Asociația Ecologică a Oamenilor de Știință și Artă ECOSTAR21

Anul XII • Nr. 161 • octombrie 2019 • editat de ECOSTAR 21 prin INTOL PRESS • www.culturaarsmundi.ro

Despre puterile... întregului

Cuprins:
• DESPRE PUTERILE... ÎNTREGULUI
Mihai SPORIȘ. ........................................pag. 1
• „MAI PRIMII O PALMĂ DE LA VIAȚĂ”
Felix SIMA.............................................pag. 2
• COMEMORAREA EPISCOPULUI
ANTIM PETRESCU ÎN ARHIEPISCOPIA
RÂMNICULUI
Constantin MĂNESCU-HUREZI......................pag. 3
• DRUM BUN, REVISTEI „POPAS
JURNALISTIC ȘI LITERAR ARTISTIC”
Paulian BUICESCU....................................pag. 3
• MEDALION „OCTAVIA LUPU MORARIU”
Maria OLAR...........................................pag. 4
• „BĂTĂLIA DE LA POSADA...”
Gheorghe JIANU. ....................................pag. 5
• CANADA, A DOUA CASĂ A ROMÂNILOR
Emil MANZUR.........................................pag. 6
• DOUĂ LĂMPI
Ligia ZAPRAȚAN-NICOLESCU. .......................pag. 6
• PR. DR. IOAN DURĂ:„ISTORIE
BISERICEASCĂ. STUDII ȘI ARTICOLE”
Petre CICHIRDAN.....................................pag. 7
• MAMĂ PĂMÂNT. TATĂ CERUL.
VREAU SĂ-MI TRĂIESC EU-L
Giampaolo TROTTA....................................pag. 8
• OMUL NOSTRU DIN GĂVANA
Constantin ZĂRNESCU. ...............................pag. 9
• POEZIE
Ioana Florina IANA....................................pag. 9
• COMUNICAT DE PRESĂ
Biroul de Presă ICPE-CA.............................pag. 10
• ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI
Gheorghe PANTELIMON.............................pag.10
• LOCALIZAREA BĂTĂLIEI DE LA POSADA
ÎN STÂNGA OLTULUI (III)
Arhim. Veniamin MICLE.............................pag. 11
• MONOGRAFIA COMUNEI LUNGEȘTI,
JUDEȚUL VÂLCEA
Constantin MĂNESCU-HUREZI.......................pag. 12
• O FAMILIE de poeți
Andreea, Dragoș și Natalia CĂLINESCU..........pag. 13
• NICHIFOR CRAINIC
Gheorghe DUMITRAȘCU. .........................pag. 14
• C. VOINESCU: „agramatica”
Felix SIMA...........................................pag. 15
• ANOTIMPUL TĂCERILOR
Zenovia ZAMFIR....................................pag. 16

Mihai SPORIȘ

A

m participat de curând la un eveniment, în spațiul public,
dedicat lansării unei cărți – încununare a unor cercetări doctorale!- și autorului ei, omul polivalent (obligatoriu... politehnic!, am
sublinia aici, dintr-o solidaritate profesională, evident orgolioasă!). O
manifestare reușită, atât prin prezența unor oameni cu notorietate, a
canalelor media locale, cât și a unora investiți cu putere în structurile
subsidiare/locale ale puterii statului român, privit ca întreg și în binomul laic religios. Un ex-parlamentar, ex-primar și în multe altele pionier, ca deschizător de drumuri, s-a extras din grădina cu contururi și
canoane, s-a eliberat și a putut privi întregul de deasupra, înțelegător.
Vor fi fost mulți privitori ai terenului strict mărginit, între lăuntru și
afară, ai evenimentului. Cartea, „A patra putere - ...”era cunoscută
apriori de o parte dintre invitați,
unii dintre ei fiind contributori
direcți: cu aprecierile cărții și
pentru laudatio-ul autorului;
ceilalți, cu clauza favorizaților,
vom fi cunoscut, prin zborul internetului, mărturia lui Emilian
Valentin Frâncu despre puterile
unui întreg, cât un stat - în general! (dar câtă susținere a ideilor
– vezi luxurianta bibliografie cu
sursele acreditate și valabil recunoscute!-, din timpul și spațiul
planetar, privind jocul puterilor
pe terenul rotund mărginit și... planetă albastră, văzută de prea sus!),
dar dureros, în specificul său: stat românesc!
Ne-am pus întrebarea, pentru clarificarea abstractă: „Ce este
puterea?” apoi, precum iluministul enciclopedist și jurist pe deasupra, Montesquieu : „De ce trei puteri...? și acestea, obligatoriu
despărțite?” Nu cumva societatea omenească, trecând prin atâtea
valuri civilizaționale ascunde, fardează și impune regulile, după placul
ultimului Dumnezeu, acreditat iar și iară (fiecare început o primă/
vară nouă!): Pontifex Maximus – adică deasupra tuturor zeităților
subsidiare (invocând Roma împăraților... deasupra Senatului!), deasupra poporului (vezi stările generale din timpul francezului Ludovic al
XVI-lea; vezi limitarea parlamentului englez, de către Carol I Stuart!).
Se mai pot invoca dictaturile unei persoane, când acestea își asumă
troița cerească, fără a avea lumina corespunzătoare (Va trebui aici să
recunoaștem și ... despoții luminați!). Să încercăm să ne răspundem...

întrebărilor, pentru a avea suportul generalității care să ne permită
particularizările. Pornim de la unu, la multiplu!
Materialist, cu îndrumare de la simțuri și de la conceptualizări ale
observatorilor naturii în manifestările ei, puterea a fost definită ca o capacitate, o însușire a unui Sistem (organism, structură, entitate – om,
lume etc.) ca într-un timp dat (durată limitată în determinismul materialist : termen de garanție, de valabilitate, de prescriere, dinastie,
generație, ori viață personalizată-pur și simplu!) să-și utilizeze energia increată pentru a concepe, a face și a folosi (după recepție!) opera
dată în utilizarea vieții!. Modelul la îndemână, dat de fizicieni, este
cunoscut: E (energia) = Puterea (puterea) X (exercitată/executată) T
(într-un timp anume). Energia se disipă într-un timp anume. La un
moment dat (în interiorul duratei de execuție) avem un disponibil
de energie neconsumată (încă necreată!), o parte din ea pusă deja
în lucrare/în operă. Când lucrarea este terminată, mare
parte din energia disponibilă se
va fi transferat în lucrul făcut,
dar încă nerecepționat. Urmează consumul energetic al contemplației (recepția dacă lucrurile s-au făcut conform cu planul...
proiectantului și agapa, ca o duminecă a sărbătoririi!) și verdictul judecătorului că energia disponibilizată a fost bine
gospodărită și poate fi dată în
folosul beneficiarilor. Fizicienii,
pentru mecanica newtoniană, au numit cele două stări ale existenței
energiei: potențială (adică încă nepusă la lucru, dar disponibilă!) și
cinetică (adică în... mișcare!). De aici mirarea și impicarea gândului:
când?, cum?, cine?, pune-n mișcare acest proces care trece energia
prin stări posibile? Anticii observaseră și definiseră stările: in potentia,
in actu, in opera. Un mare gânditor, care El însuși era Logosul – receptacol al potențialității!-, un mare Demiurg (cineticul: a face/ făcător al
Cerului și al Pământului!), un mare Judecător (cu judecată curentă, in
vivo, și una finală-la terminarea ciclicității duratei încredințate! Puterea astfel orânduită putea fi partajată într-un panteon cu mai mulți
olimpieni (ne povestesc mitologiile grecilor și romanilor!).
Omul s-a dumirit că este o creație atât de minunată, făcută de
cineva pe care nu l-a văzut cu ochii săi - și că nici nu are voie să-l
vadă, că oricum nu i-ar servi la nimic în puținătatea cunoașterii sale
de sine. Și-a asumat un modus vivendi construindu-și toate casele și

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan
PETRE CICHIRDAN - PREMIUL UZPR/2016 PENTRU „REVISTELE CULTURALE ALE RÂMNICULUI”
CULTURA Ars Mundi • CULTURA vâlceană • POVESTEA VORBII 21 • SENIORII • FORUM vâlcean

octombrie/2019

2
acasa sistemului social, necesar vieții. Povestea genezei (să ne
referim la... iudeo-creștini!) vede cele trei stări ale procesului
prin puterile Lui Dumnezeu, o adevărată troiță în cer cu rosturi
pe pământ. Dumnezeu gândește/proiectează; El face, și delegă
uneori subsidiarului creația; El judecă! Nu el a dat Tablele legii?
Iată-l putere legislativă! Nu El a dat/revelat scripturile să instituie canoanele comportamentului moral al oamenilor? Nu, în
numele Lui, s-au pus în aplicare/în execuție (practicare rituală!),
prin instituțile Bisericilor, toate regulile emanatei dogme? Nu, în
numele Lui: sinoadele, conciliile, inchiziția deveniseră instanțe
de judecată pe pământ? Iată-l pe Dumnezeu, treime de ființare,
nedespărțită, abuzat de Puterea pământenilor, printr-o substituire interesată. Precum în cer așa și pe pământ! Toate împărățiile
sunt de la Dumnezeu! Iată sentințe auctoriale care au făcut din
evul de mijloc timpul unor abuzuri și al discreditărilor: Dumnezeu, antemergătorul său: Pontifex Maximus, Regi/Caesarii și Papii, din vârfurile piramidelor, cu puterea concentrată în mâinile
lor, nu s-au mai putut sincroniza cu iluminismul. Democrația
antică: cu areopag, sinedriu, senat/sfat al bătrânilor etc., după
eclipsa medievală, după revoluționarea comunicării (apariția tiparului, treducerea și difuzarea largă a Bibliei, reconectarea la cultura - interzisă de biserică!-, a antichității, deschiderea noilor orizonturi ale pământului etc.) își cerea dreptul la actualizare. Omul,
izgonit cândva din Eden, trebuia să-și îndeplinească porunca: să
se elibereze, din nou și să-și regăsească drepturile. Revoluții autentice. Declarația universală a drepturilor omului. Separarea puterilor în stat. Contracte sociale. Apoi, în mod firesc au apărut curentele
de emancipare ale națiunilor, întemeierea statelor naționale cu
instituțiile, din ce în ce mai moderne și sincrone cu modelele bune.
Trebuiau destructurate marile chingi imperiale și
însămânțate, în generații, noi scheme mentale.
Sechelele evului mediu cu obscurantismul religios trebuiau vindecate printr-o înțeleaptă și graduală laicizare a fundamentelor puterii statului.
Iată un context global în care Statul Român
modern, prea copil pe scena geopolitică a lumii (din 1878 cu legitimarea autodeterminării!
și abia prin 1925 cu... Patriarhie!), trebuie după
dramaticul 1989 să-și reașeze puterile, consonant
lumii - trecută prin secolul vitezii spre societatea amețitor globalizantă a cunoașterii. Puterile
instituționalizate în ograda sa (Grădină a Maicii
Domnului!) au avut modelul monarhiei până în
1947. Le-a gândit, le-a exersat vreo două decenii, apoi ocupația sovietică ateizantă, cu efectele
poziționării doctrinare până în 1989, ne-a dus în
afara tradițiilor cultural-spirituale, ba a tarat generația adultă aflată pe scena românească pentru mult
timp, în fireasca inerție a mentalului. Schimbarea
sistemului politic, a modelului dezvoltării economice, eforturile
sincronizării la o nouă sferă globală cu condiționării neînțelese și
asumate fără discernământ (dar cu voința atingerii limanului mai
repede!) ne-a găsit într-o repoziționare din mers (reformarea este
un proces de durată... care cere timp!). Abia din 2004, avem un
scut de apărare global și din 2007 suntem membrii ai Uniunii Europene. A cere modernizarea statului român – evident printr-o
așezare armonioasă a puterilor statului!- este legitimă. Îmi amintesc, în trecere, că exodul biblic a durat vreo 40 de ani. Tranziției
noastre, spre statul remodelat cu valorile europene, oare ce dată
de început să-i considerăm? 1990 , odată cu schimbarea locomotivei și a mecanicului?; 1996 (odată cu schimbarea direcției de
mișcare a aceleași garnituri de tren?); 2007 (când trenurilor noastre vechi li s-a permis să care, cu bilet de dus românii, pe coclauri-

le europene? Este greu să numărăm anii tranziției/integrării dacă
nu avem clară viteza de deplasare a trenului și mai ales oboseala
din ce în ce mai pronunțată a drumului, prea de fier!
Ne-am luat cu vorba și ne-am îndepărtat de evenimentul
din 18 septembrie,2019, de la Biblioteca Județeană
„Antim Ivireanul”, unde s-a lansat cartea despre...
a patra putere în stat! Dar se putea vorbi despre
Presă-„jandarmul democrației”, adică observatorul
funcționării celorlalte trei, fără a observa o succintă
poveste a legitimării lor? Apoi puteam spune în
intervenția de acolo – fără să fi fost adus la... subiect-,
fără a supăra mulțimea care avea alte așteptări, aceste
generalități cunoscute de majoritatea prezentă?
Acum va trebui să vorbim despre... a patra putere,
care să tragă de poale pe... dumnezeul care uită de copiii săi iubiți,
poate supușii, poate doar plătitorii de taxe și impozite. Până la
Dumnezeu te mănâncă sfinții, spune înțelepciunea populară. Încurcate sunt căile domnului mai completează un stan... pățitul.
Cât Dumnezeu își avea autocrația impusă monarhiilor pământene
poruncile erau dura lex/sed lex nu conta ce spune talpa țării. Ea
executa fără crâcnire! Când dumnezeul piramidei pământene era
pus acolo de mulțime și acesteia trebuia să-i facă voia a apărut comunicarea biunivocă, în ambele sensuri, dar făcută prin intermediari (funcționarii inamovibili și dedulciți la cele sfinte și gata să încurce buna comunicare!). Cu cât viteza de transformare a vieții în
societate crește este nevoie de-o viteză de comunicare sincronă
acesteia, pentru că organismele cibernetice (vii, sociale) au nevoie de reacții de reașezare în timp real (just in time... ar spune
englezul!). Un stat greoi, defazat față de trenul global, rămâne
în urmă și în loc de recuperări ale distanțelor se
depărtează... O presă bine așezată poate fi acel
Argus antic, cu milioane de ochi, gata să vadă tot
și să informeze pentru ca organul central de decizie, Capul (puterile Statului, în sincron, pentru
buna conduită a organismului!) să reacționeze
oportun. Da, acest sistem de comunicare din întreg, Presa, poate da de lucru tuturor celorlalte
puteri, cu condiția să i se înlăture piedicile și să i
se asigure condițiile funcționării. Civismul, spiritul
civic, opinia publică erau în perioada antică manifeste în marile amfiteatre, în forumuri, în arenele
publice. Apoi cei puțini s-au ascuns de cei mulți
în incinte bine păzite. Dictatorii vor fi renunțat și
la reprezentanții intermediari. Cum să construiești
apoi, a patra putere după o dictatură care construia ea, unilateral, mesajul spre baza care trebuia
să-l recite, să-l cânte. Greu să construiești comunicare, înspre și dinspre, la o abruptă schimbare de
direcție! Care putere a patra ?, ce opinie publică?,
rapid înregimentată și manipulată înspre puzderia de grupări politice, rezultată din marea detonare din 1989? Divide et impera!
Voi fi făcut un apel, în vreo 4 volume, pentru necesarul spirit civic
(1999-2006). Se va fi considerat atunci, de câțiva cititori că acele
scrieri pot fi manuale de civism! Nu s-a întâmplat nimic. Câinii
latră... ursul trece! (amintesc acest fapt pentru că la evenimentul cu lansarea în discuție vor fi fost foarte multe recomandări de
același fel, pentru cartea lui Emilian Frâncu!). Puterile statului,
populate cu oameni noi, din partidulețele cu șarm, s-au ocupat de
ele însle iar liderii acestora –conjuncturalii alfa!-, urmau pe Machiavelli și nu renunțau la pasărea din mână, când în ograda cea cu
gardurile desfințate se practica marea ciordeală, minciuna fardată
făcea casă bună cu orice interes măsluibil notarial, atestabil prin
universitățile toamnei, cu licențe fără cunoaștere. Trenul puteri-

ilor s-a populat cu clandestinii fără chemare, dar cu recomandările
pseudo-moralilor din politica de cumetrie. Executivul s-a umplut
cu beizadele cu caș la gură, arogante și nici măcar cu bunul simț
al ridicolului. S-a umplut clasa a I-a cu plagiatori de doctorate,
cu masteranzi la fără frecvență, ba chiar și cu juriști
care să dea lecții agramate, pe posturile centrale ale
presei naționale. Scară a valorilor? Să avem pardon!
Bine sesiza jurnalistul George Smeureanu statu-quoul presei prin citatul, dat din I.L. Caragiale. A patra
putere?, voce a unui spirit civic autentic?, invocăm
și noi pe marele dramaturg : este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire! Nu ne permitem etichetări care
să lezeze pe cei care își fac această meserie (pentru care autorul cărții militează cu argumente
să-și obțină o lege a ei, în măsură să pună ordine în societate și
să-i protejeze truditorii onești și cu chemare!), dar o ordine, în
dezordinea generală a domeniului acesta, este imperios necesară.
Lucrarea aceasta atestată științific poate fi inițiativa legislativă in
nuce , dacă opinia publică, al cărei exponent este a patra putere,
este în măsură să o impună! (nu în decizia ei stă alegerea optimă
a cel puțin două puteri, din cele trei, ba și a curții constituționale
formată din oamenii politici aleși, la rându-le de puterile alese?).
Lucrarea este o diagnoză a unei stări de fapt, ca un ceva în
mișcare, într-o societate în care multe își cer o stabilitate, în sensul
clarificării drumului înainte și a condiților prealabile de îndeplinit
într-o rigoare a priorităților. Față de starea de lucruri constatată, în
raportare la multele modele de bună practică, observate în literatura universală, sugerează modalitatea de funcțioare a celei de-a
patra puteri în corpusul reglementat, aici cu avantajul experienței
de parlamentar cu multe inițiative legislative, unele validate de
decizile plenare. Când va fi momentul? Vorbeam de tinerețea
statului român modern, de criza unei clase politice nematurizate,
de momentul unei integrări abrupte, care cere schimbarea paradigmei funcționale, începând cu noul raport al indi vidului (vezi
salutul medieval cu... sluga! și încă modernul: să trăiți!, asumări
ale nefericitului complex de inferioritate!) .
Remarcam, printr-un model posibil înțelegerii comune, cel
al orchestrei simfonice, de ce un concert (funcționarea mai
multor puteri deodată!) nu poate fi o reușită pentru publicul
plătitor al prestației. Adică el publicul, cu aplauzele la îndemână,
să cârtească, cu fluierături, pe cei de pe scena puterii, pentru
agresiunea lor. Dacă partitura de executat este scrisă inoportun și
este anacronică (depășită de moda, adică de așteptările publicului!), dacă dirijorul este nepriceput (neșcolit, neexperimentat),
cu toate că instrumentiștii au talent și experiență, publicul va fi
nemulțumit, va cârti și va blama in corpore și pe cei executanți, și
pe compozitor și pe dirijor! Prin extenso, dacă avem o Constituție
(revendicând idealurile unui eveniment neclarificat, revoluția
din 1989!), dată în 1991 (toamna), revăzută și publicată în 2003,
contestată public și azi prin imperfecțiunile ei care pune puterile
statului în conflict, cum să credem că o lege care nu are urgența
clarificării constituționale ar avea șansa unei celerități speciale.
Mai aminteam că legea inginerului zace în proiect de ani buni,
cu toate că nicio țară nu se poate ridica economic fără ingineri (
adevărată fiind sentința și pentru celelalte profesiuni onorabile în
așteptarea uneor legi ale respectului special!).
Intervențile celor din prezidiul evenimentului, moderat de
Valeria Tănase, ale dr.Nicolae Dinescu (?!), ca șef al filialei UZPR
Vâlcea, al jurnalistului prefațator Gh. Smeureanu, ale oficialilor
din sală ( Biblioteca Județeană, Arhiepiscopie, Prefect, Primărie) și
ale altor participanți, au întregit un eveniment necesar ... Felicitări
organizatorilor și celui care a ocazionat evenimentul, domnul, de
două ori doctor, Emilian Valentin Frâncu!

„MAI PRIMII O PALMĂ DE LA VIAȚĂ” - C.D.-ELVIRA TĂNASIE
Felix SIMA

N

e face plăcere să ne amintim că acum 4-5 ani am consemnat, în presa
noastră, apariția primului C.D. al Elvirei Tănasie, îndrăgită interpretă
de muzică populară românească. Curând, va fi lansat un al doilea C. D. al interpretei, intitulat „Mai primii o palmă de la viață”, înregistrat la „Ijac Music Studio”. De pe coperta albumului aflăm că interpreta este acompaniată
de Orchestra Doina Argeșului condusă de maestrul Virgil Iordache, căruia îi
aparține și orchestrația pieselor. Sunetul și mixajele au fost asigurate de către
Cristi Iordan la primele zece piese, iar la ultimele opt, orchestrația, muzica și
aranjamentul muzical au fost asigurate de maestrul Mirel Stoica. Textier este
Elvira Tănasie. Artista își cântă, cu dăruire melodică, propriile texte: Inima nu
m-ar durea, Când viața m-a-ngenuncheat, Mai primii o palmă de la viață, Azi
e ziua ta și-ți spun, La o răscruce de drum, Te dai, neică, vânător, Mă legai,
Doamne, la cap, Să ne trăiască primarul, Vin românii acas’ și pleacă, Neicuță, a
ta e poarta, Băiețelul meu frumos, Frate, se tot miră unii, Privesc lung în urma

mea, Tânăr ești, Ioane, de ani, Doamne, Tu mi-ai dat de toate, Stă soacră-mea-n
poartă, afară, De m-ai părăsi vreodată, Ziceai, neică, mereu, tu.
Sunt cântece despre solidaritatea familială, despre efectele benefice ale
muncii îndreptate în sensul depășirii condiției umile. Apar și motiele înstrăinării,
cultivate de doinele din vechime; astăzi, înstrăinarea aduce după sine motivul
așteptării: bunica și fiul o așteaptă pe mama plecată la lucru, dincolo de hotare... Interesant este și cântecul cu aspecte epice în care este elogiată preocuparea primarului unei colectivități pentru dezvoltarea ținutului și a binelui
concetățenilor: „El nu și-a călcat cuvântul/ Și și-a ținut jurământul./ Primaru-i
de viță bună,/ A făcut multe-n comună./ Multe trebuie făcute/ Să fii un primar
de frunte,/ Oamenii să-i mulțumești./ Primare, să ne trăiești...
Cântecele Elvirei Tănasie atrag prin sonoritatea limpede, înaltă, prin dragostea pentru copii, pentru părinți, pentru portul și tradițiile locurilor natale ale
Pietrarilor de Vâlcea, pentru care îi mulțumim și o felicităm, totodată, urându-i
mult succes în cariera pe care și-a ales-o și să ne aducă numai bucurii prin harul
ce i-a fost dăruit.
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COMEMORAREA EPISCOPULUI ANTIM PETRESCU
ÎN ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI
Constantin MĂNESCU-HUREZI

P

entru teritoriile din dreapta Oltului, adică Oltenia de azi, s-a înființat, în augustoctombrie 1370, Mitropolia „Ungrovlahiei de
către Severin”, primul ei arhipăstor fiind Antim
Critopol. În 1381, acesta ajunge mitropolit al întregii Ungrovlahii. După această dată, nu mai cunoaștem un alt mitropolit de Severin, până în anul
1389, când apare în documente pomenit în această funcție chir Atanasie ( 1389-1403). Odată cu
intrarea Severinului în stăpânirea ungurească
(1419), eparhia Severinului este desființată și
astfel, timp de o sută de ani, credincioșii din
aceste locuri nu mai au un arhipăstor al lor.
Abia în anul 1503, în timpul evlaviosului domn
Radu cel Mare al Țării Românești (1495-1508)
se înființează încă două eparhii, cea de la Buzău
pentru partea de răsărit a țării, și cea de la Râmnic pentru Oltenia. Întrucât documentele istorice nu ne spun nimic în legătură cu reședința
Mitropoliei „Ungrovlahiei de către Severin”,
istoricii consideră că aceasta a fost la Râmnicu
Vâlcea, având ca argument faptul că aici era centrul cnezatului lui Farcaș din 1247 și că acesta
trebuia să aibă implicit pe lângă el și un episcop.
Deci stabilirea sediului Mitropoliei Severinului
la Râmnic apare ca o continuare firească a unei
organizații bisericești mai vechi, în frunte cu un
ierarh. Așa se explică titulatura de „Episcopia
Râmnicului Noului Severin”, care apare în acte
încă de pe la sfârșitul secolului al XVI-lea, fapt
care dovedește că noua eparhie înființată la
1503 era o continuare a Mitropoliei Severinului
din ultimele trei decenii ale secolului al XIV-lea.
În cei 516 ani de existență neîntreruptă, Eparhia Râmnicului Noului Severin a fost condusă
de episcopi titulari sau locțiitori, care au avut de
înfruntat, fiecare în parte, vitregiile vremurilor
prin care au trecut. Între aceștia, se înscrie la loc
de cinste episcopul Anthim Petrescu, al 45-lea
ierarh al Eparhiei noastre, care, deși a păstorit
pentru puțin timp eparhia și a avut o viață relativ
scurtă, și-a îndeplinit cu demnitate misiunea, în
vremurile tulburi de la sfârșitul Primului Război
Mondial. La îndemnul Sfântului Apostol Pavel:
„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care
v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu
luare aminte cum și-au încheiat viața și urmațile credința” (Evrei 13, 7), Înaltpreasfințitul
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,
a organizat în zilele de 1 și 2 septembrie 2019
manifestări cultural-duhovnicești prilejuite de
Centenarul Anthim Petrescu, care a trecut la
cele veșnice la data de 6 septembrie 1919.
Episcopul Anthim Petrescu s-a născut în

noiembrie 1875 în comuna Păușești-Măglași,
satul Vlăduceni din județul Vâlcea, fiind chemat ca mirean Alexandru. Tatăl său, cântăreț de
biserică, se numea Petre Marinescu, iar mama
se numea Constantina. Prin stăruința tatălui său
s-a zidit în anul 1902 biserica parohială cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din satul
Vlăduceni, o biserică destul de mare pentru
acea epocă, în pictura căreia întâlnim elemente
de influență occidentală. Crescut din frageda
pruncie sub ocrotirea sfinților si a Maicii Domnului, copilul Alexandru a moștenit de la tatăl
său virtuțile cultivate în satul românesc: credința
în Dumnezeu, trăirea vieții întru Hristos, cucernicia sau evlavia și dragostea pentru ostașii care
au luptat pe front pentru țară.
A făcut cursul primar în satul natal și în orașul
Râmnicu Vâlcea, apoi a urmat, între anii 1889 și
1893, cursul inferior al Seminarului Teologic din
Râmnic, iar pe cel superior, între anii 1893 și
1897, la Seminarul Central din București. După
terminarea Seminarului, în anul 1898, este hirotonit diacon pe seama Mănăstirii Dintr-un Lemn
și, totodată, numit și funcționar la Cancelaria
Episcopiei Râmnicului.
Tot în acest an s-a înscris la Facultatea de
Teologie din București, luându-și licența în anul
1902. Un an mai târziu, în februarie 1903, a
fost numit preot la Biserica Sfinții Arhangheli
din Craiova. A fost confesor de garnizoană,
președinte al Consistoriului apelativ eparhial
și profesor la Gimnaziul Militar din Craiova.
Părintele Alexandru a îmbrățișat mai întâi viața
de familie, dar într-un timp scurt i-au murit doi
dintre cei cinci copii, mama și soția. După aceste
încercări sufletești, a urmat viața monahală,
alegându-și numele de Anthim. Tunderea sa în
monahism a avut loc la Mănăstirea Neamț, în
ziua de 23 martie 1912, după care a fost ridicat
la rangul de arhimandrit la 29 martie, același
an. La 22 aprilie 1912 i s-a făcut ipopsifierea și
a doua zi, 23 aprilie, a fost hirotonit arhiereuvicar în Mitropolia din Iași, care în aceeași zi își
prăznuia hramul. I s-a dat titlul de Botoșăneanul.
Deși a rămas în slujba Mitropoliei Moldovei
doar 6 ani, până în vara anului 1918, episcopul
Vicar Antim Petrescu a desfășurat aici o intensă
activitate pe plan pastoral-misionar, cultural și
social, implicându-se și în pregătirea călugărilor
și a maicilor pentru serviciul militar, în scopul
îngrijirii bolnavilor si răniților din spitale și de
pe front. După semnarea păcii de la București
(7 mai 1918 stil nou), când s-a putut deschide
la Iași parlamentul și convoca Sfântul Sinod,
scaunul episcopal al Râmnicului a rămas vacant,
deoarece organele competente au primit de-

misia episcopului Sofronie Vulpescu, care fusese
episcop între 5 mai 1913 -18 iunie 1918. Colegiul electoral în componența de după semnarea
amintitei păci, adunat în capitala Moldovei, l-a
ales pe Anthim Petrescu în fruntea Eparhiei oltene. Alegerea s-a făcut în ziua de 3 iulie 1918,
în aceeași zi a fost confirmat, iar peste alte două
zile, tot la Iași, a fost investit.

