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ÎN MAREA CRIZĂ ACTUALĂ A PRESEI CULTURALE SCRISE, LA
CĂLIMĂNEȘTI A LUAT FIINȚĂ CENACLUL LITERAR ARTISTIC
„MIRAJUL OLTULUI” ȘI REVISTA CU ACELAȘI NUME…
Petre CiCHIRDAN

M

arți, 08 ianuarie 2019, La Călimănești, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, opt creatori în
domeniul literaturii și publicisticii, artelor în
general, s-au întâlnit-având o înțelegere și
cu Primăria și au înființat un cenaclu literar
artistic, de mult timp ticluit, Mirajul Oltului,
precum și continuarea revistei (de data
aceasta ca un produs al cenaclului) Mirajul
Oltului, al cărui număr prim, într-un format
special a apărut în 2012 (vezi primul număr
pe www.culturaarsmundi.ro. Georgeta Tretlițchi, Nicolae Ghinoiu, Nicolae Nistor,
Constantin Geantă, subsemnatul, Tiberiu
Zamfir, Ovidiu Cristian Dinică, Dăescu Chirea Narcis sunt cei opt care au fondat noul
cenaclu și apariția revistei într-un nou format
(A3 și 16 pagini), hârtie de ziar.

ATÂT A LIPSIT, UN SINGUR VOT, CA
FINANȚAREA REVISTEI SĂ FIE O
PREMIERĂ NAȚIONALĂ, CREDEM
NOI, EUROPEANĂ!
Participanții la ședința au votat și
aprobat ce și-au propus, doar la un punct,
după părerea noastră, greșind cu un vot
care a anulat astfel propunerea de plată, de
douăzeci de lei în sarcina fiecărui membru,
în luna apariției revistei (de patru ori pe an)
care ar fi fost utilizată pentru remunerarea
tehnoredactării... aceasta, căzând în sarcina
editorului! Felicitări pentru intenție dar
și pentru rezolvarea problemei de către
publicația Cozia Info! Regrete pentru faptul
că a eșuat un model pe care trebuia să-l
preia întreg sistemul ONG-urilor culturale,
profesionale, care trebuie ajutate financiar
conform legislației în vigoare, Legea 186 din
2003, dar care sunt neglijate total de puterea
aflată la conducerea instituțiilor publice!

CONSTANTIN GEANTĂ, TIBERIU
ZAMFIR ȘI OVIDIU CRISTIAN DINICĂ
CONDUC CENACLUL ȘI NOUA
PUBLICAȚIE
Nimic mai frumos decât existența presei
de cultură scrisă, care, iată, la Călimănești
se îmbogățește cu încă o publicație de
literatură și artă, Cultura vâlceană și celelalte
publicații ale Intol Press-ului nemaifiind
singurele de acest gen din județ. Cenaclul
Mirajul Oltului va fi condus de Tiberiu
Zamfir ajutat de Constantin Geantă și Ovidiu
Cristian Dinică, iar revista va fi condusă de
Constantin Geantă ajutat de Tiberiu Zamfir

și O. C. Dinică. Ceilalți cinci vor constitui
un așa zis Consiliu Director care va asigura
prin prezența și intervențiile lui, ca membri
(cenaclu) și colaboratori (revistă) buna
funcționare a celor două entități culturale...

PAULIAN BUICESCU A DAT
DRUMUL PE INTERNET LA PRIMELE
MATERIALE
Neputând fi prezenți la eveniment
alături de cenacliști, scriitorul și publicistul
Paulian Buicescu, ca și Mihai Sporiș-șeful
Grupului Informal România Grădina Maicii
Domnului au dat drumul pe Internet la
primele materiale pentru cenaclu; primul la
poezie (mai jos) și M. Sporiș la noua sa carte
„De vorbă cu …Lucian Blaga”. Îi așteptăm
la prima ședință pe cei doi, dar și pe Ioan
Nicuță Lungu și Vasian Mircescu, poeți de la
Călimănești, în vogă! Ei trebuie considerați
membri fondatori fiindcă cu domniile lor de
multă vreme s-au proiectat aceste activități.

PAULIAN BUICESCU
DE LA TICU LA SUCCESIUNE...
Ca prunci, am gângurit un „ticu”
Elevi, Studenți, i-am zis „tăticu”
Când aveam leafa garantată
Distanți și reci, îi spuneam „tată”
Apoi, bogați, dintr-un hamac
Spuneam prin fumuri, că-i „babac”...
Când ne-a dat tot (și ultima lețcaie)
De sus, superior, i-am zis „tataie”...
Când ne așteaptă în amurg la sân
„-Uf, ce miroase...<ăl bătrân...>”
Dar după ce-n pământ este criptat
Devenim „liberi”, c-un suflu ușurat...
Apoi fără de jenă, la Notar semnăm;
Acas’ acte și poze, pe loc le radiem...
Dar DUMNEZEU din Ceruri, ce toate le veghează
De ce ne tot așteaptă și nu ne radiază?

NOTĂ
Membrii cenaclului „Mirajul Oltului”
se dezic de informația apărută în ziarul
săptămânal COZIA INFO referitoare la
directorul Bibliotecii Orășenești din Călimănești în relația sa cu fostul Cenaclu „A E
Bakonsky” din Călimănești. Subsemnatul,
Nicolae Nistor și Ovidiu Cristian Dinică,
neobservând dacă în timpul ședinței s-a
discutat despre această relație...

In memoriam
(Regretatului prieten
Petre Tănăsoaica)

George VOICA
Prieten drag, sunt duse-a noastre zile
şi, iată, de acum, venit-a ora
să nu mai fim în rouri, la Govora,
nici plete negre,-n vânt, la Termopile!
Acum te odihneşti pe prispă,-afară,
în ,,catedrala unui bob de grâu”
şi vezi departe, dincolo de râu,
cum inima spre cer îţi urcă iară...
Se zbat a lumii, ne-ncetat, talaze,
şi patimile-n veci se vor tot zbate;
ei, toţi, sunt plini de grelele păcate,
căci n-au, cum le spuneai, deloc obraze!
Azi, te privesc cu milă şi obidă;
la Cozia, nicicând n-or să mai treacă...
Ei nu-s din stirpea-aceasta, geto-dacă,
ci din ţucalo-foanfa aguridă...
Prieten drag, sunt duse-a noastre zile!
N-o să mai bem vin roşu la Surpate,
pe sub mesteceni, lacrimi, libertate...
N-o să-mi mai zici, ca altădat’: ,,Copile!”
,,Băiat frumos” ai să rămâi tu, însă,
aşa cum te-am ştiut de ani şi ani,
râzând în hohote prin Ghetsimani,
făr’ ne-a vedea şi clipa asta plânsă...
În primăvară vor veni zambile,
de tine-mi povestească pe-ndelete,
cum grâu-i verde, pân’ la brâu, la fete...
Prieten drag, sunt duse-a noastre zile!
Surpate,
05 ianuarie 2019, orele 16.26 – ziua în
care prietenul meu, Petrică Tănăsoaica, a
fost dus, pentru totdeauna la Mănăstirea
Cozia.
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O nouă ediție a Festivalului de Umor la Râmnicu Vâlcea
Ion MICUȚ

P

rintre evenimentele culturale și spirituale
incluse în Programul de activități pe anul
2018, elaborat de Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Vâlcea împreună cu Uniunea Epigramiștilor din
România și Clubul Umoriștilor Vâlceni, a fost și
Festivalul Național de Satiră și Umor „Povestea
Vorbii”.
Datorită complexității și amploarei acestei
manifestări cultuale de excepție, în organizarea
și buna desfășurare a Festivalului s-au implicat
ca parteneri și: Primăria Municipiului Râmnicu
Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”
și Primăria Orașului Călimănești.
Această ediție a XIII-a a avut loc pe parcursul
a 3 zile, respectiv: 28-29 octombrie 2018,
lucările concursului cuprinzând două specii
literare: secția „Epigramă”, cu două teme: „Legi
cu tendințe” și „Prostul cât i-ai da bătaie, face
tot ce capu-l taie” (după un proverb al lui Anton
Pann); iar la fabulă, tema: „Invidia”.
Totodată, Primăria Orașului Călimănești a
propus și realizarea unor madrigaluri dedicate
acestei localități, la împlinirea a 630 de ani de la
atestarea documentară într-un hrisov emis de
Mircea cel Bătrân, la data de 20 mai 1388.
La secretariatul CJPCPCT Vâlcea și-au trimis
lucrările peste 80 de autori din țară și Republica
Moldova, care au fost secretizate pentru ca membri juriului să poată avea posibilitatea obiectivă
de notare a tuturor lucrărilor înregistrate.
Anul acesta, juriul a fost alcătuit din: George
Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor din
România, prof. univ. dr. Ștefan Cazimir, Nichi
Ursei, președintele Clubului Umoriștilor Vâlceni
și Bogdan Popian.
Semnificativă a fost contribuția financiară a
Primăriilor Rm. Vâlcea și Călimănești la fondul
de premiere, cazare și masă.
În după-amiaza zilei de 26 octombrie,
s-a deschis oficial acest important festival în
prezența a cca 150 de vâlceni, din toate mediile
sociale, admiratori ai umorului de calitate,
județul Vâlcea fiind al 27-lea care organizează
un asemenea grandios spectacol renumit la
nivel național.
Sărbătorind și Centenarul de la Marea Unire
din 1918, invitații din țară și străinătate au
fost prezenți la deschiderea oficială îmbrăcați
în costume naționale caracteristice zonelor
etnografice de unde provin, respectiv din 14
localități din Banat, Ardeal, Oltenia, Muntenia,
Dobrogea, Moldova.
A fost transmis cuvântul oficial de
întâmpinare, de bun venit invitaților, din partea
domnului profesor Alin Pavelescu, managerul
CJCPCT Vâlcea.
Tot în partea oficială s-au înscris și
discursurile domnilor Ștefan Cazimir și George
Corbu, care au transmis mulțumiri și felicitări

organizatorilor pentru toate măsurile, ca
activitatea Festivalului-Concurs să se desfășoare
ireproșabil, iar participanților să i se ofere
rangul unor oaspeți de valoare. S-a menționat
că unii dintre câștigătorii concursului pe teme
prestabilite sunt autori de lucrări umoristice
de mare importanță, au cărți, studii și antologii
publicate, sunt cadre didactice universitare,
profesori, ingineri, juriști, o parte din ei fiind și
membrii ai Uniunii Scriitorilor din România.
Vorbitorii au comunicat că au fost concurenți
ce au realizat bijuterii umoristice, determinând
pe membrii juriului să realizeze o dificilă selecție
și analiză pentru desemnarea acelor lucrări care
urmau a fi premiate cu bani, diplome și obiecte
artizanale specifice ținutului nostru vâlcean.
În continuare, Nichi Ursei, ca principala
gazdă a festivalului a preluat moderarea
lucrărilor, făcând cunoscut că în sală sunt
prezenți 23 epigramiști și fabuliști care urmează
a primi anumite premii.
Pozitiv este faptul că anul acesta au fost
selecționate lucrările a unor nume de 8 femei,
ceea ce înseamnă că spiritul incisiv, critic și
artistic al genului feminin începe să se impună
și în creația epigramatică.
Toți cei invitați au fost prezentați publicului
la scenă deschisă și au recitat din cele mai
importante creații, producând bună dispoziție,
încântare, desfătare spirituală și și-au exprimat
gratitudinea prin aplauze și ovații.

Seara respectivă a adus și o surpriză
încântătoare, în sensul că spectatorii au apreciat
recitalul muzical al chitaristului Dan State.
O altă surpriză spiritual-culturală a
constituit-o lansarea a două volume scrise de
autori vâlceni. Ne referim la cartea „Elefantul
din vitrina de cristal” a lui Nicolae Nistor, căruia
i s-a făcut prezentarea de către prof. univ. dr.
Ștefan Cazimir și volumul intitulat „ANAF –
Dosarele Chix” scris de George Hodorogea a
cărei prezentare a fost făcută de către lectorul
Valentin Șuvar, însoțit și de o proiectare video.
În ziua de sâmbătă 27 octombrie 2018 în
sala de festivități a Primăriei Mun. Rm. Vâlcea a
avut loc Gala Laureaților. Cu această ocazie s-a
desfășurat și un recital umoristic al membrilor
Clubului Umoriștilor Vâlceni, recitând din
creațile lor: Nelu Barbu, Ion Micuț, George

Anul Nou-2019

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE
PÂINE DE O FIINȚĂ

Dumnezeu, dragi românaşi, să vă dea sănătate
şi tot binele din lume, împliniri şi doriri de bine,
ca binele să vă fie o realitate,
la mulți ani, fericiți ani,
doriri de bine cu soare culme a culmii în inimi
şi pâini bonus de toate zilele în mâini!
Nu uitați că exist stejar din stejar spiritual natural spiritual original rar,
monumental național raportat punctual la universal, îmulțit în har,
că dacă mă seamăn ghindă: stejar răsar cu grai de plai şi eu, ca artist,
cu rost sub adăpostul României şi Patriei Limbii Române,
pâine şi pace, liturghie de pace trasă-n mâine
şi pâine de o ființă trasă în mâine, în drept de iubire,
cu drept cum dreptul de a te naşte, de a ne renaste la înviere,
cu înviere, pentru a candida la fericire:
Phonex-Zamolxis, Felix, întru răsărit de soare şi binecuvântare!
Pur şi simplu templu-Eminescu în lumină ce lumină Hristos
patrie limba română profundă, tainică şi trainică întregită-mare,
cu îndemână, cu infinit din respect şi prețuire apropiat aur cenuşiu
strecurat luminat şi curat de obiect, cum Dumnezeu lumii ne-a dat:
fericire cu talanți nativi îmulți luminos cu folos: dar din dar-rai
şi fericire pentru ceilalți pe omenesc plai!
Doamne ajută!

Achim, Ion Tălmaciu, George Poșircă.
Au fost prezentați apoi premianții ediției
a XIII-a a Festivalului de Umor, care au primit
bani, diplome și diferite obiecte caracteristice
zonei noastre vâlcene.
În după-amiaza aceleiași zile, în sala de
spectacole a Liceului Tehnologic de Turism
Călimănești s-a desfășurat următoarea etapă
alocată creatorilor de madrigaluri. La această
ediție au fost trimise 57 de creații. Pe tot
parcursul festivităților a fost prezent domnul
dr. Florinel Constantinescu, primarul Orașului
Călimănești, care a însoțit pe vizitatori pe toată
perioada șederii lor în această stațiune.
Ca urmare a popularizării evenimentului,
sala de festivități s-a dovedit a fi neîncăpătoare,
participând peste 200 de călimăneșteni.
Oaspeții au recitat din lucrările lor
umoristice, s-a desfășurat și un duel epigramatic
și din nou pe cei prezenți i-a încântat muzicianul
Dan State. Surpriza serii a fost participarea
actorului Radu Pietreanu care a susținut un
recital umoristic de excepție.
Referitor la secțiunea „Madrigaluri” dedicate
Orașului Călimănești, au fost desemnați
următorii câștigători: Premiul I – Mihai Frunză
din Brăila; Premiul II – Florina Dinescu din
Ploiești; Premiul III – Florentina Anghel din
Slatina; Mențiune – Mihai Haivas din Iași.
La secțiunea „Fabulă”, câștigători au fost:
Premiul I – Laurențiu Ghiță din București;
Premiul II – Alexandru Hanganu din Brăila;
Premiul III – Ani Drăgoianu din Țânțăreni, jud.
Dolj; Mențiune – Dorel Lazăr din Alba-Iulia.
La secțiunea „Epigramă”, câștigătorii au fost
următorii: Marele Premiu „Traian
Lungu” – Gheorghe Bâlici, Chişinău; Premiul
I – Cătălina Orșivschi, Vama, jud. Suceava;
Premiul II – Mihai Sălcuțan, Buzău; Premiul III
– Gheorghe Constantinescu, Braşov; Menţiune
– Leliana Rădulescu, Craiova; Menţiune – Elena
Mândru, Iaşi; Menţiune – Maria Chirtoacă,
Câmpulung Muscel.
S-au mai acordat premii speciale
concurenților: Constanța Apostol, Galaţi –
Premiul U Z P din România, filiala Vâlcea,
înmânat de prof. Nicolae Dinescu; Carmen
Ștefănescu, Craiova – Premiul Societăţii
Culturale Dor-Dragoş Vrânceanu, înmânat de
prof. Nelu Barbu; Laurențiu Bădicioiu, Mizil –
Premiul Clubului Umoriştilor Vâlceni; Victor
Minea, Mizil – Premiul Clubului Umoriştilor
Vâlceni; Claudiu Șimonati, Geoagiu-Băi –
Premiul Clubului Umoriştilor Vâlceni; Petre
Gigea-Gorun, Craiova – Premiul Clubului
Umoriştilor Vâlceni, ultimele patru aceste
premii fiind înmânate de Nichi Ursei.
Redăm, în continuare, câteva creații
premiate și autorii acestora:

Secțiunea EPIGRAMĂ
Gheorghe Bâlici,

Chişinău, Rep. Moldova

Legea grațierii

La legea ce i-a norocit
Pe cei ce au furat din greu,
Am adnotat, ca om cinstit:
De-aş fi ştiut, furam şi eu!...

Cătălina Orșivschi,
Vama, Suceava

Este previzibil

Precum îi taie capul tot mereu
Va face prostul, însă-i previzibil:
Să-l lămureşti cum este bine-i greu,
Dar să-l convingi că-i prost, e imposibil.

Mihai Sălcuțan,
Buzău

Cum îți așterni...

Dacă furi un leu eşti dus
Pentru-un an la închisoare,
De la milion în sus
Patru, dar la guvernare!

Gheorghe Constantinescu,
Braşov

Prostul

De rezistă la bătaie,
Pentru mine este clar:
Face tot ce capu-l taie,
Când ajunge demnitar.

Maria Chirtoacă,
Câmpulung Muscel

Mai grav

Unui prost, de-i dai bătaie,
Face tot ce capu-l taie,
Da-n guvern, nici zeci de oşti
Nu conving atâţia proşti...

Elena Mândru,
Iaşi

Fatalitate

Sperând de gafe c-o să-l scap,
Oricât îl bat pe-un prost la cap,
La rezonanţa care-o-are,
Presimt că-i cutezanţă mare!

Leliana Rădulescu,
Craiova

Omului ,,bătut de soartă”

Când prostul sau omul de paie
Irită, prin tot ce-a făcut,
Zadarnic recurg la bătaie,
Că soarta-i, deja te-a-ntrecut!

Secţiunea MADRIGAL
Mihai Frunză,
Brăila

La Cozia...

La Cozia, un loc demnezeit,
De vânt, de ger, de molime ferit,
Doar Domnul Mircea doarme ne-ncetat
Că pe vâlceni de mult i-a deşteptat.

Florina Dinescu Dinu,
Ploieşti

În orașul domniei
lui Mircea cel Bătrân

Călimăneştiu-i primitor din fire
Iar Mircea din mormânt se scoală,
Văzând a umoriştilor oştire
La umbra sa voievodală!

Florentina Anghel,
Cilieni, Olt

Bat clopotele
la Cozia-Călimănești

Bat clopotele jos la mânăstire
Iar Oltu-i liniştit ca apa mării;
Vin umoriştii, zgomotoşi din fire,
Şi bat şi ei... la poarta consacrării.

Mihai Haivas,
Iaşi

Călimănești – „Perla Oltului”

Sub geana muntelui pătrunde
Miros de cetini şi gutui,
Iar Oltu-n cristaline unde
Îşi spală veşnic perla lui.
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ȘTEFAN DUMITRESCU: „ECONOMIA SECOLULUI XXI SAU PSIHOECONOMIA. O REDEFINIRE A ȘTIINȚEI ECONOMIEI: ESEURI”
I

ată-ne în fața unei noi cărți a unui vechi autor cu o viață de
mare scriitor în spate, un scriitor profund, care până în clipa
de față ne-a obișnuit cu o imensă operă poetică și romanescă,
la fel operă de teatru, aproape fără egal în spațiul nostru literar,
dar și din afara granițelor și, care la modul cel mai serios a fost
propus din țări diferite de câteva ori comisiei de acordare a
Premiului Nobel. O carte în afara tiparului obișnuit de beletristică
al scriitorului Ștefan Dumitrescu, o carte de economie și filosofie
cu reverberațiie în chiar psihicul comunității...Nu de puține ori
autorul numește aceast nou tip de economie, pe care îl propune
României, psiho-economie! O economie care are rădăcini în
economia României anilor optzeci! și, care, nu trebuie să ne
mire, a reușit să plătească datoria externă a României înainte
de anul 1989. Cartea nu este una științifică, abordarea ei fiind
de natură social politică, oferind premize, pentru o societate
care este în faza de dezvoltare socialistă, da, și multilaterală...
Scriitorul, profesor de filosofie, iată un profesionist, este un
esențial poet, un mare poet, și un mare dramaturg pe lângă
un mare romancier, cu alte cuvinte știe să analizeze structuri
ample, stăpânește arta teatrală-regizorală pe scenă, și, iată și
în activitatea socială. „Citește” foarte bine cauzele și întrevede
efectele...Dacă vreți, Ștefan Dumitrescu este un foarte bun
analist în cibernetica socială, desigur, nu și un bun „hardist” (nu
poate fi un Lenin sau un Stalin fiindcă socialismul în prima sa
fază, cu doctrină comunistă, nu și-a găsit bine locul în Europa
tradițională)...Revoluția din Octombrie nu ar fi reușit, dacă Rusia
nu era o țară mai mult asiatică decât europeană...Nu ar fi reușit,
dacă nu ar fi existat în Europa antievreismul de sinagogă. Însă
și aceasta, cartea de față, este precum celelalte ale lui Ștefan
Dumitrescu, genială fiindcă își propune, și ne propune, ceea ce
nu îndrăznesc alții să-și propună să analizeze, dar care conduc
astăzi Uniunea Europeană. În acești treizeci de ani care au trecut
din 1988, când economia României nu mai avea datorii, întreaga
societate europeană nu s-a ocupat decât de cum să șteargă
mai repede bruma de inteligență social economică-tehnică la
care ajunsese noua intelectualitate din țările foste socialiste, cu
docrină comunistă! Dacă aceste țări au crescut după 1990 (și în
continuare vor crește în secolul XXI), statisticile ne arată că țările
foste social democratice, și socialiste, după al Doilea Război
Mondial mimând un capitalism aflat în cântec de lebădă (și căruia
i-au zis, sălbatic!), devin neatrăgătoare
privind interesul public. Devin mai slabe
din punct de vedere economic și social,
până în prezent; insistând în continuare
pe viziunea fals academică, și clasică, dar
mai ales cea modernistă, după modelul
anilor 50 al țărilor dezvoltate, Pop Art!...
În fapt cu totul și cu totul surprinzător
pentru românii născuți și binecrescuți
în timpul postbelic (desigur cu profesori
sau teorii și idei din interbelic), acest tip
de gândire al autorului care a semnat în
1978 poemul „America, Calul Troian al
omenirii”-an în care Papa Ioan Paul al IIlea se așează la Vatican și își propune abolirea comunismului și
înființează Solidaritatea în Polonia, se instalează în țara noastră
în același an, 1978. An de cotitură a omenirii în care autorul
refuză să scrie oficial, scrie simbolic numai teatru (geniala
piesă, „Râsul”), refuză să dezvăluie în cărțile sale realitățile
timpului (sau este cumpărat să nu le dezvăluie) din acel unghi
care îngrădește liberalismul individului convins fiind că înaintea
acțiunii și satisfacerii interesului stă intereseul public, interesul
statului deplin guvernator. Nu ne sfiim a spune, a adăuga,
interesul poporului (care în mai toate cărțile sale este jelit, poate
exagerat); poporul român! căruia nu i se asigură nici un viitor. De
aceea surprinde cartea, căci, prin ea, prin noua doctrină, pare
că acest popor are un mare viitor!...așa cum nu se arată în nici
o carte a lui Ștefan Dumitrescu. Ca mai toți scriitorii moderni și
valoroși, Ștefan Dumitrescu deplânge soarta poporului său, din
care mai ales el face parte (născut în Valea Mare lângă Drăgășani)!
*
Cartea lui Ștefan Dumitrescu, cum se arată încă din titlu,
ne vorbește despre „socialismul de evoluție” românesc, așa
cum este el încondeiat-cel al anilor optzeci! și continuă cu
economia secolului XXI pe care o numește (autorul, desigur)
„psiho economie”!...îi chiar spune noua știință economică a
sec XXI sau parte a unui „sistem socio economic de evoluție”...
Nu uităm să specificăm, cartea este asumată, sub această egidă
este probabil publicată, de Biroul de viitorologie din București,
Editura ePublishers, 2017. Ștefan Dumitrescu ne-a dăruit-o la
standul „eLiteratura ” din cadrul Târgului de Carte Gaudeamus
2017, unde și-a lansat-o. Cartea abundă în sublinieri de tot felul
de unde, spunem noi, caracterul ei pedagogic, și socio politic,
pe care literatura beletristică nu le agrează. Autorul ține cu tot
dinadinsul să vizualizeze cât mai evident ideile expuse pe care

