
dar și poate o realizare de proporții a lui Eugen
Petrescu.
Desigur, domnia sa, nu ar fi reușit nimic
fără aportul esențial al lui Lilian Botnaru și
Octavian Moșin (Primăria Lozova și Mitropolia
Rep. Moldova). Mai mult, din această acțiune,
din care nu trebuie subestimat nici Gheorghe
Cărbunescu („menestrel” vâlcean de o bună
bucată de vreme în Rep. Moldova și care a
deschis vâlcenilor calea spre inima din centrul
și sudul fostei Basarabii), nu pot lipsi istoricii
craioveni, cei care și-l asumă profesional pe

istoricul vâlcean, președinte al Filialei Cultului
Eroilor-Vâlcea... În orice caz efectele acestor
două opere realizate prin intermediul Cultului
Eroilor Valcea (monument și carte), în doar
numai un an, a avut loc o interesantă acțiune
de interferență între interesul vâlcean pentru
românii din Republica Moldova și, invers,
interesul tineretului comunei Lozova , Rep.
Moldova, pentru spațiul românesc vâlcean
atât de evident și instructiv arătat cu ocazia
vizitelelor în județul Vâlcea (repetăm, doar întrun an!).
Partea I a cărții cuprinde „Note, eseuri
biografice și evocări despre viața, activitatea și
opera mitropolitului Nestor Vornicescu”, iar în
partea a doua „Amintiri cu și despre mitropolitul
Nestor Vornicescu”, lucrările (foarte serioase)
a celor treizeci de autori; iar în partea a III-a :
„Studii de istorie, teologie, filosofie, arhitectură
și artă sacră”, după cum o arată chiar titlul,
ne aflăm în fața unor studii care au legătură
cu chiar teritoriul nostru oltenesc; desigur
ne oprim minute în plus în fața (conținutul)
articolelor semnate de Eugen Petrescu cu înalți
ierarhi și călugări vâlceni - din Arhiepiscopia
Râmnicului - și care au făcut istorie, asupra
articolelor semnate de Radu Ștefan Vergatti,
și, în sensul apariției lor, și nu la urmă, cel
scris de Dinică Ciobotea intitulat „Profeția lui
Dumitru Drăghicescu”, precum și cel semnat de
Constanțiu Dinulescu: „Semnificația istorică a
picturii exterioare de la Biserica Sfântul Nicolae
(Belivacă) din Craiova”.
Felicităm pe realizatorii acestui excelent
volum de adevărată istorie apărut la cele
două edituri din Craiova, cei ai conținutului
ei, cât și pe realizatorii tipografici. O notă la
fel de apreciativă o acordăm domnului Mihail
Rogojinaru, care traduce în limba engleză
textele celor care prefațează volumul...

Simion PETRE
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Antirealismul mecanicii cuantice: noile experimente
Adam JINARU

Z

orii mecanicii cuantice au inceput odată
cu ipoteza cuantelor de radiație a lui Max
Planck, la începutul secolului 20 și, de atunci, nu
încetează să fascineze generație după generație.
Aceasta deoarece legile teoriei cuantice după
care se ghidează comportamentul celor mai
mici elemente ale materiei fizice (moleculele,
atomii și componentele lor, apoi chiar cuantele
de lumină) cunoscute până în prezent este
atât de diferit de comportamentul pe care îl
cunoaștem din propriile experiențe cotidiene:
electronii pot fi în două locuri deodată, pot
comunica instantaneu la distanțe oricât de mari,
iar fotonul (cuanta de lumină) poate să meargă
pe două drumuri diferite și să se comporte atât
ca undă, cât și ca un corpuscul material dur,
deși nu simțim deloc, în viața reală, că suntem
loviți sau pișcați în permanență de ceva care ne
ajunge pe piele! Acest ultim comportament este
cunoscut, în teoria cuantică, sub denumirea de
„dualitatea undă-corpuscul”.
De-a lungul timpului, au fost experimente
care au pus în evidență atât comportamentul de
undă (experimentele de tip Young, de exemplu,
pentru care se obțineau franje de interferență care
dovedeau fără niciun dubiu caracterul ondulatoriu al luminii), cât și comportamentul de corpuscul (efectul Compton, prin care fotonii pot
smulge electroni din atomi). Ambele tipuri de
experimente erau necesare pentru o descriere
completă a naturii. În cuvintele lui Albert
Einstein,
„Se pare că uneori trebuie să folosim una
dintre teorii, uneori pe cealaltă, și alteori am
putea să n-o mai folosim pe niciuna. Înfruntăm
un nou tip de dificultate. Avem două imagini
contradictorii ale realității; în mod separat,
niciuna nu explică în mod deplin fenomenul
luminii, însă împreună reușesc acest lucru.” [1]
De altfel, Albert Einstein a fost cel care a
acordat o atenție deosebită și termenului de
„gedankenexperiment” (experiment mental)
– un experiment ipotetic, la care cineva poate
să se gândească pentru a vedea care ar fi
consecințele fizice care decurg de aici, pentru a
sprijini sau a infirma o teorie. Unul dintre aceste
experimente mentale a fost experimentul
conceput de celebrul teoretician american
John Archibald Wheeler, numit Delayed Choice
Experiment (DCE, Experimentul cu Alegere
Întârziată), o continuare a unui experiment din
primii ani ai mecanicii cuantice, care punea în
evidență comportamentul ondulatoriu absolut
uimitor al cuantelor separate de lumină.
Acest experiment inițial poartă denumirea de
interferometrie Mach-Zehnder. [2]

Fig 1. Interferometrul MZ [3]
În cadrul acestui experiment (Fig. 1), se
proiectează un fascicul de lumină pe o oglindă
semiargintată (BS1 = Beam Splitter 1). Fotonii
vor fi jumătate reflectați pe traseul 1 (path 1)
și jumătate transmiși pe traseul 2 (path 2). Cele
două oglinzi argintate pe care le întâlnesc în
cale (mirror) au rolul de a concentra fasciculele
de pe cele două trasee într-un singur punct, pe
oglinda semiargintată BS2 (Beam Splitter 2).
Aici fasciculele interacționează constructiv sau
destructiv (comportament specific ondulatoriu),
și apar franje de interferență (regiuni de lumini
și umbre) la cei doi detectori (detectors), în
proporții variabile. În zilele noastre s-a ajuns la
performanța de a transmite câte un foton pe
rând, la intrarea in BS1, astfel încât fotonul care
întâlnește BS1 are probabilitatea 50%-50% de a

fi transmis pe traseul 2, sau reflectat pe traseul
1. În niciun caz nu se împarte în două. Dacă BS2
lipsește, jumătate din fotonii transmiși ajung la
un detector, jumătate la celălalt. Dacă însă BS2
este prezent, și distanțele traseelor sunt egale –
aici e pasul important – unul dintre detectori nu
va măsura nimic, iar celălalt va măsura un comportament ondulatoriu al fotonului, deși știm că
a luat-o doar pe un traseu, și nu avea cum să
interacționeze cu alți fotoni, ca să producă franje
de interferență (adică să aibă comportament
ondulatoriu). E ca și cum fotonul a bătut dintr-o
singură palmă, și sunetul s-a auzit ca și când
ar fi aplaudat cu ambele mâini! Dacă plasăm
detectori pe cele două trasee, vom vedea că
fotonul a ales un singur traseu, și distrugem
astfel comportamentul de interferență.
Experimentul mental la care s-a gândit
Wheeler prin anii 1980 (și care a fost efectiv
realizat începând cu anii 1990), a fost să
introducă o alegere întârziată pentru dictarea
comportamentului de undă sau corpuscul, care
era controlat de către dispozitivul BS2: dacă
dispozitivul BS2 este oprit, avem comportament
corpuscular, iar dacă este funcțional, obținem
comportament ondulatoriu. Fotonul pare să știe
de dinainte ce tip de experiment am preparat,
astfel încât va opta poate de la început pentru
o anumită configurație. Varianta imaginată de
Wheeler a fost să se introducă dispozitivul BS2
după ce fotonul a intrat efectiv în experiment:
ce-o să facă, o să-și schimbe comportamentul?
Răspunsul uimitor este: da! Ar fi trebuit să se
comporte ca un corpuscul, dar acum obținem
comportament ondulatoriu. Ca și când fotonul
a simțit cumva apariția detectorului și s-a întors
în timp, și-a modificat comportamentul inițial,
și a adoptat un comportament ondulatoriu!
Acest comportament poartă denumirea de
retrocauzalitate [2].
Ce putem spune de aici, deocamdată? Există
în principal două puncte antagonice de vedere:
realismul mecanicii cuantice, respectiv antirealismul acesteia. Susținătorii antirealismului
argumentează că fotonul nu este real decât
atunci când este efectiv măsurat, adică atunci
când este emis și atunci când este detectat.
Între aceste momente, nu este nici undă, nici
corpuscul, sau nu avem dreptul să spunem
nimic despre el. Până atunci pare că nu este
real, în fond. În metafora preferată de Wheeler,
dacă fotonul este asemănător unui dragon (Fig.
2), putem să-i observăm coada la începutul
experimentului, și capul la sfârșitul acestuia,
dar, în rest, este lipsit de corp! Realiștii susțin
că, din contră, este cât se poate de real între
măsurători, dar aici multe teorii sunt de acord
că are un comportament determinist, dictat
de variabile pe care teoria cuantică încă nu
este capabilă să le descrie. Intră astfel în scenă
teoriile cu variabile ascunse, dintre care cea
mai importantă este teoria de Broglie-Bohm
a undei pilot, conform căreia fotonul poate
fi descris ca un corpuscul, însă are o undă de
ghidaj cu care interacționează în permanență
și care-i conferă comportamentul ondulatoriu
fotonului, în experimentele care îi cer afișarea
acestui comportament. Alte teorii realiste ar
fi de acord că există corpul dragonului între
măsurători, doar că proprietățile acestuia sunt
indefinite. [4]
Dar o să revin la această dezbatere veche
de mai bine de un secol, după ce o să prezint
cele mai noi experimente din domeniu. Iau ca
inspirație în special un articol recent din Quanta
Magazine [5] apărut în iulie, 2018.
La baza acestuia rezidă modelul dezvoltat
de către cercetătorul român Radu Ionicioiu
(acum la IFIN-HH, Măgurele), alături de Daniel
Terno (Universitatea Macquarie, Sidney)
[6] – numit modelul Ionicioiu-Terno (IT) –
care propune un anumit tip de obiectivitate
undă-corpuscul: dacă detectorul măsoară
interferență, avem comportament ondulatoriu,
altfel comportament corpuscular, și acest lucru
se poate vedea din statistica la fiecare detector.
Modelul este respins apoi prin propunerea

unui experiment cuantic de tip DCE, unde BS2
nu mai este controlat clasic, astfel încât să
afișeze când un comportament, când altul, ci
este la rândul său setat într-o superpoziție de
oprit și funcțional. Prin acest aranjament, ar
trebui să se observe un comportament fluid de
trecere între comportamentul de undă și cel de
corspuscul. Experimentul a fost realizat anul
următor, fiind implicat alt cercetător românobritanic, Sandu Popescu (Universitatea Bristol),
leaureat al medaliei Dirac, în 2016 [7]. Dar,
dacă acest experiment nu era independent de
dispozitivul de măsurare, se putea pretinde că
singură, statistica din detectorii finali nu putea
să facă o diferențiere clară între superpoziția
comportamentelor ondulatoriu și corpuscular,
față de un mixaj incoerent între cele două
comportamente, explicabil clasic. Trebuia să
se realizeze un experiment independent de
dispozitivele folosite, si astel s-a ajuns la ideea
aducerii în cadrul experimentului a unui alt
fenomen cuantic, „entanglement” (corelație
cuantică, sau inseparabilitatea cuantică, dar
încă netradus în limba română), acțiunea la
distanță, instantanee, între două particule care
au fost inițial corelate în moduri cuantice. Astfel
s-a reușit observarea efectivă a superpoziției
undă-corpuscul, fără niciun dubiu, în ceea ce s-a
numit “entangled-assisted DCE” (experiment cu
Alegere Întârziată, mediat de „entanglement”).