Înscăunat la Râmnic în septembrie 1918,
nu păstorește aici decât până la 6 noiembrie
1918, când este silit să-și dea demisia, din cauza
întorsăturii pe care a luat-o războiul, după retragerea nemților din țara noastră. Se îngrijește însă
în continuare de nevoile Episcopiei, până în zorii
zilei de 6 septembrie 1919, când își dă obștescul
sfârșit la reședința sa episcopală din Râmnic, fiind în vârstă de doar 44 de ani. A fost înmormântat la 9 septembrie, lângă Bolnița Episcopiei.
La împlinirea unui veac după trecerea sa
în Împărăția lui Dumnezeu, Episcopul Anthim
Petrescu merită să fie comemorat în Eparhia
noastră, atât ca fiu al acestor locuri, cât mai ales
datorită activității sale culturale. Încă din perioada când era preot la Craiova, el a început să
traducă din limba germană scrieri creștinești, cu
un cuprins moralizator, pe care apoi le-a tipărit
și le-a pus în mâna credincioșilor. Tot lui i se
datorează și o retipărire a Patericului. Dintre scrierile sale, apărute în seria „Biblioteca Religioasă
pentru Popor”, unele tipărite tot la Râmnic sub
urmașul său, Vartolomeu Stănescu, menționăm:
Chipul mamei, de Otto von Schaching, Pustnicul
din Carmel, Istorisire pentru zidirea sufletească
a tinerimii, Coșulețul cu Flori, Mucenicul Sebastian, Epistola către Diognet, Iosafat, O istorisire
despre nașterea lui Iisus Hristos, Viața Sfântului
Anthonie cel Mare, Fericitul Augustin, Din viețile
Mucenicilor Creștini care au fost astăzi, Cu Iisus
pe drumul către Golgota, Pildele Mântuitorului
Iisus Hristos și multe altele. Asupra personalității
„Arhiereului Anthim”, s-a aplecat și marele nostru istoric Nicolae Iorga, care i-a zugrăvit un frumos portret în lucrarea sa „Oameni cari au fost”
(volumul III, Bucuresti, 1936, p. 38-39).

Comemorarea episcopului Anthim Petrescu
în Arhiepiscopia Râmnicului a debutat în ziua de
1 septembrie 2019, cu Sfânta Liturghie săvârșită
de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, înconjurat de un numeros sobor de preoți, la biserica
din Vlăduceni, urmată de slujba parastasului
pentru acest vrednic slujitor al Bisericii noastre
strămoșești, care a fost Anthim Petrescu. La finalul slujbei de pomenire, preoții slujitori au
însoțit pe Înaltpreasfințitul Varsanufie, ca întrun adevărat pelerinaj către un lăcaș sfânt, de la
biserică la bliblioteca din localitatea PăușeștiMăglași, care poartă numele episcopului Anthim Petrescu. Aici a avut loc slujba de sfințire
a acestui locaș de cultură, care găzduiește cărți
ziditoare de suflet și de minte.
Evenimentele comemorative au continuat
luni, 2 septembrie, de la ora 10, cu lucrările
simpozionului „Centenar Anthim Petrescu al
Râmnicului”, care s-au desfășurat în sala Iosif
Episcopul a Casei Sfântului Ierarh Calinic, aflată
în incinta Centrului Eparhial. Lucrările au fost deschise prin cuvântul de binecuvântare rostit de
Înaltpreasfințitul Varsanufie, care a avut darul
de a-l așeza pe Anthim Petrescu în rândul ierarhilor cărturari ai Râmnicului (Antim Ivireanul,
Damaschin, Climent, Chesarie, Filaret și alții),
într-un moment aniversar, când se împlinesc 20
de ani de când Râmnicul este pus sub ocrotirea
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.
Simpozionul l-a avut ca moderator pe Preacucernicul părinte dr. Ștefan Zară, consilier cultural
al Arhiepiscopiei Râmnicului, iar comunicările au
fost prezentate de: pr. prof. dr. Laurențiu Rădoi
(Despre activitatea episcopului Anthim Petrescu
ca ierarh vicar la Iași), pr. prof. George Pomenește
(Aspecte semnificative din viața și activitatea
episcopului Anthim Petrescu), prof. dr. Ioan St.
Lazăr (Activitatea lui Anthim în publicistică), pr.
Nicolae State-Burluși care, începând din anul
1990 s-a aplecat foarte mult asupra acestui
ierarh, reeditând multe din scrierile sale, și doamna Ioana Goran, din partea bibliotecii comunale din Păușești-Măglași, care va purta de aici
înainte numele Episcopului Anthim Petrescu.
Parteneri ai acestor evenimente inițiate de
Arhiepiscopia Râmnicului au fost Forumul Cultural al Râmnicului, Primăria Păușești-Măglași și
Biblioteca Anthim Petrescu din Păușești-Măglași.
Mesajul transmis pe parcursul celor două zile a
fost acela de a nu uita pe înaintașii noștri, de a nu
uita oamenii de cultură, care fac cinste localității
în care s-au născut, pentru că de astfel de modele avem nevoie. Slujba arhierească săvârșită la
Vlăduceni va rămâne întipărită în conștiința celor prezenți și îi va îndemna la săvârșirea binelui.

Cronica în versuri

PAULIAN BUICESCU
DRUM BUN, REVISTEI „POPAS JURNALISTIC ȘI LITERAR ARTISTIC” -SLATINA!
Mă simt ca-ntr-o Cetate Sacră, unde respectul e deja inclus
Contemplu-admirativ și iau aminte, la ctitorii ce temelia-u pus,
Revistei celor care scriu, prinși de efuziunea Culturală
Și prin Cenaclu și Revistă spun: credința lor etern-spirituală!
Suntem munteni la limita de vest, alături de colegi olteni
Dar scrisul ni-i ca și-n “Moldave”, Banat, sau la transilvăneni!
Stimați colegi, v-admir demult! Pe-atunci eram în “Cozii” la distanță
Dar astăzi, iată că am șansa să scriu cu voi, ce circumstanță!
Mă onorați că poposiți, cu scrisul în Revista noastră
Și-o să vă am modele permanente, spre Universuri noi, fereastră!

Nici nu v-am trecut pe-alături, când v-am văzut C.V-ul (ce titani!)
Dar dacă mi-ați făcut concesii, voi ține-aproape ani și ani!
Chiar de lipsesc acele Cupe, cu vinul-brand de Drăgășani,
Popasul vostru Jurnalistic, să dureze, La mulți ani!
Vreau să-mi exprim recunoștința, pentru MEMBRI FONDATORI
Ziariști cu Atestate, Dascăli, Poeți, ori Scriitori:
Anuța, Fulga, Maricela, Floricel, Paul Buicescu
Florin Deaconu, Ionela, Ioniță Anca-Popescu!
Dar și celor ce trudesc și Revista redactează
Din Țară, sau Diaspora, ce cu noi colaborează:

Melinte, Geantă, Vârtosu, Chirițoiu și Călin
Dobrița, Trașcă, Bebereghe, că dau Revistei un destin!
Domnului Al.-Florin Țene-Prezident Național
UZPR-ului cu Șeful, Doru-Dinu I Glăvan!
Popasului Jurnalistic, dar și Literar-artistic,
Vorbe puține o să-i spun:
Viață lungă, cititori, și să aibă un DRUM BUN!
Cu toată Nădejdea, sub autoritatea lui DUMNEZEU și în slujba cititorilor, Prof.Tlg.Paulian Buicescu, Director al Revistei “Popas Jurnalistic și Literar-artistic”
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Medalion „OCTAVIA LUPU MORARIU “
Maria OLAR

S

-a născut , în ziua 22 sept. 1903 în Comaneștii Sucevei.
Tatăl-dr. Teofil Lupu, chirurg cu stagii la Viena, în clinica
dr. Theodor Billroth și prof. Leopold din Dresda; mama Olimpia
născută Gheorghian, nepoata de soră (Olimpiada Bucevski) a
pictorului diecezan, Epaminonda Hanibal Bucevski (cel care la
Viena l-a gazduit o vreme pe bursierul Ciprian Porumbescu, și
care a pictat iconostasul catedralei din Zagreb și care a executat
pictura în biserica ortodoxă din Ilișești, astăzi într-o nemeritată și
nescuzabilă stare de ruină!!).
Octavia, singurul copil al familiei Lupu, a primit o educație
complexă. Tatăl cu o severitate de neclintit i-a imprimat o ținută
tronată de disciplină, ordine, seriozitate în tot ce urma a fi întreprins, fapt ce i-a folosit pentru mai tarziu, când nemiloasa soartă
i-a hărăzit vremuri de răstriște (aceste informații ni le-a relatat
Profesoara în momentele ei de confesiune).
De mic copil, a fost atrasă de muzică. Mama, Olimpia, ea însăși
cu pregatire muzicală (pian), i-a insuflat interes pentru muzică și în
special pentru pian, ca instrument. A luat lectii de pian în particular cu profesorul August Karnet, canto cu Maria Karnet și cu Elena
Teodorini, care-i aprecia rara voce de contra-alto, de asemeni, cu
renumitul tenor de la opera bucureșteană, George Folescu, cel ce
va declara ulterior, într-o scrisoare adresată dr-lui Teofil Lupu, ca
fiind o „excelentă muzicantă”.
Mai mult,în semn admirație și recunoaștere, i-au fost dedicate
câteva compoziții: 1) A. Karnet, cu muzica la două din creațiile
lui Eminescu-Peste vârfuri și Intre paseri; Și daca vii- pe versurile
lui Ștefan Octavian Iosif. 2) Alexandru Zavulovici, îi dedică o compoziție „Și dacă ramuri bat în geam.” pe versurile lui Eminescu.
Tânara Octavia, elevă a Liceului de fete din Suceava, își ia cu
distincție bacalaureatul (1922). Urmează cursurile Facultății de
litere și filozofie din Cernăuți, având ca profesori, printre alții, pe
Leca Morariu la literature și folclor, Tzigara Samurcaș și Orest Luția
la istoria artelor.
Profesorul Leca o remarca pe tânăra studentă, pentru răspunsurile excelente date la examene, și o îndrăgește pentru farmecul
și frumusețea ce o recomandau. Ulterior o cere în căsătorie, după
multă strădanie în a o cuceri, mai greu de cucerit fiind tatăl care,
îngrijorat fiind de acea diferență de vârstă (15 ani), mai cerea
timp pentru a chibzui! Dar da!-ul foarte hotărât al Octaviei, a
înduplecat pe nehotărâtul tată! Au capatat consințământul , astfel
ca în 27 dec. 1925 are loc ceremonia de nuntă, cu serviciul divin
ținut în Biserica Sf. Ioan din Suceava. Masa în locuința doctorului
Lupu din pavilionul din stânga al clădirii spitalului vechi. Astăzi,
acolo,funcționează secția de oncologie. Fotografii ale acelor
vremi ne prezintă parcul spitalului bogat în vegetație aleasă! Treptele gătite cu rare specii de cactuși și cu alte plante rare, o încantare!
În acea clădire a fost o vreme și redacția revistei Făt Frumosînființată de Leca, și al cărui secretar de redacție era tânăra-i
soție. Între cei doi a fost o înțelegere deplină, au trăit în armonie,
i-a unit pasiunea pentru muzică, artă, călătorii, literatură.
În concerte publice Octavia Lupu se produce de prin anul
1924- la Opera de est din Cernăuți.
Roluri interpretate din operă și operetă: Chivuța, din „Noaptea Sfântului Gheorghe” de Tudor Flondor (Leca Morariu în
monografia „Iraclie și C. Porumbescu”, consemnează faptul ar fi
fost începută creația de Porumbescu și continuată de Flondor);
Ulrica din „Bal Mascat” de Giuseppe Verdi; Olga din ,,Evgheni
Oneghin” de Piotr Ilici Ceaikovski; Florica din ,,Moș Ciocarlan” de
Tudor Flondor; Anica din „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu; Lucia
din „Cavaleria Rusticană” de Pietro Mascagni; Viorica din „Baba
Harca” de Flechtenmacher…
Urmeză multe aprecieri în ce priveste prestatiile celei ce, pe
drept cuvant, a fost numita „Privighetoare” a Bucovinei. Într-un
articol din Neamul Românesc al lui Nicolae Iorga-cunoscutul muzicolog Grigore Poslusnicu consemneazăa: „Am ascultat cu interes
rara voce de contra-alto a concertistei Octavia Lupu, care dacă
s-ar deda scenei, și bine ar face, patrunsă cum e de focul sacru
al artei, ar deveni un prețios element al Operei bucureștene!”
Dar cântăreața era acum în obiectivul multor societăți artistice
care îi reclamau prezența: în 1931 - Societatea filarmonica din
Cernăuți cu „Recviem pentru Mozart”; 1932- Atheneul Roman
cu Centenarul Goethe; 1932- Jubileul 80 ani al Societatii Bucharester Deutsche Liedertafel; 1931- Cercul Amicitiei Franceze din
Cernăuți cu prilejul vizitei ministrului francez Puaux; 8 martie
1932, debutează în fata microfonului român unde va mai reveni
în 10 martie și în 6 iulie1934…
Și acum, succesul obținut de Octavia Lupu Morariu la Marele
Concurs de canto și violină de la Viena, din 1932, când se număra

printre cei 27 de castigatori ai concursului, și i se decerneaza
diplomă și medalie. De menționat faptul că la acel concurs s-au
prezentat 500 candidați din 40 de state. Urmare a acestei reușite,
îl determină pe un impresar francez, să-i propună semnarea unui
contract cu Opera din Paris. Nu i-a dat curs invitației pentru că
a considerat mai potrivit să-i fie alături lui Leca, cel angrenat în
sumedenie de activități, nu lipsite de importanță.
Mai trebuie spus că în juriu au fost prezenți și: compozitorul
George Enescu, Nonna Otescu, directorul
Operei Române-București, George Georgescu, dirijorul Filarmonicii de Stat, București.
A activat aproape în permanență la concertele organizate de Societatea „Armonia” (înființată în 1881 - președinte al societatii, pentru
o vreme, a fost și profesorul Leca Morariu).
Colaboratori i-au fost: Paul Jelescu, Liviu
Rusu, ambii de la conservatorul bucureștean,
Al. Garabet (Iasi-violoncelist),Tit Tarnavschi
(dir. conservator Cernauti), Hedviga Halitchi,
Mircea Hoinic (din 1946 în Timișoara professor la Conservator)
Octaviei Lupu Morariu, cele două refugii,
1940 și 1944, i-au prilejuit griji noi, încercări
grele. Din 1944, când s-au stabilit la Râmnicu
Vâlcea, împreună cu mulți alți bucovineni
refugiați, departe de ciuma bolsevică, au
căutat să reia acele activități culturale întrerupte de război . …Rezistenta prin cultura!
Astfel că, pianista Octavia Lupu Morariu
a activat pe lângă Orchestra Semisimfonică
din RâmnicuValcea (1951 Locul I pe tara), și a făcut parte din Orchestra de Camera de la Sindicatul de Învățământ alături de Leca
Morariu , Lorin Cantemir, Emilia Ștefănescu s.a. . Și-a întemeiat o
școală particulară de pian. în 1957 se înființează Școala de muzică
din Vâlcea, școala la care va preda pianul până în anul 1967.
A organizat anual câte două mici concerte ale elevilor, în
fața părinților și altor iubitori de muzică. Astfel ca la încheierea
activității din Vâlcea, se putea lăuda cu un număr de 131 astfel
reprezentații, acestea incluzând și pe cele ale Orchestrei Semisimfonice și a Colectivului Cameral, în care a activat alături de Leca, și
de multi alți interpreți.
Mai târziu în jurnalul de zi- consemnează: „Am condus o clasă
bogată de pian, în unii ani aveam câte 36 elevi (la amiaz nu veneam acasă, continuând lecțiile după 1/2 ora. CINE, CÂND și
UNDE, voi fi răsplătită pentru aceste enorme jertfe?!”
Într-un articol al revistei vâlcene Cultura Ars Mundi ,( Petre
Cichirdan red. sef- frate cu dirijorul Modest Cichirdan ,foști elevi
ai lui Leca Morariu- instument Violoncel), semnat de o fostă elevă
a Octaviei Lupu Morariu- Frederica Renner- despre care în minicatalogul ținut de profesoara aflăm cum o caracteriza - ca foarte
muncitoare și pasionată de muzică,- fosta elevă, face o frumoasă
caracterizare a Pedagogului Octavia Morariu: ,,Nu avea copii, dar
iubea copii nespus și avea o mare înțelegere pentru ei.... N-am să
povestesc aici despre progresele ce le-am făcut în anii petrecuți
alături de profesoara mea de pian (2 ore pe sapt.), ci mai ales
ce pedagog deosebit a fost. Mi-a ales întotdeauna piesele care
mi se potriveau( aveam mâna mică, abia cuprindeam o octava-),
care necesitau o interpretare sensibilă. Pentru că dădeam și
examene și concerte, unde cântam fără partituri, se întampla ca
uneori să ai un lapsus, să nu știi mai departe ce note să cânți.
De la doamna profesoară am învățat să nu ne pierdem, în astfel
de momente, cu firea, să reluam ultimele măsuri de atâtea ori,
până depașim momentul critic!” Atitudine pe care a folosit-o și în
viata, ulterior...,,lectiile de pian m-au introdus în MINUNATA lume
a MUZICII clasice. Dela doamna profesoară am mai învățat ceva:
să iubim natura și drumețiile. Ne lua pe noi elevii dânsei în aceste
mici excursii. Una din colegele mele de atunci a urmat coservatorul și a fost profesoară de pian la Râmnicu Vâlcea.”
Aș menționa numele câtorva elevi valceni cu merite deosebite: Parpalan Mihaela, Popescu Monica, Renner Frederica, Stoica
Madleine, Stefanescu Emilia. Sularu Daniela, Gibescu Bogdan...
Ca pedagog,desăvârșit, o confirma și modul cum se pregătea
pentru lecții (vezi cele cuprinse în caietul anului școlar 1958-1959)
-1) Programul analitic al cursurilor de pian, amplu documentat; 2)
De sfat cu părinții. Educată la școala germano-italiană, cum o caracteriza unul dintre cei ce au cunoscut-o și apreciat-o.
1967-11 iunie. Marele triumf al clasei Octavia Lupu Morariu-ultima audiție la R.V. când de-acum se știa despre hotărârea
luată de profesoară de a se muta la Suceava. Nostalgii, regrete,
rugăminți de a nu pleca, lacrimi! Despre execuția la pian a claselor

I-VIII- cuvinte de laudă: Muzicalitate, tuseu catifelat, interpretare
precisă. Cea mai frumoasă audiție- apreciere unanimă, cuvântul
directoarei și al profesoarei Beba Zinelli, care citind se îneaca în
plans. Nu plecati! Nu ne părăsiti
Înca din 15 decembrie 1963 ,când rămasa singura, nu se lasa
invinsa de greutati și de tristetea ce-i da mereu tarcoale, increzatoare în prietenii arboresene, trimite epistole unora dintre acestia: Petru Luta- Vatra Dornei, 5 XII 1965: ,, Scrisoare pentru a lua
legatura cu D. Filip cel ce doreste realizarea
idealului meu. Pretind numai locuinta în
aceeasi cladire, nu doresc sa fiu salariata lor.
Mă mulțumesc cu pensia care mi se cuvine!
Vreau liniste” (câtă modestie!).
Scrisoare lui Jenica Popovici, 19 XII 1965,, Daca mi se implineste visul înființării Casei Memoriale la Suceava, în atmosfera
amintirilor mirifice prin frumusetea lor,
acolo doresc sa lucrez la copierea manuscriselor, la inseilarea ,,amintirilor despre
El” Ultimul rost al vietii triste și chinuite care
mi-a fost harazita de vitrega soarta.”
Și face planuri de plecare de la Valcea, urmand a veni cu toata zestrea documentara, ca
apoi sa aduca și ramasitele pământești ale
lui Leca pentru reînhumare în cimitirul sucevean ,,Pacea” unde acum isi dorm impreuna
somnul de veci, în „Bucovinuta” lor draga.
Și acum, din jurnalul Octavia Lupu Morariu, anul 1967:
„26-IX- Împachetarea lucrurilor. Ionel
Negura -super cerber. Inventarul. Dl. Horvat cu oameni de ajutor.
…6-X- Cu microbuzul la Suceava. Seara la bibl. cu Foit,
Filip,Plesca. …10-X- Semnarea actului la notariat….1-XI- Intr-o
saptamana pornesc spre Râmnic sa mi-l aduc!!...10-XI- La 5 dim
pornim. Seara, ajungem și-n primirea caldă a sucevenilor. Iar Ionel Negura și Viorel Grecu, ne surprind la biserica la Sf. Neculai
tocmai la slujba….11-XI-1967 Reinhumarea dupa serviciul divincuvanteaza în biserica părintele Brateanu și par. Zugrav. La cimitir
dupa cuvântarea tov. Plesca, Foit, Filip, în incheiere Ionel Negura
-cuvant adevărat academic și demn de Leca Morariu. D-zeu să-i
dea sănătate!...1-VIII-1968- DONATIA- Gazduit în Muzeul de istorie al Sucevei fondul documentar Leca Morariu , cuprinde o
bogată bibliotecă peste 6000 de volume, mobilier, instrumente
musicale (două piane), lucrări de artă, fotografii, partituri muzicale,” s.a.
La Suceava, începand din 1968, își inaugureaza o scoala particulara de pian pe care reuseste sa o imbogateasca și sa o duca
pana în 1990, când la vârsta 87 ani, o părăsesc puterile. În tot
acest timp, reușește să instruiasca un numar insemnat de copii
(80), iar numarul microconcertelor ajunge la 47.
Concerte organizate pentru cinstirea memoriei compozitorului C.Porumbescu au fost: 1) în 1973-14 oct. *90 +120 în sala mare
a Casei de Cultura unde au fost prezenti și Ciprian Ratiu, fiul Marioarei Porumbescu cu Nina Cionca, nepoata de sora a lui Ciprian
Porumbescu. 2) în 1975 (+95) în sala mare a Muzeului de istorie.
La comemorare a participat și Constantin Nastase ( Brasov), fiul lui
Lazar Nastasi, bunul prieten al lui Ciprian Porumbescu.
Auditiile s-au dat în sala mare sau sala mica a Casei de cultura
din Suceava, Dom Polski, Obesrvatorul Astronomic din Suceava .
În apartamentul din str. Marasesti bl T3 în care a locuit din
1967 pânăa în 9 apr. 1992, a continuat sa dea lectii de pian dupa
ce acest lucru nu a mai fost posibil în cadrul muzeului de istorie. Își
cumpără o pianină care se pretează spatiului restrans al locuinței.
Orele de pian, decurgeau în prezenta obligatorie a unuia dintre
parinti, prilej de a le strecura pe neobservate, și acestora, multe
din tainele muzicii!
Noi am reușit sa organizăm doua mici auditii postume, cu concursul unor fosti elevi: Paul Mustata, Mihaela Corduban, Surorile
Irina și Georgeta Seghedin. Canto sustinut de dna Mariana Popa,
acompaniata la pian de Paul Mustata. Prezente au fost și doamnele Mustata Eugenia, Timofeiov Tatiana . A fost frumos și duios.
Paul Mustata a urmat studiile conservatorului din Iași vreme
de doi ani, paremise. Am inteles ca acum preda ore de pian unor
prichindei. Bravo Paulica! Ar fi spus profesoara.
Mihaela Corduban și-a continuat studiile muzicale, urmând
conservatorul George Enescu din Iași. în 2008 obține doctoratul
în muzicologie, la univeristatea din Montreal.
A devenit specialistă în pedagogie muzicala, pedagogie instrumental (pian) și în muzica bizantina la Universitatea din Montreal.
Intr-una din vizitele făcute în țară, a venit și la muzeul fundației , și
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a dăruit fundației volumul „Le premiere livre du Clavier bien tempere de Jean Sebastien Bach, Retorica și semiologie”, Editura Delature France, autor Mihaela Corduban. În semn de recunoștintă,
volumul se prezintă cu un emoționant Motto: Primei mele profesoare de pian, Octavia Leca. Ce bucurie mai mare...
Gânduri pline de recunoștință îi poarta, tin sa cred, toți foștii
elevi! A știut sa si-i apropie!
A avut pentru instruire copii buni, copii care isi imparteau timpul de studiu intre scoala și orele de pian nu multe, 2 ore pe sapt.,
dar pregatirea pieselor necesita mult exercitiu acasa.
Aproape toți foștii elevi, au reusit la cele facultăți. Unii își pastreaza instrumentul, și continua sa cante, pentru placerea proprie. în mod sigur multi dintre ei isi indruma odraslele spre acesta
preocupare inaltatoare de spirit.
Doresc să prezint din registrele auditiilor, câteva consemnări
ale unor participanți la acele mici concerte:
Scriitorul Eugen Dimitriu - ,,Concertele, clasei de pian a doamnei OLM, se inscriu cu prisosinta în frumoasa traditie muzicala a
Bucovinei. Am petrecut două ore de încantare sufletesca ascultand piese alese cu grija din repertoriul national și universal. Am
aplaudat din inima tinuta lor artistica, siguranta execuției. Cinste
lor! Știu ca la baza este stradania profesoarei.”
Profesorul Vasile Nichita, la audiția din 1977: - ,,Dar mai presus de toate ne-a fascinat la concertul elevilor d-nei prof. OLM,
realitatea devenirii micului interpret, al cărui talent înflorește la
lumina și căldura unei distinse personalitati a profesoarei. Multumim din inima! Vom lua aminte!!”
Constantin Nastase- la 28 VI 1978:-„Cu adânca emoție am asistat la auditia prof. OLM și nu gasesc cuvintele cele mai portivite

