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FILARMONICA SE ÎNDREAPTĂ ELEGANT CĂTRE ANUL 2019.
FLORIN TOTAN: „MÂNTUIȚI-VĂ PRIN CULTURĂ ȘI CREDINȚĂ!”
Petre CiCHIRDAN

L

uni, 10 decembrie 2018, la Filarmoninica vâlceană a avut
loc un eveniment deosebit, Florin Totan, dirijorul nostru
permanent de foarte mulți ani, și-a anunțat ultimul concert din
stagiunea curentă, de toamnă, urmând ca anul viitor, după ce va trece
printr-o intervenție chirurgicală la un picior, să revină pe această
scenă, pe care a consacrat-o, și, care, la rândul ei l-a consacrat ca
pe un mare prieten, muzician, al Râmnicului… Reamintim cititorilor
noștri că Filarmonica vâlceană este cea mai importantă instituție
de cultură din județul nostru, una dintre acelea fără de care viitorul
Râmnicului, în spațiul cultural, nu poate exista! …Nu melomanii au
de câștigat din această investiție culturală făcută în anul 1995, cât
mai degrabă copiii orașului și tineretul care prin muzica cultă ce se
interpretează aici se auto-dotează cu cel mai eficace instrument
de pătrundere în marea cuivilizație… Muzica universală, marii
compozitori care au scris-o, interpretarea ei la cel mai înalt nivel de
exigență este, începând din secolul XIX, cel mai
valoros mesager al păcii, bunăstării, colaborării
între popoare, dorinței de emancipare; subliniază
și accentuează gradul de civilizație al comunității
care își finanțează ființarea în gradul cel mai înalt
de conviețuire pașnică. Să mai adăugăm, pentru
cititorii noștri, că Japonia, prima, apoi Coreea de
Sud și mai ales China în ultimul timp, au trecut la
însușirea culturii europene adoptând, după anii
70, un amplu program continental, în Asia, pentru
asimilarea muzicii culte europene, mai ales pe cea
care formează așa zisul clasicism european, mai
ales cel din muzica rusă și germană…
Datorită faptului că începând din anul 2014
presa noastră de cultură scrisă nu a mai beneficiat
de sprijinul financiar al primăriei orașului, așa cum
beneficiază întreaga rețea instituțională artistică,
teatru și muzică, la un moment dat aproape că
nu mai frecventam Filarmonica și Teatrul, nu mai
scriam nimic despre interpretare, atuul puternic al
acestor instituții de spectacol; până în 2014 presa
aferentă Intol Press: Povestea vorbei, Cultura
vâlceană și Cultura Ars Mundi dar și cotidianului
Info Puls publicaseră peste cinci sute de articole
recenzii de concerte și spectacole de teatru
(atenție, nu anunțuri și publicitate), dar și de
carte-beletristică… Desigur, mai ales în muzică, am
considerat că este o pierdere de-a noastră să ne
ambiționăm de a nu mai relata nimic din sala de
concert, așa că, desigur, cu bunăvoința artiștilor
de la Filarmonică, reluăm articolele care de fapt
au creat faima noastră care de-a lungul timpului
ne-au adus atâtea aprecieri la nivel național și
internațional.
Cu astfel de gânduri am urmărit acest concert de zile mari, ca o
sărbătoare a muzicii, a artei interpretative, care de departe este cea
mai poetică și cea mai științifică dintre toate artele… Un program
minunat alcătuit ca pentru aceste momente cu totul înălțătoare
ale sfârșitului de an format din lucrările celor mai reprezentativi
compozitori ai clasicismului vienez: Haydn, Mozart și Beethoven!
Sarcină grea pentru orchestra Filarmonicii, dar obișnuită să se
mobilizeze atunci când este mai greu, să depășească inerentele
greutăți ale unui sistem social politic din ce în ce mai insuportabil, și
precum marii artiști să dăruie mai mult decât să primească…
Joseph Haydn: Uvertura Armida, Wolfgang Amadeus Mozart:
Fragmente din Suita de balet „Idomeneo”, Ludwig van Beethoven:
Simfonia a IV-a, Orchestra simfonică a Filarmonicii dirijată de
Florin Totan ne-au făcut fericiți în seara de 10 decembrie, când, cu
acest program cu totul și cu totul special, cum spuneam, anunță
sărbătorile cu totul și totul deosebite care au loc cu ocazia Zilei de
naștere a Mântuitorului…Armonie, siguranță, speranță sunt atuurile

acestor minunate zile…Așa a înțeles și orchestra prin membrii ei,
instrumentiști, prin concertmaistrul lor, Meda Stanciu, să înțeleagă
și să redea muzica acestor trei corifei clasici. Dar și mai mult a înțeles
dirijorul Florin Totan, care nu s-a abținut și înaintea interpretării
muzicii lui Mozart s-a adresat publicului, vorbindu-i despre cultură
și credință! Iată, Florin Totan un demn reprezentant al generației
noastre ecologice, în spirit desigur, s-a referit la secolul XXI ca la unul
care nu poate exista decât prin cultură și credință. Fabulos, minunatul
dirijor s-a depășit pe sine în interpretarea lui Mozart și Beethoven,
mai ales, ridicând sala în picioare…. Scriam cândva, undeva, că forța
creatoare a simfoniilor lui Beethoven se simte mai ales în simfoniile
cu număr impar: a IX-a, a VII-a, a V-a, a III-a-Eroica!... În seara de
luni, la Filarmonică, orchestra și dirijorul ne-au făcut să descoperim
la o valoare, alta decât o știam, superioară a acestui opus, al cărui
interpretare ne-a copleșit mai ales în partea a II-a și partea a IV-a…
Ne-au copleșit, de asemenea, părți din Suita de balet Idomeneo, de
Mozart…Florin Totan și-a utilizat întreg aresenalul specific gesticii și
expresiei actului său dirijoral părând fi pe alocuri
un vrăjitor…sfânt! (sic!)
Cu instrumentiști foarte buni într-o orchestraFlorin Totan a avut 36-chiar mai puțini, poți face
o simfonie de Beethoven, vedem, asta, foarte
bine! Bravo dirijor, bravo orchestră. Suflătorii s-au
„mișcat” admirabil... Florin Totan s-a despărțit de
anul 2018 cu un concert de zile mari, fapt care
dovedește că instrumentiștii îl iubesc și-l prețuiesc
foarte mult, ca și noi de altfel! Partea a IV-a din
simfonie, acordurile tăioase, repezi - admirabil
executate. Într-adevăr dirijorul s-a ținut de cuvânt
și ne-a dăruit o seară memorabilă… A sunat mai
ceva ca orchestra simfonică din Bamberg cu Ionel
Perlea, mișcându-și doar o mână, la pupitru; o
orchestra extraordinară formată după al Doilea
Război Mondial cu germanii expulzați din Cehia…
germani batjocoriți pe degeaba timp de 40 de ani
de serviciile anglo americane…Germania nu a trăit
nici o rușine, desigur, lăsând de o parte problema
evreiască, pe care noi o comparăm cu problema
basarabenilor și nord bucovinenilor din 1940 și
după 1946…
Florin Totan (adresându-se publicului): Pentru că este ultimul meu concert în acest an,
sper să ne întâlnim cât mai curând anul viitor
(așteptăm verdictul d-lui chirurg, când îmi vine
randul)…Până atunci m-am gândit să vă fac un
mic cadou, dumneavoastră. Noi vă iubim și vă
respectăm fiindcă sunteți prietenii și susținătorii
noștri de atâția ani…Noi fără dumneavoastră, nu
am putea exista… Eu nu am să vă fac un laudatio!
Să vă lăudăm noi pe dumneavoastră, fiindcă
până acum numai dumneavoastră ne-ați lăudaț… Faptul că sunteți
în fiecare luni seară la concert înseamnă că sunteți preocupați de
ceea ce eu numesc mobilarea culturală a etajului superior al finței
voastre…v-ați transportat viața în ființare înaltă și superioară, și mântuitoare!... Așa văd eu diferența între viețuire și ființare (în Christos)!
Mai departe nu uitați cuvintele mele, care se leagă de ce v-am spus,
meditați la ele!... Mântuiți-vă prin cei doi centri esențiali din devenirea dumneavoastră, de ființe în lume! Cel de la credință, și cel de la
cultură! Vedeți, dacă îi apropiem formează o inimă (…C …). Acum
se poartă, toată lumea se salută cu inima!...De la fotbaliști până
la iubiți. Inima ce înseamnă? Dragoste, iubire. Iubirea care este
imanentă credinței și culturii … Am încheiat, noi vă respectăm și
vă aplaudăm pe dumneavoastră! …Nu sunt ideile mele, sunt ale lui
Gandhi și Abraham Lincoln … Citiți învățați ca și când ați muri mâine,
și trăiți ca și când ați muri astăzi!...astai una, și, a doua: La sfârșit nu
contează anii din viața ta, ci viața din anii tăi…
NOTA: „Trăiește ca și cum ai muri mâine. Învață ca și cum ai trăi
veșnic.” (Mahatma Gandhi)
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Preoți ortodocși în Primul Război Mondial și aportul
lor la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 (II)
Pr. Dr. Ioan DURĂ
(Urmare din FORUM vâlcean Nr.3, noiembrie 2018)

Î

n perioada de pregătire a ofensivei, la Nămoloasa, a fost în
linia întâi, îmbărbătând soldații și ofițerii. A stat tot timpul
sub focul Artileriei, în luptele de la Doaga, 29 iulie, 1-3 august
1917, îngrijind, pansând, mângâind răniții.’’ (p. 93); preotul Lascu
Gr. din Vâlcea, de la Spitalul 3 Evacuare, care ’’deasupra hainei
preoțești a îmbrăcat bluza de sanitar și ne-a ajutat la ridicarea
și transportarea răniților în timpul retragerilor, precum și la
facerea pansamentelor, cu dexteritate.’’ (p. 93); preotul Crețu
Gh. din București, de la Regimentul 6 Vănători, care a contribuit
’’foarte mult la aducerea la calea dreaptă a ortodocșilor rătăciți
de revoluție (bolșevică). A lucrat foarte mult pe terenul cultural,
înființând școli pentru adulți, predând personal cititul și scrisul
unui mare număr de doritori de cultură românească.’’ (p. 94);
preotul Popescu Gh. N. din București, de la Regimentul 46/61
Infanterie, care la ’’toate luptele, sub ploaia de gloanțe și în
cele mai critice împrejurări, a fost în primele linii, bravând
moartea ca un adevărat erou.’’ (p. 95); preotul Leu Gheorghe
din Țuțcani-Vaslui, de la Tren Sanitar 6, care: ’’Fără rezervă de
conservare personală, a fost totdeauna în contact cu bolnavii.
A împărțit gratuit sute de broșuri, icoane și cruciulițe.’’ preotul
Andreescu Lupașcu din București, de la Brigada 11 Artilerie,
care a ’’însoțit regimentul în toate acțiunile sale, atât pe front,
cât și în Basarabia, în luptele cu bolșevicii, la Bender.’’ (p. 115);
preotul Ulescu V. din Crivina-Mehedinți, de la Regimentul 57/58
Infanterie, care a fost ’’propus a fi decorat cu ’Mihai Viteazul’
clasa a 3-a, în urma luptelor ce au avut loc la Bender, când a fost
înconjurat de bolșevici, două zile luptând alături de trupă, cu
arma în mână. A fost un erou.’’ (p.136); preotul Dumitrescu I.
D. din Blănarii Burchii-Prahova, de la regimentul 38 Infanterie,
care a fost ’’inițiatorul unei biblioteci de tranșee, care a fost
foarte căutată.’’ (p. 142) ; preotul Dobrescu Victor din CrețeștiGorj, de la Brigada 1 Artilerie, care și-a expus ’’și viața, până la
jertfa de sine, umblând din infirmerie în infirmerie, care erau
între 24 și 30 km, cu 600-700 bolnavi de febră recurentă și tifos
exantematic, mângâindu-i în suferințele lor și distribuindu-le
medicamente, neavând nici medic, până când el însuși a căzut
bolnav de tifos exantematic.’’ (p. 142) ; preotul Cernăianu V. din
Racoți-Gorj, de la Regimementul Gorj Nr. 18, care ’’în izbânzile
de la Mărășești și Muncel îsi are partea sa dreaptă, o largă parte
sufletească (Colonel Stănescu). Mă unesc întocmai cu aprecierile
Comandantului de Regiment (Colonel Obogeanu).’’ (p. 144) ;
preotul Stoian Sandu din Târgu Ocna-Bacău : ’’Din inițiativa lui,
s-a ridicat un frumos monument la Comănești, pentru căpitanul
Câmpeanu, mort în luptele de la Uz. A făcut serviciul frumos
pe front și chiar sub bombardamentul artileriei.’’ (p. 148) ;
preotul Stănescu R. N. din Spătari-Buzău, de la Ambulanța
Diviziei a VIII-a ’’, care a dat mângâiere și întărire sufletească
celor peste 12.000 răniți și 3.000 bolnavi, care au trecut prin
această ambulanță, dând dovadă de abnegație față de cei atinși
de tifos exantematic și febră recurentă.’’ (p. 148-149); preotul
Diaconescu I. din Darvarii de Jos-Vâlcea, de la Ambulanța Diviziei
a 2-a, care a fost ’’duhovnicul bolnavilor de tifos exantematic
al Centrului Socola. În Păunești, s-a oferit a fi dascălul copiilor
orfani, ...’’ (p. 149); preotul Murărețu D. din Urdarii de Sus-Gorj,
de la Regimentul 7 Vânători ’’, care a dat ’’dovadă de curaj, căci
în luna aprilie a însoțit în mod voluntar recunoașterile executate
de ofițeri și patrule, până la rețelele de sârmă ale inamicului,
aducând și o scrisoare și alte materiale găsite în apropierea
rețetelor. În luptele de la Hârja (Oituz), a dat dovadă de mult
curaj. Poate servi ca exemplu de curaj sub focuri (Locotenentcolonel Paulian). Fără nicio frică, disprețuind moartea, dând
bune exemple, la Oituz a stat numai aproape de front și la postul
de comandă și prim ajutor (Locotenent-colonel Rădulescu). (p.
150)’’; preotul Răuț Meletie din Râmnicu Valcea, de la Spitalul de
Contagioși Nr.1, care: ’’A cerut să fie trimis în Basarabia, de unde
am informații că aduce excelente servicii pastorale și naționale
(Iconom C. Nazarie).’’ (p. 154); preotul Popescu Ștefan Ioan
din Târgoviște, de la Regimentul 51/52 Infanterie, care ’’a stat
veșnic în mijlocul trupei, încurajând-o prin vorbe și prezența sa în
tranșee, chiar în timpul luptelor celor mai aprige la Nămoloasa,
Mărășești, Muncel, etc., umblând cu Crucea și cu apa sfințită în
tranșeele din prima linie. ... În Basarabia, prin slujba bisericească
pe care o făcea, a atras simpatia locuitorilor basarabeni (Colonel
Cristofor).’’ (p. 158); preotul Oniceanu N. din Heci-Suceava, de
la Regimentul 32 ’’Mircea’’, care a ’’luat parte cu regimentul
în toate acțiunile lui, în special în marile lupte de la Mărășești.

Cu Crucea în mână, a adunat și a îmbărbătat răzlețele cete ale
diferitelor unități, împingându-le din nou în focul luptei, foc din
mijlocul căruia n-a lipsit un moment. Atunci însă când răpuși
de număr, trupele au fost nevoite a ceda terenul, cel din urmă,
cu același curaj și cu același nestrămutat spirit de sacrificiu,
a trecut înot Siretul, spre a nu cădea în mâinile inamicului, ca
după o scurtă durată, în fruntea trupei să treacă din nou pe malul
părăsit. ... în Basarabia, unde cu aceeași căldură a lucrat pentru
cauza națională, trezind pe sătenii basarabeni asupra originii și
asupra folosului unirii lor cu patria mamă (Colonel Penescu).’’
(p. 162) ; preotul Popescu N. din Giurgiu de la Regimentul 5
Vlașca : ’’In Basarabia, a slujit în bisericile rusești, contribuind
foarte mult la stabilirea legăturilor între soldați și poporul
basarabean.’’ (p.165-166) ; preotul Ionescu Ioan din NămăeștiMuscel, de la Regimentul Teleorman Nr. 20, care : ’’În Basarabia
a luptat prin toate mijloacele frumoase și din tot sufletul pentru
naționalizarea populației, pentru răspândirea graiului românesc
și a cultului creștin.’’ (p. 169) ; preotul Șerbănescu Justin de la
Mănăstirea Cernica, Ilfov, de la Regimentul 4 Ilfov Nr. 21, care :
’’A luat parte cu regimentul la toate luptele care au avut loc în
Transilvania. La 17 septembrie a fost ușor rănit, la 24 noiembrie a
căzut prizonier, în mijlocul trupei, ce nu se mai putea apăra. La 29
iunie 1917 a evadat și a rătăcit prin munți, căutând regimentul.
La 24 februarie 1918 s-a prezentat la corp, în Galați, de la care n-a
mai lipsit, căutând a-și face datoria cu toată conștiinciozitatea.
�... Cu toată vârsta sa înaintată, a suportat timp de opt luni
rigorile vieții de pribegie în munți, a înfruntat cu curaj primejdia,
expunându-și viața, a reușit să treacă în rândurile noastre. ... în
1916 a luat parte la toate luptele, mergând, cu Sfânta Cruce în
mână, în fruntea luptătorilor regimentului. In ziua de 2 octombrie
1916, văzând că Regimentul Feldioara a pierdut în lupte aproape
toți ofițerii, iar comandantul căzuse rănit pe Muntele Clăbucetul
Taurului a luat comanda acestui corp și, luptând ca un erou, o zi
și o noapte, a respins pe inamic până pe Muntele Susai, oprindu-l
de a ocupa Azuga.’’ (p. 173-174) ; preotul Florescu I. Dâmbovița
din București, care: ’’Pe timpul luptelor de la Turtucaia... în ziua
de 24 august 1916... luat prizonier de bulgari. ... A suferit cu
bărbăție, ca un martir, toate maltratările bulgarilor, a fost lovit,
jefuit, amenințat să fie omorât, mai ales cand i s-a răpit Sfânta
Cruce și Evanghelia.’’ (p. 179).
Cu privire la preoții de armată căzuți prizonieri, Protopopul
Nazarie Constantin a scris în cartea sa: ’’Regret că nu pot vorbi
nimic aproape despre toți preoții căzuți prizonieri, lipsindu-mi
foile calificative.’’ (p. 186). Cât privește ’’Lista preoților dispăruți
(prizonieri sau morți)’’, Protopopul Nazarie C. indică numele a
24 de preoți. (p. 206-207). Iar în ’’Lista preoților răniți’’, același
Nazarie C. menționează numele a șase preoți. (p. 207). Totodată,
în cartea sa, Nazarie C. prezintă un ’’Tabel cu preoții de armată
care au participat la campaniile din 1916-1918 și 1919-1920 și
care au fost decorați (decorații românești și străine)’’ (p. 216222), din care rezultă că au fost decorați 61 de preoți de armată
din cei 167 prezentați în tabelul respectiv.
Preoții ortodocși participanți în Campania din 1916-1918 au
avut parte nu doar de acordarea unor decorații ale Romaniei, ci
și de aprecieri elogioase din partea ofițerilor superiori ai Armatei
române din timpul aceleia. Bunăoară, Generalul Rășcanu, într-o
alocuțiune, evidenția faptul că preoții de armată ’’au dat pildă de
curaj trupei și ofițerilor în situațiile cele mai periculoase. Au fost
preoți de elită, înzestrați cu toate calitățile necesare, au fost perle,
nu preoți’’.13 La rândul său, Generalul Panaitescu îi considera pe
preoții militari, ’’adevărate izvoare de hrană sufletească’’.14 Iar
Generalul Prezan afirma că preoții de armată ’’și-au făcut mai
mult decât datoria; este o cinste pentru cler, că alături de ostași
au facut mai mult decât li s-a cerut pentru Țară și Neam.’’15
Se cuvine amintit că și preoții ortodocși rămași în parohiile
lor au fost cu sufletul, cu gândul și cu săvârșirea de slujbe pentru
biruința confraților de pe front. In același timp, aceeași preoți
din parohii au acordat asistență religioasă bolnavilor din spitale,
ajutor orfanilor de război și refugiaților, au organizat colecte de
bani și îmbrăcăminte, au suplinit pe învățătorii plecați pe front,
au încurajat și ajutat, cu ce au putut, familiile celor plecați la
luptă pentru întregirea neamului românesc. Nu același lucru
însă se poate afirma și despre preoții ortodocși români din
Transilvania și Banat care au trăit un calvar în anii Primului Război
Mondial, fiind acuzați de maghiari de ’’trădare de patrie’’ sau
’’spionaj în favoarea României’’. Sute dintre respectivii preoți
fiind întemnițați, deportați în lagăre, schingiuiți, mutilați, umiliți,
batjocoriți, prădați și unii uciși sau, în cel mai fericit caz, nevoiți
să fugă din parohiile lor.16
Cu certitudine, preoții ortodocși ’’cu crucea în frunte’’ în

tranșeele și luptele din Primul Război Mondial fac parte din rândul
celor care cu cuvântul, cu lucrul și cu însăși jertfa vieții lor, unii
dintre aceștia, au contribuit la înfăptuirea idealului Marii Uniri
și cărora li se cuvine cinstirea și pomenirea din partea românilor
și mai ales a Bisericii Ortodoxe Române. Iată de ce, în contextul
Anului Centenar, se impune imperios ca Patriarhia Română să
ridice un monument în memoria preoților de armată din Primul
Război Mondial, pe care să fie gravate numele acestora, pe aleea
noii Catedrale a Mântuirii Neamului. Mai ales că Anul Centenar
a fost declarat ”An omagial al unității de credință și de neam și An
comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918” în Patriarhia
Română. Cert este că cele rostite de N. Iorga în Ardeal în 1922,
’’Ne trebuie oameni!’’, sunt actuale și azi, fiindcă România
înfăptuită la 1 Decembrie 1918 are încă trebuință de oameni
de stat patrioți, dascăli conștienți de misiunea lor, intelectuali
devotați idealurilor neamului românesc, ostași jertfelnici și preoți
’’cu crucea în frunte’’.
’’Istoria Transilvaniei’’, vol. II, Academia Română, Cluj-Napoca, 2007,
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ALTĂ POVESTE CARE PLEACĂ DE LA BISERICUȚA
DIN CĂUȘENI
Ligia Zaprațan Nicolescu

D

upă cum v-am povestit, undeva în
republica Moldova, aproape de Nistru,
lângă Tiraspol, există ascunsă aproape cu totul
în pământul care probabil a salvat-o de la
pieirea totală, o bisericuța foarte mică zidită de
români cu acordul hanilor tătari stăpânitori ai
Bugeacului pe la 1600. Condiția primă impusă
de tătari, condiție păstrată în poveștile țesute
împrejurul bisericuței, era ca zidirea spre cinstirea lui Dumnezeu a ortodocșilor să nu fie
„mai înaltă decât un nogai” (călăreț luptător
tătar)!!! iar a doua era „să nu se vadă pe deafară că este biserică!!!”. Pentru o biserică normală, condițiile puse opreau practic o astfel de
construcție. Și totuși, românii au găsit o ingenioasă soluție: au zidit-o în pământ, afară rămânând doar un simplu acoperiș în patru ape...
Pentru noi, horezenii, de mare mirare și
de mare cinste este faptul că toată pictura
interioară a bisericii a fost făcută de pictori din
Horezu!!! Acești pictori, sub oblăduirea celor
aduși de domnitorul Constantin Brâncoveanu
pe la 1700 pentru zugrăvirea marii mănăstiri
Hurezi, apoi a mănăstirii Polovragi, au deschis o
nouă epocă în pictura murală, numită „ Școala
de pictură post Brâncovenească de la Horezu”.
Acest lucru a fost răzvedit atât de istoricii
basarabeni cât și de cei din România, printre
care și N. Iorga, înainte de pierderea Basarabiei
sau Teodora Voinescu după.
Monografia bisericii de la Căușeni găsită de
subsemnata, întocmită de Constantin Ciobanu
din Republica Moldova, este foarte științific
întocmită dar, neavând posibilitatea vizitării
și comparării picturilor bisericuței din Căușeni
cu bisericuțele oltene „de sat”, nu poate da
un răspuns întrebărilor: Cine și când a zidit-o?
Cine și când a pictat-o? Savanții ruși, mai apoi
cei moldoveni și câțiva din istoricii de marcă ai
„regatului” au vizitat bisericuța, undeva găsind
semnăturile celor trei zugravi ai icoanelor
căușene. Sub semnul întrebării au rămas totuși
atât certitudinea identității pictorilor cât și
a anului de construcție, cert fiind doar anul
reparației, 1763.
Există semnăturile zugravilor: Radu, Sanciu
și Voicul dar nu se știe cine și de unde sunt.
Incertă este și data picturii inițiale. Singura metodă de datare a anului de executare a picturilor, metodă indicată de istoricii care au studiat
rămășițele picturilor, este posibilă doar prin
interpretarea programului iconografic pictat,
program cu specific ortodox care în acea perioadă suferea unele transformări datorate apropierii sau, dimpotrivă, a depărtării de programele iconografice ale apusului. Programele
iconografice nu sunt altceva decât ilustrarea
sfintelor evanghelii, deoarece pe acea vreme
credincioșii de rând nu erau știitori de carte. Una
dintre icoanele care sunt indicate a fi studiate
pentru a o încadra într-o perioadă istorică este
„ Acoperământul Maicii Domnului”.
Istoria apariției temei acestei icoane nu
este tot atât de veche ca povestirile Vechiului
și ale Noului Testament. Ca toate istorisirile
din Evanghelii, povestea descrisă în icoană
reprezintă fapte care s-au întâmplat...
...Era în toamna anului 860. Constantinopolul
devenise unul din cele mai bogate orașe ale
Asiei Mici și, bineînțeles, unul din cele mai
râvnite, unul din cele mai vânate. Multe au fost
atacurile și diverși au fost cei care au fost ispitiți
să cucerească marea capitală a ortodoxiei.
În acea toamnă, sub meterezele orașului se
orânduiseră, pe apele Bosforului, vreo două
sute de corăbii vrăjmașe conduse de doi viteji
corsari Ascold și Dir, nume pe care toate sursele
de istorie le-au păstrat. De câteva zile bune
soldații Constantinopolului le țineau piept. Dar
asediatorii se vedeau a fi luptători încercați,
hârșiți în lupte de acest fel și nu dădeau de loc
semn a se retrage. Atunci, lângă ostași au sărit
toți bărbații din oraș la metereze ajutându-i
care cum putea.