le consideră revoluționare și...salvatoare! pentru România în
perioada imediat următoare... „Sistemul economic socialist de
evoluție este un sistem economic perimat, că de acum el nu
mai răspunde și nu mai poate rezolva problemele pe care i le
pune Istoria și Societatea, că sistemul economic capitalist este
de acum un sistem economic care îi produce
Omenirii, omului, societății umane mai
mult rău decât bine, că tragedia și mizeria,
înapoierea civilizației umane, starea gravă
în care se găsește omenirea, i se datoresc în
cea mai mare parte SISTEMULUI ECONOMIC
CAPITALIST.” Noi avem rezerve în ce privește
existența sistemului economic capitalist în
țara noastră după 1990... Se poate capitalism
după socialism? Desigur este o nerușinare
fără seamă, incultură crasă, să arunci în ochii
generației de aur a tehnologiei românești,
postbelice, asemenea concepte false, cum că
economia românească este și a fost proastă că
a fost condusă de ingineri... În 1990, în aproape
toate întreprinderile românești directorii
ingineri au fost înlocuiți cu economiști!...
și ei, contabili fără portofoliu, nu s-au opus!
O să vedem în cartea lui Ștefan Dumitrescu,
pe parcurs, cum a demonstrat el că meseria
de economist nici măcar nu există în logica
producției și a muncii... Și ia te uită ce spune chiar în continuarea
citatului, pag.12: „...de acum ACEST SISTEM ECONOMIC (capitalist
n.n) ESTE ÎN ISTORIA OMENIRII O NENOROCIRE. Că de acum
el pune în pericol însăși existența Civilizației umane!” Atenție,
repetăm, Ștefan Dumitrescu, în 1978, a scris poemul „America,
Calul Troian al omenirii” în care sădește simbolic asemenea idei!
Nichita Stănescu i-a remarcat poemul și l-a catalogat alături de
Luceafărul lui Mihai Eminescu! În 1880 problema lui Eminescu
era politica și economia, nu poezia! genialul poet român care
avea proiectat să scrie un tratat de economie mondială și la
care lucra de zor!... În ideea unui capitalism apus deja, Ștefan
Dumitrescu, include în unul dintre eseurile sale comunicatul
apărut în 2007 pe www.9am.ro și care cuprinde afirmațiile în
acest sens a ultimilor doi Papi, Ioan Paul al II-lea și Benedict al
XVI-lea: „Problemele legate de foamete
și de mediu demonstrează din ce în ce
mai clar că logica profitului, dacă devine
predominantă, crește distanța dintre cei
săraci și cei bogați și duce la o exploatare
defectuoasă a planetei” ... „Capitalismul
nu ar trebui considerat singurul model de
organizare economică valabil”. Am notat
și noi alături de aceste citate: Capitalismul
nu mai produce, iar Dumnezeu a fost
înlocuit cu banul și profitul exagerat...
Acum câțiva oameni dețin sume
fabuloase în instituții financiare statale,
globale, asigurând echilibre momentane
a unor mase de oameni care nu fac nimic...miliarde de oameni.
Instituțiile financiare adună, și tot adună, sunt secrete, și
societatea omenească sărăcește, se prostește...primește gratuit
telefoane și calculatoare...Am notat după citirea eseului „Un
elogiu adus Papei Ioan Paul al II-lea”: ...Profitul nu produce
spiritualitate dacă nu se întoarce în parte și la cei care îl
produc (din păcate acum mașinile produc profitul-au dispărut
muncitorii). E vorba de întoarcerea la acea treime din zi care
încheie ziua de muncă și precede somnul –odihna activă (opt
ore din douăzeci și patru). De aceea sfârșitul sec. XIX și începutul
sec. XX, maxim spiritualizat, accentuează criza capitalismului.
Secolul XX este unul decăzut complet și care a căutat salvarea în
două războaie mondiale. Christos a fost răstignit a doua oară. De
aceea ortodoxia este mai puternică fiindcă ea o are întabulată
în sacral pe Maica Domnului! Esența până la urmă constă într-o
concluzie primă, după o citire rapidă (deci se presupune un
studiu aprofundat al acestei cărți pentru a putea trasa jaloane
de dezvoltare, programe!). Ștefan Dumitrescu vorbește despre
un sistem „socio- economic de evoluție”, care produce evoluție!
Pe scara de valori a vieții. Actuala politică evolutivă se bazează
pe accentuarea diferenței dintre săraci și bogați ceea ce arată,
demonstrează că în prezent nu avem de a face cu un sistem
evolutiv. Păi despre ce evoluție vorbim într-un sistem format
din oameni corupți, cu politici de corupție inserate în lege! Un
sistem în care lumea umblă debusolată pe stradă și este lipsită de
speranță, de orice viitor; și în care copii de treizeci-patruzeci de
ani mănâncă din pensiile părinților; și în care cu totul dizgrațios,
spunem noi înadins, sunt obezi la treizeci de ani și umblă rași
în cap, sunt plini de tatuaje și crează teroare pe stradă și în
discoteci, care ard!...În acest sistem socio economic de evoluție,
Ștefan Dumitrescu vede cu luciditate o interferență de interese în

societate. El nu face deosebire între cultură și economic, între artă
și industrie...Totul este în întrepătrundere și în evoluție! Și așa și
este. Foarte târziu documentele Uniunii Europene au dat în vileag
artele, cultura în general, reconsiderate ca forțe de producție...În
treacăt fie spus conceptul de psiho economie a fost premiat cu
Nobelul mult râvnit în anul 2000 acordat unui
american, deși filosoful român, autorul acestei cărți, vorbește de acest concept, și-l atribuie chiar, încă din anii optzeci ai secolului XX!
Este clar că prezentul omenirii trebuie să ia în
calcul aceste experiențe atât de evidente din
a doua jumătate a secolului XX, americane și
europene, și românești, și să regândească viitorul, dacă omenirea dorește un viitor! Noi
o să încheiem incursiunea noastră prin volumul de față, destul de superficială, nici nu se
putea altfel despre o asemenea carte într-o
pagină de ziar, formulând un rezumat care
demonstrează cât de realiste sunt ideile, concepțiile care țes această carte. O carte genială
despre ceea ce ar trebui să înlocuiască actuala
preocupare păguboasă a uitatului la televizor. Da, această carte este ca o apă de izvor cu
care trebuie să se spele pe față toți intelectualii români interesați de adevăr și de soarta
țării noastre, precum și gânditorii activi din
Europa de astăzi, din America, din China și din...Rusia.
Iată acest rezumat. Casa, uzina, școala, racheta reprezintă
ordinea de interese care constituie esența unui sistem social
economic de evoluție! Ordinea este tabu. Casa este cea mai
importantă. Ca să existe casă este necesar să existe uzina care
să intrețină casa (veniturile cetățeanului), necesitățile ei (apa,
căldura lumina). Casa și uzina determină școala (plătită de uzină).
Dinamica celor trei determină viteza de evoluție, care cu cât trece
timpul este mai rapidă...Și societatea capitalistă și cea socialistă
au respectat această schemă și odrinea ei, mai puțin racheta
care este un bonus al performanței (neobligatorie pentru o
comunitate) tehnologice și științifice. Pentru acestea este nevoie
de performanța colosală a primelor trei. În noul sistem filosofic
bazat pe „EIS” (Enerigie Informație Substanță), de asemenea
prezent în carte și care îl are autor pe același Ștefan Dumitrescu,
și care bate sistemul idealist și materialist-vechi de când lumeatrebuie să știți că există Dumnezeu!

pcickirdan

Marea Unire 1918

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE
ÎNHÂMÂNDU-NE ZIUA PENTRU UNIRE
ÎNMULȚINDU-NE TALANȚII NATIV ÎN HAR,
UN SEMN DEMN DE VIAȚĂ

Hoo! Ho, copii şi frați, din Carpați,
Nu veniți de acasă cu microfoane,
De acasă, veniți în Parlament cu înțelepciune
Şi inteligent nu faceți scandal şi de ruşine,
Că zău nu satisface, eficace şi nu-i bine
Nu-i stare de bine, nu ne convine,
Că ce nu-i bine e remuşcare întru răsărit de soare,
E o şansă de sărbătoare, o convingere,
Că mult şi bine România ni mare,
Responsabilă, cu răspundere, o răsfățare
Şi confirmare, că politica nu-i o păcăleală,
Ci-n situația neaşteptată credință şi mare speranță,
Oameni de mare de succes, o inteligență şi nativă artă
Ce evidențiază conştiință şi ştiință,
Ziua omenească ideală care se cunoaşte de dimineață,
Înhămându-ne cu spor către falnic viitor,
Cu adevăr şi viață în salvare pe Arcă,
Cu impact de sănătate în realitate:
Drept de a candida la fericire, cu înviere,
La adoua hristică venire,
După cum scrie mama lui Rebreanu,
Copilul ardelean, român transilvean,
Un Goga al pătimirii noastre fără țară,
În Țara Românească ce va fi omenească,
Firească, dumnezăiască, după primul război național
prin voința poporului şi a Reginei Maria,
Va fi România de România istoric-legendar
înmulțind-o în talanți cu har:
Cea mai mare şi fără asemănare sub soare,
Soare a neamului la care te uiți sare în bucate,
Ca la o realitate centenară comoară rară, tezaur a noastră,
Vis pentru care ne-am decis spiritual somesăn
eminescian socio-uman național natural,
să nu trăim degeaba, în van, ci monumental magistral.
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„MARTYRIA” - REVISTĂ DE TEOLOGIE ȘI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ
(NR. 2, 2018)

A

cest număr editat de Arhiepiscopia Râmnicului și tipărit
la Conphys Râmnicu Vâlcea a întrecut toate așteptările,
grafica fiind încredințată fenomenalului pictor și grafician
Ștefan Câlția, reprezentant al „realismului fantastic”-spiritualiar conținutul Episcopului vâlcean Sfântul Calinic (1787-1868)
unul dintre cei mai valoroși oameni de spirit, și cetățeni, care
au trait în aceste ținuturi, ale Vâlcii, între 1850- 1868); și când
a ocupat funcția de Episcop al Râmnicului. Mulți vâlceni îl
consideră pe Sf Calinic adevăratul patron
spiritual al Râmnicului…De la Pietrari și până
la Mânăstirea Frăsânei (ctitorie a sa), oriunde
îți îndrepți privirea vezi semne și însemne ale
acestui înalt prelat.
Ștefan Câlția este socotit pe bună dreptate
unul dintre vârfurile artiștilor plastici, pictori și
graficieni, de cea mai înaltă clasă a generației
sale, absolventă a Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” a anilor 1970, alături
de Sorin Ilfoveanu și Sorin Dumitrescu,
printre ultimele generații de mari valori
ale Institutului, dacă nu chiar ultima (ca în
toate domeniile, de prin 1978 secretarii PCR
devenind egali cu rectorii, dacă nu chiar mai
mari!). Oricum, și astăzi, cei trei, probabil și
alții, nu prea mulți, aceștia sunt stăpânii de
neînlocuit ai penelului sau cărbunelui din Arta
Plastică Românească. Iată revista de cultură
teologică și spiritualitate ortodoxă, Martyria,
ne prezintă un Ștefan Câlția fabulous, tot așa
cum și peștele, personajul său omniprezent, mai ales în opera sa
grafică, ne apare ca fabulous…din care crește și se răspândește
elemental vital al vieții: verdeața, pomii și florile, frunzele!...
peștele simbolul creștinătății, ființă acvatică, pe care în mișcare
nu a reușit nici o inginerie din lume să o imite! Peștele și pomul,
și frunzișul, și îngerul și heruvimul, toate împreună crează un
ansamblu inedit din care răsare, se desprinde din noianul de
idei, gândul care i se aseamănă, gândul despre reala viață pe
pământ. Unde sunt pești și roduri în pomii fructiferi, acolo există
și aer, și apă, ambele curate, acolo există adevărata viață în raiul
pământesc. În desenele lui Ștefan Câlția îți vine să mănânci și
trunchiurile, și crengile, și roadele și frunzele copacilor, fiindcă
în desenele sale cel care răsare-trăiește cel mai intens este
materialul spiritual. O natură frământată în gând și în expansiunea
grozavă a naturalului, chiar și în dimensiune ludică…Nu uităm
să remarcăm că ludicul lui Ștefan Câlția cuprinde și îngerii, și
heruvimii… Felicitări Martyria pentru grafica aleasă și e bine s-o
spunem, ca în fiecare număr!
Era normal ca reacția (la grafica aleasă), președintelui
fondator ÎPS Dr. Varsanufie secondat de consilierul său cultural
și directorul revistei, Pr. Dr. Ștefan Zară, să se materializeze întrun număr aproape în totalitate închinat Episcopului Râmnicului
Sf. Calinic, personalitate excepțională care timp de optsprezece
ani a ocupat scaunul episcopal al Râmnicului (desigur este lipsit
de importanță dacă grafica a fost stabilită înainte de a se stabili
conținutul; normal, a fost după!). Și grafica, și Sf Calinic coboară
parcă din niște sfinte icoane….Ca în fiecare număr Arhiepiscopul
Râmnicului, în articolul domniei sale, de începot, „Sfântul
Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, la 150 de
ani de la nașterea sa în Împărăția cea veșnică” , aruncă mănușa
colaboratorilor, obligându-i la cercetare, analiză, lucru care
demonsrtrează că revista nu se face la bunul plac al autorilor ci la
cererea expresă pe o tematică! Ceea ce demonstrează că revista
este un produs care are la bază cercetarea științifică. Revista
încălzește cumva alura rece științifică cu cele câteva intervenții
artisctice cum ar fi bunăoară, în acest număr cu totul și cu totul
deosebit, cele ale Inei Sterescu-piesa de teatru „Călugărul fără de
arginți”-o piesă de teatru remarcabilă-și proza scurtă a Andreii
Cărpeneanu-„Fecioara din Iederă”…Ca să facem o glumă, care
nu trebuie să supere pe nimeni, nu credem că Ina Sterescu s-a
inspirit de la Forumul Cultural al Râmnicului, unde componenții
săi doctori în artă și știință se plâng de câte ori au ocazia că
sunt „doctori fără de arginți”… Desigur, o glumă în treacăt fie
spus…Insă altceva ni se pare extraordinar de important (cam de
fiecare data am găsit un element origina! astăzi, știindu-se că
originalitatea lasă de dorit!)... Descoperim în chiar titlul articolului
Înaltului Varsanufie elementul inovativ, de mare importanță și
sensibilă acribie artistică-științifică: „150 de ani de la nașterea
sa în Împărăția cea veșnică”. Personal, citim pentru prima data
într-un text un asemenea context: nașterea este în aceeași
categorie semantică cu moartea! Sigur, moartea se primește mai
ușor dacă gândești că ea este o naștere în veșnicie-absolut. Se
tratează aici de o nouă filosofie! Scriitorul vâlcean de la Câmpu
Mare, profesor de filosofie la Tulcea, Ștefan Dumitrescu vorbește
în sistemul său filosofic, propriu, de stratul doi de existență și
cunoaștere a vieții în acest univers, EIS: Energie-InformațieSubstanță! EIS este deasupra primului strat actual, pământean,

iar deasupra lui EIS este stratul imaterial și numai spiritual al
Domnului Dumnezeu! Sf Calinic parcă a trait într-un asemenea
strat doi… A fost mai mult decât un primar sau un prefect al
timpului său, demonstrându-se că Biserica era singura pe care se
putea conta în aceea perioadă; îndrăznim să spunem, ca și acum!
„Episcopia și Seminarul au fost primele clădiri reconstruite de Sf
Calinic, drama incendiului ducând la modernizarea mult întârziată
a orașului. Prima țintă a fost lărgirea și modernizarea Uliței Mari,
Calea lui Traian de azi. Piatra de râu și lumina
felinarelor cu lumânări mari la început și,
mai târziu cu petrol, au adus Râmnicul într-o
lumină pe care nu o mai cunoscuse până
atunci.” (ÎPS Dr. Varsanufie: „Sfântul Ierarh
Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului,
la 150 de ani de la nașterea sa în Împărăția
cea veșnică.”)
„Mărturisire mistică și viață ascetică
în moștenirea neoisihasmului românesc.
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica-părinte
al părinților pe meleaguri oltene”, articol
semnat de Pr. Lect. Dr. Ioniță Apostolache,
continuă aducerea în fața cititorului a
elementelor de credință din opera spirituală
și socială a Sf. Calinic, despre care Părintele
Dumitru Stăniloaie spunea că este unul
din marii harismatici ai Bisericii Ortodoxe
Române; și acest lucru fiind posibil „Dată
fiind formarea sa monahicească poziționată
la confluența dintre autenticul isihasmului
athonit și moștenirea paisiană”. Casa lui Dumnezeu este în om
și atunci „iubirea de Dumnezeu impune și iubirea practicată de
oameni…dovedind că asceza nu închide pe om în închisoarea
unor preocupări individualiste, ci bine înțeleasă, e tocmai
mijlocul de omorâre a egoismului, care e piedica principală în
calea adevăratelor dăruiri generoase ale omului.”
Revista continuă cu elemente din viața spirituală, opera Sf
Calinic, creată în beneficiul Bisericii și vieții sociale românești, în
articolele semnate de Ierom. Drd. Iachint Vardianu: „Administrarea bunurilor bisericești în Manualul de Pravilă Bisericească
al Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica”; Ierom. Antim Motorga:
„Date noi despre relația Sf Calinic cu celelalte confesiuni” și Ioana
Iancovescu: „Viața și lucrarea fericitului Damaschin Dascălul,
Episcopul Râmnicului (†5 decembrie 1725) II”
Răsfoind în continuare revista ne oprim asupra articolului
Prof. Dr. Mihaela Palade, „Un architect cu vederi neoclasice
într-o lume neoromantică-Sfântul Calinic de la Cernica” (articol
care deschide capitolul doi al revistei: Studia Humanitatis-primul
s-a numit Studia Theologica) iată o primă idee care transcede
din text și incită: „…orice așezare sacră este un organism viu, în
perpetuă prefacere, cu rădăcini mai mult sau mai puțin adânci
în istorie, întemeiate pe Piatra vie, Hristos, și îndreptându-se
statornic și cu nădejde către Parusie.”…Spunem noi, arhitectura
este o artă vie, este, practic, un document cu mult mai multe
informații decât unul scris, neartistic, de cancelarie! Încă din
start, Mihaela Palade ne dă verdictul: Sf Calinic este „un arhitect
cu vederi neoclasice, într-o lume neoromantică” (să considerăm
jumătatea secolului XIX un timp al neoromantismului?). De
exemplu Gh Tattarăscu introduce în cele două biserici, Sf Nicolae
din Râmnicu Vâlcea de la Arhiepiscopie și Adormirea Maicii
Domnului de la Mânăstirea Bistrița o pictură neorenascentistă,
oricum în toiul impresionismului francez el pictează interioarele
celor două biserici într-un neoclasic uluitor, la Bistrița, tonurile
culorilor sale simulând însăși lumina. Pentru noi, românii,
Gh Tattarescu și cele două biserici amintite mai sus, pictura și
arhitectura lor, apropie ortodoxia de începuturile creștinătății,
atunci când ortodoxia era una singură, de cultura romană, de
Renașterea Italiană, iar cea de la Bistrița pe lângă cele două-get
beget europene-prin arhitectura sa, de goticul luminat (goticul
întunecat fiind cel care duce ogiva la zeci de metri de creștin, spre
ceruri, sus, lumina pătrunzând prin ferestrele crestate în turle, și
rămânând undeva sus…). Citim mai jos: „…arta unui popor nu este
în funcție nici de bogăție, nici de energie, cum o cred mulți, și nu
este produsul ideal al unor vremuri excepționale.” Ar trebui să ne
oprim aici, ne este tentația de moment, cum adică? arta poate să
fie determinantă în cultura unui popor leneș și care nu produce
plusvaloare? Dar să citim mai departe: „Ea (arta n.n) face parte
integrantă din viața acestui popor, și atunci când sunt enrergii
creatoare, oricât de vitregi ar fi timpurile, ele biruiesc greutățile,
pentru a da legendelor din ce să adape mai departe setea de iluzii
necesară oricărui progres (vremurile excepționale nu pot exista
fără progres n.n)” Noi credem că energiile creatoare vin dintrun cumul de energii spirituale (gânduri specific spațiului fantastideal) și conștiința libertății sociale!... fără de care însuși gândul
este oprit, el nu poate să zboare! Sărăcia este contrară libertății…
Timpurile Episcopului Calinic au fost dominate de progres și ele,
în scurt timp, vor revoluționa secolul XIX, făcând în toată Europa

din acest sfârșit de secol, unul dintre cele mai valoroase timpuri…
Ce să mai spunem de România, când îm aceste vremuri țara
noastră este căutată de toate națiile ca pe un El Dorado? Și fiindcă
tot vorbim de vremuri de influența lor în devenirea artistică a
țării, hai să privim în același timp Casa Poporului construită în
penultimul deceniu al secolului XX, unul de rușine al românilor,
care aparține unor strigoi (doar așa putem înțelege acest timp în
care un soț și o soție, familie, au fost asasinați în ziua de Crăciun)
și Casa Scânteii construită de o generație care visa la beneficiile
pe care le poate aduce democrația populară, comunismul! Dacă
Casa Poporului ar fi terminată ea ar fi o opera de artă cum este și
Casa Scânteii (nici chiar așa, dar se apropie!) …Două capodopere
construite în timpuri diferite care au comună dorința de devenire
eroică a poporului român! Care au în spate tradiția unei țări
bogate conduse de progres. Desigur, Arcul de Triumf- Șoseaua
Kiseleff-Casa Scânteii este o capodoperă arhitectonică greu de
egalat vreodată, așa cum poate ar mai fi Tripticul Eroilor de la
Tg Jiu opera lui Constantin Brâncuși! Desigur și Casa Poporului
terminată (căciulă deasupra) cu tot ce se întâmplă architectonic
înspre Piața Unirii, și după, este la fel. Dacă România nu era o
țară bogată și cu un popor harnic, nu trăia vremuri excepționale,
aceste lucruri nu ar fi fost posibile. Dacă România anilor 70 nu
era o țară excepțională, sculptura lui Constantin Lucaci (singura
din lume de utilitate publică-funcționalitate și design) la fel, nu
ar fi existat….

Simion PETRE

(Urmare din pag. 1)

„ÎN MAREA CRIZĂ...”

Paulian Buicescu
SĂ MEDITĂM LA MESAJUL
SPECIAL AL PAPEI FRANCISC
MOTTO: Pe măsură ce trec anii, chiar dacă îmbătrânim,
(Desigur numai în plan fizic); spiritual, ne-nțelepțim!
3.000 de Euro să dai, pe un ceas ce epatează?
Unul de 5, chiar detestat, tot același timp marchează!
Portofelul de 300., aceeași sumă va ascunde
Dar tu vrei ca multă lume, cu un nabab să te confunde...
Singurătatea într-o vilă, mai mare e ca-ntr-o odaie
Și-ți arde sufletu-n cenușă, ce se transformă în văpaie...
Poate că-ntr-o bună zi, realiza-vei și matale
Că fericirea inimii, nu stă-n cele...materiale...
Poți merge la busines class, sau economic la low cost
Dacă pică avionul, confortul e la fel de prost...
De ai frați, surori, sau prieteni și ești cu ei în părtășie
Prin Cântări și fapte bune, ferice ești, în Bucurie!
Incontestabil, sunt 5 fapte izvorâte din iubire
Care pas cu pas ne duc, spre dorita fericire!
1. Atenție cu copiii, să reușiți să-i educați
Ca să ajungă fericiți! (nu neapărat bogați...)
De mici să facă diferența, celor care sunt sub Soare,
Că important nu este prețul, ci doar ce este de valoare!
2. Mâncați hrana profilactic: ca fiind medicament;
Altfel veți lua medicamentul, la fel ca pe aliment...
3. Persoana care te iubește, nicicând nu te va părăsi
Și contra sute de motive, unul pro tine, va găsi!
4. Între-a fi om și-a fi uman, este o mare diferență
Ce puțini o înțeleg...și mai puțini, merg la esență...
5. Erai iubit când te-ai născut; mort, primi-vei condoleanțe
Între ele, tu dai tonul și multitudini de nuanțe!
Cei mai buni Medici mondiali, sunt: lumina de la Soare,
Odihna, munca, dar și sportul, cumpătare în mâncare!
Dar și încrederea în sine, prietenii adevărați
Și de o viață sănătoasă, din plin o să vă bucurați!
E greu, desigur, pentru omul, ce n-a cerut ca să se nască,
Dar nicidecum nu vrea să moară, ci-n Veșnicie să trăiască!
Cel mai bun dar ce poți să-l dai: din timpul tău neprețuit,
Familiei și la prieteni și-ajungi ferice Mântuit!
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ȘCOALA HOREZULUI LA 150 DE ANI
Ligia Nicolescu

A

m avut în anul 2001 norocul și onoarea de a asista la
sărbătorirea în cel mai festiv cadru la cel mai elevat nivel
a aniversării celor 150 de ani de la întemeierea primei forme de
școală pentru localitatea Horezu. Cum postul de radio-televiziune
Vâlcea 2 rămăsese fără conducere, domnul Emilian Frâncu mi-a
propus și am acceptat postul, lucrând temporar ca director și
mai ales ca reporter. Din prima zi am fost aruncată în groapa cu
lei, ținând pentru prima dată microfonul și reportofonul în mână
direct la interviurile cu această ocazie. Și a fost bine iar microbul
„reportericesc” nu m-a mai părăsit de atunci. Cu acea ocazie am
avut acces la documente care justificau aniversarea dar, care-mi
dau astăzi din nou ocazia să fac și următoarele precizări:
1. În secolul 18, Mănăstirea Hurezu cumpără de la
moșnenii râmeșteni moșii situate „la întâlnirea Luncavățului
cu Luncaveciorul” mutând aici târgul care se ținea la porțile
mănăstirii și care-i deranja. De atunci locul s-a numit „târgul
Horezu”, adică târgul mănăstirii Horezu.		
2. Târgul Horezu a căpătat greutate social-financiară după
anul 1780 de când devine cunoscut sub acest nume ca centru de
plai. Totuși, era considerat o mahala aparținând satului Râmești.
Copii negustorilor horezeni frecventau școlile din Urșani,
Râmești, Romani, înființate în anul 1838 în aceste localități de
către Eforia Școlilor.
3. În 1845, în Târgul Horezu locuiau 46 de familii. Tot atunci s-a
constituit Comisia Târgului Horezu care va administra localitatea
până la desprinderea sa de satul Râmești.
4. În 1846, această comisie cere Eforiei Școlilor permisiunea
de a deschide școală chiar în Horezu.
Răspunsul negativ primit se justifica pe baza pe numărului
mic de elevi.
5. În 1848 are loc revoluția care mai amână încă doi ani
rezolvarea favorabilă.
6. În 1850, locuitorii semnează o jalbă pe care o trimit lui
Vodă reînnoindu-și cererea și menționând ca au găsit și învățător

