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LA TEATRUL „ARIEL” SE JOACĂ IULIAN MARGU!
Sufletul meu, Pann
(Însemnări de spectator)
Lidia LAZU

P

rintr-o norocoasă potriveală a programului nostru de frenetici/
nostalgici excursioniști la Băile Olănești și în tot nordul mirific
al județului Vâlcea, am ajuns în chiar ultima clipă la premiera piesei
Sufletul meu, Pann scrisă de excelentul autor dramatic Iulian Margu
(cunoscut nouă încă de la prezentarea la Naționalul Bucureștean a unei
alte piese de-a sa Dumnezeu se îmbracă la second hand, în regia lui
Ion Caramitru, piesă despre care am și referit în presă, cu entuziasmul
aferent...) și pusă în scenă de regizorul clujean Laszlo Vadas – sărind
din autocar, alergând pe aleile Zăvoiului, întrebând o doamnă: Unde
este teatrul? Mergeți cu mine! - am pătruns cu tot aplombul în sala
teatrului Ariel, fără să bănuim că vom nimeri între actorii care ieșiseră
la rampă și se pregăteau să
dea primele replici – așa
încât, măcar pentru o clipă,
s-a putut crea impresia că
și noi am fi făcut parte din
distribuție... numai pentru o
clipă, dar ce flatant, nu?
Corina, o tânără în floare,
interpretată de actrița Rada
Constantinov (suplă, blondă,
înaltă, cu ochii albaștri...),
abia angajată ca muzeograf la
Casa memorială Anton Pann din municipilul vâlcean, cu toate emoțiile
lesne de înțeles în astfel de situații și, în străduința de a face față
atribuțiilor ce-i revin, repetându-și în gând sau mai pe șoptite „datele
problemei”, este scoasă din transă de apariția unui prim vizitator, un
tânăr foarte prezentabil (și cu nelipsita servietă diplomat!), actorul
clujean Mihai-Florin Nițu, care se declară dornic să afle „de la sursă”
totul despre faimosul în epocă „Pann, finul Pepelei,
cel isteț ca un proverb”, conform prea-cunoscutei
caracterizări a lui Eminescu, pe care îl și citează, la
rigoare, mărturisindu-i tinerei muzeografe că a venit
anume pentru aceasta, că are timp la dispoziție
și este hotărât să cerceteze în mare amănunțime
exponatele din cele trei încăperi ale Casei Anton
Pann – dar până una-alta, acest june bărbos pus la
costum impecabil (ca pentru o întâlnire esențială!),
nu-și mai ia ochii de la frumoasa și carismatica sa
gazdă. Și de aici pornește totul – ceea ce nici nu miră
prea tare, însă ne bucură cu deosebire! - dată fiind
întâlnirea dintre doi tineri emblematici- în cauză fiind
Spitalul amorului, nici mai mult, dar nici mai puțin.
În mijlocul scenei se afla o masă cu macheta orasului Râmnicul
Vâlcea, de un alb strălucitor, pe care îl punea în evidență acoperișul
casei lui Anton Pann. Corina, din când în când, pare că se rătăcește
în casa veche și în împrejurimi, tot umblând pe lângă orașul nou,
încercând, poate, să se integreze. Dar, ramele, albe și ele, care sunt
în câteva puncte sensibile ale scenei, îi tot dezvăluie noi și noi fațete
ale unui iubit misterios, cu niște ochi mari și verzi, migdalați, cu o
voce învăluitoare și o prezență cuceritoare. Biata fată, n-avea nici-o
șansă să scape din mrejele țesute cu atâta pricepere în juru-i de zeița
eternei Iubiri.
Lângă noi, se aflau câțiva tineri care s-au lăsat seduși de acest

spectacol straniu, în care două personaje masculine, deși diferite
prin atitudine, prin trăire și, mai ales, prin îmbrăcăminte, cuceresc
prietenia și iubirea unui personaj feminin, atât de sensibil, atât de
gingaș și stângaci în același timp, victimă sigură a propriilor plăsmuiri
de amor. Jocul actorilor, dar și desfășurarea poematică a spectacolului,
m-a dus cu gândul la stilul lui Mircea Eliade, din minunata povestire
„Strada Mântuleasa”.
Acești tineri actori au reușit să ne facă părtași ai unui adevărat
miracol, prin trăirea sinceră, pe cât de intensă a unor stări firești, în
împrejurări absolut nefirești. Cânticelele și zicerile lui Pann, sunt atât
de bine inserate și interpretate (de autor și de zeloasa-i discipolă),
încât chiar crezi că te afli pe vremea aceea, de demult, când orașul
avea oameni subțiri și se nutrea cu simțiri alese. Descrierea orașului
vechi este foarte sugestivă
și apariția adevărtului Anton
Pann (în casa unde a locuit
cu chirie preț de 6 ani și
jumătate), în alternanță cu
vizitatorul zilelor noastre,
ți se pare cum nu se poate
mai firească. Ușa celei de-a
doua încăperi pare o ușă
spre altă lume, pe care nu
oricine o poate descuia.
Ceea ce pare o străduință
zadarnică pentru Corina se dovedește foarte la îndemâna bărbatului,
care părăsește această realitate la momentul potrivit, ca să revină
pe o altă ușă, în îmbrăcămintea de epocă a poetului vrăjior... Rada
Constantinov, în aiureala ei atât de vie, reușește să ne capteze atenția,
să ne convingă de toate acele neliniști și speranțe la limita disperării,
care o năpădesc de fiecare dată când este vizitată de posibilul iubit
sau de Anton Pann, în persoană, fiecare ilustrând
o altă latură a iubirii: imediatul și dăinuirea. Sunt
frisonările pricinuite de iubirea ce abia se înfiripă,
dar sunt și raportările strict omenești, la iubirea ca
atare, care se sustrage tiraniei timpului. Mihai Florian
Nițu, interpretul celor doi tulburători bărbați, are tot
timpul un joc plin de infinitezimale trăiri, iar vârful
prestației sale, după părerea mea, a fost acela în care
se îmbată cu vinul vechi și totul capătă o intensitate
maximă, cum bă-nuim că au avut-o trăirile lui Anton
Pan, cel vestit în știința de a petrece și a iubi.
În „Spitalul amorului”, nu numai că densitatea
faptelor este ieșită din comun, dar și intensitatea
trăirilor este ridicată la putere, deci real-mente
coleșitoare. Unul dintre cei doi artiști (Corina) ră-mâne tot timpul în
scenă și asupră-i, fiind vorba de iubire, vin săgeți de pretutindeni...
De cealaltă parte, cei doi bărbați care dau iama în viața spirituală/
sentimentală a tinerei, și nu oricum, ci alternând în scenă, grijulii
să nu ocupe spațiul vital al celuilalt, își joacă fiecare, cu ardoare,
propria șansă, ignorându-l cu superbie pe celălalt, chiar neștiind în
mod concret nimic despre rivalul său. Patronul îndrăgit, resuscitat
după secole, își retrăiește (cu energie de la muzeografă, donată
din admirație și devoțiune), dramele lui cele vechi, îndră-gostirile,
disperările, despărțirile de cele două neveste succesive; Excedată de
dramele poetului din alt veac, pe care le trăiește la propriu, parcă
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răstignită pe lemnul ușii de la intrare, tânăra care abia ieșise
(șifonată) dintr-o experiență sentimentală dureroasă, cu atât mai
sensibilizată, își dă seama că s-a îndrăgostit de Răzvan, vizitatorul
cel nou-nouț, iar în fapt un seducător cu excelent palmares: un
Casanova de provincie. La trecerea lui în cealaltă încăpere de
vizitat, Corina se repede la poșetă, o răstoarnă pe jos, căutând
cu înfrigurare ... sulimanurile femeiești... De aici înainte primează
sentimentul ei, iar manevrele seducătorului de profesie sunt
punct ochit, punct loivt. Inelul pe care i-l va face cadou, cumpărat
din talcioc, printre atâtea mărfuri lipsite de orice valoare, capătă
în ochii tinerei calități magice; se vede umblând cu el pe străzile
din preajma Casei memoriale, transfigutrată de emoție.
Schimbarea hainelor, în fața noastră, este o rupere a închipuirii
la vedere, iar secvența în care Corina, fata rătăcită în propriile fantasme, se trezește la realitate este tristă și fără urmări, ca și cum
orașul din care dispare Anton Pan, nici nu simte cât este de pustiit.
Dramaturgul Iulian Margu, împreună cu regizorul Laslo Vadas
au reușit să aducă în fața noastră speranța că nu numai japonezii

ori chinezii sunt interesați de orice oază culturală, ci și noi, oricât
de puțini, care putem fi atrași de teatrul care se bazează pe
cuvânt, pe imaginație, pe lumini și muzică adecvate, pe decor
sugestiv și veșminte încărcate de personalitatea personajelor-, iar
nu o etalare de modă, pur și simplu. După deziluziile teatrale din
ultimii ani, care m-au îndepărtat de lumea scenei, îmi doresc să
fiu din nou atrasă de reprezentații teatrale cu adevărat valoroase,
precum această piesă, nu amestecături de sunete și lumini,
zgomote și țipete care acoperă cuvântul, care ar trebui să fie cel
mai important, în orice spectacol al Cuvântului. Plecăciune!
Prietenul nostru vâlcean, poetul Felix Sima, care ne-a așteptat
împreună cu autorul, ne-a precizat că spectacolul face parte
din programul managerial „Excelsior”, care vizează producerea
de spectacole de teatru modern și contemporan, promovarea
unor estetici noi și provocatoare, dar și introducerea în circuitul
teatral românesc a unor texte contemporane din dramaturgia
românească și internațională. Să-i urăm reușită deplină și să ne
bucurăm pentru că avem ce aștepta!

FESTIVALUL NAȚIONAL DE UMOR DE LA RÂMNICU VÂLCEA
Ion MICUȚ

Î

n zilele de 24 – 26 octombrie 2019, la
Rm. Vâlcea s-a desfășurat o grandioasă
manifestare culturală umoristică prilejuită de
ediția a XIV-a a Festivalului Național de Satiră
și Umor „Povestea vorbii”. Această acțiune
culturală de excepție a fost pregătită timp de
două luni de către Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Vâlcea împreună cu Uniunea Epigramiștilor
din România și Clubul Umoriștilor Vâlceni, în
colaborare cu Primăria Municipiului Rm. Vâlcea,
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea,
precum și Primăria Orașului Călimănești.
Au fost prestabilite trei secțiuni, respectiv,
epigramă, cu temele: Autostrăzi, Omul calic și
obraznic, merge neoftit la praznic (o cugetare
a lui Anton Pann); fabulă cu tema Lingușirea și
madrigal dedicat Orașului Călimănești.
Acest eveniment a fost adus la cunoștința
umoriștilor din țară și străinătate prin intermediul
revistei „Epigrama” și prin emisiunile posturilor
locale de radio și televiziune sau prin internet.
În consecință, un număr de 84 de concurenți
și-au trimis lucrările la Rm. Vâlcea, iar juriul,
format din: George Corbu, președintele Uniunii
Epigramiștilor din România, Nicolae Dragoș,
poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România,
Costel Pătrășcan, umorist și caricaturist, Nichi
Ursei, președinte al Clubului Umoriștilor Vâlceni,
Bogdan Popian, referent la CJCPCT Vâlcea, a avut
o misiune de mare responsabilitate și probitate
profesională de a selecta cele mai reușite creații
în vederea ierarhizării lor valorice.
Acest mare eveniment și întâlnirea concurenților premianți cu publicul spectator nu
ar fi putut fi realizate fără contribuția financiară
din partea primăriilor Rm. Vâlcea și Călimănești,
care au asigurat premierea și cazarea invitaților.
Vineri, 25 octombrie 2019, la ora 17, Nichi
Ursei, președintele CUV, a deschis lucrările

Festivalului în sala de festivități a Bibliotecii
Județene, unde au fost prezenți membrii juriului,
precum și cei 23 de concurenți premianți din
țară și peste 150 de vâlceni amatori de spectacol
umoristic de calitate și rafinament artistic.
În cuvântarea sa, domnul George Corbu a
menționat că anul acesta s-au împlinit 125 de ani
de la nașterea lui Al. O. Teodoreanu, cunoscut în
lumea literară umoristică cu numele de Păstorel,
care este considerat a fi turnul Eifel al epigramei
românești și stimulatorul mișcării epigonice
a acestei categorii a comicului românesc.
Festivalul de la Rm. Vâlcea a adunat și anul
acesta elitele epigramei românești, care au creat
bijuterii literare valoroase, deși temele stabilite
au fost dificile. Concurenții au realizat catrene
de calitate, originale și selectarea lor valorică a
fost destul de complicată. Lucrările trimise prin
poștă de concurenți au fost notate pe rând de
membrii juriului, fără a se cunoaște numele
autorilor pentru a se evita orice subiectivism,
numele și adresele expeditorilor fiind păstrate la
sediul CJCPCT Vâlcea. A subliniat ca fiind un lucru
deosebit, premierea a șapte femei epigramiste,
ceea ce înseamnă că subtilitatea acestei specii
literare este accesibilă și femeilor cu simț și spirit
artistic umoristic.
Au mai rostit alocuțiuni și ceilalți membrii
ai juriului, precum și domnul Alin Pavelescu, director al CJCPCT Vâlcea, care a precizat că acest
festival se situează printre realizările cele mai
fructuoase ale instituției, după care Nichi Ursei
a prezentat pe toți concurenții premianți cu parmalesul lor creator, aceștia provenind din Buzău,
Ploiești, București, Constanța, Gorj, Suceava,
Iași, Alba-Iulia, etc., și i-a invitat să-și prezinte
fiecare câte cinci epigrame pe teme diferite.
În pauzele recitalului epigramistic, cei din
sală au fost delectați cu muzica și vocea cantautorului Dan State. Au recitat din lucrările lor
și umoriștii vâlceni, respectiv: Ion Micuț, Ion
Tălmaciu, Gheorghe Rusu, Elena Dumitrașcu.

Evenimentul cel mai așteptat și care a produs
încântare, delectare spirituală, bună dispoziție și
haz reconfortant, a fost cel prilejuit de expoziția
de caricaturi adusă de Costel Pătrășcan din Brăila
sa natală, care a prezentat pe ecran și o compoziție grafică de excepție la care a ajuns autorul.
George Corbu, ca președinte al Uniunii Epigramiștilor din România a acordat diplome de excelență pentru sprijinirea, stimularea și promovarea activității umoristice vâlcene unor persoane, printre care: Elena Stoica, Emilian Frâncu,
George Achim.
Pentru a stimula spiritul creator epigramatic
și a atrage și alți vâlceni în creația umoristică, s-a
lansat în sală un concurs cu tema E toamnă iar
pentru spectatori, cea mai valoroasă fiind epigrama doamnei Marinela Capșa, care a fost premiată.
A doua zi, la Teatrul Anton Pann, s-a desfășurat
activitatea de premierea concurenților cărora
li s-au acordat bani, diplome, materiale cu
caracter publicitar și turistic vâlcean.
În prezența invitaților și a publicului, a fost
organizată lansarea de carte a prof. univ. Claudiu
T. Arieșan, intitulată Istoria Comicului Românesc,
despre care au vorbit conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr,
prof. univ. Petre Pistol și scriitorul Nelu Barbu.
În seara aceleiași zile, umoriștii s-au deplasat
la Călimănești, unde, în sala de festivități a Liceului de Turism, s-a desfășurat un nou spectacol
umoristic cu recitaluri de epigrame, aforisme,
panseuri și dueluri epigramatice, în prezența a
peste 150 de spectatori cărora li s-a creat binedispoziție, haz și detașare de la problematica
și rutina existenței cotidiene. Aici, au fost
premiați cei care au conceput cele mai reușite
madrigaluri, care au primit, de asemenea, bani,
diplome, albume de promovare turistică.
Toate aceste activități care au avut loc în
cele două zile de spectacol au fost fotografiate și
filmate de către televiziunile vâlcene.
Pentru informarea cititorilor revistei noastre,
vom reda, în continuare, premiile oferite și
numele concurenților: u Marele Premiu “Traian
Lungu”: Costel Pătrăşcan – Brăila u Secțiunea
epigramă: Premiul I Florin Rotaru – Buzău; Premiul II Maria Chirtoacă – Câmpulung Muscel;
Premiul III Stelică Romaniuc – Ploiești; Mențiune
Laurențiu Ghiță – București; Mențiune Gavril
Moisa – Cluj-Napoca; Mențiune Marian Dobreanu – Târgu-Jiu u Secțiunea fabulă: Premiul
I Petru Brumă – Constanța; Premiul II Any
Drăgoianu – Ţânțăreni-Gorj; Premiul III Cătălina
Orșivschi - Suceava u Secțiunea madrigal:
Premiul I Elena Leach – Sângeorz-Băi; Premiul
II Elis Râpeanu- București; Premiul III Ștefan AlSașa – Câmpina
Pentru contribuții deosebite la promovarea
umorului românesc au fost acordate șapte
premii speciale. Vom prezenta, în continuare,
câteva din epigramele premiate:

Premiul I – Florin Rotaru
Autostrada – definiţie
O șosea cu grijă demarcată,
Ce unește, tragic, două gropi:
Una-n care ai intrat cu-o roată,
Alta-n care ai intrat… cu popi.
Culmea nesimţirii
Cu suflet mare cum mă știți mereu,
L-am invitat la prânz la masa mea
Și-acuma să vedeți la el tupeu;
Ar vrea să și mănânce și să bea.
Premiul II – Maria Chirtoacă
Lansarea unei autostrăzi
Venind aleșii la paradă,
Se-ntreabă, survolând tot cerul:
De ce-ar mai face autostradă,
Când au deja elicopterul?!
Musafirul nepoftit
La festinul meu bogat
Nimeni nu l-a invitat,
Și nu-i bai că stă la masă,
Dar mai ia și pentru-acasă...
Premiul III – Stelică Romaniuc
Unui edil al capitalei
Primarul vechi a spus odată
Că el va face, nu oricum,
Autostrada suspendată
Și suspendată e și-acum.
Unui avar
La praznic vine nepoftit
Și face pagubă cât zece,
Iar dacă nu e mulțumit,
Eu îl invit, din nou, să plece.
Menţiune – Laurenţiu Ghiţă
Indicatoarele!!
Semnalizarea e atât de clară
La noi, pe-autostrăzi, că tocmai de-aia
Și GPS-u-adesea mă coboară
Să-ntreb pe unde-i drumul spre Mamaia.
Menţiune – Gavril Moisa
Nostalgii belgiene
Cu șase benzi pe câte-o parte
Zburam parcă eram pe Marte,
Dar și simțeam cum mă apasă
Un dor de gropile de-acasă.
Menţiune – Marian Dobreanu
Suceava –Timișoara
Autostrada e-n impas,
Dar ne-ncadrăm în parametri
Și, dacă mergem pas cu pas,
La anul o s-avem doi metri.
SECȚIUNEA MADRIGAL
Premiul I – Elena Leach
Madrigal Orașului Călimănești
Din munții Coziei și-ai Căpățânii
S-au revărsat izvoare-mpărătești,
Să vindece egal pe toți românii
Ce vin smeriți pe la Călimănești.
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TEATRUL „ANTON PANN” DIN RÂMNICU VÂLCEA
GEORGE DRĂGHESCU: EXPOZIȚIA „EX LIBRIS” DEDICATĂ
ELVIREI GODEANU
Petre CICHIRDAN

E

veniment cultural major-30 octombrie 2019în foaierul Tetrului Anton Pann din Râmnicu
Vâlcea, unde o echipă extrem de valoroasă de la Tg
Jiu și Craiova au prezentat, au vernisat, expoziția „Ex
Libris” dedicată memoriei actriței Elvira Godeanu,
o serie de o sută bucăți opere grafice semnate de
artiști cunoscuți din România referitoare la viața și
activitatea celebrei artiste de teatru. Au deschis
vernisajul: actorul George Drăghescu, care este și
curatorul, și care este și autorul acestui eveniment
cultural, inedit spunem noi, căci rareori am cunoscut
o asemenea etalare, originală, de grafică, pe simezele
unui spațiu expozitional, în tematică-un geniu al
artei interpretative de teatru, Elvira Godeanu! și nu
fotografii…Inedit și pentru faptul că seria de grafică
care înnobilează pentru două săptămâni foaierul
Teatrului Anton Pann a fost însoțită în seara de 30
octombrie de o elită artistică formată, desigur, din autorul colecției
expuse-George Drăghescu, scriitorul Ion Popescu Brădiceni și
de violoncelistul Mircea Suchici de la filarmonica craioveană,
nimeni altul, decât cel care ani de-a rândul a ocupat locul de
frunte (colaborator) al partidei de violoncel de la Filarmonica
din Râmnicu Vâlcea. Mircea Suchici, solist, compozitor și dirijor
totodată, care a fondat și conduce Orchestra de Cameră „Lira
Gorjului” din Târgu Jiu. În seara vernisajului Mircea Suchici a
prezentat câteva bucăți muzicale, solo violoncel, compoziții
proprii, și, spre surpriza tuturor, dedicații muzicale celor prezenți:
George Drăghescu, Ion Popescu Brăniceni, Violeta Scrociob,
Nicu Cismaru… Desigur, nu uităm să spunem că Ion Popescu
Brădiceni este un scriitor cunoscut, poet, noi îl cunoaștem de la
simpozioanele anuale ale Centrului Brâncuși din Tg Jiu, domnia
sa fiind unul din animatorii de frunte ai acestor simpozioane ,
intervențiile sale, rămânându-ne în memorie și suflet . Este doctor
în filologie și profesor universitar de literatură veche…Cei trei au
fost însoțiți de scenograful Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”
din Tg Jiu, Florin Ularu.
Trebuie subliniată amabilitatea Teatrului
„Anton Pann” care a asigurat spațiul de
expoziție, un spațiu exceptional, și abnegația
cu care Televiziunea Etalon, prin directorul
său Viorel Adrian Cherăscu și producătoarea
Violeta Scrociob au contribuit la realizarea
unui eveniment cultural de excepție. Subliniem
faptul că expozanții din Tg Jiu au fost primiți
și întâmpinați prin intervenții de rigoare, la
vernisaj, de subsemnatul, de Violeta Scrociob,
Nicu Cismaru și nu în ultimul rând de Florin
Epure, șeful Direcției Județene pentru Cultură
și Patrimoniul Național Vâlcea…Toți vorbitorii
au apreciat la superlativ această manifestare,
unică în felul ei, în care personalitatea Elvirei
Godeanu a fost reliefată prin operele de artă
ale unor mari și importanți plasticieni români,
prin arta grafică: Cristina și Dorina Cioplea,
Ioana Fluerașu, Vasile Fuiorea, Cristian Sergiu
Ianza, Ilona Lorincz, Valer Neag, Cătălin
Negrea, Erich Perjovschi, Mihai Pânzaru-PIM,

Gheorghe Plaveți, Vasile Vasiescu, Marcel Voinea, Cristi VecerdeaCRIV, Aurelian Șuță-ȘAI, Florin Ularu…desigur, curatorul expoziției, George Drăghescu ne-a prezentat o listă mult mai lungă,

dar noi i-am amintit pe cei pe care îi cunoaștem și cu care, unii, am colaborat cu diverse
ocazii.
Am subliniat la vernisaj binefacerea unei
astfel de expoziții, o raritate în lumea plastică
de astăzi-de înalt profesionalism-fiind adusă pe
simeza publică din nou ca altădată sfânta linie
care materializează desenul, din ce în ce mai
absentă în secolul care tocmai a trecut….linia,
care spunem noi, a fost înaintea cuvântului.
Felicitări domnule Drăghescu pentru această
opțiune!...să ai curajul într-o astfel de expoziție
să renunți la fotografie!...Această expoziție
pare a fi soră geamănă cu muzica compusă și
interpretată de Mircea Suchici la instrumentul
său de aur și care are timbrul arhicunoscut al
vocii umane…
*
Manifestarea de la Tetrul Anton Pann din
Râmnicu Vâlcea, EX LIBRIS ELVIRA GODEANU a

fost organizată de Revista „Ceașca de cafea”, minilunar cultural,
literar, artistic, fondată de George Drăghescu, care este editor
și care îi are colaboratori pe Grig M. Dobreanu-secretar de
redacție, pe Ion Popescu-Brădiceni-redactor asociat; și sponsor
pe Gabi Cristian Roșianu. Revista „Ceașca de cafea” este un
supliment al revistei „Serile la Brădiceni”, pe care talentații
și inspirații scriitori gorjeni o numesc „Atelier Național de
Poezie”!...și care este sprijinită financiar de Consiliul Județean
Gorj și de Uniunea Scriitorilor! Aviz vâlcenilor, Gorjul la capitolul
Cultură prin efortul CJ dă clasă județului nostru fiind în pas cu
moda europeană și respectând Legea 186 din 2003 fără nici un
fel de exchibiții, fără nici un compromis; fiind după părerea noastră primul în acest domeniu, în această țară…Gorjul știind foarte
bine că ceea ce rămâne este cultura scrisă, arta monumentală,
vrând să demonstreze, dacă mai este cazul, că secolul XX l-a
înnobilat cu numele celor mai mari creatori români ai secolului
XX! este suficient să-i amintim pe Constantin Brâncuși și Tudor
Arghezi…
Am reținut pentru cititorii „Culturii vâlcene” două numere
din „Ceașca de cafea” numărul 187, an 14, luna iunie 2019, care
este închinată sărbătoririi scriitorului clujean, originar din Vâlcea,
Constantin Zărnescu, care a împlinit anul acesta șaptezeci de
ani (scriu despre C. Zărnescu: Ion Popescu-Brădiceni, Ioan St
Lazăr, Ștefan I. Stăiculescu, Academician Dumitru Radu Popescu,
poetul Felix Sima, iar pe coperta din spate admirăm talentul de
desenator al lui Marin Sorescu care l-a imortalizat pe C Zărnescu
în 1985); și „Ceașca de cafea” numărul 192, an 14, luna noiembrie,
2019 închinată scrierilor „microscopice”: Ovidiu Genaru-„Schițe
microscopice”, după ce în debutul paginilor Ion Căvănoiu publică
poezia „Uneltele”. Apoi îl revedem pe Geo Filiș văzut de Leonte
Năstase (G. Filiș, care la expoziția noastră din 2003-Carmina
Burana-ne-a făcut un foarte frumos și sugestiv catren). „La gura
cramei”, o poezie de Marian Dobreanu, apoi catrene-epigrame,
trei, cu Gabi Roșianu; și, nu se putea altfel, Elis Râpeanu cu trei
epigrame în copii olografice (deci, șase); la fel Gh Bâlici, Elena
Mândru și Petre Gigea Gorun cu câte o epigramă…Și tot la fel:
Gr. Lupescu, Marian Dobreanu și Nelu Vasile; Grigore Tunșanu cu
trei epigram și Ion Cepoi văzut de ȘAI!...desigur, v-ați dat seama
că numărul respectiv tratează despre Festivalul de Umor „Ion
Cănăvoiu” din 2018…
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REMEMBER