Marea parte a istoricilor ce au relatat acest
asediu au numit asediatorii ca fiind „ruși” sau
„slavi” dar ei erau de fapt vikingi, varegi cum
erau supranumiți, și erau angajați ai proaspătului oraș slav Novgorod dar, care, nu-și
uitaseră vechiul obicei-jaful. Coborând cu
drakarele, corăbiile lor ușoare și foarte rapide
pe Nipru, pe Volga, ajungeau în Marea Neagră
de unde atacau orașele porturi. Și iar au trecut
zile întregi în care sorții luptei nu se vedeau a fi
favorabili constantinopolitanilor, ba mai mult,
cât pe aci să fie trecute meterezele de către
asediatori. Era în 1 octombrie. Toată ziua au
răsunat goarnele războiului. Veștile de acolo
arau sumbre. Atunci, toate femeile din oraș au
luat hotărârea de a se adresa Maicii Domnului
cerându-i ajutorul.
În Constantinopol exista un cartier numit
Vlaherne cu o biserică deosebită deoarece avea
mai multe relicve aduse acolo din Țara Sfântă
încă din secolul al V-lea, relicve ce aparținuseră
Sfintei Marii: cămașa, acoperământul de cap
zis (maforionul), o parte din brâu. Se numea
biserica Vlaherne (sau Blachernae), după numele cartierului. Acolo s-au strâns în acea noapte toate femeile și toți copii din oraș, s-au așezat
în genunchi și-au început să implore Maicii
Domnului ajutorul, salvarea. Ore în șir s-au
rugat cu ochii în lacrimi și disperare în glas până
când, puțin după miezul nopții, s-a întâmplat o
minune. Două din persoanele participante la
rugăciunea colectivă și anume bătrân la acea
vreme, Sfântul Andrei cel nebun după Hristos
zis Andrei din Constantinopol împreună cu
ucenicul său Sfântul Epifanie au văzut-o pe
Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan
Botezătorul dimpreună cu o ceată de alți sfinți
și îngeri coborând din înaltul cupolei.
Se spune că apoi toată lumea a văzut-o pe
Sfânta Maria înaintând către mijlocul bisericii
unde a îngenunchiat cu ochii în lacrimi și a
rămas multă vreme așa, în rugăciune aprinsă
către Fiul Său, implorând apărarea celor acolo
rugători și implicit a Constantinopolului de
asediatori. Apoi, se povestește că s-a ridicat, și-a
ridicat acoperământul (vălul) și l-a întins către
credincioșii prosternați ca pentru a-i ocroti.
Istoricii spun că asediatorii intraseră deja în
oraș trecând prin foc și sabie periferia pe unde
pătrunseseră în Constantinopol. Erau de o
cruzime înspăimântătoare de care nu dăduseră
dovadă încă niciodată nici unii din cei cu care
se mai luptaseră. Însângerau deja orașul.
De-odată, fără nici un îndemn, fără nici un
motiv, înspăimântătorii ucigași s-au oprit, s-au
regrupat întorcându-se la malul mării. Acolo,
ca și când ar fi fost mânați de cineva s-au urcat
în corăbiile lor pe care le-au întors și au plecat.
Toată această plecare a lor lăsând liberă capitala
Imperiului Bizantin (așa cum Prea Sfânta îi
promisese Sfăntului Andrei cel Nebun după
Hristos) s-a petrecut în timp ce Maica Domnului
se ruga alăturea de oameni în biserică.
De atunci, ca mulțumire pentru salvarea
orașului, constantinopolitanii se strâng în
biserica Vlaherne în fiecare an la 1 octombrie
sărbătorind cu evlavie ajutorul dat de Maica lui
Iisus. Tot de atunci, toți creștinii sărbătoresc la
1 octombrie ca zi sfântă „Acoperământul maicii
Domnului”. Ulterior s-a născut și tema icoanei
„Acoperământul Maicii Domnului”: în principal,
în planul întâi Maica Domnului stă cu mâinile
ridicate în rugăciune, în unele programe
iconografice având pe mâini vălul său pe care îl
întinde într-un gest părintesc peste cei care se
găsesc în planul doi și în planul trei. În fundal,
unele din programe prezintă câțiva îngeri care
țin ridicat un văl mare care-i cuprinde pe toți.
Tot funcție de programul iconografic, implicit de
anul în care a fost zugrăvită icoana, personajele
care o însoțesc stânga-dreapta pe Maica
Domnului sunt sau sfinți și îngeri sau personaje
existente la acea dată: țărani, boieri, domnitori
și clerici. Toate bisericile care o slăvesc pe
Sfânta Maria au în programul iconografic și
icoana „Acoperământul.” Cele mai cunoscute la

noi în Vâlcea sunt biserica mănăstirii Hurezi și a
mănăstirii Polovragi.
Toate marile creații ale oamenilor sunt
acoperite și de legende. Astăzi vă voi spune
două povești despre fresca „ Acoperământul”
de la Mănăstirea Polovragi, povești pe care
le-am auzit de la nea Nicolae Dumitrscu, un
muncitor cu care am lucrat la Berbești și care
locuia la Polvragi la câteva case de mănăstire.
Se știe că în secolul trecut un mare incendiu
a mistuit chiliile și toate acareturile mănăstirii.
Una din minunile care s-au petrecut acolo este
faptul că focul imens care pârjolea totul în cale
s-a oprit, pur și simplu s-a stins în fața icoanei
(a frescei) pictată central sus, pe peretele
foișorului adăugat de Brâncoveanu ân 1708 și
pictat de zugravul Constantinos în 1712.
A doua poveste coboară în istorie până în
vremile turco-fanariote. Clasica dragoste dintre
un flăcău din Polovragi cu o fecioară din satul său.
Probabil, la fel ca în povestea lui Iancu Jianu cu
Florica, un turc din cei care erau în slujba domniei, a poftit la mândrețea fetei. Flăcăul nostru
intră în conflict cu turcul apărându-și iubita.
Revoltat, turcul scoate pistolul și dă să-l împuște. Rugându-se la Maica Domnului să-l apere, flăcăul fuge la mănăstire unde se ascunde
printre acareturi. Turcul îl urmărește, intră în
fugă în mănăstire răscolind peste tot, vre-o orădouă, degeaba. Enervat, înainte de a pleca din
curte, se întoarce către biserică și-și descarcă
glonțul păstrat pentru român direct în icoana
„Sfintei Marii cu Acoperământul” pe care-o
vede în fața ochilor săi, țintind „femeia aia” ...
O nimerește cumva în dreptul pântecului, în
brâul roșu cu care era încinsă. Urma de glonț
se mai vede și azi!!! Apoi încalecă și pleacă.
De aici povestea are două fire, dar același
deznodământ: într-unul, trecând pe sub poartă,
se dezechilibrează, cade de pe cal cu tâmpla
direct înt-o piatră colțuroasă și moare; în al
doilea, calul se sperie lângă poartă ca și când
ar fi văzut o fantasmă, se ridică în două picioare
și-l doboară pe călăreț după care se întoarce și-i
zdrobește țeasta cu copitele după care se face
nevăzut în galop. În amândouă situațiile, răulblasfemiator moare.
Interesant mi se pare asemănarea cu
povestea Sfântului Grigore Decapolitul care,
atunci când era să fie furat de la mămăstirea
Bistrița Vâlcii, n-a putut să fie trecut de poarta
mănăstirii de către hoți!
Multe povești mărturisesc despre „răul”
care n-a putut trece dincolo de „poartă”...
Astăzi este 1 octombrie. Bisericile din România au sărbătorit astăzi „Acoperământul
Maicii Domnului”...Au bătut clopotele, au slujit
preoții... Cui au vorbit? N-au prea fost credincioși, în unele biserici n-a fost nimeni...Nu mai
este timp! Nu mai avem timp decât pentru trup,
adică pentru a face banii cu care...haine, mâncare, case, mașini, lux...Și sufletul ?...Iertarea,
îngăduința, bunătatea, dăruirea...bucuria...iubirea... Câți din noi ne mai bucurăm de lucrurile
simple, că încă e pace, că cerul e albastru, că
râd frumos copii, că pomii sunt plini de rod?...
Alergăm inconștienți și buimaci spre zeul „ban”
călcând peste prietenii, peste norme etice, peste bun simț, uneori chiar peste copii proprii sau
peste părinți noștri...pentru bani...Toate pânăntr-o zi când...cancer, accident vascular, infarct,
când un doctor îți poate spune cu precizie câte
zile mai ai sau, că nu mai ai, că îi pare rău dar
ai venit prea târziu...Unora, ca mie, Dumnezeu,
Soarta, Viața, le mai îngăduie un timp...Nu se
poate ca încercarea să nu te schimbe, nu se
poate ca în fracțiunea de secundă în care viața
balansa către „Gata” dar mare mila Marelui
Hotărâtor a mai pus vârful degetului pe balanță
înclinând-o pentru încă o vreme spre „Încă”, nu
se poate să nu ridici ochii spre infinitul înaltului
și să nu strigi ca cei din Vlaherne:
- Doamne, Prea Curată și Nevinovată Maică,
ajută-mă, că nu mai pot!!!
Horezu, 1 octombrie 2018/Ziua
Acoperământului Maicii Domnului

VOI AȚI FOST
EROI…
Voi ați fost eroi
și sunteți
și veți fi eroii
României noi!
...sunt gândurile mele ce se succed rimat
și ritmat în fața Monumentului Eroilor din
Măgura-Mihăești. Pe piedestalul înalt al
celor cinci cruci de piatră, ale căror brațe
se întrepătrund dantelat ca într-un filigran,
prin lentila strălucitoare a lacrimilor de rouă,
citesc numele celor morți în Războiul pentru
Întregirea Neamului 1916-1919: Căpitani:
Bădescu C. Gheorghe, Andreică Constantin,
Sergent major Toitan I. Nicolae, Sergent
Constantinescu Gheorghe; Ceofrângeanu
Gheorghe, Ion N. Dumitru, Caporal Cosma
P. Ion, Soldați: Golășel Gh., Gheorghe Mihai,
Golășel Ion, Ionescu N. Ion…
În jur e lumină. Ghirlandele de trandafiri
sângerii, măceșii, cireșii amari și nucii respiră
adânc aerul libertății. Câțiva băiețandri dau
roată monumentului încercând să înalțe un
zmeu. Răsura își deschide floarea, fluturele
albastru al văzduhului își deschide aripile. Se
aprind în iarbă lumânările aurii ale păpădiilor…

Pentru țara noastră
ați luptat din greu,
pentru-a noastră vatră
v-ați jertfit mereu.
…se aliniază iar gândurile mele în
regimente de versuri. Flăcările păpădiilor
continuă să ardă. Trandafirii scutură petale de
sânge peste numele celor căzuți în Războiul
pentru Reîntregire și Sfânta Cruce 19411945: Sublocotenent Petroșanu Dragoș,
Plutonier Roibu I. Ion, Soldați: Costea D. Ion,
Stana N. Constantin, Popa Constantin… Și pe
străbunicul meu îl chema Constantin. A căzut
la Odessa. Au rămas doar poveștile și numele
lui încrustat pe placa de sub cele cinci cruci de
piatră.
Dulcea noastră țară
ați salvat-o voi!
Glorie eternă,
dragilor eroi!
… vibrează ritmul gândurilor mele.
Se zice că, dacă atunci când vii la un
mormânt apare o gâză sau o pasăre sau o altă
vietate, sufletul celui adormit pentru vecie te
simte, se luminează și îți dă de veste.
Iată, o albină zboară pe drumul mierii.
Trandafirii își despletesc mireasma. Un zmeu
plutește peste acoperișuri, spre încântarea
băieților care l-au înălțat. O veveriță țâșnește
printre crengile teilor. Iar lumânările păpădiilor
ard...
Nimic mai mult. Liniște și lumină…
În asemenea momente, pe sub arcurile
de triumf ale măceșilor, în sunetul fanfarelor
îngerești, trec sufletele eroilor: Gheorghe,
Constantin, Mihai, Ion, Dragoș, Nicolae…

Ioana DRĂGHICI
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MEDICII ȘI MAREA UNIRE
Unirea Națiunea a făcut-o (Mihail Kogălniceanu)
George MĂMULARU
(Urmare din Forum vâlcean, nr 3, noiembrie 2018)
În primele luni ale anului 1919, Vaida-Voievod este primit în
loja masonică intelectuală „Ernest Renan”, apoi, în același an,
a participat la Paris, ca invitat special, la ședința de închidere
a Conventului anual al Marelui Orient de Franța. În calitatea
de membru al Marelui Orient, Vaida a avut prilejul să trateze
cu Georges Clemenceau și cu George Lloyd. La 21 iunie 1923,
Vaida-Voievod a fost ales Membru Emerit al Suveranului Sanctuar
al României (cu gradul 33), iar în 1928 a fost ales Mare Orator
Adjunct. Lider marcant al Partidului Național Român, Vaida este
numit ministru de stat pentru Transilvania în primele guverne
după Marea Unire. În alegerile de la începutul lunii noiembrie
1919, primele pe baza votului universal, PNR a obținut 169
mandate de deputat și 76 mandate de senator, cel mai mare
număr dintre partidele participante. Nici un partid nu a obținut
majoritatea mandatelor pentru a susține un Consiliu de miniștri,
astfel că se impunea formarea unei coaliții. În acest sens, pe 25
noiembrie 1919 s-a format Blocul Parlamentar. Inițial, regele
Ferdinand I-a solicitat pe Iuliu Maniu să prezideze noul guvern,
însă acesta a refuzat pe motiv că nu vorbea suficient de bine limba
franceză, limba oficială a Conferinței de Pace de la Psris. În
realitate, el nu dorea să-și lege numele de semnarea Tratatului
cu Austria, prin care Marile puteri urmăreau să-și creeze baza
legală pentru a interveni în treburile interne ale României, sub
pretextul supravegherii modului cum erau respectate drepturile
minorităților naționale. Pe 1 decembrie 1919 este alcătuit
un nou guvern sub conducerea lui Alexandru Vaida-Voevod,
vicepreședinte al PNR, în timp ce Iuliu Maniu și-a păstrat
funcția de președinte al Consiliului Dirigent. Pe 29 decembrie,
Parlamentul ratifică legile prin care se consfințea Marea Unire.
Pe 10 ianuarie 1920, primul ministru a plecat în străinătate
pentru a obținea recunoașterea internațională a actelor unirii.
Astfel, el nu și-a mai putut exercita prerogativele, iar în locul său a
rămas Ștefan Cicio Pop. Vaida nu a mai reușit să revină în fruntea
guvernului său, căci manevrele politice ale lui Ion I.C. Brătianu au
determinat căderea acestuia. După Unirea Transilvaniei cu
România și fuziunea Partidului Național Român din Transilvania
cu Partidul Țărănesc din Vechiul Regat, s-a numărat printre liderii
marcanți ai noului Partid Național Țărănesc. Alexandru VaidaVoevod a fost prim-ministru al României (1 decembrie 1919 - 13
martie 1920; 6 iunie - 10 august 1932; 11 august-17 octombrie
1932; 14 ianuarie - 9 noiembrie 1933), ministru de Interne (10
noiembrie 1928 - 7 iunie 1930; 13 iunie - 8 octombrie 1930; 6 iunie
- 10 august 1932), ministru de Externe (1 decembrie 1919 - 13
martie 1920; ad-interim 6 iunie - 10 august 1932; 11 august - 17
octombrie 1933) etc. A sprijinit regimul autoritar al regelui Carol
al II-lea, motiv pentru care i-a părăsit pe național-țărăniști și a
întemeiat propriul partid. După instaurarea monarhiei autoritare
a fost numit consilier regal, iar șeful statului l-a folosit pentru
a-și justifica regimul, mizând pe credibilitatea unor politicieni cu
experiență, care erau fideli monarhiei. S-a stins din viață în 1950,
la Sibiu.
CONSTANTIN ANGELESCU. S-a născut
la Craiova, în iunie 1869. Tatăl său, Dumitru
Angelescu, era negustor în Craiova, iar mama
sa, Teodora, născută Geblescu, a cărei familie
era înrudită cu familia Craioveștilor. Urmează
cursurile primare la Școala Obedeanu și pe
cele secundare la Liceul „Carol I” din Craiova.
Apoi a studiat medicina la Paris, obținând
diploma de medic chirurg în 1897. Revenit
în țară, a practicat chirurgia la Spitalul
Brâncovenesc, apoi la Filantropia și Colțea.
În anul 1903 devine profesor universitar
și director al Clinicii de Chirurgie a Facultăţii de Medicină din
Bucureşti. Prin căsătoria cu Virginia Constantinescu-Monteoru,
fiica milionarului Grigore Monteoru, a devenit proprietarul
stațiunii balneare Sărata Monteoru, al unor terenuri Petrolifere și
bunuri imobiliare din zona Buzău.
Simpatizant al doctrinei liberale, Angelescu se înscrie în
Partidul Naţional Liberal, iar din 1901 este ales deputat, apoi
ministru al Lucrărilor Publice (4 ianuarie 1914 - 11 decembrie
1916) și ministru al Instrucțiunii Publice. Ca ministru al Lucrărilor
Publice în guvernul Ion I.C. Brătianu, a fost însărcinat cu
organizarea serviciului sanitar al armatei române, în preajma
intrării României în Primul Război Mondial. În 1917, când
guvernul și regele erau evacuați la Iași, Angelescu a trăit pentru
scurtă vreme în refugiu la Odesa, apoi a revenit în țară. În perioada
1 octombrie 1917 - 25 martie 1918 a fost numit de Brătianu cel
dintâi ministru plenipotențiar al României la Washington.
Din Legaţia României condusă de dr. C. Angelescu mai făceau
parte Nicolae Lahovary, secretar, şi maiorul Liviu Teiuşanu, ataşat
militar. Legaţia a sosit în SUA în ianuarie 1918; la 15 ianuarie 1918,
dr. Constantin Angelescu şi-a prezentat scrisorile de acreditare
preşedintelui Woodrow Wilson. Cu acest prilej, dr. C. Angelescu a
ţinut un discurs în care a apreciat intrarea SUA în război, precizând
că astfel se va stabili ‚’o nouă ordine a lucrurilor, constituită pe
libertatea naţiunilor şi echitate internaţională’’. După sosirea sa
în SUA, dr. Constantin Angelescu a informat presa şi opinia publică
americană despre situaţia grea în care se găsea România, singură
în faţa unui adversar cu mult superior numeric şi ca dotare.
El a arătat ataşamentul României faţă de idealurile Antantei,
precizând că scopul luptei ţării sale era acela de a-i elibera pe
românii oprimaţi şi de a înfăptui deplina unitate naţională.
După pacea separată din 1918, noul guvern prezidat de Al.

Marghiloman renunță la serviciile lui C. Angelescu. Dar acesta
‚’continuă totuşi să întreţină misiunea şi acţiunea de propagandă
pe seamă proprie, instalează consuli onorifici din personalităţi de
frunte ale lumii americane, care ne-au devenit prieteni devotaţi’’.
În cele din urmă, ‚’izolat şi descurajat, trebuie să pună capăt
unei activităţi frumoase de aproape patru luni, în care reuşise
a impune problema românească în preocupările conducătorilor
politici ai SUA’’, scrie Constantin Kiriţescu. Într-un mesaj adresat
dr. C. Angelescu la mijlocul lunii martie 1918, Departamentul
de Stat al SUA arăta că guvernul american ‚’înţelege deplin
circumstanţele care au forţat România să intre în negocieri
cu Puterile Centrale’’. Constantin Angelescu şi-a prezentat
demisia înainte de semnarea păcii din 24 aprilie/7 mai 1918,
îndreptându-se spre Paris. Aici a acţionat în favoarea intereselor
naţionale şi a fost vicepreşedinte al Consiliului Național pentru
Unitatea Românilor înființat de Take Ionescu la 20 septembrie/3
octombrie 1918. A fost, de asemenea, membru al delegaţiei
române la Conferinţa de pace de la Paris (1919-1920).
A fost apoi ministrul Instrucțiunii Publice în guverne prezidate
de Ion I.C. Brătianu, și apoi de I. Duca; în această calitate a efectuat
reforme importante pentru modernizarea învățământului în
România. Deviza sa era: „Școală cât mai multă! Școală cât mai
bună! Școală cât mai românească!” A contribuit la adoptarea
Legii învățământului primar al statului și a învățământului
normal-primar din 26 iunie 1924, la uniformizarea sistemului de
educație din România Mare. Potrivit acestei legi, învăţământul
primar avea un caracter unitar, obligatoriu şi gratuit, durata fiind
de 7 ani. În anul 1925 a instituit examene de bacalaureat.
În timpul dictaturii regelui Carol al II-lea (1938-1940), dr.
Angelescu a fost ministru secretar de stat (în guvernul prezidat
de patriarhul Miron Cristea) și apoi consilier regal. Este unul
dintre membrii Consiliului de coroană prezidat de Carol al II-lea
care au votat pentru cedarea Basarabiei și nordului Bucovinei
către Uniunea Sovietică în urma ultimatumului din 26 iunie 1940.
Împreună cu Dinu Brătianu, s-a împotrivit acceptării Dictatului
de la Viena (30 august 1940). A fost președintele Ateneului
Român (1923-1947), iar între 1941-1947 a fost președinte al
Ligii culturale. La 24 mai 1934 a fost ales membru de onoare
al Academiei Române. A fost membru fondator al Academiei
de Științe din România. S-a stins din viață în septembrie 1948 la
pitalul francez „Vincent de Paul” din București.
ION CANTACUZINO. S-a născut la 25 noiembrie 1863 în București. Urmează la Paris
studiile liceale (la Liceul „Louis-le-Grand”)
și pe cele universitare (filosofie, Sorbona
1882 - 1886, științe naturale, 1886 -1891
și medicină, 1887-1894). În 1895 obține titlul
de Doctor în Medicină cu teza „Cercetări asupra
modului de distrugere a vibrionului holeric
în organism”. După terminarea studiilor,
lucrează în Institutul Pasteur din Paris ca
asistent al lui Ilia Mecinikov și studiază
mecanismele imunitare ale organismului. Revenit în țară, este numit profesor de Medicină experimentală la Facultatea de Medicină din București (1901). În 1907 dr.
Ion Cantacuzino a intrat în Partidul Naţional Liberal şi a fost numit
director general al Serviciului Sanitar, funcție pe care a deținut-o
între 1907-1910. Totodată înființează „Institutul de Seruri și
Vaccinuri” (1921), Laboratorul de „Medicină Experimentală”
(1921) din cadrul Facultății de Medicină, precum și reviste de
specialitate: „Revista Științelor Medicale” (1905), „Annales
de Biologie” (1911) și „Archives roumaines de pathologie
expérimentale et de microbiologie”.Ion Cantacuzino a desfășurat o bogată activitate de cercetare privind vibrionul holeric și vaccinarea antiholerică, imunizarea activă împotriva dizenteriei și febrei tifoide, etiologia și patologia scarlatinei.
Pe baza cercetărilor sale privind vibrionul holeric, el a pus
la punct „Metoda Cantacuzino”, de vaccinare antiholerică.
Datorită lui Ion Cantacuzino, România a fost a doua țară din
lume, după Franța, care a introdus în 1926 vaccinul BCG („Bacilul
Calmette-Guérin”), cu germeni cu virulență atenuată, pentru
vaccinarea profilactică a nou-născuților împotriva tuberculozei.
Ion Cantacuzino a organizat campaniile
de combatere
a epidemiilor de tifos exantematic și holeră în timpul Primului
Război Mondial și campania antimalarică.
Dr. Ion Cantacuzino a fost membru titular al Academiei
Române din anul 1925, membru în Comitetul de Igienă al Ligii
Națiunilor, al societăților de Biologie, de Patologie Exotică și
al Academiei de Științe din Paris. I s-a decernat titlul de Doctor
honoris causa al universităților din Lyon (1922), Bruxelles
(1924), Monpellier (1930), Atena (1932) și Bordeaux (1934).
Pe perioada neutralităţii României (1914-1916) s-a manifestat
ca fervent adept al intrării în război de partea Antantei. În cursul
Războiului de Reîntregire a fost mobilizat ca medic colonel și
numit director general al Sănătăţii Publice civile şi militare (1917).
A desfăşurat o intensă activitate politică, militând pentru
reîntregirea ţării. În iunie 1918, dr. Ion Cantacuzino a plecat la
Paris, unde a susţinut cauza naţională. La 24 august/6 septembrie
1918 a avut loc o adunare a românilor aflaţi în Franţa; în cadrul
acestei adunări a fost elaborată şi aprobată o moţiune semnată
de 114 persoane, între care dr. Ion Cantacuzino, Vasile Lucaciu, P.
Brătăşanu, Ioan Ursu, Vasile Stroescu ş.a. Documentul recomanda
pe dr. Ion Cantacuzino şi pe Vasile Lucaciu ca să discute cu
autorităţile aliate chestiunea românească pentru a susţine
interesele şi idealurile tuturor românilor pentru unirea lor într-un
singur stat national. În septembrie 1918, dr. Ion Cantacuzino și
Vasile Lucaciu au adresat generalului francez Franchet d’Esperey
un memoriu în numele emigraţiei române din Paris, exprimându-