în persoana lui Petre Ionescu. Se cer referințe despre el spre a
afla dacă a fost părtaș la revoluție. Nu fusese. În 2 ianuarie 1851,
încă fără aprobare de sus Petre Ionescu predă într-o cameră de
patru stânjeni pătrați având un număr de 31 de elevi. Catalogul
acestei clase se află la arhivele naționale.
7. În 1851, la 1 iunie i se interzice profesarea fără autorizație
ceea ce determină locuitorii să mai trimită Voievodului o jalbă,
reînnoindu-și cererea și motivând alegerea lui Ionescu Petre,
cu diploma pe care acesta o luase după absolvirea cursurilor la
școala Sf. Sava din București. Se obține această aprobare și se
consideră ca dată de începere a școlii, ca activitate didactică,
data de 2 ianuarie 1851.
8. În 1852 se mai găseau la școală doar 5 elevi, retragerea
lor în mare parte fiind sărăcia și nevoia de a participa alături de
părinți la treburile gospodăriei.
9. În 1855, la 3 martie se afiliază Horezului satele Bârzoteni,
Covrești și Bălănești. Deja în aprilie la școală erau 30 de elevi pe
care-i păstorea tot Petre Ionescu.
10. În 1856 se obține aprobarea de funcționare în clădirea
special amenajată lângă mănăstire. Aceasta funcționează până
în 1866.
11. În 1859 școala a fost vizitată de Vodă Cuza care-l găsește
aici învățător pe George Dumitrașcu. Cuza este foarte mulțumit.
În 1865 la această școală erau 112 elevi.
12. În 1866 se ia hotărârea mutării școlii de la mănăstire în
târgul Horezu, locuitorii angajându-se să ajute după posibilități
la ridicarea noii școli.
13. PRIMULUI LOCAL DE ȘCOALĂ DIN HOREZU i se construiește
fundația în vara anului 1867 de către un învățător din Oteșani
care se numea ION PRODESCU. Acesta a organizat strângerea
materialelor și a dirijat și supravegheat și construcția. A rezultat
o clădire cu trei săli mari pentru clase și patru mici pentru folosiri
auxiliare, conformându-se planurilor școlilor urbane. Prodescu
însuși donează școlii mare parte din averea sa sub formă de
pădure, fâneață ți o moșie pe râul Luncavăț, ceea ce putea aduce
școlii anual un venit de 200 de galbeni. Din păcate bunul donator

„Bunicii”, C.D. de Gheorghe
Cărbunescu la GAUDEAMUS
2018! Cuvânt prezentare
Marius CĂRBUNESCU

D

eși îmi este destul de greu, încerc să vorbesc
obiectiv despre muzica tatălui meu. Un ajutor în
acest sens, de-a nu cădea în patima subiectivismului, ar
putea deriva din faptul că nu este, neapărat, genul meu de
muzică favorit. Așadar, percepția mea asupra acestui CD
este cea a unui neimplicat, dar nu pot fi detașat pe de-antregul de versurile melodiilor de pe acest CD. Aș dori să
fac o remarcă: muzica de pe acest CD reușește să combine
strălucit două specii ale artei, două genuri, unul muzical,
celălalt literar, care se pot potența reciproc. Romanța și
poezia, căci despre ele este vorba, se pun în valoare una
pe cealaltă.
Romanța, așa tărăgănată cum e ea, facilitează rumegarea vorbelor care dau de
gândit, a vorbelor frumoase, pline de metafore, în care poeții noștri excelează. E altceva
față de fondul sonor de radio, unde versurile nu prea contează, dar nici dac-ar conta n-ar
fi mare brânză, căci n-ai avea ce alege. Nu e o constantă doar a melodiilor românești, și
în muzica străină versurile sunt de umplutură.
Când eram adolescent am avut o mare dezamăgire cu o melodie căreia i-am descifrat
versurile în engleză. Îmi plăcea mai mult înainte. … Ei, cu romanțele tatălui meu este
altceva. Aproape că nu se pot fredona, datorită inflexiunilor vocii, deși este o muzică
lentă. Fără versuri, aceste melodii ar fi moarte. Așa se explică cum poezia ajută romanța.
Invers, fenomenul este și mai interesant. În ultima vreme am observat că nouă, românilor,
ne-au cam dispărut recitatorii de poezie. Vocea caldă a unui Florian Pittiș sau Gheorghe
Cozorici, care predispuneau la implicare și meditație, nu prea mai întâlnim. În lipsa lor
ne-a rămas romanța care, prin modul cum nuanțează versurile, se află undeva la granița
dintre arta teatrală a recitatorilor de poezie și arta muzicală.
Versurile melodiilor de pe acest CD aparțin unor poeți clasici valoroși, poate nu îndeajuns de cunoscuți, Vasile Militaru, Ion Pilat, Damian Ureche, care picură
emoție în urechi sensibile. Alături de ei stau o pleiadă de autori contemporani, poate la fel de valoroși, care au avut neșansa să
asculte chemarea scrisului în aceste vremuri
tulburi. Romanțele tatălui meu nu fac altceva decât să-i aducă
la lumină, cu voia
auditoriului, și pe unii
și pe alții. Îi mulțumesc
pentru asta.

se stinge în vara lui 1868, cu școala gata dar încă nedotată cu
material didactic.
14. La 1 decembrie 1868, inspectorul școlar Constantin Codreanu vizitând noua școală din Horezu, menționează în mod special că Ion Prodescu a zidit școala în 1867, i-a făcut danii și a murit după aceea în 1868, ceea ce nu a oprit procesul de instrucție a elevilor.
15. În 1869, la 30 martie, la o inspecție a revizorului școlar T.
Tătărăscu se raportează ministrului învățământului că profesorul
George Dumitrescu care preda atunci, avea 120 de elevi care sunt
din zonele învecinate și, datorită calității predării în această școală, aici vin elevi și „din Gorj, Dolj și chiar din Craiova” Apreciind calitatea deosebită a predării dascălului George Dumitrescu, revizorul propune să i se mulțumească public prin Monitorul Oficial
aceasta fiind nu numai o recompensare a meritelor profesorului
cât și provocarea unui spirit de emulație pentru alți profesori.
Se poate considera deci ca terminare a ridicării primei zidiri
de școală în Horezu, perioada cuprinsă între decesul lui Ion
Prodescu din vara lui 1868 și 1 decembrie 1868, adică axact
toamna lui 1868. Ori, cum la noi școlile au început întotdeauna
în septembrie, de obicei pe 15 septembrie, cred că nu facem o
apreciere prea mare rugându-vă să vă amintiți pe 15 septembrie
că în Horezu putem sărbători aniversarea a o sutăcincizeci de ani
de școală aici, pe acest teritoriu de unde s-au ridicat multe minți
luminate, mulțumită mai ales strădaniilor de început și sacrificiul
învățătorului Ion Prodescu.
Am mai aflat că la Oteșani, tradiția învățătorilor Prodescu
merge de-a lungul timpului și că un cadru didactic Prodescu
este tatăl avocatului Ionuț Prodescu (!!!) care, fiind deja tată,
intenționează să-și îndrepte copii spre o carieră didactică, fără,
cred, a ști frumoasa poveste a stră-străbunicului său pe care
am spicuit-o și întocmit-o sprijinindu-mă pe documentarul
întocmit în 2001 de conducerea de atunci a liceului „Constantin
Brâncoveanu”și anume de domnii profesori Vasile Țambrea, Ana
Comănescu, Valerian Comănescu, Aron Vladu și Constantin Nițu.
15. 08. 2018 / Horezu

GHEORGHE CĂRBUNESCU, PRODUCTIV
OM DE CULTURĂ ŞI DE OMENIE
T

rebuie să recunoaștem că sunt în traseul vieţii noastre şi situaţii în care nu ne documentăm suficient şi
nu cunoaştem competenţele, valoarea social-umană a unor persoane din apropiere.
Deseori se asociază valoarea umană a cuiva numai cu o singură trăsătură şi nu întotdeauna cu cea mai
reprezentativă într-o ierarhie a valorilor individuale, ca ființă purtătoare de progres.
Sunt cunoscute şi situaţii prin care unor oameni cu merite evidente, cât au trăit, nimeni nu le-a spus
cuvinte de laudă, dar dupa moarte li se enumeră o mulţime de calităţi social-umane. E necesară o precizare:
auzim des afirmaţia că o persoană anume s-a născut cu talent. Nimic mai greşit. Dacă cineva s-ar naște cu
talent, ar însemna că persoana respectivă nu are nici un merit în cadrul competenţei recunoscute şi nu ar mai
fi necesară şcolirea, învăţarea. Copilul se naşte cu anumite predispoziții. Prin învăţare, prin trudă personală,
aspiraţie şi eforturi îşi formează şi dezvoltă aptitudinile speciale în domeniul respectiv. Dacă învaţă, exersează
şi se perfecţionează în continuare, poate să ajungă la o capacitate deosebită de pricepere şi execuţie, şi
se poate spune că are talent. Omul, ca orice fiinţă, are trebuinţe primare biologice: de hrană, de adăpost,
de reproducere, de securitate, dar şi alte trebuinţe de fiinţă socială, fiinţă umană, trebuinţe psihologice
conştientizate: de satisfacere a curiozităţii în cunoaştere, în a în elege şi a explica fenomenele; de calificare,
de ierarhie şi de imagine socială, de stimă faţă de înaintaşi şi îngrijorare pentru urmaşi, trebuinţe ale relaţiilor
sociale între tradiţie şi legi sociale noi, trebuinţe ale filozofiei de viaţă; de religie, de afectivitate etc., etc.
Sunt în mediul social, în preajma noastră, oameni, cu familii largi (ale mai multor generaţii) unite, care au
competenţe, calităţi şi fapte ce merită să fie mai bine cunoscute de către semeni (vezi titlul).
În cele ce urmează, ne referim la marea familie, alcătuită prin rudenie de trei generaţii, familia unui
productiv inginer, care este expert tehnic în transporturi, dar şi artisti, om de cultură şi unionist, care ţine
nestinsă flacăra conștiinței naționale, prin dăruire patriotică pentru binele ţării, trezind prin cîntec şi fapte
– dragostea de ţară şi de neam. Se aseamănă, în filozofia de viaţă, cu soţia domniei sale, Doamna Maria
Cărbunescu, farmacistă, cu har energetic tonic, dat de hărnicie şi bunătate sufletească. Merg pe traseu social
asemănător şi urmaşii: Marius Nicolae de profesie ziarist, stabilit la Bucureşti, Bogdan Mihail de profesie
inginer şi jurist. Au mai avut un fiu decedat la şase ani Iuliu-Bogdan. Băiatul cel mare, Marius, are trei copii:
Iasmina - Maria, şi gemenii Alexandru - Gheorghe și Octavian - Grigore.
Domnul Gheorghe Cărbunescu este cunoscut în Vâlcea, în ţară şi peste Prut mai ales prin cîntare, prin
calitatăţile vocii, ale repertoriului şi prin talentul interpretării. Avem noroc noi ( vâlcenii) să ne înfrumuseţăm
zilele, să uităm de poverile vieţii (de mai multe ori pe trimestru) ascultându-l cîntînd la evenimentele
culturale vâlcene. Ne răscoleşte amintirile, prin textele alese ale versurilor melodiilor sale dar mai ales prini
interpretare. De mai multe ori, am văzut lacrimi la auditoriu, când se cînta despre Mama, Tata sau Bunici. Pe
lîngă repertoriul din marea creaţie românească-învăţat corect şi interpretat adecvat - în programul muzical
introduce şi cîntece la care este şi compozitor; toate legate de viaţă. Calităţile culturale şi artistice ale domnului
Ghoerghe Cărbunescu au fost remarcate încă din anii de liceu. Ca student, la Universitatea Politehnică din
Bucureşti, era preţuit pentru activitatea cultural-artistică din cadrul Ansamblului Doina al Casei de Cultură
a Studenților din București. Acum când a fost sărbătorit de către Asociațile Culturale Vâlcene şi de către
televiziuni-pentru meritele bilanţ la şaptezeci de ani, zestrea cultural artistică este de mari proporţii, fiind
la îndemâna noastră, un număr de trei albume de romanțe premiate de către specialişti. A înţeles că muzica
este şi ştiinţă şi artă şi a folosit tezaurul muzicii, valorificîndu-i toate valenţele: informare cu mesaje diverse,
declanşarea unor sentimente care se asimilează prin trăire şi printr-o sonoritate armonică lăuntrică cu
valoarea estetică, ca ecou al sufletului Pe unde a lucrat, s-a implicat cu competenţă şi dăruire, sfinţiind locul.
A fost şi este preţuit de către toţi care l-au cunoscut. A fost distins cu premii, medalii şi diplome de excelenţă.
Ne mândrim cu domnul Gheorghe Cărbunescu şi îi dorim viaţă lungă, sănătate şi linişte sufletească!!!.

Alexandru POPESCU MIHĂEŞTI

Președintele Forumului Cultural al Râmnicului
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REGELE LIBERTĂȚII
Ilie GORJAN
Cartea „Captiv în libertate” (Editura Proșcoala, RâmnicuVâlcea, 2018), având ca autor pe scriitorul George Achim, pe
care am primit-o deunăzi cu autograf din partea acestuia, m-a
captivat prin originalitatea ei și prin stilul aparte, de-a dreptul
ingenios, în care a fost scrisă. Un stil pe care nu l-am mai întâlnit,
până acum, la nicio operă literară! Este vorba despre 30 de
așa-zise convorbiri dintre Lice, un bătrân de 85 de ani, și Stalin,
cocoșul său din curte, convorbiri (mai degrabă un monolog) pline
de șarm, în care ludicul este predominant de la prima la ultima
pagină a cărții.
Bătrânul Lice îi povestește lui Stalin tot felul de fapte,
întâmplări, pățanii din tumultoasa și îndelungata sa viață, acesta
fiind singura ființă cu care poate să comunice în pustietatea pe
care singur și-a ales-o ca domiciliu, ambiționat fiind de dorința
de a-și recupera un conac aparținând strămoșilor săi și de a locui
în el. În fiecare dintre cele 30 de “epistole” către cocoșul Stalin,
regăsim crâmpeie din viața lui Lice, povestite în stil ludic, dar
pe alocuri cu accente tragice, povestiri care ne pun în temă cu
principalele evenimente istorice ce s-au derulat în centenarul
sărbătorit recent de către întreaga suflare românească. Sunt
referiri la rolul important al lui A.I.Cuza la constituirea statului
român modern („El ar trebui să aibă statuie în fiecare localitate, mă, că el a făurit România modernă”), la rolul stagiului
militar în educarea și formarea pentru viață a tinerilor, dar și la
viața dificilă pe care au dus-o țăranii, nevoiți să bată drumurile
„cu cățeaua sub căruță peste tot” pentru a-și câștiga cele
necesare traiului.
Vorbește bătrânul Lice și despre cauzele răscoalei țărănești
din 1907, subliniind răutatea arendașilor de pe moșiile boierilor,
dar și despre prizonieratul său la ruși în timpul celui de-al doilea
război mondial. Povestirea cu numărul șapte este marcată de
un pronunțat fior patriotic atunci când prezintă faptele de arme

și eroismul tatălui său în anii primului război mondial, textul
constituindu-se, totodată, într-un îndemn pentru toți românii
să-și iubească țara, simbolurile naționale, să-și respecte tradițiile
și conducătorii viteji pe care i-a avut acest popor, începând cu
Decebal și terminând cu regele Ferdinand
Întregitorul.
Prezența pe front, în cel de-al doilea
război mondial, constituie un bun prilej
pentru Lice de a rememora întâmplări
diverse, unele duioase, cum a fost impresia
puternică pe care i-a produs-o o pădure de
mesteceni, altele oribile, ca de exemplu
fapta soldatului Borcănov de a împușca,
fără nicio urmă de regret, trei copii, unul
de un an (aflat la pieptul mamei sale care
fusese sfârtecată de nemți) și alții doi de
10-11 ani, care îl implorau să nu-i împuște,
dar criminalul tot criminal rămâne. Te
impresionează, de asemenea, respectul
nețărmurit al bătrânului pentru șeful
suprem al armatei, Mareșalul Antonescu, și
sentimentul de dispreț nutrit față de regele
Mihai care, prin lovitura de palat de la 23
august 1944, a dat țara pe mâna rușilor
și le-a dat ocazia acestora să ia prizonieri
peste 100 000 de militari români și să-i ducă
în fundul Rusiei.
Lice, luat și el prizonier la ruși, dă
dovadă de iscusință și reușește să evadeze,
fapt pe care-l povestește lui Stalin cu un evident ton de mândrie
și bucurie. Ies în evidență, în continuare, povestirile moșului din
lupta armatei împotriva Germaniei lui Hitler până la eliberarea
Cehoslovaciei, punând accent pe momentul Oarba de Mureș,
unde nemții și ungurii au făcut măcel în rândul militarilor români,

ION MICUȚ
Conviețuiri și conflicte
daco-romane
Falimentul cramelor romane
Cu oștirea-mpărătească
Vin romanii, zeci de mii,
Ca pe daci să-i pedepsească,
Pentru c-au pus foc la vii.
Mai prețios ca aurul
Aflând femeile latine,
Că dacii beau un vin minune,
Pe Burebista l-au rugat,
S-aducă daci și în regat.
Motivul cuceririi Daciei
S-a dus Traian spre nord, în goană
Trimis de soața lui romană,
Să bea și el din vinul dac,
Că este afrodisiac.

Raționament
Poporul meu n-a fost hoinar,
Dar spaima arde ca un brici:
La următorul centenar,
Vor mai trăi români pe-aici?!
Chemarea străbunilor
În fiecare zi din an,
Românii-n Roma poposesc
Și la Columna lui Traian,
Cu moșii lor se întâlnesc.
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.

Dorim
să fim americani!

Vița de vie – dușmanul neînvins
Tunând, Zamolxe îi blesteamă
Pe daci că nu-l mai iau în seamă,
Călcând îndemnul lui divin,
Petrec în hrubele cu vin.

Raționamentul românesc
La noi e pacea garantată
Cât timp vom fi lui Trump supuși,
Dar nu cu spatele la ruși,
Că nu se știe niciodată.

Efecte
Când Burebista arse via,
Stârni revolta femeiască,
Simțind cum crește anemia,
Direct la partea bărbătească.

Cum devenim parte a SUA
Să devenim americani
Și noi românii din Balcani,
Vom face pasul înainte,
Votând pe Trump ca președinte.

Misterioasele licori
Cercetători din alte țări,
În munții Orăștiei vin,
Nu caută cosoni, brățări,
Ci boloboacele cu vin.

Vasalitate onorabilă
Cu-America nu-i o problemă,
Că-i aplicăm o stratagemă:
Război total îi declarăm
Și-apoi de-ndată ne predăm.

Tradiții seculare
Viticultorii cei mai buni,
Urmașii dacilor străbuni,
La sărbători, ca tot creștinul,
Botează pruncii, dar și vinul.

Oare cine ne mai vrea?!
Cu-America să ne unim
Că zi de zi tot sărăcim,
Dar eu vă spun să ne ferim,
Că ne va cere să muncim!

Vinul – liantul căsniciei
Toți ardelenii se tratează
Cu vinul dacic din poveste
Și-l beau cu drag, că generează
Și bucuria la neveste.

Vrem să fim americani
De multă vreme noi sperăm
C-America să ne-nglobeze,
Dar în Congres vor să voteze,
Condiția - să nu furăm!

precum și pe luptele pentru forțarea râului Tisa, unde militarul
Eftimie s-a aruncat pe o mină fluvială, sacrificându-și viața, în
scopul salvării de la distrugere a podului de pontoane pe care se
deplasau camarazii săi.
Nu puteau să-i scape bătrânului rela-tările
privind instalarea comuniștilor la pu-tere,
cu toate consecințele nefaste pentru devenirea social-economică a țării până la începutul anilor 60 ai secolului trecut. Și pentru
că a avut prilejul să-și câștige existența ca
magaziner la Penitenciarul de la Ocnița, acolo a putut să cunoască unele dintre personalitățile de seamă ale României, care fuseseră încarcerate doar pentru vina de a avea
alte convingeri ideologice decât conducătorii de-atunci ai țării. Așa i-a cunoscut pe
Vasile Militaru, Petre Țuțea, Paul Sadoveanu
(fratele scriitorului), Vasile Voiculescu,
Petre Pandrea, Nichifor Crainic și alții,
numărându-se și el printre beneficiarii
învățăturilor acestora, pe care le promovau
în “Academia de sub pământ” de la Ocnița.
Nu omite să prezinte condițiile grele
și tratamentul inuman la care erau supuși
acești martiri ai neamului românesc, unii
dintre ei murind acolo din cauza chinurilor
și torturilor pe care le-au îndurat în anii de
detenție.
La sfârșitul cărții, bătrânul Lice, care
trăia în spațiul său mirific ca un rege al libertății, după spovedania
sa plină de farmec și învățăminte, își încheie socotelile cu viața,
în urma unui infarct, în prezența singurei ființe din preajma lui,
cocoșul Stalin, care „simți, probabil, mirosul morții că zbură pe
fotoliul stăpânului său și strigă cât îl ținură plămânii: Cucuriguu!”

A PLECAT ÎN ETERNITATE UN…EROU
AL HIDROENERGETICII ROMÂNEȘTI
Î

n anul centenar, 2018, imediat după Ziua
Zilelor (1), în 06 decembrie, ne-a părăsit
inginerul Alexe Dumitru, unul dintre ctitorii
amenajărilor hidroenergetice ale Lotrului și Oltului, pe care le-a păstorit ca director general,
un sfert de veac. Omul eficient, discret și de-o
modestie rară s-a topit într-un anonimat în care
cele valoroase rămân comori nestemate. Greu
se vor limpezii lucrurile valoroase urmașilor care
vor folosi ca pe niște binemeritate daruri căzute
din cer, cele primite de zestre dinspre anonimatul
care nu a căutat spre sine. În semn de prețuire
redăm mai jos câteva din cuvintele sale prilejuite
de o izbândă a tinereții sale: pornirea primului
generator din marea epopee a Lotrului. Fie-i
amintirea neștearsă!

„ÎNCEPUT DE DRUM
Se împlinesc 30 de ani de când oameni minunaţi
au zăgăzuit apele Lotrului în lacul de la Vidra,
iar forţa năvalnică a acestora a pus în mişcare în
hidrocentrala de la Ciunget, un uriaş de 170.000
kW.
Era într-o noapte mohorâtă şi rece din noiembrie.
Proiectanţi, furnizori de echipamente, executanţi şi energeticieni, într-o exuberanţă rar întâlnită,
dar cu o exactitate şi siguranţă matematică, pregăteau începerea rotirii şi a probelor de punere în
funcţiune a primului hidroagregat.
În miez de noapte se dă comanda de pornire;
o tăcere neaşteptată se aşterne în sala maşinilor,
semnale luminoase încep să apară pe panourile de
comandă... în puţin timp liniştea din sala maşinilor
începe să fie întreruptă de scâncetul primului “FătFrumos” al Lotrului.
Hidroagreagatul ajunge la turaţia nominală.
Totul a decurs normal, iar cei ce au trudit zile şi
nopţi au răsuflat uşuraţi şi o mare bucurie se vedea
pe feţele tuturor.
Au loc strângeri de mâini, felicitări, îmbrăţişări...

Aşa a fost în acea noapte.
Probele au continuat mai departe – probe
mecanice, probe electrice, un prim paralel tot la
miez de noapte, proba complexă de funcţionare
de 100 de ore, iar în ziua de 29 decembrie grupul
a fost dat disponibil sistemului energetic naţional
şi mii de kilowaţi-oră de pe Lotru au început să-şi
facă prezenţa pe magistralele de înaltă tensiune
ale ţării.
Aşa a fost începutul, pentru că până la final,
pe Lotru s-au construit şi pus în funcţiune - 3
hidrocentrale (643 MW), 3 staţii de pompaj (61
MW), 3 microhidrocentrale (1,7 MW), 7 baraje
mari, 83 captări secundare, 197 km de galerii
subterane şi s-a format un minunat colectiv de
muncitori şi specialişti hidroenergeticieni.
În acest moment aniversar se cuvine să
le transmit sincere felicitări pentru deosebita
întreţinere şi întinerire a echipamentelor, pentru
ordinea şi realizările obţinute şi să le urez pe mai
departe dragoste şi pasiune pentru meseria aleasă,
hărnicie şi rezultate cât mai frumoase în activitatea
lor profesională.” (Dumitru ALEXE)
Da! Acelui început i-au urmat alte isprăvi care
vor supraviețui oamenilor frumoși care le-au făcut
posibile. Celor mulți, plecați cu misiunea vieții
împlinite. S-a adăugat Dumitru Alexe.
NOTE:
Ziua Zilelor - roman al scriitorului Constantin
Zărnescu care se referă la 1 Decembrie 1918

DUMITRU ALEXE

Absolvent al Institutului Politehnic București, Facultatea de Mecanică, specializarea Mașini de Forță Hidropneumatice, promoția 1954.
Director Întreprinderea
Electrocentrale Râmnicu
Vâlcea, 1960 – 1993.

Mihai SPORIȘ
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Despre Rome, latinizare, romanizare
(De la legende, la cercetarea istorică!)