pentru a reda fiorii ce i-am simtit ascultand piesele programului
executat de acei îngerasi, care s-au intrecut unul pe celalat în a
ne transmite și noua publicului, din SUBLIMUL ARTEI lor. Îi felicit
și le proorocesc că vor dobândi în viata frumoase succese. În ce
priveste arta cu care isi pregateste elevii, nu putem decat sa ne
inchinam cu stima și respect pentru intreaga daruire ce o transmite tinerelor talente și să-i urăm din suflet ca sa ne încălzească
mulți, mulți ani sufletul și inimile noastre.”
Istoricul, prof. dr. Mihai Iacobescu- a XX-a auditie cu public- la
Ateneu-1971: -„A fost o lecție a profesoarei care urcand spre cea
de a 75- vara a vietii sale, iubind statornic copiii și muzica, ne-a
readus în minte adevarul simplu ca insemnele trecerii timpului
pot aparea numai pe fata omului și niciodata în sufletul acestuia,
daca face din profesiunea sa un act de daruire, daca nu renunta la
idealuri datatoare de tinerete fara batranete.”
Dintre cei prezenți la audiții, as aminti și câteva personalități
ale Sucevei cum ar fi: Miu Dobrescu, fam. Siminiceanu Ion, Eugenia și Ovidiu Mustata, Dumitru și Lucretia Filip, Dumitru Oniga ,
Mihai și Vera Iacobescu, Familia Ciornei, Georgeta și Stefan Furnica, Familia Seghedin, Vera Gheorghiu, Georgeta și Nicolae Morariu, Tatiana și VasileTimofeiov ,Elena și Ioan Poiata s.m. altii.
O munca de Sisif a fost aceea de dactilografiere a celor 1300
de pagini din monografia „Iraclie și Ciprian Porumbescu” la care
Leca Morariu a lucrat până la sfârșitul vieții. A lasat o lucrare, în
manuscris, ce cuprinde relatari dint-o excursie prin tara, intitulata
sugestiv, „Raite pe roate” (roatele O.N.T.-ului) și înzestrată cu fotografii executate de autoare.
De menționat faptul că fost și o harnică culegatoare de folclor.
Materialul i-a fost în mare parte publicat.

A purtat o corespondenta bogată cu foști colaboratori ai carturarului Leca Morariu și cu alti cunoscuti. Scrisorile, le astepta cu nerabdare, acestea facand-o sa mai uite de singuratate, singuratate
despre care spunea ca o considera ca fiind cea mai grea boala.
Era, o bună executantă a lucrului de mână, inzestrata cu pricepere, eleganta, simplitate, precizie de bijutier. Pot fi admirate în
muzeul fundatiei lucruri ieșite din mana Octaviei Morariu , lucruri
pe care le pastram cu sfintenie,lucruri ce ne incanta privirea.
Dintre elevii suceveni ai profesoarei OLM: Stefan și Paul Mustata, Ovidiu și Mihaela Iacobescu, Florina și Catalina Ciornei, Mihaela și Camelia Siminiceanu, Udrea Manuela, Roxana Gheorghiu,
Rodica și Radu Lupascu, Corduban Mihaela, Raluca Teodosiu,
Poiata Oana, Irina și Georgeta Seghedin, Semian Lucian,Marin Ionut, Murariu Carmen, Monica Olar, Vasilescu Luciana, Tatiana și
Sergiu Timofeiov, Fortuna Octavia , Cabuz Alexandru și altii.
Profesoara avea grijă ca elevii executanți, înainte de a trece la
interpretarea unei piese muzicale, să prezinte câteva date despre
compozitor; unele lămuriri asupra piesei: tehnica, mesaj, informând și poate chiar inițiind publicul.
Toate preocupările acestei inimoase femei, o situează pe o
înaltă treaptă de trăire cu rost.
Din partea Fundației Culturale ,,Leca Morariu” , v-am prezentat acest material informativ și nădăjduiesc ca împreună cu
filmulețul realizat de doamna Ami Vitega, să fi reușit a contura și
prezenta personalitatea Octaviei Leca Morariu.
Inițiativa doamnelor de a organiza festivitatea decernării trofeului, unor femei de succes din perioada centenarului, ne bucură,
și ne onorează. Felicitari și mulțumiri din inimă!
6 martie 2018

„BĂTĂLIA DE LA POSADA”,
RĂMÂNE BĂTĂLIA PENTRU ADEVĂRUL ISTORIC!
„Regele Carol Robert de Anjou dărâmă toate posadele din stânga Oltului!”

D

e câţiva ani, în localitatea Perişani, judeţul Vâlcea, la iniţiativa primarului Ion
Sandu se desfăşoară în decursul a două zile, 19 –
20 octombrie, manifestări cu caracter „istoric”,
ajungând la ediţia a XX-a privind, „Bătălia de la
Posada” (1330) şi cinstirea eroilor din Primul Război Mondial (1916) de reîntregire naţională, desfăşurat inclusiv pe teritoriul localităţii Perişani.
Am considerat să fim prezenţi sâmbătă 19
octombrie, a. c., să răspundem la invitaţia făcută
în presă de primar şi să constatăm pe viu cum
se desfăşoară „Dezbaterea istorică” privind cele
două comemorări menţionate, mai ales că s-a
menţionat că vor onora cu prezenţa: academicieni, doctori în istorie, oameni de cultură cât şi
iubitori ai istoriei noastre.
A fi sau a nu fi Perişani, locul bătăliei de la
Posada (1330)?!
Este adevărat că în ţinuturile judeţului Vâlcea a existat această importantă „Bătălie de la
Posada”, condusă prin biruinţă de Basarab I,
Întemeietorul Ţării Româneşti, importantă pentru apărarea şi consimţirea pentru totdeauna că
suntem un popor creştin ortodox.
Controversele, atât ale istoricilor, intelectualităţii rasate cu ample cunoştinţe, dezbat de foarte mult timp, pro şi contra, locul unde s-a consumat Bătălia.
Girul de a pune ştampila pe un loc al unei
localităţi fără a aştepta consumarea tuturor studiilor istorice, a dus la controverse, ambiţii cu
foarte mare încărcătură subiectivă.
Faţă de acest subiect controversat s-au scris
cărţi, mai mult s-au mai puţin credibile, unele
povestiri fără argumente clare, dar există şi
cărţi bazate pe studiul aprofundat şi o cercetare
bazată pe documente ale vremii ce nu sunt tratate deocamdată cu multă atenţie.
Nu cunoaştem motivele şi interesele, dar
cert este că această pagină de istorie trebuie
tratată cu mai multă atenţie, pentru a lăsa
generaţiilor viitoare adevărul istoric, nu interesul de moment.
Discutând subiectul cu oameni avizaţi, mi-au
declarat că încep să aibă mari îndoieli asupra is-

toricilor doctori care s-au grăbit să îşi dea girul
asupra unui loc, mergând pe prezumţii şi editând cărţi pe cheltuiala nu se ştie cui, pentru a
convinge că sunt deţinătorii „Adevărului Absolut”.
La dezbaterea publică de la Perişani, au participat: Istoric dr. Dinică Ciobotea (cercetător
la Institutul de Ştiinţe Socio-Umane, Craiova,
aparţinând de C. S. „Nicolăescu Plopisor”, din
cadrul Academiei Române; dr. în istorie, Constantin Dinulescu (Craiova); prof. dr. Ion Soare,
preşedintele Forumului Cultural al Râmnicului;
ing. Mihai Sporiş, Asociația Seniorilor Vâlcea;
Ofiţer în rezervă SRI, Marian Petrescu, Udrescu
M. istoric, profesori de istorie, presă şi foarte
mulţi localnici.
M-am întrebat de ce academicienii anunţaţi
nu au fost prezenţi? era interesant punctul de
vedere al domniilor lor.
Se ştie că singurii istorici din afara judeţului
care participă an de an la aceste dezbaterii
rămân primii doi menţionaţi, care de fapt au
certificat locul bătăliei, fără a accepta şi alte variante bazate pe documentele vremii .
Dublul limbaj al unora lasă un gust amar!
Pe mulţi din cei invitaţi la această dezbatere,
i-am întâlnit la data de 6 iulie a. c., la Mănăstirea
Bistriţa Olteană, la aniversarea a 80 de ani a
Părintelui Arhim. dr. Veniamin Micle, ocazie de
a lansa şi cartea-document: „Adevărata Posadă:
Defileul Bistriţei”.
Îmi reamintesc că prof. Ciobotea făcea „laudatio” asupra cărţii, aducând elogii Părintelui,
autorul cărţii, spunând, citez: „Prin această lucrare, bazată pe o cercetare asiduă, se poate
stabili cu adevărat locaţia bătăliei de la Posada”,
am încheiat citatul.
Interesant, nu? Oare când a spus adevărul
domnul Ciobotea???
La Perişani, domnul Ciobotea a precizat:
„Există o carte a Părintelui Veniamin Micle de
la Mănăstirea Bistriţa, despre Posada, care vrea
să ducă Posada lângă dânsul la Bistriţa”, am încheiat citatul.
Am întrebat: Domnule profesor, de ce nu

i-aţi spus Părintelui Veniamin aceste cuvinte şi
aţi lăudat lucrarea???.
Răspuns: „Am considerat că era şi ziua sa de
naştere şi nu am dorit să îl supăr”, am încheiat
citatul.
Fără comentarii....
Trebuie să punctez următorul aspect:
La Perişani, în cuvântul meu, mi-am permis
să întreb distinsul istoric dacă a citit cartea?;
mi-a mărturisit că nu!?....
Mi-a solicitat cartea, pe care i-am oferit-o
contracost. Iată cum se face istorie la „nivel înalt”, dragii mei.
Mă întreb: Cum îţi permiţi să discuţi despre
o carte-document a unui autor, când nu o deţii şi
nu ai răsfoit cel puţin conţinutul ei???
Domnule profesor Ciobotea, îmi permit în
acest articol să vă adresez o întrebare:
De câteva ori aţi adresat domnului primar recomandarea pentru o singură persoană
dragă d-voastră să colaboreze pentru subiectul
Posada. Nu doresc să îi dau numele că în înregistrare reiese din discursul d-voastră. Aveţi
cunoştinţă că persoana respectivă a luat recenzii de la aproximativ 20 personalităţi, doctori în
istorie, profesori, oameni de cultură, inclusiv
de la Părintele arhim. dr. Veniamin Micle pentru cartea ce a publicat referitor la Bătălia de la
Posada şi locul consumării bătăliei.
Ştiţi că nici o recenzie sau punctele de vedere ale acestora nu au fost publicate, ci numai
folosite??? Dintr-un motiv simplu: Nu se potriveau ca loc al bătăliei cu ce şi-a dorit autorul şi
cunoştinţa D-voastră.
Pentru adevărul istoric vi se pare potrivit
cum a procedat???
În cuvântul său, profesorul Constantin Dinulescu şi-a permis să rostească în alocuţiunea
aa următorul mesaj: „Mai sunt unii care discută
despre Posada pe la colţ de drum şi pe la Televiziuni şi habar nu au despre subiect”, am încheiat citatul.
I-am atras atenţia că foloseşte un limbaj jignitor la adresa celor ce cercetează cu seriozitate
şi nu se cade să fie astfel catalogaţi.

Cel puţin de vreo trei ori şi-a cerut scuze, faţă
de neinspiratul discurs.
Profesorul a solicitat şi dânsul contracost
cartea Părintelui Veniamin, aflându-se în aceeaşi
ipostază nefericită pentru dânsul, să pună certitudine pe Perişani şi să conteste o lucrare
necitită.
Din păcate au fost şi ceilalţi vorbitori prezenţi
la lansarea cărţii Părintelui Veniamin, având
aceleaşi limbaj dublu, ce nu îi onorează, privind
Adevărul Istoric.
DESPRE CERCETARE, STUDIU PRIVIND CARTEADOCUMENT, „ADEVĂRATA POSADĂ: DEFILEUL
BISTRIȚEI”
Această carte-document este scrisă în urma
unei cercetări şi documentări de ani de zile.
Cei care cunosc pe Părintele Veniamin şi
truda Sa cărturărească a celor peste 105 titluri
de carte, ştiu că nu îşi permite să pună în pagină
nimic până nu se convinge prin documente studiate.
Din sub titlul articolului, am subliniat
dintr-un document, iar pentru credibilitatea
articolului dau citire acelui text: „O informaţie
incontestabilă cuprinde Diploma regală emisă la
2 noiembrie 1332, în care regele Carol Robert de
Anjou precizează că a ajuns cu oastea sa în Ţara
Românească spre a o cerceta, afirmând că: „Am
străbătut-o în linişte”, am încheiat citatul.
De aici rezultă că bătălia nu s-a petrecut în
această zonă, astfel toate localizările de pe teritoriul din stânga Oltului sunt infirmate de respectivul document regal.
În concluzie, localizarea bătăliei trebuie
căutată în dreapta Oltului.
Profesorul Ciobotea a replicat: Ştiam de
această diplomă şi declaraţia regelui!?
Păi, dacă ştiaţi, domnule profesor, de ce
ţineţi la teza d-voastră că Bătălia de la Posada a
avut loc la stânga Oltului???
Încep să înţeleg că această carte-document,
ce a ajuns şi la alţi mari istorici şi la Academia
Română, începe să dea frisoane celor ce s-au
grăbit să înfigă „ţăruşul bătăliei” la stânga Oltului.
(Continuare în pag. 9)
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CANADA, A DOUA CASĂ A ROMÂNILOR
Sfaturi și impresii
Emil MANZUR
(Urmare din nr. trecut)

O

bținerea vizei de migrare este unul din cei mai importanți
pași în vederea obținerii cetățeniei canadiene. Această
viză îți dă toate drepturile ca și în cazul cetățeniei, mai puțin dreptul de vot.
După o perioadă de doi-trei ani petrecuți în Canada se poate
aplica pentru obținerea cetățeniei dar, până atunci, trebuie să te
adaptezi traiului canadian.
Pasul 2 – Integrarea în societate
Cu viza pusă în pașaport se poate cumpăra un bilet de avion
către unul din orașele importante din Canada.
Dacă aveți rude sau prieteni care vă pot ajuta, în unul din
aceste orașe, atunci acomodarea este mult mai ușoară. Este important să alegeți un oraș mare deoarece oferta de lucru este
considerabil mai mare.
Cu biletul de avion rezolvat și bagajele făcute (nu uitați hainele
groase!) puteți începe aventura vieții.
Majoritatea avioanelor care traversează Oceanul Atlantic sunt
avioane de mare capacitate, dar cel mai spectaculos este de departe Boeing 747 Jumbo Jet. Este ca un cinematograf cu aripi:
câte zece scaune dispuse în linie și televizoare pe fiecare scaun, în
așa fel încât fiecare călător să aibă cea mai bună vizibilitate. Toate
îți dau senzația unei săli de spectacol.

Fiecare scaun este dotat cu măsuță și căști conectate la televizor și la un sistem audio cu diferite genuri de muzică, funcțional
non-stop. Este o adevărată plăcere să călătorești cu un astfel de
avion. În momentul când ajunge la plafonul maxim (aproximativ
11.000 m) ai impresia că avionul stă pe loc. Și aceasta durează
cam 80% din timp.
Deoarece călătoria este destul de lungă (aproximativ 10 ore)
personalul de zbor te ține cât mai ocupat, pentru ca timpul să
treacă repede și plăcut.
Pe lângă masa principală și cele două gustări, din jumătate
în jumătate de oră se servește cafea, ceai, suc, apă minerală
sau băuturi alcoolice. Vizionarea unui film completează această
călătorie. De asemenea, pe tot parcursul drumului se poate
urmări ruta avionului, unde se află în fiecare moment, viteza și
altitudinea.

Cu o oră înaintea sosirii se primesc declarațiile vamale. Canadienii sunt foarte stricți în cazul introducerii de produse alimentare, medicamente, alcool (pe ce depășește un litru se plătește
vamă), dacă ați uitat vreun aliment în bagaj.
În aeroport circulă personal însoțit de câini antrenați să simtă
tot ce este pridus alimentar. În acest caz, bagajul va fi marcat iar la
ieșire se va face un control amănunțit al geamantanelor.
Sentimentul de emoție și în același timp curiozitate apare la
controlul pașapoartelor, pentru că în oricâte țări ați fost în vizită,
de acum înainte viața pe care o știați până acum se va schimba
radical.
De la controlul vizelor și al pașapoartelor sunteți îndrumat
către birourile de emigrare. Acolo se verifică încă o dată actele,
trebuie prezentați banii (cei 8000 de dolari, cecuri de călătorie),
se completează o serie de formulare și în același timp, se primesc

sfaturi și pliante care te îndrumă în rezolvarea primelor acte necesare în viața de zi cu zi:
- cardul de asigurări sociale
- cardul de sănătate
- carnet de conducere
- cont bancar
- închirierea unui apartament
și nu în ultimul rând, începerea unui curs de calificare a unei
școli de perfecționare sau găsirea unui loc de muncă. Orice probleme aveți, neclarități sau întrebări, puteți discuta fără reținere
cu personalul de la imigrare. Dacă cumva nu eate de competența
lor, sigur că vor pune în legătură cu persoanele care pot rezolva
aceste probleme.
Dacă aveți prieteni sau rude care vă pot ajuta, atunci totul
devine mai ușor pentru că o să fiți îndrumați de persoane care au
mai trecut prin așa ceva.
Puțin mai greu este dacă nu aveți pe nimeni care să vă ajute.
În cazul acesta, primul pas este cazarea la un hotel câteva nopți,
până vă acomodați cu fusul orar și vă găsiți un apartament de
închiriat.
La fel de urgent este să vă rezolvați cele două carduri foarte
importante, fără de care nu vă puteți angaja sau nu puteți merge
la doctor:
- cardul de asigurări sociale
- cardul de sănătate.
De asemenea, cu ajutorul pașaportului vă puteți deschide un
cont în care vă depuneți banii aduși (cecurile de călătorie).
Dacă aveți familie este de preferat să îi lăsați în România și să
veniți singur, până vă rezolvați toate problemele.

DOUĂ LĂMPI
Ligia NICOLESCU-ZAPRAȚAN

H

otărât lucru. N-o iubea. I se părea mizerabil că de fiecare dată când muierea
lui urla în chinurile facerii, el sta, tăcut, ascuns
în cămăruța plină de hamuri, curele și altele
atârnate sus pe perete. Era o anexă a grajdului
care fusese făcută special pentru reparațiile de
urgență pe care le putea face singur.
În rest chema rotarul. Acolo, într-un dulăpaș
cu scule pentru vite, țesale, cuie, caiele și potcoave avea și o sticlă cu țuică bătrână, trasă de
două ori, în loc de spirt pentru cazuri. Aici, pe
scundul său scăunel cu trei picioare, omul se ascundea de fiecare dată când îi năștea nevasta. El
și țuica. Singuri.
Prima dată a fost mai anevoie. S-a dus întins
acolo ca să n-o mai audă țipând. Nu că i-ar fi fost
silă de strigătele ei, și nici că nu i-ar fi fost milă.
Toate viețuitoarele care-l înconjurau nășteau la
fel, în durere. Dar pentru, și cu nevastă-sa, era
altceva. Era și ceva din amândouă, și ceva care
se aduna, și se amesteca cu starea de nepovestit care-l apuca de fiecare dată după ce o avea,
ca femeie, ca nevastă. Se ridica de pe ea, se uita
la ea ca și când atunci o vedea prima dată și întrun gest pe care nu și l-a înțeles niciodată o prindea cu mâna lui mare de un umăr și după de o
mai iscodea încă odată tăcut și înverșunat o împ-

ingea jos, aruncând-o pe locul cald încă, unde o
strivise în patima lui. Ea, nevasta, nu zicea nimic.
Dacă se întâmpla ziua, se ridica tăcută, își netezea hainele și dispărea fără un cuvânt dicolo
de ușă. El nu știa unde se ducea ea după aia,
nu-l interesase niciodată și nu se mai gândea la
nimic afară de treburile care-l pridideau, ca și
când minutele în care din doi, Dumnezeu făcuse
unul, nici n-ar fi fost. Dacă se întâmpla noaptea,
ea se întorcea cu spatele după ce-o trântea de
pat. El se ridica, ieșea afară și stătea de vorbă cu
stelele, dacă erau. Dacă nu, termina mai repede
cu gândurile, care din filozofice alunecau repede
spre gândurile treburilor de a doua zi.
N-o iubea, ca pe cealaltă, dacă ceea ce
simțise pentru cealaltă se chema iubire. N-o
iubea dar avea pentru ea niște simțăminte ciudate, amestecate, mai multe de milă, de o nevoie acută de a o apăra deși, tocmai aceasta îl
făcea să turbeze, realizând că se dăduse prins.
Dar de ținut, ținea la ea.
-Oare asta simte boul la jug pentru înjugatul de lângă el? Așa-i, mă Joiene, mă Priene?
Ajunsese să vorbească singur sau cu boii când
nu-l vedea nimeni. Se întrebase asta de multe
ori privindu-și boii cu care-și făcea treburile mai
grele. așa cum de multe ori se întrebase dacă
ar mai vrea să fie liber. Nu! N-ar mai vrea, sau
n-ar mai putea, ceea ce e tot una. Ce să mai

facă acum cu libertatea? Roiau acum trei fete pe
lângă el. Și nevasta. N-o dorea, ca pe cealtă, cu
dor și așteptare dureroasă stinsă numai în trupul ei. Da nici nu-i era urâtă. Era numai furios
pe ea fiindcă nu era ca cealaltă. Nu-l căuta, nu-l
întărâta. Nu era de gheață sub el, dar îi dădea
de înțeles că doar îl acceptă și asta îl turba. Îl
turba puterea, încăpățânarea și muțenia ei, dar
tot asta îl făcea să se mândrească cu ea.
- Altfel ar fi trebuit să fie...gândea. Cu
cealaltă, cu sufletul vieții lui... se topea pământul
sub ei...El aproape că nu făcea nimic. Nici nu știa
ce i se-ntâmplă atunci când ea îl lua în brațe
și-l alinta și-l mângâia...Îi șoptea vorbe dulci la
ureche zicându-i că îi e drag, roia învârtindu-se
în jurul lui copilă jucându-se cu el cât era el de
mare. Prea mare! i-a prezis într-o zi o cineva. Ea,
femeie dură, de fost neam tătar, mică, pietroasă,
aprigă, se arcuia pe el vrej, lipindu-se ca iedera,
amețindu-l cu joaca ei:
-Vrei să-ți spun ceva? întreba ea râzând și
bucurându-se din toată ființa ei că-l are aproape.
-Zii! răspundea el.
-Mi-ești drag! se alinta ea.
-Mi-ai mai spus! răspundea el. Am un sac întreg cu de-astea.
-Mai deschide-l odată, să mai pun un „drag
de tine”. Și-apoi o lua de la capăt:
-Vrei să-ți spun ceva?