şi satisfacţia în legătură cu victoriile aliaţilor pe câmpul de
luptă şi încrederea că aceştia vor sprijini România în realizarea
aspiraţiilor sale. A fost membru al Consiliului Naţional al Unităţii
Române, creat la Paris la 20 septembrie/3 octombrie 1918 de
către Take Ionescu. A făcut parte din delegaţia României la
Conferinţa de pace de la Paris (1919), iar la 4 iunie 1920, dr. Ion
Cantacuzino, ministru de stat și Nicolae Titulescu, în calitate
de fost ministru, au semnat, ca reprezentanți ai României,
Tratatul de la Trianon (încheiat între Puterile Aliate învingătoare
în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor
al Imperiul Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial).
Prin acest tratat se recunoștea unirea Transilvaniei cu România.
Dr. Ion Cantacuzino a făcut parte din guvernul condus de N.
Iorga, ca ministru al Muncii, Sănătăţii și Ocrotirii Sociale (18
aprilie 1931-31 mai 1932), iar în 1931 a fost ales senator. S-a
stins din viață la 14 ianuarie 1934, laBucurești.
ION JOVIN. S-a născut la 8 ianuarie 1899
în comuna Felnac din județul Timiș. Începe
studiile primare la o școală de limba română
din Arad, iar după primul an continuă
studiile în limba maghiară; din anul 1909
este elev la Liceul catolic de limba maghiară
din Arad. În 1917 promovează bacalaureatul
și se înscrie la Facultatea de Medicină din
Budapesta, dar în toamnă a fost încorporat
și trimis la Școala de ofițeri de artilerie, ale
cărei cursuri le-a absolvit în aprilie 1918. A
fost apoi trimis pe frontul italian de pe Piave.
În septembrie 1918 reia studiile la Facultatea de Medicină din
Budapesta. Ca student se înscrie în Societatea Academică “Petru
Maior” și este ales în comitetul de conducere al acesteia. Pe
fundalul evenimentelor care se desfășurau în Imperiul AustroUngar, Ion Jovin, în noiembrie 1918, se întoarce la Arad și se
înscrie în Garda Națională, fiind totodată repertizat la central
telefonică a Consiliului Național Român Central, care își avea
sediul la Arad, în casa lui Ștefan Cicio-Pop. A asistat la tratativele
desfășurate aici între reprezentanții guvernului ungar și membrii
C.N.R.C. privind viitorul Transilvaniei, tratative în urma cărora
românii au hotărât desprinderea de Ungaria și convocarea Marii
Adunări Naționale la Alba Iulia. A participat la Marea Adunare ca
delegate din partea Societății “Petru Maior”.
Din anul 1919 își reia studiile la Facultatea de Medicină de
la Cluj. Reușește să facă o carieră profesională și universitară
remarcabilă. A fost profesor la Facultatea de Medicină din
Bucureşti și preşedinte al Societăţii Române de Radiologie. Este
considerat întemeietorul oncologiei şi radioterapiei româneşti.
A fost prietenul și medicul lui Iuliu Maniu, motiv pentru care
a fost arestat în 1948 și trimis la Canal. Eliberat în 1952, treptat i
se recunosc meritele profesionale, dar nu și pe cele universitare.
S-a stins din viață la 3 august 1994 în București.
ISIDOR BODEA. S-a născut la Arad la
8 martie 1866. Urmează în orașul natal
studiile primare și secundare, apoi se înscrie
la Facultatea de Medicină a Universității
din Viena. Ca student a făcut parte din
Societatea „România Jună”. După absolvirea
facultății lucrează ca medic aspirant de
gradul II și I la Spitalul de Copii “Sf. Iosif”
(“Iosephinum”) din Viena (17 aprilie 18921 mai 1897). Își continuă studiile speciale
în “boalele de copii” la “Spitalul de copii
găsiți” din Praga (mai 1897), la spitalele
pariziene “Hospice des enfants” (20 iulie-20 octombrie 1897)
și “Cliniqe de Maladies de l” enfance” (20 octombrie 1897-10
februarie 1898) și la Dusseldorf (februarie-octombrie 1898). În
octombrie 1898 este încadrat în Regimentul 33 Infanterie Arad,
din armata austro-ungară, apoi la Spitalul de Garnizoană Nr. 1
din Viena, de unde va fi demobilizat la 1 octombrie 1899.
La începutul secolului al XX-lea s-a stabilit la Cernăuți și a fost
numit medic primar la Spitalul Central din acest oraș; a activat
și ca medic școlar la Liceul “Aron Pumnul”. Constatând că secția
bolilor de copii a spitalului nu face față cerințelor vremii, inițiază
construirea unui Spital de Copii, după propriile planuri, iar la 25
iunie 1908 s-a pus piatra de temelie a noului edificiu. Spitalul
și-a început activitatea în 1909, primul medic-șef al instituției
fiind numit Isidor Bodea; apoi doctorul Bodea a deținut
funcția de director al acestui spital în perioada 1 iulie 1919-31
decembrie 1929, când s-a pensionat. În timpul războiului, când
orașul Cernăuți era sub ocupație rusească, Isidor Bodea și-a
pierdut soția și fiica, în vârstă de patru ani. S-a implicat activ în
mișcarea unionistă. În 1918, împreună cu Sextil Pușcariu și alți
câțiva prieteni înființează și editează ziarul “Glasul Bucovinei”. În
locuința doctorului Bodea, aflată la Spitalul de Copii, în pavilionul
sudic, mai izolat și depărtat “de ochii politici și ai jandarmilor”
(după cum afirma unul dintre membrii grupului, Maximilian
Hacman), au avut loc primele acțiuni care vizau unirea Bucovinei
cu România; aceste întâlniri au reprezentat primele ședințe
neoficiale ale viitorului Consiliu Național Român. Isidor Bodea
se numără printre cei treisprezece semnatari ai Programului
“Ce vrem?” scris de Sextil Pușcariu și publicat în primul număr
al ziarului “Glasul Bucovinei”, din 22 octombrie 1918. În ziua de
15/28 noiembrie 1918, Consiliul Național Român din Bucovina,
în ședința desfășurată în locuința lui Isidor Bodea, a votat unirea
Bucovinei cu România. S-a stins din viață la 23 iulie 1938, întrun accident aviatic, în apropierea comunei Stulpicani, județul
Câmpulung.
(Continuare în pag. 12)
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1 Decembrie. Centenarul unirii cu Țara. Eveniment
sărbătorit de Liceul „Constantin Brâncoveanu” din Horezu

D

upă Basarabia care a hotărât unirea cu
România în 27 martie 1918, a doua
provincie care s-a alipit la „Patria mumă” în
gloriosul an 1918 a fost Bucovina. În 1918 țara
Bucovinei se întindea în nord, în egală măsură
atât dincoace de granița samavolnic hotărâtă
de „Pactul Ribentrop-Molotov” printr-o singură
linie trasă de creionul neascuțit a lui Stalin,
cât și dincolo acest de hotar. În 1944 au fost
smulse din trupul țării teritorii care de sute
de ani reprezentau istoria noastră: regiunea
Cernăuțiului - vatră de cultură românească,
Storojinețul, Noua Suliță, Hotinul, Herța,
teritoriile Maramureșului de nord locuite atunci
și acum de huțuli.
Au fost salvate, însă, extrase strategic de
acolo de către guvernul României de atunci,
mii de persoane din calea tăvălugului armatelor
roșii și dirijate inițial temporar către teritorii
considerate sigure: Oltenia de sub munte,
Gorjul, Mehedințul.
În zona Vâlcea au fost dirijate peste 30000
de persoane adulte care aduseseră cu ei cam
tot atâția copii. Horezu și înprejurimile au
găzduit peste 5000 de oameni. Zarurile istoriei
au hotărât însă ca ei să nu mai aibă Patrie
Română unde se întoarce, teritoriile de unde
veniseră fiind cedate Rusiei Roșii devenită
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, zonele de unde veniseră aparținând acum
Ucrainei sau Basarabiei ca republici constitutive
ale colosului sovietic...
Unii au avut îndrăzneala de a reveni de unde
au plecat. Mulți din aceștia au fost imediat
deportați în Siberia pentru simplul motiv că
erau români, deci dușmani ai noii formațiuni
politico-administrative. Ani de zile despre acest
episod nu s-a putut vorbi din motive politice,
nici acolo nici aici.
O tăcere grea era menținută peste această

tragedie națională, tăcere care într-un fel
permitea o existență oarecum sigură a celor care
zeci de ani adormeau și se trezeau cu spaima
deportării dacă vorbeau despre trecutul lor.
Mulți și-au schimbat numele de frica trimirerii
forțate în Rusia. Încet-încet s-au amestecat
prin căsătorii iar apartenența de zonă s-a diluat
nefiind între ei, cei veniți de acolo și cei de aici
care i-au primit, nici o diferență de limbă, de
obiceiuri, de religie, de istorie fiind toți urmașii
lui Traian și Decebal.
S-au găsit de câțiva ani, de către conducerea
Intolpress, acte în arhivele administrației Vâlcii
acte din care reiese faptul că toți acei care nu
s-au întors, au fost frățește primiți de populația
trăitoare atunci pe meleagurile „Regatului”,
că în toate zonele vâlcene au fost găzduiți cei
evacuați.
În zona Horezu fuseseră dirijate peste 5000
de persoane din care au rămas peste jumătate.
Aceștia, ajutați neprecupețit de gazde, au reușit
să-și reclădească o nouă viață, și-au construit
muncind cinstit case, familii noi, destine noi
și pentru aceasta au fost și sunt recunoscători
horezenilor. Niciodată nu au afirmat că au fost
victime ale populației locale cum au spus unele
„guri rele”, sau că au fost marginalizați de ea.
Mărturie stau zecile de familii mixte și pruncii
lor care s-au născut de atunci. Recunoașterea
acestui ajutor stă la baza acestor familii cu
părinți olteni și bucovineni sau moldoveni
deopotrivă. Vom începe să căutăm urmele
acestora și cu ajutorul urmașilor lor să facem
publice poveștile lor de viață, nu de puține ori
cutremurătoare. Atunci ca și acum ca și în viitor,
bucovinenii și basarabenii împământeniți aici
nu au decât cuvinte de laudă și de mulțumire
pentru frații care i-au primit în casele lor, în
vatra lor strămoșească.
În ziua de 27 noiembrie, fosta Bucovină a

hotărât să se unească cu Țara mamă. După trei
zile, la 1 Decembrie, s-a produs, cu ajutorul lui
Dumnezeu și Unirea cea mare.
În timp ce Regele Ferdinand și Regina Maria
intrau triumfători în București în fruntea armatei
române, a venit vestea cea mare: La Alba Iulia,
în urma hotărârii marii adunări populare de
acolo, națiunea română și-a hotărât soarta
cerând dezlipirea de putredul imperiu care o
asuprise de secole și revenirea la Patria mamă,
România. Astfel, la 1 Decembrie 1918 s-a născut
România Mare!!
În toată țara evenimentul crucial de
acum o sută de ani a fost sărbătorit prin evenimente artistic- culturale. Și la Horezu, liceul
Brâncoveanu a ținut să marcheze evenimentul
printr-o grandioasă sărbătoare la Casa de
Cultură. Momentele cultural-artistice au fost
reprezentate prin recitări de poezii cu autori
cunoscuți sau proprii, de cântece patriotice
susținute de elevii liceului sau dansurile
prezentate de Clubul copiilor. Cu multă aplecare părintească au fost îndrumați de profesorii
lor printre care amintim pe doamna profesoară
Vladu Elena, pe doamna profesoară Mioara
Văduva. Printre profesorii din primele rânduri
au fost și domnii profesori Cioinică, doamna
profesoară Georgescu Elena, doamna profesoară Vladu Elena, domnul director Dăscălete
Remus domnul profesor Romcescu Florin, domnul director Vladu Aron și mulți alții, atât de la
Liceu cât și de la Clubul copiilor.
Trebuie să evidențiem faptul că aproape în
totalitate, în sală fetele erau îmbrăcate în ie,
minunata noastră cămașă națională care deja
s-a afirmat ca un brand pe plan internațional.
Deasemenea trebuie remarcat faptul excepțional că, aproape toate aceste bluze-ii erau
autentice!!!
Lucru de mare mândrie atât pentru fetele

Centenar

Iertare!...
Gheorghe Puiu RĂDUCAN

I

artă-mă, țara mea tristă, atât cât mai ești, că nu m-am uitat la
sărbătoarea Ta!
Unde ne sunt teritoriile de „pân’ la Tisa”? Aici, pe aceste teritoriu
(neromânesc acum) sunt castre romane, ca și-n Harghita și Covasna.
Unde ne sunt teritoriile de pân’ la Nistru?
Unde ne este Cadrilaterul, locul unde regina mamă a României
și-a lăsat inima după moarte?
Unde este Nordul Bucovinei?
Am avut conducători buni care și-au dat viața pe câmpurile de
bătălii ca să apere țara, să ne-o lase mare și frumoasă. Cât mai este
din ea acum? A cui mai este ȚARA MEA?
După lovitura de stat bolșevică dintr-un decembrie sângeros
unde cei care au preluat puterea ne-au omorât oameni, copii,
cei autoaleși, au distrus totul: Industrie, economie, învățământ,
sănătate.
Au vândut codrii seculari ai patriei, i-au vândut bogățiile terrane
și subterane, i-au vândut pământul.
La cine să mă uit, țara mea tristă? Să văd un pușcăriaș odios
conducător al celui mai distrugător partid din câte au existat? Să văd
oameni de cea mai joasă speță morală cum se înfățișează pe tronul
pe care au stat odată oameni care și-au dat viața pentru binele Tău?
Cum să mă uit, tristă țară la tine?
Să văd cum niște odioși conducători fac pact (pentru voturi) cu
un partid extremist maghiar care vrea dezbinarea Ta, care vrea șă
muște halcă zdravănă din trupul tău?
Să văd cum un popor trist este mințit, furat, umilit, batjocorit
în ultimul hal de către niște lichele ordinare care fură, mint și ne
dezbină?
Cât să mai suportăm, tristă țară, la monstruoase exemple de
perpetuare-n funcții superioare a rudelor, „relațiilor”, cârdășiilor?

În țara mea, poliția bine plătită de noi și apoi pensionată exact
când un om este-n putere și forță de muncă, prinde un infractor. Îl
prinde…. „cu rața-n gură”! Îi face dosar (chiar hoțul, infractorul,
recunoaște fapta) și predă dosarul cu infractor cu tot, procurorului,
care și el este bine plătit, evident, tot de noi.
Procurorul, desăvârșește dosarul cu infractorul și-l predă la rându-i
judecătorului (tot de noi plătit), care, conform legii, îl condamnă pe
infractor.
Ce se-ntâmplă vedem, simțim cu toții. Conducătorul pușcăriaș (în
timpl exercitării pedepsei) al celui mai roșu partid, prin cel mai sinistru
ministru al justiției vrea eliberarea pușcăriașilor, vrea să le dea drumul
peste noi, evident, că printre ei… să se strecoare și… „domnia sa”.
Cel mai odios sistem represiv si de dezbinare al poporului român,
un post de televiziune, condus de un infractor care a făcut pușcărie,
însă n-a înapoiat statului furăciunea, cheamă toți „deocheații”, toți cei
tare certați cu etica și morala să „propovăduiască binele”.
Să-l auzi aici pe Dumitru Dragomir, pe Sorin Roșca Stănescu,
oameni de-o moralitate „impecabilă”, alături de alți dezbinători bine
plătiți, predând lecții de morală, ba, cerând în gura mare eliberarea
pușcăriașilor, este o crimă asupra democrației mondiale.
Suntem dezbinați ca niciodată.
Dacă  odinioară dușmanul extern ne pângărea granițele, teritoriile,
acum nu mai avem dușmani externi. Viermele este înăuntru și roade.
Roade al dracului de rău. Ne roade. Fug străinii de noi de parcă am fi
ciumați. Ne-au dus conducătorii pe cele mai de jos locuri din Europa.
Ce-i cu tine, ȚARA MEA? Unde Te duci?
Iartă-mă că nu m-am uitat la sărbătoarea Ta de ieri.
N-am vrut să văd jigodiile, lichelele care ne conduc, cum te duc la
dezastru, la desființare!
La Mulți Ani, țară sfântă!
02122018 – Rm. Vâlcea

care le purtau cât și pentru acele persoane care
le brodaseră.
Nu pot să nu remarc prezența pe
scenă a domnișoarei Maria-Teodora Vulpe
colaboratoare a Cenaclului Cultural Artistic
„Interferența artelor 21” a Liceului Brâncoveanu
și care a recitat o poezie proprie „Ideal suprem”
pe care o consemnăm alături:
IDEAL SUPREM
La arme dorința ne cheamă
Căci inima de dac se zbate-n dor.
S-avem o Românie mamă...
Uniți să fim sub tricolor.
La Alba Iulia s-a scris istoria
La 1 Decembrie, acum un veac.
Mii de români cereau Unirea
Să fim acoperiți de-același steag!
Munții Carpați nu mai sunt azi hotare
În vatra strămoșească suntem cu toții fii,
Se ridică tricolorul victorios în zare
Peste Unirea ce se-nfăptui...
Și Dumnezeu aduce pace-n țară
Treime veche de un centenar...
Suntem români și-un singur pământ ne-nconjoară,
1 Decembrie înseamnă un ideal!
Maria-Teodora Vulpe

A consemnat pentru dumneavoastră
Ligia Zaprațan Nicolescu,
născută tot în Bucovina
30 noiembrie 2018 / Horezu

Caietul roșu
Câtă viață ai pus în gânduri,
atâta moarte ai în tine.
(Emil Cioran)
Ioana Mădălina BOB

C

ând toată cenușa din pieptul meu începe din
nou să mocnească, când tot ce-i gri acum
se înroșește, când focul se reaprinde pentru a mia
oară, și nu are oxigen să ardă, căci cel din plămâni
e doar o lacrimă, iar focul meu are nevoie de un
ocean, atunci, numai atunci, scriu.
Rugina se amestecă cu sângele și se scurge
în coperțile caietului și parcă nu mai pot aduna
cuvintele. Dar literele răsar din albastru de uitare,
din cerneala care mâzgălește suflete pe hârtie, și
rămân pe alb. Se amestecă, una peste alta și una cu
alta, între coperțile Caietului roșu.
Și atunci parcă viața din gândurile mele e mai
multă decât viața din trupul meu. Parcă rugina din
obraji și griul din piept nu mai luptă între ele, parcă
viața o ia de la capăt și din gândurile mele mă repar
singură. Paginile albe ale Caietului roșu devin ușor,
ușor picurate de albastru și uitarea mea le pătează.
Mă pierd pe mine între cuvinte și nu mă regăsesc
decât atunci când ochii-mi înlăcrimați adună
cuvintele proaspăt născute din stilou și caută să le
dea un sens.
Când știu că-n sufletul meu poate intra oricine
cu un cuțit ascuțit, gata să-l sfâșie, apoi să-l ardă,
singurul mod de a-l salva e să stropesc cenușa cu
cerneală albastră.
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Despre Rome, latinizare, romanizare
(De la legende, la cercetarea istorică!)

Mihai SPORIȘ
(Urmare din FORUM valcean, nr. 3, noiembrie 2018)

M

igrațiile timpurii, din peninsula și insulele Italiei sunt
mai sărace în dovezile istorice decât, bunăoară, cele
din Peninsula Balcanică, unde în sudul extrem și în insulele
egeene s-a format neamul grecesc***. Dar marile migrații din
cuprinsul Mediteranei au avut aceeași cauzalitate și acest lucru
ne-ar permite să transferăm dovezile de unde sunt și pentru
demonstarația noastră. În aceeași mare se află și Grecia și Italia.
Dinspre același Nord, comun european, au venit migrațile în
peninsule la înrăutățirea vieții. Obsevăm panteonul comun al
zeilor vechi, pentru cei doi poli civilizaționali, grec și roman, de mai
târziu și le vom constata identitatea principiilor personificatoare.
Putem încerca să amestecăm, cât de cât chronologic, straturile
migratoare și să ne explicăm cum? și din ce?, s-a plămădit,
latinitatea într-un spațiu geographic care îi dă numele, Latium.
Pentru migrațiile vechi dinspre Nordul European, către Sudul
peninsulelor, coborând în Mediterana se acreditează anii 1900
î.Ch.- pentru indo-europenii ahei, ocupând extremitatea sudică
a Peninsulei Balcanice și parte din insulele vecine. Valul timpuriu
al aheilor va cuprinde, treptat, insulele egeene, Peloponesul
(unde vor pune bazele centrelor de putere Micene, Sparta). Ei se
suprapun peste o cultură superioară – nu ne este clar cum s-a iscat
vidul puterii civilizației cretane/minoice! Dar putem avansa ideea
unor cataclisme naturale pe care arheologia submarină- în plină
cercetare!- le-ar putea desluși în vecinătatea insulei Santorini și
să aducă în puzzle piesa lipsă a Atlantidei. (Creta este cucerită în
1400 î.Ch.) Pentru migrația italicilor avem mențiunea cercetării
istorice: migratorii au venit între 1200-1000 î.Ch, corespunzător
migrației doriene spre Grecia (1250- 1100 î.Ch.). Aici întârzierea,
de cca. 50-100 de ani, a migrației generale a Nordului, spre
Italia și-ar putea găsi explicații în faptul că migrațiile se făceau
pe trasee terestre, iar obstacolele Alpilor (Pirineilor, pentru
Iberia!) și depărtarea față de țărmul opus al apelor întâlnite,
nu se comparau ca dificultate cu mai permisivii Balcani și foarte
strâmta trecătoare a salvării, spre Orient. Credem că declanșarea
migrației a fost în același timp spre sudul peninsulelor Europei,
dar drumul, cu întreg avutul spre noua așezare, a durat mai mult.
Să ne amintim de expediția militară a lui Hanibal, cartaginezul,
încercând să traverseze Alpii dinspre Galia, spre Italia! Pe mare
însă, între momentul îmbarcării și cel al acostării timpul este
dat de puterea vântului, de brațele care țineau vâslele și de
scurtimea drumului, impus de necesitatea supraviețuirii fizice
(apă, hrană etc.). Observăm și azi ce au însemnat conflictele
militare în Balcani (vezi destrămarea Iugoslaviei și exodul albanez
spre Italia), în Nordul Africii (cu mulțimea migranților care își
caută salvarea în Sicilia și în sudul Penisulei Italice!). Vom observa
ușor că cei veniți pe mare se așează în zona de coastă, în locuri
prielnice acostărilor și organizărilor portuare. Mai subliniem aici
că declanșarea migrațiilor ca urmare a unor mari cataclisme
naturale (precum răcirea abruptă a vremii, ca o glaciație!) au o
dimensiune teritorială imensă și pune pe drumuri o populație
foarte diversă care intră în conflictul supraviețuirii naturale, în
mod inevitabil, cu băștinașii sedentari ai locurilor disputate
(vezi Exodul biblic și războaiele purtate de evrei spre pământul
făgăduit!). În situația unor cataclisme, gen Potop/Atlantida, cei
care se salvează aparțin unei culturi majore și poartă cu ei modul
practic al unei civilizații superioare celor între care își vor căuta
salvarea. Insistăm pe aceste lucruri pentru că venirea etruscilor
în Italia (zice-se, pe la 800 î.Ch.) este observată ca un aport
civilizațional dinspre popoarele mării, nu se știe însă de unde
anume. S-au mai constatat inscripțiile lor, nedescifrabile, precum,
multă vreme, celebrele scrieri cretane (Lineara A și Lineara
B!). Etruscii găsiți prin Italia, marinari și ei precum cartaginezii
și grecii, sosiți aici în mai multe valuri, cunoșteau scrierea mai
dinaintea fenicienilor de la care se consideră că au preluat-o
grecii. Insistăm pe substratul etrusc întrucât pe el s-a întemeiat
Roma cu toate ingredientele viitoare preluate de la puni, greci
și din fondul vechi al italicilor veniți prin migrațiile terestre ale
Indo-europenilor și pe calea apelor.
Ce spune cercetarea istorică, despre migrațiile italice?
Preluăm din cele consemnate de Imanuel Geist (Istoria Lumii-Din
preistorie până astăzi; Ed. ALL EDUCATIONAL , București, 2013).
„Către Italia au migrat, în două valuri triburi indo-europene
care se vor concentra aici ca italici (1200-1000 î.Ch)…/ italicii nu
au inițiat cucerirea întregului teritoriu al Peninsulei Italice și al
marilor insule limitrofe, astfel încât populația mediteraneană
originară (liguri, sarzi, siculi, corsicani) s-a păstrat de-a lungul
perioadei Antichității. Aproximativ în același timp în care italicii
(latini, sabini, osci, umbrieni) se stabileau în centrul peninsulei,
în nord-estul îndepărtat al Italiei au pătruns – aducând cu ei

considerabile diferențe lingvistice -, veneții ilirici (de asemenea
indo-europeni), mai târziu etruscii (de origine necunoscută, în
jurul anului 800 î.Ch), grecii din Magna Graecia și, în cele din
urmă (începând din jurul anului 400 î.Ch) au sosit și celții (galii)
în câmpia Padului. Grecia Mare cuprindea teritoriul colonial
grecesc din sudul Italiei și din Sicilia, începând cu 754 î.Ch…”
Să remarcăm faptul că mai târziu, creditând legendele și
impunând adevărul comandat al Eneidei, cetatea Romei este
întemeiată (ab urbe condita!) în 753 î.Ch. ?! Aflăm tot dinspre
cercetătorul invocat: „Etruscii și grecii au fost primii care au
răspândit, în felul lor, cultura superioară mediteraneană în
teritoriile pe care le stăpâneau în Italia. Din Kyme (Cumae),
așezare peste care se va ridica viitorul Neapole, grecii și-au
exercitat influența asupra etruscilor, cea mai importantă cale
de mediere către latini și alți italici (adică etruscii, migranți
veniți înaintea grecilor, găsiseră numitorul comun al trăirii între
băștinașii italici! s.n!). Prin intermediul grecilor și etruscilor au
ajuns romanii, treptat, să cunoască și să adopte tehnicile culturale și structurile mediteraneene: cultivarea pământului, practicarea unor meșteșuguri, arhitectura, construcția de temple, le-gea
fundamental de existența unei cetăți, tehnica războinică a falangei hoplite, zeii, obiceiurile de cult. Pentru vechi romani, etruscii
reprezentau standardul progresului, erau marii lor maeștri.”
Să observăm apoi datarea istorică a întemeierii Romei în 650
Î.Ch (după modelul etrusc, la periferia sudică a colonizării etrusce!), care este mutată de legendă, în 753 î.Ch., ca o distanțare,
orgolioasă, de tezaurul cultural imens al Greciei impregnat în
ceea ce devenise Marea Romă, în vremea lui Octavian.

V
Contextul punerii în scris a Eneidei.
(Scripta manent! A constatat… latinul)
De ce trebuia scrisă acum epopeea lui Enea? Poetul
Bucolicelor și al Georgicelor părea omul chemat să dea forma
coerentă și penetrantă a unei… scripturi, ca un certificat de
naștere eliberat de, și pentru Cetatea Romei, devenită buric al
pământului și centrul de iradiere a puterii omenești.
Un apogeu al Republicii Romane, fusese atins. Decrementa…
apăruse pe fondul lărgirii fruntariilor statului roman. Un haos
politic și social condusese la marile răscoale ale sclavilor, la
războaie civile, vădind procesul autodistrugerii republicii, căruia
nici personalitățile lucide ale vremii nu îi găseseau soluția. Frații
Grachi, Marius, Crassus, Clodius, Lepidus, Pompei, Iulius Cezar,
Cicero, Casius, Brutus, Antonius nu reușiseră să-l frâneze, ori să-l
orienteze cumva, spre împăcarea dorită. După aproape un veac
în care Spartacus răsculase sclavii ( 73-71 î.Ch), triumviratele*
(60 și 43 î.Ch.) nu se dovediră o soluție; în care Senatul, polarizat,
menținea discordia între centrii interiori de putere ai prea
întinsei republici, în care Pharsala (48 î.Ch) și Actium (31 î.Ch.)
arătaseră, odată în plus, oroarea războaielor fratricide, se ivește
un om providențial, care întronează ordinea și legalitatea printrun program de redresare, multi dimensional (economic, social,
cultural-spiritual și moral) , cumulând funcțiile de conducere
din stat**, cu girul omului învingător, care își înțelege forța și
are toată autoritatea să o exercite. Era Octavian (din 27 î.Ch.
Augustus!), nepotul - continuator al lui Iulius Cezar! - cel care
după Actium (31 î.Ch.) recentralizează puterea, în mâinile sale.
El cere epopeea națională, Eneida, lui Vergiliu, în anul 29 î.Ch.
Din ordinul său epopeea se publică, după moartea poetului, în
anul, 19 î.Ch. Legendele vorbeau despre Eneea și fiul acestuia
Iulius, cel ce va fi sămânță troiană Gintei Iulia, din care își
revendicau strămoșii Iulius Cezar și nepotul său, Iulius Cezar
Octavian Augustus. Istoria consemnată, ca profeție pe scutul de
aur cu care Enea se prezintă în fața aliaților etrusci, ne vorbește
de Actium și despre protecția specială a lui Apolo, venerat
de primul împărat al Romei, în Roma Veche, cu zeitățile încă
necentralizate sub sceptrul unui Dumnezeu unic. Le datorăm
scrierea Eneidei, poetului Vergiliu și primului împărat al Romei,
Octavian Augustus. O legendă se impunea, prin ordin, adevăr
istoric! Tradiția va fi lucrat și ea la consacrarea unui adevăr al
înnobilării și al… dreptul primului venit…
*Conducere colectivă, format din trei bărbați care era desemnată de
Senatul Romei să conducă Republica. Primul triumvirat ( 60 î.Ch.) a fost
format din Cezar, Crasus și Pompei; al doilea (43 î.Ch) din Antonius,
Lepidus și Octavian
**tribunicia potestas, imperium proconsulare, care erau mandatate
de Senatul Republicii pe durata unui an și fără cumul de prerogative,
sunt acum cedate voinței unui om care are și prerogativele de forță ale
consulatului și pretoriului. În mâna unui om puternic și înțelept aceste
atuuri aduc în scena istoriei unul dintre cei mai longevivi împărați: 27
î.Ch.- 14 d.Ch, la cumpăna dintre erele cu înoirea timpului și întronarea
unui nou calendar. Cu el începe Imperiul Roman.