Fig 2. Dragonul lui Wheeler [5]
Totuși modelul IT ar putea fi testat într-un
mod mai general, fără să se apeleze la diferite
modele cuantice, și, implementând o anumită
abordare cauzală, Rafael Chaves cu colegii săi
de la Universitatea Federală din Rio Grande do
Norte (Brazilia), au găsit încă o modalitate de a
explica în mod clasic rezultatele experimentelor
de tip DCE de până atunci [8] Dacă avem două
variabile corelate, se face adeseori eroarea
logică de a considera una ca fiind cauza
celeilalte, dar, dacă acest lucru este fals, atunci
există posibilitatea existenței unei a treia
variabile, care este ascunsă și care constituie
cauza celorlalte două. Este motivul ideal pentru
a studia modelele cu variabile ascunse, iar noua
abordare am putea-o denumi „causal-assisted
DCE” (experimente de tip DCE asistate de
modele cauzale). Sperau să demonstreze că nu
există un asemenea model, dar, sprea uimirea
lor, au descoperit că acest lucru este posibil:
există modele de variabile ascunse care ofereau
același rezultat ca cel al mecanicii cuantice, fără
să presupună retrocauzalitatea. Descoperiseră
o posibiliă fisură în modul fundamental de
tratare a fizicii microscopice, cunoscut sub
denumirea de interpretare de la Copenhaga a
fizicii cuantice!
Trei echipe diferite de cercetători (inclusiv
una la care a participat și Chaves) [9] s-au
năpustit să verifice noua fisură, și în iunie anul
curent, au apărut deja rezultatele negative
pentru posibilitatea ca experimentele de tip
causal-assisted DCE să poată fi interpretate
într-un mod clasic. Acest set de experimente
respinge modelele de variabile ascunse de
dimensiune doi (adică variabila ascunsă conferă
caracterul fie de undă, fie de corpuscul, de
unde și cele două dimensiuni), dar totuși
nu anulează interpretarea de Broglie-Bohm,
care are trei dimensiuni (ultima dimensiune
fiind posibilitatea suprapunerii celor două
comportamente).
Într-un articol vechi de la începutul secolului
21 [10], profesorul emerit de filosofie Raymond

D. Bradley critică acerb anti-realismul mecanicii
cuantice, afirmând chiar că este un „virus al
minții”, întâlnit nu doar la părinții fondatori ai
mecanicii cuantice (Bohr, Born, Heisenberg,
Wheeler și Wigner) ci și la proponenții postmoderniști ai teoriilor de tip New Age (începând
cu Capra și Zukav, apoi membrii grupului
Fundamental Physics Group) care proclamă
necesitatea conștienței umane sau chiar a
unei conștiințe transcedentale, conforme
misticismului indian, pentru realizarea
măsurătorii cuantice [11]. Folosește un set de
propoziții logice pentru a-și demonstra această
poziție.
Dacă criticile profesorului Bradley sunt
întemeiate, atunci teoria de Broglie-Bohm,
sau altă formă de teorie cu variabile ascunse
de 3 dimensiuni, ar putea să descrie mai bine
experimentele actuale decât teoria cuantică în
versiunea interpretării Copenhaga, care susține
anti-realismul și indeterminarea cuantică, și care
este acum acceptată de majoritatea fizicienilor.
Este însă destul de dificil de demontat teoria
cuantică în interpretarea Copenhaga, și unul
dintre argumentele zdrobitoare este succesul
incredibil pe care l-au avut devoltările ulteriore
ale acesteia, în corpul teoriilor de câmp și
Modelului Standard al particulelor elementare,
cu care operează marile acceleratoare de
particule de la CERN și Fermilab, de exemplu,
și care au verificat cu o precizie excepțională
teoria electrodinamicii cuantice, calificând-o în
prezent ca cea mai exactă teorie fizică de care
dispunem. În comparație cu aceste realizări,
interpretarea bohmiană a rămas prea puțin
dezvoltată.
Farmecul discret (dar în același timp total
lipsit de discreție!) al lumii cuantice îmbie
necontenit cercetările, de peste o sută de ani
și, totuși, adevărul concret al realității cuantice
este încă nebulos și neînțeles. Oare va trebui
să renunțăm la o descriere clasică a mecanicii
cuantice, să ne mulțumim cu o descriere
probabilistică a proceselor fundamentale, să
acceptăm incertitudinea de la acest nivel ca
fiind o indeterminare care lasă loc, în final,
liberului arbitru al lumii macroscopice (așa
cum argumentează unii fizicieni) și poate
apofatismului, sau să incercăm să căutăm o
teorie ingenios de simplă care să ne readucă
credința că vom putea înțelege lumea într-un
mod rațional, care ar însemna o eliberare din
tensiunea necunoașterii? Să fim smeriți, sau să
fim ingenioși? Poate ambele, sub forma unui
realism indeterminist. Deocamdată, realismul
pare asociat cu teoria de variabile ascunse,
iar rezultatele ultimelor experimente par să
infirme existența anumitor clase de modele
de variabile ascunse, restabilind anti-realismul
lumii cuantice. Totuși, ce înseamnă acestă
superpoziție pe care începem să o vedem încet
încet, ca prin ceață? Ce proprietate nouă aduce,
ce aromă încă neștiută, lumii noastre?
Bibliografie: [1] Nota 1 din https://en.wikipedia.org/
wiki/Wave%E2%80%93particle_duality; [2] Jonathan Allday, „Quantum reality”, CRC Press, 2009;
[3] Sursa imagine: https://www.reddit.com/r/Ask
Physics/comments/1spo3z/understanding_wheelers
_delayed_choice_experiment; [4] https://brianko
berlein.com/2015/06/04/real-and-unreal; [5] https://
www.quantamagazine.org/closed-loophole-confirms-the-unreality-of-the-quantum-world20180725; [6] R. Ionicioiu and D. R. Terno, „Proposal
for a Quantum Delayed-Choice Experiment”, Phys.
Rev. Lett. 107, 230406 (2011); [7] A. Peruzzo, P.
Shadbolt, N. Brunner, S. Popescu, and J. L. O’Brien,
„A quantum delayed-choice experiment”, Science
338, 634 (2012); [8] R. Chaves, G. B. Lemos, and J.
Pienaar, „Causal Modeling the Delayed-Choice Experiment’, Phys. Rev. Lett. 120, 190401 (2018); [9]
arXiv:1806.03689v2 [quant-ph], arXiv:1806.00156v1
[quant-ph], arXiv:1806.00211v1 [quant-ph]; [10] Raymond D. Bradley, „How to lose your grip on reality?An
Attack on antirealism in quantum theory”, Simon Fraser
University, 2000; [11] Jennifer Burwell, „Quantum
language and the migration of scientific concepts”,
MIT Press, 2018, https://blogs.scientificamerican.
com/observations/coming-to-grips-with-theimplications-of-quantum-mechanics/?fbclid=I
wAR2iuOiU3TZxYz-WbDpKL4kcwy4fyrSXg98_
uGwWcbCyMA4V6I4kjFuMQzw

octombrie/2018

11

MANUSCRISE VÂLCENE CALIGRAFIATE ŞI MINIATE.
Secolul al XVIII-lea (IV)
Arhim. Veniamin MICLE

P

arenisis, de Sfântului Efrem Sirul – 1757. Cartea Sfântului
Efrem Sirul, numită Parenisis, care se traduce: mângâiere,
cerere, învăţătură, spunere în multe chipuri de folosire (f. 5v).
O însemnare precizează că: „Această carte ce să numeşte
Efrem iaste scrisă de robul lui Dumnezeu Ghedeon monahul,
cu toată cheltuiala smereniei mele, Athanasie ieromonahul,
eclisiarh din sfânta Mănăstire Hurezi. Mai 15 dni, 1757” (f. 218v).
Textul, cu cerneală neagră, este scris pe două coloane. Titlurile,
colontitlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Frontispicii în peniţă
la f. 1v şi 4. La f. 3v, este un desen în peniţă care îl înfăţişează pe
Sfântul Efrem Sirul, iar la f. 181 alte patru desene, tot în peniţă,
înfăţişează momente din viaţa lui Iosif, fiul patriarhului Iacov.
Legătură artistică în scoarţe de lemn şi piele, restaurată la cotor.
(BAR, mss. nr. 2092).
Miscelaneu – Mijlocul sec. al XVIII-lea. Manuscrisul cuprinde:
Însemnări   istorice (f. 16, 314r-v); Floarea darurilor (f. 7-9);
Albina (f. 11-302v); Cuvântul episcopului Chesarie al Râmnicului
din 1779, la aducerea moaştelor Sfântului Grigorie Decapolitul
(f. 303-307v). Textul este scris cu cerneală neagră şi rădăcinie.
Titlurile şi iniţialele, cu roşu. Frontispicii în peniţă la f.  11 şi 193.
Legătură veche în piele. (BAR, mss. nr. 2126).   
Miscelaneu – 1759-1784. Manuscrisul cuprinde: Pateric sau
Otecinic al Pecerscăi cu viaţa sfinţilor care au strălucit în peşterile
de acolo, fiind alcătuit de trei istorici de la Pecersca: Nestor,
istoricul Pecerscăi, Simon, episcopul Vladimirului şi Policarp arhimandritul Pecerscăi (f. 3); Cronologie. Tabelă pentru găsirea lunii
noi (f. 240); Teologie polemică. Listă de teologi elini cari au scris
lucrări impotriva născocirilor latinilor (f. 240v-241); Oglinda bogosloviei tradusă din limba slavonă în limba românească de oarecare arhimandrit, şi scrisă acum a şaptea oară în sfânta Episcopie
a Râmnicului (f. 242-306v). Un autograf arată că „s-au prescris
în sfânta Episcopie a Râmnicului, de smeritul între ierodiaconi
Grigorie Râmniceanul” (f. 306). Textul este scris cu cerneală
neagră şi roşie. Frumoase chenare în culori, majuscule, frontispicii
şi miniaturi la f. 242r-v, 246v şi 247. (BAR, mss. nr. 1388).
Miscelaneu liturgic – A doua jumătate a sec. al XVIII-lea.
Manuscrisul cuprinde:   Alegerea şi orânduiala   lui Thicarà
călugărul, din dogmele Sfântului Dionisie Areopagitul (f. 1-215).
O însemnare precizează: „Sfârşit şi lui Dumnezeu laudă. Nichifor
ieroshimonah” (f. 215),  iar de altă mână: „Această sfântă carte
este a sfinţii sale robul lui Dumnezeu Nichifor ieroshimonah ot
Stânişoara, scoasă după slovenie pe rumânie, cu toată chieltuiala
mea. Şi o am dat-o sfintei Mănăstiri Cozii, să fie părinţilor de
cetanie şi mie vecinică pomenire. Fevruarie 17 dni, 1764, fiind
igumen părintele Sofronie Coziianul” (f.1-6). Textul, cu cerneală
neagră, iar titlurile, colontitlurile, iniţialele şi indicaţiile tipiconale
sunt scrise cu roşu. Frontispicii în peniţă la f.l, 20v, 28v ş. a. Iniţiale
ornate la f. 12, 117, 121 ş. a. Legătură artistică în scoarţe de lemn
şi piele. (BAR, mss. nr. 2468)
Scara Sfântului Ioan Scărarul – 1765. Leastviţa, adecă Scara,
care cuprinde în sine viaţa Sfântului Preacuviosului Părintelui
nostru Ioan, care a şi izvodit această carte ce are 30 de cazanii
pentru îndreptarea călugărilor şi un cuvânt de învăţătură cătră
nastavnic. S-a scris cu „toată chieltuiala sfinţitului Sofronie
ieromonah, de Grigorie smeritul şi nevrednicul ieromonah de
la sfântul schit al Cozii de după turn” (f. 2). Textul este scris cu
cerneală neagră şi roşie. Are frontispicii colorate  (f. 2, 3, 10v ş.
a.) Legătura originală în piele se păstrează sub legătura modernă.
(BAR, mss. nr. 163).
Cosmografie – 1766. „Această carte ce să chiamă Cosmografie,
adecă Isvodirea lumii” s-a scris cu porunca şi cheltuiala părintelui
Sofronie, arhimandritul şi egumenul Mănăstiri Cozia (f. 2).
Caligraful a fost ieromonahul Anthim din Cozia. Ajuns egumen
la Mănăstirea Arnota, „l-au omorât doi şigani chiliaşi şi cu doi
rumâni, dormind în pat la schitul mănăstirii” (f. 15v). Textul, cu
cerneală neagră, iar titlurile, iniţialele şi unele însemnări sunt
scrise cu roşu. Frontispicii în peniţă (f. 2, 3) şi legătură originală în
piele şi carton, deteriorată. (BAR, mss. nr. 1556).
Ceaslov – A doua jumătate a sec. al XVIII-lea. Lucrarea
cuprinde: Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos (f. 187224v); Acatistul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu (f.
225-261); Paraclisul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu (f.
262-281v); Acatistul Sfântului Nicolae (f. 290-317v); Paraclisul
sfinţilor Constantin şi Elena (f. 318-331); Paraclisul Sfântului
Grigorie Decapolitul (f. 331v-345); Plângerile Sfântului Dionisie
Areopagitul (f. 346-432v); Mărturisirea în toate zilele, facerea