ÎNNOBILAREA PRIN SCRIS
A BANALULUI APARENT

REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE
(ȘI) VACILE BIBLICE
Constantin ZĂRNESCU

Î

n istoria Revoluției din Decembrie 1989, Clujul ocupă un loc esențial, eroic, imediat
după Timișoara, în ordinea solidarității revoluționare a tineretului, a acțiunii, a
luptei, implicării și participării directe și a căderii primelor victime, încă din ziua de 21
Decembrie, orele 15 și 34 de minute!... Și, cum nu toți politicienii din Camera Deputaților
și din Senatul României au acționat și au participat direct la doborârea dictaturii ceaușiste
– Clujul a fost declarat „oraș martir al Revoluției din Decembrie“ abia în 1994, iar în 1995
– patru plăci monumentale de marmură, comemorative, vor aminti, in aeternum, aceste
fapte și acțiuni istorice, la fiecare dintre cele patru intrări ale Clujului.
Nu este niciodată prea târziu ca un oraș să-și cinstească și să-și pomenească martirii,
mai ales că, până atunci, orașul nostru părea a nu avea nici eroi nici răniți și nici martiri!
Au trecut însă ani de la acel cumplit și tragic eveniment istoric și politic, în care am
acționat și am luptat noi înșine: Revoluția Tineretului din 17 – 22 Decembrie 1989.
Istorici de seamă contemporani, numesc acele fapte și evenimente politice, Revoluția
Tineretului, pentru că a o numi a întregului popor, sau a întregii națiuni, nu e decât o
falsă, găunoasă propagandă.
E adevărat, copii și fiice ale poporului nostru au căzut, atunci, martiri, s-au sacrificat,
au fost răniți, mutilați, au devenit infirmi, noi înșine am
trăit un lung șir de zile- nopți, în fața gloanțelor Dictaturii,
a terorii și morții – comemorându-i cu pioșenie – acum,
pe toți frații noștri căzuți și pierduți, dispăruți dintre noi.
Nu a fost, în nici un caz, un sacrificiu zadarnic! Fără
intervenția Tineretului, a acelor oameni curajoși, care
au umplut străzile, orașele României și sediile puterii și
administrației comuniste – nu s-ar fi schimbat nimic, din
structura statului, și s-ar fi continuat ideologia partidului
unic (ideologia ceaușistă).
Revoluția din Decembrie, fiind cu desăvârșire anticomunistă, a adus schimbări uluitoare, după o jumătate de
secol de teroare, a readus o nouă democrație, afirmarea
unor concepții politice variate (pluripartitismul), noi drepturi și libertăți cetățenești – libertatea de opinie, a presei
și a credinței religioase, libertățile comerciale – piața
liberă (economia de piață), repunerea în drepturi a celor
expropriați (revenirea dreptului sacru de proprietate – și
sentimentul vechi, clasic al proprietății); privatizarea.
În noua legislație, de după 1989, înnoirile pe care
le-au adus Revoluția română din Decembrie, legislația
care a pus bazele unui stat de drept și a unei societăți
civile, există o importantă lege – Legea nr. 42 – pe care
Parlamentul României o reexaminează, deja, de mai
multă vreme, fiind spre final, în aceste zile, lege care
cinstește și recompensează efortul și sacrificiul, într-un
fel unice și irepetabile (pentru că un eveniment ca al
Revoluției din Decembrie este el însuși unic și irepetabil),
al sutelor și miilor de tineri care au susținut pe umerii lor
reușita și triumful acestei tragice și sângeroase revoluții
românești și europene.
Unii dintre frații noștri de acțiune revoluționară
(combatanți, sau participanți direcți), au murit, au
îngrășat pământul României cu sângele lor pur și tânăr,
alții au rămas mutilați și infirmi, iar cei în viață, am
luptat și luptăm în continuare, pentru nașterea unei noi
democrații și a unei noi societăți, a unor stabile legi și
instituții, a unui nou stat de drept – a unei noi Românii.
O statistică europeană, la Strasbourg (în urma cercetării documentelor istorice și a unor tragice cifre, monitorizate pe computer), recunoaște că România a sacrificat,
pe altarul Demnității și Libertății omenești, de patru ori
mai mulți tineri (combatanți, eroi și martiri), decât toate
țările din faimosul lagăr comunist sud-est-european,
luate la un loc, care au cunoscut revoluțiile din 1989!
Pe cei sacrificați, căzuți și dispăruți dintre noi,
Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească-n pace!
Pe cei rămași în viață – eroi, răniți, mutilați, infirmi
– Dumnezeu să-i ajute să
supraviețuiască!
Au trecut, iată, șase
ani – șase vaci biblice –
ani grei – pentru noi toți,
însă speranța reconcilierii,
a nașterii unei noi lumi și
a concordiei – a rămas o
șansă pentru fiecare dintre
cetățeni. SĂ NU O RATĂM!
[Publicat în „Mesagerul“, 22 Decembrie 1995,
pag.1].

Ștefan I. STĂICULESCU

C

itind cartea „B-MAX. Jurnalul unui uberist”, ultimul roman postmodern, mozaicat, „puzzle”, așa cum însuși scriitoarul Marius
Cărbunescu și-l numește, tipărit de Editura Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea,
an 2019, consilier editorial fiind Comandantul acestei edituri, scriitorul
Ioan Barbu, am descoperit, în acest ultim roman al lui, o asemănare a
întâmplărilor ca în romanele „Curierul de Sud”, „Pilot fără noroc” sau „Zbor
de noapte” al scriitorului francez Antoine de Saint-Exupery. Numai că pilotul
și scriitorul francez face zboruri și mii de escale cu avionul, în diferite
aeroporturi, pe când scriitorul vâlcean, trăiește și el o experiență terestră ca
taximetrist uberist, timp de 5 ani. Face curse auto, parcurgând peste 51 de
mii de kilometri, asta însemând cam înconjurul lumii, ajutând pasagei din
59 de țări să ajungă la destinații și i-a fost dat să ia contact cu persoane care
vorbeau 31 de limbi. Un record greu de egalat. Scriitorul Marius Cărbunescu
face escale în stații de taximetre, sondând cu talent în inimile pasagerilor și
tot cu talent le dă viață în paginile cărții. Condensând și evidențiind aceste
date pur statistice, dar iluminate de sutele de întâmplări și trăiri alături de cei pe care-i transporta, scriitorul, în
Jurnalul unui uberist, cum singur își numește cartea, are parte de întâmplări unice, memorabile ce cu talent le
descrie. Nu-i o carte ușor de citit, e o carte profundă, care-ți pune gândirea la căruța imaginației, te pune în situația
de a fi ba taximetristul uberist, care gonește pe străzile superaglomerate ale Capitalei, ba pasagerul transportat.
Întâmplările descrise cu transportarea clienților sunt și hazlii, dar și pline de tragism. Pasageri care-și uită în
mașină valize, costume de haine și alte obiecte, iar uberistul-taximetrist trebuie să facă de multe ori calea întoarsă
pentru a le preda uitucilor care „locuiesc în vile cu aspect interbelic”. Tineri căsătoriți care imediat ce se urcă în
mașină încep să se certe, ajungând la jigniri și pălmuiri, fotabaliști ce merg spre locul de antrenament, dar ei sunt
beți în așa hal încât unul vomită și „se propagă în toată mașina un zgomot de toaletă desfundată și de un miros și
o duhoare din același registru”. Politicieni care fac aranjamente de culise, interesându-i banii, santajând naivii „...
lasă-l să dea lozul că vedem noi apoi cum scăpăm de el...îl aburești cu profeții savante despre schimbările climatice
în politica românească, bla, bla, bla, rahaturi din astea, am talent la îmbrobodit”. O doamnă care neștiind să
deschidă ușa la mașină (ușă care la acest tip de mașină e glisantă), trece la jigniri. „Ce dracu de mașină este asta?
Cum îți permiți să folosești o astfel e mașină pentru transport de persoane? Nu trebuie să aibă și ele o autorizație,
ceva? Să nu pună în pericol siguranța pasagerilor, am să te reclam. ...M-ai văzut o domnișoară singură și ce ți-ai zis:
hai să facem puțin mișto. Las că vă cunosc eu! Dacă mă loveam, cine-mi plătea spitalizarea?”
Foarte hazlie și doldora de învățăminte este întâmplarea când...”mă pune necuratul să iau mașina nevestei
pentru a face ceva cumpărături” și la o intersecție i-o tamponează. Autorul remarcă cu umor: :”Credeți-mă pe
cuvânt, decât să șifonezi mașina consoartei mai bine te-ai gândi la o aventură cu prietena ei cea mai bună”. În
această întâmplare, aparent nefericită, sunt implicați, pentru un moment, și niște polițiști care, văzând că nu
le pică nimic, părăsesc cazul șușotind: „Băăă, dar proști mai sunt ăștia, hai să mergem că stăm degeba cu ei!”,
scuzându-se că sunt într-o misiune și trebuie s-o întindă.
Întâlnirea cu un sociolog american, venit la un Congres de Dacologie, dar de baștină român, îl face să înțeleagă cum
de funcționază așa de bine democrația americană și de ce nu funcționează în România. Spune sociologul: „Americanii
au iluzia unei mari misiuni în lume, să exporte tipul unei societăți noi, o mare democrație înțeleaptă, puternică...
pe când românii nu sunt pragmatici. Trăiesc drama unui trecut glorios în comparație cu prezentul decăzut, uitând
că ceea ce pot influența este tocmai prezentul și, eventual, viitorul.” Paginile 36 – 39 sunt edificatoare în această
privință. Scriitorul ne transpune cu talent pe tărâmul informației, ca știre, precizând că Informația este o marfă și că
cine o deține are și puterea, iar el ca fost ziarist remarcă faptul că fenomenul Internet a dus la falimentul presei
scrise, iar în viitor, și canalele de știri vor avea aceeași soartă. Fenomenul dezinformării e la ordinea zilei.
Întâlnirea cu un preot îi întărește convingerea că în ziua de azi nu se poate trăi numai dintr-o singură meserie
„Credeți că mă ocup numai de preoție? Aș! La biserică sunt în slujba Domnului, iar apoi dau consultații juridice,
aflându-mă în sluijba oamenilor nevoiași.”. În dialogul ce-l are cu preotul face o trecere durerosă în revistă a
marilor tunuri finaciare ce s-au dat în România: Microsoft, EADS, Bechtel, cazul de la Institutul de Agronomie, cu
defrișarea a sute de hectare de pădure, iar confruntarea politică, de la noi, „e mai degrabă o luptă în noroi”.
Hematofobia, este teama de a vedea sânge. Autorul are parte de o astfel de trăire atunci când transportă
pacienți suferinzi sau aude discuții despre bolnavi, oameni cu picioarele fracturate, dar din fericire o cursă n-a
durat mult pentru că pasagerul cu „timbrul vocal mâncat de tabacism” coboară. Frumoasă metaforă.
Transportă un turist din Croația care era „Uber Boat”, la Marea Adriatică, adică un fel de taximetrist pe apă
și acesta îi descrie că pe „faleza orașului este pe o distanță de 75 de metri, un număr de 35 de țevi de diferite grosimi. Aerul împins de valuri trece prin aceste țevi și provoacă diferite sunete muzicale, asemenea unei
orgi de catedrală. În această orgă marină sunetele se aud diferit în funcție de intensitatea și de viteza valurilor”.
Descrie cu talent și haz cum este pur și simplu obligate ca să transporte niște „gabori”, cum se autodefinesc niște
polițiști sub acoperire, în număr mai mare decât locurile din mașină, încălcând legea.
Emoționantă este descrierea întâlnirii cu familia de nemți care au venit cu bunica lor ca să revadă locurile
natale din Moldova și Bucovina. La întoarcere bunica face AVC și moare. Scriitorul descrie solar, la vedere, starea
de fapt din medicina românească și „jungla birocratică românească”. Au fost necesare 2 săptămâni până când
sicriul să poată fi transportată în Germania. Simone, fiica decedatei, îi trimite din Germania un document care i
se ceruse la spital. Când Marius se prezintă cu el la arhivă – „morga documentelor” i se spune că nu era nevoie.
„Am plecat din spital cu sentimentul datoriei împlinite și, totodată, cu un gust sălciu...Ce desfășurare de forțe o
fi fost necesară pentru transmiterea unei hârtii complet inutile. Curieri, avioane, ghișee, cereri, ștampile, timbre
fiscale etc. Cât cinism în această Golgotă zadarnică. N-am vrut să mai răsucesc cuțitul în rană, spunându-i Simonei
că putea să mai amâne procurarea documentului, sau chiar să nu-l mai trimită deloc.”
Acestă ultimă carte reprezintă un succes și un salt spre consacrarea de scriitor a lui Marius Cărbunescu.
Talentul lui de a microfilma întâmplări aparent banale, dar înnobilate cu succes, îmi dă satisfacția să-l compar cu
scriitorul kirghiz Cinghiz Aimatov, mai ales cu celebrul său roman „O zi mai lungă decât veacul”. Îl văd pe Marius ca
un Curcubeu între cei doi scriitori pe care i-am amintit, Antoine de Saint-Exuperi și Cinghiz Aimatov, dar, ca orice
curcubeu, și el are nevoie de ploaie și de soare, de recunoaștere, iar ploaia și soarele lui suntem noi, cititorii.
I-am recomandat și verbal ca să scrie un scenariu la romanul său „Amanta sistemului”, roman care se pretează
excelent pentru a se face film.
E lăudabil faptul că scriitorul Marius Cărbunescu își tipărește cărțile la o singură editură, Antim Ivireanu, și că
nu umblă cu „cortul” pe la mai multe edituri, și să scrie, în continuare, cărți de succes. Emil Cioran, Eugen Ionescu
și-au tipărit cărțile numai la editura Galllimard.
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1 OCTOMBRIE 2019 - ÎNTÂLNIRE DE SUFLET
A SENIORILOR VÂLCENI
„Onoarea este cel mai înalt bun dintre toate bunurile exterioare” (Aristotel)
Gheorghe PANTELIMON

D

e 10 ani, pe 1 octombrie, în întreaga lume se sărbătorește
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. În această
zi specială, membrii Asociației Seniorilor din Educație, Știință
și Cultură din județul Vâlcea s-au întâlnit în Sala de conferințe
a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” cu domnul Constantin
Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, președinte
de onoare al asociației noastre. Domnia sa a fost însoțit de
consilierii Adina Popescu, Cristian Spiridon și Iulian Trușcă.
De asemenea a fost prezent dl. Remus Grigorescu managerul
instituției gazdă a evenimentului.
Prin eforturi comune, activitatea la care au participat
peste 70 de persoane a fost pregătită minuțios. În deschidere,
președintele executiv al organizației, Gheorghe Pantelimon
a reamintit că adunarea generală de constituire a Asociației
Seniorilor desfășurată în luna octombrie 2007 a hotărât ca
funcția de președinte de onoare să-i fie încredințată președintelui
Consiliului Județean Vâlcea. De asemenea a subliniat, cu
argumente, receptivitatea și interesul pe care domnul Constantin
Rădulescu le-a manifestat față de activitatea seniorilor vâlceni,
câteva exemple fiind edificatoare:
În 2018, Asociația Seniorilor și Forumul Cultural al Râmnicului
au realizat programul complex „Unitate, identitate, perenitate”,
dedicat Centenarului Marii Uniri, sub patronajul Instituției
Prefectului, Consiliului Județean Vâlcea, Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea și Arhiepiscopiei Râmnicului, care a reprezentat
un real succes. În luna noiembrie 2018, Consiliul de conducere
al Asociației Seniorilor a fost invitat la festivitatea organizată de
Consiliul Județean pentru marcarea acestui eveniment istoric
măreț.
Mai multe reuniuni anuale ale inspectorilor școlari seniori s-au
organizat la Consiliul Județean, cu implicarea directă a domnului
Constantin Rădulescu. De asemenea, reprezentanți ai Consiliului
Județean au participat la adunările generale anuale ale seniorilor
și la alte activități, printre care menționăm dezbaterea „Să dăm
o șansă Pământului!”, organizată de Ziua Mondială a Mediului și
seria exemplelor ar putea continua.
Cu puține excepții membrii asociației noastre, înființată pe
23 octombrie 2007, fac parte din categoria vârstnicilor, însă au
inima tânără, mintea limpede, gândul curat și sunt animați de
dorința sinceră de a contribui, în continuare,
după puterile lor, cu experiența lor profesională
îndelungată, la dezvoltarea vieții științifice și
cultural-spirituale în municipiul Râmnicu Vâlcea
și în județul nostru. Ne mândrim cu faptul că
din asociația noastră etalon, care numără peste
180 de membri, fac parte 8 colegi, persoane
prestigioase, respectabile, care au primit titluri
înalte: domnul Deaconu Gheorghe este Cetățean
de Onoare al Județului Vâlcea, iar doamnele
Carmen Mărculescu Farcaș, Victoria Gibescu și
domnii Paul Petre Angelescu, Cicerone Păunescu,
Alexandru Popescu-Mihăești, Laurențiu Stilea
și preacuviosul părinte arhimandritul Veniamin
Micle sunt Cetățeni de Onoare ai municipiului
Râmnicu Vâlcea.
În cadrul acestei întâlniri de suflet s-a abordat
o gamă variată de subiecte, de interes general,
cât și aspecte referitoare la activitatea viitoare a
seniorilor vâlceni. La începutul intervenției sale,
domnul Constantin Rădulescu a spus, cu emoție:
„Vă rog să mă primiți în sufletul dumneavoastră,
vă prețuiesc enorm”. În cuvinte calde a evocat

activitatea noastră desfășurată cu
pasiune și responsabilitate civică,
încununată de realizări remarcabile.
Mesajul transmis cu prilejul acestei
solemnități, cu titlul „Onoare,
prețuire și respect” este bogat în
semnificații: „Pe 1 octombrie vorbim
despre prețuire, recunoștință și
respect. Astăzi mă înclin cu admirație
în fața dumneavoastră și vă transmit
gândurile mele bune. Vă felicit pentru
rezultatele muncii de o viață, vă
mulțumesc pentru contribuția adusă
la dezvoltarea comunității vâlcene și
vă urez să vă bucurați de viață și de
sănătate deplină!”. De asemenea a
decernat Asociației Seniorilor, din
partea Consiliului Județean Vâlcea, o
Diplomă de Excelență „pentru întreaga
activitate desfășurată cu scopul de a
menține la standarde înalte calitatea
vieții culturale vâlcene”.
Este o recunoaștere a faptului că asociația noastră a pus în
valoare tezaurul de idei ale membrilor săi, afirmându-se ca
un factor dinamic în viața socială a județului nostru. Faptul că
autoritățile județene și municipale ne apreciază activitatea ne
produce satisfacție, ne întărește convingerea că încă suntem utili
societății și ne stimulează.
Domnul Constantin Rădulescu a vorbit cu mândrie, în sensul
pozitiv al cuvântului, cu simț patriotic, despre Vâlcea, pe care
îl consideră „un județ de inimă, de domnie, cel mai frumos din
România”, cu bogății, cu un cadru natural pitoresc, cu multe
obiective culturale, mănăstiri, cu oameni minunați, ce îi conferă
un potențial turistic valoros. Totodată s-a referit la direcțiile
strategice ale Consiliului Județean care vizează dezvoltarea unor
domenii importante cum sunt: sănătatea, infrastructura, turismul,
protecția socială și cultura, aceasta din urmă constituind factorul
fundamental al progresului. De o atenție specială va beneficia
învățământul.
În acest scop Consiliul Județean a adoptat o serie de măsuri
pentru premierea excelenței în educație. În context menționăm
că pe 4 octombrie a.c., a organizat, în premieră
„Gala Educației”, în contextul sărbătoririi, pe
5 octombrie, a Zilei Mondiale a Educației.
De asemenea programul „Consiliul Județean
Vâlcea aproape de inima ta” va pune accent pe
prevenirea și tratarea bolilor cardiovasculare, care
provoacă multe decese. Sunt fapte bune pentru
vâlceni. Dar fără Dumnezeu și fără respect nu se
poate face nimic, a afirmat domnul Rădulescu,
care a sugerat asociației inițierea unor activități
noi, interesante, propunerile fiind bine primite:
organizarea, împreună cu Inspectoratul Școlar
Județean a unor dezbateri și concursuri între
licee, pe teme de istorie, limba română, științe
ale naturii; ore de meditații și consultații pentru
elevii aflați în dificultate din punct de vedere
al situației materiale, identificarea acestora
împreună cu Inspectoratul Școlar. Pentru reconfortare ne-a invitat la un concert al Fanfarei
județene „Constantin Brâncoveanu”, care este
rodul inițiativei sale, și ne-a invitat ca, anual, să
participăm la „Balul seniorilor”, un eveniment
cultural-filantropic. Domnia sa a dat asigurări că

va manifesta, în continuare, deschidere și va contribui la editarea
numărului 18 al revistei „Seniorii”. În cadrul dialogului sincer,
constructiv, care s-a purtat și-au exprimat opiniile mai mulți
membri ai Asociației Seniorilor și invitați: Ștefan Stăiculescu,
Mariana Păun, Elena Dumitrașcu, Mihai Vinereanu, Remus
Grigorescu, Gheorghe Dumitrașcu, secretar general al asociației,
Viorel Cherăscu și Adina Enăchescu, care a citit o poezie despre
țară.
Unele propuneri s-au referit la prețuirea trecutului istoric: o
stradă din municipiul Râmnicu Vâlcea să poarte numele „Decebal”
și să se amplaseze o statuie a marelui rege dac supranumit și „cel
puternic”; membrii asociației să participe la întâlniri cu elevii
în școli; să sprijinim programele remediale pentru pregătirea
absolvenților care nu au promovat Examenul de Bacalaureat; să
înființăm filiale ale Asociației Seniorilor la Drăgășani și Horezu. De
asemenea s-a solicitat sprijin financiar pentru editarea revistelor
„Cultura Vâlceană”, „Povestea Vorbii” și „Forumul Vâlcean”,
ziare importante de cultură, realizate de Asociația Ecostar-21
și Editura INTOL-PRESS, prin strădaniile artistului și ziaristului
Petre Cichirdan, publicații care reflectă și preocupările seniorilor
vâlceni.
Prin materializarea acestor idei asociația noastră va intra într-o
nouă etapă a existenței sale și se va afirma pe un plan superior
în viața comunității. Pentru mai buna coordonare a activităților,
la propunerea domnului președinte Constantin Rădulescu, s-a
convenit ca lunar să ne întâlnim la Consiliul Județean, începând cu
data de 18 noiembrie 2019. În semn de prețuire a oferit seniorilor
un dar simbolic.
După această dezbatere fructuoasă domnia sa a declarat:
„Despre toate acestea și multe altele a fost vorba la această
întâlnire cu seniorii vâlceni, la care am fost onorat să particip
pentru că acești oameni deosebiți reprezintă cea mai valoroasă
resursă de informație pentru noi, cei de astăzi, cei care ne dorim
să facem fapte bune pentru mâine, pentru generațiile viitoare”.
Îi mulțumim domnului președinte Constantin Rădulescu
pentru sentimentele sale de profund respect pe care le nutrește
față de seniori, pentru atenția și ajutorul de care beneficiază
asociația noastră și îi urăm multă putere de muncă, pentru
materializarea programelor de dezvoltare a județului nostru, în
folosul vâlcenilor. De asemenea, cu acest prilej, urăm colegilor din
marea familie a seniorilor vâlceni ani mulți, cu sănătate, liniște
sufletească și bucurii!
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NICUȚĂ IOAN LUNGU: „TEMPLUL VISELOR”