VI
Eneida, între reperele unui lung proces
al umanității (Cu aceeași eroi,
trăind diferit epocile)

.
Odată finalizată- în peste zece ani de trudă, cât a durat
și conflictul troian!- lucrarea aceasta se arată monumentală
în structură. Cele 12 cărți puse în simetria părților, cu ce a
fost și ce va fi, cu 10.000 de versuri, devin o scriptură căreia
I se cuvine respectul și asumarea tuturor sentințelor formulate
acolo. Reluarea unei istorii scrise déjà (s-a adeverit demult că
Troia a existat și că legendele homerice sunt reportajele unor
evenimente criptate pentru mai târziu!), într-un spirit înnoit,
este o reevaluare după o lungă dezbatere și decantare a unui
proces, în manifestarea lui continuă în societatea milenară a
oamenilor (Fortuna Imperatrix Mundi… vezi Carmina Burana!).
Să constatăm în literatura umanității teme similare, evenimente
și eroii comuni, locurile comune, chiar dacă scena jocului
observat și costumația eroilor, a zeilor, este alta. Reluate azi,
într-o o cercetare comparativă, marile opere ne vor releva o
continuitate a planurilor, cu diferențele care le dau specificitatea,
ca niște borne speciale, pe o traiectorie a timpului și evoluției
credințelor, în mentalul oamenilor. Să punem alături: Iliada,
Odiseea, Eneida, Biblia (VT și NT), Divina Comedia, Faust II etc.,
și vom găsi, în timpul care își intersectează mesajele și locul
acțiunilor, confruntarea principiilor, umanizarea personajelor,
transformarea divinității și apariția legii iubirii, din ce în ce mai
puternic semnificată. Multe sunt punțiile între cele vechi și cele
noi.
Enea este ca un Ianus, între Odisea și Eneida. Eroul secundar
la Homer, în căutarea salvării proprii, devine eroul salvator care se
pune în slujba poporului său plecat în pribegie, la Vergiliu, ori ca
un mântuitor Moise prin deșert, în Vechilul Testament. Enea nu
se lasă ademenit de Didona (este doar întârziat!), precum Ulise
de Circe, de Sirene, ci își urmează misiunea primită, fiind smerit
în fața divinității supreme, cum va cere romanilor, într-o epistolă,
Apostolul neamurilor (Rom. 13.3) . Un bifrons, tot ca o punte
peste lumi, cu înțelesul a două ipostasuri, este și Ascaniu/Iulus.
Născut în Troia, fiul lui Enea devine la maturitate, în Italia, Iulus.
Este însemnul persoanei, desemnat să se împământenească în
Latium și să dea numele de sânge unei noi ginte. Apoi, să vedem
succesiunea în trepte a mesajului acestor opere: Vergiliu ne dă
noul testament despre căderea cetății Troia; Apostolul Pavel/
Paul reia apelul la unitate al neamurilor și le cere ascultare
tuturor față de împărății, care sunt de la Dumnezeu.(Rom. 131;2). Era chiar împăratul Romei omagiat cu un cult special. Apoi
Paul/Pavel va fi observat și el iubirea maternă a Venerei pentru
fiul Enea, anticipând pe viitoarea Maică a Domnului; Dante, după
ce va fi citit și el pe Fericitul Augustin, (v. Cetatea Lui Dumnezeu!),
se întoarce la Vergiliu, să-l ia călăuză prin Infern și Purgatoriu.
Cât despre J.W Goethe, observând întoarcerea lumii către
prea material, face și el un drum cu Faustul său, prin lumea de
dincolo. Să nu fi cunoscut neamțul Goethe pe porcarul Faustulus,
salvatorul gemenilor Remus și Romulus?!
Între Ulise, coborât în Hades și Faust, trecuseră aproape trei
milenii! Să observăm, în legătură cu aceste scrieri, că avem firul
care ne spune cum a apărut cetatea Romei. Cum, după clădirea
ei din mulțimea neamurilor italice (vezi migrațiile!), locuind
atâtea s(t)ătulețe, își primește povestea care să-I dea originea
nobilă, să-I ateste principiile unificatoare și imboldul măreției.
Cum zeitățile, absorbite din diversitate greacă, sunt supuse
romanizării, până la abolirea lor și înscăunarea Lui Dumnezeu.
Cum Roma își va fi câștigat renumele de cetate divină. Apoi
cetatea cea mare se eternizează în slujba lumii de dincolo, în
timp ce Împărăția Romei cu cezari se frânge în atâtea orașe-state.
Ne luminăm cum Roma Veche a cezarilor este înnoită cu Roma
Nouă a Papilor (Primii episcopi ai Bisericii lui Hristos, stând pe
scaunul lui Petru, piatra de întemeiere!), într-o întoarcere pe dos
în binomul regnum-sacerdotiu*, când Împăratul își va fi pierdut
întâietatea și încoronarea regilor Apusului va fi făcută de Pontifi!
Vergiliu scrie epopeea, a posteori, după ce întemeierea
Romei fusese împlinită. El o scrie nu pentru aducere aminte, ci
să semnifice altfel o realitate a vremii lui, folosind modelul și
simbolistica lui Homer, reconotate însă. Distanța în timp este
de un mileniu. Scrie cu patosul care angajează dragostea de
patrie, tocmai cuprinzătoare și în căutare de liant. Grecia mărilor
fusese o risipire într-o puzderie de orașe-state, în timp ce Roma
lui Octavian Augustus, după ce le înghițise pe toate, construia
viitoarea cetățenie comună. Pavel/Paul este sincron și el acestei
forțe centripete. Augustin** dă slavă Romei (Aceasta, drept
mulțumire îl fericește!), tocmai creștinate și anticipează destinul
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glorios al Cetății Lui Dumnezeu***. Dante Aligheri**** vede, cu
durere, pierderea unității statale a mărețului imperiu, fărămițarea
lui, dar și creșterea autorității lui Dumnezeu, instituționalizat și
el, vorbind prin Sanctitatea sa din Eterna Romă, acum înnoită
prin uzurparea puterilor din lumea aceasta. După încă un mileniu
poetul florentin rescrie povestea lumii împărțite între aici și
dincolo, între adânc și înalt. El dă o viziune acestui Cosmos cu
legăturile lui între lumi, într-o noua conceptualizare a Bisericii
care a devenit stăpânul discreționar asupra sufletelor. Zeii nu mai

există! I-a înghițit timpul, care a uitat și el cum îl mai cheamă
în evul prea întunecat și afumat de rugul nestins de prin piețele
publice. Vergiliu devine confident numai pentru cele ce au fost
și lumea nu i-a uitat povestea scrisă a națiunii romane, acum
în suferință. Cercetarea, dincolo de cele dispuse de dumnezeul
pământean, sălășluit în Roma Nouă, acum înseamna damnarea,
arderea pe rug și împrizonarea în bolgiile afunde ale Infernului…
*formulă care desemnează binomul puterii politice (regnum) și
religioase (sacerdotiu). Partea dominantă a acestei dualități exprimă

în timp forța instituției asociate, pe scena lumii și caracterul statalității:
religioasă, sau laică;
**Augustin (354-430), gânditor păgân, care s-a creștinat și care mai
târziu a fost beatificat ca… Fericitul Augustin, de Biserica Catolică. El
este autorul unor lucrări de referință : Dialectica, Confesiuni și Cetatea
Lui Dumnezeu;
*** Civitae Dei, scrisă de Augustin va inspira pe D.Drăghicescu să scrie
Noua Cetate a Lui Dumnezeu;
**** Dante Aligheri (1265-1321), scriitor, filozof și om politic florentin
– cel mai mare poet al Europei, de limbă italiană, al evului mediu. Este
autorul lucrărilor: La vita nuova și Divina Comedia.

ÎNVAŢĂ SĂ TRĂIEŞTI SĂNĂTOS!
Gheorghe PANTELIMON

P

e 30 octombrie 2018, la Biblioteca Judeţeană s-a
desfăşurat o dezbatere interesantă şi utilă, pe teme
medicale, intitulată sugestiv „Învaţă să trăieşti sănătos!”, ediţia
a IX-a. Pornind de la adevărul că prima bogăţie a omului este
sănătatea, organizatorii – Forumul Cultural al Râmnicului,
Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură Judeţul
Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Spitalul Judeţean
de Urgenţă Vâlcea, în parteneriat cu Primăria Municipiului
Râmnicu Vâlcea şi Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
şi-au propus să continue prezentarea unor informaţii actuale şi
recomandări medicale, cu ajutorul unor specialişti de valoare.
De pregătirea acţiunii s-au ocupat prof. Gheorghe Pantelimon,
vicepreşedinte al Forumului Cultural al Râmnicului şi al Asociaţiei
Seniorilor, ec. Iulian Comănescu, managerul Asociaţiei Seniorilor
şi prof. Laurenţiu Stilea, membru al consiliului de conducere al
acesteia. Un sprijin preţios au acordat dl. prof. Mihai Manda,
inspector şcolar de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vâlcea, dl. dr. Dan Ponoran, Managerul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vâlcea, dl. dr. Cătălin Daneş, medic primar, Şeful Secţiei
ORL, din cadrul unităţii.
La dezbatere au participat elevi de la mai multe unităţi de
învăţământ din municipiul nostru: Colegiul Naţional „Alexandru
Lahovari”, însoţiţi de profesorii Daniel Tudosiu, director adjunct
şi Emil Pădureţu, profesor de informatică, Liceul Sanitar „Antim
Ivireanul”, Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”, îndrumaţi
de prof. Daniela Brănescu, Şcoala Postliceală FEG Vâlcea
supravegheaţi de profesoarele Elena Copilu şi Doina Pascu şi
Şcoala gimnazială „Take Ionescu”, împreună cu prof. Aurelia
Neamţu. Se cuvine să adesăm mulţumiri doamnelor directoare
Isabella Ioniţă, Paula Fârtăţescu, Daniela Piroteală, Florina Soare
şi Nicolina Bădescu.
Asociaţia Seniorilor a reînnoit contractul de parteneriat
educaţional cu Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” şi
Şcoala Postliceală FEG Vâlcea. La acţiune au asistat mai mulţi
membri din conducerea Forumului Cultural şi Asociaţiei
Seniorilor, printre care Gheorghe Dumitraşcu, secretar general
al celor două organizaţii, Ion Soare, vicepreşedinte al Forumului
Cultural, Ilie Gorjan, Mihai Călugăriţoiu, Gheorghe Cărbunescu,
Emil Diaconescu, Ioan Luca ş.a. Primăria Municipiului Râmnicu
Vâlcea a fost reprezentată de dna. Teodora Udrea, inspector la
Departamentul Cultură, Sport şi Comunicare.
În cadrul dezbaterii, doamnele Mihaela Marinela Deciu,
medic primar la Secţia ORL a Spitalului Judeţean de Urgenţă,
Mihaela Diaconeci, medic primar la Secţia Geriatrie a Spitalului
BalneoMedCenter Sofianu şi domnul Victor Grigorie, medic
primar urolog au reliefat cauzele unor îmbolnăviri, simptomele
bolilor, tratamentul, măsurile de prevenire ş.a. Dl. dr. Victor
Grigorie s-a referit la unele afecţiuni ale prostatei, o glandă
a bărbaţilor, situată sub vezica urinară, anterior de rect, prin
mijlocul căreia trece uretra. La sugar prostata are dimensiunile
unui bob de fasole şi creşte, în mod normal, până la mărimea unei
nuci, la bărbatul tânăr şi poate să ajungă, în cazuri extreme, cât o
portocală. Problemele posibile sunt mărirea prostatei, prostatita
şi cancerul de prostată. Simptomele acestor boli sunt uneori
foarte asemănătoare. Când prostata se măreşte apasă pe uretră,
împiedică fluxul de urină şi poate forţa muşchii vezicii urinare
să se contracte mai puternic, ducând la inflamaţia şi disfuncţia
acesteia. Medicul depistează mărirea prostatei prin tuşeu rectal
şi examinarea ecografică, dar se fac şi analize de sânge pentru
depistarea afectării funcţiei renale. Pentru tratament, dacă
e nevoie, sunt disponibile medicamente specifice. Prostatita
este inflamaţia produsă de o infecţie bacteriană, care uneori
este transmisă sexual, iar tratamentul se face cu antibiotice.
Cancerul de prostată afectează 1 din 13 bărbaţi, fiind rar înainte
de vârsta de 45 de ani. Printre simptome se numără perezenţa
de sânge în urină, dureri în regiunea inferioară a spatelui şi
scăderea ponderală inexplicabilă. Problemele de diagnostic sunt
asemănătoare cu cele din hiperplazia benignă a prostatei. Se fac

mai multe analize de sânge, inclusiv dozarea antigenului specific
prostatei (PSA). Natura tratamentului depinde de gradul de
dezvoltare a tumorii, iar opţiunile includ intervenţia chirurgicală,
radioterapia, chimioterapia şi terapia hormonală.
În cadrul temei „Să dăm viaţă anilor şi nu ani vieţii” dna dr.
Mihaela Diaconeci a prezentat, într-un mod atractiv, noţiuni
inedite din domeniul Geriatriei, ramură a medicinei care se
ocupă cu studiul bolilor bătrâneţii şi ale senilităţii, cu prevenirea
şi tratamentul lor. A precizat că titlul comunicării, acest dicton
înţelept, aparţine părintelui geriatriei şi gerontologiei româneşti
şi nu numai, distinsei profesoare Ana Aslan, una dintre marile
doamne ale medicinei româneşti. Aceasta a desfăşurat o activitate
prodigioasă, în fruntea unui colectiv de cercetători din cadrul
Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti, unic în
Europa şi în lume, urmată de obţinerea şi omologarea, în 1958, a
Gerovitalului – GH3 – „elixirul tinereţii”, un medicament minune,
în lupta împotriva procesului de îmbătrânire, atât ca mecanism
preventiv cât şi curativ, care a adus României un renume mondial
inestimabil. Medicamentul este destinat tuturor persoanelor cu
vârsta de peste 40 de ani, cu precădere celor la care îmbătrânirea
este instalată mai precoce şi este mai rapidă ca efecte, celor cu
senescenţă cerebrală şi cardiovasculară, ateroscleroză cerebrală
şi cardiovasculară şi celor cu boli degenerative.
Bătrâneţea este o formă de dizarmonie a organismului
uman, care debutează atunci când echilibrul metabolic devine
imperfect. De aceea, păstrarea cât mai mult timp, a tinereţii
biologice a fiinţei umane, este o problemă ştiinţifică primordială.
Studiile efectuate au arătat că începem să îmbătrânim de la
22 de ani prin stilul de viaţă şi din cauza noxelor pe care ni le
oferim singuri (tutun, alcool). Bătrâneţea începe cu adevărat în
momentul în care nu mai trăim în prezent, nu mai gândim la viitor
şi ne întoarcem la trecut. Doamna doctor Diaconeci i-a îndemnat
pe toţi oamenii, indiferent de vârstă şi statut social, să încerce
să prevină instalarea precoce a bolilor ce pot genera disfuncţii
majore, printr-o conduită igieno-dietetică corectă, adaptată la
vârstă, prin prezentarea la medic, efectuarea unor investigaţii
complete şi respectarea tratamentelor prescrise de specialişti.
Aşa cum spunea celebrul medic, Ana Aslan, „să îmbătrânim
frumos şi demn!”.
În context, prof. Gheorghe Pantelimon, moderatorul acţiunii,
l-a prezentat pe distinsul avocat Paul P. Angelescu, care a ajuns
la venerabila vârstă de 97 de ani, fiind un membru activ al
Asociaţiei Seniorilor, un exemplu veritabil de viaţă trăită în mod
demn, cumpătat, fără excese şi a dat citire pledoariei sale pentru
ştiinţa şi arta de a trăi sănătos. În opinia sa „tainele” longevităţii,
vitalităţii şi creativităţii sunt următoarele: practicarea intensivă a
sportului şi mişcării, în general; absenţa totală a viciilor capitale
– fumat, alcool şi droguri; cultul muncii şi al disciplinei; aportul
cert al unei căsnicii armonioase, adoptarea unui bioritm stabil de
somn economic – de 5-6 ore din 24; menţinerea constantă a unei
stări psihice pozitive; credinţa neclintită în divinitate şi respectul
celor sfinte, conform principiului „Nihil sine Deo” (Nimic
fără Dumnezeu). Acestor reguli li se pot adăuga alimentaţia
sănătoasă, o dietă variată şi echilibrată şi traiul într-un mediu
curat, nepoluat. În esenţă este vorba de un mod de viaţă
sănătos.
Printr-o videoproiecţie interesantă, doamna dr. Mihaela
Marinela Deciu s-a referit, cu sensibilitatea specifică profesiei,
la unele afecţiuni din sfera ORL, în mod deosebit la infecţiile
acute ale căilor respiratorii superioare. Acestea sunt inflamaţii
acute, de tip cataral, ale mucoasei, determinate de germeni
virali, bacterii sau fungi. Cele mai frecvente nu ţin cont de sex
şi vârstă. Factorii favorizanţi externi sunt schimbările bruşte de
temperatură, frigul, umezeala, aerul poluat etc. Dintre cei locali
a menţionat obstrucţia nazală, deviaţia de sept nazal, alergii, iar
printre cei generali a amintit stresul, oboseala fizică şi psihică,
tulburările metabolice, alcoolismul, tabagismul şi malnutriţia.
Incubaţia durează câteva zile. Simptomatologia, în cazul invaziei
cu germeni în faza de debut, se caracterizează prin uscarea
mucoasei, indispoziţie generală, oboseală, cefalee, inapetenţă,

urmate de prurit nazal, strănut, obstrucţie nazală, epistaxis,
rinoree seroasă, senzaţia de ureche înfundată, hipoacuzie etc.
Acestea durează 5-6 zile, iar spre faza finală se diminuează. În
evoluţie pot să apară complicaţii auriculare (otite), sinusale
(sinuzita), faringiene (faringite, amigdalite), laringo-traheobroşite. Tratamentul se recomandă de medicul specialist, în
funcţie de evoluţia bolii. De asemenea, a explicat şi alte boli
cum sunt sinuzita, o inflamaţie acută a mucoasei cavităţilor
sinusale şi a prezentat factorii favorizanţi, simptomatologia,
diagnosticul, tratamentul şi măsurile de prevenire îndividuale şi
în colectivitate. Printre acestea se înscriu evitarea surmenajului
fizic şi psihic, fortificarea organismului printr-o dietă echilibrată,
evitarea fumatului, asigurarea igienei locului de muncă şi
locuinţei, umidificarea corespunzătoare a organismului prin
consumul de lichide, evitarea expunerii la frig şi a trecerii bruşte
de la temperaturi ridicate la cele scăzute etc.
Auditoriul, fiind format mai ales din tineri, a fost interesat în
mod deosebit de videoproiecţia „Fii independent, nu dependent
de droguri!”, realizată de elevi de la Şcoala Sanitară Postliceală
„Carol Davila” Râmnicu Vâlcea, coordonaţi de doamna prof. de
Management, Daniela Brănescu. Elevele Cristina Ancuţa din
anul I şi Monica Zorilescu din anul II, au prezentat dezinvolt,
coerent proiectul, care a fost elaborat pe baza unei documentări
laborioase şi reprezintă un suport valoros pentru campaniile
antidrog. Au definit drogurile, denumite şi „moartea albă”,
care reprezintă un atentat la sănătate. Au făcut un scurt istoric
al descoperirii acestora, au prezentat clasificarea lor – legale,
admise (cofeina, tutunul, alcoolul) şi ilegale, topul celor mai
periculoase, cauzele consumului, consecinţele grave asupra
stării de sănătate şi a vieţii tinerilor, măsuri pentru prevenirea
traficului şi consumului. Consecinţele consumului de droguri
sunt multiple. Cele de ordin medical se referă la numeroase
afecţiuni cum sunt: hepatita, sifilisul, tuberculoza, SIDA, afecţiuni
cardio-respiratorii, tulburări endocrine, insuficienţă renală,
complicaţii psihiatrice, înfecţii ale pielii, iar supradoza poate avea
efecte letale. Pe plan psihologic apar unele reacţii de panică,
anxietate, depresie, agresivitate, labilitate emoţională, tulburări
de comportament, modificări de personalitate, care pot duce
la suicid sau omor, scăderea performanţelor intelectuale etc.
În sfera socială generează deteriorarea progresivă a relaţiilor
sociale, creşterea riscului de excludere socială, suferinţă familiei,
implicarea în activităţi infracţionale etc. Consumul de droguri
are şi alte consecinţe grave asupra vieţii tinerilor: accidente de
maşină, violenţă şi delincvenţă, costuri emoţionale, suicid. În
opinia noastră, acest îndreptar poate constitui o sursă veritabilă
de informare pentru diriginţi în activitatea de educaţie preventivă
pe care o desfăşoară cu elevii şi părinţii în unităţile de învăţământ.
În ţara nostră consumul, distribuirea şi comercializarea
pentru consum a drogurilor constituie infracţiuni, pedepsite de
lege. Îngrijorător este faptul că a coborât vertiginos vârsta celor
care sunt tentaţi să-şi procure droguri şi să consume. În acest
context, activitatea educativă, profilactică este esenţială.
Dl. prof. Nicolae Dinescu, membru al Forumului Cultural al
Râmnicului, a evidenţiat importanţa practicării exerciţiilor fizice
şi sportului în menţinerea unei stări bune de sănătate, un mijloc
eficient, la îndemâna tuturor, fiind mişcarea, mersul pe jos – cel
puţin 30 de minute zilnic.
Manifestarea a fost mediatizată de ziarele „Curierul de
Vâlcea” şi „Viaţa Vâlcii” şi de postul de televiziune Vâlcea Unu
o contribuţie importantă, în acest sens, având realizatorul de
emisiuni Nicolae Dinescu.
În holul bibliotecii s-a amenajat o expoziţie cu broşuri,
pliante şi alte materiale publicitare axate pe îngrijirea sănătăţii.
Participanţii la dezbatere, care a fost inclusă în programul
Forumului Cultural şi Asociaţiei Seniorilor, dedicat celebrării
Centenarului Marii Uniri, au apreciat deopotrivă conţinutul
său bogat de idei, modul sistematic, accesibil în care medicii au
comunicat informaţiile şi operativitatea desfăşurării.
Până la ediţia viitoare, organizatorii adresează tuturor
îndemnurile „Trăiţi sănătos!” şi „Preţuiţi viaţa!”.
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POPORUL ROMÂNESC LOCUIND POETIC ÎNTRE DOUĂ COLOANE
Dacii au fost oameni religioși și sofisticați!... În fața Romanilor, ei erau motivați: fiindcă își apărau pământul!...
Dacii reprezintă civilizația antică cea mai evoluată, din stânga „barbară” a fluviului Dunării! Și, poate,
cea mai cunoscută și prosperă, după aceea Romană!... (James Watt, 2017)
Constantin ZĂRNESCU

A

junși aici cu romanul nonconvențional ROMA SORGINTEI
NOASTRE, trecând prin toate genurile literaturii: povești,
parabole, nuvele, poeme, jurnale, ne aflăm, iată, în fața unei
narațiuni, al cărei titlu, indubitabil, ar putea fi: Poporul românesc –
ființând poetic, în pacea sa neolatină, își înalță,
iată, și azi, istoria pe pământul nașterii sale;
construiește, statornicește, edifică și locuiește
– între două coloane!... Columna lui Traian și
Coloana infinită a lui Brancuși!
În toamna anului 1918, la sfârșitul războiului
celui mondial, sculptorul român, la Paris,
Constantin Brâncuși, bucurându‑se de o faimă
internațională, intrat în colecții de artă modernă
ale Americii, a trecut de la portrete de femei și
păsări măiestre, la un subiect, o temă – „socotită
imprevizibilă și enigmatică” – o Columnă infinită,
pe care o cioplește, cu o bardă antică, în arbore de
stejar (după alții, de brad – totemuri carpatice).
Aceasta e prima versiune, variantă a unei
„opere unice!”, care va evolua, în șapte... serii,
până la opera monumentală‑colosală, de la
Tg. Jiu (1937). Este primul semn al izbucnirii
subconștientului său personal, ca român de
munte. Compusă din trei romboedre și două jumătăți, la capete,
Coloana infinită I (aflată în colecția „Sisler”, New York) este
reprezentarea stilizată, aproape abstractă a unui trup de bărbat,
tânăr; iar ca arhetip al artelor primitive, este un par, un stâlp, o
colonetă, simboluri, am insistat, și la imperialii romani! Brâncuși
a afirmat că acea sculptură era onestul său omagiu adus „copiilor
războiului mondial”, soldații români, care pieriseră, tragic, dându‑și
viața întregirii Poporului Românesc!...
*
Sunt unele coincidențe absolut uluitoare. Brâncuși nu știa că
arhitectul Bucureștiului, italianul Giulio Magni, și‑ar fi dorit, înainte
de a se întoarce acasă, la Roma, după 10 ani, o coloană a împăratului
Traian, la București!... În subconștientul personal al sculptorului,
prima sa coloană „fără sfârșit” (la început de 2,10 m înălțime) va
„crește” continuu! Ne relevă, deja, o anume „secretă obsesie”.
Fiindcă, în luna mai 1920, el călătorește, aproape o lună, la Roma!...
Își aprofundează concepte, precum „armonia plastică”, numărul
„de aur – pitagoreic”; teoria perspectivei, a legilor și percepției
vizuale; apoi, studiază, zilnic Capela Sixtină, Colonadele lui Bernini,
obeliscurile egiptene, elenistice etc.
La Pestișani (Hobița), ajungând, printre rudele sale, în iunie
1920, le propune (notabilităților!) o fântână de pomenire a celor ce
și‑au pierdut viața, pentru Patrie.
Cetitorii acestei epopei „mozaicate” reușesc, oare, să deceleze
influența fericită asupra sculptorului a Fântânilor din Roma?!,
cultivând și ele memoria unor figuri păgâne (împărați), ori creștine
(papi), ale Civilizației? „Nu avem noi destulă piatră, în Carpați?”,
întreabă C. Brâncuși, văzându‑i îndoiți, nesiguri și săraci pe
concetățenii săi gorjeni.
În anii viitori, Brâncuși le propune sătenilor o altă „idee plastică”
– o Poartă! Nu dintre cele care (se) deschid și închid, ci... un arc,
indubitabil, din piatră carpatică. Nu îi va reuși nici acest „dar” pe
care sculptorul dorea să‑l facă tuturor celor care participaseră la a
înfăptui România cea Mare.
Coloana infinită, în lemn de tei (1926, cumpărată de artistul
fotograf american Edward Steychen) a crescut până la înălțimea
de 6,20 m, fiind amplasată în spațiul verde al unei vile baroce, din
apropierea Parisului.
În 1930, vizitând Bucureștiul, Constantin Brâncuși îi propune
primarului Dem Dobrescu, care studiase la Paris, o Coloană
infinită din bronz, în Centrul Capitalei, chiar în fața Palatului
Regal. Acela îi comandă o variantă în gips; însă vin alegerile și el
a pierdut re‑elecțiunea; a căzut și șansa lui Brâncuși de a omagia
acea generație de aur, care s‑a sacrificat, pentru întregirea Patriei
Românești; iar Coloana a rămas „albă” în Atelier!
Ai zice că astfel de stagnări și amânări trăiesc doar românii. Mai
bine, mai târziu, s‑a spus, decât niciodată!... Abia după 20 de ani,
grație unui „preafericit destin”, pe care i l‑a oferit Liga Națională a
Femeilor Române, condusă de soția Primului Ministru Gheorghe
Tătărescu – Aretia Tătărescu, Brâncuși a fost invitat în Țară, în vara
anilor 1937 și 1938; să ridice un măreț monument comemorativ, la
20 de ani de la sfârșitul războiului mondial!...
*