preaînţeleptului Calist Xanthopol (f. 445v-467). O însemnarea
precizează că: „Această carte iaste scrisă de monahul Rafail din
Mănăstirea Hurezi şi cumpărată de mine, Mihail ieromonah,
igumenul Govorii şi o am dăruit fratelui, ierodiaconului Paisie,
pentru a mea vecinică pomenire. Noemvrie 8 dni, 1774. Mihail
igumenul Govorii” (f. 225-236). Textul, cu cerneală neagră, iar
titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Frontispiciu în peniţă la f.
4 şi iniţiale ornate la f. 9v, 62v, 86 ş. a. Legătură veche în scoarţe
de lemn şi piele. (BAR, mss. nr. 2521).
Miscelaneu – 1767. Manuscrisul cuprinde: Teologie polemică.
Predoslovie cătră uniaţi (f. 1-7) şi Istoria lui Petru cel Mare (f.
8-175v). Scrierea a început-o un anonim, apoi a fost terminată de
preotul Dumitru Râmniceanu, potrivit însemnării: „Şi viind eu la
sfânta Mănăstire Hurez, … am găsit această istorie a lui ţar Petru
scrisă până la un loc; apoi părintele arhimandrit mi-au dat de am
scris până la sfârşit de unde să va cunoaşte
slova” (f. 8). Textul, cu cerneală neagră, iar
unele titluri şi iniţiale sunt scrise cu roşu.
Întâlnim frontispicii în peniţă la f. 1, 142v şi
176v. (BAR, mss. nr. 2668).
Cazanii, de Ioan Gură de Aur – A doua
jumătate a sec. al XVIII-lea. Autorul este
menţionat într-o însemnare: „Am adeverit
şi eu că această carte de popa Costandin
s-au scris” (f. Interiorul coperţii I). Altă însemnarea precizează că: „Aceasta iaste a sfintei Mănăstiri Hurezii, precum o au dat în scris
răposatul Roman ieroschimonah, ca să-i fie
întru pomenire şi pomenitului şi părinţilor
neamului lor, acum şi în veci” (f. 2-6). Textul,
cu cerneală neagră şi iniţiale ornate la f. 7 şi
26. Legătură veche în carton. (BAR, mss. nr.
2613).
Psaltichie – 1767. Lucrarea cuprinde
compoziţii de: Ioan Monahul, Leon Despotul, Petru Vizantie Anatolie Serghei Aghiopolitul, Leon Maistoru, Sofronie al Ierusalimului, Chiprian, Theofan, Sichiot, Gherman, Cozma Monahul, Andrei Criteanul
Casia Călugăriţa, Efrem Cariul şi Antonie. O
însemnare precizează: „Scrisu-s-au această
Psaltichie, cu prea înfrumuseţate cântări
de mai micul şi plecatul între cântăreţi
Constandin vtori psalt al Episcopiei Râmnicului, ucenic dascălului Constandin al aceştii Episcopii” (f.
338). Textul este scris cu cerneală neagră, iar titlurile, iniţialele şi
indicaţiile tipiconale, cu roşu. Legătura veche artistică în piele se
păstrează sub legătura modernă. (BAR, mss. nr. 2219).
Miscelaneu religios – 1768. Manuscrisul cuprinde:
Eshatologie, de Sfântul Chiril al Ierusalimului (f. 1-32v); Teologie
polemică (f. 34-204); Despre Sfânta Treime (f. 34-149); Cuvânt
despre latini, de Maxim Grecul, călugăr de la Sfântul Munte (f.
149v-177) şi Scrisoarea patriarhului Meletie al Alexandriei, către
Vasile voievodul Ostrogului şi către ruşi (f. 194-204). O însemnare
spune: „Eu monahul Rafail am scris această carte răposatului
întru fericire, părintelui Parthenie, episcop Râmnicului” (f. 224).
Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile şi iniţialele
sunt scrise cu roşu. Iniţiale ornate la f. 1, 34 şi 108v. Legătură
artistică în piele. (BAR, mss. nr. 2585).     
Canoane de umilinţă – 1768. Cuprinde „Canoane de umilinţă
către Preasfânta Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare şi
pururea Fecioara Maria, care să cântă la Pavecerniţă în toate
serile, pe 8 glasuri” (f. 1). O însemnare precizează: „Să se ştie
că este tălmăcită de pe slovenie pre rumânie de cucernicul între
ieromonahi chir Macarie Câmpulungeanul” (f. 229v). Textul este
scris cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele, cu roşu. Are
frontispicii în peniţă la f. 1, 5, 8v ş. a. Legătură este veche, în
piele. (BAR, mss. nr. 1683).
Floarea darurilor – A doua jumătate a sec. al XVIII-lea.
O însemnare precizează că: „S-au scris în sfânta Episcopie a
Râmnicului de smeritul Grigorie ierodiaconul, cu chieltuiala sfinţii
sale părintelui iconomul, chir Nectarie (f. 1). Textul este scris cu
cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele, cu roşu. Are frontispicii
în peniţă la f. 1 şi 4. Legătură veche în piele. (BAR, mss. nr. 2215).
Cuvinte, rugăciuni şi învăţături pentru călugări – 1769.
Aceste Cuvinte, rugăciuni şi învăţături pentru călugări sunt
ale sfinţilor: Simeon Noul Teolog, Varsanufie, Vasile cel Mare,
Dorothei, Evagrie, Grigore Sinaitul, Nil de la Soroca, Simeon

al Tesalonicului, Nichifor din singurătate, Filotei Sinaitul, Nil
Sinaitul, Filimon Pustnicul, Isac Sirul, Isaia Pustnicul, Amon,
Casian Râmleanul, Damaschin Studitul şi Ioan Gură de Aur. O
însemnare arată că: „S-au scris de Rafail monahul întru folosul
tuturor celor ce vor ceti” (f. 305), iar alta spune: „Dintru ale lui
Roman ieroshimonah, ce a fost şi igumen ani zece, luni patru.
Cărţi scrisă cu mâna sa, multe au lăsat sfintei Mănăstiri Hurezi
(f. 5-18). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile
şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Are un frontispiciu în peniţă (f.
4) şi o iniţială ornată (f. 109).  Legătura este veche în piele şi se
păstrează sub legătura modernă. (BAR, mss. nr. 2597).
Ithica ieropolitica – 1771. titlul complet este: „Ithica
ieropolitica sau filosofie de obiceiuri învăţătoare cu simvoale şi
cu chipuri luminate, spre îndreptarea şi folosul celor tineri sau
tocmit (f. 1). O însemnare arată că „S-au prescris de monahul
Rafail întru folosul tuturor celor ce vor
ceti (f. 155v), iar alta: „A părintelui Rafail
monah ot Mănăstirea Govora. Am scris eu
cel mai jos arătat. 1773, iulie 31. Nicolai
logofătul” (f. 1 liminară). Textul este scris cu
cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile
şi iniţialele, cu roşu.  Are un frontispiciu şi
o iniţială ornată la f. 1. Legătură artistică în
piele. (BAR, mss. nr. 2667).
Miscelaneu – 1774. Manuscrisul
cuprinde: Divanul sau gâlceava înţeleptului
cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul,
de Dimitrie Constantin voevod (f. 1-98v);
Cosmografia, adecă izvodirea lumii, text
caligrafiat de Anatolie ierodiacon din
Râmnic; Istoria Ţării Româneşti dintru
început, de Stolnicul C. Cantacuzino (f.
207-248); Geografia. Text fragmentar (f.
366-367);   Hronica slovenilor Iliricului,
Mysiei cei de sus şi Mysiei cei de jos, Gh.
Brancovici (f. 368-387); Tâlcuri biblice,
curiozităţi şi reţete gospodăreşti (f. 390409). Într-o însemnare, citim: „Şi această
iaste din cărţile lui Anatolie ierodiaconul
din Episcopia Râmnicului (f. 26v). Textul, cu
cerneală neagră şi roşie. Miniatură lucrată
în acuarelă la f. lv. şi frontispicii în peniţă şi
culori la f. 122, 203 şi 390. (BAR, mss. nr.
1267).  
Tipiconul Sfântului Sava – 1776. Titlul: „Tipicon, adecă
închipuirea orânduielii bisericii de la Ierusalim, la Sfânta Lavră,
a Preacuviosului şi purtătorului de Dumnezeu părintelui nostru
Sava. Aceeaşi urmare să face şi la celelalte cinstite lăcaşuri la
Ierusalim, aşijderea la Sfântul Munte Athonului şi la celelalte
sfinte şi dumnezeeşti beserici a răsăritului” (f. 1). Acum
tradus pentru prima dată de pe slovenie pe limba română, de
arhimandritul Sofronie al Mănăstirii Cozia. Textul, cu cerneală
neagră, iar titlurile, colontitlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu.
Are frontispicii în peniţă la f. 1, 3 şi 333, precum şi un desen
în peniţă, reprezentând un monah la f. 333. Legătură veche în
scoarţe de lemn şi piele. (BAR, mss. nr. 2598).
Pomelnicul Mănăstirii Govora – 1777. Potrivit unei însemnări,
„Acest Pomenic al sfintei Mănăstiri Govorii s-au scris din
porunca preasfinţii sale părintelui proin mitropolit chir Grigorie
Râmnicean, prin osteneala smeritului ieromonah Visarion din
sfânta Mănăstire Tismana, la leat 1777, fevruarie 16” (f. 52).
Textul scris cu cerneală neagră şi roşie. Are numeroase frontispicii
cu sfinţi în medalion, majuscule colorate şi viniete care ilustrează
textul. Legătură originală în piele. (BAR, mss. nr. 257).
Oglinda bogosloviei – 1777. Potrivit unei însemnări, „S-au
tălmăcit această carte acum întâiu de pre limba slovenească
pre limba rumâneaseă de iubitoriul de osteninţe, preacuviosul
arhimandrit Sofronie al sfintei Mănăstiri Coziei” (f. 144v), iar
manuscrisul a fost copiat de Rafail monahul (f. 1). Textul, cu
cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile şi iniţialele sunt
scrise cu roşu. Are o iniţială ornată la f. 1. Legătură artistică în
piele.  (BAR, mss. nr. 2633).
Regulament de organizare al Sinodului Bisericii ruseşti –
1777. Două însemnări adeveresc paternitatea acestui manuscris,
anume: „Dintre ale monahului Rafail din Hurez. Avgust 1777”
(f. 8) şi: „A sfinţii mănăstiri Hurez” (f. 8). Textul scris cu cerneală
neagră. Mai multe iniţiale ornate la f. 1, 2, 8 ş. a. Legătură veche
în piele. (BAR, mss. nr. 2171).