E

ditura Betta, 2019, a editat recent cartea de versuri a
lui Nicuță Ioan Lungu din Călimănești „Templul viselor”,
având coperțile realizate de Alexandra Petrea cu o grafică de
Violeta Scrociob. Cartea a fost produsă cu o prefață de Mihaela
Rădulescu , care, la ora actuală însoțește cu cuvântul său critic
mai toate producțiile literare ale membrtilor Societății „Antion
Pann”.
Nu vrem să pronunțăm nume, nu vrem să facem comparații,
dar cartea nouă de poezie a lui Nicuță, acum în deceniul al
doilea și începutul celui de-al treilea al secolului XXI reînvie în
literatura locului, ținutul colosal de așezat întru frumos și sugestiv
al Oltului lângă înălțimea Coziei, starea poetică romantică plină
de senzualitate și reverie năvalnică specifică sfârșitului de secol
XIX…la fix treizeci de ani de la apariția publicațiilor pline de curaj
și de nostalgie erotică ale Editurii Alfa …Acum, Editura Betta
preia naturalismul erotic ideal reprezentat pe copertă de Violeta
Scrociob, îl fixează în carte simbolizat de această vântoasă a iubirii
năpraznice, nocturne, sugestiv disimulată în sufletul poetului
ascuns într-un castel al umbrelor, al întunericului, al împlinirii iubirii nocturne și, care, numai el poate să-l încălzească în așteptarea iubirii eterne, poetul, care, nu pregetă să iubească din zorii
zilei și până apare întunericul, noaptea! „Ai apărut, ca o fecioară,
pe nisip,/ Prin strălucirea zorilor albastre…/ Păreai a fi sculptură
vie-a lui Lisip,/ Ce cobora, aievea, printre astre.” („Sculptura vie-a
lui Lisip”) O poezie care se încheie cu următoarele două versuri:
„Și-n patima ce trupul mi-a cuprins,/ Un freamăt a descătușat
păcate.” Versuri care ne amintesc de părerea critică prezentată
de un participant la lansarea cărții la Biblioteca Județeană care-i
atribuie poetului calitatea de exeget al păcatului originar datorită erotismului dintre Adam și Eva…Numai că Nicuță nu este
deloc un poet popular, care să îmbrățișeze eroticul originar,
nicicum al simbolisticii mărului în concurență cu sânul dezgolit al
Evei…
Un volum marca Nicuță Lungu care ne introduce cum e
firesc în Parnasul iubirii aceeași din toate timpurile, acum,
în posmodernismul secolului XXI. Alfa e Alfa și Betta e Betta
succesiune a timpului nostru scurt, să ne bucurăm de iubire ca
de divinitatea vie, căci ea în afară de cunoaștere, nu ține sub
obroc nici o dragoste și pe nimeni, singur omul șchiopătează
alternând între iubire și ură, adevăr și minciună; să ne bucurăm de
grandoarea iubirii devastatoare căci Dumnezeu ne dă dezlegare
fără de păcat și la instinctele primare pe care Adam și Eva le-au

avut în plină desfătare…acum în plină eră postromantică poezia
eminesciană, cum este și în cazul poetului care ne atrage în
mrejele stihurilor sale, a început în perioada antică a lui David
și perioada grecească, a trecut prin Coloseum-ul roman, apoi
Parnasul secolului XIX baudelairean și eminescian și s-a așezat
aici în spațiul infinit mai frumos dintre mare și munte pe cursul
mijlociu al bătrânului Alutus, astăzi un râu static căuia comuniștii
purtători din lumină spre lumină se pare că i-au luat mintea!…râu

static și fără minte în care au ajuns pescărușii
să moară printre fructele de nuci, și păstăile
de salcâm, și stejari, de lângă mormântul
voievodului princiar…
Poezia lui Nicuță Lungu este și filosofică,
se pare că iubirea fără regret și supărare nu
poate să existe, nu poate scăpa de umbra
norului filosofic: „Dar brusc te trezești în nisip/
Pierdut prin iluzii deșarte,/ Iar tot ce-ai clădit,
n-are chip,/ Și totuși mergi mai departe.”
(„Destinul”)-căderea este inevitabilă, dar
mersul în continuare, înainte, nu poate fi
oprit, așa cum nu poate fi oprit timpul! Și mai
departe în aceleași versuri se declară bătut
de destin: „Alergi ca nebunul prin câmp,/ Dar
nu poți scăpa de destin.” … Destin? Eram
mult mai tânăr, în pragul maturității, aveam
șaptisprezeceani și scriam: Regretul pe lume
veghează!...și mai scriam că sunt trist și că
nu am nici un destin; dar toți îmi spuneau,
îmbărbătându-mă, că destinul meu este scris pe frunte. Eu nu
cred în destin, cred în voința de a trăi și de a răzbi mai departe
fiindcă la fiecare pas se află câte o piatră!
Iată, mustul încălzește și întrețime dorul , fiorul, și nu țuica vinul
și cu dorul! Care, în astă combinație îmbătrânește omul! Și totuși
Nicuță soarbe mireasma vinului de pe trupul Evei… „Iar în tăcerea

nopții ne pierdem în păcat/ Sorbindu-ți de pe trup miresmele de
vin!” („Și tămâioasa curge…”)-ritual paradisiac al mângâierilor pe
nisip de țărm de mare, unde cel mai adesea nimeni nu doarme…
„Naufragiu… în păcat” o altă poezie , și un alt păcat! Simțitor
peste măsură, pândit permanent de soarta căderii în păcatul
iubirii Afroditelor goale acoperite de carmine și cuverturi de flori;
…noi toți, poeți și nepoeți cădem pradă speranțelor „ce făr’ de
voie mor.”
De la mare la munte nu-i decât un singur pas: femeia care se
spală sub clar de lună la „Izvorul din munte” de lângă mănăstire,
femeia dar și mânăstirea de pripas!...Mănăstirile vin în șir indian
și se așează, toate, lângă înălțimi mai aproape de astre!...Iar pe
„Stânca din ocean” altfel decât o stâncă din munte „Uitând făr
de oprire, de noi și cele sfinte/ Ne depărtăm de lumea rămasă
în tăceri,/ Iar pe altarul nopții, rămași fără cuvinte,/ Îngemănăm
iubirea cu setea de plăceri.”…un adevărat permanent trăitor în
defătarea nudă!
Citim în „Oază de iubire”: „Grădina-ți pare oază de iubire/
Iar patima plutește între flori,/ Sărutul tău e-a dorului șoptire/
Și sânii, nestematele comori.” Și cădem pe gânduri…Femeia este
extazul miilor de privitori, și pieirea unui singur iubitor…femeia
răstignită pe un pat de flori…
Lansarea de la Biblioteca orășenească „A E Baconsky” din
Călimănești, din 08 noiembrie 2019, produsă la indigo la douăzeci

și patru de ore după lansarea de la Biblioteca
Județeană a avut în specific, ca de fiecare
dată, ceea ce Biblioteca județeană nu are:
un public numeros și cald și un primar al
orașului tot așa, în plus tot timpul prezent
la manifestările culturale, și care trasează
linia politicii sale călăuzitoare precum
spune și lumea bună unit europeană: fără o
cultură solidă, neprefăcută și cât se poate de
naturală, în prezent și viitor nimeni nu poate
exista…Florinel Constantinescu a deschis
adunarea de lansare a cărții „prietenului”
Nicuță Ioan Lungu și a mai subliniat faptul
că „asemenea evenimente literar artisticele-aș spune chiar elevat sociale-culturale-din
comunitatea noastră, nu pot excepta primarul
de la participare și Primăria de la colaborare!
Călimăneștiul are permanent o sală plină în
care se înghesuie cetățenii de vază ai orașului
și…elevii, care nu vin cu școala; desigur cineva
îi trimite și ei vin disciplinați și nu pleacă până nu se termină
întrunirea. O sală plină și sinceră a cărei reprezentantă Georgeta
Tănăsoaica i-a făcut față cu brio, în cuvântul său de prezentare,
apreciind poezia lui Nicuță Ioan . O sală a celebrei biblioteci
din Călimănești, cu celebru nume, viu, de mare poet, și care
este așezată pe acest deal al orașului alături de nu mai puțin
celebrul, chiar mai mult, Sanatoriu construit în spiritual germanic
al împăratului Franz Iosif… dar și poetul prezentat fiind unul al
ordinului postmodern-clasic, și care are ceva în fizionomia sa
poetică din clasicitatea, riguarea și seriozitatea…germană! Tradus
în limba germană, a marelui Goethe, suntem convinși că Nicuță ar
fi repede asimilat de nemți.
La Călimănești au vorbit la fel, și din nou, ca la biblioteca
județeană cu o seară înainte: Nelu Barbu, referindu-se la volumul
lui Nicuță Lungu, la personalitatea sa și a făcut-o foarte bine! S-a
mai referit la volumele expuse de Eliza Roha tipărite la Editura
Betta. În treacăt fie spus Nicolae Roșu, directorul Editurii Betta,
nu o dată a pus accent pe faptul că mulți scriitori au trecut pragul
USR și prin efortul acestei edituri, că, în continuare, aceasta este
o preocupare esențială în vedrea promovării noilor scriitori, până
acum necunoscuți. O replică, emoționantă, plăcută domnului
Roșu a dat-o în finalul manifestării Vasian Mirceascu, poet și el,
din Jiblea Nouă, care datorită volumului publicat la Betta „este
un poet cunoscut”! „Îi mulțumesc domnului Nicolae Roșu!”…
Noi rămânem în continuare la părerea că presa, pe lângă opera
în sine, este cea care amplifică sau scade valoarea unui poet, a
unei opere poetice, artistice! În fapt nici o uniune de creație nu
ia în considerare un artist fără referință în presa scrisă. Nu avea
dreptate Vasian Mircescu, vă spunem noi, ca și noi, este de mult
cunoscut!
Apoi, după Nelu Barbu, a vorbit Eliza Roha, foarte frumos a
prezentat pe poetul Nicuță Ioan Lungu, și noi toți i-am recunoscut
din nou calitățile de scriitor, bunul șimț cu care s-a născut, mai
nou de istoric și critic literar, Eliza Roha,evidențiindu-se, iarăși,
ca o distinsă apărătoare, partizană, a adevăratului profil de artist
care se bazează pe opera proprie și nu pe o reclamă-formă fără
fond.
Nu în ultimul rând, și cu o puternică forță de convingere, a luat
cuvântul Nicolae Nistor, care s-a autoevidențiat în reconoașterea
fenomenului Nicuță-„romantic incoruptibil”-și ca întotdeauna, în
ultimii ani, a evidențiat noul val de scriitori vâlceni, care confirmă
dictonul „decât codaș la oraș mai bine fruntaș în satul tău”. Le
place, nu le place trecuților scriitori provinciali de la Vâlcea-unii
chiar din capitală, dar Nicolae Nistor are dreptate să evidențieze
acest nou val care fără îndoială este o realitate…și timpul nu s-a
oprit aici…

p cickirdan
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„POVESTIRI DESPRE BUNICI”
Felix SIMA

P

arohia Sfântul Grigorie Teologul din Schiedam, Olanda,
ctitorită și păstorită de preotul dr. Ioan DURĂ, de
aproape patru decenii, în cadrul Asociației acesteia, „Doamna
Maria Brâncoveanu”, înființată cu binecuvântarea părintelui
Ioan în 2016, a instituit Ziua Bunicilor cu dată de sărbătorire
la 9 septembrie, ziua de prăznuire, după calendarul ortodox,
a Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim
și Ana, bunicii după trup ai Mântuitorului nostru
Iisus Hristos.
În anul 2019, pentru sărbătorirea Zilei bunicilor,
preoteasa Christina DURĂ, ea înseși bunică, a
inițiat proiectul scrierii povestirilor despre bunici –
de către enoriași ai parohiei, fii și fiice duhovnicești
ai părintelui Ioan DURĂ. Strângerea, pregătirea și
prezentarea materialului primit pentru tipărire
– precum și toată grija, implicarea și strădania în
acest scop și-au fost asumate de către prezvitera
Christiana DURĂ, iar părintele Ioan a revăzut
textele și a făcut, unde a fost cazul, diortosirile
necesare.
„Prin aceste povestiri dorim să relevăm

contribuția bunicilor, ca stâlpi ai societății
românești, în continuitatea, consolidarea și
dezvoltarea conștiinței și valorilor neamului
românesc și a ortodoxiei, pe pământ românesc
- și continuă distinsa autoare a antologiei, în ton
elegiac-meditativ, în Cuvânt înainte: Noi, care am
gustat din cuvintele lor înțelepte, din sfaturile
lor duhovnicești, din poveștile lor dulci, din
mângâierea lor tămăduitoare,
din bunătățile lor culinar, noi,
care am fost legănați de ei, care
am făcut primii pași ținându-ne de degetele lor,
care am învățat cu ei alfabetul și tabla înmulțirii,
cre ne-am jucat și ne-am plimbat cu ei, care neam rugat cu ei și am deprins primele lecții de viață,
noi, care le datorăm partea cea mai îngerească
a copilăriei noastre, latura cea mai frumoasă a
sufletului nostru și gândurile noastre cele mai
curate și neîntinate, noi am deschis vistieria
sufletului și a cugetului nostru, am scos din
adânc comoara noastră: dragostea nemărginită,/
bucuria nemaiîntâlnită,/ recunoștința profundă, /
elogiul și lauda,/ cinstirea și respectul,/ admirația

neegalată dar, mai ales,/ dorul/ și lacrimi/ pentru
bunicii noștri scumpi și unici și am expus-o în
paginile acestei cărți. Doamne Iisuse Hristoase
odihnește sufletele lor și mângâie-i așa cum ei
ne-au mângâiat copilăria”.
Se cuvine a-i menționa pe toți autorii și
autoarele scurtelor memorii inserate în această
carte unică: Cristina Maria Chiorean, Elena de
Chiara, Maria Dinu, Maria-Monica Dorobanțu,
Isabela Monica Ana Dragnea, Christina Dură,
Doina Frosin, Elena Geacarel, Constantin
Grădinaru, diaconul bisericii, Marcel Iliese, Alice Ana-Maria Jdira,
Ștefana Roxana Marinescu, Anca Ioana Mațenco, Mioara Alina
Nicolaie, Daniela-Elena Oprea, Alexandru Ion Pavel, CristinaGabriela Pavel, Andra Ioana Petrescu, Dana Rem, Marieta Rotariu,
Gabriela Șușnea, Ecaterina Teodorescu, Ioana Turturică.
„Este o carte unică în literatura română dar și în literatura
universală”, după cum completează părintele Ioan Dură în scurta
întrevedere pe care am avut-o cu amândoi, acum câteva zile,
când au poposit prin Râmnic și pe meleagurile natale unde șiau ridicat o casă și își vor aștepta, la rândul lor, nepoții trăitori în
alte țări, în zarea largă, agonisindu-și pâinea zilnică și înnobilând
locurile conviețuirii cu suflet românesc.

TATIAN MIUȚĂ: „PRIMA DRAGOSTE”
Simion PETRE C.

E

ditura Hoffman din Slatina editează
chiar în luna octombrie 2019 și tipărește
această carte, foarte bine realizată, după
model interbelic, publicistic, „Prima dragoste”,
și avându-l ca autor pe Tatian Miuță. O carte
la care imaginea concurează textul, hârtie
volumetrică, literă de „14”, amănunte care fac
romanul interesant până a fi citit. Dacă mai vezi
și numele și pozele-desigur, ale celor care au
contribuit, atunci cartea devine și mai valoroasă:
Violeta Scrociob-coperta și grafica, Aniela
Badea-tehnoredactarea, Ion Cristofor-prefața;
Mihaela Rădulescu, Veronica Popa, Mădălina
Bărbulescu, George Voica, Daniel Luca-postfața;
și, iarăși grafica: Ioana Man-aici, pe noi ne-ar fi
interesat care, cum, și ce...pictor și desenator.
Desigur, prea abundent, numeroase fotografii,
nu toate explicitate...O carte în care autorul
a dorit să-și zugrăvească propria tinerețe,
aventurile din studenție și din armată.
*
Întradevăr, oamenii se trag din maimuțe,

luându-se unul după altul. Așa și criticii noștri
neajunși încă critici cu patalama, dar mai ales
doctoranzi, scriu în postfața carții lui Tatian
luând ca model stilul criticilor doctori (noi,
neavând decât unul mai savant): fraze super
evaluate și criptate, savante; cuvinte, expresii
care trimit obligatoriu la Dex-ul românesc
(și acesta uneori insuficient) toate așezate în
debutul textului pentru ca mai apoi să se mai
indigenizeze în spațiul atât de suficient al limbii
noastre , desigur, și normal...În general, oamenii
se aruncă în ludic (ca să nu spunem altfel) mai
mult sau mai puțin inteligent, și îi atrag și pe alții.
Așa și în postfața aceleiași cărți există dovezi
ale ludicului prin care se poetizează exagerat
și românizează, ceea ce nu este de poetizat și
românizat; oltenizând totul mai mult decât cere
buna cuviință, țărănind chiar autorul plecat
la studii în capitala Ardealului, deși, cartea lui
Tatian Miuță, vedem cu toții, fiind detașat scrisă
și chiar prozaică! Pardon, atât de cotidiană!... în
fond studenții români, în țara lor, neștiind decât
să se pupe pe băncile din parcuri, în tramvaie,
la cinematografe sau în fața căminelor de fete;
neștiind decât de „băute” sau de „bătute”
în lumea de unde au sosit...Și chiar și aici,
nereușind să scape de Zalmoxe și de dacism!
De ce oare poeții aceștia atât de talentați vor
să devină și istorici, și critici literari? Oare, doar

pentru ideea unui penibil și
anacronic doctorat?
Stil simplu la Tatian Miuță,
accelerat, sacadat, propoziții
scurte - text telegrafiat, ceva
de genul pop art-ului literar,
amintiri din tinerețe în care
satul, locul de refugiu dintrun învățământ în marele oraș,
este tot mai nimerit pentru
declanșarea emoțiilor mult
ferecate într-o studenție
incultă, și o armată cultă, în
care băiatul trebuie să devină
bărbat!? În care educația este
generalizată, aceea în care
deviza este nimic fără muncă
și marea fericire este starea nepoetică de făcut
copii!...e drept, în învățământ, în așternuturi
familiare când bărbații nu-s acasă și nu ca în
marele oraș unde cel mai des femeia și bărbatul
procrează chiar la serviciu în locuri bine dosite și în
tura a treia...Spre exemplu la liceul cu numele marelui revoluționar pașoptist din orașul reședință de raion și mai apoi de județ din dreapta
Oltului și de sub Capela, unul dintre marii profesori din interbelic, dacă nu și director mai
apoi, obișnuia să culeagă darurile femeii sus,
sus, sus, în podul liceului! Dar Tatian Miuță

se mișcă mai mult în Clujul
universitar și în satul natal,
satele din împrejur, orașul
Horezu în cel mai rău caz. Satul
pentru el, cum spuneam, este
raiul pe pământ... „Doiniță
din fluieraș/ N-aș da satul pe
oraș/ Cât oi trăi pe pământ/
Aici este raiul sfânt.” O carte în care faptele se succed
cu repeziciune, ca în Vechiul
Testament, oamenii trăind cu
repeziciune fiindcă oricum
viața omului e-un dat de
la natură și ea se produce
prin fapte și nu prin vorbe...
Sintagma lui Ioan „La început a
fost cuvântul” este de mult istorie, iar vorbele,
cuvintele în proza lui Miuță, aproape, nu există,
decât ca să înregistreze desfășurarea faptelor,
mișcarea...Salutăm la cartea domnului Tatian
Miuță această realizare tipografică excepțională,
ca și prima, de poezie-naturală, o carte care
îl consacră pe acest surprinzător scriitor din
noul val al Societății Culturale „Anton Pann”
deja într-o elită, o grupare artistică cu profil de
mozaic al artelor specifică, putem spune încă de
pe acum, primelor decenii ale mileniului trei din
Oltenia de sub munte...

ELENA DICAN: „GHIDUȘIILE LUI TAȘI, CEL MAI NOSTIM MOTAN”
Elisaveta NOVAC

M

ici și amuzante povestiri în versuri cu ilustrații color și desene pentru
colorat. Carte pentru copii apărută la eLiteratura de sub condeiul
scriitoarei Elena Dican, cu o invitație de invidiat: „Dragi copii, intrați în lumea
lui Tași! Veți face cunoștnță cu un motan mai nostim decât oricare altul. Îi
veți cunoaște și pe prietenii lui, veți scotoci toate ungherele Universului său
și vă veți amuza de minune! În plus veți putea deveni coautori ai cărții prin
desenele pe care le veți colora frumos. Tași vă va spune toate secretele sale
și vă va deveni un prieten pe cinste!”
Primul prieten și cel mai atașat este Cuvântul care făurește lumea

miraculoasă a cărții construită din mici poezioare încărcate de sentimente
pline de duioșie, cum ar fi: Prietenie, Răsfăț, Joacă, Curaj, Năzdrăvănii,
Pățanie, Avânt muzical și multe altele adunate cu nemiluita în textul cărții
„Ghidușiile lui Tași, cel mai nostim motan”. Cartea se deschide surprinzător
cu doi străjeri: Tași cu blănița dungată și Azorel, dulăul curții, „că îl iubește
motănelul și-mpreună urcă munții”.
Scriitoarea Elena Dican își prezintă primii eroi într-o grădină înflorită
cu munți, dealuri, coline, casa și soarele ca un glob de aur deasupra
Universului, însuflețit de joc și de bucurie. Un peisaj mirific, un univers
atins de har, în care se va desfățura acțiunea întregii narațiuni în versuri,
este pictat în culori luminoase.
Autoarea cunoaște bine sentimentul copilăros înclinat către joc și către
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bucurie al copilului, versul său aducând aminte de Elena Farago și de Otilia Cazimir. Poeta stăpânește
arta versificației, folosind rime clare în versuri ușor de memorat, educative și distractive, posedând o
influență pozitivă asupra micului cititor.
Cartea întreagă este o narațiune, care se desfășoară într-un univers populat cu greieri, albine,
cu șoricei, cu albinuțe în spații pământene și cosmice, căci nu lipsesc stelele, luna, fiind prezentă
și casa cu împrejurimile ei ca leagăn al copilăriei. „Astăzi pentru prima dată/ Tași s-a plimbat prin
curte./ Voios, dă ograda roată,/ Curios la amănunte.// Îl primește-ntâi salcâmul,/ Apoi gardu-nalt
de sârmă./ Tași-i bucuros. Motanul/ Sare imediat pe-o bârnă.// Și de-acolo ia avânt,/ Înspre teiul
cel înalt,/ Dar plonjează pe pământ,/ Că n-a reușit un salt.// Mult s-a speriat motanul,/ Iar dorința
de-aventură/ I-a cam potolit elanul/Și-acum miaună la lună! („Explorare”). Fabule animaliere pline
de ghidușii și de nazbâtii induc copilului bucuria de joc și de cunoaștere. Deși personajul pare un
singuratic, el își crează o lume de minunății, o lume de aventuri într-un spațiu de viețăți prezente în
gospodărie, unde niciodată copilul nu se poate plictisi. El caută și găsește noi aventuri care îi crează

starea de fericire și de amuzament. „Sunt motanul cel isteț,/ Un pisoi cam plimbăreț./ Mai fac câte-o
ghidușie,/ Sunt actor de comedie.”(„Exemplu”) Joaca pare a fi starea de grație a eroului central al
cărții, prin care se autodefinește: „Sunt o mâță năzdrăvană,/ Nu stau locului un pic!/ Doar când mă
apucă somnul.../ Dorm și nu mai fac nimic.// Altfel, sar și mă tot zbengui,/ Sunt vesel de felul meu./
Deja știți, mă cheamă Tași/ Și așa voi fi mereu.” („Joacă”)
Desenele inspirate de atmosfera discursului liric vin în întâmpinarea textului poetic ajutând
la crearea sentimentului de bucurie interioară, conducând la abilități de scriere creativă, la
dezvoltarea cognitivă și estetică a copilului. Elena Dican este o poetă cu gust rafinat pentru
poezia adresată celor mici, dezvoltând o influență pozitivă asupra acestora, stăpânind prozodia
și cuvântul ca element constitutiv al textului poetic. Poeta cunoaște rolul poeziei în viața
copilului ca hrană spirituală și prin armonie îndeamnă către bucurie și cântec, aflându-se în
bună relație cu cuvântul poetic, autodefinindu-se ca un nume de rezonanță în universul liricii
pentru copii.