Născut în zodia Peștelui, persuasiv, excesiv secretos și tăcut,
„ca o marmură”, artistul nu le spune oficialilor, din Tg. Jiu, că în
subconștientul său, viziunea sa „crescut”, asemenea unei plante,
unui arbore; și, după Coloana Infinită, pe via sacra (numele
drumului sacru al vieții – ultima porțiune din Via Appia, la Roma;
care intra, triumfal, prin interiorul Arcului lui Constantin, al lui Titus,
al lui Septimius Severus – și ajungea pe colina
Capitoliu), el dorea să mai adauge două opere.
S‑au obținut greu fonduri; s‑a cumpărat
travertin, piatră din orașul Deva; iar sculptorul a
(mai) creat un Arc al Sărutului; o Alee a scaunelor;
și o Masă a Tăcerii, la final (august și septembrie
1938).
Drumul sacru și drept (al vieții), pe care au
fost direcționate înnoitoarele sculpturi ale lui
Brâncuși, inducea ideea unei epopei plastice,
spațiale, precum cele din vechime, când peregrinii
urcau drumul pe Acropole, sau la Delphy, sau
la Epidaur!... Epopee „spațială” aparținând
Bărbatului și Femeii sale, de la naștere (tânărul
sau tinerii) din Coloana infinită, la maturitate,
căsătorie (Arcul Sărutului) – „arcul Fecioarei”;
trude, istorie, familie – Aleea scaunelor; și Masa
tăcerii, în sfârșit (precum pace „de mormânt”, în
eternitate).
*
Studenți fiind, în 1968, octombrie, la Cenaclul de latină al
Filologiei, l‑am întrebat pe acad. Virgil Vătășanu, care fusese
„funcționar”‑ epigafist, la Academia di Romania, în Roma, ce opinie
„științifică” deține despre sculpturile brâncușiene, de la Tg. Jiu, ca o
concluzie.
„– Numai Templul (Arcul) Sărutului este considerat, de specialiști,
ca fiind de influență latină, adică romană. Însă, nu comemorează
războiul, armele, ci iubirea, armonia, pacea dintre oameni. Masa
tăcerii rămâne o tabulă virtuală, de ceremonii, a oricărei religii,
precum, aici, cea geto‑dacă, în Carpați!... Columna infinită rămâne,
însă, cu desăvârșire, enigmatică!...”
*
Abia în 1972, când, redactor‑reporter la revista „Tribuna”, l‑am
cunoscut pe criticul de artă Petru Comarnescu, am avut o adevărată
epifanie. Prieten, adânc, cu intelectuali rafinați și bătrâni, dintre
războaie, unii dați la fund, de regim, precum D. Gusti, Henry Stahl,
Harry Brauner, el, Comarnescu fusese sfătuit să călătorească, per
pedes, pe Valea Frumoasei (valea Sebeșului); și să‑și adâncească
acea tăinuitoare expresie, poetică, de altfel memorabilă, a lui Lucian
Blaga: „Revolta Fondului Nostru Nelatin!..”
Petre Comarnescu a vizitat, atunci, toate cimitirele sătești, de
munte, cu cioplituri și cruci vechi, de lemn, din tată în fiu, comori
anonime ale artei și etnografiei păstrate (cât de vechi?), ale
lemnului!... În frunte cu cimitirul Loman, pe care l‑a făcut celebru
aproape ca pe acela de la Săpânța. La Loman erau zeci de stâlpi
(pari, colonete), sculptați, care stăteau la capul morților tineri,
necăsătoriți, sau pierduți în războaie. Toți stâlpii erau mignon,
imitând trupuri de bărbați. Toți erau... romboedrici (adică ciopliți
în volum!); nu romboidali. Și astfel, Petru Comarnescu a făcut o
surprinzătoare, în sfârșit, o „vorbitoare” descoperire!..., ținând de
spiritul unic‑spiritual, antic, carpatic.
La originea acestui stâlp fruntar țărănesc (colonetă), ar fi fost un
„magic” obiect al practicilor religioase milenare, existente probabil
la strămoșii românilor, în jurul vieții și morții. Acest stâlp, spune
criticul, e foarte probabil să fi fost în vechime un perfect echivalent
al crucii creștine, cu multă vreme înainte de mitologia creştină, pe

aceste pământuri; şi aminteşte şi un argument cunoscut de noi toți
că, atunci când moare un tânăr, se plantează pe mormântul său, fie
un brad, un puiet, fie un astfel de stâlp fin lucrat.
Rombul (romboedrul), element geometric și simbolic, însemna
la cioplitorii ţărani din vechi vremuri, nici mai mult nici mai puţin
decât: sugestia naşterii, respirației, creşterii, împlinirii şi expansiunii
vieţii. Întrebată fiind ce ar voi să însemne Coloana, stilizată mărunt
pe ii şi pe fuste, ţăranca nu a mai putut spune decât „şirul de zile şi de
nopţi”, însă ea a continuat să preia de la mama ei şi să predea fiicei ei
acest strălucit element de decor, chiar fără să‑i mai ştie, în totalitate,
semnificaţia, sau uitând pur şi simplu, din generaţie în generaţie,
simbolul lui și preţuindu‑i numai frumuseţea ornamentală.
Înșiruirea romboidală, din verticala Columnă fără sfârșit, nu
reprezintă „scrâșnitul dinților și zimților, de ferestrău”, cum s‑a
crezut; și nu este niciodată născută dintr‑o încălicare‑împletire de
zig‑zaguri sau de spirale întâmplătoare, îmbinate etc., aşa cum
s‑ar putea crede, după mai mulţi cercetători ai artei, ci intuim,
dimpotrivă, în aceste succesiuni nesfârşite o realizare stilizată
până la abstractizare, a brazilor rituali, adică a bradului vieţii
(cu vârful în sus), ca şi a bradului morţii (cu vârful în jos) care,
suprapuşi perfect, pe axele verticale, vor da naştere, graţie etajelor
succesive de crengi simetrice şi egale (stilizate şi ele), unor şiruri,
şiruri perfecte, de romburi nesfârşite. Cu alte cuvinte: şi Viaţa şi
Moartea, interferându‑se într‑o continuă orânduire ciclică. Iar că
este în discuție o suprapunere a celor doi brazi şi nu altceva, nu mai
rămâne nici o îndoială, știind că, în popor, bărbatul (stâlpul casei)
este comparat, în chip admirativ, cu un brad înalt sau cu un arbore
și că pe mormântul său, dacă se stinge de tânăr, se plantează un...
brad. Și, astfel, stâlpul edificiilor țărănești (construit din minuscule
romboedre, avântate unul peste altul, la pridvorul caselor) poate
oare să reprezinte altceva, dacă nu uriașul simbol al coloanei familiei
și a vieții, care este totuși bărbatul; bărbatul‑brad; bărbatul‑arbore;
înalt și frumos, semeț și vital, văzut în absolut toate ipostazele vieții
sale: tinerețea, maturizarea și moartea.
*
În întregul Sud‑Est European întâlnim doar rombul figurat, ca
un important element al geometriei; spre ilustrare, rombul enorm,
din centrul scenei Teatrului Antic al zeului Dionisos, din Athena,
conservat și vizitat, permanent, de turiști mondiali, la poalele
templului Panthenon, în vecinătatea Coloanelor împăratului
Hadrian. Ghizii prezintă acel romb ornamental, fixat în mozaic, drept
„un element străin”. Oare, cât de străin?... Deîndată ce îl întâlnim și
îl contemplăm (și) la Muzeul de arheologie, din Balcic, oraș‑cetate,
care se numea, în antichitate... DIONISOPOLIS? Este un măreț
simbol, prin urmare, al imensului spațiu al nordului Traciei.
Însă, rombul – metamorfozat, în romboedru cioplit, un simbol
unic, așadar, în volum, îl vom contempla numai și numai în spațiul
Carpaților, grație totemului sacru, al Arborelui‑Brad, ce apare și pe
Columna Traiană!
Artist polivalent și genial – sculptor revoluționar și arhitect,
Constantin Brâncuși a redescoperit sensul magico‑religios,
precreștin al stâlpului mortuar (romboedric), monumentalizat într‑o
viziune modernă – o operă comandată și acceptată – chiar și politic
– ce a comemorat, în 1937‑38, 20 de ani de la uriașul sacrificiu al
soldaților români, întru întregirea Neamului Românesc.

O NARAȚIUNE GERMANĂ DESPRE COLUMNA
BRÂNCUȘIANĂ ȘI COLUMNA TRAIANĂ!
Receptate drept „axis mundi”, „stâlp al Cerului și al Morților”;
„nesfârșire a vieții și a cosmosului”, „succesiune de generații”, „zbor
vertical”, „respirație” – „suflu”, „înălțare”, „litanie și rugă”, „armonie

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan
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a tuturor lucrurilor, lăsate de Dumnezeu”, „numărul de aur” –
cele două columne au avut foarte grele existențe în anume epoci,
de la barbarii antichității târzii, până la al II‑lea război mondial și
perioada comunistă și a proletcultului grosier. Ideea a fost susținută
de istoricul și criticul de artă Carola Giedion‑Welcker, care, vizitând
Bucureștiul și spațiul nașterii și copilăriei lui Brâncuși, a scris un
reportaj, în „Neue Züricher Zeitung”, în noiembrie 1967.
Carola Welcker vizitase replica Columnei Traiana, din
Lapidarium‑ul Muzeului Național de Istorie. Și a surprins micul
liberalism, după dispariția perioadei dejiste; ea vede, aleargă,
mângâie, sărută – vizualizează, pentru întâia oară Coloana
Recunoștinței fără de sfârșit, de la Tg. Jiu, scoasă de sub plafoanele
muzeelor, pe care le vizitase ea, inclusiv în America; și „desfășurată”,
acum, desprinsă de poverile „pământești și arhitecturale”,
îndreptându‑se, liberă, spre „imensitatea cerului”.
Află, însă, Doamna Brâncușiologiei mondiale, pentru întâia oară,
lucruri oral‑vizuale, aproape șoptite urechii, de teama cenzurii și a
vreunei... dări cu subsemnatul, care i‑ar fi produs interdicția de a
mai reveni, să se documenteze, în România. „Simbol radios (solar)
Coloana infinită a fost silită să treacă prin grele crize ale existenței
sale”. A fost vopsită, mat, de trupele germane, spre a nu deveni un
indicator primejdios, pentru raidurile aviatice!... După 1947, a fost
trasă de un tractor Lantz, deviind‑o 5o, din dorința unei asociații
de tineret muncitor, de a‑i vinde cuprul și alama, la fier vechi.
„Doi negustorași englezi vroiau să cumpere și să transplanteze
(Coloana infinită), la Londra”. Totdeauna, afirmă D‑na Welcker, s‑au
ridicat, în ultima clipă, „spirite bune, care au intervenit salvator!...
Această sculptură epocală (pentru arta modernă universală și
vechea civilizație românească, arhaică), își pusese accentul decisiv,
imprimându‑i întregului oraș gorjenesc o noțiune intimă a valorii –
încât oferta englezilor s‑a izbit de urechile lor surde!... Habent sua
fata Columnaes!... Au și columnele (chiar sacre fiind), soarta lor!...”
„Ansamblul Brâncuși de la Târgu Jiu rămâne singura sculptură
a vremurilor moderne, care se poate compara cu mărețele
monumente ale Egiptului Antic, ale Greciei și ale Renașterii” (William
Tucker, Londra, 1974).
*
Încet‑încet, dezvăluim peregrinarea și studiul sculptorului
Constantin Brâncuși, aproape o lună, printre vestigiile și ruinele
Romei Eterne. Întotdeauna, s‑a afirmat că, de la barbari până în
sec. XX, Columna Traiana a scăpat, nevătămată și în perfecțiunea ei
zeiască, salvată de la orice soi de distrugere.
Amândouă Columnele, însă, au fost „șlefuite”, „cioplite”,
„stilizate”, pe cale oral‑vizuală, de spiritul vulgar ne‑artistic, preluat
(și) de latina vulgară. Știm de la Euripide (din sec. IV), că în coloanele
(templelor) cetățenii vedeau pe „bărbați tineri”, vii sau căzuți în
războaie. Pe vremurile Parthenonului, „vedeau în coloane – trupuri
de fete‑fecioare!”
Ce văd (vizualizează), azi, europenii, în Columna Traiana și
Coloana Brâncușiană? Monseniorul Vasile Cosma, de la Catedrala
greco‑orientală, rue Ribera (Paris) mi‑a arătat, în 1986, însemnarea
unui călugăr anonim, portughez, care fiind novice, întorcându‑se
cu alt călugăr, de la grădinile de zarzavat, vaticane, au trecut, cu
uneltele la ei, în spinare, prin Forul lui Traian. „Ce este turnul

acela?...”, l‑a întrebat tânărul pe celălalt, mai bătrân. Iată răspunsul:
„Falus Imperatorii”. Celălalt, mai tânăr, la Roma, n‑a înțeles bine.
Celălalt a schimbat, atunci, parolele: „Pullus Traianei!...”
„– Creștinismul, a adăugat, cu umor, monseniorul Cosma, nu a
putut reprima aceste expresii vulgare, despre vitalitatea omenirii,
fala‑făloșenia lumii, regăsite în Măgarul de Aur, Decameronul sau
Don Quijotte!... Ca admirator al lui Brâncuși, știi cum îi spun comuniștii, ca și ne‑comuniștii? Coloanei infinite... Ei, ai auzit, cumva?..”
Monseniorul Cosma trăia în exil, cu imaginile regilor României
în săli, în auditorium; chiar și în bucătăriile, mult mai des vizitate.
Am simulat că nu știu. Să văd!... Să aud! Cum își găsea domnia sa
cuvintele?... Era straniu, emoționant, așteptând răspunsul unui
prelat important, la Paris, care în 6 octombrie 1986 urma să se
îmbrățișeze cu Papa Voitila și cu ceilalți creștini catolici, la Notre
Damme, în piațetă, sub ocrotitoarea statuie ecvestră a legendarului
„Charlemagne”:
„– Au numit Coloana infinită S(c)ula lui Tătărescu! Ba, mai rău!
Sunt (și) vreo două‑trei cuvinte și mai strașnice, noduroase, vajnice
și vârtoase!..”
*
– Este trist; e chiar grav, pentru spiritul nostru național, că nu
se mai predă limba latină!... Dintr‑un popor latin, vom deveni o
populație dunăreană! Profesorul Hadrian Daicoviciu, fiul savantului,
a întrebat‑o, odată, pe o studentă, la examenul de la finele anului
1974, printre altele: „Cum traducem: Habent sua fata libeli?...”
Studenta a răspuns, ca o tocilară, care știa tot: „Au și fetele libertățile
lor!”. A stăruit, ironic, istoricul, înroșindu‑se de nervi și de prostia
ignorantă, tinerească. Și a repetat, a simulat:
„– Nu găsești o traducere mai reală, exactă?...”
„– Au și fetele problemele lor! În funcție de vârstă!...”
„– Bravo!... Ieși afară!...”
[Acea studentă devenise celebră, adică i se dusese vestea, ca de
popă tuns! La restanța din toamnă, cu asistenta lui Daicoviciu, a fost
întrebată: cum traducem: „HABENT SUA SAXA LIBELLI!?” Nici nu a
stat să se gândească de deșteaptă ce era!... A răspuns, forte, scurt
pe doi:
„– Are fiecare fată sexul ei!...”]

APROPIERI, SIMILITUDINI, ANALOGII
Vizitând, în taină, Roma, în 1920, sculptorul Constantin Brâncuși
a devenit (și și‑a desăvârșit), sigur, concepțiile revoluției sale
plastice. Imaginea concura, acerb, cuvântul, iar el, precum Picasso,
se transforma în părinte al unei noi ere, vijelioase și ea, rapidă și
intraductibilă: civilizația (globală) a Imaginii. A stăruit, în chip
accentuat, în Roma, asupra coloanelor lui Bernini, la Vatican!... A
observat că o singură coloană, cu capitel doric, este multiplicată
și copiată de 284 de ori!... Și este o imitație a Columnei lui Traian
– însă simplificată, nesculptată, fără basoreliefuri. Înșiruite,
eliptic‑geometric, în Agora Vaticană (încă nu apăruseră fântânile lui
Petru și Pavel), colonadele se transformă într‑o sculptură‑arhitec
tură, devin zid, cum observase filosoful Seneca, legile perspectivei,
ieșite din mâinile, rigla și compasul – creații ale lui Dumnezeu! Este
o muncă titanică, de grup, în extinse ateliere, pline de primitive

macarale și munți de piatră, unelte ascuțite și geniu „egiptean”...
colectiv; ateliere ce vor căpăta, de acum înainte, un nume
emblematic: „șantiere religioase”.
În centrul Agorei vaticane – este obeliscul egiptean; iar la
capetele colonadelor, sunt frontoane, de câte 4 coloane dorice și
arcade atheniene, ca la Acropole. Nu poți vizualiza acest ecletism
mediteranean, pe care l‑a preluat Creștinismul, fără influența
Lumii Elenistice, a lui Alexandru cel Mare!... Șocul și noutatea lui
Bernini constă în transcenderea majestății spiritului, a grandorii și
solemnității, de la civilizația greco‑romană, spre civilizația creștină,
înțeleaptă și moștenitoare.
Ce a vizualizat Constantin Brâncuși, ca sculptor modern al unei
lumi antice, carpatice?... (Picasso – maur, Brâncuși – spirit dac!)
Colonetele, stâlpii, parii ciopliți, din cimitirele dace, erau simboluri
mortuare, universale. Și, întrucât nu s‑au descoperit arheologic,
colonete (carbonizate), nici mari, nici mici, ci trecute spre viitorime,
din tată în fiu, la construcția și cioplirea pridvoarelor și prispelor,
ca stâlpi, din bardă, ornamentali; am căutat romboedre, figurate
columnar‑vertical, pe ceramică și cusături. Descoperirile, făcute de
un preot‑arheolog, Petre Govora, la Ocnele Mari (Vâlcea) și publicate
de jurnalistul‑sculptor Petru Cichirdan – ne relevă o viziune a olarilor
sau cioplitorilor populari‑anonimi, în format‑mic, detaliat, familial,
numit astăzi „artă minimală”.
Brâncuși a scos Coloana sa infinită de sub plafonurile muzeelor
și a înălțat‑o în spațiul celest, dându‑i același monumentalism, ca
al Columnei Traiane; și al coloanei dorice singulare a lui Bernini,
multiplicată, copiată, industrial, de 284 de ori, în acele șantiere
religioase. Aici este epifania, pe care sculptorul român nu a
dorit să le‑o declare, în aforismele sale, specialiștilor și criticilor!
Columna Traiană are înălțimea de 29,33 cm! Columna infinită are,
și ea, înălțimea de 29,33 cm!... Cele 17 elemente romboedrice ale
românului nu vin din Cabală; și nici din cele 17 litere „personale”
(nomen et cognomen!). Ci sunt numerele celor 17 elemente‑tamburi
ale Columnei Eterne!...
Simbolurile lor falice, sexuale, fascinante, au călătorit, oral‑vizual,
fiind preluate (și) de limba latină (zisă vulgară – populară); și de spiritul
popular‑european și universal. Nu au putut fi ascunse, nici acoperite
acele simboluri, niciodată; nici tăiate, castrate, cenzurate!... etc.
*
Columna fără de sfârșit le oferă privitorilor o stranie imagine,
copleșitoare și ambiguă: pentru că pare în chip șocant greco‑romană;
dar aparține și fondului nostru autohton, dinainte de a sosi Romanii,
în Dacia.
Revolta fondului nostru ne‑latin, a afirmat și fixat, pe ocolite,
filosoful nostru‑poet Lucian Blaga, parcă spre a nu supăra pe cineva,
definind‑o cea mai sublimă reprezentare a spațiului românesc –
„ondulat”.
*
Dar cel mai uimitor fenomen este să putem vizualiza și această „idee plastică”, esențială: cum a devenit, din păgână, Columna Traiană... creștină, în fața românilor, încă din vechime?... Descoperindu‑și, lent, în ciuda vânturilor și cutremurelor istoriei, a inundațiilor,
holerei și ciumelor, năvălirilor – originea latină; și apoi romanitatea
și, odată cu ele, trăirea, curată și mântuitoare, întru Iisus Christos.

ȘTEFAN ZARĂ: „SFÂNTUL AMBROZIE AL MEDIOLANULUI.
MONOGRAFIE PATRISTICĂ”
Ion PREDESCU

Ș

tefan Zară, „Sfântul Ambrozie al Mediolanului. Monografie patristică” (tipărită
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Editura
Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, RâmnicuVâlcea, 2018) Ștefan Zară, în volumul citat,
diortorisește despre întoarcerea la izvoare, prin
transcrierea, în sensul originarului, și translatarea operei Sfântului Ambrozie al Mediolanului. Și o face simplu, unde simplitatea este
recuperarea din complexitate. Adica, straturi de
lectură pentru o scrisoare catre suflet. Straturi
de activitate pentru o scrisoare catre minte.
Ambrozie al Mediolanului este una dintre
stilizările divinității pe pământ, din galeria
sfinților părinți, fără de care modernismul,
doritor să cultive iubirea, generozitatea,
smerenia, dăruirea, sacrificiul pentru celălalt,
sufletul, concepte care nu pot fi legiferate, n-ar
exista. Modernismul, ca modalitate dubitativă,
nu poate deriva decât din asceza erudiției, a
citatului izbăvitor prin repetiția formativă, un
argument pentru știința textului și a sufletului.

Instituirea acestei modalități de existență
înseamnă, de fapt, și originile democrației, care
nu poate veni decât prin erudiția metabolizată,
prin metamorfoza fișei de lectură, fiindcă altfel
ar însemna bufonerie, până la underground,
zicerea cotidiană, bârfă, o fonocentrie, într-o
oralitate desacralizată. Citatul, știința, laboriozitatea cu sensuri multe, îi dau lui Ambrozie al
Mediolanului verticalitatea de-a se opune lui
Teodosie cel Mare. „Doar Sfântul Ambrozie,
episcopul de la Mediolanum, pare uneori să-l
incomodeze pe împăratul venit din Răsărit.”
Ca o realizare a politicii religioase, condusă
de Sfântul Ambrozie, trebuie considerată
reacția sa față de masacrul din Tesalonic.
În anul 390, comandantul garnizoanei
Ilyricului din Tesalonic a fost ucis de mulțimea
entuziasmată, ce asista la jocurile din arena
circului. Împăratul Teodosie cel Mare a ordonat
pedepsirea vinovaților. Desi a revenit asupra
acestei decizii, soldații, dornici să-și răzbune
comandantul, au ucis 7000 de oameni. Sfântul
Ambrozie a cerut împăratului Teodosie printr-o
scrisoare să facă penintență publică și nu a fost
primit la Sfânta Împărtășanie decât după ce,

venind de la biserică fără însemnele imperiale,
și-a recunoscut public greșeala. Istoria este
confirmată și de Tradiția Bisericii, care în Slujba
Sfântului Ambrozie spune despre acest episod:
„Pe dreptcredinciosul împărat, care odinioară
greșise, cu îndrăzneală certându-l, ca Natan pe
David, Ambrozie preafericite, cu înțelepciune
l-ai supus despărțirii de Biserică și învățându-l
cu cuviință dumnezeiască, l-ai adăugat, prin
pocăință, în numărul turmei tale.”
O povestire relatată de Teodoret al Cirului,
a cărei autenticitate - după teologul francez J.
R. Palanque - este însă discutabilă, dar căreia
i se poate acorda crezare, îi înfățișează pe
episcop și pe împărat față în față încă de la
prima lor întâlnire. Teodosie dorind să intre
în dumnezeiasca biserică pentru a asista la
Sfânta Liturghie, sau pentru a se împărtăși,
potrivit obiceiului constantinopolitan, a fost
întâmpinat de Sfântul Ambrozie în fața tindei,
care l-a oprit de la Sfânta Împărtășanie, datorită
evenimentelor petrecute la Tesalonic. „Cum
vei primi cu astfel de mâini preasfntul Trup al
Stăoânului? Cum Vei apropia de această gură
Sângele cel Scump, tu care ai vărsat atâta

sânge, în mod nelegiuit din cauza mâniei?
Pleacă, deci, și nu încerca să mărești prima
nelegiuire cu altele noi (...). Împăratul s-a supus
acestor cuvinte și s-a întors în palatul imperial
suspinând și lăcrimând.”” (p. 39-40)
Omul într-o lume fără canon, fără asceza
erudiției sfinților părinți, a citatului producător
de sens în situația Sfântului Ambrozie, ar
însemna omul care devine idol, pentru sine
și pentru ceilalți, antropocentrismul din
zăngănitul cuvintelor și zgomotul faptei deșarte.
Ștefan Zară înțelege fenomenul situării în
lume în general și situării în interiorul a ceea ce
înseamnă a fi locuit de limbă și nu de limbaj,
cum ar spune Martin Heidegger. Afirmă Ștefan
Zară: „Episcopul Mediolanului, supus unei
discipline severe, a predicii săptamânale, ba
chiar zilnice in anumite perioade ale anului
liturgic, secondat de o memorie excepțională, o
putere de muncă puțin obișnutită, cu aptitudini
către introspecție și meditație, care l-au uimit și
pe Fericitul Augustin, a dobândit repede o reală
autonomie în rolul său de exeget.
(Continuare în pag. 11)
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INVENTICA 2019 - Invitație

timate Domnule/Doamnă Profesor,
Stimați Cercetători/Inventatori,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Institutul Național de Inventică Iași organizează cea de-a 23-a ediție a Salonului Internațional de Invenții, INVENTICA 2019, ocazie cu care suntem
onorați să vă adresăm invitația de a participa la eveniment.
Cu o puternică tradiție ce dăinuie de peste 23 de ani, Salonul urmărește să reunească  universități, institute de cercetare, companii, asociaţii, inventatori şi persoane interesate de domeniul
Inventicii și reprezintă o oportunitate de comunicare și diseminare a rezultatelor muncii din acest domeniu cu potenţiali utilizatori şi publicul larg.
A 23-a ediție a Salonului INVENTICA 2019 va avea loc în clădirea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Sala Pașilor Pierduți, Iași, în perioada 26 - 28 iunie 2019.
Informații suplimentare privind modalitatea de organizare a Salonului le puteți găsi accesând site-ul www.ini.tuiasi.ro.
De asemenea, având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, Comitetul de Organizare vă urează un Crăciun liniștit și un An Nou bogat în împliniri, cu sănătate şi prosperitate, un an cu aspiraţii
înalte, plin de bucurii şi succese!
												