octombrie/2018

12

Țara Românească, Bătălia de la Posada 1330

LOCUL BĂTĂLIEI DE LA POSADA INCITĂ ȘI ASTĂZI PE VÂLCENI

U

n lucru este cert, pe frontispiciul clădirii Arhivelor
Județene ale Statului, din Râmnicu Vâlcea, există un
mozaic cu Bătălia de la Posada care este cel mai cert semn că
această bătălie a avut loc în județul Vâlcea!
…după cum au gândit istoricii deceniului
opt, al sec. XX. Pozitiv faptul că disputa pe
locul desfășurării acestei bătălii se duce
între vâlceni, ceea ce demonstrează faptul
că în secolul XXI emanciparea localităților
mici față de cele mari nu mai are limite…
Să nu uităm că în sec.XV Râmnicul s-a
chemat Noul Severin și Episcopia Severinului s-a mutat la Râmnic, semn că Județul Vâlcea era renumit și acest oraș cu Episcopie era capitala lui. Chiar dacă în această comunicare dl. col. Marian Petrescu fixează acest loc în Mehedinți, noi îl considerăm tot în județul Vâlcea, în acest Cente-

nar căci suntem în partea cea mai de nord a Olteniei, numită
așa de austrieci! aproape de Transilvania. Adică rămânem tot poeți nostalgici - privind Centenarul - așa cum nu vrea Primăria Râmnicului să ne considere (vezi recenta promisiune de volum închinat Centenarului, făcut
de slătineni și finanțat de râmniceni: Zece
poeți vâlceni pentru Centenar sau așa ceva)!
În 14 septembrie 2018, la Biblioteca
Județeană Vâlcea, Marian Petrescu, col.
(rez.) SRI, și-a prezentat punctual de vedere, public, în legătură cu posibila localizare a Bătăliei de la Posada din 1330,
pe Valea Cernei, în Mehedinți. Desigur sala
i-a cam fost ostilă din două puncte de vedere:
al consilierului Arhiepiscopiei, Ștefan Zară,
care a spus că domnia sa, ca român, nu-l interesează locul acestei
bătălii dacă ea a avut loc în Țara Ro-mânească (punct de vedere

OAMENI, COMPETENȚE, ADEVĂRURI
UTILE, CARACTERE

C

ărturarii – căutători de noi adevăruri – își valorifică produsul muncii
în multe feluri. Expun ideile, tezele, teoriile în cărții, reviste sau prin
alte mijloace de comunicare.
Sunt și situații în care ideile se lansează în prezența unui auditoriu
(sesiuni științifice, simpozioane, mese rotunde ș.a ).
În toate situațiile, prin expuneri, ies în evidență nu numai noutatea,
profunzimea și utilitatea celor comunicate, ci și temperamentele, puterea de
autocontrol, gradul de civilizație, deprinderile de comportament, respectul
pe care îl acordă ființelor umane, indiferent de rangul social pe care l-a
dobândit ( prin merite sau cum s-a cățărat o persoană). Există și întruniri la
care se știe dinainte că tema pusă în dezbatere este controversată. Luările
de cuvînt pun în evidență nu numai noutatea și utilitatea informațiilor ci și
caracterele participanțiilor la discuții. Există persoane care, în legătură cu
tema supusă discuției, nu au încă un punct de vedere. Nu-i preocupă.
În varietatea ființelor umane, unii au un punct de vedere, dar nu se bagă
în dezbateri. Alții expun cu emoție, un punct de vedere. Sunt și persoane
care profită de rolul social ( de funcție) și impun un punct de vedere. Alții
dau un pumn în vedere.
STIMAȚI FRAȚI ROMÂNI,
Noi cei prezenți în această sală, suntem ca o familie. Se știe că, de regulă,
o familie este alcătuită din cei care au același sînge. O familie de grup social,
o asociație este construită din cei care au aceeași filozofie de viață și același
ideal major, dovedite prin fapte repetabile.
Ce ne unește pe noi??? Ne unesc idealurile românești și valorile comune.
Putem avea puncte de vedere diferite față de un fenomen oarecare. Dacă
nu ești de acord cu cineva nu înseamnă că îi ești dușman. Fiecare punct de
vedere este o nouă flacără care sporește lumina cunoașterii și dă busola
viitorului.
Dezbaterea de azi vizează identificarea locului, Posada, în care au
avut loc luptele cu armatele magheare și cu biruința care a contribuit la
întemeierea statului român feudal. Pentru mine și pentru noi, România,
care are mai multe Posade, cel mai important eveniment istoric a fost prin
urmările lui, indiferent la care Posadă au fost luptele eroice ale înaintașilor
noștri. Bucuria și mîndria, ca sentimente pure patriotice, sunt date de efectul
biruinței, care istoric rămâne neschimbat. E util să localizăm geografic
evenimentul. Prin ceea ce s-a descoperit și s-a prezentat pînă acum și prin
noile investigații, care, urmează, putem avea variate opinii. Să prezentăm
datele cunoașterii fără încrîncenare, fără tonuri ridicate sau decibeli sporiți,
numai pe baza unor noi izvoare de documentare și pe baza constituirii unor
enunțuri cu raționamente persuasive.
Adevărurile cunoașterii se pot comunica și cu față senină, cu ton și,
mimică de respect față de ceilalții preopinenți. Să nu devenim neprieteni și
focare ale dezbinării naționale sau locale.
Avem noi românii neprieteni în afara granițelor, dar și înăuntru, printre
cei care mănîncă pîine din grîu românesc și se luptă pentru dezbinare și
pentru federalizarea țării.
Noi românii, avînd suflete curate și o stare deosebită de optimism – cu
mult talent artistic, organizăm serbări în care cîntăm: „Noi suntem români,/
Noi suntem români,/ Noi suntem aici pe veci stăpîni,” în timp ce neprietenii
lucrează cu un plan riguros la dezbinarea noastră și la o anumită imagine
externă favorabilă unei viitoare federalizări; ard în văzul lumii, tricolorul
românesc, în timp ce noi ne cîntăm imnul: „ Deșteaptă-te române”/ Noi
româniiI am supraviețuit prin noi.
Existăm prin noi, prin munca și faptele noastre. Nu facem rău nici unui
popor. Nu cerem ajutor.
Ajută-te singur-brav popor român!

Prof. univ. dr. Alexandru POPESCU MIHĂEȘTII

agreat și de noi); și al dlui Gheorghe Jianu, care susține vehement
punctual de vedere al Arhim. Venia-min Micle de la Mănăstirea
Bistrița, care argumentează științific-pe bază de documente
că Bătălia de la Posada din 1330 a avut loc lângă Mănăstirea
Bistrița pe Râul Bistrița… Primarul Perișanilor, dl Sandu, nici nu
vrea să audă de altceva decât de varianta Perișani, iar dl. Eugen
Petrescu, inițiatorul ultimelor cercetări împreună cu Facultatea
de Istorie de la Craiova a salutat toate celelalte variante, altele
decât cea a Perișaniului pe care până la alte dovezi, o consideră
tabu! Redăm în continuare câteva luări de poziție, nu înainte de
a da numele celor invitați să facă parte din prezidiu de către… Ion
Soare: Ștefan Zară, Radu Oprea (din partea istoricului Constantin
Rezachevici care are un punct de vedere asemănător în privința
locului Posada 1330), Alexandru Popescu Mihăești-președintele
Forumului Cultural al Râmnicului, Grigore Predișor-președintele
Asociației Ofițerilor SRI în rezervă filiala Vâlcea, Adrian Bușuvicepreședinte CJ Vâlcea.
S-P C

LOCUL BĂTĂLIEI DE LA POSADA (1330), ÎNTRE MIT ȘI
ADEVĂR ! ISTORIA NOASTRĂ, DE LA COMUNISM LA
DEMOCRAȚIE

C

unoaștem că de foarte mult timp,istoria noastră a fost situată, funcție de perioada politică și interesul vremurilor,
între adevăr și minciună. Tocmai din acest considerent trebuie să apărăm adevărul istoric, începînd cu: cercetători
,istorici, intelectualitate și cetățeni iubitori de Istorie, pentru a lăsa generațiilor viitoare adevărul și nu minciuna,despre
vremurile trecute și prezente. Bătălia de la Posada (1330), privind confruntarea directă între regele Carol Robert de Anjou
al Ungariei și voievodul Basarab I al Ungrovlahiei a născut, patime, cercetări, analize, dezbateri, privind locul unde s-a
consumat bătălia,iar controversele, ambițiile de a bate „țărușul” locului a ajuns pînă astăzi. Cei trecuți de prima tinerețe
cunoaștem cum istoria noastră a fost terfelită și am fost obligați să înghițim minciuna. Regimul s-a schimbat cu unul
democratic autentic românesc, din păcate, încă rescriem Istoria nu tocmai cu realitatea cercetării reale.
DEZBATERE PUBLICĂ, PRO ȘI CONTRA!
(…) Cel care s-a aplecat spre studiu și cercetare și a prezentat după un studio de caz timp de 3 ani este fostul militar de
carieră, domnul Marian Petrescu, cunoscut ca un iubitor al Istoriei noastre. La începutul prezentării a declarat, citez: „Nu am
pretenția că dețin adevărul absolut asupra Bătăliei de la Posada”,dar prin prezentarea punctului meu de vedere ne putem
apropia de adevăr. A mai declarat că nu a consumat toate cercetările oamenilor implicați dar la următoarea dezbatere va
aduce restul opiniilor. Prezenți au mai fost: Eugen Petrescu, preș. Asociației „Cultul Eroilor”, care a scos o carte cu locația
Perișani; primarul loc. Perișani, jurist Ion Sandu; părintele Nicolae State Burluși, Alexandru Popescu Mihăești-Forumul
Cultural, iar din partea Arhiepiscopiei consilierul cultural, părintele Ștefan Zară, cît și vicepreședintele C.J.,domnul Bușu.
În cuvîntul de deschidere președintele.Forumului a îndemnat la calm în momentul dezbaterii. După prezentarea
cercetării au apărut argumentele pro și contra, destul de aprinse.
LOCUL „PERIȘANI”, MIT SAU ADEVĂR?!
Cert este că din prezentare, prin argumente legate de cercetare, nu reiese că Bătălia de la Posada, a fost la Perișani
...Cunoaștem, cei apropiați de Istorie, graba cu care inimosul primar Ion Sandu si-a dorit ca locul să fie la Perișani fără a
aștepta să fie consumate toate cercetările. Așa s-a întîmplat că girul să fie dat din păcate de istorici, mai mult sau mai puțin
avizați, la tăierea panblicii inaugurale,foarte mulți politicieni, unii chiar din zonă.
La intervenția primarului Sandu, care declara că s-au găsit vîrfuri de sulițe și alte obiecte ce ar certifica locul,cineva din
sală comenta: cu două, trei obiecte și cu mică publicitate în care se solicita celor ce au obiecte vechi de luptă să le ducă la
Perișani, nu poți convinge asupra „locului”. Ba, mai mult, alții comentau că a fost un interes politic al momentului. Cartea
domnului Eugen Petrescu, din păcate, nu cuprinde și acele opinii a celor douăzeci de istorici și cercetători, cărora le-a cerut
opinia legată de locația „Perișani” si i-au fost aduse argumente „contra”, oare de ce? Am stat de vorbă cu unul dintre ei,
care mi-a declarat: „Nu puteau fi publicate că nu se nimereau cu locația Perișani”! am încheiat citatul. Cîteodată graba
strică Adevărul. Pot certifica, să avem răbdare și să așteptăm luna iulie, ziua 07, anul 2019, veți vedea că se vor limpezi
multe din necunoscutele”Posada”.
INVITATAT? SIGUR, NEINVITAT, PĂRINTELE ARHIMANDRIT VENIAMIN MICLE!!
Județul nostru,trebuie să se mindreasca că are în mijlocul său, un cărturar desăvîrșit, maramuresan la origine, cercetător,
istoric, scriitor, tipograf, cunoscător a peste douăsprezece limbi străine, editor ce are peste o sută douăzeci de cărți născute
din priceperea dânsului, fost profesor și director al Seminariilor din Craiova și București și nu în ultimul rînd Duhovnic cu
mult har de la Bunul Dumnezeu, la Mănăstirea Bistrița Olteană.
CERCETARE, PE BAZĂ DE DOCUMENTE!
Dacă încă nu ați trecut prin filele cărții „Noutăți prin cultura românească”, a părintelui Veniamin, vă rog să o faceți, aveți
de cîștigat privind informații exacte. Este o carte de clarificare a mai multor subiecte controversate printre care la pagina
11, subiectul: „Localizarea Posadei: defileul Bistriței-Costești (1330)” Cartea a fost analizată și pusă sub studiul științific
de doctori în Istorie, fără ca vreunul să contrazică clarificările și argumentele părintelui Veniamin.Oare de ce? Nu cumva
părintele a reușit să convingă prin studiul aprofundat și documentat, desigur și original? Este posibil ca și în cazul „Posada”,
să asistăm la o răsturnare de situație privind adevărul istoric.