ALTFEL DESPRE ROMELE LUI DUMITRU BĂLAȘA
Mihai SPORIȘ

A

u trecut anii de la plecarea în lumea de dincolo a preotului
cercetător Dumitru Bălașa (1 august 1911-22 decembrie
2002). Ne lăsase la despărțire povețe și multă slovă scrisă – cu
bună și cuprinzătoare asistare bibliografică, pentru temeiul
adevărului științific. Duhul convingerilor sale, tunet peste mareane prea liniștită, ne-a intrat vibrație în proprii neuroni și ne-a pus
la treaba cu propriile osteniri să ne dumirim cu mintea noastră,
să nu dăm tributuri ignoranței, ori manipulărilor venite din voințe
și scopuri înrobitoare. Eram în preajmă „ucenici” cu aplecare
asupra realității aparținând unor cercuri de cuprindere diferite.
Preoți-slujitori angajați binomului: putere politică-putere a
credinței; oameni formați pentru construcția „omului nou”, adică
propagandiști - cu state în instituțiile plătite de statul socialist, în
slujba realismului colorat doctrinar; lucrători în sistemul informativ
al statului - pentru tabuurile de comportament impus, inclusiv
asupra libertății cuvântului!; căutători prin istoria (neconvinși
de istoria scrisă părtinitor) angajați cu sâmbrie pe calea unor
adevăruri ... dispuse, ori pe cont propriu, cu cârtirile ab initio din
cauza unor falsuri evidente, ori a unor lucruri apriori cunoscute,
dar neasumate oficial; vânători de glorie ieftină, poziționări facile
și cu ochii ațintiți asupra averii de cunoaștere a celui ce urma să
plece; apoi, foarte mulți antrenați de șuvoiul revărsat de părintele,
o mare personalitate și un har autentic. Fiecare dintre aceștia îl
urmam pe mentor pentru o anume așteptare. Machiavelli spunea
că.... scopul scuză mijloacele și această sentință se verifică și în
cazul nostru. Cei din tagma preoțească vedeau, în părintele ales
... învățător, un ierarh cu trecere în ierarhia bisericii (fost slujitor
pe la Mitropolia Olteniei!), cunoscător al urcușului într-o instituție
în care ierarhia este... sfântă și fiecare treaptă presupune
recomandări certe și susținere înaltă. Oamenii securității, fiind în
perioada de tranziție și cu așteptări de stânga-mprejur oricând,
nu își părăseau posturile demult ocupate. Propagandiștii știau
și ei juca aria cameleonului că pe cea a calomniei celor sfinte o
jucaseră vreo jumătate de secol, iar acum în așteptarea năpârlirii,
trebuiau să temporizeze vreo instituire abruptă, înainte de
propria repoziționare, ba...., dedându-se și la bășcălia dusului
în derizoriu a celor serioase. Istoricii chemați de obligația de
serviciu și cei veniți din pasiunea pentru cunoaștere, s-au lansat
într-o adevărată războire pe temele aduse în discuție, acum fără
interdicțiile majore de altă dată, de preotul cercetător și animat
de curajul său, nicicând înfrânt de potrivnici. În această „războire”
mulți s-au afișat purtători de cuvânt, fără acreditarea părintelui,
răstălmăcindu-i spusele, scrisele, tocmai pe propriul interes,
alții însă, cu recunoașterea scrisă a părintelui, ori mărturisită
public, i-au dus ideile mai departe așa cum i-a îndemnat, adică
respectând spiritul critic și nevoia de actualizare permanentă, cu
fiecare certificare, ori infirmare a celor anterior afirmate.
Această afluență diversă de interese – poate chiar una
naturală a fluturilor noptateci către lumină!-, întâmplată prielnic
după 1989, cunoscută fiind schimbarea de macaz, criza sistemului
socio-politic românesc cu lunga, lenta și interminabila tranziție
și-a arătat în vreme scopurile ascunse, dar a vădit și evoluția
dezbaterii asupra istoriei neamului nostru, cu temele ei de
maximă sensibilitate, aduse cu formulări îndrăznețe în prim plan
de Dumitru Bălașa. Ipotezele neelucidate trebuie ținute în viață,
spunea cu toată forța preotul cercetător! Nu avem voie, chiar
false fiind la prima vedere, să nu le analizăm până la lămurirea
definitivă! Au fost nenumărate evenimentele publice în care s-au
dezbătut foarte aprins chestiunile istorice de mare interes public
: congrese (vezi pe cele de dacologie – considerate necanonice, și
doar manifestări ale liberei asocieri, fără recunoașterea științifică
oficială, din partea instituțiilor statului cu acreditare!), colocvii,

simpozioane, mese rotunde, lansări de carte, comemorări,
aniversări și în care preotul cercetător, cu expertiza incontestabilă
a marelui specialist slavist, amuțea asistența prin tăria vocii și
forța argumentelor unui enciclopedist de talia lui Hasdeu, ori
a lui N. Iorga. Aparatele critice foarte diverse, apartenența prin
formare profesională de școli diferite, tributul plătit unor teorii
însămânțate demult, vor fi deslușit diferit înțelesurile celor auzite,
ori citite. În cunoscuta dispută – în scenă demult!- dintre latiniști și
daciști se va fi ridicat mai mult praful și pulberea demolării, decât
limpezirea, confirmând faptul cu... prea mulți veniții și prea puținii
cei chemați, să valorifice corect moștenirea – impresionantă!lăsată de părintele cercetător.
În cele ce urmează vom arăta poziționarea pr. Dumitru Bălașa
în atât de diversa problematică a relaționării Romei cu Dacia,
dar și a martorilor activi la dezbaterea angajată, pe care au dus-o
uneori în derizoriu, cu deservicii imense, atât cercetătorului, cât și
istoriei noastre. Vom conceptualiza cu ajutorul lui Dumitru Bălașa:
Roma Veche și Roma Nouă.
Dumitru Bălașa a iubit Roma. A iubit prima Romă pe care o
numea Roma Veche. I-a documentat apariția pe scena lumii vechi
(antice), raportându-se la izvoare între care la epopeea întemeierii
ei, Eneida, comandată de Octavian Augustus lui Vergilius.
Cercetătorul observă că la întemeierea acestui mare centru al
puterii antice, Roma, o convergență a valorilor cultural-spirituale,
adunase ca într-un creuzet toată simțirea indo-europeană ,
incluzând și spațiul trăirii noastre din spațiul bazinului dunărean,
consemnat milenii de-a rândul ca Dacie, indiferent cum vor fi fost
numiți de-a lungul timpului locuitorii acestei baștini statornice.
Ba atribuie acestui spațiu al viețuirii o limbă de substrat comună
(pre-babiloneană am numi-o, din perspectiva ramificării limbilor
și înmulțirii populației!) din care se va fi nutrit și Roma Veche
cu primul sălaș al puterii ei imperiale în Latium! Din Iberia,
până-n Siberia , din Nordul cu ghețuri, până pustiurile Nubiene...
obișnuia să precizeze acest areal lingvistic al începutului! Fiind,
simbolic vorbind, fiii lupului european, puteam să avem limba
maternă a lupoaicei, din care nu întâmplător va fi supt și Romulus
să dea nume Romei, și faptului civilizator al romanizării în care
latinia exista in nuce, înainte de revărsarea puterii de lovire a...
legionarilor Vechii Rome. Cum au evoluat limbile, organisme vii în
permanentă transformare (obișnuia să ne atragă atenția!) se vor
pronunța lingviștii, dar observa că instituționalizarea cu alegerea
limbii de lucru poate aduce deosebiri și o abundență de cuvinte
din marea lărgime a imensului imperiu, cu rafinarea limbajului
elitelor societății cum se întâmplă și azi copii! Dar să știți că prin
cotloane, în afara cadrului instituțional veți găsi graiuri arhaice, cu
regionalisme încă în circulație și câte alte lucruri care vorbesc de
substraturi, pentru că încă nu au fost acoperite de noile cuverturi
ale înnoirii!
Dumitru Bălașa va fi căutat cetățile acestei puteri vechi și pe
teritoriul carpato-danubian. (vezi lucrarea dedicată!...). Târziu,
mult după schisma bisericii creștine (1054), adică după potopirea
migraților identifică prin Moldova (din afara fostelor granițe
cunoscute ale Marelui Imperiu Roman!) o ...Romă Veche, fără
a considera-o centru al puterii politice imperiale, ci un focar
radiant mai departe spre stepele răsăritene al Creștinismului
constantinapolitan, instituit prin împăratul care a reunificat
imperiul cel vechi, Constantin cel Mare și care a dat fenomenul
istoric al multiplicării Romelor Vechi, din Răsăritul creștin
ortodox, și după marea schismă!
Pentru ideea dăinuirii celor vechi Roma Veche, este un
argument al continuității, fără întrerupere, a crezului neamului
nostru dar și al felului de viață pe care îl impune natura locului,
cum se vădește și azi cu referire la ocupațiile tradiționale atestate
arheologic ca multimilenare. Ducerea în derizoriu a ideii nu

servește istoriografiei, cu atât mai mult cu cât forța ortodoxiei
românești ( este ocultată de istoriografia atee în analizele
fenomenului istoric, nelămurind cauzalitatea!) s-a arătat stavilă la
Dunăre teribilului tăvălug al Islamului și zăgaz, post schismă, la
două regate apostolice puternice.
Roma Veche a lui Dumitru Bălașa este o succesiune de
centre de putere, prin secole, a Puterii Romane, venind dinspre
regat, republică, către Imperiul cel larg, creștinat mai apoi. Apoi
la scindarea Imperiului, Roma Veche își duce traiul în Răsărit,
mutându-și centrele de putere politică, din calea islamului și
trăind în compromis cu acesta (plătind tributuri!) pentru centrele
de iradiere ale credinței creștin ortodoxe. Pentru Roma Nouă
a Apusului, cu centre politice imperiale obediente Papalității,
Dumitru Bălașa este un vehement acuzator (vezi Marele Atentat
al Apusului....!)
La separarea bisericilor surori, mărturisind pe Cristos, când
ierarhii cei mari de la Roma (de acum Roma Nouă!) și de la
Constantinopol s-au excomunicat reciproc, în rândul oamenilor
ascultători cuvântul ierarhilor din vecinătate era legea, ei
nefiind cunoscători de carte. Erau condamnați la ascutarea
necondiționată și la o ieșire din istorie, cât predica și/sau instituția
politică, nu își făceau vorbirea pe înțelesul lor. Iată motivul pentru
care, judecând Roma Nouă a Apusului (politico-religioasă!) nu
vom împărtăși vehemența părintelui mentor, ci vom găsi în
Roma Nouă, cu toate necazurile pricinuite neamului românesc
din Transilvania, faptul revenirii în istorie și regăsirea filonului
lingvistic pierdut prin slavizare și grecizare excesivă (în exteriorul
arcului carpatic), ori înăbușit în Ardeal, Banat, Crișana, Maramureș
prin nerecunoașterea dreptului la o elită românească, în măsură
să conducă lupta de emancipare a neamului, sincron celorlalte
neamuri din vatra noastră milenară. Și mai adăugăm că a treia
Romă, moscovită, din succesiunea Romelor Vechi ale Răsăritului,
erijată în protectoarea tuturor ortodocșilor, ne va fi considerat
frați vitregi, tocmai din momentul nefericitei Uniații, care în timp
(în ciuda opoziției creștin ortodocșilor) va fi însemnat un ajutor
dumnezeiesc în regăsirea de sine a neamului, în căutarea izvorului
său lingvistic, al maternități originare.
Ideea Romei Vechi tratată cu aplecare de istoriografia oficială
poate da argumente solide continuității substratului cu toate
cele esențiale: limbă, credință, tradiții, îndeletniciri ș.a (în atenția
atâtor alte direcții de cercetare științifică!). Bucuria părintelui
cercetător se vădea întotdeauna când rememora lista împăraților
Romei cu origine iliro-traco-getică, argumentând prin diversitatea
etnică a vârfului puterii Romei prezența interioară a dacilor și
respectul de care se bucurau. Remarcabile erau trimiterile la:
Columna lui Traian, Arcul de triumf al lui Galeriu de la Salonic,
ori la cel al lui Constantin de la Roma și insistența cu care ne
punea pe drumuri să le vedem cu ochii noștri, să le pipăim și
să ne încredințăm că portul dacilor dăltuit în piatră este același
cu cel din portul național încă prin lăzi de zestre și strălucind la
sărbători. Acest arc peste vreme, spre conceptul de Romă Veche,
a fost susținut nu ca pe o excentricitate, ci pentru înțelegerea care
coboară în simplitate. Roma Veche a lui Dumitru Bălașa nu era
doar capitala cu amprentă etnică reductibilă, la o gintă din Latium
(acolo unde va fi roit din Troia partea noastră de lume să-și salveze
credința - penații!), era chiar locul unei lărgimi de lume cu un fel
anume de-a viețui rafinat, din toate cele aduse pe toate drumurile
care mergeau acolo. Apoi pe aceleași vene, devenite artere
funcționale, toate mărginirile se oxigenau, se nutreau și replicau
Roma Veche ca locuri întărite pentru legiunile de la hotare, și de
statornicie pentru veteranii care altoiau cu diversitatea cetățeniei
romane substratul maternității, ca sigur martor lingvistic.
Roma Veche, adăpostită în substratul trăirii în afara istoriei,
dar și în dogma ortodoxiei creștine răsăritene (răbdătoare,
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contemplativă și ascultătoare tuturor împărățiilor – după
îndemnul apostolului Paul!), pentru ieșirea noastră din istoria
mileniului întunecat și după somnul impus de turco-crație, ori de
unio-trium-nationum, este un concept pentru cercetarea istorică
propus de părintele cercetător cu multă inspirație. În această
funcționalitate a imperiului s-au găsit plaiurile Daciei și după
separare Răsăritului, de Apus, numai că falia despărțitoare chiar
prin trupul Daciei –pe lanțul Carpaților, a menținut rânduiala
pentru Transilvania, sub o Roma, ca o altă Romă, căzută fiind
sub năvala Nordului și devenită Roma Nouă. Din acest nou buric
al pământului Papa (uzurpând pe Cezarul: Pontifex Maximus!)
încorona împărații și regii aserviți ai Europei Apusului, în răstimpul
unui mileniu, umplut ochi (800-1804!). Roma Veche a Răsăritului,
grecizată pe la 600 (și de aceea Bizanț, apoi.... Bizanț după Bizanț!)
divorțată din latinie (tocmai substrat lingvistic și pământenilor
Daciei/vezi torna, torna fratre!) ne va fi schimbat centrul de
comandă la Constantinopol/Istambul. Ţările noastre (slavizarea
făcuse deja din Cezar pe Czar-ul/Ţar stăpân să... domnească țările
noastre!) Moldova și Valahia își schimbaseră direcțiile drumurilor,
care acum duceau la Ţarigrad (numitul Constantinopol, apoi
Istanbul!). Iată o stare de fapt, cu înstrăinarea lingvistică a
instituțiilor de putere în spațiul marcat de toate hărțile cu numele
Dacia, în care substratul vechi, integral, respira Roma Veche,
ab initio vorbindu-și graiul pământului întru latinia începutului
de lume, toată creștinată prin altoirea nemuririi dacice și a
monoteismului vechi în rânduiala doctrinară fundamentată în
Răsărit. Apoi deodată, la schismă (1054), ierarhiile conducătoare
politico-religioase sfâșie Dacia și o scot din prim planul istoriei! În
Transilvania, prin ierarhiile puterii politico-religioase , amputând
elita proprie a pământenilor și impunând centrul de comandă
Roma Nouă (acolo unde erau capitalele politice și religioase
– Roma, Avignon, Viena, Praga, Budapesta etc.), instituțiile
vorbesc, toate, latina elevată și școlită de cancelarie, iar tolerații
pământeni... latina de acasă... daco-română (ar fi spus D.B!). În
partea rămasă Răsăritului rânduiala veche din biserică se păstra,
deși cancelariile vor fi îmbrățișat greaca, medo-bulgara, sârba...,
depărtându-se de latinia poporului trăitor - și el în afara istoriei!
În Dacia întreagă doar substratul vibra aceeași limbă, dar într-o
retragerea din istoria cu puteri politice și religioase în permanent
conflict de interese.( Cum putea să supraviețuiască, fără instituiri
reglementate formal, acest substrat lingvistic? Răspunsul ni-l
poate da limbă păstrată multe veacuri de starea de jos a robilor
țigani, chiar pe teritoriul Daciei: limba țigănească, acum la fel de
vie, ca acum șase veacuri!).
Falia trasată de schismă va fi pus cele două Rome în conflict și
acesta cu implicații majore asupra destinului trăitorilor în cândva
Dacia Felix. Acestui război declarat, între bisericile creștine surori,
Dumitru Bălașa îi va fi dedicat cercetări speciale. Roma Veche în
conflict cu Roma Nouă își au o importantă cronică a evenimentelor
în care Biserica, devenită un important actor politic, joacă un
rol major, depășindu-și misia divină (vezi cruciadele Apusului,
războaiele religioase ale Europei, compromisurile patriarhilor
răsăriteni cu puterea laică a sultanilor, țarilor, domnitorilor!).
În acest război total, părintele cercetător identifică corect
taberele, intuiește cauzalitatea, uneori și consecințele asupra
trăitorilor urmașilor, dintr-o continuitate niciodată întreruptă, a
daco-românilor. Constată că acest conflict și azi este în scenă și
antagonizează, mult mai subtil, taberele. Invocă chiar o soluție
pentru reușita unui ecumenism al împăcării : mărturisirea
publică a greșelilor pentru împăcarea creștină. ( a și solicitat în
scris Papalității să prezinte scuze pentru toate ororile Marelui
Atentat al Apusului asupra... ortodoxiei! Papa Ioan Paul al-II-lea,
în istorica vizită de la București, 10 Mai 1999, a făcut acest lucru...
deschizând larg poarta împăcării!). Părintele Bălașa era însă
partizan cinului bisericii ortodoxe, care-l conținea. Avea și propria
orientare politică care angaja afectiv și patriotismul ardent,
potențat de marea mișcare națională interbelică/în spiritul
tuturor naționalismelor europene. Dincolo de cercul propriei sale
rotații, prin orizontul său posibil de cuprins, se pare că au fost
orbite mai largi cărora nu le-a intuit fenomenul și legitatea. Azi
se recreditează în spațiul realității, aparentele povești cu zeitățile
mitologiei. Se acceptă că există o putere planetară cu o voință
care determină întregul scenei geo-politice a lumii. În această
nouă cheie cu puteri globale, regionale, privind într-o deslușită
legitate devenirea noastră modernă, încercăm să vedem altfel
ceea ce primise etichetare de rău absolut, cu ochii care văd,
paradoxal, un destin favorabil.
În alianța puterilor laice și religioase dintotdeauna, stările
de jos –smeritul popor ignorant!- era în robia instituționalizată
a amândurora. Împăratul/Sultanul era reprezentantul lui
Dumnezeu/Alah pe pământ, iar biserica slujitoare asigura
ascultarea, propovăduind mântuirea cu...răsplata în lumea de
dincolo. La fel în Apus, ca și în Răsărit, cu diferența că raportul
interior în binomul puterilor era diferit! Papa... încorona regii
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în Apus, până în vremea revoluției franceze (vezi Napoleon!); în
Răsăritul, căzut în 1453 sub islam, patriarhii își plăteau scaunul
Sultanului și depindeau de daniile domnilor țărilor creștine (state
în protectorat otoman, cum au fost și țările române!). Iluminismul,
proces continental european, va fi provocat o reașezare a stărilor
neamurilor, începând cu Franța și cuprinzând încet zona de
influență a Romei Noi, conciliată după războiul de treizeci de ani
cu Nordul protestant. Chingile interioare ale imperiilor se slăbesc
și fundamentul social cunoaște o altă așezare. Procesul este
defazat între Vestul pragmatic și cu atâtea Universități și Răsăritul
conservator, cu o slabă dezvoltare a orașelor și deci a unei noi
structuri sociale. În acest context, al transformării societății
europene, Dacia sfâșiată trăia concomitența celor două puncte
cardinale, trăind diferit partajările! Este firească iluminarea
mai rapidă a Transilvaniei, Banatului și apoi a Bucovinei, fiind
cuprinse mai repede de spiritul iluminismului. Iar talpa țării,
greul pământului, cu propria... mecanică socială, va fi primit
lumina întârziat, de la aceea elită ridicată în vreme, din rândul
ei, și cu conștiința misiunii slujirii neamului. Cum să vedem în
acest context, agresivitatea convertirii religioase la confesiunea
dominantă în binomul puterii politice (aici vorbim și de calvinism,
înainte de Uniație!) și să blamăm pe cei ce s-au dezis de ortodoxia
tradițională a românilor majoritari? Dar să remarcăm faptul că
Roma Veche își lăsase un cap de pod, în noua latinie a cultului,
când își va spune greco-catolicism! Apoi că hulita Uniație, de la
1698, ca act politic denunțat, de biserica ortodoxă, a asigurat
ridicarea unei elite ecleziastice românești și ne va fi arătat limba
substratului, una din marea limbă străveche, latină (o spusese și
pe vremea pricipelui Transilvaniei Gabriel Bethlen (1613-1629)
silezianul Martin Opitz!). Cum să hulești Școala Ardeleană?,
curentul latinist al lui T.Cipariu (de mai târziu!)?, conștiința că Mica
Romă/Blajul, vorbea de o Roma Veche, invocată în discursurile
de la Alba Iulia, în acea zi a zilelor, 1 decembrie, 1918? Cum să
nu se observe jocul de interese între bisericile surori, simultan
în același teritoriu, și în luptă pentru enoriași? Apoi, cum se uită
că unitatea face puterea și că în marile momente, ca reușite
pagini de istorie românească, cele două biserici au fost împreună,
poziționându-se corect, în mersul lumii, chiar cu împărății străine
deasupra?! Cum să uiți că emanciparea românească trebuia să
lupte cu propria biserică grecizată și rezistentă împotriva grafiei
latine, împotriva unei autocefalii? Cum să nu auzi glasul marelui
Hasdeu – nu doar mare istoric ci și rafinat politician, când pune
întrebarea lumii geopolitice a vremii lui (în nici un caz disputei
de acasă, cum s-a deturnat înțelepciunea lui diplomatică!) :
pierit-au dacii? Întrebarea lui era adresată unei Europe care își
retrasa frontierele și autoriza noi statalități suverane-vezi Berlin
1878! Se punea o întrebare în legătură cu un spațiu pe care toată
cartografia modernă cunoscută consemna numele unui teritoriu
al geografiei, locuit de oameni cu aceleași caracteristici! De aici
dezarmanta întrebare, de-o forță nebănuită : „Pierit-au dacii?”.
Istoria Critică a lui Hasdeu, premiată la vremea ei, se arăta în
slujba consolidării unei statalități puse pe baze moderne, altfel
toată istoriografia nu poate sluji niciunei continuități, nici nu poate
lumina mersul înainte prin vâltorile firești ale.... schimbărilor
climatice din politica globală.
Da părinte D. Bălașa!, a fost mare atentatul apusului, cum
decisivă fusese cândva revărsarea civilizatoare a Romei Vechi,
asupra locurilor noastre. Să ne amintim în trecere de câteva nume,
ale perioadei moderne (fără a uita și contribuția pământurilor
noastre pentru emanciparea timpurie a Vestului- vezi Ioan Casian,
de ex). Inochentie Micu înnobilat, ridicat mare ierarh și exilat la
Roma, mai apoi descălecările cu lumină nouă la București, a lui
Gheorghe Lazăr a lui Gh. Asachi la Iași ori a lui Aron Pumnul și
a lui Sextil Pușcariu la Cernăuți. Organizarea Adunării de la Blaj,
cu încuviințarea împăratului Vienei (vezi și legenda ... bunului
împărat!), unde Andrei Șaguna și Ioan Lemeni au reprezentat
vârfurile celor două biserici; organizarea Marii Adunări de la
Alba Iulia, unde Iuliu Hossu și Miron Cristea au fost împreună. Da
părinte!, și atunci când s-au prăvălit peste noi frații vitregi, în chip
de „eliberatori”, tot împreună ați fost (aici vă includ prin Aiudul...
locuit o vreme!) în temniță alături: greco-catolici și ortodocși. Să
nu uităm aici să-i pomenim, din nou, pe Iuliu Hossu, Iuliu Maniu
(ce nume, amintind de Ginta Iulia care va fi dat pe Iuliu Cezar, ori
pe Octavian Augustus, nici ei uitând că se trag din stămoșul plecat
Ascaniu, din Troia și sosit Iulus în Latium, să însămânțeze latinia,
în jurul căreia am ridicat redutele confruntărilor!), Gh. I. Brătianu
–istoricul și câte alte mii de intelectuali, tocmai pentru risipirea
unei elite înjghebată atât de greu, cu atâta devotament pentru
muma Dacia nemuritoare și spiritul ei altoit, primenit mereu, și
după fiecare urgie, în situația blestemată, să o luăm de la capăt,
pentru că avem un dar de-a strica tot ceea ce am ridicat cu trudă
la un moment dat!
Da părinte! Crezul în Roma Veche l-a avut Avram Iancu,
crăișorul munților care și-a organizat războiul cu potrivnicii

în... legiuni. La fel se vor fi organizat moții, chemați de Amos
Frâncu să se poată aplica rezoluția marii uniri! Acum știm de
ce anumite cuvinte, scoase din istorie abrupt, fără judecată, au
servit internaționalismului roșu pentru ciclicitatea remarcată a
blestemului de-a lua-o mereu de la capăt, în căutarea adevărului.
Știindu-se că în unitatea de gând și acțiune stă orice putere,
nu cumva întreținerea fronturilor, între tabere, nu servește nicio
salvare, fie ea și a neamului? Nu cumva împăcarea surorilor
creștine, declaratul ecumenism, tatonat prin secole pentru
supraviețuirea Bizanțului, apoi ca formule de alianță împotriva altor
agregări confesionale eretice, nu își are clarificarea mijloacelor de
apropiere? Ai avansat părinte, într-un pasaj al celor scrise, chiar
ideea împăcării tuturor oamenilor, indiferent cum își numesc
dumnezeirea supremă! Ai intuit risipirea globală a oamenilor și
nevoia urgentă a unui numitor comun, despovărat de prea multă
și stufoasă vorbărie. Cum să ne apropiem când încă ne reproșăm
multe și nu ne observăm ceea ce ne apropie și nici ceea ce ne
diferențiază, dar ar putea lucra complementaritatea benefică? O
biserică vie, trăitoare, ca organism social viu ar trebui să acționeze
în timp real! Te întrebai părinte, la o reuniune publică, unde
deplângeai situația grupului Ilașcu (întemnițat în Transnistria!),
unde sunt ierarhii bisericii că nu fusese văzut vreunul, cu funcția
comunicării instituționale, pe acolo?! Sunt mesaje publice
direcționate către capul instituției la care nu primim răspunsuri!
Nu observăm preocuparea pentru canonizări oportune, măcar
în contrapondere cu secularizarea agresivă. Cunoști îngrijorarea
noastră, pe care ai împărtășit-o, privind consacrarea marilor
voievozi ai neamului, cum au făcut-o alți, frați întru ortodoxie de
prin vecinătăți. Trăim în contemplația pasivă și avem dificultăți în
a ne sincroniza activismului, ca o cerință necesară la mersul de azi
al lumii și mama noastră Biserica nu își înțelege misia cea mare
în slujirea ei, pentru Acel Dumnezeu (Tatăl al nostru și din firea
noastră!), mereu la timpul prezent, mereu pe Cale, și mereu în
Adevărul cel mare al lumii.
Pe acest front al apărării celor identitare- cu rădăcini și
înfloriri polenizate de zburătoare venite de departe!-, uneori cu
schimbarea alianțelor combatanților, după cum suflau vânturile
Zeului Eol, mânat de Zeul mai mare, Dumitru Bălașa s-a arătat
oștean în legiunile Romei Vechi, apoi apărător dac, prin posade
neștiute împotriva cruciaților papistași; preot cu crucea în mână
în oștirea ortodoxiei și, nu în cele din urmă, istoric-cercetător,
punând preț pe studiul izvoarelor în.... denetegăduit, abordare
științifică. S-a alăturat într-un fir al continuității numitului Hasdeu,
contestatului Nicolae Desușianu, în vădită contradicție cu N. Iorga
( pentru incitarea acestuia ,publică, care a dus la radicalizarea
curentului legionarismului/ Bălașa considera îndemnul lui N.
Iorga, la epurarea vârfurilor legionare din teritoriu, drept CRIMĂ
și rostea public concluzia sa, recunoscând, ca abominabilă
CRIMĂ și asasinarea marelui istoric și patriot!) și a fost, în totală
contradicție cu Crivățul roșu al Comunismului, pentru care a
pătimit în temniță, dar alături de caracterele mari ale chinuitei
noastre patrii daco-române, între care nu îl uităm pe istoricul
Gh.I. Brătianu.
Romele lui Dumitru Bălașa sunt ipostaze ale unui proces
istoric deslușit, după posibilitățile vremii, dar sunt și mărturisiri
de dragoste ale unui om puternic ancorat în rădăcina noastră,
nemuritoare, daco-română (un leit motiv al invocației sale, ca o
liturghie de fiecare zi!) și mereu cu respirația duhului zalmoxian,
atot îndumnezeit, să ne trăim firea demult însămânțată în glia
Mamei Dochia.
Cum să negi azi Latinitatea, celor esențiale ale întemeierilor
noastre (vorbim aici și de reduta târzie a statului modern
România!), inclusiv Roma Veche a părintelui Bălașa? Cum să
negi (tabula rasa!) altoiul civilizator roman din Dacia, când el
a polenizat întreg pământul, înnobilând trăirea, dincolo de
mărginirile împărăției politice? Cum să nu observi că, mai
statornica în transformare, geografia, și-a luat numele durabil al
Daciei, pe toate hărțile cartografiei savante, ba chiar imperiile se
temeau de tocmiri politice gen „Dacia Mare” și se războiau pentru
salvgardarea propriilor hotare?
Suntem ceea ce suntem și ne marcăm patria strigându-i
numele! Acestui fapt Dumitru Bălașa s-a făcut pe sine învățător
unor ucenici, cărora le-a dat îndemnul: să lupte pentru adevăr
(cel omenește posibil!), cercetând necontenit, și iar cercetând,
pentru că nimic nu stă pe loc în continua primenire a lumii și
veacurilor! Să vedem lumea cu ochii larg deschiși și să o vădim în
mersul ei, rostindu-i adevărul cu buna credință, fără ascunzișuri,
ori încălcând poruncile îndrituite, adevărurile supreme ale
bătrânelelor scripturi. Să nu facem din lupta noastră o redută
personală, ori angajată unor interese partizane, potrivnice celor
care ne-au întemeiat și ne-au dat firea. Să slujim permanent
firii îndătinate de un popor hărăzit nemuririi, așa cum va fi grăit
demult Zalmoxis, poate Zarathustra!
1 august 2019
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„FESTIVALUL MUNTELUI”