Cu deosebită considerație,		
																
																

Președintele Comitetului de Organizare
Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDIN
Re: INVENTICA 2019 - Invitatie

HERVEX 2018 LA HOTEL „PALACE” DIN GOVORA!

7

-9 noiembrie 2018 la Govora Hotel Palace a avut loc a
24-a Conferință de Hidraulică și Pneumatică Hervex 2018
organizată de Camera de Comerț și Industrie Vâlcea în frumoasa și
impunătoarea locație din parcul Central din Govora Băi! Primind
cu plăcere invitația ne-am deplasat la deschiderea manifestării,
07 noiembrie 2018, orele 11.00, la ora 14.00 fiind obligați să
participăm la ședința curentă din luna noiembrie a Cenaclului
Interferența Artelor 21 de la Liceul Constantin Brâncoveanu
din Horezu!...La ora deschiderii, încă nu sosiseră toți invitații,
dar noi am avut plăcerea să ne reîntâlnim cu Petrin Drumea
șeful din totdeauna al Institutului de Hidraulică și Pneumatică
București, și care, acum, alături de cei din Camera de Comerț
Vâlcea, Valentin Cismaru-președinte și Gheorghe Rizoiu-director
general, se luptă să mențină în stare de funcționare și pe teritoriu
vâlcean această prodigioasă activitate industrială de hidraulică
și pneumatică, care, până în 1989, situa Râmnicu Vâlcea pe un
loc fruntaș în Europa de Est, fiind cunoscute, direct, produsele
Hervil-ului în țări ca Germania de Est, URSS, Polonia, Cehia…
SUA! Dar și indirect, în alte țări, prin intermediul producției pe
orizontală, ca subansamble în produse finite românești produse
de alte întreprinderi din România… Fără un buletin de încercări
la omologarea produselor Hervil-ului, la orice produs îl fabrica
industria vâlceană, acesta-noul produs-nu putea fi pus pe
piața vâlceană și nici pe cea din exterior. Între Petrin Drumea
și întreprinderea vâlceană de mecanică fină și hidraulică,
Hervil, exista o foarte bună colaborare. Mai adăugăm, că la
Întreprinderea vâlceană, Hervil, s-au executat zeci de lucrări și
produse în premieră mondială! tehnologiile din această fabrică,
unele, fiind la nivel mondial (frezarea spațială pe MUCN-și
proiectareaasistată de calculator-miniprocesorii postprocesori…
După 1989, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a depus o
febrilă activitate de menținere a acestei unități la parametri
tehnici inițiali (căutând permanent noi parteneri și colaboratori
în fabricație, noi piețe), dar, după cum se cunoaște, jocul sorții
nu i-a fost favorabil, știind ce s-a întâmplat în Europa de Est
cu activitatea de producție și restricționarea piețelor pentru
aceasta!

Deci, noi am fost prezenți la deschiderea manifestării și am
reușit să vizionăm filmului semnat de Drumea Pertin, „O istorie a
Hidraulicii și Pneumaticii românești” dar și la prezentarea lucrărilor
a doi dintre invitați, două grupuri de cercetători din Germania
și Coreea…Când am plecat am văzut cum soseau alte echipe
de participant, semn că ceea ce la început părea un insucces,
treptat s-a transformat, ca întotdeauna într-un vizibil success (nu

uităm manifestările din anii
trecuți când participarea
firmelor românești erau dominante Hervexului; când
Hervilul încă mai exista
în tradiționala formulă…
Hervexul a luat ființă pe
structura fostei întreprinderi de hidraulică Hervil SA
din Râmnicu Vâlcea asociată cu SHP București (Secția de Hidraulică și Pneumatică a CCSITMFS București).
Astăzi nici una nici cealaltă nu mai există, ci doar
Gheorghe Rizoiu și noi cei
câțiva din fosta întreprindere și Petrin Drumea din
actualul Institut de Hidraulică și Pneumatică…Redăm mai jos câteva secvențe
din cuvântul de deschidere al fostului nostru coleg
de breaslă, Petrin Drumea, pe care îl respectăm și
acum, așa cum l-am respectat din totdeauna
Petrin Drumea: - Pornim deschiderea acestui
simpozion în acelaşi tandem IHP-Camera de
Comerţ. Vă urăm bun venit la Hervex, sperăm că
vă veţi simţi bine aici şi că veţi afla foarte multe
lucruri noi. Este foarte interesant astăzi că avem
specialişti tradiţionali dar și specialişti noi din
Coreea. După deschiderea festivă, care este foarte
interesantă, urmează ca de obicei o conferinţă de
presă. Apoi la ora 12 avem o mică conferinţă în care
vom avea materialul prezentat de prietenii noştri
din Corea şi de prietenii noștri de la Institutul de
Mecanică Fină. Am scris un material, împreună cu
specialiştii din Timişoara şi Cluj, intitulat „Tendinţe
moderne în dezvoltarea hidraulicii”. La ora 12
ne împărţim în două, o parte ne ocupăm de un
grup de profesori din zonă care doresc să afle
noutăţi despre digitalizarea în zonă şi vom avea
şi o conferinţă despre componente şi sisteme
hidraulice industriale. Şi, ca de obicei, în prima
seară vom avea un workshop pe bază de invenţii,
unde sper că domnul Petre Cichirdan, fostul coleg
de la Hervil, va fi vioara I...
…Necesitatea numărul unu, acum, este să
facem produse noi şi să ne întrebăm ce poate
produce România; trebuie să intrăm în zonele de
nişă unde să punem multă imaginație și știință, și
să creăm prețuri accesibile, pentru că noi plătim
gândirea mai puţin ca alţii şi atunci produsul nostru
va fi competitiv pe piaţă. Acestea sunt nişte lucruri
de care trbuie să ținem cont. Mai ţinem cont
de faptul că noi avem o listă de coparticipanţi,
coorganizatori. Deci, suntem doi organizatori şi
cinci coorganizatori. Dintre cei doi organizatori
ambii sunt aici, Camera de Comerţ și Industrie
Vâlcea şi Institutul. Din cei cinci coorganizatori nu
a venit niciunul!...

*
Intreprinderea
de
Echipament hidraulic s-a
înființat în 1981, atunci când
a fost pusă și în funcțiune,
primele angajări fâcându-se
în 1980 în cadrul unei Filiale
a CCSITMFS București care
era condusă de inginerul
TCM Vasile Gâlea. Fabrica
încă din faza C + M îl avea
director pe Victor Popa și
Inginer Șef pe Constantin
Dinescu, primul, care a pus
în funcțiune IUCF Râmnicu
Vâlcea fiind apoi numit
funcționar în MICM București,
al doilea fiind inginer (TCM)
șef de secție la IUCF...După
moartea fulgerătoare a lui Victor Popa postul de
director al Întreprinderii este atribuit inginerului
electromecanic Octavian Fota, inginer șef la CPL
Râmnicu Vâlcea, secția Mecano Energetic. Nucleul
de bază al Întreprinderii noi a fost constituit din
cadre tehnice de la IuCF Râmnicu Vâlcea, Balanța
Sibiu, Întreprinderea Mecanică Moreni, Fabrica
de Avioane Craiova...Victor Popa a fost cel care
contrar proiectului a solicitat dotarea cu utilaje
cu comandă numerică, aprobând și înființarea
Grupei de Comandă Numerică, unica de acest
fel din județul Vâlcea. Fota Octavian aprobă
înființarea în 1981, chiar primul an de funcționare,
a Oficiului de Calcul (doar CIPA Rm Vâcea avea
în 1980 un Oficiu de Calcul cu dotare proprie),
iar în 1982 aprobă înființarea unicului Atelier de
Proiectare Asistată de Calculator din România.
„Hervil” fiind denumirea anglo saxonă-ceea
ce dovedește programul intensiv de export-pe
care întreprinderea a creat-o ca marcă în 1985.
Hervil Rm Vâlcea a devenit în scurt timp un
micro combinat de mecanică fiină și hidraulică, în
fabricația sa existând toate tehnologiile necesare
fabricării de produse finite, mai puțin turnatele
de fontă și oțel pe care le aproviziona de la terți.
Tehnologii aplicate: prelucrări mecanice prin
așchere, sculărie, montaj, piese din cauciuc,
cromare, turnare neferoase, tratament termic în
băi și CIFare, vopsire ...Filiala de proiectare a
CCSITMFS București a funcționat în cadrul întreprinderii până la sfârșitul ei, preluarea unui investitor străin și schimbarea numelui...desființarea
procedurilor primare, restrângerea activității.
Hervil a avut patru Ateliere de Proiectare și
câte o secție-atelier pentru toate procedurile
tehnologice. Hervil a făcut parte din Centrala
de Mecanică Fină București, Matache dir.gen. și
MIMUEE București condus de Nicolae Vaidescu.

Simona Maria KIS
Simion PETRE
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MANUSCRISE VÂLCENE CALIGRAFIATE ŞI MINIATE.
Secolul al XIX-lea (VI)
Arhim. Veniamin MICLE
Miscelaneu – 1801. Manuscrisul cuprinde următoarele
texte: Cronograf (f. 16-70v); Minunea făcută de Sfântul mucenic
Gheorghie, când au izbăvit fata împăratului de la şarpe (f. 7176); Întrebări şi răspunsuri ale Sfântului Epifanie, cătră fericitul
Andrei (f. 76-92); Vieţile sfinţilor Andrei Soios, Paulin de Nola,
sfinţi din lunile noemvrie şi decemvrie (f. 76-175); Cuvânt pentru
plâns şi pentru smerenie, scos din Otecinic (f. 175-178v, 243357v); Vieţi de sfinţi (f. 179-233v);   Cuvinte monahale (f. 234235, 357v-361v); Fragmente de Pateric (f. 235-242, 370-382v);
Cuvântul lui Ipolit, papa al Romei, pentru sfârşitul lumii şi pentru
Antihrist (f. 361v-365); Cuvântul Sfântului Efrem pentru Antihrist
(f. 365-369v); Minunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi
pururea Fecioarei Măriei, între sibilele carele au fost proorociţe
la păgâni (f. 383-394v); Istoria pentru Melhisedec, de Sfântul
Athanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei (f. 395-401);
Învăţăturile împăratului Vasilie Macedoneanul (f. 402-413);
Porunci de ale lui Caton (f. 417r-v). Într-o însemnare către
pravoslavnicii cititori, autorul zice, printre altele: „Ci nevoindumă din cât mi-au fost putinţa şi precum am găsit în izvoade, aşa
am scris, fiind păstor eparhiei aceştia preasfinţit părintele chir
Nectarie, episcopul Râmnicului şi fiind igumen aceştii sfinte
mănăstiri sfinţia sa părintele chir Costandie arhimandrit şi fiind
iconom sfinţia sa părintele chir Iosif ierom.   1802. Al tuturor
plecat Ioachim ieromonahul B<ărbătescu>” (f. 413v). Textul,
cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu.
Frontispicii în peniţă la f. 243, 270 şi 305. Desen în laviu, la f. 242v,
reprezentându-l pe Filaret cel Milostiv, lipit de fila precedentă şi
aparţinând lui Macarie ieromonahul, traducătorul Mineelor din
ms. 1882-1884 ş. a. Legătură veche în scoarţe de lemn şi piele.
(BAR, mss. nr. 2102).
Stavrofilia   – Începutul sec. al XIX-lea. Manuscrisul a
fost tradus şi scris de Dionisie Eclesiarhul, în Episcopal
Râmnicului, care semnează prefaţa la f. 233. Ulterior ajunge în
posesia   ieromonahului Paisie, egumenul Mănăstirii Sadova
din judeţul Dolj (f. 169). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile
şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Frontispicii colorate la f 1, 73 şi
170. Miniaturi cu subiecte religioase la f. I liminară, 72v, 169v.
Iniţiale ornate la f. 1, 5v, 12 s. a. Viniete în peniţă la f. 10, 32, 37v.
Legătură artistică în piele. (BAR, mss. nr. 3545).
Miscelaneu – 1804. În manuscris, citim: Cuvântul
copistului, către pravoslavnicii cititori (f. 1v-2); Viaţa şi minunile
Sfântului Grigorie Decapolitul (f. 5-36v); Cuvinte, povestiri şi

învăţături   pentru călugări, luate din Pateric (f. 37-58, 84-101v,
122-141v, 181r-v, 192-196); Vieţile sfinţilor Haralambie, Onufrie,
Pafnutie, Iosif cel Preafrumos, Nicodim Sfinţitul, Varvara şi
Pantelimon (f. 58-84, 142-180v, 182-191, 196-208v); Minunile
Sfântului Nicolae (f. 102-122). În Cuvântul către pravoslavnicii
cetitori, autorul se roagă: „Al tuturor cătră Dumnezeu rugător şi
plecat Ioachim ieromonah, schevofilax Bistriţii Bărbătescu” (f. 1v2).  Textul este scris cu cerneală neagră şi rădăcinie, iar titlurile,
colontitlurile şi iniţialele, cu roşu. Frontispicii în peniţă la f. 2v şi 5.
Desen în peniţă, reprezentându-l pe Sfântul Grigore Decapolitul,
la f. 4v. Legătură veche în piele. (BAR, mss. nr. 2180).
Miscelaneu – 1804. Miscelaneul cuprinde: Liturghierul (f.
1-134v); Descoperirea Sfintei Liturghii. Tâlcul dumnezeieştii
Liturghii ce s-au arătat limbilor păgâne din dumnezeiască
strălucire, precum scrie Baronius la anii de la Hristos 1009 (f. 135146). Potrivit următoarei însemnări: „1804, martie 10 dni. S-au
prescris acest Tâlc al sf. Liturghii de Ioachim ieromonahul Bistriţii
Bărbătescu (f. 146). Textul, cu cerneală rădăcinie şi neagră, iar
titlul, colontitlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Frontispiciu în
peniţă la f. 135. Legătură veche în scoarţe de lemn şi piele. (BAR,
mss. nr. 3202).
Theotocarion – 1809. Manuscrisul cuprinde „Bogorodicina,
adecă canoane de umilinţă cătră Preasfânta Stăpâna noastră de
Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, care să cântă
la Pavecerniţă în toate serile pe 8 glasuri” (f. 5). O însemnare arată
că, „S-au scris această Bogorodicină cu îndemnarea şi porunca
sfinţii sale părintelui chir Anania arhimandritul, năstavnicul
sfintei Mănăstiri Bistriţii în anul de la naşterea lui Hristos
1810, ghenarie 21” (f. 1v), autorul fiind „Ioachim ieromonah,
schevrofilax Bistriţii, Bărbătescul” (f. 220v). Textul, cu cerneală
neagră, iar titlurile, colontitlurile, iniţialele şi indicaţiile tipiconale
sunt scrise cu roşu. Frontispicii în peniţă la f. 1, 2, 5 ş. a. Miniatură
reprezentând icoana Maicii Domnului la f. 4v. Legătură veche în
piele. (BAR, mss. nr. 2789).
Miscelaneu – 1825-1828. Un manuscris bogat, cuprinzând:
Theatron politicon sau Privire politicească, de Ambrosius
Marlianus (f. 1-255v); Povestea lui Archirie cu nepotul său
Anadan (f. 256-259); Varlaam şi Ioasaf. Cântarea cea cu plângere
spre râvnă dumnezeiască a sfântului şi cuviosului Ioasaf, feciorul
împăratului Ivir şi ucenic al Sfântului Preacuviosului Varlaam,
carele după Sfântul apostol Toma, au adus toată ţara Indiei la
credinţa în Hristos (f. 259v-261v); Teologie polemică (f. 262-282);
Pateric (f. 282-281v, 313r-v); Vieţi de sfinţi (f. 292-295v, 309-311v);
Eshatologie (f. 295v-309); Din cartea ce să numeşte Crinii ţarinii

(f. 311v-313); Versuri. Stihuri asupra cititorului şi de rugăciune
ale scriitorului (f. 314-315); Învăţătura Sfântului Vasilie cătră
ucenicii lui Livanie (f. 315v); Cuvânt la îngroparea lui Dumitrache
Bărcănescu, de Efrosin  Poteca (f. 316-319v); Reţete gospodăreşti
(f. 320); Reţete medicale (f. 320v); Versuri despre moarte (f.
321v, 324). Unele însemnări precizează că: „S-au prescris aici în
sfânta Monastire Cozia, fiind egumen la această sfânta monastire
cuviosul ieromonah Nectarie” (f. 1); „Anthim ierodiaconul
au scris” (f. 31); „Această poveste s-au prescris de mine, mult
păcătosul şi între ierodiiaconi nevrednic Anthim Râmniceanu, în
sfânta M(ănăstire) Bistriţa (f. 259). Textul, cu cerneală neagră, iar
titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Frontispiciu colorat, la f.
1. Miniatură înfăţişându-l pe Sfântul Ştefan. Frontispiciu în peniţă
la f. 3. Iniţiale ornate la f.: 31, 106, 132v ş. a. Legătură veche în
carton. (BAR, mss. nr. 2509).
Psaltichie – 1826. În titlul citim: „Floarea cântărilor, alcătuită
de mine, Antonie Pan, prin cererea şi îndemnarea dumnealui
Hristea, logofăt al Cozii, în Râmnic, la anul 1826, septemvrie 14”
(f. 5). Unele cântări sunt compuse de Macarie, Daniil, Petru şi
Grigore Lampadarie, Dionisache Moraitul, Visarion Nemţeanul,
Gheorghe Criteanul, Grigore protopsaltul ş. a. O compoziţie
personală: „Acsion compus de mine, Anton Pan, în har cuvioşii
sale maichii Evpracsii, când mă aflam bolnav la Mănăstirea Dintrun Lemn. Anul 1835, iunie 18” (f. 103v). Textul, cu cerneală
neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt scrise în diverse culori.
Frontispicii colorate la f. 19v, 67 şi 143. Desene în peniţă şi culori
la f. 9 şi 44v, ultimul semnat de Antim ierodiaconul. Legătură
veche în piele. (BAR, mss. nr. 2122).
Miscelaneu – 1826. Manuscrisul cuprinde: Tâlcul Evangheliilor,
de Sofronie şi Theofilact arhiepiscopul Bulgariei (f. 1-48) şi Teologie
pastorală (f. 49-82v). Potrivit unei însemnări, manuscrisul a fost
copiat în Mănăstirea Hurezi, cu cheltuiala părintelui Ioanichie,
egumenul   mănăstirii, prin osteneala smeritului   frate Nicolae,
logofătul mănăstirii (f. 1). Textul, cu cerneală neagră; partea a
doua este scrisă cu caractere latine. Titlurile şi iniţialele primei
părţi sunt scrise cu roşu. Legătură veche în carton şi cotor de
piele. (BAR, mss. nr. 3353).
Miscelaneu teologic – 1832. Lucrarea cuprinde: Pomelnicul
bisericii din Cacova, judeţul Vâlcea (f. 2-44v); Descoperirea Sfintei
Liturghii, de Baronius (f. 59v-67v). Copistul îşi descoperă numele
într-o însemnare, anume: „Pahomie, din sfânta Mănăstire
Bistriţa” (f. 2v). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele
sunt scrise cu roşu. Numeroase miniaturi şi frontispicii în culori
la f. 1v, 8v, 16v ş. a. Legătură veche în piele. (BAR, mss. nr. 2293).

ȘTEFAN ZARĂ: „SFÂNTUL AMBROZIE AL MEDIOLANULUI. MONOGRAFIE PATRISTICĂ”
(Urmare din pag. 9)
Fără a revoca modelele sale - mai ales
scriitorii greci, precum Origen, Sfântul Vasile,
Didim, dar și cei latini, Sfântul Ciprian în mod
deosebit, fără a înceta sa citească și să discute
cu o curiozitate inepuizabilă comentariile
altora, el merge întotdeauna pe propria lui cale,
urmând bineînțeles tradiția de acum veche și
bogată, dar cu libertate și o degajare ce fac din
predica sa asupra Scripturii, cu siguranță, un
fel de sinteză a exegezei primelor patru secole,
dar cu o contribuție originală, atât prin metodă,
cât și prin temele abordate sau forma acesteia.
A-l acuza pe Sfântul Ambrozie că i-a plagiat pe
Părinții Răsăriteni, cum a făcut Fericitul Ieronim,
se dovedește a fi nu doar rea intenție, ci mai
mult, reală necunoaștere a scrierilor sale.
„Mulți critici literari l-au expediat pe Sfântul
Ambrozie ca un scriitor neoriginal, compilator
al Părinților Răsăriteni dinaintea sa. Chiar dacă
am considera, deși astfel am fi foarte departe
de adevăr, că Sfântul Ambrozie doar a tradus
în latină teologia patristică răsăriteană, lucrul
acesta nu este deloc de o importanță minoră.
Sigur că modul de a gândi, de a teologhisi,
al Sfântului Ambrozie s-a bazat pe opera
Teologică a Părinților Răsăriteni, însă opera
lui literară, născută dintr-o utilitate practică
indiscutabilă, este originală și îi aparține întru
totul. Modul în care a redat această teologie,
stilul său inconfundabil, delicatețea și eleganța

limbii folosite, emoția poetică și puterea sa
de sinteză fac din Sfântul Ambrozie un scriitor
de neegalat. Mai mult decât atât poate că toți
acești critici literari sau teologi ar trebui să-și
reconsidere întelegerea noțiunii de originalitate
și posibilitatea folosirii Tradiției bisericești în
cadrul operei literare teologice. A rămâne în
Tradiție nu înseamnă a-ți pierde originalitatea,
iar a reafirma Tradiția ca purtătoare a Adevărului
rămâne o datorie a teologului oricărei epoci.”
(p. 75)
Atributele/virtuți ale lui Ambrozie ne duc
cu gândul și la ceea ce inseamna conceptele
de text, metatext, intertextualitate și nume
actuale: Kristeva, Genette, Coseriu, Heidegger,
Habermas, iar afirmațiile lui Stefan Zara atestă
un om cu lecturi onorabile, excelente. Lectura
este, acum, o treaptă spre desăvârșire…
Ar trebui apoi să vedem pe unde a zăbovit
Ștefan Zară... „În preajma Arhiepiscopului Râmnicului, Înaltpreasfintitul Varsanufie care, de
douazeci de ani, mă călăuzește spre moștenirea
Împărăției Cerurilor”
In vecinatatea profesorului doctor Stefan C. Alexe, un ascet al eruditiei, care șia continuat studiile la Facultatea de Teologie
a Univerităţii din Bonn, sub îndrumarea
profesorului W. Kreck, discipol al lui Karl Barth
(ce studii,ce cărți,ce școala, comparabilă cu
cea a lui M. Heidegger, cu doctoranzii lui
latini..) și frecventarea cursurilor Prof. Karpp
despre „Sinodul de la Calcedon” și susţinerea

unui referat despre „Hristologia lui Leonţiu de
Bizanţ”; frecventarea cursurilor Prof. W. Küppers
despre „Conciliaritate”. De asemenea,(afirma
Stefan C. Alexe) am frecventat cursurile și
conferinţele Prof. W. Nyssen de la Universitatea
din Köln, despre arta și spiritualitatea bizantină.
1971-1972, studii la Universitatea din Freiburg
sub îndrumarea Prof. H. Riedlinger, la catedra
de Dogmatică și Ecumenism și frecventarea
cursurilor acestuia despre „Har și Libertate”
și despre „Sfintele Taine”; în cadrul aceleiași
Universităţi, frecventarea cursurilor despre
„Intercomuniune” la catedra de Ecumenism
a Prof. Karl Lehmann, mai târziu Cardinal de
Mainz și Președinte al Conferinţei Episcopilor
..Profesorul slujea alaturi de Constantin Galeriu
și Nicolae Bordasiu, prieten cu Virgil Cândea...
Și, în vecinatatea profesorului Ioan Caraza,
(din genealogia lui Grigore Caraza, 21 de ani
de inchisori comuniste, sfânt, sfant, „Aiud
Insangerat”, cartea lui, ți se taie respirația).
Și, din postmodernism, un herald, conf.
Constantin Necula...
Predica, aflăm, este fundamentul operei
exegetice a Sfantului Ambrozie... Mai mult,
erudiția Sfântului il face să foloseasaca
intertextualitatea, predică în scrisoare, cu
naturalețea înțeleptului, care ajunsese în varful
muntelui înaintea cățărătorilor preocupați
numai de „harnașament”...”Cuvântul lui
Dumnezeu poate produce în sufletul celui hrănit
cu acesta o stare extatică numită de Sfântul

Ambrozie sobria ebrietas (beție trează), expresie
întânită și în scrierile lui Filon și ale lui Origen”,
„Sfințenia nu este statică, ci are un caracter
dinamic”, ereticii nu fac parte din biserică,dar
sunt așteptați pentru iertare, biserica este un
întreg unitar, este Orbis terrarum, totalitate
nouă, apostolicitatea este axis mundi, în sens
sacramental și nu actual, în materie de drept
eclesiastic, Sfântul Ambrozie este ca toți
Parinții latini antici episcopalist, Ambrozie cel
livresc, lectura alegorică, ce permitea depășirea
„obscuritătii literei”, am adauga literalitate și
literaturitate (și o posibilă eroare, același citat
este reluat la paginile 68 si 212,sigur, în scopuri
diferite) sintetizează Stefan Zara...Frumoasa
devenire dintre Augustin (autorul celebrei
afirmații : „Iubeșe, și fă ce vrei”, cu generare
de text în ‚’Trandafirul traiește fără rațiune”) și
Ambrozie...Taina mirungerii și sub forma Sfintei
Liturghii zilnice, diferentele hermeneutice
dintre: „Pâinea noastră cea de toate zilele”
și „Painea noastra cea spre ființă” (latini și
greci), lacrimi, pocăință, a rescrie cuvantul lui
Dumnezeu în inimile credincioșilor, descrierea
sinoadelor, ereziile, cuvântări, imnuri, despre
Santa Trime, Logosul îintrupat, Sfantul Duh,
eclesiologie, parusie, cultul sfinților, în viziunea
lui Ambrozie, sunt alt fundament al volumului
ipseizat și structurat cu acribie de Ștefan Zară,
pentru rugaciunea, sensul prim și ultim al
unei cărți, din Acatistul Sfantului Ambrozie al
Mediolanului.....
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ÎNALTĂ PREŢUIRE MUNCII SENIORILOR DIN EDUCAŢIE
Exemplele sunt ramuri care nu se usucă niciodată (Acad. Şerban Cioculescu)