Gheorghe JIANU
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ŞUFANĂ MARIA (LILI): „CONFESIUNILE MARIEI”
C

hiar aşa, în descrierea CIP a BNR apare corect numele
autoarei Şufană, Maria, numele corect al autorului fiind
Maria Şufană: „Confesiunile Mariei”...
O carte surprinzător de bine construită, plăcută la lectură
şi cu o grafie a scrisului de invidiat faţă de cărţi - monografii
valcene ale timpurilor acestea cu o grafie oribilă şi fals ştiinţifică.
Un cuvânt de apreciere pentru tehnoredactorul Maria Ciobanu
şi pentru grafica coperţilor pe care Maria Şufană şi-o atribuie,
excepţională spunem noi; acelaşi calificativ şi pentru „Cuvântul
înainte” scris de minunata scriitoare şi om de cultură care a fost
Adina Dumitrescu; desigur, aici suntem subiectivi, dar adevăraţi.
Adina Dumitrescu a fost cel mai bun produs al Intol Press-ului,
lucrările sale din perioada de început aflând-se postate pe revista
on line „Cultura Ars Mundi”.
Ne-a surprins bunul simţ al autoarei acestei cărţi pe care,
pe parcursul lecturării, am urmărit-o cu interes, constatând că
sinceritatea ei este aproape poetică în ce priveşte raportul cu
lumea şi natura înconjurătoare, cu Asociaţia „Pro Democraţia”
care, practic, a fixat-o în lumina adevărurilor necesare comunităţii;
şi, mai voalat, privind Forumul Cultural al Râmnicului, pe care
nu avea de unde să-l cunoască, prin 2009-2010 acesta, aproape,
începând să se dezarmonizeze, frâiele lui fiind preluate de chiar
cei doi mentori cărora Maria le aduce osanale (la pag.10).
Cartea, după cum e scrisă este chiar o monografie personală,
Maria ştiindu-se a se apăra de informaţiile care pot tulbura

MIHAIL
ROGOJINARU
POEZII
Reintegrări în sistem
Ca un copil
aflat sub taina primilor pași
reînvăț
din când în când
să umblu.
Și atunci totul îmi pare nesigur,
riscând să mă prăbușesc
printre cei ce au învățat deja cum se face,
printre mecanisme deja rodate,
printre cei alături de care goneam și eu
până mai ieri.
Da,
ca un copil
aflat sub taina primilor pași
reînvăț
din când în când
să umblu.
Recluziune
Dincolo de ziduri
sunt aceiași oameni
care-și caută rosturi,
între mereu îngăduitoare
răsărituri și apusuri;
dincolo de ziduri

FRATELE MEU JAN
Ligia NICOLESCU

D

in gură în gură, zvonul că diriginta
noastră fusese chemată în cancelaria
directorului se împânzise peste clasele mici
de-a cincea. Peste clasa noastră însă, fiind
vorba de diriginta noastră, vestea căzuse ca
un trăsnet. Încă ne despărțiți de copilărie,
roiam în jurul ei, admirând-o și chiar iubind-o.
Era o femeie tânără, frumoasă, cu o voce
mătăsoasă,maternală.
Ne era ca o mamă și nu doream s-o supărăm,
de aceea vestea dăduse loc sperieturilor.
Asocierea, însă, a cancelariei directorului cu
cine știe ce poznă nenorocită a cuiva, încolțise
în inimioarele noastre de gimnaziști cu caș la
gură, tot felul de presupuneri, care mai de care
mai prăpăstioase. Problema era cine și cu ce
greșise!!

apele...Şi apoi FCR nu este la înălţimea Asociaţiei Pro Democraţia!
Dacă FCR între 2002 şi hai să zicem 2012 era o forţă culturală în
judeţul Vâlcea, nu numai în Râmnic, unde chiar a fost o autoritate
recunoscută, Primăria şi Consiliul Judeţean alocându-i fonduri
pentru patru publiaţii culturale, regulate: Povestea vorbei,

Forum V, Forum 5...10, Cultura vâlceană! iată, astăzi datorită
disensiunilor din interior Forumul nu mai are nicio publicaţie!...
Maria se fereşte să vorbească de lucrurile astea, ni se pare
normal, ea dorindu-se un liant în FCR, numai că aceia care i-au
oferit oportinitatea i-au dat o pălărie pe care Maria, nu putea
să o ducă!...jurnalism profesionist, unde? pe Faceebook? la FCR?
păi FCR are grup formal de presă? sau presă adevărată? FCR nici
măcar o carte serioasă nu a putut scoate...Zău, nu ne aduceţi
aminte de modul cum, şi cu ce, a apărit Enciclopedia, ca să nu
zic ruşinea editorială, monografia FCR la cinsprezece ani!..pentru
care puteau plăti amenzi usturătoare, daune, celor a căror nume
le-au batjocorit... Maria s-a prins însă şi nu suflă o vorbă de aşa
ceva, de dezbinare, în timp ce despre toate celelalte a scris cu
inteligenţă şi, chiar, măestrie! Şi încă odată, admirăm abilitatea
Mariei faţă de a celorlalţi autori de carte...A luat-o pavăză şi
garant de imagine pe Adina Dumitrescu. Nu a trecut nici un semn
sau însemn despre FCR, căruia, însă, la pag.10, „forumiştilor”, le-a
închinat un imn, un „panegiric” de care Statutul FCR s-ar ruşina:
„Sunt mândră şi bucuroasă,/ Chiar fericită deplin,/ Că-n Forum
m-aţi acceptat,/ Cu drag m-aţi încurajat/ Şi aici eu m-am format;
... Să ne fie tot cu spor,/ Spre al culturii viitor.” Păi nu spuneaţi dvs
doamnă...că în Forum există doar oameni gata formaţi? Trecem,
stimaţi cititori, cartea Mariei Şufană la capitolul cărţi reuşite, şi
bine scrise...

cickirdan

sunt aceleași dealuri,
aceiași munți,
aceleași ape
care-și au fiecare
rostul lor.
Între ziduri,
aștept să revin,
căci mi-e dor
de toate cele ce-și au
rostul lor.
Munţii nu pleacă
„Munţii nu pleacă de-acolo” aud spunându-mi-se,
dar eu ştiu că anii-mi pleacă
şi la sfârşit
aş vrea să fie plini
de drumuri,
de vânt şi soare,
de nori şi de neguri,
iar fiecare fotografie
să-mi reamintească
că acolo am vrut să ajung la cer
când poate nu-l meritam,
că acolo am încercat
să iert tot ce e jos,
că acolo am cerut iertare,
că acolo păcatul există
doar de noi adus.
Ne-am grăbit
să ne numărăm secundele
în loc să îmbătrânim
nebăgând de seamă,
să plecăm dincolo
în mijlocul unui urcuş.
Se sunase de intrare. Într-o tăcere bolnavă
aproape luaserăm toți loc în bănci unde
stăteam sfinți, cu mâinile la spate. În liniștea
aceasta auzeam dincolo de ușă glasul dirigintei
ușor enervat, al directorului din când în când și,
peste toate, o altă voce gravă, sonoră, care le
acoperea pe amândouă. Douăzeci de căpșoare
cu patruzeci de ochi urmăreau mișcarea clanței
care începuse să coboare, apoi ușa care se
crăpa încet, fără a se deschide în timp ce
discuția celor trei de pe culuar mai continua.
Deodată, prin spațiul creat se strecură un copil.
De-o seamă cu noi după cum se arăta, slăbuț,
aproape osos, ciufulit, cu niște ochi marimari ce păreau a dori să cuprindă instantaneu
înțelegerea clipei. De loc depășit de moment,
cutreiera cu ochii printre noi, căutând parcă
ceva. Nu s-a desprins din cadrul ușii decât când
ușa s-a deschis cu totul lăsând să intre un domn
impozant în haine de preot după care a intrat
în clasă directorul școlii.În urma tuturor a intrat
diriginta cu catalogul sub braț.
- Bună ziua! ne salutară toți trei.

Între întunecări și raze blânde
Și-mi curg orele
între întunecări și raze blânde;
ca tuturor - ați putea spune.
Știu eu?
N-am mers niciodată
în bocancii altcuiva,
n-am gustat niciodată
din amarul unui seamăn;
poate uneori părtaș la câte-o bucurie,
sau doar mi s-a părut
și-am vrut să cred.
Da, am fost doar eu plin de întunecări și raze blânde.
Ipostaze urbane
(Prietenilor mei)
Seri preschimbate
pe nesimţite în nopţi
ce ştiai că vor reveni cumva,
că îţi vor părea ca odinioară,
dar nu vor fi niciodată,
niciodată ca cele ce te-au bucurat
cu lumina palidă a oraşului,
cu glasuri cunoscute
ce răsunau până târziu
la colţurile
betoanelor adormite.
Ştiai că vor reveni,
ştiai că vor fi altfel,
ştiai că şi tu vei fi altul,
ştiai că ei vor fi alţii,
iar umbra va continua
să cadă
peste tot ce trebuie să urmeze.
- Bună ziua, tovarășe director!
- Luați loc! zise diriginta. Astăzi v-am adus
un nou coleg. Îl cheamă Parincu Jan, și este fiul
părintelui Parincu...(nu mai ști cum) Vă rog să
vă purtați frumos cu el. Va sta în bancă cu...
cu..(.scrutând clasa) ...cu Pucu Zaprațan. Acum
sunteți liberi. Ne vedem mâine!
După plecarea lor, detensionarea determinată de absența unui lucru rău presupus și
transformarea acestuia în surpriza unui nou
coleg apărut între noi generă o veselie și o
joacăde iezi pe care am lungit-o vreo oră.
A doua zi ne-am trezit în aceeași bancă. O
vreme am stat țepeni amândoi, cu ochii țintă la
tablă. În a doua recreație deja ne dezmorțisem.
În a treia, eram prieteni și împărțeam pachețelele cu mâncare. După ore, având aproape
același drum, plecam împreună spre case. De
atunci, mergeam împreună, mâncam împreună,
ne apăram unul pe altul și ne băteam cu ceilalți
unul pentru altul.
Există între copii momente de taină, de
sinceritate, de confesiuni intime și ultra intime.