Mihai SPORIȘ
(Urmare din Cultura Vâlceană, nr. 152, decembrie 2018)

VII
Călătorim prin Hades,
Infern și Iadul atâtor lumi
(Cu eroii remarcabili ai umaniății)

T

recerea între ciclurile cu creștere și descreștere în toate
povestirile care vorbesc despre procesele ce au loc în
viața societății oamenilor (vezi operele célèbre ale patrimoniului
cultural al umanității, despre… imperii!) constată după apogeu,
căderea. Aceasta pare rezultatul conflictului direct între
cei doi versanți ai muntelui care se confruntă în vârf unde,
niciodată, nu este loc pentru doi. Aici contrariile se războiesc,
față în față, cu o disipare uriașă a energiilor acumulate. Anticii
puneau în taberele în dispută și zeii, deveniți partizanii cauzelor
pentru care erau venerați. În crezul bi-polar, într-o alegorie
încifrată se înfruntau teza cu antiteza, răul cu binele și doar…
victoria stabilea cui îi revenea atributul; nu se vădea imediat
câștigătorul, ci după o vreme. Eroul pleca din lumea aceasta, fie
în carul mortuar, fie strivit mai încolo de gloria, prea multă și
grea a monumentelor în piatră și bronz, ori a exponatelor din
marile muzee, a faptelor supralicitate de istoriile partizane.
Rămânea întotdeauna doar ea, istoria, să legitimize cauza nouă
și să fie suport continuării procesului. Învățătura de minte a unui
proces, cu etapa lui consumată, este formulată după o anume
decantare, cu evaluarea lucidă a efectelor tocmai resimțite, și o
privire înțelegătoare a cauzelor. Parcă ar fi o stare de pace, dacă
nu am ști că este un armistițiu vremelnic, cât să-și tragă un suflu
nou, în starea de repaus, marile revanșe (dorințe neîmplinite,
răzbunările în așteptare, blestemele aruncate și doar uri în
potențialitate, oricum imboldul că… nici așa nu se mai poate!).
Între ce a fost și ce va urma este un prag. În partea cea mai de
jos a căderii se află Infernul. Aici are loc… inferențierea datelor
și faptelor care au premers căderea. O adevărată judecată a
trecutului, pus în balanță cu viitorul, adică destinul de urmat
în ciclicitatea cu întoarcere de sens. Conexiunea între ele este
purtătorul ștafetei. În mod obligatoriu un om viu! El dă cuvintele
cele noi etapei care îi stă în față. Orfeu, Homer, Hesiod, Vergilu,
Dante, Goethe, Dostoievschi (și câți autori de basme, vorbind
despre tărâmul celălalt!) și-au coborât alter-egoul în Hades,
Infern, Iad, în catacombe, în închisori, ori prin Siberii înghețate.
Acolo și-au luat netimpul reflecției, au cercetat efectele luptei
consumate, s-au dumerit asupra „păcatelor”, au aflat cauzalitățile
inaccesibile altfel și posibilitățile de purificare pentru ceea ce s-a
arătat ezitare, dilemă, eroare… Au aflat drumul de întoarcere cu
planul – misiune de urmat!- care să facă posibilă re-nașterea,
învierea, un nou ciclu al procesului, cu o nouă creștere, uneori
rezolvarea momentană a dilemei în cumpănirea alternativelor.
Să ne amintim momentele de cumpănă ale lui Enea, înainte
de-a coborî în Infern! Primul este în Troia incendiată, în noaptea
fatală, când somnul și întunericul se însoțeau lipsei de priveghere
și morții.(era tocmai ceasul când, strecurându-se ca un har al
zeilor, începe somnul dintâi al bieților oameni… vezi traducrea
Eneidei, de Eugen Lovinescu!*). În somnul cel greu, în visulcoșmar în care doar umbrele vegheză, umbra eroului Hector
intră în infernul nocturn al minții lui Enea și îi aduce mesajul din
lumea cealălaltă: „Fiu al zeiței, spuse, fugi și smulge-te din aceste
flăcări; dușmanul a pus mâna pe cetate. Troia se prăbușește din
culmea înălțimii ei. Ne-am făcut datoria față de țară și Priam;
dacă Troia ar fi putut fi apărată cu brațul, încă demult ar fi fost
mântuită de brațul meu. Ea îți încredințează vasele sfinte și
Penații ei; ia-I ca tovarăși ursitelor tale și caută-le adăpost pe
care să-l înalți odată, măreț, pentru dânșii, după ce vei fi pribegit
pe multe mări. Astfel vorbi și chiar cu mâinile lui aduse din altarul
tăinuit chipul Vestei împodobit cu bentițe și focul cel veșnic…”
(id. E. Lovinescu). La început de epopee Enea este vestit și
investit de lumea informală care îl veghează.
Căzut sub mrejele fermecătoarei Didona, regina Cartaginei,
Enea are momentul de ezitare, între statornicirea aici și pământul
făgăduit. O nouă luptă, față-n față, între lumea concretă și lumea
informală a cerului, sălășluită în mintea și voința personală.
Mesagerul cerului (Hermes/Mercur) coboară de pe muntele
Atlas (pe care se sprijină cerul!). Stă în cumpănirea aripilor pe
vârf, apoi se coboară să reamintească porunca zeilor și datoria
asumată: „Ai ajuns să pui temelie înaltei Cartagine; robit de
dragostea unei femei, îi ridici acum mândră cetate, ți-ai uitat de
împărăție și ursită. Chiar stăpânul zeilor mă trimite din seninul
Olimp, el care cu puterea zeiască rotește cerul și pământul și
mi-a poruncit să străbat văzduhul ca să-ți spun aceste cuvinte:
Ce ai de gând? Cu ce nădejde îți pierzi vremea în țara Libiei? Dacă
nu te înflăcărează măreția sarcinii tale și nu-ți dai nicio trudă

pentru Gloria ta, gândește-te cel puțin la Ascaniu și la nădejdea
moștenitorului tău Iulus, căruia îi este sorocită domnia Italiei și
pământul roman…/…Gândurile I se zbuciumau (lui Enea, după
plecarea mesagerului! s.n), când într-o parte când în alta; se
chibzuia în fel și chip. După ce stătu în cumpănă…” (v. Eugen.
Lovinescu ) se hotărî să își înfrângă sentimental iubirii personale,
pentru împlinirea destinului poporului în pământul făgăduit.
Moartea, ca prag al ciclului vieții materialului însuflețit,
este o finalitate a dualității corp/suflet. După această cădere în
adânc vom constata desfacerea legăturii, niciodată des-ființarea
semnului, dus mai departe de omul în ștafetă (povestitorii și
scriitorii de… scripturi!). Moare doar păcatul, ar fi spus apostolul
Pavel/Paul*, că doar el, păcatul, ține de materialul perisabil al
lumii oamenilor. Coborâtă în pământ, seminței, plină de lumină
veche, I se omoară legătura cu trecutul, adică ceea ce judecata
ciclului consumat va fi constatat că este păcat. Moare prielnic
doar păcatul asumat, nu cel ce nu-și asumă greșeala, imposibil
de înlăturat prin…scaldă. Sămânța care nu moare la judecata
pământului nu va putea să rodească o nouă plantă. Din cele vechi
la judecata Infernului va rodi o nouă teză (Hegel); o nouă viață
(teza învierii creștine!); un drum al mântuirii personale, pentru
Ulise; o cale a salvării neamului troian pentru Enea; o soluție
a salvării sufletului din robia … banului pentru Faust; o nouă
poziționare a omului în lume, pentru Luther; un nou program
al emancipării, celor din rasa sa, pentru Nelson Mandela**; o
mântuire nouă, pentru Rascolnicov***… Înfernul este locul
adâncirii maxime în absolutul cunoașterii, interzis celor mulți
și ignoranți, dar permis oamenilor exemplari, dintotdeauna. Să
luăm doar pilda Mântuitorului Iisus Hristos! Infernul este punctul
de trecere (acel prag-poartă!) între vechi și nou, între ce a fost
și ce va fi. De acolo, de pe pragul dintre spațio-temporalitate, și
lumea pur informală, privea, cu cele două fețe Ianus și separa
ciclurile anuale. Din perspectiva ciclului vegetal ne este limpede
că nu poate începe o nouă rodire, dacă sămânța cea bună,
introdusă vie (nezdrobită, închisă în coaja de mărginire!) în
pământ, de nu va muri, nu va putea să răsară. Chiar ciclul nu
va fi înnoitor (adică în continuitatea celuilalt!) dacă sămânța nu
este din rodul celui imediat încheiat, cu un aport de nou al vieții
plantei, ce tocmai s-a uscat.
Credem că noutatea noii cetăți a Romei, înnoind în spirit
Troia, este aluatul de eroism pus într-o maternitate nouă,
viguroasă și fertilă, ca într-o virginitate care a păstrat energiile
increate gata să erupă o mare cetățenie multietnică, într-un liant
cultural și mai ales religios înnoit, într-un nou ciclu al eroismului.
Roma va fi devenit, prin procesul coagulării de sine din neamurile
aflate în proximitatea din ce în ce mai extinsă (romanizarea care
a clădit Roma Veche!), locul din centrul lumii din care a erupt, ca
o adevărată lavă fenomenul civilizator, complex, care va marca
cultura lumii întregi, în toate timpurile ce au urmat.
Coborârea lui Enea în Infern, la sfat cu umbrele trecutului,
îi oferă acestuia planul de acțiune pentru împlinirea misiunii
primite și asumate. Scutul de aur are în el foaia de parcurs ca
un act profetic garantat, în care urmarea neabătută a căii este
condiția reușitei. Scutul primit este formula noii teze, iar istoria
care a urmat ne confirmă ciclicitatea în mersul ei neabătut.
Făcând actualizarea legendelor și fiind în cunoștință de cauză
privind istoria Romei și mai ales dorința comanditarului
(Octavian) Vergiliu „anticipează” lucruri întâmplate. Înainte de
moartea sa poetul își exprimase dorința să nu se publice lucrarea
tocmai pentru că introdusese în epopee și persoane în viață…
*Apostolul Neamurilor la naștere, fiind din seminția iudeilor lui
Veniamin, s-a numit Saul din Tars, apoi, devenit cetățean roman și-a luat
numele de Paul, care în limba slavă devine Pavel;
**Nelson Mandela a fost președintele de culoare al Republicii Sud
Africane, după anii grei de închisoare politică impuși de adepții politicii
rasiale, de apartheid;
***Rascolnicov este eroul principal al romanului Crimă și Pedeapsă
scris de F.Dostoievschi.

VIII
Infernul, locul judecăților
și al sentințelor (Instrumente, legi,
măsurători și verdictul)

.
Infernul înseamnă… judecată! Să încercăm, dacă tot am
coborât în substraturi, departe de mâna lungă a interdicției de
a cerceta, să observăm ce spune știința despre legitatea unui
proces! Atunci când o forță acționează, aici aceea care pune
roata lumii în mișcare, ei i se opune o alta, egală și de sens
contrar. În echilibru fiind, cele două forțe crează aparența păcii și
a inexistenței lor. În punctul de apogeu, pe vârful muntelui - luat
ca model!-, dar și în afund, supraîncărcarea materială, respectiv
descărcarea, (descompunerea, topirea, ardere etc.) rupe
echilibrul egalității de moment. Minima diferență, constatată
de legea gravitației va da noul sens. De sus, de prea greu…
cădem! În josul absolut descompunerea celor grele ridică aburii
ușori. În plan spiritual descărcarea de păcate aduce înălțarea,
precum abaterea de la cale ne duce-n prăpastie. În perspectiva
gândirii creștine observăm că acțiunea își are legiuită, précis,
urma/rea. Ce semeni vei culege! spune scriptura. Logica aici
relevă, simultan, două adevăruri: 1. pui în pământ viață și vei
recolta, după o vreme, tot viață; 2. dintr-o manifestare diversă
a semințelor - purtătoare ale unui anume tip de informație,
prin cuvântul care le identifică!-, vei culege din aceeași natură
a materiei, ori a gândului, informația cultivată. De vei pune
grâu, nu vei recolta porumb! Această lege e imuabilă, una a
reciprocității, a acțiunii și reacțiunii și ea acționează permanent,
fără părtinire. Dacă faci binele, dacă faci răul?, le vei recolta, sigur!
Uneori, când terenul este fertil, recolta va fi însutită! Principiul
acțiunii și reacțiunii (să-l numim, în alte planuri, al reciprocității,
al simetriei formelor!) se aplică în Creație, fără alte intervenții!
Grija omului, dintotdeauna, ar trebui să fie ca prin voința lui să
nu genereze forțele rele (care au și reacțiunile potrivite, uneori
multiplicate indefinit!), prin multa ignoranță și lipsa unei morale!
Să spunem același lucru prin scripta manent, a Apostolului:
„Năpastă și strâmtorare vor veni peste orice suflet omenesc
care face răul…/… Slavă, cinste și pace vor veni peste oricine
face binele…” Rom. 2- 9; 10 Cauzele, exprimabile prin gândurile
puse-n cuvinte, se manifestă prin forțe care necompensate
produc acțiunea, lucrarea, pentru realizarea… intenției/operei.
În balanța cu bine și rău efectele sunt binefaceri, ori păcate, cu
recompense legiuite apriori, în termeni cantitativi. Se măsoară
efectele, se alocă recompensa legiuită (nicio faptă fără răsplată!)
și se dispune punerea în aplicare: sentința judecății. O învățare
de minte, o asumare a unei experiențe, un nou urcuș, o altă viață
eliberată de cele grele… devin spirit adăugat.

IX
Urmașii lui Enea vorbesc latinește. În
pământul făgăduinței rodește limba gliei
și se transmite spiritul semănătorului.
O limbă, fără mama purtătoare, nu se …
exportă!
Epopeea, despre nașterea Romei, ne spune că troienii au
plecat cu douăzeci de corăbii umplute cu bărbați, femei, copii
și bătrâni. Soția eroului Enea, fiica lui Priam, Creusa, este oprită
de Iunona (Hera, la greci!), zeița protectoare a căminului, să
părăsească pământul natal al Troiei. Dar eroul îl are pe Ascaniu
semn al natalității pământului troian. Pe drumul către Apus, în
Sicilia, este sălășluit Anchise, tatăl eroului, purtătorul semnelor
vechimii. Aici rămân bătrânii și toate femeile troiene, împreună
cu copiii lor. Spre Latium, merg numai bărbații și copilul Ascaniu.
Adică semănătorii unui nou spirit și o sămânță aleasă, având
însemn matricea troiană. (Va urma)

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan
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A 15-A CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ ȘI INFORMALĂ PENTRU CELEBRAREA
ZILEI INTERNAȚIONALE A MUNTELUI
Î

n luna decembrie 2018 echipajul vâlcean format din doamna Elena Handolescu, și domnii Sandu Handolescu, Iulian Comănescu (fost președinte al Consiliului Județean Vâlcea: 2000-2004) și
subsemnatul s-a deplasat la Vatra Dornei cu ocazia Conferinței anuale a Forumului Montan din România, 15 decembrie 2018, și Adunării Generale a aceluiași Forum al cărui președinte în exercițiu
este cunoscutul Radu Rey, profesor universitar doctor, care „s-a născut la 17 septembrie 1940, în Vatra Dornei, județul Suceava, și și-a început cariera ca medic veterinar, doctor în medicina veterinară.
Astăzi este președintele Comisiei de Montalogie a Academiei de Științe Agricole și Silvice, principalul autor al Legii Muntelui și cel care a creat Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Montalogie și
Centru pentru Dezvoltare în Carpați” (wiki 13 01 19) .
Vreme bună la plecare, cu o stradă fără zăpadă, pe o rută excepțională, cea mai frumoasă și scurtă: Tg Mureș-Bistrița Năsăud…vreme bună, în timpul călătoriei simțindu-ne foarte bine în Jeep-ul
4 X 4 al familiei Handolescu, mai ales în apropiere de destinație, când dl Iulian Comănescu, conducătorul nostru de grup, a primit un telefon de la însuși Radu Rey care ne aștepta la elegantul sediu al
Forumului Montan din frumoasa stațiune balneară și montană Vatra Dornei. Da, eram așteptați, Vâlcea, nordul județului făcând o propaganda foarte bună și utilă acestui relief de aur al țării noastre care
este muntele! Am ajuns, ne-am cazat și a doua zi, după ce în timpul nopții i-a tras o ninsoare ca lumea, ne-am prezentat la sediul CE-MONT/ INCE (Centrul de Economie Montană/ Institutul Național de
Cercetare Economică) unde s-au ținut lucrările…
Pe Radu Rey l-am cunoscut (subsemnatul) la Titești cu șase luni urmă, de Sf. Ilie, la Tîrgul de la Muntele „Fața Sf Ilie”, unde Primăria din Titești prin dl Cătălin Daneș-primar-și dna Constanța Ștefan au
organizat un festival al muntelui cum rar am văzut, la acest Târg, venind și echipa de la Vatra Dornei condusă de Radu Rey, împreună cu talentatul rapsod Grigore Guzu din Bistrița Năsăud pe care l-am
reîntâlnit aici, la Vatra Dornei, unde a dat un spectacol de pomină, recitând și colindând!...din propria creație.

„19 iulie 2018. PREȘEDINTELE
A PROMULGAT LEGEA MUNTELUI! CRED
CĂ VA ÎNCEPE RENAȘTEREA ÎNTREGII
ȚĂRI”. DECLARAȚIA LUI RADU REY DE LA
TITEȘTI, MUNTELE „FAȚA SFÂNTULUI ILIE”
(20 iulie 2018)
Radu Rey: - Ieri, în drum spre Titești, în creierul munților
sibieni, Țara Loviștei, mi-a venit o veste prin telefon prin care
mi se comunica, după două decenii de eforturi, că președintele
României a promulgat noua Lege a Muntelui! care a trecut prin
Senat și Camera Deputaților…și spre onoarea parlamentarilor
a trecut cu un singur vot împotrivă! Nu s-a pomenit așa ceva
în Parlamentul României! Mă simt fericit că mi se împlinește o
muncă de-o viață, mă simt împlinit pentru țara mea; sunt fericit
că de ieri, chiar cred că va începe renașterea întregii țări!

Imnul Munților Carpați
Motto (refren)
		
		
		

Ne tot măsurăm în grâu vecia
De câmpii de spice luminați,
Dar e o cetate România
Împrejurul Munților Carpați.

Munții sunt puterea noastră
Adăpostul neamului la greu,
Semnul clasic al statorniciei,
Rugăciune către Dumnezeu.
În Carpați ne-am petrecut durerea,
La lumina apei de izvor,
În Carpați ne-am îngropat eroii
Și-am vegheat la învierea lor.
Cât au vrut imperii să ne rupă
Și ne-au tras în cele patru părți,
Munții noștri zid de apărare
Ne-au ținut pe continent, pe hărți.
Când la șes era nenorocire
Și veneau războaie sau înec,
Amurcat cu turmele la munte
Și-am trecut prin flăcări un berbec.
Și-am cântat înlăcrimați o doină
Despre felul crudei noastre sorți,
Dacă munții noștri poartă aur
Pe când noi cerșim din porți în porți,

Sărbătoare mare la Vatra Dornei, cu câteva săptămâni în
urmă Radu Rey a împlinit vârsta de șaptezeci și opt de ani, și,
deja, se simțea în cuvântul domniei sale grija pentru ziua de
mâine pentru viitorul European și mondial al muntelui…Să nu
uităm că până și la începutul lumii, odată cu facerea lumii, a
omului, lansarea lui în comunitatea terestră, muntele a fost cel
care l-a găzduit pe Dumnezeu în conversația sa cu Moise…Legile
Domnului nu au fost scrise pe papirus sau pe coajă de copac,
ele, cele zece porunci, i-au fost scrise lui Moise pe plăci de
piatră! Pe rocă de munte!...Conferința, sărbătoarea muntelui îi
spunem noi, a fost deschisă de Radu Rey prin versurile și melodia
„Imnului Munților Carpați” scris de Adrian Păuneascu și pus pe
note de Marius Coșerariu, în 2003, și pe care participanții l-au
putut asculta la începutul Conferinței! ...

Radu Rey: - În obiceiul nostru și grație regretatului poet
Adrian Păunescu este să începem conferința noastră ascultând
imnul nostru scris de Adrian Păunescu:

Totuși, munții sunt puterea noastră,
Ochii noștri luminați,
Stema României absolute
Marea Neagră, Dunăre, Carpați
(14 august 2003, București-Vatra Dornei, Adrian Păunescu)
Radu Rey a deschis Conferința mulțumind participanților și
nominalizându-i, pe toți! A dat cuvântul celor care au avut de
adus la cunoștința celor prezenți în sală mesaje din partea celor
care conduc țara:
Mesajul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR),
dl. Petre Daea: „În primul rând vreau să vă salut pe toți cei care
astăzi v-ați gândit cu sufletul și v-ați adunat cu fapta acolo unde
muntele dă semeția lui, rezistența timpului, dar și încrederea că
în acest moment cei care ați găsit răgazul pentru a vă întâlni ca
să sărbătoriți Yiua Mondială a Muntelui...” (Ziua Internațională
a Muntelui, Vatra Dornei, 11/15 decembrie, 2018-la Centrul de
Economie Montană/ INCE/ Academia Română).
Academia Română-Institutul Național de Cercetări Economice
„Costin C. Kirițescu”, Luminița Chivu - director general: „...Simpla
parcurgere a titlurilor alocuțiunilor și lucrărilor științifice înscrise
în programul conferinței organizate astăzi, 15 decembrie 2018,
de Forumul Montan din România, în colaborare cu Agenția
Națională a Zonei Montane (ANZM), Centrul de Economie
Montană (CE-MONT), Filiala Forumului Bistrița Năsăud, Asociația
Națională pentru Dezvoltare Rurală-Montană Romontana
și Primăria Vatra Dornei ne arată că specialiștii/cercetătorii
români au înțeles importanța readucerii pe agenda comunității
științifice românești muntele și oamenii muntelui cu realizările
și problemele lor, înțeleg complexitatea fenomenelor și sunt
racordați la paradigmele și principalele curente de gândire
dominante în literatura de specialitate, păstrând totodată vie
ideea adaptării acestora la specificul problematicii atașate
munților României. ...”
Mesajul Parteneriatului Montan/Internațional (ONU/FAO):
„MUNȚII CONTEAZĂ (este tema aleasă pentru celebrarea din
acest an a Zilei Mondiale a Muntelui): - pentru apă! Deoarece
munții sunt turnurile de apă din lume, oferind între 60 și 80% din

toate resursele de apă dulce pentru planeta noastră. ...ghețarii
din zonele muntoase din întreaga lume se retrag și dispar din
cauza schimbărilor climatice. Cel puțin 600 de ghețari au
dispărut complet în ultimile decenii, afectând aprovizionarea cu
apă potabilă a miliarde de oameni care trăiesc în aval; - pentru
reducerea riscului de dezastre deoarece variațiile climatice
declanșează dezastre. Avalanșe, nămoluri și alunecări de teren
se târăsc în aval, dezbrăcând păduri, comunitpți inundabile și
populații; - pentru turism, pentru hrană, pentru tineri, pentru
popoarele indigene....”
La Conferință au fost prezentate următoarele lucrări: 1.
„Munții contează. Cum îi protejăm” - Ec. dr. Lazăr Latu, director
general al ANZM/MADR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale) și echipa; 2. „Aspecte socio-culturale care argumentează
ocuparea și antreprenoriatul în zona montană” - Ing. dr. Cercet.
(III) Vasile Avădănei, CE-MONT/ INCE, plus echipa; 3. „Ce dorim
noi de la pădure” - Ing. dr. Cercet. (I ) Ionel Popa, CE-MONT/
INCE; 4. „România bimilenară, străjuită de munți și pecetluită de
Sfințirea Catedralei Neamului în anul Centenarului” - Pr. dr. doc.
Mihai Valică, CE-MONT/ INCE; 5. „Munții, vatra noastră milenară.
Așezările montane din Carpații României, sub presiunea
globalizării și schimbărilor climatice” - Drd. Alexandru Sabin
Nicula, CE-MONT/ INCE plus echipa.
La Conferință au fost prezentate cărțile: 1. Prof. dr. Radu Rey:
„Factorii de zooigienă și influența lor asupra sănătății și producției
bovinelor din gospodăriile populației în zona montană Bazinul
Dornelor. Studiu (1974-1988). Economia Agro - zootehnică
montană - încotro?” și 2. Ing. dr. Vasile Avădănei, Ing. dr. Lidia
Avădănei: „Spațiul dezvoltării durabile bioeconomice montane”.
La final s-a prezentat filmul de televiziune „EUROMONTANA”
(TVR-Iași), Vatra Dornei, 25-27 septembrie 2018.
Balade și Urări de Nou An au fost prezentate de o formație
de rapsozi populari din Bistrița Năsăud conduși de Grigore Guzu!