Voineasa, ediţia a XXI-a, 15-17 Noiembrie, 2019
M. SPORIȘ

Î

n calendarul activităților Clubul de Turism Ecologic
Montan „Lotru” Voineasa (CTEM „Lotru”), înfințat în 1985,
organizarea unui eveniment anual, de cuprindere națională,
a fost o permanență. Exceptând anii grei ai tranziției, de
abrambureală politico-sindicală, Clubul și-a onorat... menirea.
Până la schimbarea macazului, din 1989, „ștafetele naționale ale
munților”, „lirele carpatine” se desfășurau neabătut în Stațiunea
Voineasa (COTS ), ba se ocazionau, tot aici și cunoscutele
manifestări de cercetare științifică, cu participare internațională:
„Omul și Muntele”, ori evenimentele naționale pentru transferul
experienței domeniului hidroenergetic, acumulată în cea mai
mare amenajare hidroenergetică a apelor României. De șase
ani, după luminarea, cât de cât, a nopții tranziției, depășind
agonia muribundelor stațiuni (aici adăugăm și tragedia Stațiunii
Puru/Vidra, componentă a aceluiași imperiu revolut... politicosindical!), Clubul – lipsit de cuibul său ( a se citi sediul oficial!)-,
s-a repoziționat, pentru slujirea turismului, către formula rețelei
de pensiuni private, tocmai pentru emergența lor în dobândirea
unei culturi specifice și transferul unei experiențe acumulate.
Iată contextul actual: Stațiunile prăduite de lupii sindicali, în
complicitățile lor cu haitele politice, ahtiate de sângele puterii
cu orice preț, zac sfâșiate în moarte clinică, fără cele necesare
supraviețuirii. Lacătele pe ușile ruginite, geamuri sparte, parterele
hotelurilor grajdiuri, pentru vitele de ... ocazie și întreaga amenajare
peisagistică devenită pășune, arată dezastrul post-comunist și
lipsa de viziune a unui Stat Român, debilizat și supt continuu de
strigoii intereselor partinice. Averea, acumulată cu trudă de la
milioanele de români , adică de la Poporul Român..., a fost dată
mită electorală unor baroni sindicali, care au stors-o, lipsind-o de
vlagă. Rezultatele se văd! Așteptăm... judecata de apoi, pentru
că mântuirea de rău o cere. Ce părere ai STAT Român? Când te
trezești din somnul cel de moarte în care te-a dus... barbarii de
tirani? Sper să nu închizi ochii, iar și iară, vinovații să nu piară,
fără asistență judiciară. Fii erou! Dezvelește, în procedură de
urgență, tot adevărul! Nu doar ca mesaj electoral, să girezi apoi
complicitatea cu lupii hămesiți și greu de îndreptat în năravurile
lor! În aceste condiții CTEM Lotru, constituit fără scop material,
din dragoste pentru munte, s-a distanțat de pseudo-administrația
Stațiunii care își uitase menire și era pe contrasens TURISMULUI
și noii viziuni ecologice în promovarea lui. Starea de fapt a
infrastructurii Stațiunii Voineasa, lăsată în paragină, vorbește
ea însăși - fenomenul părăginirii averii sindicale, fiind național!-,
arată nemernicia Statului post comunist, care și-a trădat tocmai
suportul: clasa muncitoare! Iată-ne de câțiva ani sincroni renașterii
turismului lotrean, bazat pe infrastructura pensiunilor private
și ele în căutare de expertiză și o cultură adecvată unui turism
modern, cu oferte aliniate calitativ lumii globale și informată în
timp real. Începutul, de fapt o nouă plecare la drum, acum șase
ani (Ediția 21-a înseamnă 15 ediții, eclipsa..., apoi renașterea cu
ultimile 6 ediții!) a fost făcut timid și în condiții grele. Au contat
relațiile de amiciție cu iubitorii muntelui din țară, conștienți
de faptul că cele bune trebuie transmise mai departe noilor
generații. Firul s-a reînnodat și adaptarea la context ne-a arătat
mai inspirați cu fiecare nouă ediție. După fiecare nou eveniment,
anual, analizele (aduse în spațiul public!) arătau creșterea și încă
multele poticneli ale procesului în desfășurare, în marea și prea
înceata integrare a României la cerințele lumii
moderne.
Ediția a XXI-a, în desfășurarea ei face obiectul
reportajului de mai jos. Anunțat din vreme
evenimentul „Festivalul Muntelui” a adunat la
Voineasa oaspeți, iubitori ai muntelui, veterani,
dar și mulți tineri din țara cea mare. Peste 150 de
participanți din: București, Brașov, Mediaș, Sibiu,
Valea Jiului, Rm. Vâlcea s-au alăturat loviștenilor
și celor de acasă (adică de la Voineasa, aici
fiind baștina Clubului!). Gazdele au fost: CTEM
Lotru - care și i-a luat alături pe tinerii , în scopul

transmiterii ștafetei!-, Asociația „Descoperă
Voineasa”, elevii Școlii generale Voineasa
(17 Nov.2019, fiind chiar „Ziua Mondială a
Elevului”!), alături de Primăria și Consiliul
Local, Voineasa, care au sprijinit logistic
evenimentul. Eforturile organizatorice au
fost asigurate prin contribuția materială
a membrilor Clubului, a Asociației
„Descoperă Voineasa” și susținerea:
Asociația Agricolă „Ţara Loviștei”, Direcția
Județeană pentru Tineret și Sport, Vâlcea
(Diplome, medalii, cupe), TV VÂLCEA UNU
și Intol Press ( au asigurat mediatizare
evenimentului!), alături de câteva pensiuni
care au constituit un fond de premiere
pentru elevii participanți la „Festival”, cu...
ocazia Zilei Mondiale a Elevului.
Festivalul, eveniment dedicat muntelui, s-a desfășurat pe durata a trei zile: 1517 Noiembrie, 2019. El desemna, după
8 probe de concurs – punctate distinct!câștigătorii fiecărei probe și cumulat
câștigătorul trofeului. Proba culturală
își desemna câștigătorul ...Lirei, pe baza
evaluării conținutului conform cerințelor
regulamentului concursului. În prima zi,
dedicată organizării, a fost personalizat
evenimentul, s-a organizat expoziția cu
tematică montană, în sala mare a Căminului
Cultural Voineasa. La Pensiunea „Bella
Venere” s-a făcut primirea oaspeților și s-a
organizat ședința tehnică, înregistrată de TV Vâlcea UNU. Oaspeții
s-au dispersat apoi la ...pensiunile în care și-au organizat cazarea
cu..., și fără masă (?!) În ziua a doua, la primele ore, s-a vernisat
Expoziția Foto , dăruită de asociația „Descoperă Voineasa”, iar
cluburile participante și-au organizat mini expozițiile solicitate
de regulament (foto alb- negru și color, caricatură, grafică, afiș/
machetă). Prezentarea expoziției a fost preluată de TV. Vâlcea UNU,
împreună cu flashurile interviuri, luate oaspeților. Primarul Gabriel
Năstăsescu, prezent pe parcursul întregului eveniment (inclusiv
din faza de organizare!) a semnificat importanța evenimentului
și a mulțumit oaspeților pentru onorarea Festivalului și a
localității Voineasa. Proba de traseu, încununând partea sportivă
a Trofeului, a început cu elevii – cu caracter formativ și în afara
Trofeului, dar cu premii speciale!- după prealabila instruire
făcută de arbitrii desemnați: Mircea Vasile și Vasile Valentin
Constantinescu. Apoi au plecat în traseu concurenții veterani.
Vremea a fost prielnică. Un soare a luminat tot parcursul... de cca.
trei ore. Pastelul unei toamne pastelată multicolor a încununat
eforturile tuturor, iar recolta fotografică confirmă premiul cel
mare, luat de fiecare participant în parte. La sosire din traseu s-au
completat testele cerute prin regulamentul concursului, privind
: primul ajutor, flora montană , precum și cunoștințele despre
istoria și geografia... Văii Lotrului. Brănescu Laurențiu, Diana
Oprescu (Curatorii și organizatorii Expoziției Foto, a Festivalului)
au jurizat mini-expozițiile cluburilor . Seara, după orele 18.00, pe
scena Căminului Cultural, s-a desfășurat spectacolul Lirei, susținut
de cluburile participante, precum și spectacolul oferit de formația
„Nu face nimic” din Râmnicu
Vâlcea. Juriul format din Maria
Sporiș, Ionel Lupu, Corina Oprescu
a ajuns la concluzia: Lira Festivalului
se atribuie Clubului Lycaios din Rm.
Vâlcea; locul I - Olimp Sibiu; locul II
- CORIDALIS Mediaș; locul III- Club
Montan „Floarea Reginei”, Valea
Jiului. Prezentarea probei artistice
a fost făcută de membrul fondator
al CTEM Lotru, Constanța Ștefan...
abia sosită fiind, de la Bruxelles și

apoi plecată imediat din cauza prea multelor evenimente
simultane, ce se cer onorate. Mii de fotografii vor fi adunat
pentru arhiva evenimentului Gheorghe Sporiș, președintele
de onoare al Clubului, alături de artiștii fotografi ai...
tuturor munților: Alina și Mihai Marian Sporiș , precum și
bucureștenii neobosiți, veniți împreună, să culeagă chipul
toamnei aceasta unice.
După proba culturală și darul oferit de formația
vâlceană, care a antrenat participanții la joc și veselie,
CTEM Lotru a oferit o agapă tuturor participanților,
la pensiunea Bella Venere (a președintelui executiv al
Clubului, Corina Oprescu), unde prieteniile vechi și-au remeorat
poveștile până departe în noapte. Parte din organizatori ne-am
retras, tot în noapte, să... cumulăm probe, punctaje, referirile
arbitrilor și cerințele regulamentului să cântărim fără părtinire
meritele câștigătorilor. Către dimineață adăugam diplomelor de
participare, completate apriori, pe cele ale laureaților, alături de
motivațile aferente. Florea Florinel, Ionel Lupu, Ion Frântu, Maria
Mirela Sporiș, Corina Oprescu, subsemnatul ne-am prezentat,
duminică, 17 noiembrie, a treia zi, chiar la orele 10.00, conform
celor stabilite, pentru Gala Finală. Au fost premiați elevii, chiar de
Ziua Mondială a Elevului, după care s-a decernat Trofeul „Lotru” al
Festivalului Muntelui, ediția a XXI-a : Clubul Olimp-Sibiu, locurile I,
II, III fiind ocupate în ordine de: Licayos, Corydalis, Club Montan.
Au fost laureați la probele speciale și „Săgeata- Munților” Sibiu,
Clubul Copiilor- Copșa Mică, Jnepenii, din București. S-au acordat
și premii speciale individuale, pentru cel mai bun recitator, cel mai
bun dansator (pentru copiii de la cluburi!). Festivalul s-a încheiat la
pensiunea Bella Venere, unde și începuse, cu bucuria de-a fi fost
împreună să cinstim muntele, să ne întărim prieteniile și să ducem
mai departe o pasiune... prin cei ce ne urmează. Poza de grup, cu
cei încă prezenți – parte din oaspeți au plecat din nou pe traseele
generoase ale locului, profitând de oferta specială a acestei
toamne multicolore!- imnul prieteniei ca o liturghie specială,
îmbrățișările și apoi, în virtual, confesiunile de după... Vom mai fi
tras concluzii și la emisiunea TV: „Vâlcea fără frontiere”, difuzată
în 18 Nov 2019, de TV. Vâlcea UNU de inimosul Nicolae Dinescu,
căruia îi mulțumim și pentru darurile aduse participanților întru
promovarea olimpismului și bunelor sale intenții în susținerea
sportului de masă.
Ne facem o datorie de onoare să mulțumim tuturor
participanților, că au înțeles că este mai important, să dăruiești
și să te dăruiești, în folos public, decât să aștepți cu mâna întinsă
la bugetul public,chiar dacă acțiunea propusă nu este de interes
public. Credem că o unire a tuturor energiilor, în folos comunitar,
poate face din orice acțiune /eveniment, un folos al fiecăruia.
Mulțumim Primăriei Voineasa pentru mai buna și eficienta
implicare și o invităm la analizele, post factum, ale acțiunilor
noastre, pentru mai reușitele viitoare.
Voineasa, 23. XI. 2019
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LOCALIZAREA BĂTĂLIEI DE LA POSADA ÎN STÂNGA OLTULUI (V)
Arhim. Veniamin MICLE
(Urmare din FORUM vâlcean, Nr 3 2019)

P

osada de pe valea Oltului – 1937. O altă zonă acceptată ca
posibilă pentru localizarea bătăliei dintre Basarab I și Carol
Robert a fost valea Oltului. Istoricul și filologul Gheorghe PopaLisseanu (1866–1945), în anul 1937 a lansat ipoteza că bătălia de
la Posada s-a dat pe valea Oltului. Referindu-se la această opinie,
Vasile Mărculeț scria că pe lângă Gheorghe Popa-Lisseanu, s-au
pronunțat printre alții Petre P. Panaitescu, precum și istoricul
maghiar Pál Engel. Petre P. Panaitescu scria că, „regele s-a retras
spre Transilvania pe un drum mai scurt, încrezându-se în călăuzele
locului. Socotim că acest drum pe care a pornit regele de la Argeș
era spre valea Oltului, și nu cum s-a crezut, la Posada, spre Bran,
drum mai lung și ocolit”.
Ovidiu Cristea, cercetator științific la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga”, scria că „o dată ce a renunțat să cucerească Ţara
Românească, Carol a încercat să se retragă pe drumul cel mai
scurt care ar fi fost pe Defileul Oltului”.
La articolul scris în anul 2014 de Nicolae Manolescu, George
Cristescu face un comentariu, din care consemnăm următoarele:
„Întotdeauna am fost convins că Bătălia de la Posada, locul unde
mica oștire a lui Basarab a distrus armata regelui Ungariei Karol
Robert de Anjou la 1330, s-a desfășurat pe Valea Oltului, lungă de
80 km.”. Regele Carol Robert „voia să-și extindă stăpânirea Ungariei
și asupra Valahiei. Basarab fiind informat și-a dispus armata pe
pereții înalți ai văii Oltului și când armata regelui Ungariei a intrat
în defileu oștirea lui Basarab a răsturnat stânci și pietre asupra
cavaleriei ungurești”. În consecință, afirmă: „Cred și sunt convins
că Posada unde s-a desfășurat bătălia era în Valea Oltului”.
Ideea este reluată de prof. George Voica și dr. Constantin
Ionițescu, în anul 2016, care scriu: „Credem că pe acest drum
scăpase, probabil, și Carol Robert de Anjou, după ce plecase din
Cetățuia Râmnicului, noaptea, cu spaimă și cu gheață în suflet și
în spate! Că oamenii lui Basarab I l-au urmărit până dincolo de
Olt, e aproape o certitudine, deși Oltenia nu era încă sub ascuțișul
săbiei sale, dar urma să fie!”.
De asemenea, în anul următor, Ovidiu Mihail Stângă, susține
aceeași ipoteză, scriind: „Trecătoarea cuprinsă între intrarea
în Defileul Oltului, de la muchia muntelui lui Basarab, la bază
fiind aflată biserica numită și „Cozia Veche”, și până la ieșirea
din defileu, la Câineni, sau „Vama de la Genune”, beneficiază la
capete, de cele mai strâmte părți dintre munții Defileului Oltului.
Nu numai că sunt poziții strategice ușor de întărit, dar sunt și
două drumuri colaterale care vin direct de la Curtea de Argeș.
Unul e drumul pe la Sălătruc, Sălătrucel, Jiblea, care foarte ușor
duce apoi la actualele mănăstiri Cozia și Turnu, celălalt fiind
drumul care de la Argeș vine în Ţara Loviștei, pe valea Boișoarei,
spre Câineni. Pe aceste drumuri, forțele armate ale lui Basarab,
într-adevăr au avut cum să vină și să adune oștenii, inclusiv din
rezervorul de potențial constituit de moșnenii liberi, care erau
cunoscători ai drumurilor de plai și puteau ieși pe neașteptate
la cele două capete ale Defileului Oltului”. Iar „bătălia dată între
oștile de cavaleriei ale celor doi beligeranți, s-a putut desfășura
în locurile intermediare mai deschise, cum ar fi cel de la Brezoi,
pe unde era amplasată și singura cale de retragere în lateral, din
trecătoare. Pe aici părăsind Defileul Oltului se putea intra în valea
Lotrului, pe o altă cale care ar fi putut constitui unica scăpare din
încercuirea cleștelui strâns asupra lor de Basarab. Ori tocmai așa
descrie și cronica modul în care a reușit să se salveze regele Carol
Robert de Anjou”. În concluzie, autorul afirmă: „De aceea, susțin
ideea că acolo, între Râmnic și Câineni, probabil și-au desfășurat
înaintarea oștile lui Carol Robert de Anjou. Oști care astfel au putut
fi „prinse precum peștii în o vârșă”, și din toate părțile, strânse în
„trecătoarea îngustă precum copastia unei corăbii”.
Această ipoteza a fost combătută de unii istorici. Astfel,
istoricul Constantin C. Giurescu nu-i de acord cu valea Oltului,
justificând că „pe valea Oltului, de-a lungul apei, nu exista încă
drum; îl vor deschide, săpând în stâncă, austriecii, în timpul
dominației lor asupra Olteniei (1718–1739)”. P. I. Cruceană
scria în 1980, că: „Bătălia nu se putea da însă nici pe Olt, râul
fiind mult prea important spre a putea fi trecut sub tăcere de
documente”. De asemenea, Dumitru Moțoc susține că „nu poate
fi luată în considerare nici localizarea bătăliei în Defileul Oltului,
adică undeva între Racovița și Câineni sau între Câineni și Boița,
unde o capcană „gen Posada” este imposibil de imaginat, defileul
fiind pe acolo foarte larg”, apoi conchide: „Excluzând ipotezele
analizate mai sus, se impune constatarea că, părăsind asediul
cetății Argeșului și retrăgându-se spre granița de la Câineni a

Transilvaniei, armata lui Carol nu poate fi încercuită și zdrobită
decât în regiunea muntoasă a drumului Loviștei, dar probabil
nu mai departe de Perișani, unde orizontul se lărgește brusc și
începe larga depresiune intracarpatică a Loviștei”.
Posada de la Câinenii Mari – 1970. Unii cercetători au
localizat bătălia de la Posada la Câinenii Mari pe malul Oltului.
Astfel, Nicolae Manolescu a descoperit teza de gradul întâi,
intitulată: Cercetare asupra toponimiei Văii Oltului din zona
Câineni-Tălmaciu, scrisă la începutul anilor 1970 de Mioara
Deaconu. Pe baza acestei lucrări, Editura „Brumar” din Timișoara
tipărește cartea: Unde se află Posada (2010), reeditată recent la
Editura „Petras” din Râmnicu Vâlcea, sub titlul modificat: Unde
este Posada?“, despre care Nicolae Manolescu afirmă, că: „Baza
documentară, în sens științific, a studiului Mioarei Deaconu este,
la rândul ei, foarte solidă. Interpretarea nu e niciodată hazardată”.
La 24 octombrie 2014, Nicolae Manolescu tipărește articolul:
Unde este Posada? Referindu-se la Mioara Deaconu, spune că:
„Evitând cu modestie să facă ipoteze, totuși, singura ipoteză a
autoarei este cea referitoare la o posibilă situare a bătăliei de la
Posada la Câinenii Mari, într-un loc diferit de acela indicat de Iorga
și de alți istorici, care au crezut că el trebuie căutat în Ţara Loviștei,
și anume în perimetrul Câinenii Mici – Perișani – Șuici”.
Marian Pătrașcu și Nicolae Daneș scriu că, „este de reținut
faptul că prin comuna Câineni s-au retras la 1330 în Transilvania
Carol Robert de Anjou, scăpat cu viață cu mare greutate, și
rămășițele armatei sale, după umilitoarea înfrângere de la
Posada”.
Dumitru Moțoc nu este de acord cu această localizare, scriind
următoarele: „Este evident că localizarea Posadei pe drumul
Curtea de Argeș – Câineni nu are șanse să fie confirmată decât
dacă se referă la un punct care să corespundă celor relatate de
izvoare, atât în ceea ce privește descrierea locului bătăliei, cât
și tactica de luptă folosită de români în aspra și lunga încleștare
dintre 9–12 noiembrie 1330”.
Posada de pe Valea Prahovei – 1971. Inginerul Mi-hai
Mărculescu din Bacău, lansează în anul 1971 o nouă ipoteză cu
privire la bătălia de la Posada, localizând-o în Valea Prahovei. În
acest sens, se întreabă: „Nu cumva Posada, unde a avut loc lupta
dintre trupele lui Carol Robert și cele ale lui Basarab I, la 1330, o
fi chiar Posada de pe Valea Prahovei, între Comarnic și Sinaia?”.
Apoi conchide: „Cred că nu este de loc imposibil ca regele Carol
Robert să fi ales tocmai acest drum, care ducea spre Brașov, în
loc de cel spre Sibiu. Așadar, discuția în jurul Posadei rămâne
deschisă”.
Ulterior, în anul 1991, Florian-Nicu Smărăndescu abordează
aceeași idee, scriind că există un document care sugerează ca
loc al bătăliei Posada Prahovei, Diploma regelui Carol Robert
către Nicolae Radoslav, din 13 decembrie 1335; în ea, scrie: „Și
astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, se potoli ardoarea dușmanilor și
se putu sparge latura dreaptă a zidului de dușmani și luând-o la
picior prin spărtura făcută din bătălia venită fără veste... aflarăm
prilejul mântuirii și o luarăm spre casă”. Dacă bătălia ar fi avut
loc în Ţara Loviștei, regele ar fi trebuit să fugă spre stângă, nu
spre dreapta, adică spre est unde se afla oastea lui Basarab. De
asemenea, se referă și la un fragment din Cronica pictată care
„îndreaptă atenția spre Valea Prahovei”; în ea, se spune că oștenii
regelui au fost prinși „ca peștii în vârșă”. Deci, aici a dat Basarab
cele două atacuri de care vorbesc documentele: unul în susul
apei, oprind coloanele inamice, altul de pe platoul din dreptul
Posadei, după ce, mai întâi făcuse un baraj de-a latul Prahovei, la
Breaza, astfel încât în zona îngustă din munți, apa râului crescuse
mult, sugerând acea prindere a „peștilor” în vârșă. Acestea ar fi
argumentele care plasează lupta din 1330 în Posada Prahovei.
De asemenea, bazându-se pe un document din anul 1351, care
precizează că, în lupta împotriva lui Carol Robert de Anjou,
voievodul Basarab I ar fi avut și sprijinul „păgânilor vecini”, prin
care trebuie să subînțelegem pe tătari, autorul crede că Basarab
I „în nici un chip nu putea admite pătrunderea tătarilor până în
preajma capitalei Ţării Românești, sau chiar dincolo de aceasta;
în Ţara Loviștei sau – după alte ipoteze – până în Severin, pentru
considerentul că i-ar fi venit greu, apoi, să-i îndepărteze”. Și
conchide că, normal, „Basarab I ar fi căutat să dea lupta, cât mai
aproape de hotarele răsăritene ale Ţării Românești, adică în Pasul
Prahovei, acolo unde expunea mai puțin teritoriul Ţării Românești
primejdiilor tătare”. În fine, autorul aduce ca argument și Cronica
lui Maciej Strijkowski, referitoare la pasajul privind depărtarea la
care s-ar afla locul luptei de Gherghița, precum și lăcașurile de
pomenire ce ar fi fost înălțate pe locul luptei de către Basarab,
par a indica tot Valea Prahovei: „Pe acel loc, unde a fost bătălia,
muntenii au clădit o mănăstire și au ridicat trei stâlpi de piatră”,