Aparenţă
Mâine soarele va încălzi din nou,
iar cerul tot albastru ne va bucura,
dar ne vom da seama în curând
că iar n-am învăţat să înfruntăm frigul,
iar am crezut în veşnicie pe pâmânt,
că iar n-am învăţat a muri,
aşa cum se moare
începând cu fiecare sfârşit de august cu inima învelită în frunze.
Ieşire din scenă
Hai s-adormim
cum se-adoarme-n fiecare an
de frica gerului;
hai să-adormim
înveliţi de tot ce-a fost verde,
hai să dormim măcar până la prima zăpadă,
când frigul ne va obliga la viaţă;
hai să răzbim şi anul ăsta,
primăvara să ne aducă iar iluzii,
să ne mintă cum o face în fiecare sfârşit
de-ncremenire.
Cei ce sunt
Nu, munții nu sunt magici,
pentru că nu dispar ca nălucile
când ți-e lumea mai dragă,
sau când totul se prăbușește în tine;
rămân acolo certitudini neclintite;
și-i poți îndrăgi,
sau blestema,
ești liber o dată-n plus,
dar câtă bucurie e-n alegerea potrivită...
Am avut și noi momentele astea. În acele
momente am aflat că nu mai avea mamă. Azi
nu-mi amintesc bine, cred că murise. La rândul
lui, află și el că tatăl meu nu mai stătea cu noi,
că ai mei se despărțiseră și că mie mi-era greu.
Atunci, instantaneu ne-a fulgerat pe amăndoi o
întrebare: Ce-ar fi dacă???…
Din ziua aceea ne-a apucat pe amândoi o
hărnicie fără seamăn.…
Jan venea la mine, la noi acasă și se apuca
de treabă. Tăia lemne, le căra la scuteală, apoi
căra apă , din curtea mare la noi câte două gălețí, făcea cumpărăturile mai grele, îi era mamei
mele mereu în drum întrebând-o: cu ce mai pot
ajuta? La rândul meu, cum aveam un pic de
timp eram la popa Parincu în casă, ba cu mătura
în mână, ba spălând vasele, ba făcând câte
ceva de mâncare. Colegii mai apropiați nouă
observaseră activitățile noastre și curioși ne-au
luat la întrebări, Când le-am dezvăluit planul
nostru, ne-au felicitat pentru inventivitate.
(Continuare în pag. 16)
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SOCIETATEA CULTURALĂ „ANTON PANN” - 35 DE ANI! (1983-2018)
Expoziție de fotografii în holul Bibliotecii Județene: Ovidiu Cristian Dinică…sponsorizată de S. C. Electrovâlcea S.A. Ovidiu Ciogescu și de Emilian Frâncu, 07 sept. 2018, sărbătorind 35 de ani de ființare a Societății Culturale Anton Pann…

S

urprinztoare această expoziție cu alură clasică, a artei
fotografice, în contul unui poet al timpului postmodern, nu
numai vremelnic, ci chiar foarte modern. Cristian Ovidiu Dinică
este un constant animator cultural care, astăzi, iată, ne trezește
la frumoasa realitate, soră cu naturalitatea, stare care clamează
noua ecologie a spiritului, claritatea și curățenia exprimării
imaginii artistice. „Uitați-vă cât este de simplu. Frumosul ne
înconjoară, noi, trebuie doar să-l remarcăm” ne-a spus Cristian
Ovidiu Dinică la un moment dat în timpul vernisajului ținut în
holul Bibliotecii Județene la data sărbătoririi aniversării din 07
septembrie… La timp iese cu această expoziție, într-o vreme în
care, parcă, de cinci ani încoace, politicul ne-a acaparat complet
(mă refer la atenția noastră arestată de posturile naționale TV…),
dacă nu politicul, atunci ineresul pentru politic! Da, în fotografiile
sale omul există prin relația sa mai mult decât religioasă cu
natura care îl înconjoară; omul, bucurându-se de mediul natural
dat, de mediul creat de marii prieteni, parte din fotografii
surprinzându-i în diferitele lor ipostaze; prieteni comuni care
compun pozitivitatea prezentului, așa cum nu odată remarcam
în fața publicului vâlcean, și nu numai, că și noi ne considerăm
educați doar de familie, școală și stradă (prieteni, colegi de
serviciu, vecini, gospodăria străzii). Prieteni comuni care au
demonstrat și încă demonstrează că trăiesc și nu fac umbră
pământului degeaba…Iată fotografia care îl reprezintă pe Mihail
Călugărițoiu, un personaj aproape fabulous, care se bucură de
viață, manifestându-se comod în oricare direcție; acum, în cele
ale artelor!… După rolul din piesa de teatru „Iona” scrisă de
Matei Sorescu, și jucată magistral la Arhiepiscopia Râmnicului,
Călugărițoiu, pe micul ecran al Etalonului ne umple casa cu
mimica sa folosită în excepționala realizare cinematografică
a lui Iulian Margu, „Cu vâlcenii la psiholog” în rolul domnului
sergent lăsat la vatră și îmbrăcat de primarul comunei Galicea,
Ion Năfliu, într-o uniform militară de recuzită, o manie care a
cuprins întreaga așezare a acestor locuri și din care, se pare, nu
mai are nimeni nici o șansă de scăpare… Ne spune, deci, realistul
fotograf Cristian Ovidiu Dinică, poet reușit al postmodernismului,
că florile, animalele și oamenii cu casele lor se regăsesc
permanent în jurul nostru și ele ne dau puterea, energia, de a
trăi în continuare; puterea de a rezista acestui asalt mondial al
alienării și depersonalizării!...Ne mai spune Dinică, la expoziția
sa, din gură, așa: „Haideți să deschidem ochii în jurul nostru și să
vedeți că vom descoperi multe frumuseți…La mulți ani Societății
Anton Pann cu ocazia acestor treizeci și cinci de ani!”
Moderatorul, „deșteapta” Mihaela Rădulescu, doctor
în literatură, președinta Societății Culturale „Anton Pann”,
a dat cuvântul, după ce a mulțumit pentru prezență, celor
programați să cuvânte, ca la orice vernisaj, expoziție de artă,
veritabilă! Adevărată, fiindcă, aceasta de la aniversarea a 35 de
ani a Societății „Anton Pann”, nu este organizată de o Uniune
de creație care în România, mai puțin UZPR, nu poate fi decât
influențată politic (Uniunile fiind înfințate în 1949 odată cu
Miliția și Securitatea aservite partidului unic) și, în concluzie,
neadevărată! Mihaela Rădulescu, ca organizatoare, știe că de-a
lungul timpului Societatea Culturală „Anton Pann” s-a înființat și a
promovat doar artiștii independenți, care în România comunistă

și post comunistă au fost cu greu promovați în spatiul public,
finanțați! Rolul ONG-ului este de a apăra drepturile nescrise
și reale ale creatorilor și producătorilor neinsituționalizați, de
frumos! Au luat cuvântul subsemnatul, Violeta Scrociob, Nicu
Cismaru, Cristian Ovidiu Dinică și Emilian Frâncu…
„…Nu este un fotograf profesionist însă îl felicit că a avut
curajul să expună în fața dvs cele câteva lucrări de fotografie, aici,
lângă o expoziție amplă de picture și care vizează, tot realul…În
parte sunt fotografii demne de arta fotografică!” a spus, printer
altele, Violeta Scrociob. „Natură: faună, floră, omul!...motive
ancestrale și care definesc, însăși, poezia! Nu există poezie care
să nu cânte natura, omul cu tot ce are el mai frumos. Îl felicit pe
Dinică pentru curajul lui de a ieși în fața noastră cu o asemenea
expoziție” (Nicu Cismaru). Șirul vorbitorilor a fost încheiat
de Emilian Frâncu: „Vorbesc în numele Forumului Cultural al
Râmnicului și vă felicit din inimă pentru această organizarereușită. Lângă mine se află prietenul meu Cristian Ovidiu Dinică și
vreau să vă spun că îl admir foarte mult pentru această expoziție
care este denumită „3 + 1”, trei domenii plus omul!”...
Am profitat, la expoziția de fotografie a lui Cristian Ovidu
Dinică din 07 septembrie (de remarcat publicul numeros și
de elită) de prezența în holul Bibliotecii Județene a tinerei și
minunatei poete din Pietrari, fostă elevă a Liceului din Horezu
și membră a Cenalului liceului (fiind și primul președinte al său,
și membru fondator), Andrada Badea, care referitor la viitorul
acestui cenaclu (de la Horezu) ne-a spus: „...Chiar dacă Cenaclul
de la Horezu nu are atât de mulţi participanţi, ei bine, aceștia
formează o colectivitate care are acea scânteie, acea forţă pe
care fiecare generaţie o are; şi această forţă creatoare le va
asigura oarecum calea spre success, pentru că, chiar şi dintr-un
eşec ei vor ieși cu bine și vor avea posibilitatea de a fi creator
în spatial artistic!... dintr-un moment mai greu al vieţii ei pot,
prin intermediul cenaclului, să înveţe să aleagă calea înaltă
a spiritualului; să vadă partea frumoasă, partea încărcată de
emoţie a fiecărui moment din viaţa noastră!”
Expoziția a fost urmată de ședința Societății Culturale „Anton
Pann” cu membri participanți, dar și cu invitații, consacrată
sărbătoririi a 35 de ani de existent. Ceea ce vedem știm și
cunoaștem, dar să vedem ce spune unul dintre cei mai vechi
și implicați membri…Mihai Sporiș, președinte al societății la
renașterea ei din 1998, membru mai apoi de bază în Consiliul
Director, sprijinindu-i, atât spiritual, cât și material pe Costea
Marinoiu, Ion Măldărescu și pe subsemnatul (cenaclu, revistă
și interimat): „La mulţi ani! literaţilor vâlceni, care se raportează
la 35 de ani de la înfiinţarea Societăţii Literare “Anton Pan”…
Societatea, la schimbarea macazului, în 1989, pentru o scurtă
perioadă de timp a intrat în eclipsă… Se împlinesc astăzi
douăzecide ani și câteva luni de la acel 6 februarie 1998, când,
într-adevăr, nişte intelectuali, mari personalităţi, vorbesc aici
de Iulian Margu, Doru Moţoc, Mihai Mihăiţă Lovişte, în jurul
televiziunii Etalon, au înfiinţat un club pe care ei l-au numit
“Societatea Literară Etalon”. În jurul acestui grup s-au adunat
foarte mulţi creatori, poeţi, scriitori. În august 1999 vom fi
înfiinţat Societatea Culturală “Anton Pan”. Depăşeam limita nu
numai a literarului şi aduceam spre noi şi alţi creatori. „Culturnic”