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2018
Radu Ray (rezumat): - Anul 2018 este un an special pentru
munții României prin faptul că în acest an centenar (100 de ani
de la Unirea Mare) s-a reușit să se facă un mare pas în favoarea
producătorilor agricoli și economiei montane prin oficializarea a
noii legi a muntelui care legifereaza ajutorul de stat nerambursabil
de 80%, pentru realizarea de centre de sacrificare a animalelor,
carmangerii, centre de colectare a fructelor de pădure, centre
de colectare și prelucrare a lemnului. Se adaugă, această
lege a muntelui, altor acte normative printre care cele care
reglementează învățământul din zona montană și care urmează să
se adapteze la cerințele specifice agriculturii, mediului și modului
de viață de tip montan. La acest eveniment, în ultimii douăzeci și
șapte de ani și-au adus o contribuție decisivă: Forumul Montan,
Agenția Montană, Centre de formare montană precum și două
academii, Academia Română și Academia Agricolă, dar și cu
implicarea directă a Centrului de economie montană, Institutul
Național de cercetări economice, și, de asemenea, două institute
și centre de dezvoltare din Brașov. Forumul Montan din România
și-a îndeplinit menirea... să convingă Guvernul de fenomenul de
mare gravitate al depopulării montane cu care suntem astăzi
confruntați. Încă din anul 2012 Ministerul Agriculturii a început
activități pregătitoare care în 2017 s-au împlinit prin acțiuni
reparatorii și creative de protejare și dezvoltare a zonei montane.
În anul 2018, de Centenarul Unirii, la Vatra Dornei am reușit să
aducem Congresul Euromontan cu reprezentanți din douăzeci
și una de țări muntoase, și cu eforturi din partea celor implicați
în dezvoltarea montană să realizăm o mare paradă a portului
tradițional montan cu circa șapte sute de participanți, care a
produs un deosebit ecou internațional, inclusiv prin Declarația
de la Vatra Dornei care rămâne de referință în Europa pentru
următorii ani. De la parteneriatul internațional montan, ONUParteneriat Montan-Internațional, s-a primit și o solicitare ca
eforturile României prin Legea Muntelui și evenimentele de la
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Vatra Dornei să fie incluse în raportul anului 2018 al ONU. În
baza unor strategii de dezvoltare montană guvernul a adoptat
pentru prima dată în douăzeci și șapte de ani un program
destinat protejării și dezvoltării montane. În anul 2017 la Roma,
Italia, a avut loc Congresul Mondial al Parteneriatului Montan
– ONU, și reprezentanții României au luat cuvântul vorbind în
fața țarilor prezente din Europa, Africa, Asia Centrală, America
de Sud și China, despre eforturile, realitățile și nevoile din
Carpații României, despre instituțiile executive științifice create,
despre un proiect de lege al muntelui, despre orașul Vatra
Dornei ca punct focus pentru ideile de dezvoltare montană. A
fost și o ocazie la nivel mondial pentru lansarea cu succes a unei
minorități românești în noțiunea de montanologie ca știință
integrată a cunoașterii specificității economico-sociale de mediu
și privind modul de viață. Din geografia României o treime o
constituie zona montană și nu poate fi schimbată; condiții de
neglijare a muntelui vor exista mereu, mai ales în agricultură
care este și va fi dominantă, reprezentând 60% din producția
agricolă care hrănește zeci de milioane de oameni. Munții noștri
sunt plini de resurse care pot fi mai bine puse în valoare; trebuie
protejați și dezvoltați eroii muntelui, fermierii! O problemă de
rezolvat o reprezintă coordonarea ministerelor spre a se asigura
aplicarea unor strategii durabile și programe de anvergură.
Muntele românesc are o nouă șansă prin produsul românesc de
înaltă calitate a cărui valorificare are o mare importanță pentru
combaterea sărăciei si dezvoltarea fermierilor care este foarte
important să se asocieze în cooperative. În Europa cooperativele
reprezintă circa 38% . O altă problemă montană pentru un viitor
sustenabil este adaptarea educațională din zona montană la
realitățile economico-sociale ale agrozootehniei unde circa 90%
din gospodării nu sunt încă modernizate, iar consultanța este
insuficientă. Referitor la zootehnie există probleme la rasele
de bovine de tip montan care nu sunt folosite corespunzător
pentru selecție. Munții României nu au școli profesionale de
agricultură montană, în timp ce în Europa montană aceste
școli sunt esențiale. În Uniunea Europeană sunt deja trei patru
generații de absolvenți ai școlilor profesionale de agricultură
de tip montan, astfel, asigurându-se succesul acestui domeniu
de activitate. Țara Dornei a devenit deja un spațiu montan
emblematic de unde au izvorât inclusiv în greaua perioadă a
regimului comunist cele mai benefice și curajoase idei și inițiative
de conservare a valorilor tradiționale și pentru dezvoltare
durabilă în munții țării (la Vatra Dornei s-a fabricat cea mai bună
brânză topită, celebrele triunghiuri, de ce nu se mai fabrică?
n. red.). La Vatra Dornei România are concentrate principalele
instituții specializate și consacrate muntelui românesc, aici s-a
creat o școală profesională montană și numeroase obiective de
turism rural și agroturism. În 2016 Parlamentul European a cerut
Comisiei Europene să înceapă aplicarea unei politici montane pe
care nu o avea...

CUVÂNTUL GENERALULUI CHELARU
DESPRE ADEVĂR, JERTFA DE SINE ȘI
SFINȚIREA PĂMÂNTULUI...
După prezentarea Raportului, Generalul Mircea Chelaru a
ținut un discurs cu totul ieșit din comun. Noi nu am reușit să
redăm după bandă decât fragmente din acest discurs...
Generalul Mircea Chelaru (fragmente): - ...Am avut o discuție
despre cei care cu numele de români, hulesc românitatea, de la
Bruxelles! Dumnezeu a dat omului duhul vorbei...
Lor, celor care vorbesc România de rău, la Bruxelles,
le este necesar, însă, duhul muțeniei. Sunt în fața
dumneavoastră pentru a vă vorbi despre adevăr,
jertfă de sine și sfințirea pământului. Aceste cuvinte
sunt începutul unui elogiu adus sfințirii pământului,
pentru că proverbul românesc „omul sfințește
locul” este valabil doar dacă omul este la locul
potrivit, dacă nu este la locul potrivit amarnic îl mai
suportă... Și vedeți cum acea tehnologie a pregătirii
muncitorului la locul de muncă, din regimul trecut,
se întâmplă astăzi când demnitarii ministerelor în
întregul lor capătă o anumită specie, aceea, care
se numește politician care se califică la locul de
muncă! Și fac această calificare la locul de muncă
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cu rebutul propriei expertize, dar cu experimente pe națiunea
română. Experimentul Bruxelles cu discurs antiromânesc este un
produs otrăvitor. Cine i-a trimis acolo? O să se spună: românii care
i-au votat! Nu, nu, manipularea și minciuna unui sistem defect, a
unui mecanism care produce asemenea lighioane ce vorbesc în
numele neamului românesc în mod ilegitim. Dar despre adevăr
și jertfa de sine, și sfințirea pământului eu aduc în discuție exact
ceea ce se întâmplă aici: o viață pentru o idee! ... A vedea este o
funcție biologică, însă a vedea bine este calitatea vieții. A vedea
bine este să vezi dincolo de coama dealului, a vedea bine este să
vezi dincolo de ceea ce este comun și a crea pentru timpul care
vine! Cine se gândea acum cincizeci de ani în ce hal va ajunge
civilizația omenească și ce anume trebuie făcut pentru ca această
civilizație să se refacă prin salvarea unui mediu de civilizație!
pentru că muntele este mediu de civilizație! ...Și sunt în fața
dumneavoastră și am să vă citesc un motto pe care l-am gasit
într-o carte de hinduism legat de civilizația montaniardă care în
comparație cu civilizația liberală sau mercantilă sau cum spunea
Mihai Eminescu, „de baltă”, este superioară; adică pentru cei
care trăiesc la câmpie: „Dacă prin om cerul a coborât pe pământ,
prin munte omul s-a înălțat către cer”. Aceasta este relația pe
care o generează Dumnezeu întrupat în om și muntele ca ființă
vie care încearcă să se înalțe către cer. Trebuie să vorbim despre
omul spiritual, despre înalta spiritualitate și cultura superioară
care este reprezentată și prin simbolistica arhitectonică și nu
să oferim această stare de bigotism și misticism despre care se
vorbește când facem referire la Catedrala Neamului. Cei care fac
comparație a Sfintei Catedrale a Mântuirii Neamului cu o arenă
de tip Colosseum unde se fac turniruri și mari spectacole odioase
de tip hard rock fac mai mult decât o blasfemie... Este ca și cum
ai compara pe Maria Magdalena sfințită prin jertfa de sine cu
cea care stă la colțul curbat al centurii Bucureștiului. ...Așa se

strecoară în om cumplita otrăvire a sufletului omenesc. Există
o criză a lumii postmoderne de pierdere a sufletului. Pierderea
sufletului nu înseamnă numai religiozitate ci și etica, relația
interumană, recunoașterea propriei valori, iar dintre toate am să
mă opresc la ceea ce este galopant acum, pierderea identității
de sine! Identitatea de sine în derivă face să se dilueze și apoi să
se atace cumplit identitatea națională sau identitatea comună,
etno-socio-geneza.
Cred că este bine să vorbim, dincolo de aspectele tehnice, de
la agrozootehnia muntelui la protecția mediului, la biodiversitate,
la tot ce înseamnă acest microcosmos montanologic, să vorbim
despre această civilizație a muntelui din perspectiva chiar a
antropologiei, a eco-economiei, a sociomontanologiei identitară
și nu forțez prea mult când ar trebui să ne gândim cum plecăm
de la o lege tehnică pozitivă, Legea muntelui, la recaptarea,
regândirea și repunerea în educație a legilor naturale ale
munților. Se făcea deosebirea între omul de munte și omul de
șes: pentru omul de munte berea nu-i băutură și muntele nu-i
jucărie. Adică se cunoaște duritatea realității unei vieți care
trăiește după legile naturale ale pământului care te îndeamnă, te
obligă și te împinge la buna rânduială... În munte nu se poate trăi
în devălmășie pentru că poți muri. (...) Ar trebui să se ocupe de
sistemul nostru montan un singur minister Ministerul Muntelui,
Apelor și Pădurilor bineînțeles asta însemnând și resursele de
sub el. Trebuie să apărăm etosul interuman, însă fără biserica
luptătoare care suntem noi toți nu putem face nimic. Nu suntem
nimic în viață decât ceea ce facem, numai așa rămâne ceva după
noi. Hai să facem în timpul vieții ceva conștient și lucid de care

să se bucure generațiile viitoare și la Centenarul României Mari
și întregite ce urmează de după noi ... Să nu se spună că am făcut
doar Catedrala Mântuirii Neamului, ci și că am reușit să mântuim
neamul prin catedralele din sufletele noastre. Fiecare suntem
o catedrală căci marea biserica a lui Dumnezeu se găsește în
noi. Și aș dori după două milenii de creștinătate să avem nouă
milenii de continuitate daco-românească de existență pe aceste
pâmânturi, și mă bucur că am văzut azi aici un panou cu mottoul: „dacens antemontes inerentes...” însemnând că dacii au trăit
agățați de munți. Minunea lumilor nu este doar existența fizică, ci
și această continuitate peste timp cu acele cinci uriașe simboluri
de continuitate: steagul, cântecul, portul, limba și datina...

iulian comănescu
despre LEGEA MUNTELUI
Legea muntelui este completă, bine structurată și cu
prevederi care dacă se vor aplica în fapt, vor conduce cu
adevarat la ridicarea calitativă a nivelului de trai al populației
din zona montană. Totodată, prin executarea lucrărilor de
investiții privind infrastructura și amenajarea teritorului montan,
cât și prin aplicarea tuturor măsurilor ce au drept efecte în
dezvoltarea economică si socială a acestor zone montane, se
creează condițiile valorificării superioare a tuturor posibilităților
ce le oferă această zonă a țării noastre, care este deosebit de
frumoasă și înzestrată cu de toate. Astfel: prin întreținerea și
îmbunătățirea pajiștilor alpine vor crește efectivele de animale de
rase superioare a le căror produse se vor prelucra și industrializa
loco; se vor recolta, prelucra și industrializa produsele specifice
zonei montane (aer, clima, ciuperci, afine, smeură, conuri de
brad, flora spontană etc.). Deasemenea, prin asigurarea realizării
acțiunilor și măsurilor reglementate prin această Lege nr.197 din
20 iulie 2018, se poate spune că, activitățile turistice în zonele
montane vor lua o amploare deosebită, care vor aduce unele
venituri suplimentare, contribuind în acest fel, la dezvoltarea
economică și socială a acestor locuri mirifice.
Dezvoltarea urbanistică, asigurarea căilor de acces și
acordarea stimulentelor în natura și financiare prevăzute de
legea muntelui, vor determina rămânerea tinerilor pe loc, sau
chiar, cresterea numerică a populației prin stabilirea în zona
montană, a altor locuitori veniți din marile orase, ca urmare
dezvoltării turismului și a construției de case de vacanță.
În județul Vâlcea zona montană a fost delimitată de cei
în drept și este constituită din 21 de localități din care: patru
orase (Horezu, Olănești, Călimănesti, Brezoi) și șaptesprezece
comune (Bărbătești, Berislăvești, Boișoara, Câineni, Costești,
Dăiești, Golești, Malaia, Muereasca, Perișani, Racovița, Runcu,
Sălutrăcel, Stoienești, Titești, Vaideeni, Voineasa). – Considerăm
că la o eventuală analiză efectuată de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, zona montană a județului nostru se va putea
extinde cu orașele : Govora-Băi și Ocnele Mari, respectiv și
comunele : Bujoreni, Bunești, Păușești-Măglași, Pietrari, Tomșani
și Vlădești.
Pentru ca acțiunile prevăzute de legea muntelui să se poată
realiza în cea mai mare măsură, așa după cum se menționeză și la
cap. VI.al.(6), se impune, să fie antrenate toate persoanele fizice
și juridice de drept public sau privat, asociațiile, fundațiile și
federațiile care au în proprietate și/sau în gestiune fond forestier,
întrucât au obligația asigurării unui management corepunzător
al acestuia, în conformitate cu prevederile legii nr. 46/2008
(actualizată). În acest sens, s-a acționat pentru înscrierea în
această formă de organizare, a: prefectului, subprefectului,
primarilor, consiliilor comunale și orășenești prin emiterea de
hotărâri de consilii locale, (de apobare a înscrierii), a obștilor de
moșneni din zonă, cât și a unor persoane fizice.
Pentru ca această lege să prezinte o garanție că va fi
aplicabilă, considerăm ca fiindă stric necesar să se completeze
cu un capitol ”SANCȚIUNI” în sarcina intituțiilor și personelor
fizice responsabile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de acest
act normativ deosebit de important pentru țară. Se cunoaste
cât suflet și efort s-a depus din partea unor îndrăgostiți ai
muntelui și grijulii față de problemelor lui - printre care primul
este domnul Acad.prof. RADU REY - în elaborarea acestei legi,
dar și greutățile întâmpinate, care au fost totusi, depășite. Merită
cu sinceritate, toate aprecierile și felicitările din partea tuturor
celor care locuiesc în zonele montane, care așteaptă
cu multă speranță și nerăbdare, relizarea totală sau
chiar parțială, a obiectivelor prevăzute în lege.
În legea muntelui se face referire la ”statul român”
și la ”autoritățile administrației publice locale” Apreciem ca acolo unde se pretează, să se formuleze amendamente în sensul de a nominaliza concret instituția
(ministerul, agenția, consiliile județene, municipale,
orășenești sau comunale) în sarcina cărora cade
răspunderea în realizarea obiectivului prevăzut de
lege. Numai stabilindu-li-se responsabilități concrete,
se va garanta aplicarea prevederilor legale.
Pagini și Foto realizate de

Simona Maria KIS,
Iulian Comănescu și Csaky E POE
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CINSTE EROILOR, CĂLINEȘTI VÂLCEA, 22 NOIEMBRIE 2018
M

are adunare mare la Călinești, chilometrul 42 de la
Râmnicu Vâlcea; știm foarte bine această distanță
căci la km 43, la pod, am avut timp de un an semafoare care
au ajutat la lucrările de reabilitare a DN 7, primele în România
conduse de străini în 1993-1996, de firma italiană FAT Roma!
A fost perioada noastră de glorie, de export (în țară!) a unor
produse sută la sută fabricate la Râmnicu Vâlcea. …La Călinești
există un cimitir și un monument în amintirea și spre păstrarea
osemintelor eroilor din Primul Război Mondial, eroism care a dus
la crearea României Mari! Asociația Cultul Eroilor din România
„Regina Maria”, Filiala Vâlcea și Obștea Moșnenilor din localitate
au fost principalii organizatori ai acestei manifestări, după cum
vom vedea, lăudată și apreciată de toată lumea. Ne-am bucurat,
ca printre aceștia, printre moșneni, să revedem colegi din fosta
noastră Întreprindere de elită, de mecanică fină și hidraulică,
din Râmnicu Vâlcea, Hervil, fanion în exportul românesc mai
ales către Germania!...eroi am fost și noi cei de la Hervil căci
făceam acest export lucrând la unu două grade minus iarna!...
milimetrii, la piesele prelucrate prin așchiere, devenind microni!
Crainicul manifestării de comemorare a acestor eroi i-a anunțat
pe principalii organizatori și participanți: Eugen Petrescu
președintele Asociației Naționale Cultul ERoilor „Regina Maria”,
Filiala Valcea; Dumitru Eugen Dulcea-președintele Obștei
Moșnenilor- Călinești; Lt. Col. Marius Nicușor Gâju - Șef Stat
Major Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBRN
„Panait Donici”; reprezentanți ai Administrației Publice Locale,
reprezentanți ai BOR, reprezentanți ai societăților culturale din
Municipiul Râmnicu Vâlcea și județ, cadre militare în rezervă și
retragere, locuitori ai localității Călinești, reprezentanți ai Mass
Media…Un sobor de preoți a oficiat în deschiderea manifestării
o slujbă religioasă pentru comemorarea faptelor de eroism
ale înaintașilor noștri….Redăm pentru dumneavoastră câteva
fragmente din cuvântările rostite de la tribuna ridicată ad hoc
cu prilejul manifestării, un bun prilej pentru toată lumea de a se
manifesta sincer, cu bucurie cu prilejul marii noastre sărbători
anuale 1 Decembrie, iar anul acesta Centenarul Marii Uniri de
la 1918!
Adrian Robert Scell (primar Brezoi): Sunt plăcut impresionat
că fără implicarea primăriei, Obștea Moșnenilor Brezoi a putut
organiza o astfel de manifesrtare cu o astfel de mobilizare!...Îți
mulțumesc Eugen pentru evenimentul creat! …Vreau să vă spun
că mi-ar fi plăcut să fiu primar pe vremea când România era
monarhie și era condusă de regi germani! Este greu să vorbești
în fața celor care și-au jertfit viața și care odihnesc aici…Oare câți
dintre noi ar mai fi capabili de un astfel de sacrificiu?! (și pentru
cine? Și pentru ce!? soldaților li s-a promis pământ…și ofițerilor,
putere! n.n) Patriotism, astăzi, înseamnă ca fiecare dintre noi să
ne facem bine treaba acolo unde suntem! Ca fiecare dintre noi
să respectăm locul de unde suntem și unde trăim. Să contribuim
cu ceva la bunăstarea comunității noastre! Cred, măcar cu atât
putem aduce un omagiu celor care s-au sacrificat pentru ca noi
să fim astăzi ceea ce suntem! Vă mulțumesc încă odată, doresc

să vă urez La Mulți Ani! și celor din Călinești, și celor din Brezoi,
și tuturor locuitorilor din Vâlcea și din țară!...La Mulți Ani, 1
Decembrie!
Costi Rădulescu (președinte CJ Vâlcea): Bună ziua și bine v-am
găsit! Doamnelor și domnilor, preacucernici părinți, distinse
cadre militare, dnă subprefect, domnule primar, domnule
deputat Ovidiu Ștefan Popa, dragi prieteni și dragi locuitori ai
satului Călinești. Este foarte complicat și foarte emoționant să
iei cuvântul într-o astfel de manifestare în care, iată, la 100 de
ani de la Marea Unire venim în fața dvs să vorbim despre eroi!...
Îmi pregătisem un discurs, dar din respect și prețuire pentru
cel care m-a invitat aici, pentru Eugen Dulcea, n-o să mai citesc
acest discurs și am să vă vorbesc așa cum sunt eu și cum simt eu,
Constantin Rădulescu, bărbat de 43 de ani și președinte al CJ,
emoționat că trăiesc aceste vremuri, în care Guvernul României
de astăzi, încearcă și deocamdată reușește să-i mențină pe
români uniți, și solidari, în ciuda tuturor încercărilor prin care
trecem. Oameni buni, gestul pe care dvs îl faceți astăzi are și
va avea rezonanțe peste veacuri. Și sunt convins că făuritorii de
țară pe care îi pomenim astăzi, ne văd! Și să ne rugăm bunului
Dumnezeu să ne audă! Și ei, dar și Dumnezeu, și să ne ocrotească
prin exemplul lor! prin modul cum și-au făcut datoria față de
țară, și noi să găsim puterea de a privi cu mai multă încredere
în viitor și de a face din toate puterile noastre fapte bune pentru
cei care ne-au acordat încrederea și cei care ne sprijină. Vreu
să închei dorindu-vă tuturor multă sănătate. Văd printre dvs

oameni care mă cunosc de când aveam păr în cap! De pe la vreo
șaisprezece ani! Și mă bucur foarte mult să vin, și să revăd în
Călinești prieteni, și mă bucur foarte mult că Eugen Dulcea a
reușit împreună cu obștea și cu dumneavoastră să creeze un așa
eveniment deosebit! Dar, sunt foarte mândru că am în fața mea
Fanfara Militară a Județului Vâlcea!! Compusă în mare majoritate
dacă nu în totalitate din cadre militare în rezervă. Fanfară pe
care m-am luptat mult să o ființez și, domnul Trușcă, aici, lângă
mine, este cel care mi-a deschis ochii și care știe cât m-am luptat
să o reînființez!...dusă de la noi la Sibiu, și să o aduc înapoi! …
Și mă gândesc în fiecare zi la minunații mei colegii din fanfara
„Constantin Brâncoveanu” prezentă aici pentru a da onorul (dar
vrem să vedem și Fanfara copiilor atât de originală și care ne-a
delectate ultimii ani! n.n)! Ne-om vedea, nu ne-om mai vedea
până la sărbători, să vă găsească 1 Decembrie, bine! Să vă vină
sărbătorile cu dar de sănătate și viață lungă…Și să auzim numai și
numai de bine. Al dvs Constantin Rădulescu!
Surprinzătoare, pozitiv, pentru toată lumea, cele două
cuvântări ale celor doi conducători: de primărie (Brezoi) și de
CJ (Vâlcea)…Orice s-ar spune, astfel de sărbători, căci a fost
sărbătoare aici, chiar și într-un cimitir, prind foarte bine la
marele public mai ales când cuvântă marii conducători, căci
pe ei îi așteaptă toată lumea!...și, când, în general, nu vin mari

„învățați” să alimenteze poporul cu interminabilele și savantele
lor cuvântări…care plictisesc pe toată lumea!!!
Grigore Buciu (General Asociația Națională Cultul Eroilor...):
Sunt o sută de ani de când am înviat din propria noastră cenușă
și am făcut Marea Unire de la Alba Iulia. Am venit aici nu ca
invitat special, ci ca cetățean al acestei țări al cărui bunic a murit
în Primul Război Mondial. Un tânăr care lăsase acasă o femeie
tânără. A murit în timp ce se năștea tatăl meu care avea să mergă
în cel de-al Doilea Război Mondial. Oamenii aceștia au plecat la
război în ziua de Sf. Maria când clopotele băteau a sărbătoare
și război...Au plecat cu bucurie și speranță căci miza era uriașă:
eliberarea fraților din Ardeal...Un soldat din Oltenia scria acasă:
tată, copilul care se va naște e-al meu! Dacă e băiat să-l numiți
Ardeal! Iar dacă va fi fată să o numiți Speranța! El a murit pe
Valea Prahovei dar Speranța a trăit mai departe. Noi ne-am retras
prin țara noastră semănând-o cu trupurile și sufletele noastre,
luptând pentru fiecare palmă de pământ. Sunt lucruri atât de
uimitoare în acest război, încât nici nu-ți vine să crezi că ele au
fost reale. Iată, fapte de eroism la Tg Jiu; o mână de jandarmi și
populația, cu femei, copii și cercetași, au reușit să apere orașul
împotriva trupelor de elită germane! Acte de vitejie uluitoare ale
armatei de cavalerie...să lupți cu sabia călare împotriva tunurilor
și mai apoi împotriva tancurilor cu aceeași sabie!! E un absurd
militar de nedescris!...La Mărășești în Ziua Schimbării la față s-a
întors soarta războiului demonstrând lumii întregi că o armată
mică înfrântă în 1916 poate să înfrângă o mașinărie de război
cumplită! Și să arate că mitul armatei germane invicibile este fals.
Acest an cumplit 1917 a scos femeia română din anonimat....
Ecaterina Teodoroiu, gradată ca ofițer în timpul războiului a
cerut să fie trimisă în focul bătăliei, unde a murit pentru țară,
devenind simbolul patriotismului. Războiul acesta cumplit
și mai apoi Unirea Mare au scos în evidență o mare regină,
Regina Maria! Care ignorând toate pericolele a îmbrăcat haina
de vivandieră și a plecat pe front să aducă alinare răniților...să-l
convingă pe Rege că numai cu votul universal nu-i va convinge
pe români să-și dea viața pentru țară...că e nevoie de pământ,
așa a apărut Reforma Agrară!...Vatră cu vatră a dat România
Mare. ...Noi, de la Asociația Națională Cultul Eroilor, împreună
cu dl Eugen Petrescu, am dus pământ adunat din toate cimitirele
cu eroi la mormântul soldatului necunoscut de la București, apoi
la Alba Iulia să-l așezăm în catedrala Marii Uniri!
Au mai vorbit colegii domnului Eugen Petrescu de la Turnu
Severin și Craiova, istorici și universitari, desigur un cuvânt
eficace și la obiect a avut și dumnealui, cuvânt publicat în presa
cotidiană vâlceană imediat după data de 22, cel de la adunarea
de comemorare de la Călinești! Nu în ultimul rând a mai vorbit
profesorul universitar de la Târgoviște, Radu Ștefan Vergatti, deacum, se pare, un prieten al Vâlcii..