și conchide: „Socotim că e vorba de schitul Lespezi din Posada
Prahovei, reconstruit de Cantacuzini în 1861, cei trei stâlpi fiind
probabil încorporați în zidul noii clădiri, numită de localnici și „Trei
Lespezi”.
Posada de la Dăngeşti-Surdoiu – 1976. Referitor la localizarea
lovișteană a Posadei, în anul 1976 a fost lansată o nouă ipoteză de
către inginerul Sorin Șerbănescu din Râmnicu Vâlcea; el propune
localizarea bătăliei într-un loc la care nu se gândise nimeni. Întrun interviu, inginerul pasionat de istorie abordează și problema
Posadei. Ideea a pornit de la un articol publicat în revista „Magazin
istoric”, pe care citindu-l, afirmația că bătălia s-ar fi dat între
Perișani și Sălătruc pe Valea Topologului nu i s-a părut posibilă și a
făcut o nouă cercetare, oprindu-se la zona Dăngești – Surdoiu din
județul Vâlcea. Sorin Șerbănescu adoptă această ipoteză, întrucât
drumul cel mai scurt între Curtea de Argeș și Transilvania era prin
Șuici, Stoenești, Dăngești, Surdoiu, Perișani, iar singurul tronson al
drumului, unde armata lui Carol Robert putea fi atacată cu succes,
era zona Dăngești – Surdoiu, pe valea pârâului Grebla. Autorul
aduce ca argumente faptul că vechea denumire a pârâului era
Valea Groșilor, iar pădurea din stânga poartă și astăzi acest nume,
fiindcă aici s-au găsit groși, monete ungurești de epocă. Lungimea
zonei este de circa 4 km, corespunzând unei distribuții de 8 – 10
mii de luptători în marș. Mai mult, inginerul nu crede că bătălia s-a
dat într-un defileu îngust, așa cum lasă să se înțeleagă miniaturile
din Cronica pictată sau alte documente ale epocii.
Ipoteza lansată în 1976 de Sorin Șerbănescu a fost primită cu
rezerve, probabil datorită faptului că acest defileu nu se află pe
drumul Loviștei, ci în afara lui. Astfel, Dumitru Moțoc scria: „Unii
se vor fi întrebat, poate, ce căuta Carol Robert cu armata lui în
pădurile de la Groși, când drumul spre graniță intră în Loviște prin
Sălătruc, peste dealul Clocoticiului. Cercetând însă la fața locului
Valea Groșilor, parcurgând-o de mai multe ori în ambele direcții,
studiind-o de aproape și privind-o de pe înălțimile din jur, oricine
își poate da seama că, dacă în vremurile vechi – inclusiv secolul
XIV – drumul Loviștei intra în Perișani nu prin poarta Sălătrucului,
ca în zilele noastre, ci prin partea Rădăcineștilor, adică prin Valea
Groșilor, atunci urmele Posadei aici trebuie căutate!”.
Posada de la Turnu Roşu – 2009. Precum Transilvania,
Ţara Românească rezistase la destule încercări de „anexare”,
dar obligată la plata unor biruri. Ungurii și-au continuat însă
expansiunea, hotărâți să-l pedepsească pe Basarab I care, prin
anul 1325, n-a mai fost dispus să-l recunoască suveran pe Carol
Robert de Anjou! Îl preocupa și faptul că, din anul 1280, Ungaria
pierduse și autoritatea peste Banatul de Severin, continuând
să stăpânească doar cetățile Mehadia, Orșova și altele câteva,
din zona de graniță. Istoricul ungur Pál Engel, referindu-se la
Basarab I, scria: „În toamna anului 1330, regele maghiar a
pornit personal să-l pedepsească, dar a trebuit să se întoarcă din
drum, și, în strâmtoarea îngustă „Turnu Roșu”, a căzut în cursă.
În decurs de patru zile (9–12 noiembrie) s-a prăpădit acolo toată
elita oștirii maghiare, regele Carol însuși datorându-și salvarea
devotamentului unuia dintre baronii săi”.
Posada din Defileul Topologului – 2012. Autorii Vasile Mărculeț și Ioan Mărculeț publică în anul 2012 articolul: Considerații
asupra localizării confruntării munteano-maghiare din 9–12 noiembrie 1330, propunând o localizare inedită: Defileul Topologului. Cu o lungime de circa 8 km și cu o pantă medie de aproximativ
2%, cu numeroase rupturi, acesta are o lățime la bază care variază aproximativ între 10 și 60 m, inclusiv albia râului omonim.
Defileul, care trece printre Munții Frunții sau Muntișor și Munții
Poiana Spinului asigură legătura între Depresiunea Sălătrucului
și Culoarul Central Făgărășean, încadrat la nord de Munții Făgărașului. Străjuit până la baza albiei de pereți împăduriți, defileul,
„un abrupt prăpăstios”, cu „stâncării și abrupturi pe care se manifestă procese de dezagregare”, era străbătut, așa cum reiese din
unele lucrări, de un drum al oilor, respectiv un drum de căruțe
cu o lățime ce nu putea depăși 5–6 m, care urma cursul râului
Topolog. În locurile unde se lărgea, ostașii munteni au ridicat
„prisăci”, la care fac referire sursele literare și documentare. Conform calculelor făcute de N. Stoicescu și Fl. Tucă, o asemenea lățime a drumului nu permitea o lățime a coloanei de marș mai
mare de patru oameni, având un interval, în adâncime, de circa 2
m, ceea ce făcea ca armata regală de circa 10.000 de oameni se
eșaloneze pe o distanță de aproximativ 5 km. Trupele maghiare
plecate de la Argeș, conduse, foarte probabil, de călăuze muntene, au pătruns în Defileul Topologului prin nordul Depresiunii
Sălătrucului. Aproape sigur, primul atac al forțelor Ţării Românești
s-a produs imediat după pătrunderea întregii armate maghiare
în defileu.
(va urma)
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PRIN LUMEA VĂZUTELOR
ȘI A NEVĂZUTELOR,
CU PREOTUL NICOLAE STATE-BURLUȘI

O INIȚIATIVĂ MERITORIE.CONSILIUL
JUDEȚEAN VÂLCEA PREMIAZĂ
EXCELENȚA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Felix SIMA

„Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel
mai bun și cel mai aspru” (Nicolae Iorga)

P

Gh PANTELIMON

reotul Nicolae State-Burluși blagoslovește și sfințește. Îndumnezeiește. Sfințește locul pe care îl calcă și sfințește oamenii
pe care îi întâlnește în cale.
În 3 noiembrie 1996 am fost luați, de către
sfinția sa, în câteva mașini, împreună cu preoții
Laurențiu Barbu cu soția sa, Dana, cu preotul
Leon Dură, cu Marian Creangă și soția sa, Mihaela, cu Ioan St. Lazăr și soția sa, Eugenia, cu
Mariana și Cristian Sima, cu Constantin Neamțu
și transportați, pe un drum de iarbă verde, la
biserica din Slătioarele, biserică de lemn, altar
de lemn, strane de lemn, policandru de lemn,
unde am fost încoronați, eu și soția mea, Carmen, cu diademele lui „Isaiia dănțuiește” și cu
inele de ceară... Atunci ne-a dăruit și o „Biblie”
pe care o cercetez adesea, cu dedicația și semnătura sfinției sale: „Binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi
- cu al Său Har și cu a Sa iubire de oameni”.
La câteva luni după fericita întâmplare, ne-a luat sfinția sa preotul Nicolae la Mănăstirea Turnu să ducem acolo Icoana Sfântului Ioan Iacob-Hozevitul, deoarece acesta, înainte de a pleca definitiv din țară, în
noiembrie 1936, a poposit, o vreme, cu credință, la sfânta mănăstire, vizitându-le cu pioșenie și pe cele din
preajmă; moldovean de origine, nu a vrut să plece la mănăstirile din ținuturile Ierusalimului fără a cunoaște
mănăstirile Olteniei de sub munte. Și au fost prezenți la Sfânta mănăstire și pictorul Valeriu Ionescu - care
a și expus, în biserica de la etaj, câteva planșe cu desene inspirate din opera poetică a lui Ioan Iacob - și Ion
Soare, frații Gh. și Mihai Sporiș, Marian Pătrașcu, Petru Cichirdan... Îmi pare rău că nu am, din ziua aceea,
decât o singură fotografie...
Asemenea, preotul Nicolae State-Burluși ne-a invitat, an de an, la comemorarea preotului zalmolxian
Dumitru Bălașa, a inginerului inventator Panu Misăilescu, a poetului suferințelor Alexandru Horezeanu, la
comemorarea Î. P. S. Gherasim Cristea, Arhiepiscopul Râmnicului, la aniversarea preotului cărturar Veniamin Micle de la Sfânta Mănăstire Bistrița, la comemorarea a 100 de ani de la trecerea la cele veșnice a Domnitorului Mircea cel Bătrân, la Mănăstirea Cozia, la comemorarea poetului Ion Ene Fripcea de la Burluși, la
sfințirea casei memoriale a acestuia, la comemorarea oamenilor de cultură vâlceni, la biserica păstorită de
domnia sa, „Sfinții Constantin și Elena” de la Râureni... Zile lungi să mai avem- și vom fi chemați întotdeauna
la asemenea întruniri duhovnicești, ritualice, unde sfințirea oamenilor - călători va avea loc sub oblăduirea
bunului Dumnezeu care sălăsluiește alături de Fiul Domnului și de Sfântul Duh. „Ţine-ne, Doamne, la Tine,
nu ne lăsa în mâinile vrășmașilor noștri!”
Păstrez, cu drag, în biblioteca personală, antologia „Spre Tine, Doamne”, alcătuită de preotul Nicolae
State-Burluși, tipărită în anul 2012 la Editura „Antim Ivireanul”, în care mi-a selectat, spre publicare, priceasna „Scrie-mi, Doamne, psalmii florilor de gheață”, priceasnă pe care am ocazia de a i-o dedica astăzi, aici.
*
Lângă ușa-ngustă a intrării noastre,
Cu o daltă-n suflet Ţi-am cioplit icoane
Preotului Nicolae State-Burluşi
Unde nu se simte vântul din pustie,
Și-n altar de suflet Ţi le-am atârnat
Vreau
să
țin
Lumina-n
candele
aprinse
Scrie-mi, Doamne, psalmii florilor de gheață
Cu ulei din suflet, smirnă și tămâie.
Dăruind ofrande Luminării Tale,
Pe ferestre lucii, să îi pot citi.
Dăruind prosoape Brâului ce-L ai,
Ia-mă în tărie, ține-mă în brață,
Cum a fost odată, eu văzându-ți fața
Tot bătând mătănii și ținând canoane
Mângâie-mi obrazul, nu mă rătăci.
Într-un lemn de paltin rupt, pe la Hurez... În Prohodul lumii ca-ntr-un lung alai...
Și era tot lemnul - alb, cum este varul
Rupe-mi anii tineri, eu tot cre în Tine,
Și puteam, în mine, Doamne, să-ți pictez Fiii Luminilor să fiți,
Hămesit de viață, cum mă știu de mult.
Creștini curați, împodobiți!
Tot aștept chemarea... cât e lungă zarea...
Chipul doar văzut în fresce și-n icoane
Tot la Tine-n naos stau și Te ascult.
Și văzut în gândul nostru cel curat.

Î

n fiecare an, pe 5 octombrie, la scară planetară se sărbătorește Ziua Mondială a
Educației, desemnată de UNESCO și Ziua Profesorului, a celor care activează în
domeniu. Precizăm că în România Ziua Internațională a Educației este marcată separat de
Ziua Învățătorului (pe 5 iunie), în conformitate cu o decizie luată de Ministerul Educației
Naționale. Se știe că învățământul este un domeniu fundamental care asigură progresul.
Pornind de la rolul primordial al școlii în societatea românească, Consiliul Județean Vâlcea
a organizat, în mod exemplar, pe 4 octombrie 2019, Gala Educației, ediția I, un eveniment
dedicat excelenței, care a fost gândit și creat de președintele instituției, domnul Constantin
Rădulescu, cu susținerea consilierilor județeni, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Vâlcea. Sala mare a Consiliului Județean, pregătită de sărbătoare a fost arhiplină.
Au participat elitele învățământului vâlcean, elevi eminenți din municipiul Râmnicu Vâlcea
și din județ care au obținut premii, mențiuni și medalii la olimpiadele școlare, la diferite
concursuri științifice, tehnice, de creație literară, artistice, sportive etc., la nivel județean,
național și internațional, cadrele didactice care i-au pregătit pentru performanță, directori
ai unităților de învățământ, părinți, consilieri județeni, invitați de onoare, parlamentari,
reprezentanți ai Instituției Prefectului Județul Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu
Vâlcea, Inspectoratului Școlar Județean, Arhiepiscopiei Râmnicului, parlamentari de Vâlcea,
Consiliul Județean fiind, ca de fiecare dată, o gazdă bună, primitoare.
Au fost prezenți oameni de creație, membri ai Asociației Seniorilor din Educație, Știință
și Cultură, ai Forumului Cultural al Râmnicului.
Domnul Constantin Rădulescu a subliniat că este un eveniment gândit cu sufletul, în
semn de apreciere pentru tot ce are Vâlcea mai bun în învățământ și educație. Și-a început
discursul în această zi memorabilă aducându-i mulțumiri bunului Dumnezeu, care ne-a
binecuvântat cu elevi talentați. În școlile din județul Vâlcea se face performanță și ne mândrim
cu fiecare titlu, cu fiecare succes. Avem tineri valoroși care ne îndreptățesc să privim cu
multă încredere în viitor. Gestul Consiliului Județean de a-i premia este unul simbolic, prin
care li se arată prețuirea de care se bucură. Speranța sunt acești tineri minunați care vor face
ca județul să meargă înainte, să se dezvolte. Aceleași gânduri și sentimente de prețuire le-a
adresat profesorilor, personalități remarcabile, care șlefuiesc cu măiestrie didactică aceste
diamante sclipitoare ale județului Vâlcea, meritând titlul de „profesori de nota 10”..
Evenimentul, care s-a desfășurat într-o atmosferă elevată, a reprezentat un simbol al
recunoștinței Consiliului Județean pentru tinerii care, prin performanțele lor, duc faima
județului și a țării, pentru cei care, cu pasiune și responsabilitate îi pregătesc pentru viață,
să devină cetățeni demni ai Europei. Cei care și-au exprimat opiniile au apreciat inițiativa
domnului Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, care militează ca
învățământul să devină o prioritate națională, un factor fundamental al progresului social.
Părintele Nicolae Moga a transmis Mesajul Înaltpreasfințitului Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului și binecuvâtări arhierești. A evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a fost
totdeauna alături de școală și a susținut procesul educativ. În 2019 i-a omagiat pe dascăli,
oameni de cultură și simțire românească, adevărați apostoli ai neamului.
Reprezentantul Guvernului României în teritoriu, domnul prefect Florian Marin, a
apreciat că excelența este un principiu funda-mental al educației, că învățământul vâlcean
dispune de profesori competenți, dedicați, care exercită o meserie nobilă și sunt permanent
alături de discipolii lor, asigurându-le o pregătire temeinică, proces complex sprijinit, în mod
activ de familiile tinerilor, de părinții acestora.
În Mesajul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, al domnului primar Mircia Gutău,
domnul viceprimar Eusebiu Vețeleanu a remarcat prezența la acest eveniment inedit din
viața școlii vâlcene a celor mai inteligenți și mai harnici elevi ai județului nostru și suntem
mândri de rezultatele muncii lor. A accentuat că începând cu anul 2016, Primăria a acordat
sume importante de bani absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la
Bacalaureat și se preocupă ca municipiul nostru să devină centru universitar.
(Continuare în pag. 16)

CONTROVERSE CU PRIVIRE LA DOMNIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
ȘI CONSPIRAȚIA „MONSTRUOASEI COALIȚII”
Gheorghe DUMITRAȘCU

Î

n istoriografia românească domnia lui Cuza Vodă trebuie
analizată cu rațiune și discernământ pentru a păstra, obiectiv,
un echilibru între contribuțiile și eșecurile sale. Evident, în acele
tulburătoare vremuri, Cuza a comis și unele greșeli și stângăcii,
dar nu capitale, să influențeze cursul politicii interne și externe a
noului stat modern român. Restituirea adevărului istoric, nu poate
fi împlinită până nu descifrăm spiritele, faptele, personalitățile
care le-au amprentat, în conștiința umanității. În aceste condiții,
una din menirile istoricului este aceea de a cuprinde cu ochiul
minții „gândul și mintea” vremii și de a coborâ în atmosfera acelui
timp al trecutului, spre a înțelege și a ne apropia de adevăr(1).
Astfel, actul de la 24 ianuarie 1859, prin care Moldova și

Muntenia s-au unit într-un singur stat, se înscrie ca un moment de
însemnătate excepțională în istoria poporului român. Înfăptuită
pe calea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, Unirea din 1859
a fost, înainte de toate, expresia voinței naționale, care a antrenat
toate categoriile sociale, grupările și personalitățile politice pentru
a-și făuri un destin istoric, într-o conjunctură externă tensionată.
Alegerea unui prinţ, pe baze democratice. „Ziua de aur a
veacului”, cum au numit-o contemporanii, Unirea din 1859, a
avut loc într-un cadru internațional de o mare complexitate, în
care marile puteri, potrivit intereselor lor, au combătut direct
sau indirect înfăptuirea Unirii Moldovei cu Muntenia, însăși
constituirea statului român modern. Însă, datorită unei pleiade de
politicieni și oameni de cultură, luminați în centrele universitare
occidentale și fiind în pas cu vremea, au știut să transforme

cauza românească într-o cauză europeană favorabilă României.
Propaganda românească în Occident, făcută de patrioții emigranți,
prin scrierile lor sau condeiul publiciștilor străini, trebuia să
demonstreze cercurilor politice occidentale că proiectul unui stat
național românesc la gurile Dunării, prin unirea Munteniei cu
Moldova, răspundea nu numai dorinței și interesului locuitorilor
celor două Principate ci și interesului Europei. Un asemenea stat
nou, protejat și ajutat de Europa, urma să se constituie într-un
obstacol în calea expansiunii Rusiei, a extindenrii despotismului
țarist - considerat principala primejdie pentru democrația
europeană, după cum se exprima, în acest sens, celebrul jurnalist
Saint-Marc Girardin: „Unirea Principatelor române e bună pentru
români, bună pentru turci, bună pentru toată Europa” (8 februarie
1857). (2) Este de precizat că românii și-au hotărât singuri Unirea
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la 5 și 24 ianuarie 1859, prin Adunările ad-hoc, care au fost primele
foruri reprezentative românești alese pe baze democratice și care,
sub ochii Europei, au rostit cu demnitate și fără echivoc voința
națională. Ele aveau în componență deputați provenind din toate
stările sociale, inclusiv reprezentanți ai țărănimii. Faptul împlinit
de Adunările ad-hoc n-a fost înțeles în dimensiunile sale reale de
marile puteri, care încă n-au sesizat că cei consultați erau factorii de
decizie adevărați, după cum rezultă din mărturiile contemporane.
Astfel, reprezentantul Franței la Iași, V. Place, transmitea de la
Paris: „Am fost martorii unui fapt nemaiauzit, când într-o adunare
se alege un principe în unanimitate”, iar „Jurnal des Debats”
scria, după alegerea lui Cuza ca domn al Valahiei: „Românii fac
ei înșiși și fără a consulta Europa ceea ce cred că trebuie să facă”.
C. Cavour, imediat după 24 ianuarie, scria: „Unirea Principatelor
și consultarea poporului este începutul unei ere noi în sistemul
politic al Europei. Ele vor pregăti, prin triumful lor, unirea tuturor
italienilor într-un singur corp”. R. Benzi, reprezentantul Sardiniei
în Comisia Europeană, transmitea mesajul său către guvernul din
București: „cinste vouă bravi români și buni prieteni... perseverați
în nobila sarcină ce v-ați luat. Credeți-mă, ziua unității voastre e
și a noastră, a italienilor care nu e așa departe. Pregătiți-vă fără
larmă căci sunteți a juca un rol mare și nobil în Europa”.(3)
Unirea Principatelor constituia, la acea vreme, un simbol sub
semnul înnoirilor europene „prin noi înșine”, ca un important act
de progres și ca o lovitură dată marilor puteri absolutiste și forțelor
retrograde, ostile principiului privind liberul consimțământ al
naționalităților de a-și decide soarta. Analiza obiectivă a momentelor istorice, care au culminat cu Unirea Principatelor și nașterea României moderne, pune în lumină un fapt inedit al unui
popor dornic de a fi el însuși și constituie unul din marile evenimente ale istoriei universale, în care voința populară și înțelepciunea conducătorilor au impus o soluție optimă momentului.
Larga popularitate de care s-a bucurat, caracterul său integru,
activitatea sa imensă pusă în slujba idealurilor unității și propășirii
naționale, au condus la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza în
fruntea Principatelor Unite. Calitățile tânărului domnitor au fost
recunoscute și apreciate în mod deosebit de diplomații străini
acreditați la București și la Iași, cât și de presa de peste hotare.
Leon Philippe Béclard, consulul Franței, relevă că noul
domnitor este „un om cinstit, plin de dragoste pentru țară, sub
nicio formă amețit de un succes neașteptat, foarte hotărât să
pună în practică ideile sale de reformă și progres”. La rândul său,
consulul Belgiei, Jacques Pouney, sublinia că „prințul Cuza este un
om cum n-au mai avut Principatele, care dorește mai presus de
orice fericirea țării sale”.(4)
Încă de la începutul domniei sale, Cuza-Vodă a depus eforturi
stăruitore pentru a consolida unitatea politică a țării și a asigura
renovarea structurilor și instituțiilor sale, pentru a impune pe plan
european respectarea suveranității statului roman.
Într-o Proclamație, din 12 octombrie 1859, Alexandru Ioan Cuza
formula astfel principiile călăuzitoare ale politicii sale interne: “Destulă învrăjbire au produs până acum luptele politice între români.
Cauza acestor lupte lipsind astăzi, lipsească totodată și trista
dezbinare între ei. Prezentul și viitorul României reclamă aceasta și
prin glasul nostru, care vă cheamă la înfrățirea românilor, căci precum la suirea noastră pe tronurile Moldovei și Valahiei nu am mai
cunoscut în aceste țări nici moldoveni, nici munteni, ci numai români. Asemenea, nu vrem a vedea între români nici partide, nici
clase dușmănoase, ci numai fii ai aceluiași nume și frați de același
sânge”.(5)
Necesitatea înfăptuirii marilor reforme. Conținutul democratic al reformelor ce au urmat, sub sceptrul lui Cuza-Vodă, a fost
întâmpinat cu ostilitate de opoziție, deși ele au dus la transformarea
României, în numai șapte ani, într-un stat modern, unitar, cu
structuri și instituții noi de nivel european și recunoscut ca atare
pe plan internațional. Alexandru Ioan Cuza, cu sprijinul unei
pleiade de politicieni cu vederi progresiste și mari patrioți, reușise,
în numai câțiva ani, să înfăptuiască o serie de acte și reforme între
care recunoașterea de către Sultan a Unirii, secularizarea averilor
mănăstirești și preluarea de către stat a imenselor moșii și păduri
stăpânite de călugării mănăstirilor din Grecia, dezrobirea țăranilor
și împroprietărirea cu două milioane de hectare, înființarea
Serviciului de Poștă și organizarea Armatei, crearea universităților
din Iași și București și a bibliotecilor publice, organizarea Muzeului
Național de Antichități, reforme în justiție, reforma electoral,
pornirea lucrărilor pentru construcția de căi ferate în Moldova și
Muntenia, sprijinirea studenților și profesorilor ardeleni mutați în
Principate, reforma Instrucțiunii Publice ș.a. Reformele înfăptuite
sub domnia lui Cuza constituiau adevărate premiere la nivel
național dar și în zona Balcanilor, alături de politica și diplomația
manifestate pe plan extern, cu o ținută plină de demnitate în fața
suveranilor externi. Înfăptuirile care au dus la această finalizare,
înfruntând cu demnitate și curaj dificultăți interne și externe ce
păreau de netrecut, domnitorului Alexandru Ioan Cuza îi revine,
i-au adus meritul istoric de a fi fondatorul României moderne.
„El singur – arăta Mihail Kogălniceanu – și-a scris istoria sa prin
legi, prin actele care au făcut un stat, o societate, alta decât ce i
s-a dat atunci când l-au proclamat domnitor”.(6) Reformele din
timpul domniei lui Cuza, de la început, au fost obstrucționate de
opoziție, iar conținutul lor modern, care viza înnoirea societății
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românești cât și ritmul accelerat – nemaiîntâlnit până atunci, au
surprins până și cercurile politice occidentale.
Cuza a ajuns la concluzia că sistemul din 1859 era disfuncțional
și a apelat la propriile sale părghii, ceea ce a generat critici
vehemente din partea conservatorilor și liberalilor deopotrivă. De
fapt, de la început opoziția îi sabota inițiativele pentru a critica
apoi eficiența și punerea lor în practică. Liberalii se opuneau
tuturor reformelor inițiate de Cuza de teama că
acestea blocau drumul lor către putere, de aceea,
împreună cu conservatorii au creat o coaliție
ciudată, „monstruoasă”, cu scopul de a i se opune
și de a destrăma drumul său reformator. Această
„monstruoasă coaliție” l-a acuzat de instaurarea
unei dinastii sau chiar a unei dictaturi. Și totuși,
atunci când Cuza nu încerca să conducă autoritar,
era acuzat de ambele părți atât de slăbiciune cât
și de ineficiență.
În acest timp, „monstruoasa coaliție” n-a
putut trece cu vederea politica autoritară a lui
Cuza, începând cu 1863 și terminând cu 1864,
când, la 2 mai, domnitorul dizolvă Adunarea
Legislativă, adoptă o nouă Lege electorală și o
nouă Constituție, care îi conferea puteri sporite. Regimul personal
al lui Cuza devine ținta criticilor și mai dure din partea opoziției
parlamentare – condusă de radicalul C.A. Rosetti, conservatorul
Lascăr Catargiu și moderatul Ion Ghica. Paradoxal, lovitura de
stat de la 2 mai 1864 i-a nemulțumit deopotrivă pe conservatori
și pe liberalii de toate nuanțele. Marii proprietari fuseseră loviți
în puterea lor economică, piedestal al celei politice. Liberalii,
mai cu seamă cei radicali, se simțeau lezați de autoritarismul
(cezarismul) domnitorului, care le periclita spațiul de manevră
propagandistică în numele democrației și libertăților cetățenești
nelimitate.(7)Reformele întreprinse de domnitor, în special cu
sprijinul lui Mihail Kogălniceanu, deși necesare, fuseseră adoptate
într-un ritm susținut și afectaseră toate domeniile vieții sociale,
politice, administrative și economice în același timp. Evident, ele
nu reușiseră să-și arate roadele într-un răstimp atât de scurt, și,
de aici, o anumită stare de nemulțumire generalizată, fructificată
din plin de opoziție.
Personalitatea lui Cuza. Pentru a diminua capacitatea
și contribuția sa la înfăptuirea Unirii Principatelor și crearea
României moderne, neaveniții de tot felul ies astăzi în prim-plan
cu o serie de „teze” potrivit cărora, domnitorul Alexandru Ioan
Cuza nu s-a ridicat la nivelul cultural al elitei unioniste de atunci,
iar unele dintre deciziile sale au fost pripite și nu țineau cont
de realitățile vremii. Întâlnind atâtea premiere la nivel național,
înfăptuite în timpul domniei sale, alături de politica și diplomația
manifestate pe plan extern, încât, domnitorul, cu un larg orizont
politic și cu o viziune clară asupra viitorului României, poate fi
considerat ca una dintre cele mai complexe personalități istorice
pe care le-a dat România.
Lăudat de unii și criticat de alții, măsurile capitale pe care
le-a luat în conducerea, consolidarea și impunerea noului stat
român nu pot fi contestate de nimeni. Interesante și adevărate
sunt și aprecierile unor diplomați străini, ale unor șefi de stat
și de guvern, ale mai multor istorici din vremea lui. Cercetând
istoriografia universală a acelor vremuri ne relevă acest aspect
îmbucurător, pronunțat de oameni valoroși în politica timpului de
atunci.(8) Revenind la aprecierile lui Victor Place, consulul Franței
la Iași, acesta remarca inteligența vie a lui Cuza, spiritul său practic,
fermitatea hotărârii, puternica sa individualitate. Béclard, consulul
general al Franței la București, îi aprecia sinceritatea, bunulsimț, modestia, tăria de caracter. La rândul său, consulul Rusiei
la Iași, Popov îi admira inteligența vie, spiritul critic, sinceritatea
iar Jacques Pounay, consulul Belgiei la București, îl caracteriza ca
fiind modest, dezinteresat și înțelept, considerând că un astfel
de om nu mai există în Principate. Aceleași aprecieri le întâlnim
și în țară, la oamenii cu care a lucrat și l-au cunoscut în toate
ipostazele posibile. Mihail Kogălniceanu, de pildă, considera că
„este omul nou cel pe care-l solicita situația nouă; el a rămas ceea
ce a fost mai înainte, un om cinstit, plin de dragoste pentru țară,
progresist, el este devotat principiului ordinei și hotărât să pună în
practică ideile de reformă și progres”. Mai târziu, Nicolae Iorga, în
cuvântarea ținută cu prilejul centenarului nașterii Domnitorului,
sublinia: „Ca orice om, a avut greutăți în viață, prieteni de care s-a
putut plânge, dușmani cu care s-a putut lăuda; a întâlnit greutăți
pe care le-a răzbit, altele înaintea cărora s-a oprit, prea slab ca să
poată face ceea ce nu face decât timpul în desfășurarea veacurilor.
Avea însă o mare personalitate, era în el un prinos de energie gata
să se reverse în toate direcțiile, în cele omenești care se iartă,
iar în altele, mai puțin omenești, care nu se iartă. Alexandru
Ioan Cuza s-a ridicat pentru o misiune istorică, a pătimit pentru
dânsa și s-a stins ca un mucenic al misiunii istorice pe care și-a
impus-o”.(9) Obiectivitatea cuvintelor lui Mihail Kogălniceanu –
fost ministru de Externe și prim-ministru în timpul Domnitorului
– a rămas celebră cu privire la personalitatea lui Cuza, care, avea
să spună că, „nu greșelile principelui Cuza au fost cauza căderii lui
ci faptele sale mari l-au răsturnat”.(10)
Declinul domniei lui Cuza Vodă. Oarecum împotriva cursului
pe care viața politică românească îl luase în primăvara anului 1864,