Î

n organizarea Asociaţiei Seniorilor din
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Judeţul Vâlcea,
pe 7 noiembrie 2018, în Sala de conferinţe
a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”, s-a
desfăşurat Reuniunea seniorilor din educaţie,
ediţia a VI-a, sub semnul celebrării Centenarului
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 şi pentru
marcarea unei jumătăţi de secol de la înfiinţarea
Inspectoratului Şcolar Judeţean. Echipa care s-a
ocupat efectiv de pregătire a fost alcătuită din
profesorii Dumitru Vlăduţ şi Mircea Daneş, care
au fost sufletul acţiunii, ajutaţi de colegii lor,
Ioan Luca, Nicolae Dinescu şi Nicolae Tănăsoiu,
coordonaţi de prof. Gheorghe Dumitraşcu. Au
răspuns invitaţiei 35 de persoane, seniori din
educaţia şcolară şi extraşcolară, care au lucrat
în acest domeniu de mare importanţă socială,
mai ales în perioada 1968-1989.
Au fost prezenţi prof. univ. dr. Alexandru Popescu Mihăeşti, preşedinte executiv al Asociaţiei Seniorilor, prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu,
secretar general, profesorii Ioan Luca şi Gheorghe Pantelimon, vicepreşedinţi, Constanţa Badea, membră a Consiliului de conducere al
asociaţiei ş.a. Printre participanţi s-au aflat
doamna profesoară Vetuţa Ciocan, inspector
şcolar general adjunct al I.Ş.J. Vâlcea, domnii
profesori Ion Urea, Gheorghe Dumitraşcu,
Mihai Moldoveanu, Gheorghe Vieru, Gabriela
Ana Ene şi Remus Grigorescu, care au deţinut
funcţia de inspector şcolar general al I.Ş.J. Vâlcea, Gheorghe Stanciu, fost inspector şcolar
general adjunct, inspectori şcolari de specialitate
şi profesori care au îndrumat activitatea educativă extraşcolară în rândul copiilor din judeţ,
înainte de 1989. La propunerea dlui Gheorghe
Dumitraşcu, cei prezenţi au păstrat un moment
de reculegere, pentru cei 55 de colegi, inspectori
şcolari, care au trecut în eternitate.
Programul întâlnirii, cu o ţinută grafică excelentă, s-a realizat cu sprijinul unor instituţii
importante din judeţ: Consiliul Judeţean Vâlcea,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Casa Corpului Didactic Vâlcea, Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea, Liceul de Arte „Victor
Giuleanu” Râmnicu Vâlcea şi Palatul Copiilor
Râmnicu Vâlcea, o unitate reprezentativă a activităţii extraşcolare din judeţ, care, în 2018 a
împlinit 65 de ani de la înfiinţare. Programul
a cuprins expunerea „Semnificaţia istorică şi
actuală a Marii Uniri” şi dezbaterea „Inspectoratul Şcolar Judeţean la 50 de ani de activitate”.
Lucrările au fost deschise de dl. Ioan Luca,
moderatorul principal al întrunirii care, în cuvinte
calde, emoţionante, a subliniat semnificaţia şi
utilitatea revederii. O formaţie de viori, alcătuită din elevi talentaţi de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea, îndrumaţi de
dl. prof. dr. Ion Olteţeanu, a interpretat mai
multe melodii, printre care „Balada” celebrului
compozitor Ciprian Porumbescu (1853-1883),
înaintaş de seamă al muzicii româneşti. În
cuvântul său, dl. Alexandru Popescu Mihăeşti a
apreciat că programul artistic a mers la suflet,
a avut conţinut, măsură şi armonie. A evocat
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, cel mai
de seamă eveniment din istoria zbuciumată a
românilor, care nu a fost un dar al nimănui, nu

s-a realizat spontan ci pe baza unei strategii şi,
aşa cum sublinia istoricul Ioan Aurel Pop, „a fost
o unire gândită, muncită şi obţinută cu foarte
multă sudoare”. Referindu-se la întâlnirea
inspectorilor şcolari, funcţie pe care a deţinut-o
în fostul raion Drăgăşani, şi-a exprimat bucuria
reîntâlnirii, care izvorăşte din respect şi
afecţiune reciprocă.
Doamna Vetuţa Ciocan i-a asigurat pe
seniori, din partea doamnei prof. Andra Bică,
inspector şcolar general al I.Ş.J. Vâlcea şi a
sa, de întreaga preţuire, pentru contribuţia
esenţială pe care au avut-o la formarea atâtor
generaţii de elevi şi pentru că le-au fost mentori
educatorilor de astăzi. A apreciat că dascălii
de altă dată au realizat, cu multă dăruire, lucruri minunate, deşi au întâmpinat multe obstacole. Profesorii s-au aflat întotdeauna în
fruntea demersurilor prin care s-au promovat
idealurile naţionale. Educaţia a fost şi rămâne
motorul dezvoltării oricărei societăţi. De
aceea, astăzi, mai mult ca oricând, se impune
prezenţa şi implicarea seniorilor în societate,
care este dezbinată, pentru a se asigura stabilitatea şi evoluţia ei. Totodată a menţionat
că, în întâmpinarea Centenarului Marii Uniri,
Inspectoratul Şcolar Judeţean a desfăşurat un
program de manifestări bogat, un rol important
având profesorii de istorie şi a recomandat organizarea unor activităţi de anvergură.
Domnul Gheorghe Dumitraşcu a abordat
tema: „Marea Unire – conştiinţă naţională şi
realitate sufletească”, publicată în sinteză, în
programul adunării. Referindu-se la semnificaţia
zilei de 1 Decembrie 1918 a subliniat că aceasta
are o însemnătate covârşitoare în istoria noastră,
fiind consacrată drept Sărbătoarea Naţională a
României. Acest eveniment memorabil a fost
pregătit din timp, pe plan intern, cărturarii
vremii şi în special cadrele didactice au inoculat
românilor sentimente patriotice autentice.
Atunci exista o coeziune naţională mai puternică
decât în 1859, când s-a realizat Mica Unire. În
prezent, sunt voci din exterior, dar şi din interior,
care încearcă să diminueze semnificaţia istorică
majoră a actului Marii Uniri, chiar unii istorici de
la noi denaturează adevărul istoric. Vorbitorul
nu s-a limitat la anul 1918, ci a vizat cursul
istoriei până în 1989 şi după 1989, când s-a cam
distrus istoria naţională. În această perioadă
s-a urmărit, în mod premeditat, ca şcoala să fie
golită de elementele care realizează coeziunea
naţională şi socială, iar educaţia patriotică a
devenit o noţiune desuetă. În context a evidenţiat contribuţia vâlcenilor la Războiul pentru Întregirea Neamului, la Marea Unire, şi a
îndemnat ca şcoala să contribuie în mai mare
măsură la educarea copiilor, tinerilor, în spiritul
românismului, care a trecut în plan subsidiar, în
favoarea educaţiei în spirit european.
Şi ceilalţi vorbitori, profesorii Ioan Luca,
Gheorghe Vieru, Gabriela Ana Ene, Ion Urea,
Mihai Moldoveanu, Gheorghe Stanciu şi
Nicolae Dinescu au abordat, în mod avizat, o
multitudine de aspecte, propunând şi soluţii
viabile. Vom încerca o sinteză a bogăţiei de
opinii, de idei exprimate. În cuvântul lor s-au axat
pe importanţa aniversării Centenarului Marii

MEDICII ȘI MAREA UNIRE
(Urmare din pag. 4)
NICOLAE COMȘA. S-a născut în 1869 în Săliștea Sibiului. A
urmat clasele primare în comuna natală; începe studiile liceale
la liceul săsesc din Sibiu și, din clasa a VI-a, continuă la “marele
gimnaziu greco-oriental român” din Brașov. În 1888 se înscrie
la Facultatea de Medicină din Graz, apoi se mută la Viena. Ca
student medicinist în Capitala Imperiului, desfășoară o intense
activitate în cadrul Societății academice „România Jună”, al cărei
președinte va fi între 1892-1895. În luna mai 1892 “conduce pe
membrii deputațiunii” care venise din Transilvania să prezinte
împăratului Memorandumul.

Uniri, au evidenţiat unele activităţi iniţiate în
judeţ de instituţiile de cultură şi de învăţământ,
de ONG-uri, în întâmpinarea acestui eveniment
istoric măreţ, au comparat, în cunoştinţă de
cauză, conţinutul procesului instructiv-educativ
din perioada 1968-1989, cu cel de după 1989.
În context a fost apreciată activitatea Asociaţiei
Seniorilor, munca pasionată a membrilor săi,
pentru realizarea Programului ştiinţific, cultural,
educaţional şi editorial „Unitate, identitate,
perenitate”, derulat în Vâlcea. Prin intermediul
său, pe tot parcursul anului 2018 a fost omagiat
cel mai mare eveniment din istoria românilor
– Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 – care
a marcat desăvârşirea statului naţional român.
De asemenea vorbitorii au rememorat, în mod
obiectiv, cum se muncea în şcoli înainte de
1989, când, cu toate greutăţile întâmpinate,
exista disciplină şi seriozitate în activitatea
şcolară şi extraşcolară.
Domnul Ioan Luca, care a făcut parte din prima echipă, la constituirea Inspectoratului Şcolar
Judeţean, în martie 1968, a făcut o incursiune
în istoria instituţiei şi a evocat activitatea
unor personalităţi din conducere, a colegilor,
care şi-au făcut datoria profesională în mod
conştiincios. Obiectivul central, până în 1989,
era lichidarea abandonului şcolar şi a analfabetismului.
Domnul Gheorghe Vieru a elogiat activitatea Asociaţiei Seniorilor, care cuprinde
elita învăţământului vâlcean. De asemenea a
apreciat realizările din învăţământ, când era
ministru Spiru Haret, un apostol al conştiinţei
naţionale. În trecut, valorile erau preţuite, dar
după 1989 scara valorilor s-a bulversat, s-a
inversat. Elitele au afirmat România în lume
şi tot ele sunt chemate să o reafirme, în noile
condiţii istorice şi politice. În contextul marii
sărbători de la 1 Decembrie 2018 a apreciat că
noi românii suntem prea toleranţi cu cei care ne
batjocoresc istoria, trecutul. În prezent, tineretul
nu este pregătit pentru viaţă, pentru viitor. Sunt
multiple cauze care generează neîmplinirile din
învăţământul actual, ele ţin de sistem şi una
dintre soluţii ar fi să se pregătească dascăli cu
vocaţie, buni profesionişti, devotaţi şcolii.
La rândul său, doamna Gabriela Ana Ene
a vorbit, cu satisfacţie, despre rezultatele
bune obţinute pe plan judeţean şi naţional de
şcoala de matematică vâlceană, mai ales până
în 1989. A apreciat că şi astăzi în şcolile din
judeţ există preocupări pentru modernizarea
învăţământului, în toate componentele sale,
dar nu sunt sufuciente. Există şi cadre didactice
dornice să facă performanţă, să se afirme, şi a
îndemnat să nu ne pierdem speranţa. A făcut
un apel pentru a fi readuse geniile în ţară, care
sunt pregătite de învăţământul românesc.
Şi domnul Ion Urea a făcut ample referiri la
rezultatele din învăţământul de ieri şi de azi, pe
baza bogatei experienţe pe care a acumulat-o în
munca la catedră, dar şi în cea de conducere a
învăţământului liceal şi universitar. A insistat ca
elevii de astăzi să fie educaţi în spiritul cultului
muncii şi al cultului pentru eroii neamului, să
le trezim sentimentul patriotic, care a început
să dispară. Un accent deosebit trebuie pus pe

După terminarea facultății se stabilește în comuna natală,
devenind un renumit medic, dar și un activ militant pe tărâmul
social-obștesc; în noiembrie 1896 insista pentru asigurarea
obligatorie a muncitorilor, în caz de boală și bătrânețe, iar
fondurile necesare să fie asigurate în mod egal de patroni
și de stat. În 1905, la Congresul de la Sibiu al PNR s-a hotărât
abandonarea pasivismului față de politica maghiarilor; printre
cei care susțineau abandonarea pasivismului și adoptarea
unei politici active se numără și doctorul Nicolae Comșa.
Această atitudine a avut ca rezultat alegerea sa, în anul 1905,
ca deputat al circumscripției Cristian-Sibiu, fiind votat de toți
cei 350 de alegători. Doctorul Nicolae Comșa a participat activ
la evenimentele care s-au desfășurat în toamna anului 1918
în Transilvania. În seara de 12 octombrie 1918 era prezent în

formarea viitoarelor cadre didactice, bazată pe
cele mai noi rezultate ale cercetării ştiinţifice,
pedagogice şi psihologice. În opinia sa, responsabile de starea învăţământului românesc de
astăzi, sunt cadrele didactice universitare.
Domnul Mihai Moldoveanu a opinat că la
noi se vorbeşte puţin despre liderii Marii Uniri.
Dintre marii fondatori ai acestui act istoric
numai 5 nu au făcut închisoare politică, în timp
ce 20 de personalităţi istorice care au luptat
pentru Marea Unire au sfârşit tragic în temniţele
comuniste. În fiecare localitate ar trebui să fie
la loc de cinste figurile Regelui Ferdinand I şi a
Reginei Maria, ale lui Iuliu Maniu, I.I.C. Brătianu,
Alexandru Vaida Voievod. De asemenea a apreciat în mod deosebit activitatea domnului Ion
Urea în conducerea Inspectoratului Şcolar, care
a reînfiinţat Liceul Pedagogic din Râmnicu
Vâlcea. Şi domnul Gheorghe Stanciu s-a referit
la ctitorii Marii Uniri, în mod deosebit la Iuliu
Maniu, un mare patriot al naţiunii române,
care a avut crezul că Unirea este visul tuturor
românilor. Aceste personalităţi trebuie aduse
în prim-plan. Domnia sa consideră că nici
acum nu se spune adevărul istoric. Fără istorie
sentimentul patriotic îşi pierde din solemnitate.
Europa va fi puternică prin dezvoltarea statelor
ce o compun, prin cultura lor.
Între Asociaţia Seniorilor şi inspectorii şcolari
din trecut şi de azi există multe afinităţi. Unele
manifestări se organizează în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean. De aceea, domnul Gheorghe Dumitraşcu a reliefat principalele
activităţi ale Asociaţiei Seniorilor din anul
2018, care sunt atractive şi se bucură de mare
interes şi a făcut apel ca şi alţi inspectori şcolari
seniori să devină membri activi ai acestei organizaţii neguvernamentale etalon. De asemenea, a propus şi a solicitat colegilor să colaboreze pentru a se alcătui o monografie a învăţământului vâlcean din perioada 1918-2018.
În partea finală, domnul Nicolae Dinescu,
fost inspector şcolar, om de presă şi de
televiziune, a subliniat unele deficienţe care se
manifestă în prezent în sistemul de învăţământ
românesc. Multe activităţi care se organizează
la nivel municipal şi judeţean nu se bucură de
prezenţa unui număr însemnat de elevi, care să
recepteze mesajul educativ, de aceea trebuie să
le cultivăm mai mult interesul pentru actul de
cultură, de creaţie. A înmânat diplome şi medalii
din partea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România, Filiala Vâlcea, Televiziunii Vâlcea Unu
şi cotidianului Viaţa Vâlcii, celor care au deţinut
funcţia de inspector şcolar general în perioada
1968-2018.
A urmat o petrecere colegială la Restaurantul
„Cupidon” din Râmnicu Vâlcea, unde s-au
depănat amintiri, într-o atmosferă amicală, de
bună dispoziţie.
Din întreaga desfăşurare a reuniunii s-a
desprins concluzia că seniorii din învăţământul
vâlcean, profesori cu har, sunt posesorii unui
tezaur de înţelepciune şi de idei preţioase
care pot fi valorificate pentru mersul înainte al
învăţământului, al societăţii româneşti.

Gh PANTELIMON

casa avocatului Aurel Lazăr din Oradea, alături de fruntașii care
formau Biroul Politic al Partidului Național Român, pentru a
redacta textul declarației de autodeterminare care va fi citită în
Parlamentul de la Budapesta de către Alexandru Vaida-Voevod.
Reîntors în localitatea natală, ajută la alegerea și pregătirea
delegației care urma să meargă la Alba Iulia, la Marea Adunare
Națională de la 1 Decembrie. Din această delegație a făcut parte
și doctorul Comșa. A fost apoi ales membru în Sfatul Național
Român.
După Unire, doctorul Nicolae Comșa a activat ca medic
primar al județului Sibiu și a îndeplinit, în două rânduri, funcția
de prefect al județului – primul prefect român al județului Sibiu
după Marea Unire. S-a stins din viață la 27 noiembrie 1943 la
Sibiu.
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GRIPA AVIARĂ, PESTA PORCINĂ…OARE CE URMEAZĂ?

ION MICUȚ

(DIALOG LA EMISIUNEA „INTERESUL GENERAL”, TELEVIZIUNEA VÂLCEA 1)

EPIGRAME
DE CENTENAR

MOTTO: De ce când se schimbă anii / Rămân fără cap curcanii
		
Viceversa dacă ar fi / Omului i-ar conveni? (BIBANUL)
(Urmare din FORUM vâlcean, nr.3, noiembrie 2018)
R: - Noi putem oferii săptămână de săptămână, lună de lună, informaţii?
Vă aștept să facem, să prezentăm, o lansare pe micul ecran a fiecărui număr,
căci este vorba doar de Cultura...vâlceană!
P.C. - Dumneavoastră ştiţi că Teatrele de stat, plătite din bani publici,
Filarmonica, nu cumpără un ziar? Păi e posibil să nu cumperi tu un ziar în
care apar cronicile la spectacolele și concertele tale? Cum este posibil să faci
teatru de stat şi să nu susţii presa de cultură când e lege în sensul acesta?
Cultura scrisă se susține din bani publici tocmai ca să fie independentă,
binențeles, când este posibil. Aşa cum este cazul muzicii culte, teatrului de
stat și municipal...Numai că noi am cerut participațiune, am cerut ajutor
financiar și nu susținere totală, cum spune legea!
R: - Stimaţi telespectatori acum mi-a sărit în ochi, din Forum vâlcean,
simbolurile Sfinţilor Evanghelişti un articol semnat de Arhim. Veniamin Micle.
Eu am avut ocazia, Petre, să îl cunosc în urmă cu câţiva ani de zile pe acest
om extraordinar de la Costeşti. Atâta distincție, atâta cultură, atâta bunătate!

P. C. - Arhim. Veniamin Micle este, după părerea mea, unul dintre cei
mai importanți cărturari, monahi, dacă nu din România cel puțin din Oltenia
noastră. Nu o spun fiindcă a scris și „fabricat” peste o sută de cărți sau pentru
că este senior editor la Cultura vâlceană, ci pentru că așa îl consideră mai
toată lumea bună din societatea literară religioasă din România...mai toți
istoricii literari...În cultura vâlceană Veniamin Micle nu are egal și cred că și
ca duhovnic este la fel. Noi i-am propus să accepte să fie senior editor noi
l-am făcut membru UZPR (păcat că am făcut-o cam târziu)...Dânsul nu ne-a
cerut niciodată nimic și este cel mai prosuctiv publicist. Se concurează cu sine
însuși. Prin domnia sa noi am dorit să avem o anume protecție... spirituală!
Și astfel ne simțim extraordinar de bine în preajma sa. La fel ni se întâmplă și
cu personalul extraordinar de tânăr și valoros de la Arhiepiscopie, mai ales
după întronarea ÎPS Varsanufie...Și monumentul nostru de la Ocnița închinat
AFDPR Filiala Vâlcea are simbolul crucii în el... În ţara asta dacă vrei ca cineva
să nu facă politică şi să nu scuipe pe produsul, opera ta, trebuie să pui semnul
bisericesc, crucea, căci atunci şi beţivul, şi golanul, şi hoţul le ocolesc!...
Religia a fost, este și va fi domeniul cel mai respectat din țara noastră. Arhim.
Veniamin Micle este un uluitor mărturisitor al adevărului. Dintr-o carte a sa am
aflat că decretul din 1959 cu desfiinţarea mănăstirilor a obligat la întocmirea
de inventare a bunurilor mobile și imobile pentru a putea fi înapoiate mai
târziu... În Procesul verbal de la Mânăstirea Bistrița scria că se va păstra,
se va repara pentru când se va înapoia. Mănăstirea Bistriţa s-a reînființat
în 1983. Ne iubim mult ziarele pe care le edităm în tiparși PDF, inclusiv cel
on- line, ne este drag să citim despre simbolurile Sfinţilor Evanghelişti, să vedem Lupoaica Capitolina pusă în intersecţia aceea de la fostul Pod al lui
Hozoc, unde acum este o stâncă, ceva de felul acesta și alături este și
oinscripție care definește bolovanul ca pe o lucrare de artă! Inscriția este
mai scumpă ca opera... Nu este sculptură, darămite operă de artă, scrijelirea
în piatră! Sculptură este când dintr-un volum apare alt volum sau dintr-un
material apare un alt volum cu anumite semnificații... Sculptura trebuie
creată. În aceste sensuri giratorii nu am fost de acord cu sculpturile. Șoferul
trebuie să fie atent doar la circulație...și atunci pentru cine se pun aceste
însemne? Cu toate acestea de data asta, însă, susţinem de un an jumate
să punem acest semn de latinitate într-un loc pe sau lângă strada construită
de Traian și care duce drept în inima fraților transilvăneni... Lupoaica cu

Romulus și Remus! În fața acestui cartier de vis... Aflu de la dumneavoastră
că nu vor edilii! Dar mă mir de oamenii de cultură vâlceni, cei mai cunoscuţi, căci s-au ridicat în corpore la Bibliotecă, acum recent, când a fost lansarea de carte a lui Vinereanu, şi provocare colonelului Petrescu...cu Posada!
S-au ridicat împotriva propunerii noastre... Nici Lupoaica, nici Columna lui
Traian nu neagă originea noastră dacă! Dacii au fost peste tot dar urme au
lăsat alții mai avansați ca ei.... Istoria ne-a oferit un cadou consemnând că
aceasta este o stradpă construită de Traian. Şi dacă istoricii au descoperit
sub Leahovari strada la șapte metrii! de ce nu au făcut un tunel muzeu,
subteran, să vedem și noi strada aceea? Cei de la Cluj au săpat lângă statuia
lui Mateiaş Corvin şi au dat acolo de nişte băi romane şi au făcut scări și le-au
acoperit cu sticlă...Când dai de asemenea relicve este o mândrie domnule să
fii posesorul unor dovezi-atestate de 2000-3000 de ani. Nu putem să anulăm
istoria de mii de ani...sau ce contează dacă limba dacă a fost înaintea limbii
latine?!...
R: - Petre Cichirdan, poate e o noutate, şi poate poţi să scrii în ziarele
pe care le conduci, şi sunt extraordinar de convins că o să faci acest lucru!...
întâmplător, acum șapte ani fiul meu trebuia să facă o lucrare la nivel naţional,
să participe la un concurs şi să filmeze ceva deosebit din Râmnicu-Vâlcea. Şi
m-am documentat şi m-am gândit două zile cu ce ar putea fiul meu să câştige
un loc? Şi, aşa cum ai zis, făcând liceul la Nicolae Bălcescu, mi-am amintit că
pe partea asta unde este strada Gibescu, când se făcea aripa nouă a liceului
şi eu participam impreună cu colegii mei la partea aia de jos cu pietre, mi-am
amintit că erau grămezi de pietre scoase de pe Calea lui Traian. Şi mi-am pus
întrebarea unde s-au dus pietrele acestea? M-am interesat la arhivele din
Râmnicu-Vâlcea și am aflat că au fost depozitate undeva pe malul Oltului,
pe la Sticlărie, puţin mai sus, pe partea stângă. Când s-a făcut zidul de la
Episcopie s-au luat aceste pietre şi au fost încastrate în zid...
P. C. - Îmi pare rău că trebuie să spun, am scris asta acum doisprezece ani
un articol în care am arătat că aleea pe care mergi la Episcopie este acoperită
cu pietre de pe fosta stradă V.I.Lenin, actuala Cale a lui Traian. Odată,
vorbind cu Înaltpreasfințitul, îi spuneam că nu cred să fie o altă instituție ca
Arhiepiscopia, ca fosta Episcopie, care să de-a atâta cinste orașului Râmnicu
Vâlcea. Am constatat lucru acesta de când eram mic, aprox. 1956, și până
astăzi. Tot ce s-a făcut în Episcopie, apoi în Arhiepiscopie, s-a făcut și se face
peste nivelul calitativ a orice se face în acest oraș. Constatarea este valabilă
mai ales pentru trecutul imediat! Pentru că de prin 2004 Râmnicul a început
să se scuture de rușinea acestui trecut imediat...
R: - Râmnicul vechi al lui Constantin Mateescu.
P. C. - Arhiepiscopia a făcut totul bine, nu a construit un gard care să fie
de râsul lumii. Gardul este artă, un monument de artă. Aleile, îndreptăciunile,
toate potecile, tot ce se cultivă acolo, tot ce se creşte acolo este bunine făcut
şi de-o ordine ieşită din comun și asta din toate timpurile... Să tragem o
concluzie, de ce Biserica a putut şi alţii, care s-au îmbogățit peste măsură,
nu?
R: - Am făcut trei emisiuni cu înaltpreasfinţitul Gherasim, Dumnezeu să-l
odihnească, aici la Vâlcea 1 şi atât de frumos vorbea de aceste permanenţe,
aşa zicea el, Petre Cichirdan, aceste permanenţe ale ortodoxiei, este vorba de
crucile care sunt acolo, de cimitirul de sus, unde sunt și alte elemente!...asta
ca să ştie toată lumea, că am fost şi suntem, şi vom fi, noi creştinii ortodocşi
în permanenţă aici. Un om extraordinar!
P. C. - Ce se află la Arhiepiscopie în Biserica Sf Nicolae, ca și acolo la
Bistriţa şi la Horezu este peste nivelul european. Toată cultura, vorbesc de
partea modernă, de la Brâncoveanu încoace. Acolo s-a păstrat ce este mai
bun. Și la Arhiepiscopie şi la Bistrița sunt picturile celui mai mare pictor al
României, poate, Gheorghe Tattarescu, picturile lui aduc la noi Renașterea
italiană. Avem goticul băgat la Bistriţa într-o catedrală tot de Tattarescu
pictată!...noi îi spunem catedrală a luminii! Acolo e lumină şi dacă afară este
întuneric.
R: - Trebuie să terminăm emisiunea, Petre Cichirdan, îmi pare foarte rău.
Nu ştiu dacă prea multă lume ştie că înainte de a intra în Mănăstirea Bistriţa,
pe partea stângă, în acea clădire în care locuieşte şi părintele Veniamin Micle,
jos, există un muzeu, este un pridvor, cel puţin era, când am fost eu acum
câţiva ani de zile. Ce am văzut acolo, câtă imensitate de cultură spirituală! te
infioară de tot ce vezi acolo.
P. C. - Încă nu e bine pusă la punct treaba asta. Arhim. Veniamin Micle
a început în anii 1983 şi 1989 să facă repare, să reconstruiască. A fost o
acţiune a întregii biserici ortodoxe româneşti. Înaltpreasfinţitul Varsanufie a
sărbătorit Bistriţa cum a venit aici în Vâlcea. Primul eveniment major care pe
noi ne-a onorat pentru că ne-a prezentat ziarul Cultura vâlceană...a fost când
l-a sărbătorit pe Veniamin Micle la 75 de ani şi i-a dat o mare însemnătate
pentru întreaga cultură românească.
R: - Asta înseamnă că existăm Petre!