Emil MANZUR
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MANUSCRISE VÂLCENE CALIGRAFIATE ŞI MINIATE.
Secolul al XIX-lea (VII)
Arhim. Veniamin MICLE

M

iscelaneu de literatură monahală – 1832. Manuscrisul
cuprinde: Rânduiala călugăririi (f. 1-28v); Cade-să a
şti şi pentru Pravila călugărului schimnic, cum să cade a vieţui
după pravilă (f. 29); Pravilă bisericească (f. 30-31); Stihuri
de umilinţă pentru a morţii ştiinţă (f. 31v-32). Potrivit unor
însemnări, miscelaneul este opera a doi monahi bistriţeni:
„Şi s-au scris această Slujbă de smeritul robul lui Dumnezeu
Parthenie monahul, zoograf. Vă leat 1832, octomvrie 10” (f.
28v) şi „S-au scris de robul lui Dumnezeu, smeritul între monahi,
Paisie schimonahul, zoograf, la leat 1833, iulie” (f. 31). Textul, cu
cerneală rădăcinie şi neagră, iar titlurile, iniţialele şi indicaţiile
tipiconale sunt scrise cu roşu. Frontispiciu colorat la f. 6. Miniaturi
artistic lucrate de Parthenie zugravul pe coperta I interioară, f. 3v
şi 29v. Legătură veche în carton şi piele. (BAR, mss. nr. 2005).
Miscelaneu de cronici munteneşti – După anul 1832.
Manuscrisul cuprinde „Letopiseţul Ţării Româneşti întru carele
cuprinde toate istoriile tuturor domnilor din începutul ţării, de
la întâiul domn Radul Negru voevod, până acuma la domnia
de a doua a măriei sale Nicolae Alexandru voevod, acum de
iznoavă scriindu-să din porunca măriei sale prealuminatului şi
preaînălţatului domnului nostru Io Nicolae Alexandru voevod
întru al unsprezecelea an dintru a doua domnie a măriei sale,
de Radul logofeţelul de divan sin Mihail ieromonahul Lupescul,
la anii de la zidirea lumii 7238, iar de la naşterea Domnului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos 1729, la luna lui Octomvrie
31 zile” (f. 2); Istoria Ţării Româneşti de când au descălecat
pravoslavnicii creştini (f. 3-49); Începătura istorii vieţii luminatului
şi prea credinciosului domnului Ţării Româneşti Io Costandin
Brâncoveanu Basarab voevod, de când Dumnezeu cu domnia
l-au încoronat pentru vremile şi întâmplările ce în pământul acesta în zilele mării sale s-au întâmplat (f. 49-80). O însemnare precizează, că „De aicea sunt cele ce au scris chir Rafail
monahul, carele pre nume mirenesc l-au chemat Radul Popescul
biv vel vornic (f. 80-113). Textul cu cerneală neagră. (BAR, mss.
nr. 327).
Paraclisul Sfântului Grigorie Decapolitul – 1833. Pe foia
de titlul citim: „Cinstitul Paraclis al Sfântului, Preacuviosului
Părintelui nostru Grigorie Decapolitul, ce-l avem aici în Ţara
Românească, aici la sfânta Mănăstire Bistriţa” (f. 2). O însemnare
precizează: „Şi s-au prescris acest cinstit Paraclis după cel vechi
de smeritul între monahi, Parthenie monahul, zograf, pentru a sa
vecinică pomenire. 1833, iunie 25” (f. 11v). Textul, cu cerneală
neagră, iar titlurile, colontitlurile, iniţialele şi indicaţiile tipiconale
sunt scrise cu roşu. Frontispiciu colorat la f. 2. Miniatură în culori

reprezentându-l pe Sfântul Grigore Decapolitul la f. lv. Legătură
veche în piele. (BAR, mss. nr. 2638).
Psaltichie românească şi grecească – 1833. Manuscrisul
cuprinde compoziţii de: Macarie ieromonahul, Iosif ieromonah
Nemţeanu, Hurmuziu, Gheorghe Criteanul, Iacov protopsaltul,
Daniil protopsaltul, Petru Peloponisiotul, Petru Lambadarie,
Grigore Lambadarie, Dionisache Moraitul, Visarion ieromonah
Nemţeanu, Petru protopsaltul, părintele Ghermanos, Petru
Vizantie, Ioan Cucuzel, Ioan Lambadarie. O însemnare precizează,
că „S-au prescris şi s-au alcătuit această cărticică de musichie ce
să numeşte tomul întâi şi al doilea în zile<le> stăpânirii ruseşti,
de  Theodosie monah şi psaltis, la leatul 1833, ianuarie 20, în sf.
Mănăstire Bistriţa” (f. 1). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile,
iniţialele şi indicaţile muzicale sunt scrise cu roşu. Frontispicii
colorate la f. 1, 9, 54v ş.a. Iniţiale ornate la f. 30 , 39, 42 ş. a.
Viniete la f. 30, 65 şi 146v. Legătură veche în piele. (BAR, mss. nr.
3630).
Pomelnicul bisericii din Costeşti, judeţul Vâlcea – 1834.
Cuprinsul manuscrisului este următorul:  Pomelnicul bisericii din
Costeşti (f. 1-49, 78-79v) şi Descoperirea Sfintei Liturghii (f. 6877). O însemnare precizează, că: „S-au scris acest dumnezeesc
Pomenic de mult păcătosul şi nevrednic numirii călugăriei
Pahomie monah, din sfânta Mănăstire Bistriţa, prin osârdiia
şi chieltuiala preoţilor de la această sfântă biserică... năstavnic
al sfintei Mănăstiri Bistriţa fiind sfinţia sa părintele chir Gavriil,
arhimandrit…, 1834, iunie 27” (f. 67v). Textul, cu cerneală neagră
şi albastră, iar titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Frontispicii
colorate la f. 1, 2v, 11v ş. a. Manuscrisul este bogat ilustrat cu
miniaturi de Gheorghe pictor şi cântăreţ la Mănăstirea Hurezi,
care semnează la f. 32v şi 48v. (BAR, mss. nr. 2192).
Cuvinte scurte, de Sfântul Petru Damaschin – 1836. Titlul
manuscrisului este: „A cuviosului părintelui nostru Petru
Damaschin, Cuvinte scurte 24 după alfavit, pline fiind de
cunoştinţă duhovnicească (f. 1). Mai cuprinde o „Reţetă de
cerneală” (f. 46). Potrivit unei însemnări: „S-au prescris de mine
Ioannichie ieromonah, acum la anul 1836, luna avgust, în sfânta
Mănăstire Hurezii” (f. 45v). Textul cu cerneală neagră. Legătură
veche în carton. (BAR, mss. nr. 2713).   
Miscelaneu de literatură monahală – 1836. Cuprinsul are
următorul conţinut: Cinstitul Paraclis al Preacuviosului Părintelui
Grigorie Decapolitul (f. 2-15); Cuvânt pentru iscusirea liniştii,
de   Callist Tilicudi (f. 17-23); Cuvânt pentru păzirea inimii, de
Nichifor din Singurătate (f. 24-29); Viaţa sfinţilor Elisaveta şi
Neofit (f. 31-32v). O însemnare precizează: „Şi s-au prescris acest
sfânt Paraclis prin osârdia şi cheltuiala <lui> Iosif ieromonah al
Mănăstiri Bistriţii, de smeritul între monaşi Paisie shimonanul,

zograf al aceştii mănăstiri, pentru a sa pomenire” (f. 15v).
Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile, iniţialele şi
indicaţiile tipiconale sunt scrise cu roşu. Iniţiale ornate la f. 17 şi
24. Miniaturi reprezentând pe Sfântul Grigore Decapolitul şi un
înger, la f. 1v şi 2. Legătură veche în carton. (BAR, mss. nr. 3156).
Miscelaneu religios – 1837-1838. Miscelaneul cuprinde:
Versuri religioase (f. 3-9, 28-38v) şi Paraclisul Sfântului Grigorie
Decapolitul (f. 11-23v). Următorul autograf arată că, „S-au
prescris acest sfânt Paraclis al Sfântului Grigorie de smeritul între
monahi Paisie shimonah, cu a sa osteneală, spre pomenire” (f.
23v). Textul este scris cu cerneală neagră. Unele titluri, iniţiale
şi indicaţiile tipiconale sunt scrise cu roşu. Frontispicii colorate
la f. 3, 8 şi 11. Manuscrisul este bogat ilustrat cu miniaturi de
inspiraţie monahală lucrate de Paisie monahul, ca cele de la f. 2v,
7r-v, 10v ş. a. (BAR, mss. nr. 2179).
Psaltichie greco-română – 1840. Cântările sunt compuse
de: Anton Pann, Petru Lambadarie, Grigore Lambadarie, Petru
Peloponisiotul, Danii protopsaltul, Macarie protopsaltul, Grigore
protopsaltul, Nicolae Cântăreţul. Următoarele însemnări indică
autorul manuscrisului: „Am scris aceste heruvice când mă aflam
la învăţătură la Monastirea Sinaia, în judeţul Prahovii. Varlaama
monaha ot gorii Cozii, ot schitul Stănişoara, judeţu Piteştiului”
(f. 26); „Am scris aceste chinonice când mă aflam la învăţătură
la Monastirea Coziia. Varlaama monaha ot schitul Stănişoara.
Iulie 20, 1840” (f. 49); „Am scris aceste când mă aflam şezător
la schitul Cornetu, judeţul Vâlcii, Plaiu Loviştii. Varlaam monah.
1842” (f. 106v). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele
sunt scrise cu roşu. Frontispicii în peniţă la f. 26v, 49, 74v ş. a.
Iniţiale ornate la f. 10, 111, 113 ş. a. Legătura veche în scoarţe de
lemn şi piele. (BAR, mss. nr. 1951).
Miscelaneu – 1845. Manuscrisul are un conţinut diversificat,
cuprinzând: Cuvinte şi Omilii (f. 2-21); Apocalipsul Maicii
Domnului. Cuvânt sau spunere de toate câte au văzut Maica
Domnului în iad, unde să muncesc păcătoşii (f. 21v-29); Cuvânt
la ieşirea sufletului, de Sfântul Chiril, arhiepiscopul Alexandriei (f.
29v-44); Cuvânt la îngropăciuni, alcătuit de ieromonahul Grigorie
din sfânta. Mănăstire Hurezul (f. 44v-59); Cuvânt plin de folos şi
de dulceaţă, trimes cătră Leontie egumenul, de Sfântul Casian
Râmleanul (f. 60-79); Din Crinii ţarinii (f. 80); Cuvânt la suirea
în scaun a mării sale domnului Alecsandru Ghica, întâiul prinţ
al Ţării Rumâneşti după primirea Regulamentului. L-au izvodit
preasfinţia sa părintele Ilarion Argeşeanul (f. 80v). O însemnare
precizează că: „Acest cuvânt este din mai multe cărţi adunat,
dar cele mai multe voroave sânt ale lui Ioan Gură de Aur, dintrale sale cărţi. Scris de smeritul Grigorie ieromonah, duhovnic ot
Horez” (f. 8v). Textul cu cerneală neagră. (BAR, mss. nr. 3383).

MÂNĂSTIREA BISTRIȚA VĂZUTĂ DE ARHIM. VENIAMIN MICLE
Ilie GORJAN

V

izitând Mânăstirea Bistrița pentru a mă
ruga de sănătate la moaștele Sfântului
Grigorie Decapolitul, am avut ocazia să-l
întâlnesc pe eruditul și distinsul om de cultură
și slujitor devotat al Bisericii Ortodoxe Române,
Arhim. Veniamin Micle. Am părăsit acele locuri
sfinte cu bucuria în suflet de a-l fi cunoscut pe
acest mare cărturar al neamului românesc și
de a fi primit un număr de cărți din vasta operă
științifică a domniei-sale. Ajuns acasă, dintre
toate cărțile primite, privirea mi-a rămas pe
lucrarea “Mânăstirea Bistrița Olteană” (Sfânta
Mănăstire Bistrița, Eparhia Râmnicului, 1996),
la a cărei lectură am purces imediat.
Este o carte de învățătură, cum ar zice
cronicarul, mai ales pentru mine, care nu știam
mai nimic despre acest așezământ monahal,
atât de important pentru credincioșii ortodocși
vâlceni, dar și din toată țara. Ca unul care am
scris și publicat Monografia Comunei Orlești,
sunt pe deplin conștient de efortul considerabil
depus de Arhim. Veniamin Micle pentru
elaborarea acestei prețioase monografii,
dedicate unui așezământ de mare importanță
pentru cultura românească, dar și păstrător
al moaștelor Sfântului Grigorie Decapolitul,
făcătorul de minuni și ocrotitorul acestui sfânt
lăcaș.
Ca în orice monografie, și în această lucrare

găsim o complexitate de date și informații
referitoare la Mânăstirea Bistrița, care denotă
intensitatea cercetării efectuate de autor în
arhive, în biblioteci și în alte lăcașe de cultură
pentru finalizarea lucrării. După câteva succinte
informații privind așezarea geografică a
mânăstirii, autorul face o scurtă prezentare a
istoriei acesteia de la fondare până în prezent, ca
un preambul necesar ce pune în temă cititorul
cu întreaga economie a cărții. În continuare,
sunt prezentați ctitorii și binefăcătorii
mânăstirii, din care nu lipsesc Barbu Craiovescu,
“principalul ctitor al Mânăstirii Bistrița”. precum
și voievozii Matei Basarab, Constantin Șerban,
Șerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu,
Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei, cu accent
pe aportul martirului Constantin Brâncoveanu
la creșterea și dezvoltarea mânăstirii, canonizat
de Sfântul Sinod al BOR în anul 1992.
Se alocă un spațiu generos prezentării
monumentelor Bistriței, cu descrierea
amănunțită a componentelor acestora, a
autorilor construcțiilor și picturii, dotarea
încăperilor cu mobilier, menționându-se tipul
acestuia și numărul obiectelor componente. De
aici am aflat că, potrivit unei ipoteze, ctitoria
Craioveștilor a fost opera Meșterului Manole, cel
care va fi mai târziu făuritorul Mânăstirii Curtea
de Argeș, intrat în legendă datorită presupusei
zidiri a soției sale, Ana, în zidul acelui lăcaș. Ne
sunt prezentați, totodată, stareții mânăstirii,

începând cu Ieromonahul Macarie (16 martie
1494) și terminând cu Ieromonahul Inochentie
Hățiș (15 noiembrie 1943-23 august 1948)- îmi
imaginez ce muncă titanică a depus autorul
cărții pentru a depista numele și datele celor 73
de conducători ai acestui sfânt lăcaș, gândindumă cât timp mi-a luat mie pentru a găsi datele
celor pe care i-am inclus în monografia Orleștilor
la capitolul “Personalități locale”.
Mi-a atras atenția starețul cu numărul 67,
Protosinghelul Ilarion Cristea, care a păstorit
mânăstirea de la 1919 până în anul 1941, de
numele lui legându-se numeroase fapte și
acțiuni destinate devenirii acestui sfânt lăcaș.
Într-un capitol distinct, autorul ne prezintă
proprietățile și privilegiile Mânăstirii Bistrița și
afirmă că “Bistrița a făcut parte din mânăstirile
bogate din țara noastră, fiind înzestrată cu
numeroase proprietăți, între ele figurând moșii,
sălașe de robi, munți, păduri, vii, livezi, stupării,
mori, bălți, gârle, heleștee, vămi, prăvălii,
vinărici, cășărit și obroace.” Sunt descrise
succint cele 88 de moșii (iată, deci, o muncă
titanică), sălașele de robi, munții, pădurile, viile
(inclusiv cea de la Drăgășani), livezile, stupăriile,
morile, bălțile, gârlele și heleșteele, vămile,
prăvăliile, vinăriciul, cășăritul și obroacele.
Parcurgând acest capitol îți dai seama cât de
mare era averea acestei mânăstiri!
După prezentarea celor 14 schituri
și metoace aparținând Bistriței, autorul

abordează problema “Tezaurului cultic” al
mânăstirii, fiind analizate și descrise succint
nouă potire, trei chivoturi, două panaghiare,
13 cruci, cinci cădelnițe, o cățuie de argint,
16 candele, 15 sfeșnice, șase lingurițe, cinci
talere și tăvi de argint aurit, cinci policandre,
patru paftale, și alte 16 diferite obiecte (ibrice,
cristelnițe, ornamente, cutii etc). Din tezaurul
cultic al Mânăstirii Bistrița fac parte și țesăturile
și broderiile, concret nouă odăjdii preoțești,
opt epitrahile, trei stihare, opt rucavițe, două
epitafuri și cinci acoperăminte. Tot în tezaurul
cultic intră 23 de icoane, din care unele datează
chiar de la sfârșitul sec. al XV-lea, și două
tablouri, care ilustrează momente din viața
fondatorului mânăstirii.
Nu sunt omise obiectele sculptate, adică
patru sculpturi în lemn, cele mai importante
fiind ușile brâncovenești de la biserica mare,
și cinci sculpturi în piatră, distingându-se
Crucea egumenului Ștefan, ridicată într-o
vie a mânăstirii în anul 1781. Sunt descrise și
cele trei racle ale sfintelor moaște, cu accent
pe racla din argint aurit donată de voievodul
Constantin Șerban și doamna Bălașa, dar și cele
două Tetraevangheliare aparținând secolelor
XVI-XVII. Acest important capitol se-ncheie cu
descrierea celor patru clopote ale mânăstirii,
Clopotul dispărut, Clopotul mic, Clopotul
mijlociu și Clopotul mare.
(Continuare în pag. 12)
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Conferințe susținute în parohia Sf. Grigorie Teologul
din Schiedam/Rotterdam – Olanda
(ian. 2015 - dec. 2018)
Pr. Protopop Dr. Ioan DURĂ

Î

n parohia Sf. Grigorie Teologul din Schiedam/RotterdamOlanda, păstorită de ctitorul acesteia, părintele Dr. Ioan Dură,
din inițiativa și cu binecuvântarea sa, s-au ținut în cursul anilor 20152018, douăzeci și opt de conferințe, de către specialiști în diverse
domenii de activitate, dintre care marea majoritate enoriași.
Redăm, în continuare, titlurile conferințelor, numele și
specialitatea/activitatea conferențiarilor și datele susținerii acestora
în ordine cronologică.
1. ”Moldova între Est și Vest. Noul mediu de securitate și sfidările
la adresa securității Moldovei”, susținută de dl. Dr. Mihai Gribincea,
istoric, diplomat (Ambasador al Republicii Moldove în Regatul Belgiei
și al NATO-ului în momentul conferențierii), la 24 ianuarie 2015, cu
ocazia sărbătoririi Zilei Unirii.
2.”Biserica Ortodoxă a Georgiei. Istoria acesteia de la întemeiere
și până în prezent”, susținută de Părintele Dr. Ioan Dură, istoric
bisericesc, Parohul Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Schiedam și
Protopop al Belgiei flamande și al Țărilor de Jos, la 7 martie 2015.
3. ”Din nou despre Biblioteca Română din Freiburg”, susținută de
dl. Dr. med. Mihai Neagu, medic, scriitor și fost
profesor la Facultatea de Medicină din București,
Directorul Bibiotecii Române din Freiburg im
Briesgau/Germania, la 1 noiembrie 2015.
4. ”Istoricul și procesul actual de
democratizare și dezvoltare al Myanmar-ului
(Birmania)”, susținută de dl. Dr. George Dura, de
la Comisia Europeană, la 21 februarie 2016.
5. ”Europol, agenție a Uniunii Europene,
scurtă introducere”, susținută de dl. BogdanIrinel Necula, Analist de informații la oficiul
european de luptă anti-fraudă de la Europol,
Haga, la 6 martie 2016.
6. ”Doamna Maria Brâncoveanu –
personalitate de excepție a secolelor XVIIXVIII dar și un mod de urmat pentru vremurile
noastre”, susținută de dna inginer geolog AncaIoana Mațenco, membru al Consiliului parohiei,
la 20 martie 2016.
7. ”Aplicații ale biomaterialelor în ortopedie”, susținută de dl. Prof. univ. Dr. Iulian Apachiței de la
Universitatea din Delft/Olanda, la 10 aprilie 2016.
8. ”Enoriași ai parohiei Sf. Grigorie Teologul cu doctorate luate în
unversități din Olanda”, susținută de dl. Dr. Andrei Rareș, Consultant
Independent în Tehnologia Informației, la 8 mai 2016.
9. ”Curtea penală internațională – o idee al cărei timp a sosit”,
susținută de dna Cecilia Bălteanu, Șeful Unității de Relații Externe și
Cooperare Judiciară. Grefa Curții Penale Internaționale de la Haga, la
22 mai 2016.
10. ”Institutul de cercetare și dezvoltare pentru viticultură și
vinificație Valea Călugărească/vinurile românești/clasificarea și
degustarea vinurilor”, susținută de dna ing. chimist Elena De Chiara,
Secretarul Consiliului parohial, la 26 iunie 2016.
11. ”Părintele Cleopa, un priceput îndrumător și învățător și
iscusit duhovnic al credincioșilor ortodocși”, susținută de Părintele
Dr. Ioan Dură, la 18 septembrie 2016.
12.”Posibilități actuale și câteva perspective oferite de radiologie
și imagistica medicală”, susținută de dl. Prof. univ. Dr. Radu Manoliu,

Consultant radiologist la Centrul de Rezonanță Magnetică Nucleară
din Amsterdam, la 6 noiembrie 2016.
13. ”Geologia pitorească”, susținută de dl. Prof. univ. Dr. Liviu
Mațenco, de la Universitatea din Utrecht, la 27 noiembrie 2016.
14. ”Investiții mobiliare : soluții de economisire pe termen
lung”, susținută de dl Constantin Sorlescu, Economist și Jurist, la
11 decembrie 2016.
15. ”Pe urmele Sfinților în Sicilia – Pelerinaj al parohiei (4-11
mai 2016)”, susținută de dna Dr. Ir. Georgiana Veihelman - Languri,
profesor de Chimie, la 8 ianuarie 2017.
16. ”Medicina nucleară : arta de a privi și a trata”, susținută
de dna Dr. în Medicină nucleară Daniela Lager - Oprea, Centru
Medical Universitar Amsterdam (Amsterdam Universitair Medisch
Centrum), la 12 februarie 2017.
17. ”Statistica modernă : un parcurs de la incertitudine și
imprevizibil la adevărul științific”, susținută dna Dr. Alina-Mioara
Nicolaie, Statistician la Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu/Institutul național pentru Sănătate Publică și Mediu din
Utrecht, la 19 februarie 2017
18. ”Misiuni de menținere a păcii și tribunale internaționale
sub egida ONU”, susținută de dl. ing. Romeo
Dragnea, de la Organizația Națiunilor Unite din
Haga/Olanda, la 5 martie 2017.
19. ”Icoana o metamorfoză a luminii în
culori”, susținută de dna Marieta Rotariu,
chimist, restaurator de icoane, iconograf, la 5
martie 2017.
20. ”Terorism și sfințenie în ultimul secol,
în România”, susținută de dl. Claudiu Târziu,
scriitor, jurnalist, editor al Revistei ”Rost” din
București, la 30 aprilie 2017.
21. ”Exilul românesc european în perioada
1941- 1989”, susținută de dl. Dr. med. Mihai
Neagu, medic, scriitor, Directorul Bibliotecii
Române din Freiburg/Germania, la 22
octombrie 2017.
22. ”ICCO (Inter Churh Cooperation) – o
organizație socială din Olanda. Prezentare:
istoric și activități”, susținută de dl. Julian Pavel,
Coordinator de Programe la Icco (‚’Cooperare
între Biserici’’), din Utrecht/Olanda, la 18 februarie 2018.
23. ”Vasile Niculescu, pilotul Marii Uniri”, susținută de dl.
Marcel Iliese, pilot, enoriaș al parohiei (în prezent Instructor la
Academia de Aviație Civilă din București), la 4 martie 2018. *
24. ”Preoți ortodocși în Primul război mondial și aportul lor la
înfăptuirea Marii Uniri din 1918”, susținută de Pr. Dr. Ioan Dură, la
28 octombrie 2018.*
25. ”Regina Maria – un simbol al contribuției femeilor la
împlinirea Marii Uniri”, susținută de dna inginer geolog Anca-Ioana
Mațenco, la 2 decembrie 2018.*
*) Ultimile trei conferințe, de mai sus, semnalate cu asterisc, au
fost dedicate Centenarului Marii Uniri.
P. S. De semnalat că în februarie 2019 va fi susținută în parohie
conferința, ”Filmul românesc la aniversarea a 100 de ani”, de
regizorul Nicolae Mărgineanu, care este dedicată tot sărbătoririi
Centenarului Mari Uniri.

ADDENDA
CONFERINȚE
(Susținute în cadrul Asociației
„Doamna Maria Brâncoveanu” a
Parohiei Sf. Grigorie Teologul
din Olanda)
1. ”Doamna Maria Oltea, mama lui Ștefan cel
Mare și Sfânt, Domnitorul Moldovei”, susținută de Dr.
Ir. Georgiana Veihelman-Languri, la 20 noiembrie
2016.
2. ”Olga Greceanu – artistă și misionară a Ortodoxiei
românești”, suștinută de dna Anca-Elena Mareș,
diplomat la Ambasada României în Regatul Țărilor de
Jos, la 10 iunie 2018.
3. ”Academician Cornelia Bodea - Istoria ca artă
de a trăi”, susținută de dna Doina Frosin, VP-Finance
FPS (Vice Președinte Finanțe al firmei ‚’Greif Flexible
Products and Services’’ din Leiden/Olanda), la 18
noiembrie 2018.

Câteva considerații despre
conferințele susținute
în Parohia Sf. Grigorie Teologul
(ian. 2015-dec. 2018)
Toate cele douăzeci și opt de conferințe au fost
susținute în biserica parohiei Sf. Grigorie Teologul, după
Sfânta Liturghie duminicală.
Conferențiarii (cu excepția domnilor M. Gribincea,
M. Neagu și C. Târziu), sunt distinși membri ai parohiei
noastre.
Toți conferențiarii, invitați de către Părintele Ioan
Dură, au fost solicitați să conferențieze fiecare din
domeniul său de activitate și de cunoaștere.
Conferințele au fost audiate de mulți enoriași, care
le-au apreciat și s-au arătat interesați în a afla și mai
multe despre temele abordate prin întrebările adresate
conferențiarilor.
Susținerea de conferințe în parohie a fost instituită
de către părintele paroh Dr. Ioan Dură pentru a da
posibilitatea enoriașilor de a avea acces la cunoștiințe
din varii domenii ale cunoșterii, precum și ale unor
realități
socio-culturale-istorice
românești
sau
europene. Pe de altă parte, spre a se putea pune în
evidență și a fi de folos și celorlalți enoriași cunostințele
și experiența profesională a conferențiarilor din rândul
acestora, fiindcă Domnul ne învață că lumina să nu fie
pusă sub obroc ci în sfeșnic, spre luminarea multora.
Această organizare de conferințe într-o parohie - în
cazul nostru, în Parohia Sf. Grigorie Teologul - dacă nu
este unică în felul ei, cert rară cu siguranță, dar care va
fi continuată, cu voia Domnului, și în anii următori spre
folosul enoriașilor.
Bruxelles, 22/12/18

MÂNĂSTIREA BISTRIȚA VĂZUTĂ DE ARHIM. VENIAMIN MICLE
(Urmare din pag. 11)
Cât privește “Patrimoniul cultural” al
mânăstirii, Alexandru Odobescu a descoperit
acolo 150 de manuscrise, dintre care 80 slave,
40 românești și 30 grecești. Dintre manuscrisele
slave, autorul prezintă un număr de 30, cu
accent pe Tetraevanghelul egumenului Misail.
Manuscrisele românești sunt prezentate în
totalitate, mie atrăgându-mi atenția Viața
Sfântului Grigorie Decapolitul de care mă leagă
un interes major privind starea mea de sănătate.
Referitor la colecția de carte veche descoperită
la Mânăstirea Bistrița, autorul descrie 13 lucrări
în limba slavonă și 20 în limba română, printre
care se numără și Psaltirea slavo-română
tipărită de diaconul Coresi la Brașov, în anul
1577, și descoperită de Alexandru Odobescu, în
1860, la Mânăstirea Bistrița.