apare în dictionar ca un ceva aservit propagandei. Fosta societate
literară apăruse din dispoziţia unui comitet de propagandă, aşa a
apărut şi Uniunea Scriitorilor înainte. Deci, trebuia cumva să ne
detaşăm de acest culturnic, adică slujitor la ordinul cuiva, cultura
fiind un ceva liber. Este un fenomen care produce rodul care este
produsul cultural, care este o carte sau o expoziţie, care este un
eveniment anume şi cu acesta ne hrănim!... trăim în habitatul
nostru într-un mod civilizat. Deci, cultura hrăneşte civilizaţia.
Plecând de la aceste idei, Societatea Culturală şi-a propus, aici
invoc articolul 10 din stautul din 1999, să sprijine toţi creatorii
de cultură, că sunt literaţi, că sunt pictori, că sunt arhitecţi, că
sunt muzicieni şi aşa se face că în rândurile acestei asociaţii
culturale, pentru că statutul era permisibil, au intrat oameni
din toate aceste domenii. Reuşeam în felul acesta să îmbrăcăm
atributul cultural al asocierii noastre. Ajutor foarte mare am
avut, imediat după 1996, pentru că Consiliul Judeţean vedea
lucrurile în acelaşi fel şi considerându-le de utilitate publică
putea să ne pună la dispoziţie spaţiile în care să ne manifestăm:
Bibloteca Judeţeană şi Muzeul de Istorie au fost alături de noi şi
aşa ne-am perindat prin mai multe locaţii. Vom fi reuşit în timp
să recâştigăm sediul fostei societăţi literare “Casa Anton Pann”.
Dar pentru evenimentele importante am avut poarta deschisă la
toate cele trei sedii ale Bibliotecii Judeţene: cea de lângă Podul
Vinerii Mari, regretatul Marian Creangă ne-a găzduit cu toată
dragostea, cea din actualul sediu al Școlii de Arte şi momentul
când vom fi edificat acest frumos edificiu, aici. Muzeul, cum
spuneam, ne-au oferit Casa Anton Pann, dar în muzeu atât în
Muzeul de Istorie cât şi în Muzeul de Artă evenimentele noastre
depăşeau spatial oferit prin numărul participanţilor. Imediat în
1999 am reînființat, reînodat, revista “Povestea Vorbei” şi nu
ne-a susţinut nimeni financiar.
Este foarte greu să te aliniezi pe un anume calapod, primele
numere le-am incredinţat lui Ion Soare. Am preluat revista din
mâinile oamenilor vechi şi a fost predată lui Costea Marinoiu,
lui Petre Cichirdan, care au făcut o altă echipă de lucru. Ei bine,
acestă revistă a continuat până la un moment de derapaj al
Societăţii Culturale “Anton Pann” în momentul când a murit
Costea Marinoiu. Atunci am salvat revista, începând să apară
sub numele “Povestea Vorbei 21”, cu trimitere la secolul pe
care îl trăim. (…) Au publicat aici cei care au fost în continuare
în Societatea Culturală “Anton Pann”, dar şi alţii, au publicat
oameni de aici şi oameni de departe, şi arhiva acestor reviste
este la vederea tuturor în arhiva www.culturaarsmundi.ro. (…)
Deci, ceea ce ne-am propus noi în acel articol 10 adică să oferim
o platformă de afirmare colegilor noştrii, lucrul acesta s-a adus la
îndeplinire, chiar dacă la un moment dat s-a întâmplat în afara
societăţii, în perioada regimului Dinescu. Ne-am mai propus,
pentru a cuprinde latura artei, să înfiinţăm secţiunea Cenaclul
Artelor. După fiecare cenaclu al artelor se edita un buletin în care
se spunea explicit ceea ce s-a întâmplat în cenaclul respectiv.
Ne propusesem de asemenea să avem o secţiune pe istorie şi
am găsit formula unui cerc informal care se numeşte “România
gradina Maicii Domnului”. …”

Simona Maria KIS
Petre CICHIRDAN

CRISTIAN OVIDIU DINICĂ
Tăcerea Grâului - Scrisoare deschisĂ din democrație

F

renetic și-n tăcere grâul leagă rod
în vântul ce-l scutură, vorbește cu
pământul, univers tăcut ce-l hrănește dându-i
seva iubirii. Grâul nu urăște, nu tăgăduiește, nu
învrăjbește. În acest cosmos tăcerea arde mai
puternic decât fraze repetate insistent într-un
dialog al surzilor impregnat cu tăciunii vrajbei
răscoliți pe grătarul aspru al vieții.
Dialogul sufocat se îngroapă în limbajul
sumar arătat asemeni unei cămăși murdare

la marginea insalubră a ideilor de mahala, impregnate cu dejecții ce trădează ura partenerului
searbăd, corupt de ideologia partinică.
Speranța moare ultima, însă amăgirea,
credința falsă în valori apuse anulate teoretic
și subnutrite social conduc spre încetarea
dialogului, în aceste frământări pereții de
mucava cad simultan cu neputința.
Frica hrănită diabolic cu suplimentele
ideologiilor abstracte, clădite pe dezbinare so-

ciala sunt argumentele naționalismului în dezacord cu propriile
fapte.
Emoțiile trădează ecouri ancestrale. In concubinajul dintre
parteneri copleșiți de realitatea
arbitrară dialogul se încarcă cu
negare.
Prin lipsa toleranței și prin
judecați superficiale nu se poate

parcurge traseul rațiunii, dezordinea
este fructul iraționalului. Luciditatea
sucomba la omul pătimaș. La
omul confuz ideile puține și ele
se rătăcesc în hățișul ideologic. In
mintea confuză teama de cuvinte
este majoră.
Prin tăcere putem argumenta
discursul vertebral de care ignorantul
se teme.

octombrie/2018

15

ZILELE HOREZULUI 2018, OCAZIE PENTRU UN BILANȚ POZITIV
P

articipând la ședința principală a Primăriei Horezu ținută
în 07 septembrie 2018 în sala de ședințe a Căminului
Cultural cu ocazia Zilelor Orașului Horezu, se observă, toți
vorbitorii, deservenți ai statului român, functionari, dar și oameni
de inițiativă privată-locală-au apreciat foarte mult trecutul, dar
nu cu o undă de nostalgie cum ar fi fost de așteptat, ci ca stimul
pentru prezentul și viitorul orașului!...realizările horezenilor,
văzându-se cu ochiul liber și nu cu unul citind dintr-o carte scrisă
de propagandiști!…
Nicolae Sărdărescu: - Avem alături de noi o mare parte din
viceprimarii de după 90 până astăzi, şi consilieri locali. Totodată
foşti angajaţi ai primăriei oraşului Horezu care şi-au lăsat amprenta
cu lucruri pozitive pentru acestă comunitate, şefi de instituţii
concentrate şi deconcetrate sau cum vreţi dumneavoastră să
le spuneţi, avem invitaţi alături de noi, pe nea Nae Dinescu pe
care îl ştie toată lumea, cetăţean de onoare al oraşului Horezu,
născut în oraşul Horezu. A scris foarte mult şi scrie foarte mult
despre localitatea noastră. Îl avem alături de noi şi pe domnul
Cichirdan cel care se ocupă de Cultura vâlceană şi actuali angajaţi
ai oraşului Horezu. Cu excepţia celor care au fost invitaţi şi nu
au ajuns până în prezent pot să spun că, în principal, sunt toţi
factori de decizie. Vreau să vă spun că nu am fost membru de
partid, vorbesc de Partidul Comunist Român, pentru că în 1983
am terminat liceul, în 1990 am terminat Facultatea...Vreau să vă
spun, ce aţi făcut toţi până în 1989, toate administraţiile, a fost
extrem de util orașului Horezu și constituie placa turnantă de
afirmare pentru ceilalţi primari de după 1990. Vă spun sincer, că
am apreciat cu toții faptele pozitive care au însemnat construirea
fabricii de lapte, când s-a construit fabrica de stofă, fabrica de
mobilă, când s-au făcut toate investiţiile importante, când s-a
sistematizat, totul, ca la carte! Din ce putem noi face acum,
investiţii, se datorează dumneavoastră, că ne-aţi lăsat 850 de
hectare de teren. Eu am zis că nu voi vinde în viaţa mea un metru
pătrat de teren din domeniul public, ci, din contră, încercăm să
cumpărăm ca să lăsăm şi generaţiilor viitoare posibilitatea de
dezvoltare. Oraşul Horezu era unul al manufacturii, Cooperaţia
din Horezu având o mie de angajaţi şi care făceau export!!!
Ileana Semenescu: - De când s-au ivit aceste oportunităţi de a
accesa fonduri europene, de a avea ajutoare din mai multe părţi,
faţă de perioadele anterioare, cred că trebuie să facem mai mult,
mult mai mult!... Nu pot spune că eu, personal, n-am observat că
fiecare primar care a fost, împreună cu cei care au lucrat fiecare
la nivelul său, toţi au făcut câte ceva pentru orașul Horezu. De pe
urma fiecăruia a rămas câte ceva. Acum ne putem bucura, oraşul
nostru este foarte frumos, este şi curat în ultimul timp, dar mai
avem multe de făcut... Trebuie decolmatat mai la timp căci se face
„pădure” în râu, dacă nu se decolmatează-curăță permanent. În
rest eu sunt mulţumită cu ce se întâmplă în Horezu. Spun „La
mulți ani, Horezu!”, vă doresc şi dumneavoastră multă putere de
muncă şi rog pe cei care sunt în jurul dumneavoastră, şi cetăţenii
ceilalţi, să dea o mână de ajutor ca oraşul nostru să prospere în
fiecare zi.
*
Dacă nu ar fi avut o conducere foarte bună, și oameni harnici,
în 1944 Horezul nu putea să găzduiască Prefectura Hotinului,
și nu putea să primească populație evacuată în număr egal cu
cel existent aici și atunci! Horezul a putut și atunci, poate și astăzi, dovadă că întreaga zonă (comunele dimprejur) astăzi se înfrățește cu aproape întreaga Bucovină de nord smulsă de puterea
sovietică și dată Ucrainei în 1940 și 1944; lovituri atât de groaznice
aplicate poporului român. Trebuie ca Horezu să fie declarat oraș
erou prin ce a făcut populația lui în 1944! Recent, se știe, vezi
ziarul Cultura vâlceană pe luna august, președintele Asociației Pro
Basarabia și Bucovina, la Consiliul Unirii, București-23 august
2018, a apreciat ca singură soluție, pentru realizarea unei uniri realiste, soluția primarilor din țara noastră care s-au înfrățit cu primari din Ucraina și Rep. Moldova! Horezul, astăzi, împreună cu
împrejurimile lui imediate, formează unul dintre cele mai valoroase situri istorice, culturale și economice, în curând și turistice!
*
Ionel Dragu: - Încep prin a spune La mulți ani Horezu! La
mulţi ani cu ocazia acestei aniversări, este un moment important
pentru cetățenii tăi, o zi festivă aşa cum este în fiecare an, am