S M KIS

Izvorâri transilvănene
Acum un secol, ardelenii,
Stăpâni aicea de milenii,
Din munți spre Alba izvorau
Și-acolo, fluviu deveneau.
Omagiu Daciei străbune
Unirea nu e centenară,
Ea are vârstă milenară;
La Alba Iulia s-a refăcut,
O țară existentă din trecut.
Cu demnitate
Spre cei ce-au făurit Unirea,
La Alba demonstrăm iubirea,
Cu fapte demne românești,
Nu cu petreceri câmpenești.
Se va desăvârși Unirea?
Unirea Țărilor Române
Durează-n veacuri ca o stâncă,
Dar o durere grea rămâne:
Că dezbinarea ne mănâncă.
Temeliile României
Poporul, astăzi îi slăvește,
Pe toți eroii din morminte
Și ale căror oseminte,
Sunt pentru noi, prea sfinte moaște!
Noroc că alții nu ne vor
Pentru mulți, acea Unire,
A rămas doar amintire,
Și nu este-o-ntâmplare,
Că trăim în dezbinare.
***
Izbândă agrară
Murind părinții lui din sat,
Pământ și vite i-au lăsat
Și el cuprins de încântare,
Le-a scos pe toate la vânzare.
Furia pierdută-n vânt
Un biet țăran la Domnu’ strigă,
Că din porumbul recoltat,
Plătind impozite la stat,
Lui i-a rămas de-o mămăligă.
Ordonanță guvernamentală
Azi, graiul românesc se schimbă,
Că învățăm o nouă limbă,
Mult mai modernă și facilă,
Pe care ne-o predă Dăncilă.
Destin românesc
Romanii când ne-au stăpânit,
Lucram la ei doar din poruncă,
Dar azi la Roma am venit,
Rugându-i să ne dea de muncă.
După pofta fiecăruia
Din cozonacii rumeniți,
De Ziua Țării oferiți,
Mâncarăm coaja și aluatul,
Iar deputații tot rahatul.
Chemarea străbunilor
În fiecare zi din an,
Românii-n Roma poposesc
Și la Columna lui Traian,
Cu moșii lor se întâlnesc.
Prietenii europeni
Supuși stăpânilor din est,
N-aveam curajul să vorbim,
Dar azi egali cu cei din vest
Ne este teamă să gândim.
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Eveniment editorial al ligii Scriitorilor Români – Filiala
Vâlcea
Constantin MĂNESCU - HUREZI
La rugămintea scriitorului Țene Florinel Sandu (pseudonim
Al. Florin Țene), vâlcean de-al nostru născut în Drăgășanii lui Gib
Mihăiescu, în urmă cu zece ani, la 17 ianuarie 2008, regretatul
scriitor Petre Petria a înființat Filiala Vâlcea a Ligii Scriitorilor
Români, organizație profesională care luase ființă cu doi ani
în urmă, la Cluj - Napoca, la 4 octombrie 2006, la inițiativa
inimosului nostru drăgășenean. Asociația „Liga Scriitorilor
Români” a fost concepută ca o organizație care să contribuie
la lărgirea evantaiului de scriitori necuprinsi de alte organizații
scriitorești, având ca scop cuprinderea și stimularea scriitorilor
de limbă română în promovarea creației literare și apărarea
drepturilor acestora.
Între cele 38 de filiale pe care le are Liga Scriitorilor Români în
țară și în străinătate, se numără și filiala noastră, care a împlinit,
iată, frumoasa vârstă de zece ani. La acest ceas aniversar, cei 28
de mmbri ai săi s-au gândit să cinstească acest moment, precum
și împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie
1918, prin alcătuirea unei antologii literare care să cuprindă în
paginile ei creațiile literare ale membrilor filialei, dar și ai altor
scriitori. Așa a apărut un frumos flosilegiu, întocmit cu acribie
și talent de scriitorul Ilie Fârtat, un om cu multe calități, între
care menționez modestia și bunul simț. Această antologie poate
fi considerată și un elogiu adus limbii române, în condițiile în care
la ora actuală se vorbește de globalizare, de pericolul asimilării,
estompării și marginalizării culturilor mici de către culturile mari,
precum și de un nou curent ideologic numit „corectirudinea
politică”, curent care încearcă să altereze pe virtualmente toate
regulile, oficiale și neoficiale, care guvernează relațiile dintre
oameni și instiruții, care vrea să schimbe comportamentul,
gândirea, chiar și cuvintele pe care le folosim. „Corectitudinea
politică” este, de fapt, Marxism cultural, Marxism tradus din
termenii economiei în termenii culturii.
În aceste condiții, cei 21 de scriitori și poeți prezenți în
această antologie constituie o forță spirituală care dă dovadă de
rezistență prin cultură, care îndeamnă la întoarcerea la valorile
spirituale perene ale neamului nostru, care nu se dă bătută
la prima adiere de vânt ce vine din partea acelora care nu ne
doresc binele. Doi dintre ei, Petre Petria și Costea Marinoiu, nu
mai sunt printre noi, au trecut în lumea drepților, dar conștiința
ne îndatorează să ne amintim cu drag de ei, făcând parte din
membri fondatori ai filialei noastre. Poezia este la înălțime
prin poeta Adina Enăchescu, care se întoarce în copilărie prin
poemele sale, dar este „specialistă” și în „haiky”, acel mic
poem japonez constituit dintr-un vers de 17 silabe. Poezie
scrie și Gheorghe Dumitrașcu-Mamu, precum și Elisabeta Silvia
Gângu. Poezia de inspirație religioasă este semnată de Paulian
Buicescu; Constantin Maria și Laura Vega scriu poezie patriotică,

iar Ligya Diaconescu preamărește „Limba noastră cea română”.
Nu lipsește nici satira, al cărei efect moralizator este prezent în
epigramele lui Ion Micuț.
Paginile rezervate articolelor, eseurile, prozelor sau jurnalului
de călătorie sunt semnate de Petre Petri, Costea Marinoiu,
Dumitroiu Onescu-Mesia, Ion Părăianu, Ion Nălbitoru, Ilie Fârtat,
Eugen Petrescu, Constantin Mănescu – Hurezi, Cristina Nălbitoru,
Dumitru Popa și Zenovia Zanfir. Ovidiu Cristian Dinică semnează
frumoase poezii, iar Constantin Geantă este prezent cu o piesă
de teatru. Această diversitate de genuri literare evidențiază
polivalența evantaiului de stil și mod de eprimare al scriitorilor
de expresie română din Vâlcea, cunoscut fiind faptul că Biblioteca
Județeană Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea găzduiește, dacă
nu zilnic, măcar la un interval de câteva zile, câte o lansare de
carte, dovadă a efervescenței culturale și a unei activități bogate
în slujba culturii române.
Ziua de 3 decembrie 2018 reprezintă și momentul lansării
revistei „Memoria slovelor”, editată de Liga Scriitorilor români
– Filiala Vâlcea. Ajunsă la numerele 14-15/2018, această revistă
de cultură editată de Liga Scriitorilor Români – Filiala Vâlcea îl
are ca redactor-șef pe Ilie Fârtat, din colectivul redacțional
făcând parte Ligya Diaconescu, redactor pentru diasporă, Ion
I. Părăianu și Elisabeta Silvia Gângu. Prefața acestei reviste, ca
și cea a Antologiei, este semnată Al. Florin Țene, Președintele
național al Ligii Scriitorilor Români și membru corespondent
al Academiei Americană Română de Știință, cultură și Artă,
domnia sa semnând și articolul de fond intitulat „Rolul literaturii
de după Marea Unire în europenizarea României”. În paginile
acestei reviste sunt prezenți prin scrierile lor 64 de scriitori
și poeți, membri ai LSR Vâlcea, dar și ai altor filiale din țară și
din străinătate, care sporesc valoarea acestei reviste. Așa cum
arăta Al. Florin Țene, „eseurile, ca studii restrânse despre istoria
unor locuri vâlcene, fără pretenția de a epuiza subiectele, se
constituie în adevărate fresce purtătoare de talent și mesaj”.
Într-un interviu acordat scriitoarei Gabriela Rusu- Păsărin
și consemnat în revista de cultură „Scrisul Românesc” de la
Craiova (nr. 8/168 din 2017) Augustin Buzur trăgea un semnal
de alarmă pentru timpurile pe care le trăim: „Astăzi, în perioada
post-decembristă, românul trăiește o mare umilință. Fiecare
se simte cum se simte, dar în general lumea în care trăim este
foarte ciudată, cultura este scoasă de pe locul care I se cuvine.
Trăim într-o lume de mare agresivitate, de multă ură, de multă
prostie, de mult analfabetism, vreo trei milioane de analfabeți,
din câte am înțeles, ceea ce n-aș spune că folosesc nici ca mână
de vot…. Deci nu e lumea cea mai bună pentru cultură și asta
se vede în toate. E o nebunie de diletanți, de activiști, unii sunt
chiar mai rudimentari decât activiștii de după război din perioada
comunismului primitiv”.
Și totuși la Vâlcea se luptă împotriva răului prin cultură.

Dovadă este și revista „Memoria slovelor”, care dorește să ofere
hrană spirituală cititorilor ei, să schimbe mentalități și gânduri
rele, să-i facă pe oameni optimiști și încrezători în puterea
binelui, în condițiile în care ura, prostia și mitocănia au depășit
toate limitele. Le dorim sănătate și tot binele atât scriitorilor, cât
și cititorilor acestei reviste, cu speranța că slovele scrise de ei vor
rămâne în memoria timpului și vor constitui un balsam pentru
sufletele care vor gusta dinfrumusețea lor.
În același cadru festiv, dedicat centenarului Marii Uniri, a fost
lansat Nr. 36 din luna august 2018 al revistei „Agora literară”, ,
publicație editată de Liga Scriitorilor din România, care își are
sediul la Cluj-Napoca. Această revistă apare trimiestrial și îl are
ca director pe scriitorul Al. Florin Țene, iar ca redactor – șef pe
Iulian Patca. Denumirea revistei vine din limba greacă, agora
fiind la greci piața publică, unde se aflau principalele instituții din
cetățile Greciei antice. În Atena, agora sau locul unde se aduna
poporul era același lucru cu forul roman. Acolo se afla tribunalul
de judecată, numit și „tribunalul de jos”, care judeca infracțiunile
mai mici, spre deosebire de Areopag, tribunalul mare (de sus),
care judeca crimele și culpele religioase. În piață (agora) se
adunau copiii la joacă, acolo se tocmeau și se angajau lucrătorii
la vie și tot acolo se întâlneau prietenii pentru a dezbate diferite
subiecte care-i preocupau.
Să ne imaginăm agora din centrul orașului Cluj-Napoca,
în care se întâlnesc scriitori și poeți ale căror creații (poezie,
eseu, cronică literară, proză scurtă) sunt publicate în „Agora
literară”, care devine o revistă cu largă deschidere, spre toți
scriitorii de limbă română. Aceasta se vede din faptul că această
publicație are următorii corespondenți din străinătate: Florentin
Smarandache (SUA), Vasile Barbu (Serbia), Ana Rădic Repinsky
(Ungaria), Virginia Mateiaș (Canada), Cornelia Cănureci (Franța),
Gabriela Ciobanu și Olimpia Danciu (Italia), Mariana Zavati
Gardner (Anglia), Ioan Miclău și George Roca (Australia), Vasile
Cocarcea (Republica Moldova).
Acest număr al revistei „Agora literară” semnalează și cărțile
primite la redacție: „Aventura ideilor”, semnată de Al. Florin
Țene, care cuprinde eseuri și comentarii critice pe teme diverse;
„Iubire și meandre”, de Emil Mureșean; „Șlefuitorii de cuvinte”,
primul volum dintr-o antologie a poeților români contemporani,
semnată de scriitorul buzoian Stan Brebenel; „Nihil sine Deo”, un
volum de poeme semnat de cunoascuta scriitoare Mariana Popa
din Brașov și multe alte noutăți editoriale.
Din paginile acestei reviste, am reținut aceste frumoase
cuvinte scrise de Paraschiva Cărbunar: „Pământul românesc
este un palat cu pietre prețioase care, scoase din măruntaiele
lui, strălucesc meteoric, transformându-se în florile iubirii, pe
care le purtăm în inimă, pe cărările vieții. În efemeritatea vieții
omului pe pământ, versul, ca și cântecul, creionează o adevărată
legendă. O legendă perpetuă pentru inimă și suflet, deopotrivă”.

CONSILIUL CONSULTATIV AL STRUCTURILOR ASOCIATIVE DIN
JUDEȚUL VÂLCEA

Î

n fiecare lună Asociațiile-ONG-care
activează în raza județului Vâlcea se
întrunesc în baza convocărilor trimise fiecăreia
de către Prefectură, de doamna Oana Chitea, în
numele prefectului Florian Marin.
Anul acesta, aproape întreg, tema discuțiilor
purtate a fost cum era de așteptat Centenarul
Marii Uniri, fiecare reprezentant al Asociației
înscrise în acest Consiliu Consultativ raportând
asupra modului cum a fost reflectată în propria
activitate acest foarte important eveniment din

viața poporului nostru. Trebuie să constatăm,
acum în luna decembrie (pozele sunt de la
întâlnirea din 19 iunie 2018) că cea mai prolifică
activitate pe acest an a fost cea a Filialei Vâlcea
a Asociației Naționale a Cultului Eroilor „Regina
Maria” al cărei șef, Eugen Petrescu, a avut
activități deosebite...Între acestea, de departe,
cele mai reușite sunt cele două monumente
din Lozova, Republica Moldova, al Episcopului
Nestor Vornicescu; și din comuna Pietrari,
monumentul Episcopului Calinic...

Ambele monumente sunt opera sculptorului
din Curtea de Argeș, Traian Duță, care a realizat
și pictura Bisericii Sfinții Apostoli din Râmnicu
Vâlcea. Considerăm noi, privind această
tematică a anului 2018, că următoarea realizare
este cea a Asociației Ecostar 21 care a reușit să
editeze și să tipăreascu fără gratuități din banul
public (vezi Legea 186 din 2003) douăsprezece
numere din Cultura vâlceană, patru numere din
Povestea vorbii 21, și trei numere din Forum
vâlcean, toate fiind impregnate cu articole de

fond privind Centenarul Marii Unirii...Desigur
sunt de remarcat și realizările celorlalte ONG
uri care participă lună de lună la Consiliul
Consultativ.
N-ar strica, domnule prefect, să atribuie și
Instituția Prefectului niște premii, anual, acelor
participanți care se fac remarcați în lucrări
publice și participă activ!
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CONFERINȚĂ FLOREA FIRAN LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ VÂLCEA.
„UNITATE PRIN DIVERSITATE” - SLOGANUL UNIVERSITARULUI CRAIOVEAN
Csaky E POE

P

e 09 noiembrie, vineri, ora 13, la Biblioteca Județeană din
Râmnicu Vâlcea intelectualii vâlceni au umplut până la
refuz sala de conferințe în care Florea Firan de la Craiova, desigur
personalitatea numărul unu a orașului din Bănie a conferențiat
despre Centenarul Marii Uniri, despre cultura Craiovei, despre
succesele și insuccesele personale fiindcă, nu așa, venerabilul
a împlinit luna trecută, octombrie, vârsta de optzeci și cinci
de ani! ...dar oare cine poate să îi dea lui Florea Firan optzeci
și cinci de ani? Personalitate uluitoare care la această vârstă
are o putere de muncă și de creație pe care mulți oameni
tineri, bărbați, ar dori să o aibă! ...Credem că Florea Firan este
tipul de oltean pozitiv, prototip al marilor oameni de cultură
care au trăit și activat în Bănie și căruia nu i se poate găsi nici
un cusur!... demn urmaș al marilor olteni printre care (în afara
unei liste academice) îi amintim doar pe câțiva: Ioan Maiorescu,
Marin Sorescu, Alexandru Firescu... Florea Firan este un model
de eleganță în comportamentul zilnic la serviciu și pe stradă,
de fair play în diferitele angajamente și diferende culturale, un
adevărat fenomen cultural în sine sau cum ar
spune documentele de aderare la Uniunea
Europeană, un adevărat Nod Cultural
European în noua rețea culturală cu care
vrea forumul european să se impună după
2007...Florea Firan care poate prezida foarte
bine un congres internațional cultural, și, în
același timp, poate recepționa la adevărata
valoare o expoziție de pictură pe sticlă în
„foaierul” Filarmonicii craiovene...Orașul
Craiova este un oraș al contrastelor, ca mai
toate orașele noi ale României interbelice
dar mai ales...socialiste! Așa bunăoară lângă
colosalele clădiri doljene cum este Primăria
sau Consiliul Județean și Prefectura, cum
este Muzeul de Artă, bijuterie arhitectonică,
unicat; cum este statuia ecvestră a lui Mihai
Viteazul și cea a lui Alexandru Ioan Cuza
(Raffaello Romanelli) tronau odinioară
cartiere precum Craiovița sau statui chici cum
este cea a lui Carol I, șezând și contemplând
traficul din jurul său!...Contraste, căci lângă
asemenea cartiere ale rușinii, și săraci, în
Craiova existau palate briliant ale tehnologiei
precum Electroputere, Fabrica de Avioane
(unde au fost create, în 1978, înaintea MicroSoft,
Microprocesoarele-Postprocesoare,
care au dus la crearea Sculpturii cibernetice
- recunoscute ca atare în 1986!), Oltcit...da
și bogații care lucrau în ele și la Filarmonică,
și la Teatrul Național. Astfel, contraste și
la oameni-personalități-Florea Firan fiind
cel care a contrastat evident cu așa-zisele
personalități (formând scriitorimea) care
mișună prin bodegile Craiovei...dându-se
urmașii unui Alexandru Macedonski, Marin
Sorescu sau Tudor Arghezi!
Ion Soare (moderatorul întâlnirii): - (...)
Este admirabilă tinerețea dumnealui de om
al faptelor și nu al vorbelor. Este unul din
oamenii de cultură, dar și de literatură și din
alte domenii...dintre cei mai importanți nu
numai ai Craiovei, dar și ai țării!... Sunteți
privilegiați dragi elevi (din sală n.n) că aveți
în față pe unul din clasici-în viață-ai literaturii
române, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu
zece ani, când la Liceul Lahovari domnii Florea
Firan și D.R. Popescu au ținut o conferință și
eu le-am spus la fel, atunci, elevilor de față.
Eram împreună cu Nelu Predescu. Are lucrări
și studii fundamentale de referință. Are
predilecție spre panorama literară fie de la
Macedonski la Arghezi, fie cea a monografiilor
referitoare la presa de la „Scrisul Românesc”
fie de la Revista „Ramuri”... Este un promotor
de seamă a operei și personalității marelui
Constantin Brâncuși. Este cel care a promovat
și republicat operele fundamentale despre
Brâncuși ale lui V.G. Paleolog și Constantin
Zărnescu și ale altor autori...A fost profesor
în învățământul preuniversitar și universitar,

mai este încă; a fost profesor în Italia, la Pisa, apoi la Roma, și
merge deseori și în America, merge la dumnealui acasă, unde,
pentru cei care nu știți, activează o scriitoare-poetă excepționalăfiica domniei sale, Carmen Firan! Are premii fundamentale,
nu le numim decât pe cele ale Academiei Române și Uniunii
Scriitorilor...
La întâlnirea de la Biblioteca Județeană
domnul Florea Firan a fost întâmpinat de
Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii,
care a și deschis conferința, de Marinela
Capșa-poetă care a debutat la Editura
„Scrisul Românesc” , Ion Soare-moderatorul
întâlnirii și unul din vicepreședinții Forumului
Cultural al Râmnicului, Augustina-Sanda
Constantinescu, fosta directoare a Bibliotecii,
Nicolae
Dinescu-directorul
Academiei
Olimpice, Filiala Vâlcea...Din sală a cuvântat
pentru sărbătorit Mihai Sporiș
Florea Firan: - Deşi vin de treizeci de
ani în acest oraş superb, un oraş cultural
căruia dumneavoastră continuaţi să-i daţi
această aură; sincer să fiu Râmnicu-Vâlcea
are o tradiţie veche, este mai vechi decât
şi Craiova şi, cultural, se situază printre
cele mai importante oraşe româneşti.
„Scrisul Românesc” face de treisprezece
ani o manifestare în care concentrează cam
toate activităţile dintr-un an sub genericul
„Colocviile Scrisului Românesc”. (...) Aceeași
publicație pe care o cunoașteți foarte bine
obișnuiește în fiecare număr să pună în
dezbatere o temă fundamentală, suntem la a
XIII-a ediţie fără întrerupere, unde participă
academicieni din ţară şi din străinătate,
profesori universitari, scriitori, critici, istorici
literari, directori de biblioteci, editori etc.
Anul trecut tema a fost „Intelectualii, puterea
şi tehnologia” cu un mare succes (regretăm
că nu am participat și noi, publiciștii de
la Intol Press, fiindcă ne stă în caracter și
suntem singurii din Oltenia-Ecostar 21care promovăm activ unitatea dintre artă,
tehnologie, ecologie și spiritualitate n.n). Anul
acesta pentru că suntem în anul Centanarul
Marii Uniri, cea mai mare sărbătoare a
noastră, nu puteam să ne propunem decât o
temă precum cea de „Unitate prin diversitate”
(de zece ani în Râmnicu Vâlcea funcționează

„Curierul de Râmnic” ziar cotidian și acum săptămânal care
are pe frontispiciu deviza „Unitate prin diversitate” n.n). Avem
patruzeci și două de comunicări ştiinţifice ţinute la Craiova pe
această temă. Într-un timp în care în multe părţi ale lumii se
manifestă mişcări separatiste şi curente politice populiste,
recursul la unitate prin diversitate poate fi o abordare temeinică
şi necesară, o încercare de salvare a complexităţii civilizaţiei
noastre. În anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri, când
România celebrează centenarul existenţei sale ca stat unitar şi
independent, dezbatem această temă generoasă fiind un bun
prilej de a discuta unitatea şi bogăţia culturii române ca rezultat al
diversităţii valorilor sale etnice, ori din afara graniţelor, care i-au
dat vigoare şi prospeţime întregind patrimoniu universal. Desigur,
conceptul „Unitate prin diversitate” are o conotaţie care permite
divagaţii şi interpretări diverse. Raportul dintre cei doi termeni
poate dezvolta analize care trebuie însă să conducă la armonie şi
toleranţă. Unitate, dar nu prin uniformitate ci prin diversitate. De
fapt, acest concept inspirat din deviza latină „In varietate unitas”,
a premiatului Nobel Ernesto Teodoro Moneta, a fost adoptat de
Uniunea Europeană la 4 mai 2000, iar semnificaţia este aceea că
prin Uniunea Europeană toţi europenii prin culturi, tradiţii şi limbi
diferite pot fi împreună, pot lucra împreună pentru menţinerea
păcii şi pentru prosperitate. Avem motive să susţinem cu temei
că diversitatea etnică şi religioasă stă la baza Marii Uniri, amintind
că în rezoluţia unirii s-a inclus asigurarea drepturilor legale pentru
toţi cetăţenii, indiferent de etnie şi religie, ceea ce înseamnă, nu
numai o noutate pentru acea vreme, ci o adevărată provocare.
Unitatea constă şi în diferenţa acceptată, dar aceasta este o
problemă care merită o analiză mult mai atentă şi mai extinsă.
România, aşezată la răscruce de imperii, a reuşit să-şi păstreze
matricea populară, unitatea limbii, tradiţiile şi spiritul românesc,
chiar dacă peste ea au trecut valuri puternice şi ocupaţii străine,
tocmai prin toleranţa pentru diversitate a celor ce au trăit de-a
lungul timpului în teritoriu românesc. Dominatorii, domnitorii şi
regii noștri care au condus România în momente cruciale, au dat
dovadă de înţelepciune şi echilibru, de un sentiment patriotic şi
de solidaritate puternică. Sărbătoarea Centenarului Marii Uniri
este şi sărbătoarea diversităţii etnice şi culturale a României.
Românii din ţară şi de peste graniţe, unde se află mai mulţi ca
oricând, nu şi-au pierdut sentimentul patriotic al solidarităţii şi
toleranţei, contribuie cu ce pot la edificarea unei Românii unite şi
prospere. Intelectualii, elitele româneşti s-au situat întotdeauna
în centrul marilor evenimente din istoria noastră.
Tema la care ne referim nu se cantonează în spaţiul
naţional românesc, ea are reverberaţii şi în plan european
sau intercontinental, mai ales în America de Nord, în diaspora
românească de unde avem colaboratori de marcă, încât
interferenţele sunt inevitabile.

NEAGOE BASARAB (1459-1521)
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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Vis împlinit

RĂZVAN
IONIȚESCU
-GORJ

Debut
a în fiecare an, la Călimăneşti, 21 sept. trecut, la Mânăstirea Ostrov, ci în cadrul rafinat participat cu
lucrări: Mihai Sporiş-„Anul 20172017, a avut loc un simpozion închinat al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Bacon- Bornă la trei repere istorice seculare”, pr.
lui Neagoe Basarab, voievod român care a dom- sky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănă- Constantin Mănescu-Parohia Urşani-„Bisericile
de a se preschimba și de a muri sub formă de fulg? Nu fusese
Ana-Maria
GRUIȚOIU
nit între
anii 1512
şi 1521; „Sfântul Neagoe soaica, directoarea
după
Fenia
ctitorite
de clipită,
SfântuldeNeagoe Basarab”, Ovidiu
pregătitbibliotecii,
să se coboare
dincare
văzduh
și să dispară
într-o
Basarab-izvor
de spiritualitate
românească”
preşedinta
Cultural
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