Proză scurtă
-Nu! răspundea el râzând pe sub mustață.
-Eu tot îți spun! Îți spun iar că-mi ești drag! Tare drag! Până la urmă o crezuse. Chiar îi era drag.
Și el o iubise dar nu-i spusese niciodată. Îi
era teamă, de ea, de el, de lume...dar de gândit,
mereu gândea la ea. Și atunci, și acum... De unde
știa tătăroaica să mângâie, cum știa ea să sărute,
ce taine avea în palmele și pe buzele ei, că-l făcea
să uite de toate? Îl alinta și-l săruta domol, molatec și abia atins, dulce, pe ochi, pe obraji, încet
pe gât coborându-și alintul pe pieptul lui lat, prin
părul lui de pe piept, până jos, pe coapsele lui,
pe pulpe, pe tălpi, până când nu se mai afla în el
nici o urmă de împotrivire, transformându-l în
Dumnezeul ei. Abia atunci îl conducea blândă și
supusă către poarta trupului ei, intrarea lui fiindu-le de fiecare dată atât de așteptată și dorită
de trupuri, încât atunci tot aerul dimprejurul lor
pierea și amândoi, căutându-se disperați, respirau unul prin carnea celuilalt regăsindu-se într-o
explozie de stele de aur, după care cădeau într-o
pace nesfărșită de începuturi.
Ea ar fi putut să-l măngăie și să-l alinte din
nou și el ar fi intrat iar victorios în cetatea femeii
care i se preda, lăsându-i simțămintele să-l îngenunche încurcate în părul ei, pe buzele ei, pe
sânii ei mici care-l așteptau dornici, pe pântecul
ei care-l chema.
(Continuare în pag. 15)
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PR. DR. IOAN DURĂ:
„ISTORIE BISERICEASCĂ. STUDII ȘI ARTICOLE”
Petre CICHIRDAN

E

ditura Magic Print, Onești, 2019 le face cadou românilor
din țară și diaspora, acum la o sută unu ani de la alcătuirea
României Mari, o carte mai mult decât necesară, un volum din
care orice cititor își poate face o idee mai mult decât clară, dar
și suficientă despre parcursul religios al poporului român din totdeauna; desigur, și până în prezent, acum, când am intrat în secolul douăzeci și unu, mileniul trei. Chiar așa! O carte scrisă de unul
dintre marii trăitori și gânditori ai acestui pământ, și țară, Preotul
Ioan Dură!... pământ și țară pe care Papa Ioan Paul al II-lea l-a
numit extrem de frumos „Grădina Maicii Domnului”.
Preotul Ioan Dură, vâlcean, oltean, născut în 1945 la
Fedeleșoiu-Vâlcea, protopop al Belgiei și Olandei din
198o, cu două doctorate reușite la Atena și LeuvenBelgia (primul în 1977 și al doilea în 1985) și care a
avut norocul să fie frate geamăn cu Preotul Profesor
Dr. Nicolae Dură de la Universitatea din Constanța, și
frate cu Preot Dr. Leon Dură, mai mic în vârstă, dar
mare în știință și artă fiind și el pe lângă preot paroh
la bisericuța privată (sic!) din cimitirul Eroi din Râmnicu Vâlcea, profesor de religie la Universitatea din
Pitești și scriitor de mare talent, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, și nu de acum! …Ioan Dură,
autorul cărții asupra căreia ne-am oprit, este de câtva
timp colaboratorul nostru de mare preț, al publicațiilor
culturale Intol Press, de-acolo din depărtările frumoase și valoroase ale Țărilor de Jos, simțind, parcă, că
Râmnicul cultural are nevoie de sprijin, în primul rând,
moral!...are nevoie de un alt fel de Educație, are nevoie de reformarea (după un eșec de treizeci de ani)
unei altfel de clase de mijloc, una cu o altă deschidere
către spațiul central și vest European așa cum a avut-o
la începutul secolului XVIII, când locuitorii săi au spart
muntele oponent de lângă Cozia făcând cu adevărat
soră și frate pe valahul din Oltenia și Muntenia cu cel din Transilvania! Așa cum a avut-o până la sfârșitul celui de-al Doilea Război
Mondial.
Cartea este un model de cum se scrie o istorie pe care s-o
cunoască toată lumea, o considerăm o carte beletristică și
științifică fiindcă ea are toate atuurile lucrării științifice, dar, mai
interesant, este citită cu mare ușurință, mult interes, și mult
nesaț, dorință în a cunoaște realitățile imediate, cele de viață, faptul religios fiind foarte bine împletit cu cel laic, mirean, și odată
cu trecerea timpului, prin secolul XX, cu faptul politic…ceea ce-i
dă un caracter general, de larg interes aproape de romanul publicistic. Astfel, am spus deja, că, ordinea cronologică în care sunt
prezentate textele, unele chiar povestiri! poartă cititorul de-a
lungul unei istorii a bisericii românești începând din perioada lui
Matei Basarab, cu legături încă mai dinainte, și ajungând până
în zilele noastre; pentru ca din cele două recenzii, din Addenda,
ale autorului asupra cărților (numai două!) lui Nicolae Dură, să
ni se furnizeze excepționale date din realitatea antică a bisericii
străbune…Și, uite așa, prin cele patru sute cincizeci și trei de pagini, Ioan Dură reușește să creeze o imagine interesantă și atractivă
asupra uneia dintre cele mai adevărate și valoroase realități religioase și spirituale ale spațiului românesc!...După ce i-am cunoscut și noi pe preotul Constantin Morariu (prin intermediul lui
Leca Morariu), pe preotul Dumitru Bălașa, cel adevărat-unchiul
lui Sabin Bălașa-și greu încercat de prezența bolșevică pe teritoriul oltenesc datorată propriilor cozi de topor- indigene, după
ce l-am cunoscut pe preotul arheolog Gheorge Petre Govora,
„drept între popoare”, dar mai ales pe Părintele Arhimandrit
Veniamin Micle și, în sfârșit, după ce i-am cunoscut pe cei din
neamul mare al familiei Dură, cu precădere pe cel care este autorul cărții de față, spunem și noi că istorie mai adevărată și mai
frumoasă ca istoria religioasă a bisericii ortodoxe române, nu a
făcut nimeni, decât poate chiar Biserica Ortodoxă Română! întreaga istorie bisericească fiind chiar spațiul spiritual de unde s-au
adăpat toți marii creatori din lumea științifică și artistică a vieții
românești…
Prin intermediul acestei cărți de știință teologică întrevedem o
istorie a insăși țării românești (ne gândim la cele trei mari teritorii
neunite încă) și numai prin înșiruirea diferitelor momente din istoria ortodoxiei românești indisolubil legate de realitățile statelor
și populațiilor din aceste teritorii, arătându-se că pe lângă limbă,
religia-credința sunt premizele statului de mult întemeiat și unitar.

Dar să punctăm câteva idei chiar din carte, așa cum apar
ele în desfășurarea faptelor, cronologic, menționand și anul, și
locul apariției, pentru a observa cât de vastă a fost toată această
muncă de informare și publicistică în fond, cercetare teologică,
aproape o luptă pentru afirmarea spiritului românesc, o bătălie
dusă din Țările de Jos sub semnul teologic de unul dintre cei mai
activi preoți ortodocși…ctitor al mai multor parohii (optisprezeceFormula As, nr 1266, mai 2017) din această parte a Europei. În articolul „Biserica din Țara Românească în epoca lui Matei Basarab”
apărut în 1971 în revista „Biserica Ortodoxă Română” aflăm foarte
multe lucruri despre episcopii și mitropoliții din această perioadă,
definiții și terminologii, titulaturi și jurisdicție, starea materială
a preoților, despre Mânăstiri, despre cultura și arta timpului,

știindu-se bine că arta, întreaga cultură românească, este legată
indisolubil de mânăstiri până la începutul secolului al XVIII-lea.
Mitropolitul avea pe „chir” în față, Țara era „Țea(ra) Românească”
alteori „Ungrovlahia”. „Mitropolitul Țării Românești își întindea
însă jurisdicția și asupra Bisericii din Transilvania, care se rupe de
Mitropolia Țării Românești la 1698, în urma unirii cu Roma, făcută
de mitropolitul Atanasie Anghel.” Privind starea materială: „Popii
să fie lăsați în pace de bir de lună și de găleata cu fân, de bou și
de oie seacă și de cal și de bani de cununie și de mâncăturile câtă
sunt pe an…” Tot în timpul lui Matei Basarab „se tipăresc pentru
prima oară în țările române, Pripelele lui Filotei Monahul.” Matei Basarab „a înzestrat țara cu biserici și mănăstiri, în total vreo
patruzeci, cu mori de hârtie, tipografii și tipărituri.” Mai citim că
„din această luptă dintre limba greacă și limba slavonă, va triumfa
limba poporului, limba română.”
Formidabilă afirmație la pagina 24 a lui Udriște Năsturel (iată
de ce, cei cu scaun la cap și cu inimă curată vrem la Râmnic pe
drumul lui Traian o lupoaică capitolină): „Când am ajuns în vârsta
adolescenței am dobândit în același timp, în inima mea, prin frăția
lui Dumnezeu, o mare și aprinsă dragoste pentru limba română
sau latină, înrudită în chip evident cu a noastră, în așa fel că, …
zi și noapte fără încetare eram aprins pentru limba latină și pentru învățătura ei.” Mai notăm-cităm: «Paul de Alep observa că
în capela lui Matei Basarab de la Târgoviște „se cânta la dreapta
în grecește, iar la stânga în românește” ». În articolul « Știri despre țările române în „Istoria patriarhilor Ierusalimului” a patriarhului Dositei al Ierusalimului» apărut în 1975 în revista „Studii Teologice” (iată cât de ateu era statul român!...câte reviste și
preocupări…greșală pe care o fac cei cu râvnă grețoasă la adresa
statului român condus, e adevărat, de un partid ateu, dar nu
stat!) aflăm că în anul 1715 se tipărește la București „Istoria Patriarhilor Ierusalimului” în cadrul noii tipografii grecești înființată
de Patriarhul Hrisant în Mânăstirea Sf Sava, o carte despre care
se spune că „bibliotecile se mândresc când au câte un trup din
această impunătoare tipăritură bucureșteană” (volumul cuprinde
douăsprezece cărți). Istoria începe cu fratele Domnului, Iacob, și
ajunge până la 1689. Spune Ioan Dură că această istorie nu este
cum s-ar crede una a partriarhilor Ierusalimului, „ci o istorie a
Ortodoxiei în general și a celei grecești în special.”
Printre altele scrie Dositei: „Toate nenorocirile pe care le-au
creat craiul și polonezii la mânăstiri, biserici și credincioșilor din
Moldova sânt mai presus de orice tragedie” e vorba de intrarea

polonezilor în Iași în iulie 1683. În articolul „Voievozii Valahiei și
Moldovei și patriarhii ortodocși ai Răsăritului în a doua jumătate a
secolului al XVII-lea” publicat în „Glasul Bisericii”revistă oficială a
Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiel în anul 1982 ne-a frapat terminologia și am notat: Biserica românească a păstrat mersul isrtoriei fiind cu atât mai științifică, fondul ei, decât însăși Istoria…Un articol
care ne-a impresionat și care declară din start că Valahia și Moldova au fost supranumite de către istorici „Bizanț după Bizanț”,
subliniind activitatea religioasă extrem de dinamică și importantă
pentru întreaga ortodoxie a bisericii românești: « …chiar și marea figură a elenismului epocii, patriarhul Dositei al Ierusalimului
(1669-1707), ținea să amintească în prefața sa la „Viața Sfinților
Serghe și Vach”, editată la Iași în anul 1685, că Șerban (Cantacuzino n.n) era „descendent al evlavioșilor împărați de
odinioară” » …dorind să-i arate lui Constantin Brâncoveanu (nepotul lui Șerban) din ce neam împărătesc
se trage…Ne-am amintit și noi citind aceste fragmente
din opera citată de vulturul cu două capete ca simbol al
puterii din perioada Bizanțului-imperiul roman de apus
și de răsărit într-un corp comun- pe care și l-a asumat și Rusia țaristă, dar și puterea duală întruchipată
în vultur, semnificând împăratul și biserica. Simbol
care în dinastia românească instituită de Basarab I
va prelua imaginea deosebit de inspirată a puterii
reprezentată de vulturul cu crucea în cioc, reunind pe
domnitor cu instituția bisericii. Este interesant la acest
capitol-articol să cităm în sensul blazonului vulturului
cu două capete: « Mesajul adresat de Patriarhul Vasile
al Constantinopolului Marelui Prinț de Moscova, într-o
perioadă când Rusia nu avea patriarh: „Este imposibil
pentru creștini să aibă biserică fără a avea și Împărat”
». În consecință, « Voievozii Valahiei și Moldovei„succesori” ai împăraților bizantini », după căderea
Imperiului Bizantin, „ungerea voievozilor” români,
făcându-se de către patriarhii Constantinopolului…Vulturul bicefal apare pe stema voievozilor numai în secolul XVII, la
mijloc, în timpul lui Șerban Cantacuzino și al lui Mihnea III Radu,
Constantin Brâncoveanu revenind la vulturul cu cruce în cioc. În
concluzie în a doua jumătate a secolului XVII se poate vorbi despre Moldova și Valahia ca despre un Athos al credinței ortodoxe,
unde și-au găsit „nu numai locul de refugiu ierarhii ortodocși de
pretutindeni, și patriarhii ortodocși, ci și centre, unice în lumea
ortodocsă de atunci, unde se publicau cărțile dogmatice și apologetic în limba greacă…” Iată spunem și noi că este cert: ce există în
ortodoxie, nu există în catolicism…Ortodoxia are un munte sfânt,
pe care catolicismul, nu-l are…
Am notat la articolul „Informații istorice și bisericești despre
țările române, în manuscrisele codicelui patriarchal 2452 al Bibliotecii Vaticanului”: Pentru trăinicie, veșnicie și pace scrisul este
obligatoriu; cartea, înscrisul, nu pot dispărea! Pentru eternitate
computerul este o prostie, iar pentru accesul la date și difuzarea
lor este o minune. Alte articole: „Zotu Țigara (†1599) și legăturile
sale cu Moldova” publicat în 1984 în „Mitropolia Banatului”,
« Arhiepiscopia și Mitropolia Vicinei în „Notitiae Episcopatum
Ecclesiae Constantinopolitanae” editate de Jean Darrouzes »
publicat în 1984 în „ Mitropolia Banatului” și la care ne oprim
și consemnăm: Romeii totuna cu Bizantinii, totuna cu Latinii din
Constantinopol. Mitropolia Vicinei era așezată în nordul Dobrogei și „s-a ridicat la acest rang între anii 1204-1261”…„Trebuie
să se știe că, după ce au plecat Romeii din Constantinopol…au
fost ridicate ca mitropolii, prin bunăvoința Domnului…” Mai departe scrie Ioan Dură « Iachint „n-a păstorit mult la Vicina” căci
„în orice caz, după 1352, a fost mutat la Câmpulung sau Argeș”
»…Desigur, nu am evidențiat decât câteva articole, până la finalul cărții desăvârșindu-se această formidabilă istorie a bisericii
românești.
După cum spuneam, la început, cartea cuprinde în Addendă
două articole recenzii, bijuterii ale artei publicistice, la cărțile care
au revoluționat literatura teologică la sfârșitul secolului XX (d. Ch)
semnate de fratele geamăn, Nicolae, recenzii pe care vă invităm
neapărat să le citiți…Talentul acestui preot ortodocs de mare faimă
în centrul și vestul continentului european arătat în cele două
recenzii din care rezultă și figura excepțională a fratelui Nicolae
este, de bună seamă, unul de necontestat și care demonstrează
marele potențial de care se bucură publicistul aflat în spatele
hainelor sale preoțești, dar, desigur este părerea noastră, marele
său potential de scriitor…
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Mamă Pământ. Tată Cerul. Vreau să-mi trăiesc EU-l
Giampaolo TROTTA

Î

n lucrările artistei germane Barbara Walder – pentru care
în septembrie și octombrie la Râmnicu Vâlcea, în muzeul de
artă „Casa Simian” va fi a treia expoziție din acest an în România
după cea din Pitești (în sediul bibliotecii districtului „Dinicu Golescu” - Argeș ) și cea din Curtea de Argeș (în sediul centrului cultural
și de artă „Gheorghe Tapîrceanu”) în mai și iunie – putem avea
două nivele diferite de lectură, deși distincte, inextricabil legate
unele cu altele. Primul este cel estetic-formal, cu implicațiile sale
compoziționale și cromatice. Lirismul său informal se referă în
mod clar la estetica de reînnoire introdusă de Alfred Otto Wolfgang
Schulze (1913-1951) – Wols – și reflectă curentul Abstract și cel Informal. Acest prim nivel „estetic“ este cu siguranță ceea ce în primul
rând atrage atenția observatorului, dar, dacă ne-am opri numai la
acesta s-ar putea rămâne numai la suprafața operelor sale.
În afară de parametri estetici și a „istorie artei“, picturile sale
se citesc cu „inima“ și „mintea“, pentru ca să poată să ajungă la
contemplarea esenței lor. Culorile sunt „aruncate“ pe pânză întrun mod gestual și instinctiv și abia mai târziu „apar“ sau mai bine
spus „răsăr“ forme spectrale care incendiază de semnificat aceste
opere. Așa cum pentru o mulțime de opere de avangardă consolidate în secolul al XIX-lea, picturile și sculpturile artistei Barbara
nu vor să fie doar o simplă contemplare estetică a frumosului,
ci mai degrabă încurajarea unui mesaj puternic, uneori incomod,
întotdeauna în cumpănă între universul interior, intim îmbibat
de nemulțumiri existențiale, și de o componentă socială, visceral
ancorată problemelor universale ale justiției, de a fi o femeie, de
împărtășire al progresului uman care nu distruge.
Arta sa devine un imn al elemenților primari al Pământului,
Aerului, Apei și Focului. Abstracția lirică, în mare parte emoțională
și gestuală, în acest mod, niciodată nu se ridică la protagonismul
absolut al operei, ci constituie spațiul eteric, lichidul amniotic în
care fluctuează și sunt recompuse figurile texturale dense exprimate de fragmente și identificabile într-un fel de Neometafizica,
cu conținut emoțional deosebit de intens.
Arta sa, chiar cu anumite accente de Expresionism Abstract,
este pură Abstracție lirică, așa cum a fost definită de Pierre Restany (1930-2003) și folosită de Georges Mathieu (1921-2012) și
de italianul Antonio Corpora (1909-2004).
Definiția lingvistică abstractă a artistei Barbara Walder nu respinge legătura cu natura, astfel încât pictura sa se poate califica,
folosind un termen deja utilizat de Lionello Venturi (1885-1961)
despre „Gruppo degli Otto“ (Grupul celor Opt), ca „abstract-concret“, ceea ce înseamnă termenul „concret” conținut în Abstractism
ca fiind corespunzător celui figurativ sau, cel puțin, acelui fragment de figurație care în cele din urmă reapare în lucrările sale.
Barbara bazează neobositul experiment pictoric al culorii
ca element primar, unic și inconfundibil, care marchează insuși
actul pictural și creativ. A descoperi culoarea care este în noi,
unindu-ne universului spiritual dincolo de moartea fizică, devine
riguros și kantian „imperativul categoric“ al modului său de a
picta, se poate spune „astrosofica“, impregnată, adica, despre o
astronomie-astrologie spirituală. Este doar culoarea care domină
diviziunile de peisaje sintetice făcute din „pământ“ și „cer“. În
impresia cromatică, fructul care se dezlănțuie direct din suflet și
este, într-un anumit sens, Verbum („Verbul“), numai după aceea
încep să apară „imaginile“, care, „captive“ în materie și culoare,
se eliberează în mod natural cu forțele proprii, vor apărea încetîncet în Lumină, evocate de la nivelul inconștient la cel rațional și
autoconștient. Aceste imagini de figuri apar și se ridică din culoarea zgrunțuroasă, din pulbere de pământ și din pigmenții utilizați
de ea pentru ca să fluctueze în mod lejer în eter ca niște ectoplasme într-un fel de dans angelic.
Spre deosebire de gândirea modernistă, care a recunoscut o
importanță supremă idealurilor ca raționalitatea, obiectivitatea și
progresul, „postmodernismul“ lui Barbara se întreabă pe ea și ne
întreabă pe noi despre existența reală a unor astfel de idealuri
„absolute“, pun in evidență modul în care aceste concepte sunt
uneori false aparențe.

Cred că Barbara este puternic atrasă de
scene imerse în mod puternic chiar în fluxul
de viață și de moarte, sintetizate în acești
termeni: o constelație existențială formată
din vis, destin, caracter, curaj, călătorie, iubire universală și iertare, din Paradisul pierdut
și din „Sfintele Scripturi“.
Barbara dă o idee despre „Țara Promisă“,
o metaforă a unui obiectiv care trebuie atins
sau recucerit, dar nu atât de utopică cât s-ar
putea crede. Pictând realitatea cu trăsături
puternice de o nouă dimensiune abstractă,
fantastică și simbolică, lucrările artistei sunt îmbibate de un realism psihologic și etic ascuns sub masca alegoriei.
La fel ca în figura lui Ulise de Dante, călătorul Barbarei este absolut absorbit de rolul său de a fi protagonistul conștient și unitar
al propriei istorii moral-psihologic (care coincide cu simbolismul
ego-ului și de autoconștiința) și este îndemnat să călătorească din
impulsul de a „descoperi“. Asa cum în Canto lui Ulise reluat de
Primo Levi (1919-1987) în celebra sa carte I sommersi e i salvati
(Înecații și salvații, 1986), exilatul, prizonierul sau evadatul par
să amintească faptul că demnitatea persoanei și a ținutului de
apartenență sunt primele și cele mai importante lucruri. Un nou
Ulise, deci, dar caracterizat prin prezența unui har „divin“ (care
pentru Barbara trebuie să fie înțeleasă ca o metaforă a Luminii
de reconciliere „postmodernă“ cu Natura înconjurătoare și cu integritatea propriului Eu, după depășirea dezamăgită în credința
oarbă în progresul știintific fără suflet) și, deci, divers de acel Ulise
„în mod modern“ (adică în interpretarea laică din secolele 18001900) necredincios sau mai bine spus credincios în rațiune și în
progresul „futurist“, ce naufraghează, totuși, în mod emblematic
și în mod „profetic“ în aproprierea zonei muntoase a Purgatoriului. O afirmare viguroasă a demnității umane în ansamblul său
și în unicitatea sa, chiar dacă (așa cum Ulisse în opera lui Levi),
acest lucru va duce la sacrificiul suprem și la sfârșitul vieții în sine
(în același fel în care marea acoperă nava ce se scufundă) viața
care fără demnitate nu mai are sens să existe. Această ultimă visiune radicală a lui Ulise, totuși, nu a fost aceea a lui Dante, care
admiră dar, de asemenea condamnă la un moment dat eroul deoarece a considerat și întemeiat toată „salvarea“ personală numai
pe propriile sale puteri în dezacord cu puterile divine; această
viziune nu este nici cea a Barbarei Walder, care, oricum, crede
că întodeauna este posibilă o reconciliare a Eu-lui cu globalitatea
sa și Eu-lui cu propriul său pământ nativ: o dorință care devine
speranța aurorale dacă insuși Eu-l deschide către Lumina externă
(în operele sale reprezentată în general în partea de sus) și apoi
străpunge ca să ilumineze Pământul. Un Pământ care, în acest fel,
redobândește propria luminositate interioară și o revarsă în jur într-un mod de iubre, nu de judecată. În substanță o lume „dreaptă“
fără iubire este numai o tiranie, întrucât iubirea este adevarata
unire și reunire, superioară numai justiției.
Privitorul este condus printr-un mod simbolic sinuos către
adevăruri noi și profunde, asistă, complice, la apariția de scenografii mirabile, la construirea picturală de fabule „frumoase“ și de
apologii „morale“.
Parafrazând o propoziție a lui Jorge Luis Borges (1899-1986) –
“trebuie să deschidem cartea, atunci ei [cele mai strălucite minți ale
omenirii] se trezesc” – am putea spune că în picturile artistei Barbara sunt izolate, la fel ca în cărți, cele mai bune spirite, dar tăcute:
observatorul acut trebuie să le trezească și să le lase să vorbească.
Cele trei expoziții în teritoriul românesc sunt centrate pe o
temă foarte dragă artistei și ne dezvăluie pe deplin sufletul său pe
care am încercat până acum să-l dezvăluim.
Tema principală este călătoria pe care am menționat-o anterior: o călătorie de dragoste pentru redescoperirea de Sine, de acel
Eu unitar care, în mod prepotent, vrea să trăiască în coerență cu
Sine însuși, cu ceilalți și cu natura, reunindu-se în comuniune cu propriul pământ nativ. O călătorie spre Pământul Strămoșilor, către propriile rădăcini și propriei origini de unde să absoarbă limfa vieții.
Exact ca un copac înalt, Eu-l Barbarei întinde rădăcinile prop-