văzut, în ultima perioadă se serbează la noi aşa cum
se serbează în marile centre urbane din ţară, în marile
capitale europene. Sunt discuţii că au trecut 20-30
de ani de la Revoluţie şi nu se vede nimic; totuşi,
trebuie văzut că în oraşul Horezu există o dezvoltare
pe care unii, mai puţin binevoitori, o percep ca pe
mirosul de ceapă, așa cum nu trebuie... Există o
modernizare continuă a drumurilor, a străzilor şi
trotuarelor din localitate. Există o modernizare a
satelor adiacente oraşului Horezu. Într-adevăr a fost
o perioadă când s-a vorbit din ce în ce mai puţin de
industrie. Industrie a existat în oraşul Horezu, aşa
cum a spus domnul primar; a existat o dezvoltare aşa
cum a s-a făcut în sistemul socialist; dar aţi văzut că
după Revoluţie în unele localităţi ponderea industriei
a fost din ce în ce mai mică, lăsând loc la alte şi
alte activităţi: meşteşuguri, activități care țin de
dezvoltarea turismului. Dezvoltarea, într-adevăr, așa
cum o simțim în ultima perioadă trebuie să fie una cu
predilecţie turistică. O dezvoltare industrială în zonă
nu depinde de noi, de localitate, de administraţia
publică locală, decât prin a sprijini, prin a construi
drumuri de bună calitate sau a pune la dispoziţie
terenuri! în rest, totul depinde de investitor. Suntem
departe de partea de vest a ţarii, unde capitalul străin
a pătruns aşa cum ştiţi, masiv; sunt distanţe mari de
străbătut până acolo, pentru că nu s-au făcut nici, mai
ales, drumurile pentru exporturile de la uzinele Dacia!
exportul Daciei, culoarul IV care privește autostrada
Pitești - Sibiu! Sunt paşi greoi motiv pentru care nici
capitalul străin nu a pătruns în zonă şi nici nu avem
speranţă să pătrundă. Va fi o dezvoltare pe forţe
proprii, dar ceea ce ne stă în putinţă, aşa cum a spus
și domnul primar, este drumul spre turism! Sunt ţări
din lume, oraşe din lume care trăiesc numai şi numai
din turism. Deja turismul în ultima vreme după ce s-a
deschis Transalpina, aţi văzut, a luat o amploare mare;
aţi văzut ca nu există locuri de cazare în zonă. Trebuie
oamenii incunoştinţaţi de acest lucru şi să le aducem
la cunostiinţă toate posibilităţile pe care le au pentru
a dezvolta în continuare turismul prin a face pensiuni
pentru că în perioada de vară chiar nu există locuri
de cazare. Sunt colegi din ţară care m-au rugat să le
găsesc un loc de cazare, mai bun, şi vă spun că până la
sfârşitul lunii septembrie nu am găsit niciunul...Vă rog
să aveţi încredere în conducerea de acum!
*
Nu numai lipsa de pătrundere a capitalului străin
a provocat această omitere a autostrăzii culoarului IV,
ba chiar și dezvoltarea turismului internațional! pentru
noi, fiindcă toată Oltenia a fost afectată de lipsa acestei
autostrăzi! Trecând prin Râmnicu Vâlcea sau aproape
de Râmnicu Vâlcea, din această autostradă, pe care
și Italia și Franța o prevedea să înceapă în anul 2000,
trebuiau să se desprindă, dacă nu autostrăzi, cel puțin
drumuri europene rapide către stațiunile vâlcene, deci
și către Horezu!
*
Gh. Niţă: - Mulţumesc mult pentru faptul că am fost
invitat la această frumoasă întâlnire. Vreau să vă spun
că onoare mai mare decât faptul că am fost primarul
acestui oraş nu am avut de-a lungul vieţii şi sunt
aproape ...70 de ani! Vreau să mulţumesc celor care
au avut încredere în mine şi celor care m-au sprijinit, şi
vreau să spun cu toată responsabilitatea că am curajul să privesc,
prin ceea ce am făcut, la vremea respectivă. Am curajul să privesc
în ochi pe toţi horezenii pentru că atâta ne-a dus mintea atunci,
cu echipa care eram la vremea respectivă, dar noi am făcut totul
pentru acest oraş. Toate etapele au avut o mare importanţă.
Haideţi s-o luăm de la început, dacă e să ne întoarcem la primii
oameni care au venit şi au bătut ţăruşul aici acum mii de ani.
Ăia au fost cei mai importanţi pentru că au pus bazele acestei
localităţi, şi în jurul lor au mai venit alţii, şi alţii, şi astfel perioada
dinainte de 1989 a fost foarte bună. Măcar dacă ar mai veni încă
o perioadă ca aia, ca ultimii ani de atunci, când s-au făcut toate
aceste construcţii în
oraş şi din care trăim
toată lumea. Haideţi să ne aducem aminte ce forfotă era
dimineaţa în Horezu,
când plecau autobuzele spre Combinat!
plecau spre minerit,
plecau spre şantierele
de construcţii. Vreau
să cred şi sunt convins

că felul cum este privită acum dezvoltarea oraşului,
sunt convins, se află pe drumul cel bun. În primul
rând sunt convins că se vor creea locuri de muncă.
Pentru mine este o mare obsesie crearea de locuri
de muncă! dacă nu creăm locuri de muncă murim,
murim în casă şi află alţii după săptămâni de zile. Au
trecut vremurile unităţilor cu mii de salariaţi, dar hai
să facem o sută de unităţi cu zece salariaţi. Nu trebuie
să oprim inginerul, doctorul în oraş, dar hai să oprim
frizerul, dulgherul, fierar-betonistul, hai să oprim
muncitorul, să rămână copii la noi aici în zonă, să dea
continuitate oraşului. Daţi-mi voie să vă spun o părere
personală: oraşul, astăzi, trăieste datorită liceului
care are peste două mii de copii. Acum șapte-opt ani
erau două mii cinci sute, iar la anul o să fie sub două
mii, din păcate. Haideţi să oprim oameni care să dea
curs acestui oraş pentru că oraşul trăiește prin aceşti
copii. Şi sâmbăta, şi duminica în târg vedem un oraş
de vârsta a doua şi a treia. Ceea ce se gândeşte acum
prin crearea locurilor de muncă este extraordinar, și
haideți să ajutăm administraţia actuală, echipa din
Primărie, să creeze locuri de muncă. Este o durere
a mea, de mult, şi a fost la vremea respectivă, dar
nu aveau loc vacile să pască. Vis-a-vis de curăţenie,
aţi fost în Ardeal şi ați văzut multă curăţenie. Acum
ceva timp am găsit pe Facebook un material în care
erau îndemnați oamenii să iasă afară să facă curat,
să-şi măture în faţa curţilor, să-şi cureţe şanţurile.
L-am luat şi l-am dat şi eu mai departe. Să nu vă
spun ce am primit înapoi: „Hei, unde te crezi? De ce
plătim taxe şi impozite”? Fraţilor, din păcate, sigur
că ne doare, dar iarăşi vă spun un punct de vedere
personal, încă suntem înapoiaţi cu mentalităţile! şi o
mentalitate nu se schimbă, cum a spus-o Brucan de
la revoluţie, în douăzeci de ani! Şi vă dau un exemplu
din Cartea Cărţilor, din Biblie: de ce a umblat Moise
patruzeci de ani cu mulțimea după el, prin deşert?
Și nu pe un drum pe care putea să îl facă în trei luni.
Distanţa dintre cele două puncte, de unde a plecat şi
până unde trebuia să ajungă era de vreo nouă sute
de kilometri. Zece kilometri pe zi şi în trei luni era
acolo, poate într-un an. A colindat patruzeci de ani
pentru că a plecat cu unii cu mentalitate de sclavi,
de robi. Pe drum a schimbat două generaţii şi a ajuns
cu unii cu mentalitate de oameni liberi. Mai avem
nevoie de încă vreo cinsprezece ani pentru ca să
avem o altă mentalitate... Să ajungem şi noi să ne
gândim la comunitate în care trăim, mai mult decât
ne gândim pentru interesul nostru. Eu vreau să cred
că am fost bine înţeles prin ceea ce am vrut să spun.
*
Desigur, înainte de 1990 a existat un concept
al muncii care a stat la baza dezvoltării societății și
sănătății vieții, mai mult decât în orice perioadă din
istoria comunității românești. O societate în care
legea nu îți dădea voie să trăiești fără a avea un loc
de muncă, fără să muncești. Și hoții munceau ca
să-și însușească metode și mecanisme de efracție,
față de astăzi când fraudează prin calculator! Iată,
și astăzi, ca și înainte, din păcate, gândirea nu este
considerată muncă, numai că atunci se știa de ea,
și dacă era cunoscut motivul, gândire cu efect în
aplicație, atunci ea era recunoscută, recompensată.
Educația horezenilor are la bază, ca și educația
bucovinenilor, munca, dezvoltarea meșteșugului, iată, a locului
de muncă liber creat mai mult ca în oricare parte din țară și din
lume. Noi și bucovinenii am fost cei mai apropiați de austrieci. La
Cernăuți am constatat că arhitectura românească de influență
austriacă, în fond romano-germană de două mii de ani, este
similară acolo și în județul Vâlcea, în Oltenia, în toată România
și fosta Basarabie fiindcă în anul 1885 împăratul Franz Joseph a
ordonat în tot imperiul său realizarea unei arhitecturi comune...
Vienei! Să nu ne fie rușine cultura Olteniei ca și cultura Bucovinei
este de sorginte austriacă; și tot de sorginte romano germană
ne este și conceptul despre muncă. Loc de muncă! Desigur, nu
uităm că am avut o dublă încetățenire. Cetățenia împrumutată
de la Franz Joseph și cetățenia împrumutată de la Vladimir Ilici
Lenin. Cel din urmă ne spunea de trei ori să învățăm și să-i iubim
pe învățații ruși. Credem că întrunirea de la Horezu, noi îi spunem
de lucru, a fost un bun prilej de analiză și conduită civică, noi
rămânând la ideea că drumul pe care au pornit câteva primării
din județul nostru de a proteja munca inteligentă alături de cea
încă fizică, de a exista și prin cultură, alături de muncă, este unul
dintre cele mai potrivite pentru secolul XXI în care avem timp
datorită automatizării și robotizării să ne gândim și la fericirea
noastră. (va urma)
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NEAGOE BASARAB (1459-1521)
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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cruciate”, Paula Adriana Cozian-prof. scr
„Despina Elena Doamna-Maica Platonida”
partea primăriei oraşului Călimăneşti a pa
pat, şi a luat cuvântul, Vasile Scârlea-pro
deoctombrie/2018
istorie, viceprimar..În sală am observa
colectiv de măicuţe de la Mânăstirea Os
trecut, la Mânăstirea Ostrov, ci în cadrul rafinat participat cu lucrări: Mihai Sporiş-„Anul 2017- dar şi personalităţi de la Forumul Râmn
al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Bacon- Bornă la trei repere istorice seculare”, pr. (Dumitraşcu Gheorghe-prof. doctor în ist
secretarul
al Forumului Râmniculu
sky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănă- Constantin Mănescu-Parohia
Urşani-„Bisericile
(Clasa
a V-a A, Scoala Gimnazială
Nr.general
5, Râmnicu-Vâlcea)
soaica, directoarea bibliotecii, după care Fenia ctitorite de Sfântul Neagoe Basarab”, Ovidiu din Călimăneşti: scriitorul Nicolae Ghinoiu,
Vasian Mircescu, comandorul în re
CARTEAtulPREFERATĂ
Driva, preşedinta Forumului Cultural al Călimă- Mihail Stângă-reporter Radio România-„Despre
prof.
inginer-Gheorghe Gavrilă...
neştiului,
a moderat
această întrunire,
unde au
valahul
Basarab,
cumani şi ordinile cavalereşti
Marine, trecerea
ne vinde,
activitatea
literară:
Premiul
CJCPMAM

C În septembrie 2013, în CULTURA vâlceană,

a în fiecare an, la Călimăneşti, 21 sept.
2017, a avut loc un simpozion închinat
lui Neagoe Basarab, voievod român care a domnit între anii 1512 şi 1521; „Sfântul Neagoe
Basarab-izvor de spiritualitate românească”
(EdiţiaFelix
a IX-a).
Acesta s-a desfăşurat, nu ca anul
SIMA

semnam: O RAMURĂ CURATĂ
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creativitate şi eficienţă în învăţământ,
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lează „George și cheia
Tu mai apari netulburat,
ediţia a 4-a (1989); Premiul I şi titlul
18 septembrie 2013, cu ocazia
secretă a Universului”.
Pe boltă stele s-au aprins
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