opoziția a declanșat o nouă campanie împotriva Domnitorului,
fiind alertată în mod exagerat de adoptarea de către Cuza a
primului dintre fiii săi naturali, semn, în opinia unora, că ar dori
să devină rege și să instituie o dinastie. Evident, era o provocare
propagandistică lipsită de temei. Suspectat, în interiorul țării, că
vrea să perpetueze regimul său autoritar, Cuza își vede risipinduse și susținerea internațională. Tocmai în această situație, destul
de tensionată, se produce și deteriorarea
raporturilor dintre Alexandru Ioan Cuza și Mihail
Kogălniceanu. Turneul triumfal al primului
ministru în Oltenia, în august-septembrie 1864,
fusese rău interpretat în anturajul principelui.
Deși pretutindeni M. Kogălniceanu a subliniat
meritele lui Cuza în înfăptuirea politicii de
reforme a statului, succesul său personal n-a
putut fi trecut cu vederea de camarila principelui.
S-au adăugat, în timp, o sumă de animozități
personale cu membrii ai guvernului sau persoane
apropiate Domnitorului, totul culminând cu
demisia primului ministru, la 26 ianuarie 1865,
pe care Domnitorul Unirii Principatelor a primit-o
imediat. Era, incontestabil, o greșeală politică, în
rândul colaboratorilor săi nu se găsea nicio altă personalitate de
talia intelectuală și politică a fostului său prim sfetnic.
Fie rău informat, fie convins că forța reală a opoziției este
neînsemnată, Domnitorul s-a retras o perioadă din viața publică
plecând, în vara anului 1865, la un tratament balnear la Ems, în
Germania. Tocmai în această situație din ce în ce mai tulbure,
opozanții – conservatorii și liberalii radicali – au acționat, în
lipsa Domnitorului, pentru organizarea unor tulburări pentru a-l
discredita și a grăbi îndepărtarea sa prin jocul concertat al marilor
puteri. În lipsa Domnitorului din țară, precupeții, la 15 august
1865,(11) iritați de măsurile pe care municipalitatea Capitalei
le luase pentru prevenirea epidemiei de holeră, de a-și desface
mărfurile numai în barăcile special construite de Primărie și
impuse la prețuri extrem de mari, alături de alți negustori din
aceeași piață, au trecut la o serie de violențe, transformate într-o
adevărată răsmeriță. Primăria a fost jefuită, bandele înarmate
s-au înmulțit, autoritățile au fost alungate, arhiva incendiată.
Intervenția armatei, condusă de Ministrul de Interne, generalul
Emanoil Florescu, originar din Râmnicu Vâlcea, a fost promptă.
După somațiile legale, întâmpinate cu o ploaie de pietre și focuri de armă, s-a răspuns cu salve în aer, dar fără efect, apoi
s-au tras focuri de armă în plin. Au căzut 20 de morți și mai mulți
răniți. Seara au fost arestați mai mulți lideri marcanți ai liberal-radicalilor, între care Ion C. Brătianu, C.A. Rosetti, Alex. Golescu, Eugen Carada și alții, ulterior eliberați de Cuza revenit în
țară.
Presa a făcut ca știrile să ajungă în străinătate și cu multe
denaturări. Reacțiile marilor puteri au venit imediat: se instalase
o atmosferă politică defavorabilă, de neîncredere și ostilitate pe
care Guvernul însuși o crease. Acum se profilează foarte vizibil o
răcire a relațiilor cu Franța. Așadar, cu rebeliunea din 15 august
1865, s-a profitat în interior de către adversarii Domnitorului, iar
în afara țării de agenții puterilor garante și corespondenții presei
străine. Analizând cu discernământ și în mod obiectiv momentele
care au condus la detronarea lui Cuza, unii istorici consideră
că, alături de lovitura de stat de la 2/14 mai 1864, revolta din
București, de la 15 august 1865, a contribuit în mare măsură la
pierderea domniei de către Alex. Ioan Cuza și că acest act poate fi
considerat ca preludiu al căderii, răsturnării sale.
Pe plan extern situația se precipită, iar zvonurile vehiculate,
fiind defavorabile Domnitorului, încep să dea roade; Ion C.
Brătianu pleacă în Occident să pregătească aducerea unui prinț
străin, iar C.A. Rosetti dirijează acțiunile din interior împotriva lui
Cuza. Conștient că majoritatea reformelor erau finalizate și se
aflau în curs de desfășurare, iar timpul său de domnie se apropia
de sfârșit, conform stipulărilor Convenției de la Paris, Domnitorul
nu întreprinde absolut nicio măsură să oprească acest complot.
Dimpotrivă, într-o scrisoare, trimisă lui Napoleon al III-lea, după
ce își justifică actele politice și își clarifică intențiile, se arată gata
să abdice în favoarea unui principe străin. În aceeași idee face
o declarație și în fața corpurilor Legiuitoare la 5/17 decembrie
1865:(12) „Fie în capul țării, fie alături de dumneavoastră, eu voi
fi întotdeauna cu țara, pentru țară, fără altă țintă decât voința
națională și marile interese ale României (...). Niciodată persoana
mea nu va fi o impiedicare la orice eveniment care ar permite
de a consolida edificiul politic la a cărui așezare am fost fericit
a contribui. În Alexandru Ioan Cuza, Domn al României, românii
vor găsi întotdeauna pe colonelul Cuza care a proclamat (...)
marile principii ale regenerației României”. Declarația sa sinceră și
responsabilă, a fost interpretată, din păcate, ca o renunțare la luptă
și mulți dintre cei care îi stăteau alături s-au grăbit să-și găsească
alt ocrotitor. Monstruoasa coaliție, care acum se constituise în
societatea Progresul, înglobase atât opoziția parlamentară cât și
pe cei din afara forului legislativ. La acest complot ia parte chiar
și o fracțiune a armatei (colonelul C. Haralambie și maiorul D.
Lecca). La această împrejurare extremă, deși avertizat, Cuza nu ia
nicio măsură serioasă de siguranță.
(va urma)
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n data de 7 noiembrie 2019, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a organizat, în parteneriat cu Federația Română de Inginerie Biomedicală - FRIB, sub auspiciile Academiei de
Științe Medicale- ASM, Asociația Medicală Română pentru Plasmafereză și Carpatia Group, cu
sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării, conferința INGIMED XX „Ingineria biomedicală la răscruce de concepte în lume și de generații
în România”. Conferinta și-a propus să facă
bilanțul ultimelor 2 decenii de evoluție, oferind
oportunități pentru diseminarea și promovarea
rezultatelor cercetărilor științifice românești și
internaționale în domeniul ingineriei biomedicale, să mențina contactul direct între ingineri

COMUNICAT DE PRESA
8 noiembrie 2019

și medici, să identifice posibilități de creare a
unor consorții comune de cercetare și, totodată,
să crească implicarea în efortul global pentru
salvarea planetei în urma schimbării climatului.
În cadrul conferinței s-au abordat
următoarele aspecte și probleme conexe: de
la multidisciplinaritate la interdisciplinaritate
în medicină, răscrucea actuală a ingineriei
biomedicale - individualizarea bioingineriei
în țările avansate, bioingineria medicală - 25
de ani de performanță didactică și științifică

la Iași, starea microelectronicii, a ingineriei
biomedicale și a tehnologiilor de promovare a
sănătății în Republica Moldova, plasmafereză
terapeutică – o soluție pentru pacientul
cu hipercolesterolemie, evaluarea ritmului
îmbătrânirii - criterii de diagnoză, biomateriale
ceramice pentru aplicații medicale la ICPE-CA
- rezultate recente și tendințe de dezvoltare,
proiectarea unui exoschelet pentru reabilitarea
mișcărilor degetelor de la nivelul mâinii.
Conferina s-a încheiat cu o masă rotundă

intitulată “Procesul transmiterii Ștafetei
INGIMED către noile generații”, cu o
miniexpoziție de sisteme de bioinginerie
dezvoltate de membrii Centrului “Alexandru
Proca” și cu o vizită în laboratoarele și
departamentele ICPE-CA.

BIROUL DE PRESA ICPE-CA

TITEȘTI - CAPITALA DINTÂI A TUTUROR ROMÂNILOR
George VOICA

D

istinsul prof.univ.dr. Ioan Piso, directorul Muzeului de
Arheologie al Transilvaniei, spunea, și pe bună dreptate,
că ,,pasul Câineni” este al doilea (după Sarmizegetusa) ca
importanță istorică națională, deoarece aici, în Ţara Loviștei, este
leagănul românismului, care se-ntinde, de o parte și de cealaltă
a Oltului, de la Cozia Veche/Capitala regelui dac Rhessos (după
cum reiese, clar, din „Tăblițele de plumb de la Sinaia”─ cartea cu
același nume apărând în acest an, la Editura Rotipo, din Iași, sub
semnătura subsemnatului ─ care consemnează și cele mai vechi
toponime și hidronime din acest spațiu: „Cozen in doso Caciulat)
/ Cozia din spatele Căciulatei, precum și „Aulum” ─ vechiul nume
al Alutusului, despre care Macarie ─ Patriarhul Antiohiei ─ spunea
în 1653, vizitând aceste locuri, că zona Coziei, Mănăstirea Cozia,
Muntele Cozia, Oltul sunt „Grădina Maicii Domnului”!
Aici, în „pasul Câineni”, din Ţara Loviștei, și-au găsit sfârșitul doi
generali romani, poate cei mai străluciți pe care i-a avut vreodată
Imperiul Roman: e vorba de gen. Cornelius Phuskus ─ mort în 87
d.Hr. (când generalul Diegis, fratele lui Decebal, i-a întins o cursă
și comandantul Legio X Alaudae ─ a Ciocârliilor, fiindcă legionarii
romani purtau, la coif, o pană de ciocârlie ─ a fost capturat cu
întreaga sa legiune, cu mașinile de luptă, cu steagurile și cu
însemele romane, pe care, în anul 101 d.Hr., împ. Traian avea să
le găsească în spatele ,,munților zidiți de Decebal” ─ cum am aflat
de la Strabon și de la Dio Cassius ─ astfel gen. Cornelius Fuskus
fiind obligat, moral, să se sinucidă cu propriu-i pumnal, găsit lângă
lespedea de granit, inscripționată ,,PHUSKUS”, în 1973, de arh.
Cornel Vulpe și de col. de armată Vlădescu), dar și gen. cel mai
bun al împ. Traian, și anume Longinus, care, la începutul primului
război daco-roman, avea să cadă și el în cursa aceluiași strălucit
gen. Diegis, fratele lui Decebal.
Dar Ţara Loviștei ─ care, de fapt, era adevărata ,,Poartă de
Fier a Transilvaniei” ─ fusese cunoscută cu mai bine de 600 de
ani mai înainte de moartea celor doi generali romani, iar lucrul
acesta aveam să-l aflăm nu doar de la cei doi vestiți istorici și
geografi amintiți mai sus, ci și din Tăblițele de plumb de la Sinaia,
care ne vorbesc despre trei preoți din Argedava, porniți spre
Sarmizegetusa, urmând a face un popas, pe Olt, în Ţara Loviștei,
la o peșteră a ,,doi zei”. Evident că referirea era la Peștera lui
Zamolxe, din actuala comună Racovița, județul Vâlcea, peșteră pe
care Zamolxe pusese de i-o săpase în ,,carnea muntelui”.
Aflăm, de la Strabon, că peștera (de fapt, era o locuință formată
din două camere, de formă ovală, acestea fiind despărțite de un
culoar, tot oval; informația figurează și-n ,,Dacia preistorică” a lui
N. Densușianu, dar și-n ,,Getica” lui Vasile Pârvan) fusese săpată
din porunca lui Zamolxe, care, la bătrânețe, se retrăsese aici, unde,
400 de ani mai târziu, avea să se retragă și Marele Preot Deceneu,
viceregele Daciei, domnind alături de Burebista, iar mormântul lui
DEceneu e situat la doar 10-12 m. distanță de Peștera lui Zamolxe,
fiind săpată pe același perete stâncos, tot rotundă/mai mult
ovală, și la aceeași atitudine, cu orientare nordică spre Olt. Aici,
spun Tăblițele de la Sinaia, aveau să se oprească cei trei preoți din
Argedava, spre ,,a-i cinsti” pe cei ,,doi zei”: Zamolxe și Deceneu.
Tot aici, în Ţara Loviștei, în comuna Racovița se afla vechiul
Praetorium, unde Procuratorul dac (cel care-și căpătase cetățenie
romană, atât el, cât și fiica sa, după cum aflăm din ,,Panegiricul
Împ. Traian”, al lui Pliniu cel Tânăr, prietenul intim al lui Traian!)
Aquila Fidus construise trei castre romane, în care își avea sediul
Legiunrea a XII-a Fulminata, de vlahi macedoneni romanizați și
unde și-a aflat sfârșitul, în anul 140 d.Hr., mormântul său (pe
care l-am decriptat ─ mă refer la ideograme și la pictograme: 12
dreptunghiuri, simbolizând Legio XII Fulminata, 3 dreptunghiuri,
în dreapta, sus, simbolizând Cohorta III Scythica, trei ,,cărămizi”,
simbolizând cele 3 castre romane, iar deasupra ,,cărămizilor”,
două mâini drepte îngemănate sub formă de salut, simbolizând
,,împlinirea tuturor dorințelor fericite”, după cum spunea N.
Densușianu). fiind descoperit în urmă cu 3 ani de dl. Constantin

Vieru din comuna Racovița, județul Vâlcea. De asemenea,
ideograma ΠΦ am interpretat-o a fi a ,,Procuratorului Fidus”
(după cum ne-o sugerase chiar Plinius cel Tânăr).
Ţara Loviștei, însă, nu începe cu Cozia și nu se termină cu
Peștera lui Zamolxe, ori cu castrele romane și mormântul lui
Aquila Fidus, ci ea ,,urcă”-nspre măreții Munți ai Făgărașului,
oferindu-i ochiului cea mai frumoasă panoramă din lume, căci
Titeștiul, cu siguranță, a fost întemeiat drept Capitală a românilor
de pretutindeni, tocmai pentru nesfârșita frumusețe ce ne-o
oferă, încât nu e de mirare de ce aveam să aflu cu cea mai mare
surprindere că aici, sub poalele Munților Făgărașului scăldate în
lumina crudă, dintâi, de la-nceputul lumii parcă, aveam să găsesc
cele mai vechi monumente de cultură și de civilizație domnească
și hieratică din tot spațiul carpato-ponto-danubian, și nu exagerez
deloc, de vree ce ,,pietrele vorbesc”!
E vorba de cea mai veche scriere românească, dar cu caractere
chirilice, care coboară, în timp, până în 1205, în vremea în care în
Oltenia de azi (nuită și Litua ─ de la Leto, în gr., iar în latină, Latona
─ zeița ce i-a născut, în relația cu Zeus, pe Apollo și pe Artemis,
în Insula Delos, din Marea Egee), din care aveau să se tragă
numele Litovoilor: Litovoi și Ioan, doi frați, voievozi de Oltenia,
dar și denumirea Ţării Loviștei, semn clar că neamul Litovoilor și al
Basarabilor din Ţara Loviștei era același, iar peste ei au venit vlahii
sud-dunăreni, macedoneni, care porniseră de la Priștina, odată cu
IO RADU NIGRU (sau Negru-vodă!) în anul 1128, căci acesta din
urmă fusese V.V. (voievod) de la Priștina ─ vechea capitală dacică,
KOTOPOLIŢE, sud-dunăreană ─ azi KOSOVOPOLIE/Câmpia Mierlei,
după cum apare și-n ,,Tăblițele de plub de la Sinaia”. Deci Radu
Nigru știa de Capitala Basarabilor scito-geți din Ţara Loviștei, din
Titești, și către Basarabi s-a îndreptat, scăpând de turci!
În urmă cu aproximativ un deceniu, Pr. paroh Mihai Teleabă, din
Titești, jud. Vâlcea, făcând un nou gard de piatră, care împrejmuia
vechea biserică (înaintea acesteia fusese o altă străveche biserică,
la Cucoiu ─ cea mai veche din spațiul românesc!), a găsit mai
multe plăci de piatră, cruci și pietre de mormânt, inscripționate în
chirilică, pe care, spre cinstirea dumnealui, le-a încastrat în noul
zid, în speranța, desigur, că cineva le va decripta.
Neobositul dr. oftalmolog Constantin Ionițescu a avut inspirația
de a le fotografia și a le reproduce într-o carte (Ţara Loviștei.
Titești. Posada 1330. Leagănul Independenței Ţării Românesști,
Editura Rotipo, Iași, 2019, cu o prefață scrisă de subsemnatul)
lansată atât la Craiova, cât și la Rm. Vâlcea.
Privind mai cu atenție una dintre fotografiile reprezentând
artefactele culturale românești de cea mai mare valoare, am
rămas uimit, atunci când am decriptat textul următoarei fotografii:
IC XC (IISUS HRISTOS)
NI KA (ÎNVINGĂTORUL, în gr.)
NI ODINA (AICI ODIHNEȘTE) [S]ARAB BA. (ŢARUL BASARAB)
M (MARTIE) D (= 4 mii) T (300) g = 3.
Deci, mort în martie, în anul 4303. Scăzând 4503 din 5508
(anul facerii lumii), rezultă cifra 1205. În 1205, așadar, a fost
îngropat țarul Basarab, străbunicul lui Basarab I!
Obs. Am tradus din scrisul chirilic de pe crucea din Titești.
Așadar, aici, la Titești, jud. Vâlcea, în anul 1205, era un voievod/
țar, pe nume Basarab, care, iată, a fost consemnat nu doar ca
primul voievod al tuturor românilor, dar se subînțelege că aici a
fost și prima biserică românească, dar și prima Capitală a acestui
neam românesc! Poate chiar Episcopie, aparținând de Patriarhia
din Constantinopol.
De-abia peste aproape 172 de ani avea să se ridice Mănăstirea
Tismana, apoi Vodița (în 1377, amândouă sub Nicodim, vlahul
sud-dunărean, duhovnicul lui Mircea cel Bătrân ─ ctitor al Coziei,
în 1386), iar Capitală a neamului românesc ─ așa cum e cunoscută
─ de-abia în 1330 avea să fie Curtea de Argeș, sub Basarab I. Prima
Capitală, însă, a neamului românesc fusese, iată, în Titești, în Ţara
loviștei!
Ce să mai vorbim de voievozii Olteniei, de Litovoi și de fratele
său, Ioan, care-și aveau Capitala, se pare, în zona Tg. Jiu ─ Tg.

Cărbunești, în jurul anului 1247, întinzându-se de la Tismana
până la Olt, căci aceștia, deși rude, desigur, cu cei din Ţara Loviștei
─ descendenți, poate, din IO RADU NIGRU V.V. PRISTINA 1128
─ aveau să intre în conflict cu Coroana Maghiară în anul 1273,
iar regele maghiar Ludovic IV Cumanul avea să-l omoare pe
Litovoi, în anul 1277, făcând, astfel, ca Oltenia să intre sub suzeranitate maghiară. Lucrul acesta nu se va-ntâmpla, însă, și cu urmașii Basarabilor și ai lui Radu Nigru, ajuns, iată, în Ţara Loviștei (încuscrindu-se, de fapt, cu scito-geto Basarabii!), căci, desfășurând (cu aproxiație, firește!) anii curgerii domniilor, am putea
reface arborele genealogic, începând cu țarul scito-get (și Mare
Preot ─ de aici, denumirea de ,,casta sacerdotală” a BASARABILOR)
Basarab, până la Basarab I, întemeietorul Ţării Românești:
1. IO RADU NIGRU V.V. PRIȘTINA (c. 1100─1175); 2. BASARAB (c.
1175─1205, îngropat la Titești, jud. Vâlcea); 3. Un fiu al lui Basarab
(c. 1205─c. 1250); 4. Un nepot al lui Basarab (c. 1250─1290); 5. TIHOMIR (1290─1310); 6. BASARAB I (1310─1352), întemeietorul Ţării
Românești, cel care a ridicat cetate și biserică la Curtea de Argeș
(în 1330), unde s-a găsit și inelul ─ pecete al lui IO RADU NIGRU.
Acum, de-abia, înțelegem cum de-a ajuns inelul-pecete al
lui RADU NIGRU (alias NEGRU-VODĂ) de la Priștina la Curtea de
Argeș ─ lăsat moștenire dinastică, încât putem spune că obârșia
Basarabilor vine nu doar din Ţara Loviștei, ci și de la Priștina, în
Macedonia, de la vlahii morlaci (negri), sud-dunăreni, care s-au
retras din fața expansiunii turcești, trecând Dunărea și stabilinduse în Oltenia și-n nordul Munteniei, în Ţara Loviștei!
Așadar, anul 1205 marchează: prima Capitală a românilor;prima
biserică a românilor; prima noastră atestare documentară; prima
scriere românească, cu caractere chirilice, fiind cea mai veche (cu
316 ani mai veche decât ,,Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung
Muscel către Hans Bekner, judele Brașovului”); că limba română
s-a format aici, în Ţara Loviștei, unde, în 1330, Basarab I avea să
consemneze (pe o piatră megalitică, de 2 m/1,70 m.) nu doar
victoria de la Posada, din 9─12 nov. 1330, ci însăși amintirea
tatălui său, Tihomir Basarab, scriind:
1. † Slavă Sfintei noastre Treimi: Tatălui și Fiului și Duhului
Dumnezeului Sfânt!
2. † Slavă Precistei Născătoare de Dumnezeu, Tatăl, și Duhului
Sfânt, Mângâietorul nostru!
3. † Slavă Luminatului Basarab Io Biruitorul, voievodul
Munteniei (Deci, ni se spune limpede că Muntenia și-a avut prima
capitală aici, la Titești, în Ţara Loviștei!!)!
4. † Slavă Răposatului Voievod întru Domnul, Tugmetgir
(Tugomir, Togomer, Thomir) Basarab!
0 = o mie (se distinge vag!)
T (dar cu brațul stâng șters) = 300
Λ (L) = 30
Cu alte cuvinte, în anul 1330 s-a consemnat aici (în punctul
,,Gruiul Plăcintei”, din Dosul Dealului, comuna Titești) atât victoria
de la Posada, cât și amintirea voievodului Munteniei, Tihomir, tatăl
lui Basarab I. Cum ,,basara”, în limba egipteană (în Egipt studiind
atât Zamolxe, cât și Deceneu și chiar Vezina, Marele Preot al lui
Decebal) înseamnă ,,vulpe” (cu referire la mantia din blană de
vulpe, purtată de Marele Preot), deducem că toți Basarabii au fost
nu doar voievozi ai Ţării Loviștei și ai Munteniei, ci și Mari Preoți,
prelungind, iată, tradiția teologică a voievozilor ─ preoți, cei, întradevăr, ,,unși” de Bunul Dumnezeu să vegheze peste acest popor
românesc! Așadar, așa se explică de ce (și cum, mai ales!) a ajuns
ca inelul-pecete al lui IO RADU NIGRU V.V. PRIȘTINA, 1128 să fie
găsit la Curtea de Argeș! Fusese transmis din tată-n fiu, ca o
moștenire dinastică, ce vorbește atât de limpede despre formarea
poporului român și despre ,,Casta Sacerdotală a BASARABILOR” !
În concluzie, neamul nostru se trage atât din regii scito-geți,
Basarabi, cât și din vlahii macedoneni, sud-dunăreni, care erau,
de fapt, traco-geți, asemeni celor de la nord de Dunăre!
În arealul/izoglosa lingvistică PRIȘTINA ─ ŢARA LOVIȘTEI s-a
format limba română!
Surpate, 16 iulie 2019
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ORAZIO BARONELLO ȘI MONICA LUEZAS
AU CUCERIT RÂMNICUL PE SCENA FILARMONICII