rii în Pământul Mamă și își extinde ramurile
către Tatăl Cerul, așa cum Coloana Infinitului de Constantin Brâncuși (în jurul lui 1920)
care desfășurându-se de la baza pământului,
ne dă impresia că se unește și se contopește
în Cer, ca o modernă metaforă a biblicei
scări a lui Jacob. Metafora exilaților și a celor „fugiți“ din propria țară, din toate timpurile și de orice națiune, care năzuiesc la
reunirea și regăsirea propriul teritoriu ca să
trăiască din nou în echilibru, în dragoste și
în armonie întocmai cum trăiau în trecut. O
cale în același timp înapoi și înainte.
Totul începe cu marea viziune în mod materic și gestual, expresionist, al „Femeii-Pământ“ și darul său primordial, un timp
Venus primitivă și Mater Matuta care naște și răsare ca Venus
din acele „zone geografice“ ale sufletului gravate în mod gestual în pigmenții pământului ce provin din diverse zone europene si împrăștiați pe vechi foi de hirtie usate și reciclate. Darul
necondiționat, total și dezinteresat al Mamei Pământ este dragostea, dar, așa cum grecii din antichitate interpretau clar distinctia intre, nu èros, pasională dorință de a poseda un altul, dar
femininul agàpe, iubire dezinteresată care ne amintește acel primat al originilor Matriarhatului la care chiar Barbara face aluzie în
anumite opere.
Pictura în sine devine natură și materialitatea densă al culorii devine „carnea“ luxuriantă, ciobită, umiliată și rănită, uneori
sfișiată. Numai în continuarea purificătoare a călătoriei sale către
rădăcinile propriei istorii a vieții sale și a propriei Patrii natale apar
în peisaje spiraliul cerului.
Primul ciclu al acestei „călătorii“, dedicat Pământului, începe
cu „crucea“ de culoare ocru și pământie ale vechilor regiuni ce
erau un timp ținuturi „făgăduite“ și „binecuvântate“ și apoi „martirizate“, brutalizate și axfisiate cum sunt Etiopia, Egito și Palestina,
dar care sunt prețiosul tezaur păstrat în mod gelos și intim conservate în Teritoriile în mine, urmat de flash-urile profetic-poetic,
așa cum „Casa Strămoșilor“ visată în mod nostalgic și niciodată
uitată în lăutrul inimii sale, râvnitul Pământ-Lumină, vechia
rădăcină încoronată și strălucitoare a strămoșilor, întrevăzută și
în mod indefinit visată ca un miraj, la fel cu mâinile unui orb care
„zărește“ cerurile. Deasupra paginilor trecutului, în acel palimpset asupra căruia se stratifică propriile experiențe sângeroase
ale vieții petrecute însă nu cea într-adevăr „proprie“, încet-încet,
adevărata Lumină risipește înturenicul și luminează reala viziune
de Sine însuși, mângâie, redă aur pământului amăgit, strivit, violat
și fals iluminat de iluzii, redă aur materiei ce strigă pătrunsă acum
de impulsul încurajator al dragostei recâștigată. Și din întunericul ascuțitei stânci dure al regatului mineral, efluviul Strămoșilor
pune în mișcare pasărea care se desprinde de la pământ zburând
către zări luminoase.
Acest „Pământ al Strămoșilor“ nu trebuie sa fie căutat în mod
insistent numai cu propriile forțe (cum, în schimb, făcea menționatul Ulise a lui Dante): conștiința EU-lui trebuie să fie predispoziție
a inimii către iubre pentu alții, a deveni un vas „virginal“ și marian al Luminei însăși, ce te întâmpină, te „ridică“ și te conduce in
acelasi mod – cum „pescarii de oameni“ din evangelica memoria
– către „pământul promis“ stămoșilor tăi. În acest mod spiritele
din pământ pot să se ilumineze și să se reaprindă. Altfel spus,
în al doilea ciclu al Cerului, Lumina inimei ajută să se răstoarne
pregătind-o sa fie „pescuită“, salvată, reunită. Într-un dinamism
lent, calm și cadențat, ascensional, alcătuit din alegorice imagini
de nori în cer, culoarea violet simbolizează transformarea și Cuvântul (Verbum) aduce dragoste și viață: și nu judecăți și condamne. Ca un Cântec al balenelor, reprezentănd pentru Barbara
„arhanghelii mării“, inima și lumina ce retransmit viața și energie
întunericului pământului, arhanghelul Mihai răspindește – chiar
dacă modurile alese pot fi la inceput „usturatoare“ și dureroase –
Lumina insăși și pamântul nu mai este separat de Sine și „străin“.
În cele din urmă, în secțiunea a treia, reapariția EU-lui, a
conștiinței de a fi armonios în dialog cu propria „amară“ țară care,
acum, nu mai este „amară“, dar în
lăuntrul său există o lumină care
luminează purele esențe cristaline, care o percep ca un „Sfint“
Graal: eterei Irrlichter în descompunere, fluctuanți și dansanți în
adâncul întunecatelor păduri, care
ne acompaniază, conectează și
reunesc Cerul cu Pământul, devin
euritmice modulații voalate de cu-
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loarea ametistului cu reverberații lunare și argintii. Subconștientul
și rațiunea se întrepătrund și se estompează unul pe celălalt
pătrunzând cu ajutorul inimii neînfricate a unei renăscută Leoaică.
Pribeagul, deci, ca un renăscut copil, cu umilință, poate fi eliberat
din stratificatul turn înlănțuitor cu ajutorul focului-jongleur ce
dansează (care topește, contopește, unifică, fără să distrugă) și
se reconciliază cu propriul teritoriu, cu luminosul oraș „din vârful muntelui“ menționat în Evanghelii. În acel moment nu vor fi
persecuții și olocaust, deportări, fugi, exiluri, diaspore, rasism și
dezrădăcinarea oamenilor din propria țară, nu vor fi nedrepte
tribunale inchizitoriale nici jusțialiști ai morții și al exterminării,
care despart în mod sadic de propria Țară, de propria cultură,
care fragmentează EU-l și îndepăretază spiritul și sufletul redând
trupul și pământul singure, devenind numai inerta și devastata
materie martirizată.
În acel moment un impuls, o lumină albastră poate străbate
pământul ca un vânt creator pentru ca să facă să se întrezăreasca
regale figuri de strămoşi-femei într-o imagine din inimă care redevine un port sigur, reânoita și regăsita țară natală a unui Ulise
– de data aceasta homerico – care, plângând de fericire, aprodă
în portul său Itaca, strângând între mâini, în genunchi, bulgărul
de pământ drag pătruns deja de lacrimi și sânge. Numai în acel

moment Eu-l poate ajunge la completarea sa cu Lumina ce
atraversează, pătrunde Pământul, cu propriile rădăcini solide din
nou în mod puternic înrădăcinate și cu ramurile ce imbrăcișează
Cerurile fără margini. Este răscumpărare definitivă și luminoasă
a persoanei în toată complexitatea sa, salvarea propriei țări „indurerate“, care a pierdut violența amară indusă de sfâșietoarea
și violenta dezrădăcinare. Un ținut niciodată uitat de exilații,
migranții de departe de ieri și de azi, de cei săraci și neputincioși
care un timp erau subjugați și înrobiți sau cum la începutul secolului al XX-lea plecau în căutareau norocului de Peste Mări în
cele două Americi, care au fost deportați de brutalitatea nazistă
și rasistă, care au fost privați de libertatea lor de către sufocante
dictaturi comuniste, morți în închisori, în deportări în Siberia și în
Gulag și care în zilele noastre mor în „mormântul“ Mediteran, în
disperatele lor „căruțe“ de mare.
Așa cum afirmă insăși artista, “această expoziție a mea pe
pământul României vrea să fie un „impuls“ ca să dea conștiința
omului exule și sclav și să-l elibereze de sfâșietoarea durere a exilului, care se transformă din personală în universală și transformă
în „amar“ „mama“ Țară, generând absență, desolație și sărăcie,
devine o Țară sângerândă”. A ajunge la o totală reunire armonică și
conștientă de propriul EU în deplină demnitate sovrană înseamnă

a transforma starea de „damnațiune“ de a fi victimă neputincioasă
și exploatată, redevenind „Persoana“ bogat spirituală și în comuniune cu Lumina propriului Pământ.
În acest fel, Barbara Walder dorește să aducă mesajul
său de pace, unitate și libertate tuturor ținuturilor „strămoșilor“ și să fie „ambasadoarea“, în același timp, de bucurie conștientă. Ea auspica că Ramnicu Vâlcea – un vechi așezământ din
România și capitala a județului Vâlcea îin regiunea Oltenia – Pitești
și Curtea de Argeș pot să păstreze întotdeauna acea mândrie care
trebuie recunoscută pretutindeni, în pace și în legătură cu propriul pământ. Acel ținut care miroase incă a tămâia mănăstirilor,
care strălucește în icoanele sale.
Acel Eu reunit propriilor rădăcini are candoarea luminoasă al
ghipsului, materializată de acea imagine modelată din argilă care
pentru Barbara este trupul primordial, în care este încarnat propriul suflet și reprezintă omega și o nouă alfa. In acest fel, toate
amintitele etape reprezintă un „sfint” cerc al eternului revenire,
unde regăsim „credința”, „speranța” și „iubirea”, dar în care,
parafrazând Sfintul Paul în scrisoarea sa comunității cristiane din
Corint, iubirea ce se dăruie (agape) este un lucru mult mai mare
decât toate acestea, este unicul lucru într-adevăr necesar, încât
reunește Pământul și Cerul, omul cu Dumnezeu.

„BĂTĂLIA DE LA POSADA”, RĂMÂNE BĂTĂLIA PENTRU ADEVĂRUL ISTORIC!
(Urmare din pag. 5)
PERIŞANII ESTE O FILĂ DE ISTORIE A RĂZBOIULUI PENTRU INDEPENDENŢĂ DE LA 1916!
Respect şi consideraţie pentru eroii care şi-au dat viaţa pentru Independenţa şi Reîntregirea
Naţională, care încă îşi au osemintele prin pădurile localităţii şi în diverse alte locuri ce trebuiesc
aduse într-un cimitir spre Cinstirea Memoriei.
Aceşti Eroi au luptat cu puştile jandarmilor români la spatele lor împinşi să lupte cu piepturile în
faţa inamicului, având parte dacă dezertau de gloanţele jandarmilor iar când înaintau să elibereze
teritoriul ocupat de gloanţele neiertătoare ale duşmanului.
Da... la Perişani a existat Război real pentru independenţa Ţării la 1916....
Dar încă există un „Dar” mare privind bătălia de la Posada pe teritoriul localităţii Perişani.
Vorba primarului Ion Sandu la o întâlnire la Biblioteca „Antim Ivireanu”, care a replicat: „Bine
domnilor, dacă nu a fost „Bătălia de la Posada” la Perişani, atunci a fost „Bătălia de la Perişani”, am
încheiat citatul.

CUVÂNTUL DE FINAL AL AUTORULUI ARTICOLULUI
Am considerat să scriu acest articol, ca un semnal privind Adevărul Istoric. Nu avem dreptul să
ne jucăm şi să lăsăm în urma noastră semne de întrebare generaţiilor viitoare, indiferent ce hram
purtăm în societate şi cât de importanţi ne credem.
Am părăsit la finalul dezbaterii localitatea Perişani, lăsând pe cei prezenţi să se înfrupte din
berbecuţii la proţap, ţuica fiartă şi restul bunătăţilor promise şi oferite de primar, ca drept mulţumire
a reuşitei sale.
Pe drumul de întoarcere spre casă îmi stăteau întrebări în gând la care încercam să găsesc
răspunsuri privind, cum se pot schimba oamenii de la un eveniment la altul, funcţie de moment şi
interes.
Cât mi-am dorit să găsesc răspunsuri! Nu am reuşit, poate mă ajutaţi d-voastră dragi cititori fideli
.P. s. La acest articol vor fi ataşate filmările cu cei ce au luat cuvântul.
Autor articol Gheorghe Jianu,
Rm. Vâlcea, 22 octombrie 2019.

OMUL NOSTRU DIN GĂVANA
Constantin ZĂRNESCU
(Parodie după „Omul nostru din Havana” de Graham Greene. Cronică
despre dragostea față de lume a celui de al doilea viclean și om rău de pre
pământ, leatul 5789!...pe primul îl știm noi!
...Această povestire-mică parabolă-a fost socotită de cenzură „șopârlă”
fiindcă avea substrat lunecător, ascuns, fiind scrisă despre dictatură cu
două zile înaintea Congresului al XIV-lea, dar nepublicată, la Tribuna.)
Numele ținutului său venea de la numele alor lui, căci erau hulpavi și
înfulecători, întortocheați, apucători și șui, zgârciți să nu li se piardă un cui
și chiar și nevestele, pe care el și le luase, cinci la număr, se îmbolnăviseră
de rânză și umăr, la muncă, în luncă, erau averea lui și i se însănătoșiseră,
după ce fugiseră și îl părăsiseră și, apoi, colac peste o pupăză, era și o piază
rea, ferească sfântul dacă privea: o mireasă, un șir de purcelași, ori un vițel
de lapte, căci prima se cutremură, lângă mire, și leșina, purcelașii nu mai
sugeau și piereau, iar laptele scroafei, sau al vacii, secau.
Io nu l am vădzut, dară cei care au stat, pre lângă el și ai săi, mai mult,
păreau muți și încremeniți cum, din oameni cu stare, ajunseseră niște
perpeliți, ocoliți și urâți de muieri, în zilele de duminică săpători, ori pivniceri, tăietori de porci, măcelari, mai înspre Crăciun, lucru pre care cei
din ținut nu l socoteau un semn bun.
N au fost un om sărac, dară au ajuns ca un sac, gol la suflet, ca un colac, istovea și muncea și nemică nu îi reușea; și unii spuneau: dacă ar avea.
Muiere, cu iubire ținută de stăpână și doamnă, ar face iarăși ceva brumă
de avere mai înspre toamnă, și ca să nu o mai lungim, vom spune repede
despre el, cu spaimă, tot ce știm, tot ceea ce se zice că n chip satanic ar
fi pățit...
Se afla într o zi, la cosit; singur și pașnic, pe o câmpie țepoasă, cu scaieți,
în luncă, în traistă cu un rachiu strașnic și cu puțină șuncă. Se dzice, însă,
că trăgea din coasă în dușmănie, puțin mai târziu, dupre sfânta Mărie;
vipie, tulpini tari și îndărătnice, scaieți și spini. Și când mânerul coasei i s
au rupt, el la repaos nu au șădzut; au luat coasa de coadă, ca pre o sapă,
până ce s a rupt și pre partea ceailaltă. Atuncea, au apucat coasa și mai
din jos, ca pre un topor, istovind mai departe, cu ură și cu spor. Și, când

tot ce aveau coasa din lemn i s au rupt el la tihnă tot nu au șădzut; ci, om
șiret și înțelept mic și gros.ca un stâlp, apucător și cărunt, au prins coasa, ca
pre o repede seceră, vădzând că ambiția i pârdalnică îi era de tot teafără.
Și, aice e minunea și arătarea, când și coasa cea seceră i s au rupt el nice
atunce în nici un feliu de hodină nu au șădzut. S au aplecat, se dzice și au
îngenunchiat, și, din secera coasă, apoi, cosor să facă au încercat. Dăduse,
istovit, ocol hatului de trei ori și, în loc de un soare, vedea doi sori, pre mult
pământ și o neorânduită căldură pentru un om singur, pre câmpie, și nici
un pom. Și, și atunce, pe când diavolescul cuțit i s au rupt el mai dihai nice
atunce nu au șădzut.
Și i se părea lui că au trudit, noapte și zi, o săptămână, și printre atâtea
unealte, minune pre lume, și aduse aminte că au lucrat, cândva, și cu... o
mână. Trăgea și jumulea și scornea, și icnea, și în nice unul din feliuri nu
șădea. Soare-le îl lovea în țeastă și în ochi, dară et lui însuși, nicidecum nu
își era de deochi, în pământ se uita, cu năcaz, istovea și trudea, dregea și făcea, jumulea și scornea, ceva mai grozavnic decât cu coasa, apoi cu sapa,
cuțitul, cosorul ori seceră. Și, când vădzu că n o mai putea, simți că sufletul
de amărăciune și de istov i s ar pare umplea.
Atunce, se dzice că: din genunchii i s au ridicat aruncând o privire
fioroasă preste sat; și, astfeliu, lui însuși, singur, și au cuvântat: „mereți, voi,
buruiene, mai bine în foc – ca să am și eu un pic mai mult năroc.” Și, sfinte,
pe dată acel blestem se arată – printr un fel de semn; fiindcă o scânteie, din
ochii i cum îi sărise, lanul pe dată, de atâta secetă, se și aprinse. Și, cum și et
bombănind, înjurând, icnind și scornind, chiar în acel loc, ce să mai dzicem,
decât că... luă foc.
Povestea asta, răsucită și ocolită petrecută mai an, făcu nepieritor și
faimos, până peste zări și mări, numele lui Băbălău Găvan; dară și pe al
meu – cinstit cronicarul Drăgan.
Morala (din corul antic): Omul care ține,/ dupre lege la a sa muiere,/
niceodată nu piere./ Omul care, însă, poartă/ dupre sine, pren tot locul,/
pren giudețe-/ pe a sa Muiere/ și Doamnă-/ nu se teme/ nici de.../ Toamnă*.
* Pentru verificare: a se căuta folclorul contemporan al românilor
(Băbălău..., cel cu „vilă în București”; Găvan cel apucător, Drăgan-istoricul;
Doamnă, Moarte, Toamnă etc. (Notă de autor)

IOANA
FLORINA IANA
(Elevă cl. a XI-a la Liceul „Constantin
Brâncoveanu” din Horezu)

O muritoare
O muritoare…
Asta-s eu!
O marionetă prinsă de-o ață,
una cu pământul ce soarele îngheață.
O răufăcătoare
cu o fărâmă de bunătate…
Trădează o viață
și pe celelalte le rupe în
jumătate.
Fără conștiință
calc pe suflete aproape sufocate.
De nu mă iartă universul
încerc să îi dau beznei dreptate.
Iartă-mă
să pot visa la noapte
sau fă-mă să-mi întâlnesc coșmarul.
Tăcerea mă ucide
de departe.
Încă respir să pot găsi alt aer.
Lacrimile s-au uscat printre cioburi,
dar amarul lor se mai simte prin vene.
Ce dulce-i gândul de libertate
atunci când piere!
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COMUNICAT DE PRESA
22 octombrie 2019

I

nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrica ICPE-CA a organizat recent, in parteneriat cu Colegiul
National de Informatica Tudor Vianu, Colegiul National Spiru Haret,
cu sprijinul Ministerului Cercetarii si Inovarii, a patra editie a mesei
rotunde „Joc de cercetare științifică”.
Masa rotunda a fost deschisa de directorul tehnic al ICPE-CA,

dna. Elena Enescu, si de coordonatorul Centrului pentru Initiere
in Cercetarea Stiintifica a Tinerilor “Alexandru Proca”, dl. Mircea
Ignat. Obiectivul principal al mesei rotunde l-a reprezentat evidentierea rolului pe care il are jocul in cercetarea stiintifica, ca
vector al creativitatii si inovarii.
Sesiunea de comunicari „Joc de cercetare științifică”

reprezintă o parte din activitatea de cercetare desfășurata de
membrii Centrului Alexandru Proca din cadrul ICPE-CA.
Evenimentul s-a bucurat de participarea unor reprezentanți
din mediul științific, profesori, elevi și, nu în ultimul rând, massmedia.

BIROUL DE PRESĂ ICPE-CA

ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI
„SĂ DĂM O ȘANSĂ PĂMÂNTULUI!”
Gheorghe PANTELIMON

Î

n fiecare an, pe 15 iunie, la scară planetară este sărbătorită
Ziua Mediului. Acest eveniment ecologic a fost inițiat în
1972. Tema de anul acesta „Poluarea aerului”are o importanță
fundamentală, iar țara organizatoare a manifestărilor a fost China.
Pentru marcarea Zilei Mediului, pe 4 iunie 2019, la Biblioteca
Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea s-a desfășurat o dezbatere
interesantă, cu multiple valențe instructiv-educative, intitulată
sugestiv „Să dăm o șansă Pământului!”, ediția a X-a, organizată de
Forumul Cultural al Râmnicului, Asociația Seniorilor din Educație,
Știință și Cultură Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Direcția Silvică Vâlcea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu
Vâlcea și Biblioteca Județeană ,,Antim Ivireanul” Vâlcea. La acțiune
au participat specialiști în domeniu, reprezentanți ai organizatorilor, elevi de la unități de învățământ gimnazial și liceal din municipiul Râmnicu Vâlcea: Colegiul Național „Alexandru Lahovari”,
însoțiți de prof. Ion Stoian, cercetași de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, împreună cu dl. Nicolae Almași, Liceul Tehnologic
Forestier, supravegheați de doamnele profesoare Camelia Marinescu și Bianca Țuncu și de la Școala Gimnazială „Take Ionescu”.
Programul a fost mediatizat din timp de dl. prof. Nicolae Dinescu la Televiziunea Vâlcea Unu și de dl. Valentin Mateescu, redactor șef la ziarul „Curierul de Vâlcea”. Prin amabilitatea
dnei Valeria Tănase, Televiziunea Vâlcea Unu a transmis
aspecte în direct și în reluare.
Organizatorii adresează sincere mulțumiri specialiștilor, care au prezentat informații, de mare importanță și
actualitate, conducerilor de școli, participanților, tuturor
celor care au contribuit la reușita acțiunii. În deschidere,
prof. Gheorghe Pantelimon, președintele Asociației Seniorilor și vicepreședinte al Forumului Cultural s-a referit
la unele probleme din sfera mediului înconjurător care
preocupa tot mai mult comunitatea internațională.
Planeta noastră Pământ (Terra sau Planeta
Albastră) se află într-un proces ireversibil de
încălzire globală, care generează fenomene meteorologice extreme severe ce fac ravagii, în toată
lumea. Spre exemplu, spre sfârșitul primăverii
2019, în Statele Unite ale Americii, într-o singură
zi s-au produs 55 de tornade. În lunile iunie-iulie,
arșița a cuprins Europa. În Franța s-au înregistrat
temperaturi record de 45,6 grade Celsius, iar în
țara noastră, au atind 440 C. În România s-au înregistrat ploi torențiale, cantități mari de apă,
vijelii, căderi de grindină, iar inundațiile au afectat
practic toată țara. Organizația Națiunilor Unite a elaborat un raport îngrijorător pe tema protecției mediului înconjurător, care a
stârnit teamă. Probleme care vizează viitorul planetei noastre au
fost abordate și la Summitul Uniunii Europene de la Sibiu, din 9
mai a.c. Președintele Franței Emmanuel Macron a avut o poziție
intransigentă și a propus reducerea totală a emisiilor de dioxid
de carbon, care provoacă încălzirea globală, până în anul 2050.
Cancelarul Germaniei Angela Merkel a dat asigurări că în viitor,
25 de procente din bugetul UE vor fi destinate încălzirii globale,
prevenirii cauzelor care o generează și pentru înlăturarea efectelor acestui proces. În cadrul vizitei istorice pe care a efectuat-o
la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2019, în țara noastră,
Papa Francisc a avertizat asupra schimbărilor climatice și a adresat un mesaj pentru protejarea climei și a mediului înconjurător.
În rugăciunile, în pildele sale s-a referit și la natură, la degradarea
ambientală și a atenționat că grija față de natură trebuie să fie ca
grija față de săraci. Cele trei videoproiecții prezentate în cadrul
dezbaterii din iunie au conținut informații bogate, de larg interes,

din acest domeniu de importanță vitală pentru omenire. Dl. Gheorghe Iorgulan responsabil cu activitatea turistică în cadrul Parcului Național Buila-Vânturarița a abordat tema: ,,Poluarea aerului” și evident, a făcut referiri la parcurile naționale constituite în
scopul conservării naturii și biodiversității și cu scop educațional și
recreativ. În context menționăm că pe 24 mai a fost marcată Ziua
Europeană a Parcurilor care a fost instituită în 1999, la inițiativa
Federației Europene a Parcurilor, „Europarc”.
Cu acest prilej, Regia Națională a Pădurilor ─ Romsilva,
condusă de dl. ing. Gheorghe Mihăilescu, care este vâlcean, a organizat un eveniment la Centrul de Vizitare al Parcului Național
Munții Măcinului, din comuna Greci, județul Tulcea.
Dl. Iorgulan s-a referit la degradarea mediului înconjurător care
influențează în mod negativ calitatea condițiilor de viață ale oamenilor și activitatea societății. Pe lângă factorii naturali acest proces
este generat și de factori antropici, poluarea având efecte nocive.
Aceasta este un fenomel global, ale cărui costuri sunt greu de
cuantificat. Domeniile degradării mediului sunt poluarea aerului,
apelor, solului, poluarea sonoră (fonică), radioactivă, eroziunea terenurilor, defrișarea suprafețelor forestiere, degradarea peisajului etc.
Tipurile de poluare sunt interconectate. În prezent, în România, principalii poluatori sunt transporturile, în primul rând cele
rutiere, datorită arderii combustibililor și eliminării în atmosferă a
noxelor produse, unele centrale industriale (termocentralele), cantitățile mari de deșeuri care poluează apele
curgătoare, solul. Cel mai poluat oraș din România a
fost Copșa Mică, unde se dezvoltase industria acidului
sulfuric. În prezent, marile orașe se confruntă cu procesul de reducere a spațiilor verzi. Dl. Iorgulan a oferit
participanților pliante care prezintă, în detaliu, Parcul
Național Buila-Vânturarița. La realizarea dezbaterii a
avut o contribuție însemnată și Direcția Silvică Vâlcea.
La fel de receptiv ca predecesorul său, dl. ing. Gheorghe
Mihăilescu, actualul director interimar, dl. ing.
Daniel Rădulescu este preocupat de rezolvarea
problemelor multiple, complexe, ale silviculturii
vâlcene. Dl. ing. Ilie Ceuca, de la Direcția Silvică
Vâlcea, fost director al Parcului Național BuilaVânturarița s-a referit la o temă de importanță
primordială: „,Protejând pădurea, protejăm mediul înconjurător”, care a captivat auditoriul.
Inspirat de romancierul, istoricul de artă și
omul de stat francez André Malraux, de la început a afirmat că secolul XXI va fi unul ecologic
sau nu va mai fi. Civilizația a început cu doborârea
primului arbore și se va sfârși cu tăierea ultimului.
De asemenea l-a evocat pe naturalistul și exploratorul german Alexander von Humboldt, care spunea că ,,omului îi preced pădurile
și îi urmează pustiurile”.
S-a referit, în mod detaliat la preocupările Regiei Naționale a
Pădurilor și ale Direcției Silvice Vâlcea pentru protejarea pădurilor,
care reprezintă „aurul verde al țării”, „pământul său de oxigen”.
A pus accent pe importanța ecologică, turistică și economică a
pădurilor. Pădurile fixează solul, reglează temperatura aerului,
asigură umiditatea, consumă dioxidul de carbon și eliberează oxigenul în lipsa căruia nu ar fi posibilă viața, sunt surse de hrană
și adăpost pentru animale, produc masa lemnoasă, cu multiple
întrebuințări, fructe, ciuperci, plante medicinale, într-un cuvânt,
fără pădure, viața ar fi aproape imposibilă.
Suprafața forestieră a României a scăzut în decursul istoriei,
ajungând în prezent la 26,8% din teritoriu, dar cu toate acestea,
țara noastră are cea mai mare suprafață de pădure naturală din
Europa. Prima amenințare pentru pădure este homo sapiens,
care în prezent exercită asupra sa o presiune majoră. Defrișarea

suprafețelor forestiere contribuie la degradarea peisajului,
influențează echilibrul ecosistemelor, generează alunecări de
teren, favorizează viiturile în timpul ploilor torențiale și producerea unor inundații devastatoare. De aceea a insistat pe
gospodărirea durabilă a fondului forestier, care este un element
fundamental. În context a evidențiat preocupările lăudabile
pe care le au Direcția Silvică Vâlcea și Ocoalele Silvice, pentru
creșterea suprafețelor forestiere și regenerarea pădurii. În cadrul
acțiunii ,,Luna plantării arborilor” (15 martie ─ 15 aprilie), în fiecare an, silvicultorii vâlceni, cu ajutorul voluntarilor, al elevilor,
efectuează lucrări de împădurire pe o suprafață de 50-80 ha. În
partea finală a prezentat curiozități legate de pădure. Spre exemplu, tăierea unui brad durează un minut, iar pentru a ajunge la
maturitate, acesta are nevoie de 60-80 de ani. O tonă de hârtie
produsă din deșeuri salvează de la tăiere 15 arbori maturi. În mod
firesc, prezentarea dlui ing. Ilie Ceuca s-a încheiat cu îndemnul
„Protejați pădurea, fiindcă protejați viața!”.
Dl. prof. dr. Gheorghe Ploaie, biolog, cercetător de renume
și publicist a scos în evidență biodiversitatea din Grupa Munților
Parâng, cu accent pe Munții Căpățânii.
Grupa Parâng din Carpații Meridionali este cuprinsă între
râurile Olt, Jiu și Strei și se remarcă prin întindere mai mare și
prin existența unor suprafețe netede cunoscute sub denumirea
de platforme de eroziune. Culmile muntoase pornesc din Munții
Parâng care ating altitudinea maximă de 2519 m în vârful Parângul Mare, după cum urmează: spre nord, munții Șureanului și
Cândrelului, iar spre est Lotrului și Căpățânii. Există o varietate de
peisaje și tipuri de relief influențate de alcătuirea geologică a substratului și de vechimea rocilor. Pe rocile dure s-a dezvoltat relieful
glaciar, iar pe calcare relieful carstic, mai ales în munții Căpățânii.
S-au prezentat imagini fascinante care prezintă relieful, rețeaua
hidrografică, flora și fauna. Participanții au admirat lacuri glaciare
(lacul Gâlcescu din care izvorăște râul Lotru), sectoare de chei,
peșteri, doline, câmpuri de lapiezuri, numeroase specii protejate
ale florei și faunei.
Concluzia de bază a dezbaterii a fost aceea că viitorul planetei
Pământ depinde de fiecare dintre noi.