Un alt capitol interesant al cărții este
cel referitor la “Școlile bistrițene”, care au
funcționat în cadrul acestei mânăstiri. Acestea
au fost Școala de cultură slavonă, în cadrul
căreia a învățat, printre alții, și viitorul domn al
Țării Românești, Neagoe Basarab, Școala slavoromână, Școala românească, Școala de caligrafi
și miniaturiști, Școala de pictură și Școala
de sculptură. Capitolul “Cărturari bistrițeni,
creatori de cultură” este dedicat prezentării
celor 28 de oameni de cultură care și-au
desfășurat activitatea științifică, în perioade
mai scurte sau mai lungi, în cadrul mânăstirii,
mai cunoscut fiind Ieromonahul Dionisie
Eclesiarhul, care a tradus, aici, documente,
a redactat condici și a contribuit la formarea
multor ucenici caligrafi și miniaturiști, care vor
activa în prima jumătate a sec. al XIX-lea.

Ultimul capitol al cărții ne prezintă
instituțiile social-culturale ce și-au găsit adăpost
în Mânăstirea Bistrița și anume: Bolnița-spitalul
mânăstiresc, Bistrița-loc de surghiun, Școala
sătească, Sanatoriul militar, Spitalul militar
“Crucea roșie”, Depozit militar, Spital rural,
Școala de subofițeri, Sanatoriul, Orfelinatul
Corpului
didactic,
Seminarul
teologic,
Societatea “Acoperământul Maicii Domnului”,
Sanatoriu de convalescență, Sanatoriu pentru
tuberculoși, Sanatoriu TBC, Loc de exil,
Adăpost pentru arhivele statului, Cooperativa
Bistrița olteană și Școala specială. Văzând că
mânăstirea a fost și loc de exil, am aflat că aici
a fost închis, cu domiciliu obligatoriu, în 1940,
Virgil Madgearu, eminent om politic, economist
și sociolog. Tot la această mânăstire a fost exilat
generalul Ion Antonescu, în lunile iulie-august

1940, din cauză că l-a înfruntat pe regele Carol
al II-lea.
Ca militar cu o îndelungată carieră, am fost
uimit să aflu că în incinta mânăstirii a funcționat
și o școală de subofițeri, între 1883-1903,
perioadă pe care autorul o apreciază ca fiind “o
pagină tristă pentru istoria mânăstirii”. Trebuie
remarcat, totuși, faptul că în această școală s-au
pregătit “câteva generații de ostași vrednici ai
armatei române” printre care viitorul mareșal
Alexandru Averescu și viitorii generali Eremia
Grigorescu și David Praporgescu.
De o certă valoare științifică și documentară,
această monografie constituie o reală și
substanțială contribuție la îmbogățirea
tezaurului cultural vâlcean și național, pentru
care Arhim. Veniamin Micle merită toată
considerația noastră.
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GHEORGHE DUMITRAȘCU - UN CERCETĂTOR PASIONAT AL
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI VÂLCEAN
„Fără mare trudă viața n-a dat oamenilor nimic”- Horațiu
Gheorghe PANTELIMON

P

e 19 decembrie 2018, în Sala de conferințe a Bibliotecii
Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, în prezența unui
auditoriu select, a avut loc un eveniment elevat: lansarea cărții
„Istoria învățământului din Vâlcea în anii României Moderne
(1821-1918)”, a cunoscutului om al școlii și culturii de pe aceste
meleaguri, distinsul profesor Gheorghe Dumitrașcu. Organizatorii
- Forumul Cultural al Râmnicului, Biblioteca Județeană, Ateneul
Meșterul Manole, în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului,
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Asociația Seniorilor din
Educație, Știință și Cultură Județul Vâlcea și Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România - Filiala Vâlcea au pregătit și realizat
o manifestare etalon. Au fost prezenți oameni de cultură, cadre
didactice, cercetători, Florian Marin, prefectul județului Vâlcea,
Daniela Mutu, consilier la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea,
ziariști, etc. Lucrarea a apărut sub egida Forumului Cultural
al Râmnicului, la prestigioasa editură „Fântâna lui Manole”,
condusă de un slujitor iscusit al culturii vâlcene - prof. dr.
Gheorghe Deaconu.
Editarea sa a fost înscrisă în programul complex „Unitate, Identitate, Peneritate” al Forumului Cultural, dedicat Centenarului
Marii Uniri și s-a realizat în anul în care autorul - Gheorghe
Dumitrașcu a împlinit venerabila vârstă de 80 de ani. Este un
omagiu și un cadou frumos pe care și l-a făcut, și deopotrivă un
dar oferit, cu generozitate, cititorilor, celor dornici de cultură.
Despre viața, personalitatea plurivalentă și opera istoricului
Gheorghe Dumitrașcu au vorbit, în termeni elogioși, mai
multe persoane avizate: prof. dr. Gheorghe Deaconu, în dublă
calitate, de editor și exeget, prof.dr. Ion Soare, vicepreședinte al
Forumului Cultural și moderator, juristul Florian Marin, prefectul
județului Vâlcea, conferențiar universitar dr. Remus Grigorescu,
directorul Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul”, pr. Nicolae
Moga, consilier la Arhiepiscopia Râmnicului, Doina Glăvan, șeful
Serviciului Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale, profesorii dr.
Ion Popescu și Ioan St. Lazăr, profesorii Mihai Bușe, Nelu Barbu,
Elena Stoica, Nicolae Dinescu, părintele Nicolae State Burluși.
S-a reiterat că profesorul Gheorghe Dumitrașcu este un om al
școlii devotat, cu o formație intelectuală solidă, profund atașat
valorilor învățământului și culturii vâlcene, care a contribuit prin
lucrări redutabile, la cunoașterea istoriei județului nostru, a
învățământului vâlcean. În mod deosebit l-a preocupat procesul
de transformare și modernizare a școlii, în perioada în care
savantul Spiru Haret era ministrul Instrucțiunii, căruia i-a dedicat
lucrări unicat, la nivel național. În Cuvîntul de Binecuvântare al
Înaltpresfințitului Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, transmis
de părintele Nicolae Moga se apreciază că Gheorghe Dumitrașcu
este un om de cultură respectat, un intelectual profund atașat
valorilor culturii vâlcene. Într-adevăr Gheorghe Dumitrașcu este

DEDICAȚIE 2019

OMULUI
DE CULTURĂ
PETRE CICHIRDAN
Ce-i dorim în Noul An
Lui, Don Pedro, Cichirdan?
Sponsori mulți și generoși,
Și la portofele groși.
Saci cu bani pentru cultură,
Subiecte, pe măsură.
Colaboratori inspirați,
Cititori nenumărați.
Multe premii naționale,
Mari satisfacții morale.
Prieteni mulți și devotați,
Ca frații adevărați,
Peste Prut, peste Carpați.
Nepoțelul, zi de zi,
Să-i aducă bucurii.
Însă mai presus de toate,
Să-i dea Domnul sănătate.
Liniște și spor în toate!
La mulți ani!

Cu prietenie,
Gh. PANTELIMON

o personalitate proeminentă a învățământului și culturii vâlcene.
A fost profesor la Colegiul Național ”Alexandru Lahovari”, unde a
urmat cursurile liceale, a deținut funcția de inspector școlar, de
inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea
și pe cea de director al Casei Corpului Didactic Vâlcea. Vorbitorii
au mai subliniat că este un bun profesionist, un model de dăruire,
care manifestă responsabilitate în tot ce întreprinde. Totodată
are și calitatea de întemeietor (revistele anuale
ale FCR, „Studii vâlcene”, „Forum 5”...), fiind
principalul fondator al mai multor asociații
și fundații: Forumul Cultural al Râmnicului,
Asociația Seniorilor, Dascălul Vâlcean...
Părintele Nicolae State Burluși, consideră că
Gheorghe Dumitrașcu face parte din elita
dascălilor vâlceni, este un reper de conduită,
de valoare, un imbold pentru profesorii tineri.
O caracterizare mai amplă i-a făcut Gheorghe
Deaconu: „Gheorghe Dumitrașcu-reunind cele
trei dimensiuni ale personalității sale-vocația
pedagogului,
competența cercetătorului
și experiența managerului-are răbdarea și
rigoarea de a șterge colbul așezat nu numai
pe documente, ci și pe oameni, pe viețile și
faptele lor, de a releva un fapt incontestabil:
scoala și cultura românească au avut în
Vâlcea acum un veac, slujitori exemplari, a
căror combustie creatoare este încorporată
în patrimoniul valoric pe care l-au moștenit și l-au dezvoltat
generațiile ulterioare”. Cartea a primit aprecieri unanime, la
modul superlativ. Ținând cont de temă, conținut, de modul de
realizare, este o capodoperă, o lucrare de referință, consistentă,
la care autorul a muncit mai mulți ani.
În spatele acestei apariții editoriale a stat un volum de
muncă imens, titanic, o documentare temeinică, riguroasă,
exhaustivă, care s-a realizat în cadrul Serviciului Județean Vâlcea
al Arhivelor Naționale, lucrarea însumând 792 de pagini și 3232
note de subsol. Este structurată în patru părți și 15 capitole.
Conform „Argumentului” semnat de autor, prima parte cuprinde
perioada 1821-1848 și se referă la eforturile întreprinse de
Eforia Școalelor și de corpul didactic din Vâlcea, de a organiza
învățământul public de la orașe, apoi, din anul 1838, și pe cel
de la sate, concomitent cu unul privat. Partea a doua conține
date și informații inedite despre evoluția învățământului vâlcean
între 1849-1878, când s-au înregistrat progrese semnificative, ca
urmare a materializării unei părți mari din programul pașoptist
privind organizarea învățământului. În partea a treia, care se
întinde de la cucerirea Independenței de Stat a României, până
spre sfârșitul secolului al XIX-lea (1878-1898), sunt prezentate
principalele caracteristici ale legislației școlare și modul cum s-au

CONSTANTIN
GEANTĂ
POEME HAIKU
Oul lui Brâncuşi increatul coboară
în piatra albă
*
Ploaie de vară la crucea copilului
flori de nu-mă-uita
*
Greierii tac –
prin foșnetul ierbii
mileniile apun în cânt
*
Printre troiene navetiștii grăbiți
cu vântul în față
*
Noapte târzie luminat de Orion
după vânat
*

Afară burniță
în casă candela eu în genunchi
*
Bocancii rupți cerșetorul în zloată
în casă bradul
*
Pe cer Orion În casă candela
s-a stins demult
*
Afară ninge bocancii la ușă
copilul visează
*
Priviți copii omul de zăpadă
zâmbește spre Orion
*
Primul nor cocorii în stoluri
au pornit înspre sud
*
Stea căzătoare dâre de foc brăzdează
cerul din vis
*
Stea căzătoare s-a înălțat un suflet
spre Calea Lactee
*

respectat în școala vâlceană. În ultima parte (1897-a918) este
înfățișat, cu detalii semnificative, tabloul sugestiv al procesului
de modernizare a învățământului din Vâlcea, în cele trei mandate
ale ministeriatului lui Spiru Haret, județul nostru fiind un
eșantion reprezentativ în aplicarea haretismului. Domnul Florian
Marin, prefectul județului Vâlcea, a apreciat că „este o cartedocument, iar județul se poate mandri cu oameni de cultură
valoroși, printre care se numără și Gheorghe
Dumitrașcu”. Marele merit al autorului este
că statisticile sunt umanizate; datele sunt
interpretate. Este un fel de monografie a unui
sistem de învățământ, cu lumini și umbre, care
s-a mișcat. Cartea scoate în evidență aspectul
uman, dascălul și elevul, un binom care a
constituit întotdeauna coloana vertebrală a
învățământului românesc. Autorul surprinde,
cu obiectivitate, greutățile întâmpinate de
dascălii secolului al XIX-lea, sacrificiile pe care
le-au făcut, dar le-au surmontat, principalul
fenomen social care le-a generat fiind sărăcia,
la care se adăugau nepăsarea autorităților locale, de atunci și ignoranța părinților. Totodată
opera surprinde și progresul care a cuprins
satele, un rol important având reformele
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care a
pus bazele dezvoltării României moderne.
Totodată cartea are și valențele unui strigăt
de ajutor adresat autorităților, celor care diriguiesc astăzi soarta
învățământului românesc, care trebuie să înțeleagă că acesta
este un domeniu vital al dezvoltării societății, fără de care
românii nu vor putea să scape de sărăcie și să se afirme ca o
națiune liberă. Dar așa cum sublinia domnul Remus Grigorescu,
fost inspector școlar general al ISJ Vâlcea, lucrarea lui Gheorghe
Dumitrașcu este și un licăr de speranță, în starea de confuzie
prin care trece astăzi învățământul românesc. Cu prilejul acestui
eveniment Gheorghe Dumitrașcu a primit și câteva binemeritate
distincții: „Hrisov de Excelență” din partea lui Ioan Șt. Lazăr,
„Diplomă de Excelență” conferită de Serviciul Județean Vâlcea
al Arhivelor Naționale și „Carta Excelenția”, oferită de Filiala
Vâlcea a UZPR. Deși lucrarea se adresează în primul rând
oamenilor de la catedră și cercetătorilor de profil, poate fi utilă
celor interesați de cunoașterea unor aspecte din istoria culturală
a județului Vâlcea.
Este lăudabil că Gheorghe Dumitrașcu vrea să continue
acest demers și și-a propus să alcătuiască o monografie a
învățământului vâlcean din perioada 1918-2018.
Îl felicităm pentru tot ce a realizat trainic până în prezent și îi
dorim multă sănătate și putere de creație, pentru a materializa
toate proiectele sale.

Noapte pustie o stea căzătoare
îmi luminează calea
*
Plugul ruginit pe crucea bătrânului
cântă cucul
*
La ceasul amiezii broaștele concurează
cu privighetorile
*
Noapte de vară cerul brăzdat de o stea
se răsfrânge în lac
*
Gutuia pe masă
chipul bunicii în ramă toamnă târzie
*
La Fukushima
vor înflori cireșii frați în speranță
*
Plugul răscolește
inima pământului mireasma ierbii
*
Afară burnițează lângă cămin singur
număr scânteile
*

Ușa deschisă vântul pătrunde
prin freamătul inimii
*
Petale căzute –
anul acesta
toamna devreme
*
Noapte pustie în lumina lunii
Basho zâmbește
*
Noapte pustie chipul copilului mort
fulger în zare
*
Greierii tac prin noaptea pustie
ploaia și vântul
*
Bocancul spart
bugetarul zgribulit de ar înceta ploaia
*
Bocancul rupt
cerșetorul în ploaie în casă miros de brad
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CENTENARUL MARII UNIRI CELEBRAT, CU FAST,
LA CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
M

anifestările istorice, culturale, artistice şi educative
iniţiate în judeţul nostru, dedicate Centenarului Marii
Uniri, cea mai frumoasă pagină din istoria naţională a României,
au atins apogeul în cursul lunii noiembrie a.c. Joi, 29 noiembrie
2018, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a organizat o
şedinţă festivă pentru a sărbători împlinirea unui veac de la
făurirea Marii Uniri, de la 1 Decembrie 1918, cel mai important
act din istoria noastră naţională, care a condus la desăvârşirea
Statului Naţional Unitar Român.
Împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, la 1
Decembrie 1918, este un eveniment istoric unic, cu puternică
încărcătură emoţională, fiindcă atunci se realiza visul de secole al
românilor – unirea tuturor provinciilor româneşti într-un singur
stat naţional, unitar şi suveran.
„Organizăm cu acest prilej o şedinţă festivă a Consiliului
Judeţean Vâlcea, cu o largă participare, deoarece dorim să trăim
cu toţii la maximă intensitate acest moment, să uităm de culorile
politice sau de ambiţiile care ne animă şi să facem un arc peste
timp, pentru a ne reaminti faptele înaintaşilor noştri, care neau lăsat în grijă această ţară şi acest judeţ”, a declarat domnul
Constantin Rădulescu preşedintele instituţiei.
Acţiunea gândită de domnia sa a fost pregătită în mod
minuţios şi a avut o mare anvergură. Cuvântul care a guvernat
această zi minunată a fost „împreună”. Sărbătorirea acestui
eveniment istoric măreţ a reunit administraţia şi clasa politică
din judeţul nostru, care au înţeles că „unirea face puterea”.
Este o sesizare corectă a dorinţei românilor care detestă vrajba,
sacrificarea interesului naţional în favoarea unor interese
meschine, personale şi de grup.
Alături de consilierii judeţeni, în cocheta sală de spectacole
a Consiliului Judeţean Vâlcea, au fost prezenţi actualul şi foşti
prefecţi ai judeţului nostru, foşti preşedinţi ai Consiliului Judeţean,
primarii tuturor localităţilor vâlcene, consilieri locali, şefi de
instituţii, conducători ai unor organizaţii neguvernamentale,
oameni de cultură, ziarişti, personalităţi vâlcene etc. Printre
invitaţi s-au aflat mai mulţi membri ai Asociaţiei Seniorilor
şi ai Forumului Cultural al Râmnicului, organizaţii care, pe
parcursul anului 2018, au desfăşurat Programul ştiinţific,
cultural, educaţional şi editorial „Unitate, Identitate, Perenitate”,
dedicat sărbătoririi unui veac de la Marea Unire, proiect aflat
sub patronajul Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea, Consiliului
Judeţean Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea şi
Arhiepiscopiei Râmnicului. În calitate de preşedinte de onoare al
Asociaţiei Seniorilor, domnul Constantin Rădulescu, preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea, manifestă receptivitate şi interes
faţă de acţiunile noastre. Fanfara „Constantin Brâncoveanu”,
înfiinţată în cadrul unei organizaţii neguvernamentale din
iniţiativa actualului preşedinte al Consiliului Judeţean, a intonat

Imnul Naţional al României şi alte cântece patriotice, imprimând
solemnitate întrunirii.
În această atmosferă de mare sărbătoare, dând glas unor
trăiri, pe măsura semnificaţiei zilei de 1 Decembrie, dl. Constantin
Rădulescu a remarcat că, în sală vede istoria judeţului nostru,
prezentul şi viitorul său şi a exprimat recunoştinţă şi respect
celor care au muncit de-a lungul anilor şi celor care activează
în prezent, la nivel judeţean şi local, pentru binele cetăţenilor
vâlceni. În cadrul acestei adunări selecte mai mulţi invitaţi au
transmis mesaje pline de sensibilitate. Unirea făcută de elitele
ţării împreună cu naţiunea, s-a bazat în mare parte pe activităţile
diplomatice, un rol împortant având Casa Regală. Este cea
mai mare realizare din istoria naţională şi s-a înfăptuit cu mari
sacrificii, în strânsă legătură cu Primul Război Mondial, în care
au căzut, pe front, peste 800 000 de ostaşi români, printre care
10 000 de eroi din Vâlcea, cărora le purtăm o vie recunoştinţă.
Se ştie că Biserica Ortodoxă Română a acţionat ca un liant, din
cele mai vechi timpuri, pentru unitate şi a constituit un factor
important pentru realizarea acestui deziderat.
În cuvântul său „Unitatea de credinţă – temelia unităţii de
neam”, Înaltpreasfinţitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a
exprimat recunoştinţă tuturor făuritorilor actului istoric de la 1
Decembrie 1918, celor care au luptat pentru înfăptuirea lui şi a
subliniat rolul important jucat de Biserica Ortodoxă Română în
acest proces.
Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Mircia Gutău
a felicitat Consiliul Judeţean pentru faptul că i-a unit pe toţi, la
acest eveniment, indiferent de culoarea politică, în condiţiile
în care societatea noastră este mai dezbinată ca oricând. De
asemenea, i-a felicitat pe primarii localităţilor care muncesc în
condiţii extraordinar de grele, dar au şi satisfacţii, când cetăţenii
îi apreciază.
Şi dl. Florian Marin, Prefectul Judeţului Vâlcea a adresat
felicitări Consiliului Judeţean, consilierilor judeţeni, pentru
lucrurile bune realizate şi a mulţumit pentru colaborarea
existentă între cele două instituţii importante ale statului.
În context a atras atenţia că patriotismul trebuie să fie o
manifestare în viaţa de zi cu zi, nu numai la ceremonii, pentru
că România s-a creat prin puternice sentimente patriotice.
Dl. preşedinte Constantin Rădulescu a propus păstrarea
unui moment de reculegere pentru cei doi foşti preşedinţi ai
Consiliului Judeţean, Dumitru Buşe şi Ion Câlea, care nu se mai
află printre noi. De asemenea, a urat „La mulţi ani” poporului
polonez, care pe 11 noiembrie a aniversat o sută de ani de la
proclamarea independenţei. În cuvântul său a subliniat că Vâlcea
este un judeţ domnesc, înfiinţat la 8 ianuarie 1392 şi a trecut în
revistă istoria sa, care este impresionantă. În numele Consiliului
Judeţean a înmânat Diplomă Aniversară şi Medalia Omagială

„România 100”, următoarelor personalităţi: Înaltpreasfinţitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Mircia Gutău, Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Florian Marin, Prefectul Judeţului Vâlcea, Valer Tudor şi Adrian Buşu vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea, Daniela Calianu – secretar al Consiliului Judeţean,
Cristian Nedelcu, primarul municipiului Drăgăşani, Anton Miţaru
şi Iulian Comănescu, foşti preşedinţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea, Daniela Oteşanu, Vasile Cocoş, Eugen Neaţă şi Ovidiu Şte-fan
Popa, deputaţi PSD de Vâlcea, Dan Matei, senator PSD de Vâlcea,
Romulus Bulacu, senator PNL de Vâlcea, Acsinte Gaspar fost
deputat PSD de Vâlcea, scriitorul şi publicistul Dinu Săraru, Aurora Gherghina, subprefectul Judeţului Vâlcea, Carmen Preda şi
Eusebiu Veţeleanu – viceprimari ai municipiului Râmnicu Vâlcea.
Diplomele Aniversare au următorul text: „Se acordă
doamnei/domnului..... cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la
înfăptuirea Marii Uniri, în semn de respect şi aleasă preţuire,
pentru implicarea, cu responsabilitate, dăruire şi profesionalism,
în creşterea prestigiului judeţului Vâlcea”, 1 Decembrie 2018,
Semnează Constantin Rădulescu – preşedinte.
În cuvântul său, Anton Miţaru l-a felicitat pe preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru organizarea acestui
eveniment, pe preşedinţii Consiliului Judeţean, prefecţii şi
primarii care au activat din anul 1992 până în prezent. De
asemenea, Iulian Comănescu şi Eusebiu Veţeleanu au adresat
mulţumiri Consiliului Judeţean pentru distincţia primită şi i-au
felicitat pe organizatorii evenimentului. Dl. Florian Marin,
prefectul județului Vâlcea i-a înmânat o Diplomă de Excelență,
președintelui Consiliului Județean, dl. Constantin Rădulescu.
Toţi cei care au vorbit în cadrul şedinţei solemne au urat „La
mulţi ani” României, românilor şi vâlcenilor şi au adresat urări
de bine locuitorilor judeţului, de sfintele sărbători de iarnă şi cu
prilejul Anului Nou – 2019.
Manifestarea s-a încheiat cu un concert extraordinar susţinut
de Formaţia Vocal-Instrumentală a Arhiepiscopiei Râmnicului şi
Corul Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae” Râmnicu Vâlcea,
dirijate de talentatul pr.prof.dr. Codruţ Siluan Scurtu, care se
bucură de o apreciere deosebită din partea publicului vâlcean.
Am participat, într-o zi specială, la o acţiune elevată, la
un moment înălțător cu o încărcătură emoţională aparte, cu
multiple valenţe patriotice, din care s-au desprins concluzii
înţelepte pentru viitor. Clasa politică de astăzi trebuie să-i ia ca
model pe întemeietorii Marii Uniri, oameni cultivaţi, animaţi
de idealuri nobile, puse în slujba interesului naţional, al tuturor
românilor. Aşa se poate reconstrui o Românie mai frumoasă, mai
demnă şi mai puternică, respectată în Europa şi în lume.
La mulţi ani România! La mulţi ani, dragi români, de
pretutindeni!

Gh PANTELIMON

ASOCIATIA A.C.C.S.A.L.P.A. CONSTANTA
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET- CONSTANTA
MOBIL: 0760.026-094/ 0736.120-946
Email: ovidiu0707@yahoo.com

CĂTRE:
PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL VOINEASA
– JUDETUL VALCEA
Prin prezenta vă facem cunoscut
urmatoarele:
Asociația Culturală a
Coregrafilor,
Scenografilor, Artiștilor Liber Profesioniști
și Amatori din Constanța (ACCSALPA)
A.C.C.S.A.L.P.A, în parteneriat cu Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret – Constanța,
ne adresăm dumneavoastră prin intermediul
acestei scrisori în vederea încheierii unui
contract de colaborare și parteneriat cu
Primaria și Consiliul Local Voineasa – Judetul
Vâlcea, pentru organizarea și desfășurarea
celei de a X–a ediție a Conferinței Naționale a
Coregrafilor și Directorilor Artiști din România,
conferință pe care dorim să o organizăm în zona
montană, localitatea Voineasa. Totodată dorim
să avem colaborări și cu urmatoarele instituții
și anume:
Caminul Cultural Voineasa și Ansamblul
Folcloric „LA Obârșia Lotrului”, care funcționeazș
sub directa coordonare a Primăriei Voineasa;

Asociatia Agricolă “Țara Loviștei”
din
localitatea Titești – Județul Vâlcea;
Clubul de Turism Ecologic Montan “Lotru“
din Voineasa.
Pentru organizarea acestei conferințe, vă
rugăm să ne sprijiniți în vederea asigurării a
minim o sută (100) locuri pentru: spațiile de
cazare la pensiunile din Voineasa, contra cost la
un preț mai rezonabil;
asigurarea unui restaurant cu potențial
și spațiu suficient pentru servirea mesei pe
perioada conferinței, însemnand trei (3) zile
masă, pensiune completă; Căminul Cultural,
unde să se poată desfașura dezbaterile pe
sesiuni pe perioada celor trei (3) zile, sală de
spectacol pentru desfășurarea și organizarea
spectacolului formațiilor reunite, unde își vor
da concursul Ansamblul Folcloric „La Oârșia
Lotrului” Voineasa și artiștii amatori invitați să
participe la conferință; asigurarea unui mijloc
de transport, pentru un numar de minim o
sută (100) de participanți, contra cost, în
vederea organizării excursiei tematice cu
vizitarea obiectivelor turistice din zona județului
Vâlcea.