C

oncert de mare clasă a avut loc pe scena
Filarmonicii vâlcene în 04 noiembrie
2019 susținut de tinerii soliști și dirijor: Dominik
Ilisz din Oradea, născut în 2003 la Debrețin,
la pian, în Concertul nr.3 de Ludwig van
Beethoven; Monica Luezas, soprană, Spania,
și ea într-o carieră promițătoare în dificila artă
a cantolui (rezervat cu precădere maturilor) și
în seara cu pricina tălmăcind aria „Casta Diva”
din opera „Norma” de Bellini și cântecul „De
España vengo” din zarzuela „El Niño judio”
de Pablo Luna; precum și „La Petenera” de
Federico Moreno Torroba, „I te vurria vasà”
de Eduardo Di Capua și „Torna a Surrientu” de
Ernesto De Curtis; întreg acompaniamentul
orchestral fiind asigurat de orchestra simfonică
a Filarmonicii sub bagheta dirijorului Italian
Orazio Baronello. O seară elegantă, frumoasă
la propriu (compoziție) și la figurat (artiști), cu
muzică atractivă, la mijlocul concertului, în
partea a doua, dirijorul sicilian dăruind publicului
vâlcean (extrem de călduros în prezența sa)
interpretarea din primăvara acestui an, Uvertura
la opera „Traviata” de Giuseppe Verdi, pe care
a prezentat-o în aceeași formula orchestrală în
luna februarie…o interpretare care și de această
dată a răscolit inimile melomanilor vâlceni…O
tripletă de artiști interpreți pe care publicul
vâlcean nu o va uita curând.
Concertul a avut loc în 04 noiembrie, ziua
de luni, iar duminică dimineața pe 3 noiembrie
întreaga trupă, soliști și orchestră, și dirijor au
dat curs unui concert școală în prezența copiilor
și elevilor vâlceni pe structura programului
din stagiunea de concert, chiar programul de
luni seară. În fond acest concert matineu s-a
suprapus peste repetiția generală care are loc
cu o zi înainte de reprezentația finală. Alături
de dirijorul Orazio Baronello care a exemplificat
muzica clasică cu concertul pentru pian de
Beethoven, împreună cu Dominik Ilisz, în cazul
muzicii de opera alături de dirijor și orchestrîă a
exemplificat Monica Luezas, dar și împreună cu
Ionela Poenaru consiliera artistică a Filarmonicii
care a vorbit pe înțelesul copiilor, traducând și
comentariul celor doi, dirijor Italian și soprană
spaniolă…Am ascultat-o pe Monica Luezas la
acest concert matineu interpretând minunat,
în ținută de stradă, aria „Casta Diva” din opera
„Norma” de Bellini la care aproape nu am observat nici o diferență ci interpretarea din concertul
de gala din ziua următoare. La fel și orchestra,
și dirijor, au secondat-o admirabil…Trebuie menționat că Monica Luezas este și o prezență scenică minunată apropiindu-se automat de tineretul și copii din sală, noi de asemenea, bucurândune de prezența acestei „dive” a muzicii de opera…
Personal, am admirat dezinvoltura și ușurința cu care acest pianist tratează partitura fără
inhibare.
Dominik Ilisz. Din prezentarea făcută de Fundația de cercetare a talentului bazinului carpatic, (https://kmta.hu > tamogatottak > ilisz-dominik) aflăm că pianistul solist la concertul din 04
noiembrie 2019 s-a născut pe 19 noiembrie 2003
în Berettyóújfalu. În prezent este elev în clasa a
X-a la Liceul de Artă Oradea la clasa profesorului
dr. Jámbor Fekete Erzsébet. Cântă la pian de la 6
ani și la 12 ani a fost admis la Secția pregătitoare
a Facultății de Muzică a Universității din Debrecen, iar în paralel participă la Academia Internațională de Vară a Tinerilor Muzicieni din Debrecen.
Talentul și perseverența au dus la mai multe
premii și recunoaștere în mai multe competiții naționale și internaționale încă de la 12 ani, iar în
2019 a câștigat premiul I la Olimpiada Națională
de Pian din București. Modest ca mai toate marile talente în muzica clasică Ilisz spune: „Mi-ar plăcea să fiu pianist, dar mai este mult de parcurs”
În 13 noiembrie 2018 în www.erdon.
ro Dominik Ilisz îi declară jurnalistului Ciucur

am avut ocazia să trăiesc vibrația muzicii lirice în
interpretarea sa.
- Eu sunt spaniolă, din regiunea Castilia, aproape de Madrid. Acum locuiesc în Catalonia,
Barcelona.
- Nu știu cum este la Râmnicu Vâlcea, abia am
sosit, și vreau să mă odihnesc, voi vedea mâine dimineață ceva...din acest oraș, am auzit, foarte
frumos!
- Mâine seară, la concert? Sper să fie foarte
bine, aștept ziua de mâine cu multă emoție și
nerăbdare...Mă bazez pe această orchestră
minunată, și pe sprijinul maestrului Baronello
și sperăm să avem un mare succes, să avem
publicul de partea noastră...
La repetiție dirijorul Orazio Baronello ne-a
permis o filmare cu aria „Casta Diva” de Bellini din
opera „Norma”-solista fiind extrem de naturală
și bine intenționată la impresia artistică!...
măiestrie în plină evoluție, plină de sensibilitate
și suavitate, ușor tragism, o voce parcă născută
pentru muzica de scenă de operă și despre care
aveam să facem diferența în interpretarea din

Losonczi Antonius că „Este o fericire pentru
mine să cânt la pian”. Și continuă tânărul pianist:
„Compozitorii mei preferați sunt Beethoven,
Chopin și Liszt, iar Daniel Barenboim, pentru
mine, este cel mai mare pianist . Mi-aș dori
foarte mult să ajung într-o renumită universitate
vest-europeană, Conservatorul de la Viena este
cel mai aproape de inima mea. Mulți oameni
cred că oricine se ocupă de muzică sau sport nu
are practic nici o copilărie. Nu sunt total de acord
cu acest lucru, deoarece nu am fost niciodată
obligat să stau la pian. Îmi place să cânt la pian și
nu mă simt deloc dezavantajat în comparație cu
alți tineri de vârsta mea.”
Personal, am admirat
dezinvoltura și
ușurința cu care acest pianist tratează partitura,
fără inhibare și reflectând o evidentă liniște
interioară, degetele alunecându-I pe claviatură
părând că stăpânește pianul de foarte multă
vreme că este obișnuit cu publicul entuziast și
cu luminile rampei care individualizează solistul
și interpretarea…Și colaborarea cu dirijorul și
orchestra ni s-au părut bine reliefate, Dominic
Ilisz anunțându-se ca o personalitate muzicală
bine conturată și de un meritat viitor artistic! …
Monica Luezas. O prezență scenică încântătoare, tânăra soprană din Spania atrăgându-și
ropote de aplauze și la matineu în fața copiilor
și elevilor, și la concertul de gală, concertul
din stagiunea curentă. Am avut ocazia să o
urmărim mai îndeaproape, la repetiții, la cea
finală dinaintea concertului și cu îngăduința și
amabilitatea dirijorului Orazio Baronello , care,
am constatat, și-a înconjurat solista cu toată
căldura și măestria de care este capabil în arta
acompaniamentului, i-am luat un scurt interviu
pentru publicațiile noastre , Intol Press, dar mai
ales pentru on line-ul Cultura Ars Mundi…
Soprana Monica Luezas (în limba italiană):
- Prima impresie? Este una foarte bună, sunt liniștită, trebuie să fiu calmă pentru a reuși să am o
prestație pe măsura așteptărilor...mă simt
minunat.
- Orchestra? Primul sentiment, prima
impresie este că mă aflu în fața unei orchestre
mature care sună foarte bine, și ce este mai
important, în această fază a pregătirii, este că îi
simt potențialul, care îmi spune că putem merge
mai departe; că la concert putem da împreună
toată energia în vederea unui rezultat foarte bun.
Simt delicatețea, sunetul cristalin!... întradevăr,
componenții sunt niște bravi instrumentiști...
- Nu, nu, nu cânt prima dată cu marele
maestru Orazio Baronello, am avut ocazia să cânt
sub bagheta sa de mai multe ori, și întotdeauna

„De Espana vengo din zarzuela El Nino judio” de
Pablo Luna, lucrare pe care în atelierul nostru de
lucru am ascultat-o în trei interpretări celebre:
Monserrat Caballe (soprană, o interpretare
plină de poezie în atmosfera intimă a muzicii de
estradă-naturală), Cristina Martinez (soprană,
mai aproape de opera concert) și Anamer
Castrello (mezzo, mai aproape de folclorul
spaniol). Concluzionăm că Monica Luezas aduce
pe scenă în propria interpretare o variantă
esențială de muzică cultă, operă lirică, cultivată
și pe care o apropiem mai mult de Maria Callas,
ca personalitate și forță interioară de această
dată doar în opera lirică...La Râmnicu Vâlcea
Monica Luezas a umplut inimile melomanilor de
bucuria întâlnirii cu arta muzicală de mare clasă
și împreună cu orchestra simfonică vâlceană și
Orazio Baronello aflați în deosebită emulație au
făcut să răsune sub dealul Capela tonalități ale
muzicii vocale și instrumentale de neuitat sau de
referință pentru interpretările ulterioare...
Iată ce spune Internetul despre Monica
Luezas-în traducerea noastră (Mónica Luezas
Morcuende, cantante lírica-soprano, Barcelona
Area - Zona Barcelona-wiki 23 noiembrie 2019):
« Are o voce lirică flexibilă, dramatică, care îi
permite să facă roluri precum Madame Butterfly,
Norma, Il Trovatore, A Ballo in Maschera, The
Force of Destiny, Anna Bolena, Aida ... și în

oratorii ca Requiemul de Verdi, Mozart, Brahms,
a patra simfonie de Mahler, Rossini - missa,
Beethoven - missa ... etc. Este câștigătoare a
Trofeului „Placido Domingo”. Profesorii și cântăreții celebrii și-au pus amprenta asupra vocii
ei confirmându-i talentul: Shirley Verret, Raina
Kabaivanska, Grace Bumbry, Victoria De Los
Angeles, Andreas Scholl, Sebastian Weigle, Alfredo Kraus, Miguel Zanetti, Félix Lavilla, Miguel
Ortega .... etc. A cântat la festivaluri, teatre (Coliseul Regal Carlos III del Escorial, Teatrul Mare din
Cordoba, Teatrul Maestranza de Sevilla, Teatrul
Arriaga, Teatro de la Zarzuela, Teatrul Mare
al Liceului, Teatrul Campoamor din Oviedo,
Villamarta de Jerez, Palatul de Festivaluri din
Santander, Teatrul Wintenthur din Elveția,
Teatrul Darmstadt din Germania etc...»
Orazio Baronello. S-a născut la Messina,
unde s-a inițiat în muzică sub îndrumarea
maestrului Dante Pavarini. Și-a încheiat studiile
în contrabas în Palermo, unde a absolvit
Compoziția și Managementul cu Maestro
Rinaldo Muratori la Roma, apoi și-a încheiat
studiile la Academia Pescara. În 1994 a fost
asistent al maestrului austriac Gustav Kuhn cu
care a creat „Vedova Allegra” la Bologna, „Don
Giovanni și Arianna în Nasso” de Richard Strauss
dirijând Orchestra „Toscanini” din Parma și
Orchestra dei „Pomeriggi Musicali” din Milano.
Realizează concerte cu Ansamblul de la Scala și
RAI. În 1997 a fost asistent al Maestrului Piero
Bellugi; susține concerte pentru RAI DSE în
colaborare cu Orchestra „Scarlatti” din Napoli ..
Dirijează orchestre prestigioase precum: „Radio”
și „George Enescu” din București, și Orchestra
Simfonică a Filarmonicii din Iași, Slisturi din
Moscova. Dirijează orchestrele simfonice
din Ploiești, Bacău, Craiova, Arad, Râmnicu
Vâlcea, Orchestra Rep. Moldova de Televiziune,
Filarmonica din Chișinău, Orchestra Simfonică
Pazardjik, Simfonia Shumen, Orchestra
Filarmonicii din Sofia, Filarmonica de Stat Vidin,
Orchestra Simfonică Bartok, Filarmonica Rusă
din Carelia, Orchestra Plovdiv…La 30 ianuarie
2009, a susținut un concert organizat de
Fundația „Bonino Puleio” în onoarea prințesei
Victoria a Suediei, în prezența președintelui
Senatului, în onoarea lui Renato Schifani. …
Presa europeană îl consideraă printre cei mai

străluciți dirijori italieni. Este director artistic al
Academiei de Artă Culturală Barcelona, Sept.
2005 - Prezent (wiki 23 noiembrie 2019).

Petre CICHIRDAN
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CASA SCRIITORILOR PAVELESCU
Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

A

m avut, și am, cinstea și onoarea să cunosc destul de
bine familia scriitorilor Pavelescu. Find colega de an la
Facultatea de construcții a domnului Mircea Pavelescu Jr. m-am
bucurat de prietenia domniei sale de atunci și până acum, de
aproape jumătate de veac. Am avut bucuria de a face parte din
grupul „celor aleși”, a persoanelor care au găsit pe Calea Victoriei,
vis a vis de Palatul Telefoanelor întotdeauna o ușă deschisă ,
persoane pe care, dincolo de ușă le-au așteptat prieteni.
Ani de zile familia lui Mircea a fost și familia mea. L-am
cunoscut bine pe tatăl lui Mircea, pe domnul Mircea Pavelescu
senior care atunci era directorul ziarului „Urzica”. Catrenele,
fabulele, povestirile scrise de domnia sa mi-au fost mie ani
încântare a zilelor destul de grele prin care am trecut. Mie, ca și
persoanelor doritoare și consumatoare de umor fin, de calitate,
domnul Pavelescu senior ne era exemplu de scriitor care nu se
înregimenta, nu se „vindea” pe treizeci de arginți.
Într-o zi, mai prin vară, pe când savuram o cafea în marea
sufragerie din casa de pe Calea Victoriei, și comentam împreună
ceva scris de mine și apărut în paginile Culturii Vâlcene, Mircea
a scos din sertarul biroului său un teanc de coli de hârtie scrise.
-Știi, tigroaico, zice, m-am trezit scriind și eu! și-mi întinse colile. Nu s-a complicat cu formula clasică: „ia vezi, ce părere ai?” sau

„crezi că e ceva de capul lor?” sau, „dacă ai timp, uită-te pe ele.”
Știa că sunt bine scrise. Știa? Nu mi-a spus decât să-l rog pe domnul Cichirdan să se uite peste ele. După ce le-am citit, uimită de
fluența cu care scrisese, l-am întrebat ce mai are scris prin sertar...
-Nimic. Asta este prima dată când scriu propoziții, dialoguri, descrieri... literatură. Cincizeci de ani am scris cifre, proiecte și devize
de construcții. Acum, nu știu cum, mi-a venit să scriu altceva.
Nemodificate, necurățate, așa cum mi le-a trimis, i le trimit și
eu domnului Cichirdan. S-ar putea să-i placă...Mie mi-au plăcut.
Dacă domnia sa hotărăște că pot fi „bune de tipar”, nu pot decât
să-i urez tânărului debutant -Bine ai venit acasă!, căci casa de
litere a domnului Mircea Pavelescu este mare: tatăl-scriitorul
Mircea Pavelescu, senior; mama- Ștefania Pavelescu, cochetează
cu scrisul în paginile unor almanahuri literare bârlădene (de ce
nu „almanahe!!!” căci pe plan cultural în țară se pare că a venit
deja vremea lor?...); unchiul- Ion I. Pavelescu, regele interbelic
al sonetelor românești; unchiul-Cincinat Pavelescu, regele
nedetronat al epigramei românești, autorul celebrei romanțe „
Îți mai aduci aminte, doamnă, era târziu și era toamnă...”și unul
dintre cei mai cunoscuți poeți ai spațiului carpato-danubianopontic interbelic; și ascendența literar-artistică a lui Mircea
Pavelescu urcă până la tatăl lui Matei Milo, marele actor, dincolo
de anii 1700!...Și de ce n-ar urma- Mircea Pavelescu junior??
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UN OM NĂSCUT ÎN ZODIA LITERELOR
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criitorul, poetul, epigramistul Mircea Pavelescu a fost fiul lui Virgil și al Artemizei Millo
Pavelescu și s-a născut la Iași în anul 1908. Ca întrun joc de șah (joc în care excela) în care se pot face
rocade, viața face „rocada mică” cu anii în care s-a născut și aranjează ca plecarea sa din viață să se petreacă
în anul 1980, inversând doar anii... Familia în care s-a
născut are o descendență absolut remarcabilă:
Tatăl, Virgil, mai avea încă doi frați, pe Cincinat și
pe Ionel. Mama, soția lui Virgil, Artemiza Millo, era
nepoata de frate cu marele actor Matei Millo.
Bunicul patern, tatăl celor trei se numea Ion.
Ion Pavelescu fusese directorul și fondatorul Școlii
Superioare de Arte și meserii din București.
Bunica paternă, mama celor trei, Paulina Bucșan
era descendentă a spătarului Bucșan, decapitat de
turci în 1596, cu ascendența tocmai de la Banu
Manta. Până în anul 1919, Mircea Pavelescu frecventează cursurile liceului din Bârlad, oraș în care
tatăl său era administrator financiar. În 1924 se
mută pentru doi ani la liceul Sf. Sava din București
pentru a reveni la Bîrlad unde termină cursurile
liceului M. Codreanu în 1927.
În 1925, la vârsta de 17 ani debutează în literatură
la revista bârlădeană „Graiul Nostru” condusă de
poetul George Tutoveanu, apoi devine membru al
cenaclului literar „ Academia bârlădeană”.
În anul 1926, fiind în București, începe colaborarea cu revista „Universul Literar” condusă de
Perpesicius. Tot în 1927, Mircea Pavelescu se înscrie
la facultatea de Matematică pe care o frecventează
doi ani. În 1929 tatăl, Virgil, se îmbolnăvește grav,
lucru care determină părăsirea acestei facultăți în
favoarea Academiei Navale din Constanța pe care o
termină în 1931, devenind ofițer de marină.
Pe tărâm literar, după 1927, colaborează la mai
toate publicațiile de profil din țară, printre care
Viața Literară, Radical, Brașovul Literar, România
Literară, Contemporanul, Bilete de Papagal,
Jurnal Literar, Informația Bucureștiului, Urzica și
multe altele. Face traduceri din marii scriitori ai
lumii, cunoscând la perfecție franceza, engleza,
rusa și greaca. Traduce din Racine, Jary, Nerval,
Desnos, Heredia, Edgar Alan Poe, Baudelaire,
Korolenko,Sivetidis și alții. În anul 1938 îi apare volumul de versuri
„Pasărea Paradisului” editat de George Călinescu în colecția
„Jurnalul Literar de la Iași”, volum cu care se deschide colecția.
Anul 1944, anul războiului crunt cînd soarta țării este hotărâtă
de luptele între regalitate, naziști, forțele așa-zis patriotice comuniste, partide politice care încearcă să salveze ce se mai putea salva.

NOTĂ

În martie 1944 ca ofițer al Marinei Militare ia legătura cu „Marina Patriotică”, grupare antifascistă cu
activitate susținută. În urma unei desconspirări ajunge în situația limită de a fi arestat. Este salvat în ulti
mul moment de amiralitatea română iar în 1945 pără
sește Marina pentru activitatea literară fiind numit
Redactor șef la ziarul constănțean Cugetul Liber
până la 15 octombrie același an, când se mută în
București.
Scoate revista „Cațavencu”.
În 1947 este numit șeful Cenzurii.
Anul 1950 este pentru Mircea Pavelescu un an
greu. Este numit „Delegat al Guvernului României
la Administrația Porților de Fier” unde a trebuit
să se mute. Era o vreme tulbure, omenirea stătea
pe un butoi de pulbere care rămăsese neexplodat
după război. Autoritățile române erau obligate să
ia hotărâri conforme directivelor de la Moscova,
autoritățile iugoslave nu se înscriseseră pe linia
acestor directive. Președintele I.B.Tito era numit
pe afișele provocatoare : „călăul Tito” fiind desenat
cu o bardă însîngerată în mână. Numai farmecul
personal, cunoașterea la perfecție a limbii ruse cu
care a comunicat direct cu Tito eliminănd astfel
traducătorul (de multe ori element iritant în astfel
de situații) au permis abilităților de comunicare ale
domnului Pavelescu să destindă relațiile românoiugoslave iar la Porțile de Fier să se restabilească
pacea. Președintele Tito l-a felicitat personal pentru
aportul direct la detensionarea periculoaselor
evenimente care au fost evitate și, în consecință,
pentru reluarea circulației fluviale pe Dunăre.
Revine definitiv în 1952 la București, este angajat
redactor la revista „Urzica” unde rămâne până în
1975. Ulterior a fost numit directorul ziarului. După
pensionarea din 1975, mai colaborează cu „Urzica”
încă doi ani cu materiale satirice de mare rafinament.
În 1961 ține cursuri la „Casa da Creație” și scrie un
manual de prozodie, contribuind intens la pregătirea
profesională a unui mare număr de poeți.
Tot atunci traduce și dramatizează împreună cu
poetul A.Roiu opera „Cărăbușul de aur”de E.A.Poe.
În casa lui de pe Calea Victoriei, în ultimii ani
se juca mult șah. Printre prietenii săi pe care i-am
cunoscut personal a fost și marele maestru de șah Victor Ciocâltea.
Mircea Pavelescu părăsește lumea aceasta în 1980 lăsând în
lumea artistcă a satirei de foarte bună calitate un gol care încă
nu s-a umplut. (Material conceput după relatările și povestirile
domnului Mircea M. Pavelescu, fiul maestrului.)
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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, 28 nov. 2019

O INIȚIATIVĂ MERITORIE...
(Urmare din pag. 13)
La rândul său, doamna prof. Andra Bică, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea a apreciat că pri-ma
ediție a Galei Educației reprezintă un moment important în evoluția învățământului, pentru că se premiază excelența, un grad
înalt de perfecțiune în activitatea elevilor cât și a profesorilor, iar
rezultatele meritorii ale acestora trebuie cunoscute de opinia
publică. În această zi specială, cu semnificații multiple pentru
învățământ s-a adresat triadei elev-profesor-părinte și i-a
îndemnat ca prin eforturi comune să ducem mai departe dorința
de reușită prin competență, încât, în fiecare an învățământul
vâlcean să se ridice din punct de vedere valoric.
La această sărbătoare a școlii s-au făcut aprecieri din toată
inima, s-au exprimat gânduri bune și s-au oferit daruri. A urmat
festivitatea de premiere a celor 13 elevi absolvenți, care în 2019 au
obținut media 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. Acești
elevi de excepție provin din Colegiul Național de Informatică
„Matei Basarab”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, școlile
gimnaziale „Take Ionescu” și „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea
și „Tudor Vladimirescu” Drăgășani. A urmat premierea elevilor
care s-au remarcat la olimpiadele școlare, la diferite concursuri și
competiții naționale și internaționale, care s-a realizat pe domenii
de activitate: Limbă și comunicare, Limba Română, Limba Latină,
Limbi clasice, Limbi moderne, Matematică, Științe, Tehnologie,
Om și Societate, Arte, Istorie, Discipline socio-umane, Educație
Fizică și Sport, Activități extrașcolare și Proiecte educaționale.
Domnul președinte Constantin Rădulescu le-a înmânat
elevilor de nota 10 diplome de excelență și sume de bani, iar
profesorilor care i-au îndrumat pe drumul performanței trofeul
„Profesor de nota 10” și câte un stilou, exprimându-și dorința,
ca acesta să scrie numai note mari. A avut surpriza plăcută ca
printre profesorii premiați să se afle și fosta sa dirigintă din
gimnaziu de la Școala Generală Nr. 10, doamna profesoară Elena
Trifa. În total au fost premiați 172 de elevi cu suma de 66000 lei
și 80 de profesori.
Programul de desfășurare a manifestării a fost elaborat în
mod inteligent, fiind presărat cu momente artistice susținute de
elevi talentați de la Școala Populară de Arte și Meserii și Liceul de
Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea.
Am participat la o manifestare rafinată, etalon, ca mod de
organizare și conținut educativ, așa cum ne-a obișnuit Consiliul
Județean. Spre satisfacția tuturor s-a constatat că învățământul
vâlcean pregătește și elite, ducând mai departe o frumoasă
tradiție. Evident că este loc pentru mai bine și suntem convinși
că la edițiile viitoare ale „Galei Educației” se vor afirma mai
mulți elevi de la școlile din mediul rural. Asociația Seniorilor din
Educație, Știință și Cultură din județul Vâlcea îi felicită în mod
cordial pe organizatorii acestei activități valoroase, care se înscrie
în sfera preocupărilor pentru modernizarea învățământului
românesc, în consens cu cerințele și exigențele europene. În
opinia noastră, această inițiativă lăudabilă, stimulativă, ar trebui
preluată în toate județele României și în Capitala țării – București.
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