OANA GERGELY

(Fostă elevă a Eco-Școlii Nr. 10 Râmnicu Vâlcea)

MEDIUL,
LEAGĂNUL VIEȚII
Mediul este parcul cu mulți crini,
E strada pe care circulă mașini,
Aleile umbrite de tei înmiresmați
Și curtea blocului în care vă jucați.
Nu rupeți crenguțe din teii parfumați!
Nu aruncați hârtii pe unde vă jucați!
Ocrotiți mediul înconjurător!
Că e un bun, al nostru, al tuturor.
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LOCALIZAREA BĂTĂLIEI DE LA POSADA ÎN STÂNGA OLTULUI (III)
Arhim. Veniamin MICLE

A

utorii Florin Constantiniu şi Marcel D. Popa, care au tratat problemele de istorie medie în lucrarea Istoria lumii
în date (1972), cu privire la bătălia de la Posada afirmă: „Noiembrie 9–12, Basarab I provoacă o mare înfrângere armatei maghiare la Posada (probabil, în Loviştea); Ţara Românească îşi asigură
independenţa”.
Peste doi ani, în 1974, colonelul Florian Tucă scria: „Am privit
acea zonă cu ochiul cercetătorului militar. Urmărind drumul din
Defileul Ţării Loviştei, am putut constata nu numai că acesta se
aseamănă cu cel descris în Cronica pictată şi cu una din miniaturile înmănuncheate în ea, ci şi că el oferă condiţii propice pentru
zdrobirea oricărui agresor care ar fi încercat să-şi deschidă drum
prin respectiva zonă muntoasă”.
În lucrarea Basarab I, profesorul Petru Demetru Popescu (n.
1929) scria în anul 1975, că localizarea Posadei în Ţara Loviştei
câştigă din ce în ce mai mulţi aderenţi, considerând că bătălia
din 1330 a avut loc „undeva în defileul munţilor, probabil în Ţara
Loviştei, la o posadă”. De asemenea, au fost săpate şi şanţuri de
apărare. Existenţa denumirii Piatra Şanţului îmbină cele două elemente menţionate în cronică, şanţurile de apărare şi bolovanii.
Profesorul Tudor Dumitru (1908–1982), istoric şi arheolog,
abordând bătălia de la Posada, scria: „Probabil că în Ţara Loviştei
s-au petrecut cele două mari dezastre militare: ale lui Cornelius
Fuscus (anul 87) şi al lui Carol Robert (1330)”.
Profesorul Dumitru Moţoc (1889–1969), referitor la această
temă, considera că „bătălia de la Posada nu putea avea loc altundeva decât pe drumul Loviştei”.
Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă optează tot pentru Posada
lovişteană, scriind: „Aspecte de ordin strategic ne fac să opinăm
tot pentru „Posada” lovişteană”. Pentru localizarea bătăliei de la
Posada în Ţara Loviştei, potrivit autorilor, pledează şi un factor de
ordin militar: îngustimea „defileului”, „precum şi faptul că în zonă
nu există decât o singură cale de acces spre Transilvania, de la
Sălătruc la Titeşti”. Referindu-se la izvoarele scrise, ei susţin că:
„Acest defileu, cu malurile sale râpoase, apare şi în cele două miniaturi ale Cronicii pictate de la Viena”.
În anul 1980, Paul Ioan Cruceană (1911–1999) publică un
articol referitor la localizarea Posadei. De la început, autorul
precizează că „se cade să reconsiderăm observaţia făcută de
profesorul Ion Conea, care afirma că ungurii cunoşteau perfect
drumul Loviştei, ca unii ce stăpâniseră, iar în ajunul bătăliei mai
stăpâneau încă întreaga Ţară a Loviştei. „Este deci greu să credem că ei s-ar fi lăsat duşi de oamenii lui Basarab pe cine ştie
ce altă cale, unde să fi suferit înfrângerea”. Despre Carol Robert
scria, că „spre a ajunge în Ungaria, el trebuia să folosească drumul
Loviştei, singurul indicat pentru starea în care se afla armata sa”.
De asemenea, Manole Neagoe scria în anul 1981, că: „În loc
de fapte de vitejie strălucite, Carol Robert de Anjou se vedea silit
să se retragă fără nici o izbândă. A apucat drumul cel mai scurt
care-l scotea în Transilvania, prin Ţara Loviştei”.
Referindu-se la Ion Conea, Constantin Rezachevici afirma în
1985, că acesta, fără să amintească ceva despre părerea lui Aurelian Sacerdoţeanu, a elaborat ipoteza pe care o socotea originală,
„a desfăşurării bătăliei în Ţara Loviştei, care de atunci şi până azi
întruneşte adeziunea majorităţii celor care s-au ocupat de localizarea acestei lupte”.
În anul 2002, Ştefan Pascu şi R. Theodorescu afirmau că: „În
lipsa documentelor edificatoare, întoarcerea armatei lui Carol
Robert de Anjou de la Curtea de Argeş pe drumul Loviştei este
o supoziţie logică şi de bun simţ ce se bazează pe argumentul
distanţei dintre Curtea de Argeş şi Transilvania”.
Pornind de la convingerea că lupta de la Posada nu putea
să aibă loc altundeva decât pe vechiul drum al Loviştei, Dumitru Moţoc abordează în anul 2003 problema identificării locului
precis unde putea avea loc istorica bătălie, „dar este limpede că
certitudinea nu va putea fi dată decât de eventuale probe materiale, obţinute prin cercetări arheologice”. De asemenea, el
scria că: „Istoricii, etnologii, geografii, vin cu argumente tot mai
convingătoare că împlinirea dorinţei de statalitate a românilor s-a
înfăptuit sub semnul spadei, arcului şi săgeţii…, aici, în Lovişte”, iar
Marian Pătraşcu considera în anul 2006, că: „Un prim argument în
favoarea Posadei loviştene ar fi acela că după apariţia ipotezei lui
Conea, Iorga nu a reacţionat în nici un fel”.
Cărturarul Eugen Petrescu (n. 1959), în anul 2007, abordând
tematica bătăliei de la Posada, scria că: „La 1330, oştenii lui Basarab I au câştigat o mare victorie în lupta dusă împotriva oştilor
maghiare conduse de Carol Robert de Anjou... Încurcătura în care
a fost pus l-a forţat să ia hotărârea de a fugi în Ardeal, prin Ţara
Loviştei. Grosul oştirii maghiare a pornit în mare grabă către Olt,
dar la Posada, pe Valea Băiaşului, în zona Perişani – Pripoarele,

a fost aşteptată de oastea lui Basarab I, unde după luptele date
în perioada 9–12 noiembrie 1330, ungurii sunt zdrobiţi complet”, iar ulterior, scria: „De remarcat este şi faptul că majoritatea cercetătorilor, care s-au aplecat asupra acestui important
moment din istoria noastră, au localizat perimetrul desfăşurării
bătăliei din 9–12 noiembrie 1330, în una din strâmtorile loviştene
cunoscută sub numele de Pripoare (Pripoara în vorbirea locală)
sau Posada de la Pripoarele Perişanilor, din Defileul Băiaşului”.
În Monografia comunei Câineni, editată în anul 2008, Marian Pătraşcu şi Nicolae Daneş recunosc că „locul bătăliei de la
Posada este încă disputat printre istoricii contemporani, în ciuda
oficializării lui în Ţara Loviştei”. Însă, în anul următor, Alexandru
Madgearu considera că: „Amplasarea bătăliei dintre Basarab I şi
Carol Robert în Ţara Loviştei a fost clarificată în urma criticii izvoarelor disponibile şi a cercetărilor de topografie şi de geografie istorică”, iar în anul 2010, învăţătorul loviştean Florea Vlădescu spunea
că Ion Conea, în anul 1934 a lansat ipoteza că bătălia din anul 1330
s-a dat pe vechiul drum de ieşire din Ţara Românească, în Loviştea,
„afirmaţie reluată şi susţinută cu argumente serioase”. Iar în 2012,
autorii Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărculeţ scriau că bătălia din 1330
„prezintă numeroase aspecte controversate”, unul îl reprezintă localizarea bătăliei. În concluzie, Doru Căpătaru scria în 2014: „Fără
a considera elucidată problema localizării geografice a Posadei,
considerăm că, în vederea consolidării şi transformării ipotezei în
certitudine, se impun cercetări multidisciplinare în zonă, acţiuni
care nu s-au făcut, din păcate nici în Lovişte”. De asemenea, în
anul 2013, preotul Nicolae Moga scria: „Posada din Lovişte este
considerată de istoriografia noastră, teatrul acestei lupte”.
Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărculeţ scriau în anul 2014: „Referitor la regiunea Loviştei, cea mai mare parte din cei circa 35 km cât
măsoară traseul propus este un drum de coastă, situaţie în care
nimic nu ar fi putut opri forţele maghiare, care puteau fi atacate
doar dintr-o singura parte, să se replieze la baza pantei… În acest
caz, prinderea în totalitatea ei în ambuscadă ar fi fost imposibilă”.
În anul 2015, profesorul Dinică Ciobotea afirma: „În posada lovişteană s-a consumat cel de-al treilea război din timpul
războiului dintre Carol Robert de Anjou – regele Ungariei şi Basarab Vodă – domnul Ţării Româneşti, după cele de la Severin şi
castrul Argias”. Tot în anul respectiv, istoricul Radu Ştefan Vergatti,
referindu-se la bătălia de la Posada, scria: „Configuraţia terenului,
traseul drumurilor medievale – în special a drumului „codrului” –
ne face să ne raliem celor ce au susţinut cea mai logică localizare
a celor două bătălii dintre 9–12 noiembrie 1330: Ţara Loviştei”.
După apariţia ipotezei lui Ion Conea în anul 1934, reluată şi
argumentată în 1938, Nicolae Iorga nu l-a contrazis, dovadă că
marele istoric a acceptat-o. Totuşi, există istorici care neagă Posada lovişteană. Dintre ei, menţionăm pe colonelul I. N. Mailat, care
a scris un articol, unde se referă la o Posadă menţionată de un act
emis în anul 1550 de Mircea Ciobanul, localizând-o la nord-vest şi
nord-est de Rucăr, lângă Polul Dâmboviţei, deci înfruntarea dintre
Carol Robert şi Basarab a avut loc la Posada de pe drumul Rucăr–
Bran, menţionată şi în documentul citat. De asemenea, Paul Ioan
Cruceană susţine că bătălia nu se putea da în Ţara Loviştei din mai
multe considerente: în Loviştea erau stăpâni ungurii; Defileul de
la Pripoare este străbătut de valea Băiaşului, deci cum vor fi săpat
românii şanţuri în albie şi vor fi aşezat aici acele „indagines”? Ce-i
împiedica pe unguri să-şi croiască drum prin apă? afirmaţii că defileul în care ar fi avut loc lupta măsoară 1735 m. cu o lărgime care
variază între 7 şi 50 m. cu înclinaţii atât de mari, încât cu greu pot
fi escaladate, „afirmaţii care se cer discutate pe baza izvoarelor”.
Dacă lărgimea defileului variază între 7 şi 50 m., ba uneori chiar
mai mult, nu vedem unde ar fi acel fund de vale, acea „corabie
strâmtă”. De asemenea, Constantin Rezachevici este adept al
Posadei mehedinţene, I. Dulamă-Peri, al Posadei dâmboviţene,
iar autorii Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărculeţ observă cu privire la
regiunea Loviştei, că „cea mai mare parte din cei circa 35 km cât
măsoară traseul propus este un drum de coastă, situaţie în care
nimic nu ar fi putut opri forţele maghiare, care puteau fi atacate
doar dintr-o singură parte, să se replieze la baza pantei”.
Săbiile găsite în regiune, în puncte diferite şi la distanţă mare
de defileu, unele aproape de vârful unui munte, nu puteau rezista
mai mult de două secole. Fără nici o excepţie, ele sunt iatagane
turceşti, care au trecut Bosforul după anul 1330, pierdute de resturile armatei lui Alecsandru Ipsilanti care, înainte de a se preda
austriecilor, şi-au lichidat aici adversarii şi prizonierii. Depozitul cu
bolovani, situat în Muchia Perişanilor, este în realitate o grămadă
de pietre amplasate într-o groapă al cărei diametru, adâncime,
formă şi particularităţi au fost descrise inutil, cu lux de amănunte,
de către identificator. Consideram că ar fi fost destul de bizar ca
bolovanii să fi fost strânşi în groapa special săpată la baza masivului. În mod normal aceşti bolovani trebuiau adunaţi pe marginea
superioară a versantului nordic, în amplasamentul luptătorilor, nu

în valea în care urmau să se înghesuiască adversarii. Toată regiunea este presărată cu asemenea gropi cu bolovani întrebuinţaţi
de localnici la nevoile gospodăreşti. La umbra şi sub presiunea bolovanilor iarba nu mai creşte, pământul de sub ei se înmoaie, iar
bolovanii se afundă cu timpul până dispar. La Perişani s-au afundat până au ajuns la roca dură. Deci depozitul nu poate fi admis
ca un argument semnificativ, consideră autorul Ion Dulamă-Peri.
Dr. Adolf Armbruster precizează că, „nici un izvor săsesc nu
aminteşte despre vreo retragere prin acest ţinut, care, dacă s-ar fi
produs, nu ar fi scăpat cronicarilor ardeleni, îndeosebi saşi”, atât
de „atenţi la evenimentele din ţinutul lor”, cum remarcă Constantin Rezachevici.
Posada de la Perişani-Pripoare – 1934. Primul cercetător care
a propus în anul 1934 localizarea bătăliei din 1330 „undeva pe la
Perişani, în Ţara Loviştei”, a fost Ion Conea, care afirma despre
Carol Robert, că „numai în capătul nordic al pasului Perişani a putut
fi zdrobit. Acolo, deci, la Perişani – Pripoare, trebuie... mutată Posada”. Peste câţiva ani, autorul revine mai pe larg asupra localizării
propuse în 1934, precizând că drumul este cel pe la Sălătruc şi
Perişani”. În anul 1938, autorul scria: „Locul unde s-a dat marea
luptă din 1330 a fost bănuit în diverse puncte dintr-un foarte larg
cadru de spaţiu: din Cerna la Bran. Dar harta, bunul simţ, şi mai
ales autopsia geografică, anulează toate localizările de până azi şi
o precizează pe cea adevărată: Perişani – Pripoare, în Loviştea”.
În anul 1947, istoricul şi generalul Radu R. Rosetti, recunoscut ca cel mai important cercetător al istoriei militare a poporului român, considera că locul unde s-a dat bătălia a fost Perişanii,
cărora li s-a zis greşit Posada.
Ipoteza lui Ion Conea a fost însuşită în anul 1967 şi dezvoltată
de medicul Andrei Pandrea. În urma unor îndelungate cercetări
pe teren, a stabilit că bătălia s-a dat „în Defileul dintre Sălătruc şi
Titeşti, în punctul Pripoare, astăzi sat între Perişani şi Poiana”. În
concluzie, sugerează că lupta nu ar trebui să se numească „bătălia
de la Posada”, ci „bătălia din Pripoarele Perişanilor” sau „lupta de
la Pripoare”.
La sfârşitul anului 1970, apare volumul Folclor din Ţara Loviştei
(Boişoara), care cuprinde studiile efectuate în Ţara Loviştei, în iulie
1968, de către un grup de cercetători de la Institutul de Folclor,
condus de folcloristul şi etnologul Mihai Pop şi foştii săi studenţi:
Gheorghe Deaconu şi Ioan St. Lazăr. În „Cuvânt înainte”, Mihai
Pop face următoarea precizare: „Vestita luptă de la Posada s-a dat
în Defileul dintre Perişani – Sălătruc. Aici, deci s-ar fi dat în 1330
prima luptă victorioasă, consemnată în documente, pentru neatârnarea principatului Muntenia”. În acelaşi volum, cercetătorul
Constantin Mohanu, originar din Bumbuieşti–Boişoara, în studiul
intitulat Folclor şi istorie în Boişoara, afirmă că „adevărata Posadă
este trecătoarea din sud a Loviştei, de lângă Perişani, unde la
1330, Basarab I a învins pe trufaşul rege Carol Robert, pecetluind
astfel forma de sine stătătoare a Munteniei”.
În legătură cu identificarea locului unde s-a produs lupta, cititorul Andrei P. Pandrea din Bucureşti, plecând de la cercetările lui
Ion Conea, verifică pe teren şi constată în anul 1971 că drumul
loviştean trece prin valea pinului Băiaşu, cuprinsă între cătunele
Pripoare şi Băiaşu. Porţiunea în care crede că s-a desfăşurat
bătălia, „seamănă izbitor cu cel descris în Cronica Pictată de la
Viena”, deci „bătălia de la Posada a avut loc la Perişani”.
În acelaşi an, concluzia este acceptată de Nicolae Budescu
din Curtea de Argeş, care scrie: „Basarab cu oştenii săi a împânzit
culmile Coziei şi ale Perişanilor. Stâncile şi copacii au început să
se rostogolească atunci când oastea lui Carol Robert a intrat prin
Pripoare în Defileul râului Băiaşu… Să scriem deci pe fila istoriei
nu Posada, nume ce se dădea tuturor golurilor de pădure, ci Pripoare”.
Ipoteza a fost completată cu noi argumente de către profesorul Doru Moţoc care, în anul 1972, scria că: „Suntem de părere că
Bătălia din 1330 s-a purtat la Perişani – Pripoare, în Lovişte”. După
opiniile sale, „Defileul de la Perişani – Pripoare ar fi singurul care
întruneşte condiţiile în limitele coordonatelor geografice cărora
li se circumscriu evenimentele din 1330”.
În anul 1974, istoricii Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu admit de asemenea că e „probabil ca lupta să fi avut loc între
Sălătruc şi Perişani”. Tot în acest an, profesorul Costea Marinoiu
publică lucrarea Folclor din Ţara Loviştei. Referindu-se la bătălia
din 1330, autorul precizează că: „La Posada Perişanilor, oştenii lui
Basarab aveau să încrusteze cu litere de aur în istoria patriei unul
din marile momente ale poporului nostru în lupta pentru neatârnare, pentru libertatea naţională”.
În anul următor, colonelul Florian Tucă, pornind de la aceste
considerente, coroborate şi cu alte dovezi de ordin militar, scrie
că: „Am ajuns la concluzia că cei ce au fixat locul luptei din noiembrie 1330 în această parte de ţară românească s-au apropiat, se
pare, cel mai mult de adevărul istoric”. (va urma)

octombrie/2019

12

MONOGRAFIA COMUNEI LUNGEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA
Constantin MĂNESCU-HUREZI