Toate aceste acțiuni vor avea loc în
Localitatea Voineasa – Județul Vâlcea, în
perioada: 28 Martie 2019 - 31 Martie 2019.
Invitația se adresează: Primarilor și
Viceprimarilor, Directorilor de Centre Culturale,
Case de Cultură și Cămine Culturale, Instructori
Artistici, Coregrafi și Maeștri
Coregrafi,
Profesori, Ansambluri Folclorice din România.
În cadrul Conferinței vor avea loc o serie
de dezbateri pe probleme de tradiții populare
românești, păstrarea și continuarea la nivel
național a cântecului și dansului popular
național.
Delegațiile prezente la conferință, vor avea
în componența lor un numar de minim șase (6)
persoane - maxim zece (10) persoane, din care
minim două (2) perechi de dansatori. Materiale
publicitare (afișe, flayere, pliante, etc. ), în care
se vor regăsi imagini din activitatile Ansamblului
sau Grupului Folcloric pe care il reprezentați.
Perechile de dansatori care vor însoți
delegația, vor avea asupra lor costumul popular
al zonei pe care o reprezintă, și vor prezenta
în cadrul conferinței, descrierea costumului
popular și un dans popular s-au o suită de

dansuri populare din zona pe care o reprezintă
în cadrul spectacolului care va avea loc.
Programul conferinței mai cuprinde:
organizarea și desfășurarea unei excursii în
zona județului Vâlcea și un spectacol de folclor,
la care vor participa și evolua interpreți amatori
de muzică populară, rapsozi populari, grupuri
vocal folclorice, soliști și formații de dansuri
populare din localitatea Voineasa și împrejurimi,
dar și soliști vocali și perechile de dansatori
prezenți din întreaga țară la conferință.
Serviciile de cazare și masă, excursie și
transport vor fi suportate de participanți.
În speranța că veți da curs cererii noastre,
vă rugăm să ne confirmați în scris până pe data
de 10.01.2019, posibilitatea găzduirii acestei
acțiuni la nivel național, pentru începerea și
demararea lucrărilor necesare în organizare.
Asociatia A.C.C.S.A.L.P.A. Constanta
PRESEDINTE,
Act. Ovidiu ROSCA
(Material trimis Redacției de Gheorghe
SPORIȘ)
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FESTIVALUL MUNTELUI - CONCURS DE TURISM
CULTURAL - SPORTIV MONTAN, EDIȚIA XX, DOTAT
CU „TROFEUL LOTRU” - VOINEASA 2018
Simon Peter KIS

O

rganizat de Clubul de Turism Ecologic
și Sportiv Montan LOTRU în perioada
16 – 18 noiembrie 2018, la Voineasa, județul
Vâlcea, ediția din acest an s-a bucurat de
un mare succes venind ca o mare împlinire
organizatorică de această dată (de menționat
că echipa gazdă nu participă la concurs, ea
trebuind să facă față organizării concursului,
care nu este de loc o treabă simplă!), după ediția
de anul trecut, din aceeași locație, dar mai ales
după ediția din această vară a „Lirei Litoralului”
unde echipa din Voineasa a ocupat primul loc și
a luat foarte multe premii pe secțiuni. A câștigat
și marele trofeu la acest festival de pe litoralul
românesc. Spuneam că nu este ușor pentru
organizatori…Păi anul trecut la manifestarea
similară au participat cincizeci de concurenți,
iar la Lira Litoralului au fost prezenți peste o
sută cinci zeci! Anul acesta la Voineasa, cu toții,
concurenți și invitați, juriu, au participat peste
treizeci de personae…Corina Oprescu, patroana
de la Vila Bella Venere și președinta organizației
de turism Lotru a făcut față cu brio problemelor
de organizare…S-au acordat și multe premii,
dar Marele Trofeu a revenit echipei din Sibiu,
Olimp, apoi premiile au fost castigate de
Olimp Sibiu, Restart.ro din Curtea de Argeș,
Vânturarița-Râmnicu Vâlcea, Arcul CarpantinBucurești și Lycaios Râmnicu Vâlcea…Nu a fost o
participare prea grozavă, în anul care tocmai s-a
scurs, dar atâți câți au fost au atins calificativul
foarte bine, mai puțin Clubul Vânturarița aflat
în fază de reorganizare…Anul trecut Vânturarița
a câștigat tot ce și-a propus, a fost cel mai
puternic grup, la ce s-a întâmplat în anul 2018
nimeni neașteptându-se! Surpriza anul acesta
a venit din partea clubului vâlcean Lycaios un
nou concept în alcătuirea unor echipe de acest
fel, participante la astfel de concursuri, teamul
participant cuprinzând însăși trupa de muzică
rock, vâlceană, „Nu face nimic” înființată în 2014
și care îi are în componență pe cunoscuții: Stef
- vocal,chitara acustica,electrica, Dan vocal,chitara acustica,electrica, Rama - vocal,
chitara electrica, Geo - chitara bass, Mac – tobe.
Atâta am aflat despre acești veritabili interpreți
de muzică rock, atâta vă oferim și noi.
Ajunși la Pensiunea Bella Venera, loc
unde s-a desfășurat întregul concurs, și
unde concurenții s-au întreținut în clipele
lor libere, ne-am bucurat să-l întâlnim pe
primarul Voinesei, Gabriel Năstăsescu, semn
că succesele de care se bucură în ultima vreme
această Asociație, Clubul Lotru,se fac tot mai
auzite la nivel local și national. Alături de pârtia
de schi, una dintre marile realizări ale ultimilor
ani, Clubul Lotru condus mai înainte de
Gheorghe Sporiș iar acum de Corina Oprescu,
ajutată neprecupețit și de Constanța Ștefan, de
la Titești, este a doua mare realizare, culturală,
pe lângă acestea, și sprijinul din toate punctele
de vedre pe care Primăria îl acordă, conform
Legii 186 din 2003 presei culturale scrise ale

Intol Press, moment în care trebuie să spunem
că nici un alt susținător nu a percutat atât de
efficient, desigur, în urma Arhiepiscopiei, ÎPS
Varsanufie, primărie care pur și simplu a fost și
este una dintre cele mai apropiate de Cultura
vâlceană…desigur, dar nu numai, este vorba
de ziarul nostru lunar de cultură scrisă…Păcat
că instituțiile de cultură cele mai importante,
Teatrul și Filarmonica nu repercutează la fel, caz
în care independența de opinie culturală ar fi
asigurată în acest județ! Nu am uitat formația
de dansuri a orașului Voineasa, după noi, una
dintre cele mai valoroase din România, cu
care Voineasa ar păși mândră în țară și lumea
întreagă. Am mai spus, la Lira Litoralului
din anul 2018 această formație condusă de
viceprimarul Dumitru Mardale și Dan Vegea a
făcut furori, nici o altă formație nu a putut să-i
stea alături. Dar care localitate poate sta alături
de Voineasa? Această localitate este un unicat
European, nici o altă localitate din Europa nu
are ce are Voineasa, imediat deasupra sa, cele
două stabilimente hoteliere și orașul nelocuit,
unde în urmă cu treizeci și cinci de ani ne
petreceam cele mai frumoase concedii și iarna
și vara! Cine mai are o asemenea pârtie de schi
cu atâtea posibilități de dezvoltare? Voineasa
poate fi un punct de legătura rutieră și tiristică,
culturală, tot timpul anului între Valea Oltului,
Valea Lotrului și Valea Jiului, un nod de mare
importanță între Transilvania și Oltenia! Dar ce
nu poate fi Voineasa când atâta istorie colosală,
modernă, s-a scurs pe aceste minunate
meleaguri ale Loviștei? Păi de la Obârșia Lotrului

prin Voineasa și Malaia-uluitoarea localitate
care trebuie să-și recupereze legăturile sale cu
ținutul Horezului și Cheile Bistriței-și Brezoi,
până la Perișani și Rezervația naturală Cozia
este tot o minune să călătorești, să te refaci
energetic și spiritual. Ochiul și inima se vor
bucura cel mai mult de această călătorie în care
nu trebuie să te grăbești!
*
La acest concurs au fost invitate cluburile
de turism din toată țara atât cele afiliate cât
și cele neafiliate la Federația Română de
Turism Ecologic, F.R.T.E., noi cei de la Ecostar
21, participând în dublă calitate, poate chiar
triplă, odată ca trust de presă asociat Asociației
de turism Lotru, din Vioneasa, a doua oară ca
membrii ai Asociației Oamenilor de Știință și
Artă care au în activitatea aplicativă ecologia

spiritului în știință și artă în secolul 21, ECOSTAR
21, a treia oară ca membri ai Clubului de turism
Lotru din Voineasa. Suntem la a treia participare,
la Voineasa, la acest festival al muntelui…care se cheamă și Lira Carpatină a Lotrului! …
Cu multe săptămâni înainte Gheorghe Sporiș
s-a ocupat cu mediatizarea acestui eveniment
(gheorghesporisgipso@yahoo.com și telefoanele 0745601416 și 0374090710). Iată și parte
din programul anunțat de Gh Sporiș: pe data
de 16 noiembrie 2018: sosirea și primirea
concurenților, invitaților. Juriul și pentru acest
an a fost constituit din Mirela Sporiș, Petre
Cichirdan, Gheorghe Sporiș, Ionel Lupu și
Ion Frântu. Aceiași moderatori ca în 2017:
Mihai Sporiș și Constanța Ștefan, și împreună
cu Corina Oprescu, președinta Clubului Lotru
Voineasa și patroana Pensiunii Bella Venere….
Apoi ședința tehnică cu participanții, Video
proiecții ale organizatorilor și participanților…
Pe 17 11 18 Testele teoretice si organizarea
expoziţiei de grafică, fotografie, afiş ecologic,
caricature. Apoi Traseu de regularitate cu PFAuri (dacă vremea este permisibila) şi proba
de acordare a primului ajutor, în situaţii de
urgenţă (după sosirea din traseu); Program
cultural-artistic, „Lira Carpatină a Lotrului”
Afişarea rezultatelor şi contestaţii.
Să menționăm că participarea la concurs
a fost condiționată de utilizarea de către
concurenți a unui echipament obligatoriu:
individual: lanternă, fluier, pelerină de
ploaie (hanorac impermeabil), bocanci sau
ghete cu talpa aderentă, sursă de foc, bidon
cu apă – min. 1 l (conform regulamentului
F.R.T.E.); colectiv: busolă, trusă de prim ajutor
(dezinfectant, pansament, faşă, faşă elastică,
atele, garou, pipa Guedel), rucsac, folie
de supravieţuire… Bibliografia de concurs:
1. Noţiuni de prim ajutor SMURD – curs
disponibil pe internet htp://www.smurd.com/
pages /curs11.html; 2. Dan Remus Mitruţ „Meteorologie aplicată”; 3. Atlas botanic.
Și iată și în ce au constat probele: PROBA

DE TRASEU, DE REGULARITATE: Parcurgerea
unui traseu montan, cu PFA-uri (posturi fără arbitri, pentru verificare), într-o limită de timp
stabilită de organizatori. Durata de parcurs: 3-4
ore. Componenţii unui echipaj, cu pregătire fizică
bună, a fost de: minim trei membri din acelaşi
club; maxim – toţi membri din acelaşi club,
dacă sunt sub cinci, prezenţi; PROBE PRACTICE
ŞI TEORETICE, cu următoarele secţiuni: Proba
practică: de acordare a primului ajutor în caz
de accident (pe echipaj); de grafică şi caricatură, cu tematică ecologică montană (pe club);
de fotografie (pe club); de afiş, cu tematică ecologică montană; Proba teoretică: de cunoaştere
a geografiei zonei (pe club); de cunoastere a
florei montane a României (pe club).
Organizatorii care au însoțit fiecare echipă
au fost obligați să respecte și următoarele
condiții: La secţiunea: fotografie: 3 fotografii
alb/negru sau color, dimensiunea minimă
15/21, cu tematică montană; grafică şi
caricatură (3 lucrări, format minim, A4 ); un afiş
, tematică ecologic-montană (1 lucrare, format
minim, A3) Proba cultural-artistică: tematică:
sport, turism, natură, ecologie; Durată: cca
20 minute; conţinut: muzică, poezie, umor
(lipsa uneia dintre aceste secţiuni atrage
neobţinerea punctelor aferente);…După cum
vedeți, un concurs destul de sever și jurizat
la fel. Iată impresiile unui membru al juriului
(subsemnatul): la proba foto au impresionat în
ordinea notelor: restart.ro, Olimp, Vânturarița;
la proba grafică - caricatură: Olimp, Vânturarița,
Arcul Carpatin…La spectacol-proba de scenă:
Lykaios a făcut show profesionist; resrart.
ro-poezie și muzică, foarte originali; Olimpprofesionalism pe astfel de genuri de concurs
(experiența și-a spus cuvântul!)…Proba de
spectacol s-a ținut la Căminul Cultural din
Voineasa și a fost moderată de Constanța
Ștefan, care, încă o dată și-a demonstrat marea
experiență în acest gen de manifestare cultural
artistică și sportiv! Felicitări organizatorilor și
tuturor participanților…
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ZIUA ÎN CARE VOR MURI PEȘTII
2017-Vara
„Ziua în care mor peștii” a fost un film grozav care m-a marcat.
Mi-a urmărit tinerețea, adolescența și restul anilor până azi, cu
spaime despre ce ne putem face noi înșine grăbindu-ne sfârșitul,
ignorând poluarea de care suntem unici vinovați. Altfel n-aș fi
făcut trimitere la el dacă n-ar fi venit momentul, dacă nu ne-am
fi apropiat în- grijorător de mesajul său.
În Horezu, de câteva zile ard gunoaiele. În Horezu peste
câteva zile, probabil vor muri peștii. Pompierii se chinuie de o
săptămână să stăpânească măcar, dacă nu să stingă incendiul.
Amestecate cu apa, reziduurile de ardere curg sub forma unor
pâraie de zeamă neagră, împuțită, care intră în sol și care acced
direct în pânza freatică. Organele de control „ de Mediu” au
închis 4 fîntîni din zonă. Ce glumă bună! Cine poate opri apa și
aerul să circule? Negre de otrava apei care intră în pânza freatică
subterană, chiar și în pâraiele de suprafață aceste reziduri se vor
răspândi necontrolat. La început vor muri peștii...
Acum câțiva ani, după multe măsurători de „ Mediu” Horezu
era pe locul întâi în privința purității aerului. De câteva zile
din „Treapt”, moartea coboară perfid otrăvind aer și apă, spre
Horezu, Măldărești, și Slătioara în valuri albe de fum emanat de
gunoaiele din groapa de gunoi.
Câțiva ani în urmă, cultura și civilizația se lăfăiau în oraș sub
forma simpaticelor pubele viu colorate: pentru hârtie, pentru
sticlă, pentru metal, pentru pet-uri, acestea toate pe lângă
pubelele clasice pentru gunoi menajer. Muncă suplimentară
în trierea gunoiului pentru gospodinele care, iuți ca albinele,
bucuroase depuneau gunoaiele selectate „acolo unde trebuie”,
mulțumite că,... și că,...iaca, eram și noi cu un picior în Europa...
Marea fericire a ținut doar până când lumea s-a dumirit care
era destinația gunoaielor selectate : din când în când la pubelele
chiar neumplute, venea mașina albă a „URBAN”u-lui, le ridica
deșertându-și-le în burtă și înghițindu-le pe toate odată, claie
peste grămadă, pe toate de-a valma pentru a le târî mai apoi pe
toate la groapa de gunoi unde le scuipa în scârbă.
Indignarea cetățenilor se ridica la înălțimea nesimțirii sfidării
bunei-credințe a oamenilor de către organele care păstoreau
orașul. Dumnezeule, cât de proști ne credeau?...Întrebarea
este cui te adesezi când te indignezi? Tot lor??? Se pare că da!
Inutil??? Se pare că da! S-a încercat să se stârnească dezavuarea
publică iar pe sait-ul de activitate civică a orașului s-au făcut
chemări la revoltă cetățenească...S-au precizat locul și ora la
care ar fi trebuit să se strângă lumea pentru a-și exprima public
nemulțumirea despre groapa de gunoi, în mod organizat. Și...
fâs!... au fost „la locul dinainte stabilit” doar trei persoane, cele
care inițiaseră acțiunea...Și atunci, cine să se lupte pentru...
democrație? ...Democrația cui?...Lupta cui?...Vom ajunge să
angajăm mercenari pentru a lupta în dreptul democrației
noastre, pentru noi???
Sătulă de „inutil”, lumea a tăcut și tace, concluzionând că
de fapt era nevoie probabil doar de pozele pubelelor, pentru a
justifica banii europeni unde, pe lăngă alte cerințe, probabil, pe
lângă altele, era și existența acestora, pentru a demonstra vădit
colectarea selectivă a gunoaielor.
ECCE pubela, ECCE banii !!!
Iată, aceasta a fost una din porțile prin care Horezu a intrat în
Europa, cu gunoiul!!!
Când s-a aprins groapa a fost mare tărăboi. Televiziuni locale,
chiar și națiomale se revoltau, se construiau discursuri ale căror
oratorie vehmentă erau chiar în stare să te orienteze emoțional
de la „alfa” la „omega”, de la revolta apropiată stadiului: „sunt
gata să mă sacrific și să lupt pentru sănătatea pământului”, la
starea superioară, apatică, de aparentă siguranță, justificată de
încrederea picurată în suflet, izvorâtă din discursuri arhiauzite și
arhicunoscute: „ vom face... vom drege... s-au alocat sume din...
sau, mai noi, ca ăsta: una din soluțiile alese este acoperirea cu
pământ adus de la recente alunecări de pământ de la Alunu...”blabla...bla-bla...
Câteva luni bune mașinile pompierilor au cărat apă executând
câte o cursă cam la două-trei ore, toată ziua. Câteva luni bune...
Câte tone? Multe, foarte multe. Tot atâția metri cubi. Mii de
metri cubi...
Venea lume „ca la urs”, ca la incendiu... se făceau filme, poze...
Și eu m-am dus, și eu am făcut poze înscriindu-mă în revolta
generală, ba mai mult, am avut norocul să mă aflu acolo când a
apărut un grup din vârful STAF-ului responsabililor cu sănătatea
ecologică a județului. Eu tocmai filmasem câteva focare nou
izbucnite, cu flacără la vedere dar care nu se vedeau bine de pe

NOTĂ

margine ci doar dacă înaintai vreo cinci metri dincolo de linia
gardului.
Șoferii cisternelor erau cu măști filtrante la nas, lume adunată,
un cioban care contra unui bănuț „pentru un pachet de țigări” se
oferea să ne ducă mai sus puțin unde se mai insinuase o flacără...
iar mult respectabilele personalități, pe margini, se mirau retoric,
se indignau la fel, dar nu vedeau decât „un singur focar”!...
-Sunt mai multe, zise cineva. Haideți cu mine să vă arăt, și
încercă să îndrepte grupul dincolo de imaginara linie pe care se
aflase poarta gropii de gunoi.
-NU !! săriră personalitățile. Nu! Nu avem voie să trecem
dincolo de poartă, de hotar! Îi încălcăm dreptul lui la
inviolabilitatea proprietății!
Am muțit toți. Dar dreptul nostru la viață ?...Dar dreptul
acestor notabilități ( justificat de funcția pe care o aveau) de
a controla și acționa aupra situațiilor care pun „mediul și viața
” în pericol ?? Am plecat dezamăgită. Dezămăgită puțin spus.
Crezusem naivă în noile promisiuni...Oare chiar trebuia iar să
dăm peste leoparzi dincolo de garduri? Se vedea cât colo că da!...
Poate m-aș fi luptat cu morile de vânt dacă le-aș fi aflat. Dar la

pot face bani din gunoaie și i-au trimis pe cei care mai înainte
lucrau cu firma colectoare și care strângeau plasticele din acele
conteinere să strângă pet-urile în continuare.
De data asta, nemaifiind toate în conteinere separate,
oamenii gunoaielor scormonesc în pântecele pubelelor de gunoi
răsturnându-l, alegând plasticele și reînghesuind înapoi mizeriile
în pubele. Nenorocirea este că resturile mărunte nu mai pot
fi reîncărcate și rămân pe jos, creind o situație insuportabilă
pentru locatari. Rămân și plasticele cănd nu sunt strânse...
Se spune că Dumnezeu ne-a sfătuit să nu facem aproapelui
ceea ce nu ne-ar place să ni se facă nouă...Am constatat însă că
niciuna din persoanele care domnesc peste curățenia pubelelor
nu locuiește la bloc, pentru a fi nevoită să calce prin mizerii când
duce gunoiul...Deci n-au de unde să știe ce ne-au făcut. „Fericiți
cei care ca.. Ulise...”
Și iată, ne întoarcem prin proiecție pe verticală, în același
punct de unde am plecat, ca și când am justifica lecția din
dialectica marxistă care statua dezvoltarea spiralat- ciclică,
determinându-ne să ne învârtim într-un cerc vicios în jurul cozii
ca să ne-o putem prinde și eventual murseca.
2018 toamna
Am observat că pe marginile trotuarelor drumului de lângă
Liceu, stânga-dreapta, au apărut căteva coșuri de gunoi în
formație clasic-triplă pe care stă scris, cu litere mari care ne
îndeamnă la cultură, la civilizație, naiv (???) sau batjocoritor
(???), în limba română: Hârtie, Sticlă, Metal...Toate sunt pline cu
mucuri de țigări...
„Cui prodest” ele...? Ce minciună mai acoperă, prin ce
proiect au fost justificate?

noi, nici de astea nu sunt, așa că am renunțat, iar subiectul, după
atâtea luni, s-a erodat. „Groapa” nu mai era un subiect, probabil
s-a stins, probabil se mai aprinde din când în când. Cei de acolo,
din Treapt, din Măldărești, din Slătioara la cumpene și dincolo,
s-au obișnuit, în oraș nu mai ajunge fumul...Nu știm dacă s-a
stins. Cred că nici nu ne mai interesează, ne-am resemnat...
Mă întreb, (bine înțeles retoric), ca om care la vremea sa
a văzut celebrul film „Reconstituirea” și a găsit o similitudine
uluitoare cu acțiunea „Groapa de gunoi”, mă întreb, zic, dacă și
când le va da prin cap să facă un film cu mesaj dur- ecologic și mai
ales educativ cu această întâmplare care se vede că se reiterează,
gunoaiele luând foc nu numai în Horezu...
Încet-încet, subiectul s-a stins. Subiectul, nu focul! Se mai
agita doar necăjitul primar al Măldăreștilor care, mărunțel cum
este, pare a târî după el, căutându-le o rezolvare, toate relele și
supărările satului pe care-l păstorește.
2018 primăvara și vara
De bine de rău, de câtăva vreme se strângeau selectiv sticlele
de plastic și alte materiale plastice, de către o firmă particulară.
Lumea se obișnuise să depună acestea în niște conteinere făcute
dintr-un cornier micuț îmbrăcate cu plasă de sârmă și vopsite
discret în galben. Cu un volum de 1 metru cub, făcute de cel
care le colecta, conteinerele ajunseseră să se umple și de două
trei ori pe zi. La ghenele de gunoi era curat. Cum „nici o faptă
bună nu rămâne nepedepsită”, într-o zi, cam prin martie, locurile
de depozitare ale materialelor plastice, conteinerele de lângă
pubele, au dispărut. Lumea a revenit rapid neașteptat de rapid
la starea inițială. Adaptându-se noilor condiții, cetățenii orașului
aruncau iar de-a valma gunoaiele. Bine înțeles că au existat
explicații pertinente de amândouă părțile: ori că se încheiase
termenul contractului cu firma strângătoare și n-a mai fost
prelungit, ori că, da, s-a prelungit sau, s-a întocmit altă formă, dar
că... acele conteinere de colectare confectionate dintr-un cadru
de cornier metalic îmbrăcat în plasă de sârmă nu răspundeau...
unor anumite norme europene...(cum???) și a trebuit să fie
ridicate de acolo. Ar fi trebuit conteinere pe care să scrie
„plastice” de tip STAS-european... Sincer, habar nu mai am care a
fost justificarea încetării strângerii selective măcar a plasticelor și
cred că nici nu contează...Contează că lumea s-a întors în starea
de la care a plecat câțiva ani în urmă, ba chiar mai înapoi, fiindcă,
specie adaptabilă rapid, omenirea, au văzut cei interesați că se

Ziarul apare cu 16 pagini și respectă Legea 186/2003! Ziarul se
adresează cetățenilor cu diverse preocupări culturale de la sat și de
la oraș. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparțin editorului.
Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 21 ian. 2019

2018 iarna
...Noaptea trecută am avut un coșmar. Firul de apă neagrămaronie care izvora și izvorăște de sub groapa de gunoi se
umflase, se transformase într-un șuvoi învolburat care se
prăvălea către apele ce ajungeau în Olt infestându-le, Oltul însuși
devenise maro la fel ca apele barajului pline acum de peturi...
Pescărușii erau morți, peste tot hoituri de vietăți otrăvite de
apă, păsări, animale, oameni...
...România va prelua conducerea pentru o vreme...ciclică...
Uniune Europeană...
...Am auzit premierul nostru lansând o provocare (bizară
mie) vis a vis de cele anterior povestite până acum, de forma:
proiectul nostru va fi: „ România fără gunoaie!..”
...Statul suntem noi, toți...România suntem noi, toți, inclusiv
Horezu...
...Horezu fără gunoaie??? Hai să fim serioși! Despre ce
vorbim, când mereu ne întoarcem înapoi???
Când m-am trezit din coșmar, am realizat cu spaimă că visul
se va continua în realitate, pentru că nu există nici un semn de
drum spre „bine”, că nu se vede nici o luminiță...că tunele mai
avem, încă, da luminițe ba, că ni le-au vândut și pe alea...
...Și mie mi-e groază de noaptea în care vor muri peștii!...
8 decembrie 2018 / Horezu
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