S

trămoșii noștri, romanii, aveau credința
că zeii acordau fiecărui om la naștere câte
un spirit divin, numit „genius”, cu scopul de a-l
însoți până la moarte, având îndeosebi funcții
ocrotitoare și sfătuitoare. El era tipul de spirit
al bărbăției dezvoltate sau realizate, iar apoi o
mică divinitate personală, ocrotind creșterea
și dezvoltarea fiecărei ființe, căreia avea să-i
împărtășească destinul sau spiritul unui loc
unde avea să se stabilească acea ființă în viața
ei pământească. De aici rezultă că și fiecare loc
geografic își avea o divinitate proprie ocrotitoare, care îl influența în bine pe om. Intrau în
legendă și deveneau nemuritoare persoanele
care reușeau să stabilească legătura între spațiul
geografic în care trăiau și zei, așa că „genius loci”
(spiritul sau duhul locului) vorbea generațiilor
viitoare prin ceea ce a lăsat omul de valoare în
urma lui.
Simțind nevoia să ne întoarcem privirea
înapoi, pentru a vedea ce au făcut generațiile trecute, și noi, ca popor român și creștin, observăm
că pământul pe care călcăm, acolo unde locuim
fiecare dintre noi, ne vorbește, ne spune ceva. El
este plin de istorie și ne spune că este frământat
cu sângele moșilor și al strămoșilor noștri, vărsat
cu seninătate și cu speranța de mai bine pentru
urmașii lor.
Fiecare piatră de care ne împiedicăm, fiecare colț de cărămidă întâlnit în cale, fiecare
mănăstire veche și biserică din cel mai îndepărtat
sat, din cel mai afundat colț de țară, are să spună
ceva sufletului nostru de român, atestând în
același timp continuitatea elementului românesc pe teritoriul dintre Dunăre, Nistru, Tisa și
Mare. Important este să ne oprim puțin în loc,
să ne rupem din mrejele amăgitoare ale acestui
veac trecător și să ascultăm glasul străbunilor
care străbate veacurile și are să ne transmită
un mesaj. Se pare că acest mesaj se impune a fi
ascultat acum mai mult ca oricând, într-o epocă
a globalizării, în care se urmărește distrugerea
identității noastre naționale, în așa fel încât să
nu mai știm cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm.
De obicei preoții și învățătorii, dar și profesorii sau alte categorii de intelectuali, sau
chiar ingineri, s-au aplecat asupra istoriei locurilor natale, alcătuind minunate monografii, în
care au scos la lumină oameni și fapte demne
de toată lauda, dovedind acel localism creator
care și-a adus contribuția la îmbogățirea patrimoniului cultural național și universal. Între
aceștia se înscrie la loc de cinste și învățătorul
Gheorghe Dumitrașcu, fiu al comunei Lungești
din județul Vâlcea, care și-a alăturat numelui
și prenumelui său și numele pârâului Mamu,
toate acestea trei devenind un renume. Domnia sa ne oferă în dar o nouă ediție, revăzută
și adăugită, a „Monografiei comunei Lungești,
județul Vâlcea”, rod al unei munci pline de pasiune, care a constat în cercetare de arhivă, în

consemnarea informațiilor de la bătrânii satului,
de la diferiți oameni de cultură, care altfel s-ar
fi pierdut în necunoscut odată cu cei ce le-au
deținut.
Pentru domnia sa această muncă de cercetare este hrană sufletului său, iar pentru
noi este un exemplu, un imbold de a-i urma
truda, pentru că cercetarea are rădăcini amare, dar fructele sau roadele ei sunt dulci. Pe
parcursul celor patru sute de pagini ale monografiei întâlnim geografie, istorie, date despre
viața politică, socială și economică a comunei
Lungești, etnografie, folclor și tot ce ține de
viața unei comunități, cu aspirațiile, necazurile, împlinirile sau neîmplinirile locuitorilor ei.
Domnul învățător Gheorghe Dumitrașcu-Mamu
rămâne pentru noi un model de sobrietate, de
tenacitate, de seriozitate în munca depusă, în
condițiile în care avem nevoie de modele, de
repere morale. Și pentru că domnia sa este fiu
și nepot de eroi, îi dedic această poezie, culeasă
de la tatăl meu, în vârstă de 86 de ani, în versurile căreia răzbate mesajul de a asigura legătura
dintre generații:
„Tu, Răducu lui tătucu,
Tu dormeai când am plecat
Pentru țară să mă bat
Am plecat să-mi apăr glia,
Să fac Mare România.
Am plecat acu’ de-acasă
Să-ți fac viața mai frumoasă,
Pâine ca să ai la masă.
Când mi-e rău și când mi-e bine,
Gândul meu e tot la tine;
Când am teamă, vreo durere,
Gândul tău îmi dă putere.
Și de-o fi și-o fi și-o fi…
Înapoi n-oi mai veni,
Domnul Sfânt să-ți deie minte,
Să crești mare și cuminte.
Să ai grijă de mămica,
De Rodica, de bunica.
Tu rămâi bărbat în casă,
Să faci viața mai frumoasă,
Pâine ca să ai la masă.
De ce plângi? Șterge-ți năsucu,
Tu, Răducu lui tătucu!”
Din nefericire, autorul acestei cărți nu a mai
putut avea un asemenea dialog cu tatăl său,
pentru că nu l-a cunoscut. El a căzut la datorie
la Cotul Donului, în cel de-Al Doilea Război Mondial, în ajunul Crăciunului anului 1942, iar fiul
se năștea în anul 1943. El a simțit din greu lipsa
tatălui. Mama nu s-a mai recăsătorit și a trăit
până la vârsta de 90 de ani. Dar greutățile vieții
și mai ales ale copilăriei l-au călit pe Gheorghe
Dumitrașcu-Mamu și l-au învățat să-și respecte

părinții, rudele, consătenii, moșii și strămoșii,
care au murit și s-au jertfit pentru binele și
fericirea noastră.
Domnul Eugen Petrescu, președintele Filialei Județene „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” din respect și apreciere față de Domnul Gheorghe
Dumitrașcu-Mamu, și-a asumat cu plăcere și
cu responsabilitate rolul de editor al acestei
Monografii, care a fost lansată în ziua de marți,
8 octombrie 2019, la Biblioteca Județeană
„Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea. Volumul a fost prefațat de prof. univ. dr. Alexandru
Popescu-Mihăești, președinte de onoare al
Asociației „Forumul Cultural al
Râmnicului”. Această manifestare
culturală l-a avut ca moderator
pe domnul prof. dr. Gheorghe
Deaconu (etno-log, publicist și
editor), director fondator al editurii „Fântâna lui Manole” din Râmnicu Vâlcea, care a comparat acest
volum cu un testament spiritual,
alcătuit din mai multe porunci sau
îndemnuri adresate generațiilor
viitoare, dintre care cel mai important este acesta:
„Să nu uităm niciodată trecutul, să ne aplecăm fiecare cu puterile noastre spre a-l cerceta și
cunoaște… Altfel nu putem înțelege prezentul și, mai ales, pregăti
viitorul”.
Domnia sa a afirmat că
învățătorul Gheorghe DumitrașcuMamu este un haretian, un animator cultural, dar și un edil al
comunei, fiind în mai multe legislaturi primar și consilier comunal.
Toata viața lui a fost un slujitor al
satului, un răscolitor al comorilor
Mamului, care nu au fost numai
pădurile, codrii seculari de stejari
de pe aceste meleaguri, ci și monumentele istorice, monumentele
ridicate în cinstea eroilor, tradițiile

locale, moștenirile culturale, oamenii și faptele
lor.
Au rostit alocuțiuni: Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr,
președinte al Fundației „Sfântul Antim Ivireanul”
din Râmnicu Vâlcea; Eugen Petrescu, editorul
volumului; Prof. dr. Gheorghe Dumitrașcu, secretar general al Asociației Seniorilor din Educație,
Știință și Cultură Vâlcea; Pr. Dumitru Popa,
membru al Subfilialei „Cultul Eroilor” Lungești;
Pr. Constantin Mănescu-Hurezi, președinte al
Subfilialei „Cultul Eroilor” Horezu și al Filialei
Vâlcea a Ligii Scriitorilor Români; Ing. Dumitru
Bondoc, președinte al Subfilialei „Cultul Eroilor
Costești; Prof. Nelu Barbu, prim-vicepreședinte
al Filialei Județene „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”; Prof. dr. Ion Soare,
președinte al Asociației „Forumul Cultural al Râmnicului”;
Dr. ing. Mihai Sporiș, liderul
Grupului de la Râmnic „România Grădina Maicii Domnului”
și scriitorul Doru Căpătaru, fiu
al comunei Lungești, născut în
satul Fumureni.
Lansarea Monografiei Comunei Lungești din județul Vâlcea
a constituit o acțiune culturală
de înaltă ținută. În cadrul acesteia, s-a creat o empatie, o comuniune de idei, de gânduri,
de sentimente. O consecință
directă a acestei manifestări o
constituie îndemnul de a vizita
această comună din sud-estul
județului nostru, pentru a-i
vedea frumusețile naturale și
valorile spirituale, pentru a ne
convinge de actualitatea proverbului românesc, care spune:
„Apa trece, pietrele rămân”.
Chiar dacă sunt din ce în ce mai
puține pietrele care rămân, cu
siguranță vor rămâne cele care
vorbesc.
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Andreea-Cristina
CĂLINESCU

(Clasa a X-a - C.N. Mircea cel Bătrân
- Rm. Vâlcea)

Tranziție
Prin filtrul creatorului tău
Ești perfectă.
Prin filtrul ochiului meu
Ești doar o muscă în secetă.
Buzele tale-s uscate…
Și roșeața din obraji e absentă.
Mâinile tale nu mai cuprind
Nici oxigenul dezmembrat
De lacrimile tale mari
Ce şanțuri pe pielea-ţi fină ţi-au creat.
Unghiile tale sunt căzute de vânt...
Nu clipești, nu scoți niciun cuvânt.
Sub soare te usuci de disperare,
Sub lună ești doar roua ce dimineața apare.
Ești un simplu peşte în deşert.
Încă privesc a ta poveste:
Te-ai cufundat într-o idilă
Cu un prezent ce nu mai este…
Aş dori să te ajut,
Să îți ofer o nouă mască,
Dar toate s-au risipit
Într-o orhidee de pe masă.
Nu te mai pot hrăni,
Nu te mai pot calma,
Căci laptele abia fiert
Nu mai poate dansa.
Un nor ce te-a zărit a fost sfâșiat de o gheară
A unui creator ce odată te-a gândit,
Dar astăzi ai rămas o simplă fiară!

Dragoș-Gheorghe
CĂLINESCU
PARAPETISME
Cochilii
Într-un pahar umbrele au viață,
Fugare acadele în spatele unei uși
Așteaptă sirenele mării să înflorească.
Stele
Amintirile omoară ultima molie
Uitată pe șevaletul dimineții,
Tăcerile se lasă sugrumate în somn.
Balet
Luna mea are penele ude O privesc cum mă sărută,
Cocorii au propriile lor vise.
Poezie
Lebede albe, lebede negre,
Noaptea are gust de apă dulce
Cu parfumul uitării la tâmple.
Lebădă
Baiadere îmbrăcate în pagode
Se ascund în pădurea de jurăminte
Ale iubirii noastre efemere.
Pian
Șarpele hrănește lacrimile morții,
De care m-am legat cu ancore...
Petrecem logodna în mijlocul bălții de sânge.
Orașe, fluturi
Am în faţa mea o mie de morminte
Acoperite cu fluturi,
Strâng în mână cheia orașului.

13
O familie de poeți
Zebră
Miopia credinței încă aspiră la o eclipsă solară pietrificată,
Cuburi de gheaţă mângâie obrajii plini de crizanteme ofilite,
Amenințarea frunzelor anunță ploaia gândului...
Becuri sparte zgârie venele virușilor,
Leziunile provocate de aerul infect dictează apocalipsa respirației.
Deodată, culori de roşu suspectează pânzele albe ce au înșelat
pictorul cu banii.
Lanțurile soarelui atârnă și veghează sudoarea asfaltului.
Ruginesc ghioceii și formează indiferenţa universală.
Ciori fumează gloanțele armatei,
Iar deținuții creionează pe hârtie idei ultraviolete.
Ochii se închid, buzele se usucă,
Iar inima depășește termenul de valabilitate al speranței...

Ajungând în vârf într-un timp inexistent.
Îmi atragi sufletul prin liniile trasate de mintea ta suspectă.
Tainele culorilor se tot apropie de mine,
Vântul mă va aduce lângă iubită...
Oh, lună, luminează-mi drumul, căci astăzi trebuie să zbor spre tine.
Fluturii mirosului de ploaie mă cheamă,
Iar eu aterizez frivol...
Pe un cuib de berze destrămat de coșmaruri.
Am căpătat o paletă de negru, de beznă,
Alături fiind mâna ta albă, bătută de timpul nemuritor
Ce-mi încolăcește gâtul.
Balta de sânge parchează perfect pe strada abia vopsită,
Însă, finalul fericit a închis cartea vieții
Pentru încă un ciob de sticlă al unui muzeu părăsit.

Fantezie

Idila cerească
Pictez cerul în culori supreme de violet
Ce explodează dansant în mintea nebunilor.
Te văd pe geam, aruncată în brațele draperiilor.
Alcătuiesc un scenariu concret împreună cu singuratice umbrele,
Rupte fiind, împușcate de vânt și cutremur.
Picături valsează, suspinând la alesul negăsit,
Iar tu îmblânzești tunetele cu graţie.
Ochii tăi galbeni, strălucitori, sunt accesorizați cu ploaia
Ce-ţi înlocuiește mâhnirea.
Venele cerului renasc în bătaia tobelor,
Iar tu, dirijorul beției pomilor,
Încă zâmbești, încă te înalți
Spre surprinderea unui joc de şotron abia șters.
Moartea străzii se apropie,
Se face din ce în ce mai întuneric...
Nu-ţi mai văd decât buzele sub un roi de frunze decedate.
Plecarea ta frânge inimile indicatoarelor stinghere.
Îmi croiesc cărarea spre tine,

POEZII
Ambiental
Singur în iarna viselor
Am răbdare cât râul secat,
Fără mâini mă rog
Cu vocea mută a stâncilor,
Sunt o cascadă a întunericului.
Pianul înghite în sec,
Un tăciune se întoarce
În lumea lui,
Cuvintele se spală pe dinți
În rochii de mireasă;
Am un duh ascuns în perete,
Cel ce cântă mă ceartă.
Sunt un fluture cât un ocean,
Vreau să te strâng în brațe,
Madona mea.
Dacă aş avea ochii închiși,
Culorile s-ar încătușa
De trenul fără vizitiu.
Universul meu adoarme
În paharul tăcerii mele,
Sub ferestrele unei cărți deschise.
Papilele din celuloid
Opresc timpul
La câțiva pași,
Pentru iarna inimii mele.
Cu rama la plimbare
Pe o masă fără suflet,
Cu un scaun de mână
Rup tăcerea liniștii,
Când îmi spun în gând
O glumă fără îngeri,
Doar cu puțin praf.
Din felul întâi de ciumă
Atâtea râsete se scurg pe geamuri
Într-o plasă udă fără fluturi.

Mi-e foame să ard
Visele unor pânze
Cu păianjeni de-o șchioapă.
În dormitor lovesc tavanul
Cu ochii larg închiși,
Boabe de gheață
Mă îngroapă în Siberia...
Sângele latră în fiecare gară,
Pășesc adânc pe graniţa
Frântă a durerilor.

Deschizi cufărul unei frumoase constelații,
Ochii de sticlă se sparg în orizontul vieții,
Timiditatea te scufundă într-o liniște eternă...
Liliacul încă înflorește în beznă.
Surprind un tablou firesc de primăvară
Cu tine de mână,
Pe bancă, pe afară
Sorbi din priviri privighetori sfioase
Și ucizi ultimele lacrimi ale unei ploi pretențioase.
Scrii poezii pe frunzele unui mesteacăn,
Iar eu suspin în concordanță cu un cântec de leagăn.
Ușor soarele metamorfozează paginile cărții mele într-o rază de
soare.
Vântul creează o cale spre trecut,
Gânduri și memorii pierdute într-un ceas rămas fără minut.
Buzele tale roșii reflectă conceptul unui corb rămas stingher afară,
Observ un muzician ce se îmbină cu a sa chitară.
Te iau de mâna și îţi șoptesc un vers pustiu,
Să levităm în lumea asta, noi și un vizitiu.
Și amară și dulce
Îmi este apa
Am pământ pe suflet
În colivia focului
Pietre pe cer se aprind
Îmi cer îndurare
Dar tăcerea mea
E o nouă stare.
C.D. Rode

HAIKU
Un pas în mare
Să număr valurilePe întuneric.
*
Vântul răspunde
La prima întâlnireFrunze uscate.
*

Boabe fierbinți în
Inima fricii,
Gânduri De nu mă uita,
Un pahar de porţelanCale ferată.
Toată lumea îmi solicită o scurtă întrevedere, Sub streașina viselor de lemn
O dungă de cafea în
Timpul meu e surd și orb,
*
Linia albă a nopții.
Mă arunc în pereții cuvintelor,
Frânturi de fraze calcinate
Amorul nopții,
Viermii au reînviat pretutindeni,
Le mestec în minte,
Furcile Caudine
Să ne ținem de mână,
Osificate atingeri de calendar
Pe carton presat.
Ruguri de sârmă ghimpată
Înghit nisipul clepsidrelor.
Ne despart de curcubeu,
*
Unul după altul
Vinde-mă pe o piatră banală!
Paharele s-au subțiat pe masă,
Cale ferată,
Dorm singur într-un ou,
Așteptarea se întinde precum fonta fierbinte. Petale de trandafirCuibul și-a luat zborul,
Cuburi din scările vieții
Pietre umede.
Fug către prima ploaie,
Renasc în a opta zi,
Caii au gust de iarbă crudă,
*
Răbdarea se decolorează ca o cravată,
Visele tâlhare ucid licuricii.
Norii se țin de mână în cazanul cerului.
Trandafir cu spini,
Pun întrebări, strig răspunsuri,
Fiare contorsionateVântur blestemele ochilor
Linia moartă.
Alintă-mă, noapte
Ce nu mai vor să ardă,
*
Respir zâmbetul fiecărei pietre,
Sudori oprite în gât
Valul îl țin în lanțurile răbdării,
Sărutări adânci
Să ne privim prin fumul ochilor
Scrisul de mână mă privește nostalgic
Pe floarea de trandafirAud taine grele
Precum o Lună flămândă.
Piatră de moară.
Uitarea nu mă recunoaște
Tăiate îmi sunt căile
(Continuare în pag. 16)
În dungile negre
Ale frunzelor fără inimă
Sângerezi moarte
Cu palmele calde
Am norii pe buze
Mă opresc să te gust
Scrisori către EVU
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NICHIFOR CRAINIC
(2 decembrie 1889 - 21 august 1972)
Gheorghe DUMITRAȘCU

N

ichifor Crainic face parte din galeria celor mai cunoscuţi
universitari ai perioadei interbelice, teolog şi om politic, poet şi publicist, sociolog şi ideolog, este cel dintâi teolog
român, în epoca modernă a istoriei noastre, care scoate teologia din cercul strâmt al specialiştilor prezentând-o într-o formă
impunătoare atenţiunii generale a lumii intelectuale. Pe bună
dreptate, ilustrul teolog Dumitru Stăniloaie spunea că gândirea
şi apostolatul lui Nichifor Crainic sunt ca o lumină şi ca o adiere
revărsate neîmpărţit pe toate planurile principale ale vieţii spirituale româneşti, aducând fiecăreia dintre ele o îndrumare, o limpezime şi o creştere proprie şi de însemnătate epocală1. El lega
în mod strâns spiritualitatea românească de Ortodoxie, pe care o
vedea ca pe o componentă esenţială a acesteia.
Nichifor Crainic a fost socotit de Lucian Blaga drept cel mai
responsabil de renaşterea spiritului ortodox în spaţiul românesc interbelic, având în anii ’30 cea mai fertilă epocă a scrisului său alcătuit atât din proză cât şi din poezie. Lucrarea cea mai
reprezentativă şi apreciată a sa rămâne „Nostalgia Paradisului”
în care este prezentată o concepţie generală asupra culturii şi o
doctrină politică de dreapta, cea care s-a numit „naţionalismul
constructiv” şi care a avut un mare ecou în societatea românească.
Privit cu ochii adevărului, când vremurile s-au mai aşezat în
alte raţiuni analitice, echilibrate, fără ură şi fără patimi, constatăm
că Nichifor Crainic era un scriitor viguros şi penetrant, avea mulţi
simpatizanţi în ţară şi peste hotare, în lumea presei şi a universitarilor, articolele sale fiind adesea reproduse în mari cotidiene
europene iar poeziile sale s-au publicat în mai multe limbi. Tudor
Vianu îl aşează pe Nichifor Crainic în vecinătatea celui mai înalt
pisc al publicisticii vremii.
Fiind o fire curajoasă, hotărâtă, îşi exprima opiniile direct şi
deschis, într-o perioadă istorică tulbure pentru ţară, de aceea se
formase în jurul său o armată de adversari îndârjiţi şi periculoşi,
însă el a avut puterea de a-şi construi, prin propriile eforturi,
drumul său de credinţă în românism. Aceasta rezultă din propria
sa stare de spirit din anul 1939, când se pregătea pentru aniversarea celor 50 de ani de existenţă. „A fi naţionalist în România,
adică a-ţi închina viaţa ridicării neamului şi ţării tale, înseamnă a
te aşeza pe un pisc în bătaia tuturor furtunilor urii şi trăznetelor
răzbunării. Nimic nu e mai urâtă, mai prigonită şi mai lovită
decât dragostea supremă de românism. O viaţă întreagă de luptă
înseamnă o viaţă întreagă de sângerări. Nu s-a închis bine o rană şi
alta se cască mai adânc în înfăptuirea ta morală. A cui este această
ţară şi care este destinul său, că românii care se ridică până la
conştiinţa superioară a unei misiuni româneşti sunt izolaţi ca nişte
nelegiuiţi şi arătaţi cu degetul ca nişte năuci”2.

Formarea intelectuală

Ioan Nichifor Dobre, devenit Crainic mai târziu, s-a născut la
22 decembrie 1889 în comuna Bulbucata, din fostul judeţ Vlaşca,
într-o familie modestă de oameni nevoiaşi. A văzut lumina zilei,
cum afirma el în lucrarea autobiografică „Zile albe, zile negre” –
apărută postum, „în anul de jale, când a picat din cer Luceafărul
cântecului românesc”3. El s-a considerat pe sine „un simplu mânuitor de cuvinte, un copil desfăcut din cea mai anonimă umilinţă
rurală şi intrat în altă lume, în care nu puteam să am nici rude şi
nici ocrotitori”4.
Din copilărie a cunoscut viaţa, truda şi creaţia artistică a
ţăranului, mentalitatea satului, limbajul proaspăt al ţăranilor,
credinţa ortodoxă pură a neamului românesc. Urmează cursurile
primare în localitatea natală, avându-l ca reper pe învăţătorul ce
i-a marcat sublim copilăria, Constantin Spâneşteanu, purtător de
„geniu didactic”. Studiile secundare le face la Bucureşti, ca bursier
la Seminarul Central din Capitală, unde deşi era interzisă lectura
presei, ia cunoştinţă de revista „Semănătorul”, al cărei conţinut
l-a atras foarte mult: „m-am dus atunci pe la anticari şi mi-am
procurat colecţiile anilor din urmă. Le-am citit cu atâta pasiune
încât făceam prinsoare cu prietenii şi spuneam exact în ce an, în
ce număr şi pe ce pagină se găseşte cutare bucată”5.
Cu aceeaşi pasiune va citi şi „Neamul românesc” care apărea
la Vălenii de Munte, iar pentru Nicolae Iorga, Crainic avea o
profundă admiraţie. Tot în anii de Seminar ia cunoştinţă de revistele din Ardeal „Luceafărul” şi „Ţara noastră” ale lui O. Goga,
„Revista teologică” de la Sibiu, „Drapelul” de la Lugoj şi „Tribuna”
de la Arad.
Îşi continuă studiile la Facultatea de Teologie – în paralel cu
cele ale Facultăţii de Litere – ajungând profesor universitar ilustru,
impunându-se ca un strălucit gazetar şi eseist, ca director al uneia
dintre cele mai frumoase şi elevate reviste interbelice „Gândirea”,

ca mentor de conştiinţe, ca unul dintre cei mai mari poeţi creştini
ortodocşi de limbă română.

Activitatea publicistică, opera

Încă de pe băncile seminarului Nichifor Crainic manifesta
înclinaţii literare şi publica propriile creaţii în diverse reviste:
„Viaţa Românească”, „Luceafărul”, „Ramuri”, „Neamul românesc”. De timpuriu se afirmă ca poet prin volumele „Şesuri natale”(1916), „Icoanele vremii”(1919) şi „Dorurile
pământului”(1920). În 1930 i se decernează Premiul Naţional de Poezie, ceea ce îl va determina
să-şi tipărească versurile scrise după 1920 sub titlul
„Ţara de peste veac”(1931).
În timpul războiului va funcţiona ca redactor permanent la „Neamul românesc” condus de
Nicolae Iorga, iar imediat după război, dornic de
a cunoaşte în profunzime sensurile vieţii noastre,
în toamna anului 1920, pleacă la Viena şi se înscrie la Facultatea de Filosofie unde îl cunoaşte pe
Lucian Blaga cu care va lega o trainică prietenie.
Aici, contactul său cu specificul cultural şi literatura
germană îl va influenţa în mare măsură în opiniile
sale viitoare, atât în cultură cât şi în viaţa politică.
Venind în ţară, preia şi conduce doctrinar revista „Gândirea”(1922) şi va deveni mentorul ei creând ceea ce s-a numit
curentul „gândirist” sau „ortodoxist”. Colaborează la „Cuvântul”
şi „Curierul” iar activitatea de la aceste publicaţii este sintetizată
în volumele „Puncte cardinale în haos”(1931) şi „Ortodoxie şi
etnocraţie”. A colaborat, pentru scurtă vreme, cu Pamfil Şeicaru
la ziarul „Curentul”. Tot în această perioadă îşi începe cariera
universitară.
Opera lui Nichifor Crainic este amplă şi variată, înscriinduse pe direcţia naţionalistă şi creştină, impunând în cultura
românească interbelică curentul cu numele de „gândirism”.
Ţinând cont de condiţiile istorice şi atmosfera în care a trăit
şi scris Crainic, se impune ca opera acestuia să fie analizată cu
discernământ, nuanţând anumite direcţii din gândirea acestuia.
Cine pătrunde în concepţia sa filosofică constată că aceasta este
de natură spiritualistă, delimitându-se astfel de materialism şi
idealism, iar doctrina sociologică a lui Nichifor Crainic este de
factură corporatistă, concepe societatea ca pe un organism viu
ale cărui funcţiuni creatoare nu sunt clasele sociale ci profesiile.
Cât priveşte doctrina politică a lui Crainic, aceasta are în esenţă
naţionalismul sau românismul integral. În concepţia sa, nu demosul alcătuieşte statul, ci etnosul, adică neamul sau naţiunea ce
îşi crează statul în care îşi exprimă propria voinţă politică. Statul
trebuie să fie expresia specificului permanent al neamului respectiv, Etnocraţia fiind creaţia sa originală, care, exprimată sintetic
înseamnă „România e a românilor”.
„Naţionalismul ” său întemeiat în autohtonia şi străvechimea
neamului românesc, cu continuitate de stăpânire a teritoriului de-a lungul timpului. Statul, după opinia sa, este conştiinţa
autohtonă. De aici, doctrina politică a lui Nichifor Crainic a servit
ca ideologie mişcării legionare, iar autorul ei a urmărit, în plan
politic, unificarea tuturor mişcărilor naţionaliste spre binele şi folosul neamului românesc. Numai că idologia sa n-a fost înţeleasă,
iar curentul care a îmbrăţişat-o s-a îndepărtat de esenţa ei.
Cât priveşte „naţionalismul” său ca o conştiinţă superioară spre
binele ţării, îl surprindem şi în momentul angajării României în
Primul Război Mondial, concretizat în însemnările sale, însemnări
sincere, pline de farmec şi autentic: „Ah, toată viaţa – scrie Nichifor Crainic – mi-am adus aminte de această noapte fericită, când
Dacia strămoşilor avea să renască din cenuşa milenară”. Atunci
Nichifor Crainic se afla pe străzile Bucureştiului, împreună cu un
prieten, când, deodată, clopotele bisericilor oraşului au început
să bată de „tremura văzduhul”. Astfel află el de „deznodământul
fericit” după doi ani de neutralitate groaznic de încordată”.
Emoţionat, îi spune prietenului său Mihail Pricopie, şi el scriitor:
„Sună învierea neamului nostru...”, atât a reuşit să spună şi a izbucnit în hohote de plâns. „În extazul bucuriei – va explica mai
târziu – mai mult decât paroxismul durerii, cuvântul e sugrumat şi
omului nu-i rămân decât lacrimile exaltării”. Apoi s-a amestecat în
mulţimea „înnebunită de fericire”, ce aclama pe străzile Capitalei6.
Curând se va duce să se înscrie voluntar pe front („să şterg măcar
praful de pe bocancii soldaţilor”), dar fiind teolog este respins.
„Multe umilinţe am îndurat în viaţă, dar alta mai grea decât aceea
care îşi bate joc de cele mai sfinte sentimente ale tale, nu este, iar
eu două sentimente am avut mai presus de toate: credinţa în Dumnezeu şi dragostea de ţara mea” – va mărturisi Crainic peste ani7.
Printr-o serie de eseuri clarifică raportul de inerenţă din-

tre naţional, tradiţional şi ortodox. Pentru Nichifor Crainic
tradiţionalism înseamnă în cele din urmă „disciplina lăuntrică
ce călăuzeşte creşterea unui neam”, care, în cazul românilor, nu
poate fi decât ortodoxia. Având acest orizont el va combate vehement îndrumările de „europenizare” , ce postulau esenţa unei
„tradiţii” naţionale, precum şi ireligiozitatea poporului român. Pe
parcurs Crainic se distanţează de teoriile izolaţioniste, remarcând
„consumul „ culturilor străine” şi în plan creator, asimularea lor8.
Cât priveşte lirica românească – legată organic de satul natal - Nichifor Crainic aduce o viziune
nobil-ţărănească asupra acesteia şi o interpretare
creştină a lumii.

Vremuri tulburi şi contradictorii

Personalitate de prim ordin a spiritualităţii
româneşti, Nichifor Crainic a avut vocaţie de tribun
şi apostol, s-a implicat cu toată priceperea şi energia, de pe poziţii naţionale, în viaţa politică a ţării.
El scoate, în ianuarie 1932, ziarul „Calendarul” în
care îi atacă virulent pe fruntaşii liberali şi camarila
regală a regelui Carol al II-lea şi a Elenei Lupescu,
ceea ce l-a făcut să intre în disgraţia regelui, fapt ce
a condus la desfiinţarea ziarului „tuturor categoriilor sociale” întemeiat de el. Acuzat pe nedrept ca fiind unul dintre asasinii morali ai lui I.G. Duca, va fi arestat şi eliberat după trei
luni de închisoare, fiind găsit nevinovat.
Pe parcursul anilor exercită importante demnităţi, bucurându-se de o mare reputaţie individuală: secretar general al Ministerului Cultelor şi Artelor (1926), delegat la diverse congrese
şi manifestări culturale internaţionale (Franţa, Italia, Germania,
Bulgaria, Serbia); în vremurile tulburi ale perioadei 1940-1942, în
guvernul lui Ion Antonescu va fi, patru luni, ministrul Propagandei Naţionale iar în 1941 va fi ales membru titular al Academiei
Române pe locul rămas vacant după moartea, în 1938, a lui Octavian Goga.
Activitatea desfăşurată în guvernul antonescian şi apropierea
sa de legionari îi vor aduce marile necazuri de după război, odată
cu ocuparea ţării de armatele sovietice şi introducerea noului
regim „democrat popular” de tip bolşevic. Va fi exclus de la catedra universitară pe care o onorase în chip strălucit şi este condamnat în contumacie (4 iulie 1945) la detenţiune grea pe viaţă, 10 ani
degradare civică şi confiscarea averii (sic!) pentru activitate contra clasei muncitoare, pentru dezastrul ţării, pentru opiniile sale
social-politice de dreapta, pentru opţiunile lui estetice socotite
naţionaliste şi mistice etc.
În astfel de împrejurări, Nichifor Crainic se refugiază şi
pribegeşte în satele ardelene, sub numele de Ion Vladimir Spânu,
negustor de cherestea, timp în care stă ascuns, între anii 19441947, cu sprijinul foştilor săi studenţi sau a preoţilor din sate...
Considerând că toate drumurile îi sunt închise, punând în pericol
şi situaţia persoanelor amice, s-a predat singur autorităţilor (24
mai 1947). Este arestat şi încarcerat la Aiud, apoi cunoaşte calvarul puşcăriilor timp de 15 ani, fără nicio hotărâre judecătorească.
După ani grei de suferinţă şi cumplite umilinţe, la 24 aprilie
1962 este pus în libertate, fiindu-i graţiată pedeapsa. Urmărit fiind, iar scrisul cenzurat, i se oferă postul de redactor la revista
destinată exilului românesc „Glasul Patriei” unde lucrau şi alţi
eminenţi foşti deţinuţi politici.
Drama lui Nichifor Crainic nu se sfârşeşte odată cu punerea
sa în libertate, dimpotrivă, deşi sperase să fie, ca alţii, reabilitat,
fostul demnitar interbelic constată că i se refuză categoric orice
posibilitate de a-şi publica scrierile. Nu putea încă să-şi reia deschis această activitate în publicistica din ţară.
La vremea aceea, de mare cumpănă, existenţa lui Nichifor
Crainic se petrecea în zile albe dar mai ales zile negre, aşa cum
i-a fost întreaga viaţă. Indifernt de asprimea vremurilor, Crainic
a ştiut să-şi păstreze fiinţa, în durere cu trupul, în învăţare cu
gândul credinţei. Cărţile sale au fost scoase din circuitul public
şi interzise, aşa după cum autorul avea să mărturisească: „Cărţile
mele, se scriu în zile albe şi zile negre, au fost puse la index cu ale
celorlalţi eliminaţi. E una din crimele de neiertat ale regimului. Au
fost scoase din circulaţie opere ce reprezentau ramura românismului şi în schimb s-a dat frâu liber pornografiei iudo-române,
să se hrănească astfel sufletul poporului nimicindu-i ideea de
frumuseţe, de nobleţe şi moralitate. Invertiţii şi libertinii de tot
felul, semidocţii şi agramaţii, veneticii şi corciturile sunt ridicaţi
la rangul de scriitori ai maselor. Uciderea spiritului românesc în
literatură şi artă se numeşte libertate democratică. De peste hotare sunt introduşi scriitori de duzină ai proletariatului, pe care
presa îi înfăţişează zilnic ca genii... Evacuarea cărţilor româneşti
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din circulaţia publică e tot una cu eclipsa culturii naţionale. Regimului îi trebuie un popor fără deosebire de rasă şi de credinţă, imbecilizat, care să nu vadă că a devenit un instrument al feţelor
pistruiate, care au pus din nou laba pe ţară”9.
În acele zile de aşteptare, Nichifor Crainic era la curent cu reabilitarea istoricului Constantin Giurescu, reintegrat la catedra de
istorie a Universităţii din Bucureşti, dar şi cu situaţia scriitorului
Radu Gyr, care, în urma unei audienţe la scriitorul agreat de noul
regim – Mihai Beniuc – primise un ajutor lunar de 690 de lei din
partea Uniunii Scriitorilor, urmând a fi primit printre mentorii
„Fondului Literar”.
Starea de nemulţumire a lui Crainic se accentua şi pentru faptul că exista o campanie contra sa dusă de unii critici şi scriitori
români. În cele din urmă, Gheorghe Gheorghiu-Dej răspunde demersurilor sale printr-o rezoluţie clară: „E păcat că nu se înţelege
importanţa utilizării lui Nichifor Crainic pentru cauza noastră”10. O
astfel de indicaţie era limpede pentru reabilitarea celui în cauză,
însă, mersul evenimentelor politice din ţară, îndeosebi la vârful
politicii româneşti din primăvara anului 1965 – odată cu promovarea lui Nicolae Ceauşescu – a amânat orice soluţie favorabilă
pentru fostul demnitar. În astfel de împrejurări incerte, resemnat şi măcinat de suferinţe, Nichifor Crainic se retrage (1968) din
activitatea sa de redactor la „Glasul Patriei” şi se pensionează la
vârsta de 79 de ani. În cele din urmă, cu mari eforturi, îşi termină
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memoriile pe care însă nu mai apucă să le vadă publicate.
Nichifor Crainic se stinge din viaţă la 20 august 1972, la vârsta
de 83 de ani, la Casa Scriitorilor de la palatul Mogoşoaia. Cu puţin
timp înainte de a trece la cele veşnice, a făcut o mărturisire, ca o
spovedanie, ginerelui său – Alexandru Cojan – prin care îşi exprima ultima sa dorinţă, ca, pe crucea sa să fie scris doar numele,
pentru ca „acei care vor şti cine am fost, să mă caute în scrierile
mele, în revista «Gândirea» al cărei mentor am fost, în cursurile
de la Facultatea de Teologie, la Academia Română, printre membrii căreia m-am numărat. Acolo sunt eu; sub cruce un pumn de
ţărână”11.
NOTE:
1
Nichifor Crainic, Nostalgia Paradisului, ediţie cu un studiu introductiv de Dumitru Stăniloaie, Postfaţă şi note de Magda Ursache
şi Petru Ursache, Editura Moldovei, Iaşi, 1994, p. V-VI.
2
Nichifor Crainic, op. cit., p. 293.
3
Ion Dodu Bălan, Nichifor Crainic, în „Opinia naţională” nr. 194
din 22 noiembrie 1997, p. 8 şi nr. 195 din 1 decembrie 1997, p. 3.
4
Irina Stroe, Nichifor Crainic...” în „Evenimentul zilei”, vineri, 21
decembrie 2018, p. 14.
5
Ion Dodu Bălan, op. cit.
6
Nichifor Crainic, Zile albe, zile negre. Memorii, Casa Editorială
Gândire, Bucureşti, 1991, p. 117-118.

C. VOINESCU
„agramatica” - 2018. Argument

A

baterile de la norma literară, comentate în precedenta carte, Like Gramatica, proveneau
fintr-o singură sursă, feisbucul, unde au și fost postate, zi de zi, de-a lungul anului 2016.
Cum exprimări agramate oferă, din păcate, și alte surse media, am extins, de astă-dată, sfera de
cuprindere către sfera scrisă și audiovizuală, postând zilnic, de-a lungul anului 2017, comentariile
din această nouă carte, pe care un distins poet târgu-mureșean, (Nicolae Băciuț), m-a îndemnat să
o numesc „AGRAMATICA”.
Am fost preocupat, după cum lesne se poate observa, doar de greșelile gramaticale, nicidecum
de autorii lor, străduindu-mă să dau, după priceperea mea, explicații utile întru evitarea păcatului.
Am ocolit, cât mi-a stat în putință, tonul didactic, în favoarea unuia destins, ironic, de bună-dispoziție.
Despre același tip de greșeală se vorbește, uneori, repetat, în enunțuri diferite, provenind din
surse diferite.
Cu sau fără voie, mai mult sau mai puțin grav, aproape toți cădem în păcatul abaterii de la normă,
a cărei cauză poate fi, de la caz la caz, comoditatea, superficialitatea, graba, fronda, îndărătnicia,
uneori - disprețul față de normă, alteori - ignoranța.
Sper ca AGRAMATICA să fie înțeleasă ca un îndemn la izbăvirea de păcatele limbii, cum sugestiv
le numea distinsa profesoară Rodica Zafiu, într-o rubrică de tot utilă, din România literară.

„din vorbă-n vorbă/ noime și
obârșii”-2019. Argument
Am rânduit în această carte, pigulindu-le de prin dicționare, câteva dintre vorbele noastre mai
vechi sau mai noi, fermecătoare prin noimele izvodite în rostirea populară sau în cea literară a unor
scriitori ca Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, Rebreanu, Sadoveanu etc. Unele au fost moștenite
din latină, altele își au obârșia în limbile popoarelor vecine: greacă, turcă, bulgară, sârbă, rusă,
ucraineană, albaneză, maghiară sau ale popoarelor cu care, într-un fel sau altul, am venit în contact:
franceză, italiană, germană. La rându-le, și vorbe românești au îmbogățit sau nuanțat cu noi tâlcuri
rostirea unora dintre vecinii noștri.
Sper ca scurtele, dar de tot grăitoarele citate din literatura română, să constituie, totodată, mai
ales pentru cei tineri, un convingător îndemn la lectură.

Felix SIMA

Ibidem, p. 118.
Academia Română, Dicţionarul Literaturii Române (A-L), Editura
Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2012, p. 405-409.
9
Nichifor Crainic, op. cit., p. 294-295.
10
Liviu Ţăranu, Ajutorul nesperat primit de Nichifor Crainic de
la securitate, în „Evenimentul istoric”, nr. 18, 26 iulie-23 august
2019, p. 64.
11
Irina Stroe, Nichifor Crainic: „Cum sunt, ce-am fost, voi fi ce
sunt. Sunt interzis în ţara mea şi a strămoşilor mei”, în „Evenimentul zilei”, vineri 21 decembrie 2018, p. 14.
7
8
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din România, Bucureşti, 1973;
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DOUĂ LĂMPI
(Urmare din pag. 6)
Chiar o făcuseră de mai multe ori, dar, simțiseră amândoi că nu e bine. Prea umblau năuci
o vreme ca niște strigoi, căutându-se unul pe altul..Ea nu-i cerea niciodată nimic..Voia doar s-o
lase să se bucure de el...Hmm! Ce gânduri!!...Le alungă repede.
Când i-a venit sorocul nevestei să nască prima dată s-a învârtit prin curte ca un leu. Moașa
îl alungase de acolo:
-Hai, du-te undeva că ne încurci! zisese grăbită, du-te și stai undeva că aici nu-i de tine!
Când s-o termina te anunț eu. Am să pun în geam lampa aia mică aprinsă, ca s-o vezi. Hai,
pleacă! Atunci și-a amintit de cămăruța din grajd. Era potrivită, departe ca să nu audă și cu
geamlâc spre curte de unde putea vedea semnul moașei cu lampa. A intrat, a coborât din cuiul
din perete măsuța de lemn cu trei picioare, a tras scăunelul și s-a așezat oftând. Și-a amintit de
țuica pe care-o folosea ca dezinfectant pentru animalele care aveau răni. Câteva guri, câteva
gânduri...iar câteva guri și, deodată din casa mare s-au auzit voci vesele. A apărut și lampa în
geam și moașa care striga veselă că are o fată. A intrat în casă fericit, și-a sărutat nevasta pe
frunte și și-a luat copila în brațe. Era tată! Un sentiment călduț, bucuros, creștea în el, neștiut
până atunci: era tată, prima dată.
A doua oară, la a doua naștere s-a învârtit ce s-a învârtit prin curte până și-a amintit de prima
și s-a ascuns tot în cămăruța din grajd. Gândurile că s-ar putea să fie un băiat de data aceasta
l-au trimis încet-încetișor către sticla cu țuică. Lampa a apărut destul de repede în geamul din
casă.
-Vino, repede, striga moașa, Vino, omule, să vezi ce mândrețe de fată ai căpătat! După alți
trei ani a venit a treia fată. Drumul către cămăruța lui devenise deja cunoscut. La fel și sticla de
țuică ce-i ținea de urât și de curaj până apărea lampa în geam și auzea moașa strigîndu-l ascuțit:
-Vino, măi rumâne, să-ți iei în brațe fata că, Doamne, tare mai e frumoasă! Ce-i drept, copilele
erau frumoase și se ridicau ca florile pe lângă ei...Dar un băiat...Ehei!!...Omul visase un băiat...
Acum era a patra oară. Alungat de moașă, ca un zăvod cu coada între picioare luă drumul
drept al grajdului, deschise ușa cămăruței, nici măcar n-o mai închise, dădu jos măsuța din cui,
trase din colț scăunelul și se așeză gemând de șale. Începuse să îmbătrânească? Nu știa, nici nu
se gândea măcar. Nu se mai gândea la nimic. Nici măcar că și-ar fi dorit un băiat. Obosise să-l
tot aștepte, își luase gândul. Era acum într-o rutină: moașă, cămăruță, așteptare, țuică, lampă.
Țuica!!! Uitase de țuică!
Domol, a luat sticla, a scos dopul cu dinții, l-a scuipat, a pus sticla la gură și-a băut câteva guri
bune fără să răsufle. Făcea gesturile mecanic, unul câte unul, fără a le lega între ele. Duse stânga
la gură și cu dosul palmei își șterse mustățile tacticos, una căte una: mai întâi pe cea dreaptă,
apoi pe cea stângă. Mai luă câteva guri de țuică după care vru să pună dopul pe care nu-l mai
găsi. Își aminti că l-a aruncat și-l căută cu ochii. Nu-l văzu așa că mai luă câteva guri. Nici nu știu
când trecu vremea. Obișnuit cu așteptarea și fără dop la sticlă, bietul om n-o mai lăsă din mână,
să nu se verse. Realiză că furat de amintiri, de gânduri, uitase de lampă. Se înnoptase bine când,
timid, parcă cu frică, se uită spre geamul casei. Dintâi nu văzu nimic clar. M-am îmbătat, gîndi.
Se uită iar și văzu lampa.
-A patra fată! zise cu glas tare, mormăit și căutând în sticla pe care încă o ținea în mână,
văzu că mai era înăuntru țuică doar de vreo trei degete. Ei, acum, asta e! zise el iar, tot cu glas
tare făcându-și curaj. Oftă, dădu sticla peste cap înghițind ultimile guri de băutură și lăsănd-o
jos. A patra fată!!...
Se ridică oftând din rărunchi și-și mai aruncă o dată ochii spre casa unde-l așteptau moașa,
nevasta și a patra fată. Se propti bine pe picioare după ce se întoarse către curte ca să plece.
Crezu că nu vede bine și se frecă la ochi cu amândouă mâinile: în geam acum vedea două
lămpi!!
-Rău trebuie că m-am îmbătat! gândi. Iaca, acum am ajuns să văd dublu. Vai de capul meu!!
și plecă, cocârjat spre a casă. Deodată, se auzi moașa strigând ascuțit către el de se auzi în tot
satul:
-Da vino odată, omule, vino!! Să-ți trăiască, tată, de data asta ai doi băieți! Ai gemeni!!
19.05.2018 / Horezu
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ANOTIMPUL TĂCERILOR
Zenovia ZAMFIR

J

oi, 24 octombrie 2019, în holul Bibliotecii „Antim Ivireanul”
Vâlcea a fost inaugurată expoziţia fotografică „Anotimpul
Tăcerilor”, autor Ionel Scăunaşu. Expoziția conține 40 de fotografii
cu operele lui Brâncuși, din cele două parcuri din Târgu-Jiu, surprinse în cele patru anotimpuri. Autorul a ales ca această expoziție
să fie vernisată într-un moment important: împlinirea a 81 de ani de
la inaugurarea Ansamblului Monumental Calea
Eroilor. Imaginile expoziţiei sunt rezultatul a opt
ani de muncă şi intenţionează să reflecte atmosfera de poveste, unică a Ansamblului Monumental „Constantin Brâncuși” de la Târgu Jiu. „Este un
omagiu, un tribut adus zeului sculpturii moderne Constantin Brâncuși”, a declarat artistul
fotograf Ionel Scăunașu. Într-un interviu acordat doamnei Izabella Molnar, artistul fotograf se defineşte: „Arta mea este o interpretare personală a semnelor, simbolurilor, esențelor, dăltuite de Zeul Brâncuși pe « Calea
Sufletelor Eroilor » de la Târgu Jiu, alcătuind o punte între Răsărit
și Apus. Sufletul vrea să se elibereze și să zboare spre Lumină, întro ordine ascendentă ca intensitate, urmând «Calea spre ceruri»
creată de Demiurgul Brâncuși. În lucrările mele caut lumina, bucuria, sufletul lui Brâncuși, esența lucrurilor… Văd Arta ca o plimbare
nesfârșită pe Axa Luminii, ca o cale spre perfecțiune”.
Despre sine şi pasiunea pentru arta fotografică, ne

O FAMILIE DE POEȚI
(Urmare din pag. 13)

Elena-Natalia
CĂLINESCU
(Naty-Ela)
HAIKU
Floarea soarelui,
Un univers răsturnatPânză statică.
Petale citind
Poveste de dragosteNegru și roșu.
Bulbi de culoare
În coperți de iubireBibliotecă.
Gânduri nocturne
Printre zgomot de maşiniScâncet de copil.
Frunze strălucind
În depărtări albastreO piruetă.

mărturiseşte: « - Industriile creative m-au fascinat dintotdeauna.
Prima mea întâlnire cu artele vizuale datează din anii ‘78, în cadrul
Cine-Foto Clubului „Turris” din Turnu-Măgurele/TR, când am descoperit tainele aparatului de fotografiat și camerei de filmat, fiind fascinat de procesul de creare a imaginilor. Ceea ce m-a determinat ca din economiile mele de elev să-mi achizitionez primul
aparat foto SMENA. Însă, cea mai lungă experiență în domeniul
artelor vizuale este cea din audiovizual, unde am lucrat timp de
aproape două decenii:
- În 1997 am devenit președinte-director
general al Studioului local de televiziune Antena
1 Târgu-Jiu, pe care l-am coordonat timp de 10
ani în perioada 1997-2005 și 2011-2013, perioada în care am îndeplinit responsabilități din cele
mai diferite: director studio TV, director de marketing și vânzări, redactor-șef, realizator emisiuni
TV, producător general/ de știri/ publicitate, și
filme documentare, scenarist.
- În anii 2005-2006 am lansat pe piața media gorjeană postul
de televiziune ALPHA TV Târgu-Jiu, în calitate de director executiv.
- În 2006 am obținut licența de emisie, proiectat și pus în
funcțiune postul de televiziune „Gorj TV” din Târgu-Jiu, pe care
l-am coordonat până în anul 2011.
Anii petrecuți în audiovizual m-au ajutat să descopar și să-mi
îmbunătățesc cunoștințele și experiența despre imaginea de televiziune, limbajul video și standardele TV, încadraturile și succesiunea lor în montaj. Limbajul cinematografic, principiile narative și
estetice, procedeele artistice etc.
În anul 1999 am achiziționat primul meu apparat foto digital,
iar noua experiență digitală m-a fascinat.
Însă, experiența care mi-a marcat destinul artistic o constituie redescoperirea „Zeului Brancuși” în anul 2001, cu ocazia realizării filmului de prezentare „Targu Jiu-anul 2001”, o producție comandată de Primaria Municipiului Târgu-Jiu. Scrierea scenariului pentru acest film, a însemnat studierea a zeci de carți și publicații, print
și on line, despre „Zeul de la Hobița Gorjului”, în încercarea de a
aprofunda înțelegerea filosofiei și simbolisticii artei lui Brancuși.
Acesta a fost momentul de cotitură în evoluția mea ca artist
foto.
*
Artistul și specialistul în științe economice din mine sunt întotdeauna în juxtapunere neliniștită. Sunt Ying și Yang. La școală

PARAPETISME
Accident vascular
Printre sughiţuri sărut paradisul
Ce mocneşte hilar raţiunea unui hamletian
To be or not to be.
Concept
Sunt ceea ce sunt prin tine şi doar cu tine
Respir inspirând prin ultima perfuzie de amor
Filosofia sării în bucate.
Călătorie
Prin perdeaua transparentă a staticului acum
Mișună siluetele naturii în mişcare
În zborul păsărilor ce se întorc acasă.
Imprevizibil
Gânduri sparte în colțuri de vise
Rostogolesc părerile împărţite ale timpului
Ce se avântă doar înainte.

Recunoștință
Un curcubeu se aruncă la capătul pământului
Să-și ceară dreptul la nemurire,
Când ploaia se stinge în mirosul de tei.
Astronomic
Caut în transluciditatea unui cal de pământ
Adevăruri goale de sentimente sperând
Să pot renaște din iubire sufletul cioburilor de
porțelan.
Bumerang
Firimituri pentru furnici se desprind
Din încărcătura electrostatică a fulgerului clandestin
Ce sălășluiește în tunetul silențios al inimii mele.
Caniculă
În scrâșnetul ocular al emoției pulsatile,
Se pictează în cerc doar clipe concave
De temeri țesute în motive rupestre.

Atemporal
În undele sonore ale inimilor frânte
Răsar trandafiri ce şi-au rătăcit
Toți spinii pierduți în cuvinte sporadice.

Răspuns
Păşesc printre atingeri calde de cuvinte
Să savurez candoarea clipei
Ce renaşte în fiecare zâmbet al sufletului tău.

Stop joc
Trecutul mi-a ferecat viitorul într-un prezent
Ce adie mirat în surâsul inocent al unei zile senine de vară
Reflectat în ochi de copil.

Incantaţie
Te aştept cu nerăbdare la capătul curcubeului
Să îţi sorb sărutul de cuvinte
Ca pe-o ofrandă de dor a zeităţii poetice.

NOTĂ

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, 30 oct. 2019

îmi plăceau atât artele, cât și subiectele științifice. Fotografia este
desigur un amestec remarcabil de artă și știință, iar în fotografie
mi-am găsit habitatul natural.
În calitate de fotograf am încercat mereu să fiu obiectiv și
să suprind frumusețea naturală, pură, să compun imaginea
esențială.
Fotografia mea evoluează dintr-o explorare a impactului vizual care poate fi creat atunci când forma este făcută pentru a
evoca emoția. Mă străduiesc să amplific calitățile inerente în
forme, reducând în același timp calități străine, să creez imagini
cu emoție sugerată și cu prezență crescută. Emoția sugerată este
îmbunătățită în continuare de dispoziția atmosferică și de abstractizare. În mod similar, prezența vizuală este îmbunătățită în continuare prin simplificarea în întreaga scenă. Imaginile cu aceste
calități vorbesc despre scopul meu de a crea o realitate vizuală
nealterată. În acest fel, imaginile mele nu prezintă întrebări sau
răspunsuri specifice, ci se prezintă mai degrabă ca conversații
pentru privitor.
Crearea și alcătuirea formatelor de emisiuni TV, scenariul și
regia producțiilor publicitare ori scrierea scenariilor de film, miau oferit abilitățile de a mă conecta cu publicul. Captarea esenței
locurilor este căutarea mea continuă, de a crea imagini proaspete
care să atragă privitorul în interior. Este o provocare continuă și
aventură, deoarece fiecare loc și circumstanță necesită propriul
răspuns special.
În timp ce „Calea spre Cer” daltuită de genialul Brancuși la
Targu-Jiu a fost principalul meu obiectiv, dorința mea de a-i face
pe oameni să simtă spiritul diferitelor localități m-a condus la
explorări conexe, ale municipiului Targu-Jiu, pentru a surprinde
spiritul care este încă viu în acest oraș-erou.
Din 2011 activez la cotidianul local „Gorjeanul” - primul ziar
al Gorjului din 1924, în calitate de director adjunct. O dată cu
ieșirea din peisajul audiovizual, ca un arc peste timp, am revenit
la „prima dragoste”- fotografia, acordandu-i din ce in ce mai mult
timp. »
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